
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hið ímyndaða ítarefni  

Leiðir til þess að bæta námsefni fyrir sterka nemendur í 

stærðfræði 

 

 

Sveinn Leó Bogason 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til M.Ed.-prófs 

Kennaradeild 

 

 





 

Hið ímyndaða ítarefni  

Leiðir til þess að bæta námsefni fyrir sterka nemendur í 

stærðfræði 

Sveinn Leó Bogason 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til M.Ed. -prófs í grunnskólakennarafræði 

Leiðbeinendur: Guðbjörg Pálsdóttir og Friðrik A. Diego 

 

 

Kennaradeild 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2017 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hið ímyndaða ítarefni – Leiðir til þess að bæta námsefni fyrir sterka 

nemendur í stærðfræði 

Ritgerð þessi er 30 eininga lokaverkefni til M.Ed.-prófs  

í grunnskólakennarafræði við kennaradeild,  

Menntavísindasviði Háskóla Íslands 

© 2017 Sveinn Leó Bogaon  

Óheimilt er að afrita verkefnið á nokkurn hátt nema með leyfi 

höfundar.  

 

Reykjavík, 2017  



 

3 

Formáli 

Um er að ræða 30 ECTS  eininga meistaraverkefni í grunnskólakennarafræðum við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Leiðbeinendur verkefnisins voru Guðbjörg Pálsdóttir 

og Friðrik A. Diego. Verkefnið felur í sér námsefni um tvinntölur sem unnið var sem 

lokaverkefni til B.Ed. gráðu sem og kennsluleiðbeiningar sem unnar voru fyrir verkefni 

þetta. Meginmarkmið var að rannsaka hvort umrætt námsefni væri vel til þess fallið að 

bæta úr skorti á námsefni fyrir sterka nemendur í stærðfræði. Hvað 

kennsluleiðbeiningarnar varðar var markmið rannsóknarinnar að leita leiða til þess að 

bæta þær sem og að draga fram það sem vel tókst. Rannsóknin dregur því tjald sitt yfir 

alla þá þætti sem snerta á sterkum nemendum í stærðfræði og því námsefni sem þeim 

hentar. 

Þakkir vil ég senda þeim Guðbjörgu Pálsdóttur og Friðriki A. Diego fyrir 

ómetanlegan  stuðning og leiðsögn. Án þeirra hefði verkefni þetta aldrei náð sömu 

hæðum og get ég ómögulega þakkað þeim nægilega mikið fyrir það. Einnig vil ég þakka 

öllum þátttakendum rannsóknarinnar fyrir þeirra aðstoð sem og fjölskyldu minni og 

vinum sem sýndu mér stuðning við gerð verkefnisins. Sérstakar þakkir vil ég senda móður 

minni fyrir allt sem hún hefur gert fyrir mig. 

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

Vísindasiðareglur Háskóla Íslands (sjá slóðina http://www.hi.is/node/39803).  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 sjálfur ábyrgð á því sem missagt kann 

að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

Reykjavík, ____. __________________ 20__ 
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Ágrip 

Meistaraverkefni þetta er að einhverju leyti áframhaldandi þróun á námsefni sem unnið 

var í lokaverkefni til B.Ed. – prófs vorið 2015. Námsefnið ber heitið Hið ímyndaða 

ítarefni og er viðfangsefni þess tvinntölur. Námsefnið var ætlað sterkum nemendum í 

stærðfræði til þess að mæta þörfum þeirra á grundvelli námsgagna. Í verkefni þessu var 

leitast eftir því að bæta umrætt námsefni. Í fyrsta lagi voru skrifaðar 

kennsluleiðbeiningar sem ætlað voru til þess að styðja við kennara í kennslu sinni á 

námsefinu. Leiðbeiningarnar áttu einnig að vera fræðandi fyrir kennarana og stuðla að 

námi þeirra og starfsþróun. Einnig var gerð rannsókn á noktun námsefnisins og 

kennsluleiðbeininganna þar sem efnið var sent út til tveggja kennara sem notuðu það í 

kennslu hjá sér. Viðtöl voru svo tekin við þá kennara sem og fjóra nemendur þeirra sem 

allir teljast sem sterkir nemendur í stærðfræði með það að leiðarljósi hvernig bæta 

megi námsefnið og kennsluleiðbeiningarnar. Um eigindlega rannsókn var að ræða þar 

sem stuðst var við hálfopin viðtöl. Við þemagreiningu mátti greina sjö þemu þar sem 

fjögur spruttu upp úr kennaraviðtölunum og þrjú nemenedaviðtölunum. Þau þemu 

voru kennsla í stærðfræði, kennsluleiðbeiningar, kennslufyrirkomulag, námsefnið og 

sterkir nemendur. Þemun námsefnið og sterkir nemendur komu við sögu hjá bæði 

kennurum og nemendum.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýna að námsefnið Hið ímyndaða ítarefni er vel 

til þess fallið að mæta þörfum sterkra nemenda í stærðfræði. Einnig sýna þær að 

kennsluleiðbeiningarnar nýttust kennurum vel í kennslu og út frá greiningu 

rannsakanda eru þær menntandi í þeim skilningi að þær styðja við nálgun kennara til 

kennslu á námsefninu og þeir geta sótt þangað fróðleik þar sem fræðilegur hluti þeirra 

er innihaldsríkur. Einnig má draga þá ályktun út frá niðurstöðum að viðfangsefni 

námsefnisins, tvinntölur séu tilvalin kostur fyrir sterka nemendur í stærðfræði við lok 

grunnskóla.  
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Abstract 

The Imaginary Textbook 

Ways to improve curriculum material for gifted students in 

mathematics 

This M.Ed. - thesis is to some extent a continuous development of a curriculum 

material that was the basis of B.Ed – thesis wich was completed in 2015. The 

curriculum material was called The Imaginary Textbook and it´s subject was complex 

numbers. It was aimed for gifted students in mathematics to ensure their needs were 

met on the basis of curriculum materials. In this M.Ed. – thesis, efforts were made to 

improve The Imaginary Textbook. There are many ways one can improve a such an 

artifact. Instructional teachers guide were designed to support teachers in their teacing 

of the course. The guides should also be educational and promote teachers education 

and their professional development. There was also a study of the The Imaginary 

Textook and the teachers guides as the material was sent to two teachers. Interviews 

were taken with those teachers as well as four of their students, all considered to be 

gifted students in mathematics. The study wich was a qualitative study aimed it´s focus 

on a semi-stuctured interviews with two teachers and four students. Thematic analysis 

was used in the processing of the data. Seven themes were identified on analysis, four 

from the interviews with the teachers and three from the students. The themes were 

mathematical teaching, teachers guides, teaching arrangements, the curriculum 

material and gifted students in mathematics.  

The main findings of the study show that The Imaginary Textbook is well suited for 

gifted students in mathematics. They also show that the teachers guides can be 

categorized as educative teachers guides and served the teachers well. Another 

conclusion of the study is the subject matter in the curriculum material, complex 

numbers can be a suitable option for gifted students in mathematics at the end of 

elementary schools. 
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1 Inngangur  

Námsgögn gegna mikilvægu hlutverki innan skólasamfélagins og eru liður í að ná 

markmiðum skólastarfs (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Notkun þeirra getur verið 

mjög margbreytileg en öll eiga þau það sameiginlegt að vera þegnum skólasamfélagsins 

til stuðnings. Námsgögn eru þegar allt kemur til alls, öll þau tæki, tól og verkfæri sem 

notuð eru til náms og kennslu. Hugtakið dregur þar með tjald sitt yfir ótal marga þætti 

innan skólanna og má þar til að mynda nefna námsefni, vasareikni, myndbönd 

stílabækur, blýant, kennsluleiðbeiningar, námskrár og margt fleira. Í verkefni þessu 

verður fjallað um námsefni og kennsluleiðbeiningar með hliðsjón af því hvernig megi 

mæta þörfum sterkra nemenda í stærðfræði. Ákveðið var að vinna meira með námsefni 

sem samið var fyrir lokverkefni rannsakanda til B.Ed. – gráðu vorið 2015. Markmið þess 

verkefnis var að bæta úr þeim skorti á námsefni sem myndast hefur fyrir sterka 

nemendur í stærðfræði. Námsefnið var einhvers konar ítarefni þar sem inntak þess var 

tvinntölur. Tvinntölur hafa lengi verið kallaðar ímyndaðar tölur og fékk því námsefnið 

heitið Hið ímyndaða ítarefni. Líta má svo á að námsefnið sé af einhverju tagi inngangur 

að tvinntölum þar sem lögð er áhersla á sögu stærðfræðinnar, talnaskilning og reikning. 

Hugmyndin var að skoða námsefni þetta nánar og prófa það í kennslu til þess að fá betri 

sýn á það hvernig hægt væri að vinna í áframhaldandi þróun þess. Meginviðfangsefni 

þessa meistaraverkefnis eru gerð kennsluleiðbeininga sem rannsakandi skrifaði fyrir 

áðurnefnt ítarefni, framþróun þess sem og rannsókn á bæði námsefninu og 

kennsluleiðbeiningum með það að markmiði að bæta námsefnið Hið ímyndaða ítarefni. 

Hugmyndin að ítarefni fyrir sterka nemendur í stærðfræði kom til rannsakanda 

eftir samræður við leiðbeinanda B.ed. – verkefnisins. Lengi hafa málefni sterkra 

nemenda verið rannsakanda hugleikin og þá sérstaklega í stærðfræði. Þegar skoðaðar 

eru niðurstöður úr stærðfræðihluta PISA (2012) má sjá hvernig nemendum á Íslandi 

hefur fækkað í sjötta þrepi um helming á tæpum áratug. Sjötta þrep PISA – 

kannannanna er efsta þrepið þar sem er að finna þá nemendur sem hljóta hæstan 

stigafjölda. Árið 2003 var hlutfall íslenskra nemenda í því þrepi um það bil 4%. Árið 

2012 hafði hlutfall það lækkað niður í um það bil 2% (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. 

Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2012). Út frá niðurstöðum þessum má sjá hvernig 
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sterkustu nemendum landsins í stærðfræði fer ört fækkandi. Með það að leiðarljósi 

ákvað rannsakandi að velta fyrir sér mögulegum ástæðum og ein þeirra sem að hans 

mati stóð öðrum framar var námsefni og val á þeim fyrir umrædda nemendur. Ekki er 

mikið um úrræði fyrir sterka nemendur í stærðfræði nema þá að sækja sér fjarnám í 

stærðfræðiáfanga utan grunnskóla. Eitthvað hefur verið skrifað af stærðfræðilegu 

ítarefni fyrir nemendur við lok grunnskóla en ekkert þeirra miðar sérstaklega að þeim 

nemendum sem teljast sterkir í faginu. Hið ímyndaða ítarefni er ætlað til þess að auka 

áhuga nemenda á stærðfræði og efla færni þeirra í greininni.  

Rannsakanda þótti það rökrétt að vinna áfram með það námsefni sem unnið var 

við lok B.Ed. námsins. Ýmsar leiðir er hægt að fara til þess að dýpka og styrkja námsefni. 

Ein þeirra þótti rannsakanda meira spennandi en aðrar. Sú leið snýr að 

kennsluleiðbeiningum sem ætlaðar eru fyrir þá kennara sem hafa hug á því að nota 

námsefnið. Ástæða þess að rannsakanda þótti leið þessi meira spennandi en aðrar 

byggir að miklu leyti á þekkingarleysi hans af kennsluleiðbeiningum. Bæði hvað varðar 

skrif á slíkum verkum sem og notkun þeirra í starfi. Orðið kennsluleiðbeiningar er hvergi 

að finna í Aðalnámskrá grunnskóla en þar er þó að finna mikið um kennsluaðferðir og 

vinnubrögð kennara. Þar segir meðal annars að þær aðferðir sem farnar eru við val á 

skólaskipan verði að taka mið af því að sjá öllum nemendum fyrir bestu tækifærum til 

náms. Auk þess að mæta þörfum allra með það að markmiðið að efla áhuga þeirra og 

skapa þar með frjóar og margbreytilegar námsaðstæður (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2011). Notkun kennsluleiðbeininga getur stutt kennara við að ná markmiðum þessum. 

Kennsluleiðbeiningar fyrir námsefni um tvinntölur geta því orðið hentugt hjálpartæki 

fyrir kennara sem ætla sér að stuðla að jöfnum tækifærum. Þær eiga að gefa kennurum 

tækifæri á því að drýgja kennslu sína í stærðfræði og gefa bæði hugmyndir um noktun 

námsefnisins í kennslu og efla þekkingu kennaranna á inntaki þess, tvinntölum.  

Jöfn tækifæri til náms eru rannsakanda einnig hugleikinn. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla (2011) segir að allir nemendur sem stunda nám við grunnskóla eigi rétt á því 

að stunda nám við hæfi (Lög um grunnskóla nr. 2008/92). Réttur þessi er algjörlega 

óháður búsetu þeirra, þjóðerni, kynferði, fötlun eða getu. Nanna Kristín Christiansen 

(2014) telur að skólasamfélagið standi sig nokkuð vel þegar kemur að þeim nemendum 
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sem þurfa mikla hjálp og eiga við einhvers konar námsörðugleika að stríða. Hins vegar 

er það mat hennar að hið sama megi ekki segja um þá nemendur sem standa öðrum 

framar. Að hennar mati er þörfum þessarra nemenda ekki nægilega vel mætt og að þá 

vanti formælanda innan skólasamfélagsins. Það kann að hljóma einkennilega en réttur 

nemenda til náms við hæfi á að vera óháður aðstæðum hvers og eins. Nemendur eru 

fjölbreytilegir eins og þeir eru margir og þurfa þar með ólíka hluti til þess að stunda 

nám við hæfi. Einn liður í að tryggja það að nemendur stundi nám við hæfi er að þeir fái 

námsgögn við hæfi. Þau námsgögn sem notast er við innan skólasamfélagsins eiga að 

höfða til allra nemenda, vekja áhuga þeirra og vera hrífandi. Þar að auki á framsetning 

námsgagna allra nemenda að vera skýr, vel skipulögð og taka mið af þeirri þekkingu 

sem nemendur hafa þegar náð á vald sitt (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011).  

Námsgögn eru bækur, annað námsefni og þau tæki og hlutbundnu námsgögn 

sem notuð eru í námi (Íslensk orðabók, e.d.). Námsgögn eru því eins og áður segir 

einhvers konar yfirhugtak yfir þá þætti sem notaðir eru til náms og kennslu. Námsefni 

fellur þar með undir þann flokk en litið er svo á að námsefni sé það efni sem ætlað er til 

aflestrar með upplýsingum, fróðleik og fyrirmælum. Í greinasviði Aðalnámskrá 

grunnskóla (2013) kemur fram að námsgögn, rétt eins og námsmat, 

kennslufyrirkomulag og almenn vinnubrögð þeirra sem mynda skólasamfélagið verði að 

taka mið af þeim hæfniviðmiðum sem eiga við hverju sinni. Námsgögn verða því að vera 

með því sniði að gefa nemendum tækifæri á því að ná þeim hæfniviðmiðum 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Einnig verður kennslu í stærðfræði að vera háttað á 

þann veg að hún örvi áhuga nemenda á faggreininni og viðhaldi þeim áhuga 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Námsefni hefur því ekki eingöngu það hlutverk að 

veita nemenda þekkingu og efla hæfni þeirra því það verður einnig að auka og viðhalda 

áhuga þeirra á því sviði sem um ræðir. Þar að auki gegnir námsefni veigamiklu hlutverki 

til að ná markmiðum skólastarfs. Meginmarkmið stærðfræðináms er að nemendur 

öðlist færni til þess að mæta mismunandi kringumstæðum. Stærðfræði er því fjölnota 

verkfæri sem nota má til þess að leysa fjölbreytileg viðfangsefni. Þegar kemur að 

stærðfræðinámi þurfa nemendur að geta ræktað með sér hæfni til þess að vera virkir 

þegnar í lýðræðislegu samfélagi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).  
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Eins og áður segir fól rannsókn verkefnisins í sér að skoða hvernig námsefni um 

tvinntölur og kennsluleiðbeiningar myndu nýtast nemendum og kennurum. 

Rannsóknarspurningarnar eru ekki með hefðbundnu sniði þar sem um er að ræða gerð 

á námsefni og kennsluleiðbeiningum.  

Markmið þessa meistaraverkefnis var að leita leiða til þess að bæta námsefnið Hið 

ímyndaða ítarefni. Námsefnið var ætlað til þess að mæta þörfum sterkra nemenda í 

stærðfræði. Verkefnið felur í sér gerð kennsluleiðbeininga sem og rannsókn á bæði 

námsefninu og kennsluleiðbeiningunum til þess að sjá nánar hvernig bæta megi 

námsefnið. Gerð kennsluleiðbeininga er veigamikill liður í að bæta námsefni og var það 

meginviðfangsefni rannsakanda til þess að ná þeim markmiðum. Þar sem um 

óhefðbundið meistaraverkefni er að ræða eru rannsóknarspurningarnar með 

óhefðbundnu sniði. Rannsóknarspurningin er eftirfarandi; Hvernig má bæta námsefnið 

Hið ímyndaða ítarefni sem ætlað er fyrir sterka nemendur í stærðfræði við lok 

grunnskóla? Rannsóknin felur þó í sér nokkrar undirspurningar og eru þær eftirfarandi: 

- Hvernig mætir námsefnið Hið ímyndaða ítarefni þörfum sterkra nemenda í 

stærðfræði? 

- Hvernig nýtast kennsluleiðbeiningar sem skrifaðar voru fyrir Hið ímyndaða 

ítarefni kennurum? 

- Hvaða leiðir er hægt að fara til þess að bæta námsefnið Hið ímyndaða ítarefni 

og kennsluleiðbeiningum sem því fylgir 

Þegar rannsakað er hvernig bæta megi námsefni er í mörg horn að líta. Í verkefni 

þessu verður þeim þáttum sem rannsakandi telur að horfa verði til gerð að einhverju 

leyti skil. Mikilvægt er að horfa til þeirra sem námsefnið varðar og reyna að koma fingri 

á það hvernig þeir koma að námsefninu. Gerð kennsluleiðbeininga og námsefnis standa 

þar öðru framar en einnig verður litið til sterkra nemenda, sem er markhópur 

námsefnisins. Til þess að leita svara við viðfangefnum verkefnisins voru kennarar 

fengnir til þess að prófa námsefnið og kennsluleiðbeiningarnar með það að leiðarljósi 

að skoða hvernig hægt væri að bæta námsefnið með hliðsjón af markhópi þess.  
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1.1 Uppbygging verkefnisins 

Meistaraverkefni þetta inniheldur sjö kafla sem og ágrip og formála. Inngangur mun 

þjóna þeim tilgangi að kynna verkefnið, markmið þess og inntak. Þar er einnig að finna 

ástæður og einhvers konar rökstuðning og réttlætingu á því hvers vegna val á 

verkefninu er eins og raun ber vitni. Fræðilegur bakgrunnur fylgir fast á eftir en þar 

verður rannsóknum og kenningum um gerð námsefnis, kennsluleiðbeininga og annarra 

slíkra námsgagna gerð skil. Einnig verður fjallað um hugmyndir fræðimanna og 

rannsóknir á sterkum nemendum í stærðfræði og stærðfræðinám almennt. Í þriðja 

kafla verkefnisins er að finna kennsluleiðbeiningar fyrir námsefnið Hið ímyndaða 

ítarefni. Námsefnið sjálft er svo að finna í Viðauka A. Í kaflanum verður fjallað um þær 

vangaveltur sem liggja að baki þessum verkum sem og hugmyndafræði og nálgun 

höfundar á viðfangsefni verkanna. Einnig er þar að finna greiningu á 

kennsluleiðbeiningunum út frá greiningarramma fyrir kennsluleiðbeiningar í stærðfræði 

(Hemmi, Koljonen, Hoeldgaard, Ahl og Ryve, 2013). Fjórði kaflinn snertir á þeim 

aðferðafræðilegu þáttum sem liggur að baki verkefnisins og má þar nefna þætti eins og 

rannsóknarsnið og framkvæmd rannsóknarinnar. Þar næst kemur niðurstöðukaflinn en 

þar eru niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Við þemagreiningu mátti greina þrjú 

þemu í viðtölum við nemendur og fjögur í viðtölum við kennara. Í sjötta kafla eru 

umræður þar sem niðurstöður eru greindar og túlkaðar. Litið er til þeirra í fræðilegu 

samhengi og leitast eftir því að svara rannsóknarspurningunum. Enn fremur verður 

þeim höftum eða takmörkunum sem rannsóknin kann að hafa gerð skil. Lokaorð mynda 

svo sjöunda kafla verkefnisins þar sem rannsókn þessi verður dregin saman sem og sá 

lærdómur sem hún kann að hafa skilið eftir sig.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

Í þessum kafla verður gerð grein nokkrum fræðilegum þáttum sem snúa að gerð 

námsefnis og kennsluleiðbeininga fyrir sterka nemendur í stærðfræði. Námsefni og 

kennsluleiðbeiningar hafa mikil áhrif á vinnubrögð og kennsluhætti og eru 

hversdagslegir þættir í starfi þeirra sem koma að skólasamfélaginu. Þrátt fyrir það liggur 

þeim að baki gríðarlega margir þættir. Gerð námsefnis hvílir á áralangri hefð og hafa 

hugmyndir og stefnur þróast á grundvelli rannsókna og reynslu um langa hríð. Hér að 

neðan verður þeim þáttum gert skil með það að leiðarljósi að fjalla um fræðasviðið 

stærðfræðimenntun með áherslu á námsefni, kennsluleiðbeiningar og sérstöðu sterkra 

nemenda í stærðfræði. Námsefni hefur alltaf átt stóran þátt í skólastarfi og sagt hefur 

verið að blómatímabil skólakerfisins einkennist af tímum grósku í námsefnisgerð og 

útgefnu efni til náms og kennslu. 

 

2.1 Námsefni 

Flestir grunnskólakennarar í bóknámsgreinum byggja kennslu sína á útgefnu námsefni 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2007). Námsefni kann að hljóma sem yfirgripsmikið hugtak en 

þegar horft er til námsefnis er yfirleitt átt við útgefið efni sem ætlað er til náms og 

kennslu. Kennslubækur eru ef til vill algengasta birtingarmynd námsefnis og í 

stærðfræði hefur slíkt námsefni verið ríkjandi um langt skeið. Til þess að skilgreina 

kennslubækur í stærðfræði verður fyrst og síðast að líta til markmiða þeirra. Um er að 

ræða bækur sem hafa það markmið að styðja kennara og nemendur í því námi og 

kennslu sem á við hverju sinni. Kennslubækur í stærðfræði eru því bækur þar sem 

framsetning þeirra er á því sniði að markmiðið er að styðja nemendur í að læra 

stærðfræði. Bókin eða efnið er því skrifað með skólastofuna í huga þar sem þeir aðilar 

sem næst standa efninu eru í forgrunni. Það eru nemendur og kennarar (Rezat og 

Strasser, 2014). Verður þar til þríþátta samband milli kennara, nemenda og námsefnis. 

Pepin og Haggarty (2001) benda á að þessir þrír þættir myndi samband sem er 

órjúfanlegt og er að einhverju leyti grundvöllur allra námsgagna. Rezat (2008) bendir 

hins vegar á að þegar litið er til námsgagna í stærðfræði sé óhjákvæmilegt að fjalla um 
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stærðfræðilega þekkingu. Til þess að greina þann hluta fræðasviðs 

stærðfræðimenntunar sem snýr að námsgögnum hefur Rezat (2008) notað líkan sem 

útvíkkar hugmyndir Pepin og Haggarty (2001) í þeim skilningi að um er að ræða 

fjórflötung. Hér að neðan má sjá mynd af líkani Rezat (2008). 

Fjórflötungur er eins og sjá má 

margflötungur með fjórar 

þríhyrndar hliðar. Efst í líkaninu er 

að finna námsefni sem tengist svo 

nemendum, kennurum og 

stærðfræðilegri þekkingu. 

Námsgögn í stærðfræði byggja þar 

með á þremur sviðum. Þau svið eru 

tengd hvort öðru og samspil þeirra 

er talið lykilatriði allra námsgagna í 

stærðfræði (Rezat, 2008). Það er því 

óhætt að segja að námsgögn séu 

margþætt og flókin fyrirbæri þar sem 

áhrifaþættir koma úr mörgum ólíkum 

áttum. Við námsefnisgerð verður því að huga að öllum þesssum þáttum, sem og 

samspili þeirri og tengingu.  

Greina má námsgögn í stærðfræði í fjóra þætti eftir inntaki og uppbyggingu 

þess. Hið fyrsta er stærðfræðileg áætlun sem er það efni sem ætlast er til að nemendur 

tileinki sér. Annar hlutinn er uppeldisleg nálgun námsefnisins og sá þriðji er félagslegt 

samhengi þess. Fjórði og jafnframt síðasti hlutinn snýr að þeim menningarlegum 

hefðum sem er að finna í námsefninu. Þær geta verið gríðarlega ólíkar milli 

menningarheima og hafa þær áhrif á hvernig námsefninu er tekið. (Pepin og Haggarty, 

2001). Svo þeir aðilar sem koma að námsefnisgerð verða að hafa það í huga að 

stærfræðilegu inntaki þess sé vel gætt. Einnig verða þeir að hugsa til uppeldis- og 

félagslegrar uppbyggingar námsefnisins og taka mið af menningu og umhverfi. Það gerir 

það að verkum að námsefni sem kann að hafa gefið góðan ávöxt á einum stað og tíma 

Mynd 1: Líkan Rezat (2008) 
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kann henta illa á öðrum stað þar sem aðrar uppeldis- og félagslegar aðstæður eru 

ríkjandi.  

Þegar litið er á rannsóknir á námsefni eða kennslubókum virðist hlutur nemenda 

vera lítill á meðan kennarar eru í aðalhlutverki. Lítið er til um rannsóknir á námsefni 

sem beina sjónum að nemendum og hlið þeirra (Rezat og Strasser, 2014). Engu að síður 

hefur virkni í slíkum rannsóknum verið að færast í aukana undanfarin ár. Rezat og 

Straesser (2014) benda á að litið hafi verið á kennara sem einu þátttakendurna í 

innleiðingu á óformlegum námskrám í gegnum námsefni. Sem þeir segja mikinn 

misskilning og að nemendur séu álíka mikilvægir og kennarar. Einnig hefur verið bent á 

hið aðferðafræðilega vandamál sem býr að baki rannsókna á námsefni í gegnum 

nemendur en það er að fá handbær gögn um notkun nemenda á námsefni. Það er talin 

ástæða þess að kennarar hafa verið í lykilhlutverkum þegar kemur að rannsóknum á 

námsefni (Love og Pimm, 1996). Erfitt virðist vera að fá skýr gögn um það hvernig 

nemendur nota námsefni. Að einhverju leyti byggir það á þeirri staðhæfingu að 

nemendur noti einfaldlega námsefni eins og þeim er sagt að nota það.  

Námsefni á stóran þátt í því hvernig nemendur upplifa námsgreinar. Nemendur 

sjá kennslubækur sem og annað námsefni sem birtingarmynd námsgreina. Viðhorf 

nemenda gagnvart námsgreinum byggir því að hluta til á skoðun þeirra á því námsefni 

og námsgögnum sem stuðst er við í hverju sinni (Valverde, Bianchi, Wolfe, Schmidt og 

Houang, 2002). Það gerir það að verkum að námsgögn spila stórt hlutverk þegar kemur 

að ímynd námsgreina. Með það að leiðarljósi ætti öllum þeim sem koma að námi og 

kennslu að vera ljóst hversu mikilvægt val á námsgögnum er. Aftur á móti geta 

námsgögn aldrei staðið ein og sér. Remillard (2005) fjallar meðal annars um það hvernig 

notkun námsgagna sé aldrei sú sama. Engir tveir kennarar nálgast námsgögn með sama 

hætti og þar af leiðandi getur reynst erfitt að dæma kennslubækur út af fyrir sig. Það er 

í takt við Cronbach (1955) sem gekk skrefinu lengra og sagði það einfaldlega ómögulegt 

að leggja mat á texta úr námsgögnum fyrr en hugað væri að því hvernig hann birtist í 

skólastofunni. Að hans mati verður hagnýtt framlag texta ekki metið út frá honum 

einum og sér vegna þess að hann er hluti af flóknu félagslegu ferli þar sem kennslubók, 

skólar og einstaklingar eru samofnir þættir sem ekki er hægt að aðskilja. Hið sama má 
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segja um nemendur en hver og einn nemandi kemur með ólíkan bakgrunn, hugmyndir 

og viðhorf að námsefninu sem hefur þau áhrif að flókið getur verið að meta hvernig 

námsefni nýtist nemendum (Rezat og Strasser, 2014). Þættirnir sem nefndir eru hér að 

ofan eru þess valdandi að erfitt getur verið að rannsaka og vinna að námsefnisgerð. 

Engu að síður reiða kennarar sig gríðarlega mikið á kennslubækur og hið fræðilega 

inntak sem þær kunna að geyma. Stærðfræðikennarar byggja í miklum mæli alla sína 

kennslu á þeim kennslubókum sem þeir nota. Það gera þeir með tvenns konar hætti. 

Annars vegar notfæra þeir sér þau verkefni og dæmi sem eru í kennslubókunum og hins 

vegar nota þeir kennslubækur sem leiðarvísi fyrir útskýringar (Remillard, 2005). 

Kennslubækur eru nátengdar kennslu rétt eins og þær eru tengdar kennurum, 

nemendum og öllu skólasamfélaginu. Þess vegna er innihald þeirra og uppbygging 

gríðarlega sýnileg sem og mikilvæg gagnvart þeirri menningu sem á við í hverjum skóla 

(Valverde, Bianchi, Wolfe, Schmidt og Houang, 2002). Í þeim skilningi eru kennslubækur 

og öll námsgögn mikilvægir þættir í mótun skólasamfélagsins.  

Þegar horft er til námsefnis eins og kennslubóka verður alltaf að taka mið af því 

hvernig þær birtast í skólastofunni. Ekki er hægt að draga ályktanir um námsefni án 

þess að taka það með í reikninginn að námsefni er aðeins ætlað að skapa tækifæri til 

þess að kenna og læra. Þess vegna er mikilvægt að við greiningu gagna sem ætluð eru 

til kennslu sé tekið mið af því fyrir hvern það er ætlað og hvers vegna (Rezat og 

Strasser, 2014). Það snertir á hliðstæðum orðum Valverde, Bianchi, Wolfe, Schmidt og 

Houang (2002) um hvernig ytri og innri uppbygging námsgagna birtist þeim sem koma 

að námsgögnum. Ytri uppbygging er þá sá undirliggjandi þráður sem dreginn er í 

gegnum allt námsefnið. Mikilvægt er að hafa í huga að uppbygging námsefnis og 

greining á því fer að miklu leyti eftir því hvert markmið þess er. Ytri byggingu námsefnis 

má svo brjóta niður í þrjá flokka. Sá fyrsti er fyrir námsefni sem hefur eitt ríkjandi þema. 

Annar er fyrir námsefni þar sem framfarir endurspegla röð fjölmargra þema á meðan sá 

þriðji og síðasti er námsefni sem innihalda brotin og margbreytileg þemu. Samkvæmt 

greiningu Valverde, Bianchi, Wolfe, Schmidt og Houang (2002) tilheyra flest námsefni 

öðrum flokki skiptingarinnar. Innri uppbygging námsefnis snýr svo að einstaka þáttum 

innan efnisins en ekki hefur ennþá verið gerð flokkun á slíkri uppbyggingu sem 

fræðimenn hafa sammælst um. Þrátt fyrir það hefur verið horft til innihalds námsefnis 
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með það að leiðarljósi að taka mið af viðfangsefnum þess, hvort sem það eru verkefni 

eða fyrirmæli (Valverde, Bianchi, Wolfe, Schmidt og Houang, 2002) 

Námskrá birtist í námi nemenda í gegnum námsefni þeirra. Þar með er ekki 

hægt að aðgreina kennslu og námskrár. Þegar litið er til námskrár benda Marsh og 

Willis (1995) á að hægt er að segja að mynd hennar sé þrískipt: Fyrst ber að nefna hina 

skipulögðu námskrá sem er áætlun yfir þá þekkingu og hæfni sem ætlast er til að 

nemendur tileinki sér. Skipulag um hvað sé á dagskrá og hvenær nemendur eiga að hafa 

tileinkað sér ákveðna hæfni eða færni. Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er gott dæmi 

um hina skipulögðu námskrá en þar til að mynda að finna hæfniviðmið fyrir hverja 

faggrein á öllum stigum grunnskóla. Í öðru lagi er litið á námskrár sem mynd þess sem 

fer fram í skólastofunni. Þar liggja þættir eins og kennsluaðferðir og nálgun kennara, sú 

menning sem býr í skólanum og námsefni og kennsluleiðbeiningar. Námskrá þessi hefur 

verið kölluð námskráin í framkvæmd. Að einhverju leyti er námskráin í framkvæmd sá 

hluti sem snertir á starfi kennara og þeim leiðum sem hann fer til þess að ná 

markmiðum sínum. Í þriðja lagi er það skynjaða námskráin en hún er hið raunverulega 

nám nemenda (Marsh og Willis, 1995). Það er einfaldlega nám nemenda sem og þeir 

þættir sem skila sér til þeirra. Hversu stór hluti það er af markmiðum skipulögðu 

námskránar er margbreytilegt en ef horft væri á þessa þrískiptingu út frá draumum 

skólasamfélagsins ætti hin skynjaða og hin skipulagða námskrá að vera sú sama. 

Námsefni og kennsluleiðbeiningar geta því haft áhrif á það hvernig námskrá birtist í 

skólastarfi. Bæði í gegnum kennara sem og eitt og sér. Þar að auki telur Remillard 

(2000) að námsefni geti orðið til þess að breyta námskrám. Námsefni er þar með 

hannað til þess að færa markmið og stefnur námskrár yfir í skólastofuna þar sem 

kennarar og nemendur vinna að þeim (Valverde, Bianchi, Wolfe, Schmidt og Houang, 

2002). Líta má svo á að námsefni sé einhvers konar brú milli þeirra stefnu sem samfélög 

taka varðandi menntamál og þess vegar sem ætlaður er til þess að ná þeim 

markmiðum. Námsgögn hafa þar með áhrif á það hvernig samfélög framfylgja 

markmiðum sínum og mikilvægi þeirra verður ekki ofmetið.  
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2.2 Kennsluleiðbeiningar 

Kennsluleiðbeiningar geta verið eins margbreytilegar og þær eru margar. Ingvar 

Sigurgeirsson (2007) bendir á að margir reyndir kennarar hafi þá tilhneigingu að líta 

niður á kennsluleiðbeiningar. Hann telur slíkan hugsunarhátt varasaman því í 

kennsluleiðbeiningum sé oftast að finna góðar ábendingar og hugmyndir sem hægt er 

að heimfæra á eigin kennslu eða nota til að þróa sínar eigin aðferðir sem kennari. Áhrif 

námskrár á útgefið efni eins og kennslubækur og kennsluleiðbeiningar hefur mikil áhrif 

á stærðfræðinám og -kennslu. Námsgögn eru því oft á tíðum ein helsta auðlind kennara 

þegar kemur að undirbúningi, skipulagi og framkvæmd kennslu (Hemmi, Koljonen, 

Hoelgaard, Ahl og Ryve, 2013). Kennsluleiðbeiningar geta, rétt eins og námsefni. Haft 

áhrif á námskrár og þar með áhrif á skólasamfélagið í heild. Að einhverju leyti má segja 

að birtingarmynd námskrár sé enn sterkari í kennsluleiðbeiningum en í námsefni. 

Kennarar nota sér kennsluleiðbeiningar til þess að útfæra kennslu sína sem og að túlka 

kennslubækur og nálgun sína í kennslu. Áherslur í kennslu byggja á þeim leiðbeiningum 

og hugmyndum kennara um fræðilegt inntak stærðfræðinnar (Guðný Helga 

Gunnarsdóttir og Guðbjörg Pálsdóttir, 2010) 

Kennsluleiðbeiningar eru eins og námsefni ætlað kennurum til stuðnings við 

undirbúning og skipulag kennslu. Auk þess geta kennsluleiðbeiningar spilað stórt 

hlutverk í miðlun kennara á því efni sem ætlað er til náms. Bæði í gegnum kennarann 

sjálfan sem og námsefnið sem stuðst er við. Innihald þeirra getur reynst kennurum 

góður grunnur til ígrundunar á ákvörðunum í starfi (Remillard, 2000). 

Kennsluleiðbeiningar geta einnig hjálpað kennurum að upphefja kennslu sína á 

kennslufræðilegum grundvelli með því að styðja við þær auðlindir sem kennarar búa 

yfir. Enn frekar geta kennarar lært af og stuðst við hugmyndir til þess að styrkja kennslu 

sína og þar með nám nemenda sinna (Hemmi, Koljonen, Hoelgaard, Ahl og Ryve, 2013). 

Svo með því að nýta sér kennsluleiðbeiningar geta kennarar stuðlað að framförum í 

starfi sem kalla má starfsþróun sem og að viðhalda fagmennsku sinni. Fagleg þróun í 

starfi er mikilvægur þáttur af starfi kennara og til þess að viðhalda þeirri þróun verður 

að gefa kennurum tækifæri á því að styrkja fagþekkingu sína í stærðfræði, rétt eins og 

þá þætti sem snúa að kennslufræði greinarinnar. Til þess er hægt að fara margar leiðir 
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en Desimone (2009) bendir á fimm eiginleika sem einkenna farsæla starfsþróun. Þeir 

eru inntak (e. content) þar sem hugað er af þeim fræðilegum þáttum innan 

stærðfræðinnar, virkt nám (e. active learning) sem snerti á því ferli sem felur í sér nám 

þar kennari er virkur þátttakandi. Það getur til dæmis komið fram í yfirferð hans á 

verkefnum nemenda eða í samræðum hans við þá.  Af eiginleikunum fimm er samhengi 

(e. coherence) sá þriðji í röðinni en mikilvægt er að kennarar sjái samhengi í þeim 

þáttum sem þeir telja góða kennslu og þeirra umbóta í stefnumótun starfsþróunar 

sinnar. Fjórði er þrautseigja (e. duration) og bendir á vægi þess að hafa þolinmæði og 

metnað til þess að sinna starfsþróun sinni af fagmennsku. Sameiginleg þátttaka (e. 

collective participation) er síðasti eiginleikinn en hann vísar til gildi þess að kennarar 

séu óhræddir við að prófa nýja hluti í kennslu sinni. Þeir verða þó að fá tækifæri til að 

gera það innan lærdómssamfélags þar sem aðrir eru einnig að glíma við sömu málefni 

(Desimone, 2009). Svo fagmennska kennara byggir að einhverju leyti á því sem þeir 

læra á meðan starfi stendur. Nám kennara felur ekki endilega í sér opinbert nám þeirra 

heldur frekar leið þeirra til að tileinka sér nýjar hugmyndir um starf sitt og ræktun á 

kennslu sinni almennt. Í þeim skilningi felur nám kennara í sér að þróa og ná valdi á 

þekkingu á því efni sem er kennt af kennurum og lært af nemendum. Einnig snertir það 

á þátttöku kennara í kennslu sinni og þeim leiðum sem hann fer til þess að ná 

markmiðum sínum. Með það að leiðarljósi liggur það fyrir að nám kennara og kennsla 

eru samofnir þættir sem ekki er hægt að aðskilja (Davis og Krajcik, 2015). Ein leið til 

þess að ýta undir nám kennara og þar með faglega þróun þeirra er í gegnum 

kennsluleiðbeiningar (Linda Ahl, Guðný Helga Gunnarsdóttir, Tuula Koljonen og 

Guðbjörg Pálsdóttir, 2015).  

Hægt er að fara ótal margar leiðir til þess að aðstoða kennara. Ein leið er að 

veita þeim aðgang að kennsluleiðbeiningum og þegar horft er til kennsluleiðbeininga 

fyrir námsefni í stærðfræði má greina þær eftir eðli þeirra og inntaki. Við greiningu 

kennsluleiðbeininga er hægt að fara margar leiðir. Davis og Krajcik (2005) unnu líkan 

sem ætlað er að greina kennsluleiðbeiningar í náttúruvísindum. Markmið þeirra var að 

greina hvort kennsluleiðbeiningar væru menntandi eða hefðbundnar. Hemmi, Koljonen, 

Hoelgaard, Ahl og Ryve (2013) færðu svo líkan þetta fyrir á svið stærðfræðinnar á 

meðan markmið þess hélst óbreytt. Líkanið inniheldur fimm flokka og segja má að um 
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einhvers konar greiningarramma sé að ræða. Heiti flokkana í umræddum 

greiningarramma er að finna hér að neðan í töflu.  

1. a Almenn þekking um hugmyndir og lausnaleiðir nemenda 

1. b Tillögur um hvernig má takast á við hugmyndir og lausnaleiðir nemenda 

2. Hugtök og staðreyndir 

3. Uppbygging og tengsl 

4. Tengsl fræða og framkvæmdar 

5. Skipulag kennslu 

Fyrsti flokkurinn er tvískipur þar sem fyrri hluti hans er almenn þekking um 

hugmyndir og lausnaleiðir nemenda þar sem leitast er eftir því að greina af hverju 

nemendur gætu haft ákveðnar hugmyndir um þá stærðfræðilegu þætti sem námsefni 

þeirra hefur að geyma. Seinni hluti fyrsta flokksins eru þær tillögur um hvernig má 

takast á við hugmyndir og lausnaleiðir nemenda. Horft er þar til þess hvort 

kennsluleiðbeiningarnar bjóði upp á einhverjar tillögur til lausna á stærðfræðilegum 

þáttum námsefnisins og hvernig upphefja megi nám nemenda sem og að fyrirbyggja 

möguleg framtíðarvandamál. Hugtök og staðreyndir er annar flokkurinn en þar er reynt 

að greina hvort kennsluleiðbeiningarnar innihaldi stærðfræðilega þekkingu sem dýpkað 

getur skilning lesandans. Þriðji flokkurinn ber heitið uppbygging og tengsl þar horft er 

til þess hvort þráð megi finna í þeim stærðfræðilegu viðfangsefnum sem ætluð eru til 

kennslu. Til dæmis geta útskýringar á næsta stigi náms nemenda fallið undir þennan 

flokk. Þar er kennurum gefið tækifæri á því að sjá heildarmynd þess náms sem ætlað er 

fyrir nemendur. Tengsl fræða og framkvæmdar er fjórði flokkur greiningarrammans. 

Vísað er þar til þeirra þátta sem gætu aðstoðað kennara við að ná markmiðum sínum í 

kennslu. Fimmti og jafnframt síðasti flokkurinn er skipulag kennslu og snertir á því hvort 

kennsluleiðbeiningarnar styðji við bak kennara með tillögum um kennsluaðferðir og 

verkefni sem hann getur nýtt sér (Hemmi, Koljonen, Hoelgaard, Ahl og Ryve, 2013). Við 

greiningu kennsluleiðbeininga má því sjá hvort þær séu menntandi fyrir kennara eða 

hefðbundnar eins og það hefur verið nefnt. Hefðbundnar kennsluleiðbeiningar fjalla 

beint um viðfangsefni námsefnisins og falla ekki undir alla flokka greiningarramma 
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Hemmi, Koljonen, Hoelgaard, Ahl og Ryve (2013). Þar er þó að finna hugmyndir að 

verkefnum og öðrum leiðum til þess að vinna með viðfangsefnin. Kennsluleiðbeiningar 

sem teljast menntandi snerta frekar á því fræðilega efni sem liggur að baki 

viðfangsefnisins og námi nemenda. Einnig er þar einhvers konar stuðningur um hvaða 

leiðir kennarar geta farið í nálgun sinni  á námsefnið og inntak þess. Með slíkum 

kennsluleiðbeiningum má efla nám kennara og eru þær menntandi, bæði á sviði 

stærðfræðinnar og kennslufræðinnar. Með þeim fá kennarar einnig tækifæri til þess að 

styrkja starfsþróun sína og fagmennsku eins og Desimone (2009) fjallar um hér að ofan.  

Linda Ahl, Guðný Helga Gunnarsdóttir Tuula Koljonen og Guðbjörg Pálsdóttir 

(2015) notuðu áðurnefndan greiningaramma til þess að skoða hvernig kennarar á 

Íslandi og Svíþjóð upplifa og notfæra sér kennsluleiðbeiningar í stærðfræði. Niðurstöður 

rannsóknar þeirra sýna að íslenskir kennarar nota kennsluleiðbeiningar mikið og eru vel 

kunnugir því efni sem þar er að finna. Jafnframt leita kennarar mikið í 

kennsluleiðbeiningar til þess að gera kennslu sína fjölbreytilegri. Einnig óska þeir helst 

eftir því að nákvæmar leiðbeiningar sé þar að finna. Út frá niðurstöðum Ahl, Guðnýjar, 

Koljonen og Guðbjargar kom í ljós að þeir kennarar sem búa ekki yfir mikilli reynslu í 

starfi reiða sig að miklu leyti á kennsluleiðbeiningar til þess að tileinka sér þau 

viðfangsefni sem ætluð eru til kennslu og að ákvarðanir þeirra varðandi ýmsa þætti 

kennslunar séu teknar út frá kennsluleiðbeiningum. Auk þess sem fræðileg umfjöllun 

um inntak námsefnisins nýtist þeim vel. Helstu niðurstöðurnar eru þó að munur er á 

hefðbundnum og menntandi kennsluleiðbeiningum og sá munur hefur áhrif á það 

hvernig kennarar notfæra sér kennsluleiðbeiningarnar. Þeir kennarar sem unnu með 

menntandi kennsluleiðbeiningar voru líklegri til þess að fara fjölbreyttari leiðir í nálgun 

sinni í kennslu (Linda Ahl, Guðný Helga Gunnarsdóttir, Tuula Koljonen og Guðbjörg 

Pálsdóttir, 2015). Kennsluleiðbeiningar má þar með greina og um eðlislegan mun er að 

ræða á menntandi og hefðbundnum kennsluleiðbeiningum. Þar að auki virðast 

kennarar upplifa og notfæra sér kennsluleiðbeiningar á mismunandi vegu eftir eðli 

þeirra. Einnig virðast menntandi kennsluleiðbeiningar kalla fram fjölbreyttari 

kennsluaðferðir en hefðbundar. 
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Hægt er að horfa til menntandi kennsluleiðbeininga með félagslega 

hugsmíðihyggju í huga og þá sérstaklega hugmyndir Vygotski (1978) um svæði 

mögulegs þroska. Hugsmíðahyggja byggir á þeirri hugmyndafræði að einstaklingar byggi 

ofan á þá þekkingu sem þeir hafa öðlast með hjálp utan að komandi þátta. Oftast eru 

þættir þessir nefndir í samhengi við nemendur og þroska þeirra til að efla hæfni sína og 

færni. Aftur á móti má einnig líta svo á að kennarar geti með hjálp kennsluleiðbeininga 

náð enn betri tökum á kennslu sinni. Hugtakið um svæði mögulegs þroska fær þar með 

nýja og dýpri merkingu. Kennarar sem notfæra sér kennsluleiðbeiningar sem stuðla að 

námi þeirra og teljast mega menntandi geta stigið út fyrir mengi hins raunverulegs 

þroska. Samkvæmt Vygotski (1978) er það mögulegt með aðstoð einhvers konar 

verkfæra og í þessu tilfelli er verkfærið kennsluleiðbeiningar.  

 

2.3 Sterkir nemendur í stærðfræði 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) kemur fram að megintilgangur stærðfræðináms sé að 

nemendur þrói með sér alhliða hæfni til þess að notfæra sér stærðfræði við 

mismunandi aðstæður. Hæfni verður þar með lykilatriði í öllum þeim þáttum sem 

snerta á námi og kennslu í stærðfræði. Markmið náms í stærðfræði snýr að hæfni 

nemenda og þar með verður kennsla að gera það líka. Stærðfræðileg hæfni felur í sér 

að hafa skilning á stærðfræðilegum viðfangsefnum og geta notfært sér inntak 

stærðfræðinnar til þess að leysa margbreytileg verkefni (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2013). Kristín Bjarnadóttir (2003) segir í grein sinni um stærðfræðikennara og 

stærðfræðilega hæfni frá danskri skýrslu sem hlotið hefur nafnið KOM-skýrslan. Í 

skýrslunni er stærðfræðileg hæfni greind í átta flokka. Flokkarnir eru eftirfarandi: 

1. Hæfni til stærðfræðilegrar hugsunar 

2. Hæfni til að leita lausna 

3. Hæfni til að segja fram stærðfræðileg líkön 

4. Hæfni til stærðfræðilegrar röksemdafærslu 

5. Hæfni til að geta sett stærðfræðileg viðfangsefni fram á fjölbreytilegan hátt 

6. Hæfni til að fara með táknmál stærðfræðinnar og setja hana fram á 

formlega hátt 
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7. Hæfni til samskipta – að geta tjáð sig um og með stærðfræði 

8. Hæfni til að nýta hjálpartæki til stærðfræðilegra verka 

(Kristín Bjarnadóttir, 2003) 

Inntak flokkuninnar segir sig að mörgu leyti sjálf en ef horft er til þess fyrsta felur 

hann í sér kunnáttu í að velta fyrir sér stærðfræðilegum spurningum sem gætu leitt til 

þess að leysa stærðfræðileg viðfangsefni. Annar flokkurinn felur í sér hæfni í því að setja 

fram stærðfræðileg viðfangsefni á þann hátt að hægt sé að leysa þau. Til dæmis er þar 

átt við um úrvinnslu stærðfræðilegra gagna á rituðu formi. Í þriðja flokknum er horft til 

þeirrar hæfni sem fær einstaklinga til þess að draga stærðfræðileg atriði úr umhverfinu 

eða samfélaginu og birta þau með stærðfræðilegum hætti. Fjórði flokkurinn vísar að 

miklu leyti til innsæis á því að meta stærðfræðileg rök og að greina aðalatriði frá 

smáatriðum. Fimmti flokkurinn felur einfaldlega í sér getu til þess að átta sig á tengslum 

fjölbreytilegrar framsetningar á mismunandi hlutum. Í sjötta flokknum er horft til 

þeirrar hæfni að geta lesið úr táknmáli stærðfræðinnar og notfært sér það táknmál til 

þess að tjá sig um stærðfræðileg viðfangsefni. Sjöundi flokkur KOM-skýrslunar felur í sér 

stærðfræðilega hæfni í að skilja og túlka stærðfræði á margvíslegan máta. Það snýr 

meðal annars að þeim þáttum sem snerta á munnlegri, skriflegri og sjónrænni túlkun 

stærðfræðinnar. Í áttunda og jafnframt síðasta flokknum er stærðfræðileg hæfni til þess 

að notfæra sér stærðfræði sem hjálpartæki og felur í sér að vera meðvitaður um ólík 

verkfæri stærðfræðinnar, einkenni þeirra og notagildi (Kristín Bjarnadóttir, 2003). 

Þeir þættir sem nefndir eru hér að ofan liggja þar með að baki þeirra þátta sem 

snerta á stærðfræðilegri hæfni. Stærfræðileg hæfni eins og sú sem er talin upp hér að 

ofan á að eflast á meðan einstaklingar eldast. Ákveðin hæfniviðmið hafa verið sett fyrir 

ákveðna aldurshópa og er slíkt viðmið til dæmis að finna í Aðalnámskrá grunnskóla 

(2013). Þeir nemendur sem hafa náð góðum tökum á umtöluðum hæfnisviðum miðað 

við aldur teljast því til sterkra nemenda í stærðfræði. Slík niðurstaða er gríðarleg þó 

einföldun á hugtakinu. Sterkir nemendur í stærðfræði eru samkvæmt Greenes (1981) 

enn fremur hugmyndaauðugir, lausnamiðaðir, skipulagðir, frumlegir, sveiganlegir í 

meðhöndlun gagna og færir í að nota stærðfræði sér til aðstoðar við ýmis konar 

aðstæður. Þeir eru auk þess stærðfræðilega þenkjandi og geta tjáð sig auðveldlega um 
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stærðfræðileg hugtök sem og færir að beita tungumáli stærðfræðinnar (Greenes, 1981; 

Westphael, 2013). Eins og áður kom fram eiga allir nemendur rétt á námi við sitt hæfi 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011) og eru sterkir nemendur þar engin undantekning. 

Sterkir nemendur þurfa þess vegna að fá tækifæri til þess að rækta rökhugsun sína. 

Verkefnavinna þeirra þarf að ýta undir upplýsingaleit og rannsóknir þar sem þeir fá 

möguleika á að rýna enn frekar ofan í þau viðfangsefni sem eru á dagskrá (Smutny, 

2003). Nám og kennsla þessarra nemenda verður því að miða að því að uppfylla þessar 

kröfur sem og að stuðla að því að auka áhuga þeirra á stærðfræði (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013). Ef nemendur sem standa öðrum framar fá ekki viðfangsefni og 

verkefni sem hentar þeim getur það orðið til þess að námsárangur þeirra minnkar og 

verði einfaldlega slakur. Námsleiði vegna áhugaleysis og slæm hegðun er einnig 

fylgifiskur þess að sterkir nemendur í stærðfræði fá ekki námsefni við hæfi (Freeman, 

1998). 

Stærðfræði sem fræðigrein er mjög ólík öðrum faggreinum þegar horft er til áhuga 

nemenda. Stærðfræði hefur að einhverju leyti skipt iðkendum sínum í tvo hópa. Annars 

vegar er það hópur nemenda sem hefur mjög gaman af stærðfræði og hefur áhuga á 

fræðigreininni og þeim þáttum sem hún kann að geyma. Hins vegar er það svo hópur 

nemenda sem hefur hálfgerða andúð á stærðfræði og þykir hún hvorki áhugaverð né 

skemmtileg. Engin önnur faggrein hefur jafn skýra skiptingu og stærðfræði meðal 

nemenda. Það gerir það verkum að stærfræði verður einhvers konar inn eða út fag sem 

dregur nemendur sína í dilka eftir því hvort þeir hafi áhuga á stærðfræði eða ekki 

(Törner, 2014). Áætla má að þeir nemendur sem hafi mikinn áhuga á stærðfræði séu 

þeir nemendur sem standa öðrum framar í þeirri stærðfræðilegu hæfni sem nefnd er 

hér að ofan (Kristín Bjarnadóttir, 2003). Þrátt fyrir þá ályktun hefur fræðimönnum á 

sviði stærðfræðimenntunar ekki tekist að sýna fram á það með vísindalegum hætti að 

þeir nemendur sem teljast sem sterkir í stærðfræði hafi mælanlega meiri áhuga á 

stærðfræði en aðrir (Törner, 2014). Engu að síður er margt sem bendir til þess. Þegar 

kemur að námi nemenda í stærðfræði telur Boaler (2016) að kennarinn sé einn allra 

mikilvægasti þátturinn þar sem það fellur undir hans hlutverk að sjá til þess að 

stærðfræði sé áhugaverð, hrífandi og ánægjuleg. Einnig verður hann að beita sér fyrir 

því að auka áhuga og hæfni nemenda á stærðfræði (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013; 
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Boaler, 2016). Mikilvægi kennara í stærðfræðimenntun nemenenda er því ótvírætt og 

hlutverk hans af margvíslegum toga. Ein leið kennara til þess að stuðla að aukinni hæfni 

nemenda í stærðfræði eru samkvæmt Smith og Stein (2011) umræður. Umræður í 

stærðfræði um stærðfræðileg viðfangsefni eflir hæfni nemenda með því að hjálpa þeim 

að læra að tjá hugmyndir sínar og þróa þar með stærðfræðilega hugsun sína. Kennarar 

gegna einnig veigamiklu hlutverki í stjórnun umræðna nemenda í stærðfræði. Þeir 

verða að sjá til þess að stýra faglegum umræðum og halda utan um þá þætti sem fram 

koma (Smith og Stein, 2011).  
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3 Tilkoma námsefnisins og kennsluleiðbeininganna 

Hér verður gerð grein fyrir námsefninu Hið ímyndaða ítarefni og 

kennsluleiðbeiningunum sem því fylgja. Við gerð efnisins fékk rannsakandi hjálp og 

ábendingar frá leiðbeinendum þessa verkefnis. Mikill tími fór í semja 

kennsluleiðbeiningarnar og var sú vinna í sífelldri endurskoðun áður en rannsóknin á 

notkun þeirra fór formlega fram.  

 

3.1 Námsefnið – Hið ímyndaða ítarefni 

Eins og áður hefur komið fram var námsefnið unnið sem lokaverkefni til B.Ed. – gráðu 

vorið 2015. Hugmynd námsefnisins var að koma til móts við sterka nemendur í 

stærðfræði. Rannsakandi taldi skort vera á mögulegum úrræðum fyrir slíka nemendur 

til þess að dýpka þekkingu sína og skilning á viðfangsefnum stærðfræðinnar. Leitast var 

eftir því að gera námsefni sem myndi höfða sérstaklega til umræddra nemenda. 

Ákveðið var að fara þá leið að námsefnið skyldi innihalda ríka og ítarlega umfjöllun um 

sögu tvinntalna. Rannsakanda hefur lengi þótt söguleg hlið stærðfræðilegra 

viðfangsefna áhugaverð og skoðun á henni hefur orðið þess valdandi að áhugi hans á 

stærðfræði hefur aukist. Tvinntölur urðu fyrir valinu eftir samræður rannsakanda og 

Friðriks A. Diego en hann var leiðbeinandi við gerð lokaverkefnisins. Ástæða þess að 

rannsakandi taldi tvinntölur vera tilvalið viðfangsefni fyrir þennan nemendahóp byggir 

aðallega á eiginleikum þeirra og sögu. Um er að ræða stærðfræðilegt fyrirbæri sem kom 

tiltölulega seint til sögunnar og hefur alla tíð haft einhvers konar leyndardóm og spennu 

yfir sér. Tvinntölur eru einnig þess eðlis að vera framhald af þeim mengjafræðum sem 

nemendur vinna með við lok grunnskóla. Námsefnið var hugsað fyrir nemendur sem 

eru komnir lengra en samnemendur sínir og hafa sýnt fram á mikla hæfni á sviði 

stærðfræðinnar. Þess vegna er uppsetning námsefnisins þess eðlis að mögulegt er fyrir 

nemendur að vinna það sjálfir án aðkomu kennara. Hins vegar var hugmyndafræði 

rannsakanda alltaf sú að kennarar gætu átt möguleika á því að koma að efninu og nýta 

það í kennslu. Tekið skal fram að sökum þess að efni þetta var unnið sem lokaverkefni 
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til B.Ed. – gráðu telur það ekki til þessa lokaverkefnis nema á aðferðafræðilegan máta, 

þar sem það var lagt fyrir sterka nemendur sem hluti af rannsókn þessari.  

Í grófum dráttum var hugmyndin sú að í fyrsta kaflanum er reynt að skapa 

spennu meðal nemenda með því að leyfa þeim að taka þátt í leik sem leiðir til spurninga 

sem þeir geta ekki svarað. Í öðrum kaflanum er að finna brot úr sögu tvinntalna þar sem 

tilkoma þeirra og sögulegur bakgrunnur er kynntur. Í þriðja kafla er tvinntölum gerð skil 

og fá nemendur tækifæri til þess að kynnast útvíkkun á talnalínunni sem þeir hafa þekkt 

frá ungra aldri. Í fjórða kaflanum er verkefnavinna nemenda ríkjandi en þar er að finna 

dæmakafla úr reikniaðgerðum í heimi tvinntalna. Þar eru einnig sýnidæmi þar sem farið 

er yfir reglur reikniaðgerðanna skref fyrir skref. Í fimmta kafla, sem er tvískipur fá 

nemendur að kynnast formúlu annars stigs jafna og hvernig tvinntölur spila stórt 

hlutverk við að leysa margliðujöfnur. Þar þurfa nemendur einnig að leysa verkefni. Í 

seinni hluta þess kafla er fjallað um þriðja stigs jöfnur en nemendur leysa þar engin 

verkefni og er hann eingöngu ætlaður til þess að sýna nemendum hvert framhaldið er. Í 

fimmta og síðasta kafla námsefnis er svo lauslega fjallað um mikilvægi tvinntalna og 

hvernig þær birtast okkur í nútíma samfélagi. Þar á eftir koma svör við dæmaköflum og 

eru þar ítarlega farið yfir hvert einasta verkefni og þau skref sem þarf að taka til þess að 

komast að lausn verkefnanna. Endaleg svör eru svo feitletruð en rannsakandi er þeirrar 

skoðunar að mikin lærdóm megi draga af því að fara yfir stærðfræðileg verkefni 

ítarlega. Námsefnið fékk að lokum nafnið Hið ímyndaða ítarefni og er í heild sinni að 

finna í Viðauka A.  

3.2 Kennsluleiðbeiningar  

Kennsluleiðbeiningarnar voru skrifaðar fyrir námsefnið Hið ímyndaða ítarefni. Þrátt fyrir 

margar hugmyndir rannsakanda um breytingar á námsefninu var ákveðið að láta það 

standa nokkuð óbreytt frá því eins og það var í lokaverkefninu til B.Ed. – gráðu. Við gerð 

kennsluleiðbeininganna var leitast eftir því að gefa kennurum tækifæri á því að vera 

virkir þátttakendur í að skapa góð skilyrði fyrir nemendur sína í glímu þeirra við 

viðfangsefnin í námsefninu. Til þess voru farnar margar leiðir. Fyrst ber að nefna 

fræðandi kennsluleiðbeiningar en rannsakandi reyndi eftir bestu getu að skrifa 

leiðbeiningar sem eru ekki eingöngu leiðbeiningar um hvað nemendur skuli gera og 
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hvernig heldur einnig að vera þess eðlis að kennarar gætu dregið einhvern lærdóm af 

þeim. Það var meðal annars gert með því að kafa enn dýpra ofan í sögu tvinntalna sem 

og að bjóða kennurum upp á fleiri miðla þar sem hægt er að sækja sér þekkingu um 

sögu tvinntalna og stærðfræði almennt. Einnig var tvinntölum gerð betur skil og farið 

nánar ofan í þá þætti sem standa tölunum að baki. Þar að auki var kafað dýpra í heim 

tvinntalna með því að kynna fyrir kennurum pólhnit tvinntalna. Sú útfærsla var einnig 

hugsuð sem mögulegt framhald fyrir bæði kennara og nemendur þar sem þeim var 

gefið tækifæri á því að fara út fyrir námsefnið. Í lok kennsluleiðbeininganna er svo að 

finna lotukerfi námsefnisins þar sem rannsakandi útbjó mögulega kennsluáætlun sem 

kennarar gætu fylgt eftir. Þar eru svo dregin fram atriði sem gætu nýst kennurum vel. 

Til dæmis lykilhugtök, möguleg umræðuefni og fókuspunktar. Engu að síður voru 

leiðbeiningarnar hugsaðar sem mögulega tillögur fyrir kennara en ekki sem einhvers 

konar fyrirmæli um það hvernig nálgast skuli námsefnið. 

 Hér að neðan er að finna kennsluleiðbeiningarnar í heild sinni. Rétt eins og við 

gerð námsefnisins voru kennsluleiðbeiningarnar unnar af rannsakanda með hjálp og 

aðstoð í formi ábendinga og umræðna frá Guðbjörgu Pálsdóttur og Friðriki A. Diego 

sem eru leiðbeinendur þessa meistaraverkefnis. Þær eru hluti af lokaverkefni þessu 

sem og að tilheyra aðferðafræðilegum þætti rannsóknarinnar.  
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Inngangur 

Lengi hefur verið skortur á ítarefni fyrir nemendur sem standa framarlega í stærðfræði í 

efstu bekkjum grunnskóla. Algeng leið til þess að mæta þeirri vöntun er að nemendum 

er boðið að taka fjarnám úr framhaldsskólum eða sambærilegar lausnir. Námsefni þetta 

fjallar um tvinntölur og er ætlað fyrir nemendur í 10. bekk sem hafa sýnt fram á mikla 

hæfni eða áhuga á sviði stærðfræðinnar. Engu að síður er ítarefnið ekki einungis bundið 

við nemendur í 10. bekk. Tilgangur þess er að mæta þörfum umræddra nemenda hvað 

námsefni varðar. Markmið og megintilgangur þessa ítarefnis er að skapa tækifæri fyrir 

nemendur til þess að fást við nýja, spennandi og krefjandi þætti stærðfræðinnar. Einnig 

er ítarefninu ætlað að auka áhuga þeirra á stærðfræði, sögu hennar og mikilvægi. Í 

ítarefni þessu er reynt eftir bestu getu að mæta þeim markmiðum með því að kynna til 

sögunnar tvinntölur. Tvinntölur hafa verið til umfjöllunnar í framhaldsskólaáföngum um 

langt skeið en hafa ekki ratað í hendur grunnskólanemenda áður svo höfundur viti til. 

Líta má á ítarefni þetta sem einhvers konar inngang að tvinntölum en þær eru að mati 

höfundar tilvalinn kostur fyrir snjalla og klára nemendur til þess að efla hæfni sína og 

áhuga á stærðfræði. Þrátt fyrir að vera tiltölulega þung stærðfræði er að finna 

einfaldleika innan tvinntalna og þann einfaldleika má nýta til þess að kveikja áhuga 

nemenda á stærðfræði sem fræðigrein, sem og að efla hæfni þeirra og getu í faginu.  

Á unglingastigi eru talnakerfi kynnt til sögunnar. 

Talnakerfi eða talnamengi eru söfn staka þar sem 

tölur eru skilgreindar eftir eiginleikum þeirra. Þau 

talnakerfi sem eru til umfjöllunar á unglingastigi 

eru fjögur talsins, náttúrlegar tölur (N), heilar 

tölur (Z), ræðar tölur (Q) og rauntölur (R). Með 

því hafa nemendur fengið að kynnast öllum 

mögulegum tölum sem finna má á talnalínunni. 

Tvinntölur eru útvíkkun á talnakerfi rauntalna (R) þar sem hægt er að fást við tölur sem 

ekki er að finna á talnalínunni.  
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Ítarefnið 

Ítarefnið er að mörgu leyti hugsað sem sjálfstætt efni þar sem nemendur geta unnið 

sjálfir og rakið sig í gengum þá þætti sem það hefur að geyma. Ítarefnið skiptist í sex 

kafla en segja má að það hafi fjögur stig. Fyrsta stigið snýr að því að kveikja forvitni 

nemenda. Reynt er að skapa einhvers konar spennu sem vonandi fær nemendur til þess 

að fá áhuga á efninu. Spennu þessa er að finna í fyrsta kaflanum; Hvað er þá x? Annað 

stig ítarefnisins snertir á sögu tvinntalna og þeirri merkilegu atburðarás sem varð til 

þess að tvinntölur urðu samþykktar í heimi stærðfræðinnar. Hluta af þeirri atburðarás 

og sögu er að finna í öðrum kafla ítarefnisins, Brot úr sögu tvinntalna. Þriðja stig eru 

æfingar. Það eru þau verkefni sem nemendur vinna til þess að skerpa á skilningi þeirra á 

reikniaðgerðum tvinntalna, túlkun þeirra í hnitakerfi og eiginleikum þeirra. Sá hluti 

spannar allt frá þriðja kafla ítarefnisins og að þeim sjötta. Fjórða og jafnframt síðasta 

stig ítarefnisins snýr að notagildi tvinntalna í heimi vísinda og fræða í dag. Í sjötta og 

síðasta kaflanum, Mikilvægi tvinntalna í nútíma samfélagi er örlítið fjallað um notagildi 

þeirra og mikilvægi. Hins vegar opnar þekking nemenda á tvinntölum ótal dyr að 

verkefnum tengdum hinum raunverulega heimi þar sem tvinntölur eru notaðar. Þrátt 

fyrir að vera sjálfstætt námsefni er það von höfundar að kennarar vinni meira með alla 

þætti námsefnisins og nýti það sem grunn til að vinna út frá. Hér að neðan er að finna 

hugmyndir um nálganir, spurningar og vangaveltur til þess að gefa nemendum tækifæri 

á að kafa enn dýpra í viðfangsefnið og ígrunda það betur. Við lok 

kennsluleiðbeininganna er svo að finna yfirlitstöflur þar sem þeim þáttum er gert betur 

skil.  
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Hvað er þá x? 

Þessi kafli er fyrst og síðast hugsaður sem einhvers konar kveikja. Von höfundar er að 

nemendur verði forvitnir um mögulega lausn á vandamálinu. Glíman við að leysa 

einfaldar jöfnur þar sem ferningsrót kemur við sögu fær vonandi nemendur til þess að 

átta sig á því vandamáli sem margliður framkalla í talnamengi rauntalna. Mengi 

rauntalna er takmarkað í þeim skilningi að til eru margliður sem hafa engar rætur.  

Kennari getur sett sig í spor leikjastjórnanda og fengið nemendur til þess að leysa 

jöfnurnar 𝑥2 = 4 og  𝑥2 = 100. Því næst dregur kennarinn fram jöfnuna 𝑥2 = −1. Þar 

sem nemendur þekkja ekki leið til að leysa slíka jöfnu munu þeir eflaust komast að 

þeirri niðurstöðu að enga lausn sé að finna. Kennarinn andmælir því og segir að til sé 

lausn við jöfnu þessari. Það skapar vonandi áhuga, spennu og forvitni nemenda. Ef til 

þess kemur að kennari geti ekki brugðið sér í gervi leikjastjórnandans geta nemendur 

lesið kaflann sjálfir. Ef sú leið er farin getur reynst vel að kennari stýri umræðum 

varðandi kaflann og þau vandamál sem hann hefur að geyma. Þar geta hugsun og 

hugmyndir nemenda komið fram og áhugavert getur verið að heyra hugmyndir þeirra 

varðandi jöfnur sem alla tíð hafa verið þeim óleysanlegar. Möguleg umræðuefni eru 

meðal annars einkenni ferningstalna, annað veldi, ferningsrætur og margföldun 

jákvæðra og neikvæðra talna. Út frá þeim umræðum getur kennari til dæmis spurt 

spurninga eins og hver eru einkenni ferningstalna? og er hægt að margfalda stærð með 

sjálfri sér og fá neikvæða stærð?  
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Brot úr sögu tvinntalna 

Erfitt getur reynst að staðsetja nákvæmlega hvar og hvenær tvinntölur komu fyrst á 

sjónarsviðið. Engu að síður er ótvírætt að áhrif þeirra manna sem nefndir eru í kaflanum 

voru mikilvæg skref í þá átt að tvinntölur urðu að viðurkenndum stærðfræðilegum 

stærðum. Það er von höfundar að kafli þessi verði til þess að auka áhuga nemenda á 

stærðfræði. Með því að líta til baka og skoða stærðfræði í gegnum gleraugu sögunnar 

geta nemendur haft bæði gagn og gaman af stærðfræði. Þegar litið er til 

stærðfræðikennslu er ekki oft vísað til sögunnar og þeirra þátta sem hafa mótað þann 

fræðilega grundvöll. Að mati höfundar er þar um glatað tækifæri að ræða til þess að 

auka áhuga nemenda á viðfangsefni stærðfræðinnar og gefa þeim tækifæri á að öðlast 

enn betri skilning á þeim viðfangsefnum.  

Sömu sögu er að segja um þennan kafla og þann fyrsta hvað hlutverk kennara varðar. 

Hér fer vel á að kennari bregði sér í hlutverk sögumanns og fjalli um sögu tvinntalna líkt 

og gert er í kaflanum. Sé það ekki mögulegt, þá geta nemendur lesið kaflann sjálfir. Það 

er höfundi mikilvægt að ýta undir sögulegan bakgrunn tvinntalna og er það einn af þeim 

þáttum sem einkenna ítarefni þetta. Hafi kennarar áhuga á því að kynna sér sögu 

tvinntalna frekar eða annarra þátta innan stærðfræðinnar eru hér nefndar nokkrar 

bækur sem snerta á sögulegum þáttum stærðfræðinnar.  

• An Imaginary Tale: The Story of √−1 eftir Paul J. Nahin frá 1998 

• History of Mathematics eftir David Eugene Smith frá 1958 

• Og ég skal hreyfa jörðina: forngrísku stærðfræðingarnir og áhrif þeirra eftir Jón 

Þorvarðarson frá 2005 

• Math through the ages: a gentle history for teachers and others eftir William P. 

Berlinghoff frá 2004 

• The math book: from Pythagoras to the 57th dimension, 250 milestones in the 

history of mathematics eftir Clifford A. Pickover 

• An Introduction to the History of Mathematics eftir Howard Eves frá 1964 

• Historical Topics for the Mathematics Classroom eftir John K. Baumgart frá 1989 

• A History of Mathematics eftir Carl B. Boyer frá 1968 
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Einnig er hér Youtube-síða þar sem kvikmyndagerðarmaður talar við helstu 

stærðfræðinga heims um allt milli himins og jarðar sem snertir á stærðfræði. Bæði 

kennarar og nemendur gætu haft gagn og gaman af síðu þessari og þar er meðal annars 

að finna nokkur myndbrot um tvinntölur. 

• https://www.youtube.com/user/numberphile   

 

Tvinntölur 

Rétt eins og neikvæðar tölur búa tvinntölur við þá leiðinlegu staðreynd að vera nefndar 

óheppilegu nafni, ímyndaðar tölur. Nafnbót sú hefur ef til vill haldið aftur að framgangi 

þeirra frá fyrsta degi. Neikvæðar tölur áttu einnig erfitt uppdráttar á sínum tíma þar 

sem talið var að stærð gæti ekki verið neikvæð.  

Skoðum jöfnuna;  𝑥 + 3 = 2  

Jöfnu þessa er ekki hægt að leysa án þess að notast við neikvæðar tölur. Óháð því 

hvernig litið er á jöfnuna er hún óleysanleg án neikvæðra talna. Þrátt fyrir það 

samþykktu menn að ganga að því að til væru neikvæðar stærðir og byggir sú 

sannfæring á notagildi þeirra. Með tilkomu neikvæðra talna var hægt að ganga skrefinu 

lengra í átt að stærðfræðilegum fullkomleika. Til þess þarf að fara út fyrir mengi 

náttúrlegra talna og í mengi heiltalna. Nú á dögum kippir sér enginn upp við þá 

staðreynd að til séu tölur sem eru neikvæðar. Hið sama má að einhverju leyti segja um 

tvinntölur en sannfæring manna um notagildi þeirra átti sér stað töluvert seinna.  

Skoðum aðra jöfnu; 𝑥2 = −1 

Ef litið er til rauntalnamengisins er enga lausn við jöfnu þessari að finna. Enginn 

rauntala margfölduð með sjálfri sér getur myndað neikvæða tölu. Ef við hins vegar 

göngum út frá því að til sé stærð sem uppfyllir ofangreindar kröfur má leysa jöfnuna. Til 

þess að mynda slíka stærð þurfum við að fara út fyrir mengi rauntalna og yfir í 

tvinntölumengið. Rétt eins og með neikvæðar tölur er nauðsynlegt að fara út fyrir 

talnamengið. Í mengi tvinntalna er gengið út frá þeirri staðreynd að til sé stærð sem 

hefur þá eiginleika að margfölduð með sjálfri sér myndar lausnina −1. Þá stærð táknum 

við með bókstafnum 𝑖. Nú þegar við höfum lausn á jöfnunni 𝑥2 = −1 höfum við um leið 

https://www.youtube.com/user/numberphile
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lausn á öllum kvaðratrótum sem innihalda neikvæða stærð. Öll vandamál neikvæðra 

ferningstalna eru þar með úr sögunni. Þó það sé ekki augljóst er staðreyndin sú að með 

slíkum stærðum verður til talnamengi sem er algebrulega fullkomið. Talnamengið er 

þess eðlis að hægt er að leysa allar mögulegar margliður og er því um einhvers konar 

endastöð að ræða. Inntak þetta er úr einu stærsta stærðfræðiþreki sögunnar, 

aðalsetningu algebrunnar. Carl Friedrich Gauss (1777-1855) er talinn eiga stærstan þátt 

í sönnun hennar. Þar kemur fram að svið talnamengis tvinntalna sé algebrulega lokað í 

þeim skilningi að sérhver margliða með tvinntölustuðla af hærra stigi en einn á sér að 

minnsta kosti eina tvinntölurót eða núllstöð. Það felur í sér margliður með 

rauntölustuðla, þar sem litið er svo á að rauntölur séu tvinntölur þar sem þverhluti 

tölunnar er núll.  Eins og fram kemur í námsefninu verður mikilvægi þeirrar setningar 

ekki ofmetið og jafnvel eitthvað sem kennarar og nemendur gætu skoðað í sameiningu. 

Inntaki og mikilvægi setningarinnar er með engu móti gert skil hér, né í námsefninu en 

þegar fjallað er um tvinntölur er ómögulegt að snerta ekki á þessu stærðfræðilega 

stórvirki.  

 

Tvinntölur í hnitakerfi 

Eins og fram kemur í þriðja kafla námsefnisins skilgreinum við tvinntölur sem 

raðtvenndir sem samanstendur af tveimur hlutum, raunhluta (𝑎) og þverhluta (𝑏). 

Tvinntölur eru skráðar sem (𝑎 + 𝑏𝑖) þar sem 𝑎 og 𝑏 geta verið hvaða rauntölur sem er. 

Þar sem tvinntölur eru útvíkkun á rauntalnamenginu er litið svo á að rauntölur séu 

tvinntölur þar sem þverhluti m(𝑏) hennar er núll. Tvinntalan (3 + 0𝑖) er því sú sama og 

rauntalan 3.  

Með því að líta á tvinntölur sem raðtvenndir má tjá þær í hnitakerfi með því að nota 

gildi raunhlutans (𝑎) og þverhlutans (𝑏) á sama hátt og venjulega er notast við 

tvenndina (𝑥, 𝑦). Þar með má túlka tvinntölur í hnitakerfi á rúmfræðilegan hátt en 

hnitakerfi tvinntalna er kallað tvinntölusléttan. 

Hnitakerfi tvinntalna eða tvinnsléttan getur reynst góð leið til þess að hjálpa 

nemendum að átta sig á eiginleikum tvinntalna sjónrænt. Tvinntölur eru eins og áður 
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segir útvíkkun á rauntalnameningu og tvinnsléttan sýnir hvernig rauntölur eru enn til 

staðar.  

Jafnframt er hægt að tjá tvinntölur með pólhnitum í tvinntölusléttunni. Pólhnit 

tvinntölu er á forminu (𝑟, 𝜃), þar sem 𝑟 lýsir lengd punktsins frá miðpunkti og 𝜃 lýsir 

horni punktsins frá jákvæða hluta rauntölulínunnar. Er tvinntölur eru færðar yfir á 

pólhnit gildir 𝑟 = √𝑎2 + 𝑏2 og 𝜃 = arctan (
𝑎

𝑏
) fyrir tvinntöluna 𝑎 + 𝑏𝑖. Helsti ávinningur 

þess að breyta tvinntölum yfir í pólhnit er að margföldun og deiling verða aðgengilegri 

og einfaldari aðgerðir. Margföldun pólhnita tvinntalna er þannig að (𝑎, 𝛼) ∗ (𝑏, 𝛽) =

(𝑎 ∗ 𝑏, 𝛼 + 𝛽) sem er að margfalda lengdirnar tvinntölunar og leggja saman stærð 

horna þess. Þegar kemur að deilingu er sem segir;  (
(𝑎,𝛼)

(𝑏,𝛽)
=

𝑎

𝑏
 , 𝛼 − 𝛽) en þar er lengd 

fyrri tvinntölunar deilt með því síðara og fyrra hornið dregið frá síðara. Út frá reglum 

þessum má svo útfæra veldisreglur. Í námsefninu er ekki að finna þá þætti tvinntalna 

sem snerta á pólhnitum. Engu að síður er það enn einn þátturinn sem áhugavært væri 

að skoða nánar eftir að vinnu með námsefnið lýkur.  

 

Reikniaðgerðir í mengi tvinntalna 

Í þessum kafla vinna nemendur með reikniaðgerðir tvinntalna og er einhvers konar 

vinnukafli. Verkefnin í námsefninu snerta á samlagningu, frádrætti, margföldun og 

deilingu. Aðgerðir í mengi tvinntalna eru þær sömu og í mengi rauntalna. Í samlagningu 

eru tvær hliðstæðar stærðir lagðar saman og úr verður stærð sameiginleg þeirra sem 

lagðar voru saman. Hið sama má segja um frádrátt en þar er önnur stærðin dregin frá 

þeirri síðari. Þegar kemur að margföldun og deilingu eru aðgerðirnar með örlítið öðu 

sniði en í rauntalnamenginu. Margföldun tvinntalna svipar frekar til tvíliðumargföldunar 

en margföldunar rauntalna. Þar er raunhluti tvinntölunar 𝑧1 margfaldaður í bæði raun- 

og þverhluta tvinntölurnar 𝑧2. Hið sama er svo gert með þverhluta tvinntölunnar 𝑧1. Að 

því loknu eru dregnir saman líkir liðir. Við deilingu tvinntalna er notast við samoka 

tvinntölu nefnarans. Samoka tvinntala (𝑎 + 𝑏𝑖) er (𝑎 − 𝑏𝑖) eða upprunalega tvinntalan 

með breyttum formerkjum á þverhluta hennar. Samoka tvinntala nefnarans er svo 

margföldið með bæði teljara og nefnara. Samoka tvinntalan er notuð til þess að losna 
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við þverhluta í nefnaranum. Að því loknu eru dregnir saman líkir liðir. Allar 

reikniaðgerðir og reglur er að finna í námsefninu. Áhugavert getur verið að beina 

sjónum nemenda að því hvernig tengireglan, víxlreglan og dreifireglan birtast í mengi 

tvinntalna. Möguleg leið til þess er að prófa nokkur dæmi og athuga hvort 𝑥 ∗ (𝑧 ∗ 𝑦) =

(𝑥 ∗ 𝑧) ∗ 𝑦 eða 𝑥 ∗ 𝑧 = 𝑧 ∗ 𝑥 þar sem 𝑥, 𝑧, 𝑦 eru tvinntölur.  

 

Gagnsemi tvinntalna 

Annars stigs jöfnur 

Nú þegar nemendur hafa fengið að kynnast reikniaðgerðum tvinntalna er við hæfi að 

taka næsta skref. Það er að setja fram og leysa annars stigs jöfnur. Annars stig jöfnur 

hafa lengi verið fræðimönnum hugleiknar. Jöfnur af annari gráðu er að finna í gögnum 

stærðfræðinga allt frá dögum Babýloníumanna og Miðríkis Egyptalands (u.þ.b. 2000 

f.kr.). Einnig er að finna annars stigs jöfnur í rúmfræðilegum búningi í verkum Evklíð 

(u.þ.b. 300 f.kr.) þar sem hann vann með umrædd vandamál.  

Þegar kemur að því að leysa annars stigs jöfnur er hægt notast við nokkuð vel þekkta 

formúlu sem hlotið hefur fjölmörg nöfn í gegnum tíðina. Jafna 13, Regla D, Batman-

formúlan og Jónas-reglan eru nokkur dæmi um slík nöfn. Formúlan gefur lausn við 

annars stigs jöfnum þar sem notast er við stuðla jöfnunar. Formúla þessi eða álík nálgun 

hefur þó verið notuð af fræðimönnum í langan tíma en hinn indverski Brahmagupta 

(598-665+) er talinn eiga stærstan þátt í mótun formúlunar. Hann setti fyrstur manna 

fram formúlu sem gefur lausn á annars stigs jöfnum árið 628 en hún átti aðeins við 

ákveðin annars stigs föll. Persnerski stærðfræðingurinn Muhammad ibn Musa al-

Khwarizmi (780-850) fór svo skrefinu lengra en það var ekki fyrr en Simon Stevin (1548-

1620) kom með formúlu sem náði yfir öll tilvik annars stigs jafna. Sú formúla sem við 

þekkjum í dag og er að finna í námsefninu má þó rekja til René Decartes (1596-1650) úr 

bók hans Le Géométrie frá árinu 1637. 

Í kaflanum er að finna fimm verkefni þar sem nemendur kljást við að leysa annars stigs 

jöfnur. Að þeim loknum getur reynst áhugavert að leiða út formúlu René Decartes. Það 

getur vakið áhuga nemenda á því hvernig formúlur sem þessi verða til. Jöfnu á forminu 



 

41 

𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 má með útsjónarsemi og klókindum umrita sem 𝑥 =
−𝑏±√𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
 . 

Útfærsla þessi er formúla René Decartes en umritun hennar má finna víða á netinu.   

 

Þriðja stigs jöfnur 

Kafli þessi er fyrst og síðast hugsaður sem kynning á því sem koma skal. Ekki er ætlast til 

þess að nemendur geri annað en að lesa kaflann og vonandi átti sig á mikilvægi 

tvinntalna í stærðfræði. Engu að síður er það áhugavert að Gerlamo Cardano (1501-

1576) sem nefndur er í kaflanum Brot úr sögu tvinntalna tók fyrsta skrefið í átt að 

tvinntölum þegar hann var að kljást við að leysa þriðja stigs jöfnu. Sífellt og endurtekið 

komst hann í kast við kvaðratrætur sem innihéldu neikvæða stærð sem á þeim tíma 

þótti ekki tiltæk stærð og í raun einfaldlega ekki möguleg. Engu að síður var hann að 

kljást við jöfnur af þriðju gráðu og hann vissi að allar þriðja stigs jöfnur hafa að minnsta 

kosti eina rót eða núllstöð. Svo togstreitan milli þess að vera viss um tilvist rót jöfnunar 

og ótiltækra stærða fékk hann til þess að láta reyna á vandamálið. Með því að láta sem 

svo að neikvæða stærðin undir kvaðratrót væri einfaldlega möguleg komst hann að 

lausn sem gaf rót þriðja stigs fallsins. Togstreita þessi er talin hafa kallað fram þá 

sannfæringu sem til þurfti við að opna möguleikann á því að til sé stærð sem 

margfölduð með sjálfri sér myndar neikvæða stærð.  

Eins og fram kemur í námsefninu er hægt að leysa þriðja stigs jöfnur með formúlu sem 

er þó af töluvert hærra flækjustigi en formúla René Decartes. Til þess að gera langa 

sögu stutta er jöfnunni hliðrað til þess að losna við annars stigs lið jöfnunnar og svo eru 

þeir liðir sem eftir standa notaðir til þess að leysa jöfnuna. Um er að ræða ansi þunga 

stærðfræði en áhugavert er fyrir nemendur að kynnast þriðja stigs jöfnum og hvernig 

má leysa þær. Fjórða stigs jöfnur er einnig hægt að leysa með svipaðri formúlu en þegar 

kemur að fimmta stigs jöfnum ekki. Margliðujöfnur af fimmta stigi og hærra hafa enga 

slíka formúlu og snemma á 19. öld var það sannað að ómöglegt er að finna slíkar 

formúlur.  
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Mikilvægi tvinntalna í nútíma samfélagi 

Mikilvægi tvinntalna í stærðfræðilegu samhengi er ótvírætt. Hins vegar er það notagildi 

þeirra í öðrum greinum vísinda sem hefur gert það að verkum að tvinntölur er notaðar 

eins og raun ber vitni. Ómögulegt er að telja upp alla þá þætti sem hafa ávinning af 

tilvist og þekkingu mannsins á tvinntölum. Ótal margir þættir innan stærðfræðinnar 

hafa til að mynda auðgast með tilkomu þeirra. Hið sama má segja um eðlisfræði, 

hagfræði, efnafræði og margar aðrar fræðigreinar. Kaflinn í námsefninu er eingöngu 

ætlaður til þess að auka áhuga nemenda á tvinntölum sem og stærðfræði almennt. 

Áhugavert væri fyrir nemendur að fara í rannsóknarvinnu um tvinntölur og hvernig þær 

eru notaðar í dag. Mikið af þeim upplýsingum fara töluvert langt fram úr 

hæfniviðmiðum grunnskóla en engu að síður má vekja og viðhalda áhuga nemenda 

með því að leyfa þeim að rannsaka viðfangsefnið nánar. Meginmarkmið námsefnisins er 

að efla og auka hæfni og áhuga nemenda í stærðfræði og með því að kynna þeim fyrir 

jafn áhrifamiklum þætti stærðfræðinnar og tvinntölum, telur höfundur að gefið sé 

tækifæri til þess að rækta þann áhuga og hæfni.   

 

Kennslufyrirkomulag 

Hér að neðan er að finna tillögu að kennslufyrirkomulagi. Þar að auki er að finna 

fókuspunkta, umræðuspurningar og lykilhugtök. Ekki er um algilt fyrirkomulag að ræða 

en hugmynd höfundar er að námsefninu sé skipt niður í fimm lotur þar sem hver lota er 

ein kennslustund. Hvernig kennarar nálgast námsefnið og inntak þess er svo í þeirra 

höndum.  
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Fyrsta lota 

Kaflar Hvað er þá x ? og Brot úr sögu tvinntalna 

Fókus-

punktar 

Vekja áhuga. Skapa forvitni. Saga tvinntalna. 

Umræðu-

spurningar 

Hvað eru ferningstölur? 

Er hægt að margfalda stærð með sjálfri sér og fá neikvæða stærð? 

Hvað eru veldisreikningar og ferningsrætur? 

Hvaða aðra stærðfræðinga þekkja nemendur? 

Vinnu-

brögð 

Í vinnu með fyrstu tvo kaflana er mikilvægt að það takist að vekja áhuga 

nemenda með því að kennarar lifi sig inn í þau hlutverk sem kaflarnir 

krefjast. Einnig er mikilvægt að gefa sögu tvinntalna nægilegan tíma og 

reyna eftir bestu getu að smita nemendur sína af stærðfræðilegum 

áhuga.  

Lykil-

hugtök 

Ferningsrætur 

Neikvæðar stærðir 

Veldi 

Tvinntölur 
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Önnur lota 

Kaflar Tvinntölur í hnitakerfi og Reikniaðgerðir í mengi tvinntalna; samlagning 

og frádráttur 

Fókus-

punktar 

Tvinntölur eru skilgreindar sem raðtvenndir. Útvíkkun á rauntalnalínunni 

gerir okkur kleift að tjá tvinntölur í hnitakerfi sem nefnist tvinnsléttan. 

Gefa nemendum tækifæri á því að tjá tvinntölur rúmfræðilega. 

Samlagning og frádráttur tvinntalna. Tjá tvinntölur í hnitakerfi. 

Vinnukafli. 

Umræður-

spurningar 

Eru rauntölur tvinntölur?  

Hvernig má túlka tölur í hnitakerfi? 

Hvaða tölur er að finna á rauntalnalínunni? 

Hvað er raunhluti og þverhluti tvinntölu? 

Hvernig birtist samlagning tvinntalna í hnitakerfi tvinntalna. Hvert er 

samhengið? 

Vinnu-

brögð 

Í umræddum köflum verða kennarar að viðhalda áhuga nemenda á 

efninu og hjálpa þeim í gegnum þau verkefni sem liggja fyrir. Tilvalið er 

fyrir kennara að teikna tvinntölusléttuna og með aðstoð nemenda tjá 

tvinntölur. Þegar kemur að samlagningu og frádrætti er mikilvægt að 

leyfa nemendum að vinna með reglurnar sjálfir áður en aðstoð er veitt. 

Með því þjálfast nemendur í sjálfstæðum vinnubrögðum, sem og að fá 

tækifæri til þess að sækja þekkingu á sínum eigin vegum 

Lykil-

hugtök 

Rauntalnalína og tvinntölusléttan 

Samlagning og frádráttur tvinntalna 

Raun- og þverhluti tvinntölu 
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Þriðja lota 

Kaflar Reikniaðgerðir í mengi tvinntalna; margföldun og deiling 

Fókus-

punktar 

Margföldun og deiling tvinntalna. Vinnukafli. Margföldunarreglur. 𝑖2 =

−1.  

Umræðu-

spurningar 

Hvernig margfaldast tvíliður?  

Hvað eru samoka tvinntölur? 

Hvers vegna er 𝑖2 = −1? Og 𝑖3 = −𝑖 ? 

Vinnu-

brögð 

Rétt eins og í síðasta hluta námsefnisins fá nemendur tækifæri á því að 

vinna verkefnin. Um er að ræða nokkra endurtekningu til þess að skerpa 

skilning nemenda á reikniaðgerðunum. Kennarar ganga á milli og hjálpa 

nemendum ef þörf er á en gæta sín á því að gefa ekki of mikið af 

upplýsingum frá sér. Umræður eiga sér stað til þess að kafa dýpra ofan í 

það efni sem er að finna í námsefninu.  

Lykil-

hugtök 

Margföldun 

Deiling 

Margföldunarandhverfa 

Veldareglur 

Tengireglan, víxlreglan og dreifireglan 
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Fjórða lota 

Kaflar Gagnsemi tvinntalna; Annars stigs jöfnur 

Fókus-

punktar 

Annars stigs jöfnur og rætur þeirra. Formúla René Decartes. Stuðlar 

margliðu. Áhugavert væri fyrir nemendur að teikna þær annars stigs 

jöfnur sem eru í námsefninu í hnitakerfi. Með því má auka skilning 

þeirra á vandamálinu sem tvinntölur leysa.  

Umræður-

spurningar 

Hvers vegna skapa margliður vandamál í rauntalnamenginu? 

Hvað eru stuðlar?  

Hvað eru annars stigs jöfnur? 

Eru tvinntölur nauðsynlegar? 

Hvernig verður jafna eins og formúla René Decartes til? 

Hvað verður um formúlu René Decartes þegar það kemur neikvæð 

stærð undir kvaðratrót? 

 

Vinnu-

brögð 

Enn og aftur er um vinnukafla að ræða. Hins vegar eru verkefnin í 

þessum kafla af töluvert hærra stigi en þeim síðustu. Þess vegna verða 

kennarar að gefa sér góðan tíma í bæði innlögn og umræður tengda 

viðfangsefni kaflans.  

Lykil-

hugtök 

Annars stigs jöfnur 

Batman, Jafna 13, Jónas (Formúla René Decartes) 

Rætur margliða 
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Fimmta lota 

Kaflar Gagnsemi tvinntalna; Þriðja stigs jöfnur og Mikilvægi tvinntalna í nútíma 

samfélagi 

Fókus-

punktar 

Að nemendur fái tækifæri á því að sjá hvað kemur næst. Hvert 

framhaldið er. Rannsóknarvinna nemenda á tvinntölum. Vekja áhuga á 

stærðfræði og öðrum fræðigreinum vísinda. 

Umræðu-

spurningar 

Hvers vegna eru tvinntölur mikilvægar? 

Til hvers eru tvinntölur notaðar? 

Hvaða önnur fræðisvið njóta góðs af tilurð tvinntalna? 

Gegna þær mikilvægu hlutiverki í hinu daglega lífi okkar? 

Hvað gætu stærðfræðingar dagsins í dag verið að fást við? 

Vinnu-

brögð 

Kafli þessi er með þeim hætti að hlutverk kennara er að einhverju leyti 

takmarkað. Hann þarf að stjórna umræðum og gefa nemendum 

tækifæri á því að sækja sér frekari þekkingar. Nemendur lesa kaflann 

sjálfir eða ásamt kennara sínum. Að því loknu eru möguleikarnir á 

frekari þekkingarleit endalausir. 

Lykil-

hugtök 

Þriðja stigs jöfnur 

Tvinntölur og daglegt líf 

Stærðfræði og aðrar vísindagreinar 
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Samantekt 

Kennsluleiðbeiningar þessar eru hugsaðar fyrir kennara sem hafa hug á því að auka 

áhuga sterkra nemenda í stærðfræði á faggreininni. Þær eru eingöngu ætlaðar sem 

fræðandi leiðarvísir fyrir kennara en ekki sem einhvers konar reglur um hvernig 

kennarar nálgast námsefnið Hið ímyndaða ítarefni. Það er kennurum algjörlega frjálst 

að fara sínar eigin leiðir við notkun námsefnisins. Vonandi mun námsefnið nýtast vel og 

kennsluleiðbeiningarnar reynast gagnlegar við undirbúning, skipulag og framkvæmd 

kennslunnar. 
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3.3 Greining á kennsluleiðbeiningunum  

Í þessum kafla verður gerð greining á kennsluleiðbeiningunum út frá þeim 

greiningarramma sem Hemmi, Koljonen, Hoelgaard, Ahl og Ryve (2013) þróuðu fyrir 

kennsluleiðbeiningar í stærðfræði. Reynt verður að meta hvernig leiðbeiningarnar 

standa gagnvart þeim fimm flokkum sem líkanið inniheldur. Heiti flokkanna fimm hafa 

verið sett í töflu hér að neðan til þess að yfirsýn rannsakanda á greiningu 

leiðbeininganna sé sem skýrust.  

 

1. a Almenn þekking um hugmyndir og lausnaleiðir nemenda 

1. b Tillögur um hvernig má takast á við hugmyndir og lausnaleiðir nemenda 

2. Hugtök og staðreyndir 

3. Uppbygging og tengsl 

4. Tengsl fræða og framkvæmdar 

5. Skipulag kennslu 

 

Til að byrja með skal árétta að kennsluleiðbeiningarnar fyrir námsefnið Hið ímyndaða 

ítarefni eru ætlaðar fyrir lítið ítarefni en ekki fyrir stóra kennslubók. Þar af leiðandi eru 

kennsluleiðbeiningarnar ekki fyrir námsefni sem nær yfir heila önn eða vetur heldur 

eingöngu ítarefni sem spannar um það bil viku. Einnig gerir stærð námsefnisins það að 

verkum að ómögulegt er fyrir kennsluleiðbeiningarnar að snerta á öllum þáttum 

greiningarrammans. Það er aftur á móti eðlilegt þegar um ítarefni er að ræða. Þeir 

flokkar sem kennsluleiðbeiningarnar koma sterkast fyrir eru flokkarnir sem snerta á 

hugtökum og staðreyndum, uppbyggingu og tengslum og skipulag kennslu. Nánar 

tiltekið eru það flokkar tvo, þrjú og fimm. Hugtök og staðreyndir er sá flokkur sem 

kennsluleiðbeiningar standa hvar best að vígi. Mikið er að finna um stærðfræðilega 

þekkingu sem getur dýpkað skilning kennara á viðfangsefninu, sem eru tvinntölur. Sögu 

hennar er gerð vel skil og hvað liggur að baki þeim fræðum sem notast er við í 

námsefninu. Einnig er horft til þeirra þátta sem snerta á næstu skrefum. Umfjöllun um 
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pólhnit tvinntalna fellur til dæmis undir það. Rannsakandi lagði mikið upp úr því að 

þessi hluti kennsluleiðbeininganna væri innihaldsríkur og kjarnmikill. Í þriðja flokki 

greiningarrammans er fjallað um hvort þau viðfangsefni sem ætluð eru til kennslu séu 

röklega uppsett og hvort einhvern þráð megi finna frá upphafi til enda. Rannsakandi 

telur að svo sé. Skilgreining á tvinntölum er til að mynda fyrst á dagskrá eftir kaflann um 

sögu tvinntalna. Því næst er er fjallað um reikniaðgerðir í heimi tvinntalna og í lokin um 

notagildi þeirra. Rannsakandi telur að kennsluleiðbeiningarnar komi vel út úr flokknum 

uppbygging og tengsl. Í kennsluleiðbeiningum er að finna lotukerfi þar sem kennarar fá 

tillögu að kennsluáætlun. Þar kemur fram hver lykilatriði hvers kafla er og hvernig megi 

nálgast umræður í kaflanum. Slík áætlun gerir það að verkum að síðasti flokkurinn 

kemur vel út í kennsluleiðbeiningunum. Sá flokkur ber heitið skipulag kennslu. Þessir 

þrír flokkar greiningarrammans koma að mati rannsakanda vel út í 

kennsluleiðbeiningunum. Út frá því telur hann að líta megi svo á að um sé að ræða 

menntandi kennsluleiðbeiningar þar sem ítarlega er fjallað um þá fræðilegu þætti sem 

tengjast viðfangsefni námsefnisins og að stuðning sé að finna fyrir kennara til þess að 

leita leiða í nálgun sinni á námsefnið.  

 Námsefnið er eins og áður segir ítarefni og fjallar aðeins um eitt viðfangsefni, 

tvinntölur. Það er ein ástæða þess að kennsluleiðbeiningarnar geta ekki skorað hátt í 

fyrstu tveim flokkum greiningarrammans. Þar að auki er um viðfangsefni að ræða sem 

er að einhverju leyti öðruvísi en það sem nemendur við lok grunnskóla hafa unnið með 

áður. Almenn þekking og hugmyndir um lausnaleiðir nemenda og mögulegar tillögur 

um hvernig megi mæta þeim verða því að einhverju leyti aldrei flokkur sem 

kennsluleiðbeiningar þessar geta mætt. Aftur á móti er aðeins fjallað um mengi í 

upphafi kennsluleiðbeininganna og hvernig tvinntölumengið sé útvíkkun á mengi 

rauntalna sem nemendur eiga að hafa kynnst áður. Þrátt fyrir það koma 

leiðbeiningarnar ekki sérlega vel út úr þeim flokk en það var aldrei markmið 

rannsakanda. Flokkurinn tengsl fræða og framkvæmdar er einnig þess eðlis að 

kennsluleiðbeiningarnar koma ekki vel út. Viðfangsefnið er ekki að finna í Aðalnámskrá 

grunnskóla (2013) en miðar þó að því að auka áhuga og hæfni nemenda í stærðfræði. 

Einnig er ekki fjallað mikið um það hvernig kennarar geta horft út fyrir námsefnið með 

öðrum hætti en að kafa dýpra í viðfangsefni tvinntalna.  
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Heilt yfir má segja að markmið rannsakanda með að skrifa kennsluleiðbeiningar 

sem styðja við kennara í kennslu sinni á námsefninu og eru þeim fræðandi, hafi tekist. 

Leiðbeiningarnar má að mati rannsakanda flokka sem menntandi kennsluleiðbeiningar 

en taka skal mið af því að erfitt er að horfa til þeirra allra þátta sem nefndir eru í 

greiningarramma Hemmi, Koljonen, Hoelgaard, Ahl og Ryve (2013) vegna þess að 

námsefnið er að einhverju leyti óhefðbundið.  
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4 Aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar 

Í þessum kafla verður farið yfir þá þætti sem snerta á aðferðfræðilegri hlið 

rannsóknarinnar. Gerð verður grein rannsóknaraðferð og rannsóknarsniði hennar. 

Gagnaöflun og framkvæmd rannsóknarinnar er einnig til umfjöllunar sem og kynning á 

þátttakendum hennar og hvernig staðið var að gagnagreiningu og úrvinnslu.  

 

4.1 Rannsóknaraðferð 

Rannsókn þessi fjallar að einhverju leyti um gerð kennsluleiðbeininga sem samdar voru 

fyrir námsefnið Hið ímyndaða ítarefni sem unnið var sem lokaverkefni til B.Ed. – prófs. 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að bæta námsefnið með því að prófa það og 

kennsluleiðbeiningarnar í kennslu og skoða hvernig það mætir þörfum sterkra nemenda 

í stærðfræði. Einnig var horft til þess hvernig kennsluleiðbeiningarnar nýttust kennurum 

við kennslu á námsefninu. Auk þess var horft til þátta sem gætu með einhverju móti 

bætt bæði námsefnið og kennsluleiðbeiningarnar. Eigindleg rannsóknaraðferð varð fyrir 

valinu þar sem slík nálgun var talin vel til þess fallin að varpa ljósi á 

rannsóknarspurningar rannsóknarinnar. Lichtman (2013) segir að eigindlegar 

rannsóknaaðferðir byggi á þeirri nálgun að einstaklingurinn sé virkur túlkandi þess 

veruleika sem hann þekkir. Með það að leiðarljósi má afla gagna um merkingu 

aðstæðna og athafna einstaklingsins með viðtölum þar sem spurningar miða að því að 

fá viðmælenda til þess að lýsa upplifun sinni (Lichtman, 2013). Viðtöl sem slík verða að 

teljast hentug til þess að draga fram þá þætti sem geta varpað ljósi á námsefnið, 

kennsluleiðbeiningarnar sem og þá aðila sem það er ætlað fyrir. Til þess að meta 

námsefnið og kennsluleiðbeiningarnar verður verkefni rannsakanda að fá djúp svör frá 

viðmælendum sínum um skoðanir þeirra. Hálfopin viðtöl urðu því fyrir valinu en þá er 

spurningarlistanum fylgt eftir en að sama skapi er þátttakendum gefið tækifæri á að 

taka við og lýsa eigin reynslu. Rannsakandi leyfir þátttakendum þar með að fá frelsi til 

þess að fara í aðra átt en upphaflega var ætlað (Mertens, 2010). 

Megindlegar rannsóknaraðferðir byggja á því sem hægt er að mæla og telja 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Til þess að fá skýr svör og eða mynd af þeim þáttum sem 
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leitast er eftir að svara í rannsókn þessarri er ekki hægt að styðjast við megindlegar 

aðferðir. Segja má að um einhvers konar tilviksrannsókn sé að ræða þar sem markmið 

hennar beinir sjónum sínum að því að vega og meta tiltekna þætti innan 

stærðfræðináms og -kennslu. Tilgangur tilviksrannsókna er að auka skilning á 

raunverulegum aðstæðum þar sem lögð er áhersla á að ná ríkulegum skilningi á 

afmörkuðu fyrirbæri (Mertens, 2010). Fyrirbærið í rannsókn þessari er eins og áður 

segir námsefni fyrir sterka nemendur í stærðfræði og kennsluleiðbeiningar. Í 

eigindlegum rannsóknaraðferðum er framganga rannsakanda mikilvæg þar sem það er 

undir honum komið að mynda tengingu við viðmælendur sína sem og að stuðla að 

trúverðugleika með óháðum spurningum sem afvegaleiða ekki viðmælendur (Lichtman, 

2013). Í rannsókn þessari var reynt að forðast leiðandi spurningar eða orðlag sem gæti 

dregið úr trúverðugleika rannsóknarinnar. Viðtalsramma rannsóknarinnar og allar þær 

spurningar sem lagðar voru fyrir þátttakendur má finna í Viðauka B.  

4.2 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru sex talsins. Tveir kennarar og fjórir nemendur. 

Annar kennarinn var valinn vegna hentugleika en rannsakandi hafði sótt vettvangsnám í 

þann skóla sem sá kennari starfar. Hinn kennarinn var fenginn með aðstoð leiðbeinanda 

verkefnisins og í gegnum tengingu hans við þann skóla sem sá kennari starfar. Til þess 

að gæta nafnleyndar hefur þátttakendum verið gefin nöfn sem eru ekki þeirra. Nöfnin 

sem urðu fyrir valinu hjá kennurunum eru Anna og Björn. Anna kennir í stórum 

grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu þar sem rannsakandi sótti eitt sinn vettvangsnám. 

Hún hefur kennt stærðfræði um árabil  og er annar af tveimur stærðfræðikennurum á 

unglingastigi þess skóla. Björn kennir í safnskóla og hefur kennt stærðfræði í tæpan 

áratug. Hann er hluti af stórum hópi stærðfræðikennara í þeim skóla. Kennararnir 

aðstoðuðu svo rannsakanda við að velja nemendur til þess að vera þátttakendur í 

rannsókninni. Nemendur Björns eru tvær stúlkur. Þær eru báðar í 10. bekk og eru 

sterkir nemendur stærðfræði. Rétt eins og kennurunum verður nemendum þessum 

gefin nöfn til þess að gæta nafnleyndar. Nemendur Björns fengu nöfnin Birta og 

Berglind. Hið sama má segja um nemendur Önnu en þar er um að ræða dreng og stúlku 
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sem einnig eru í 10. bekk og eru að mati Önnu sterkir nemendur í stærðfræði. Þau 

fengu nöfnin Andri og Auður.  

4.3 Framkvæmd rannsóknar og gagngöflun 

Framkvæmd rannsóknarinnar var með frekar hefðbundnum hætti. 

Kennsluleiðbeiningar og námsefni var sent til kennara viku áður en kennsla 

námsefnisins fór fram og fengu kennarar frjálsar hendur í nálgun sinni á notkun efnisins 

og kennsluleiðbeininganna. Rannsakandi hafði engin afskipti af kennurunum frá því að 

námsefnið og kennsluleiðbeiningarnar voru sendar þar til viðtölin voru tekin. Um var að 

ræða viðtöl við tvo kennara og fjóra nemendur. Viðtölin voru því fjögur talsins þar sem 

nemendurnir voru tveir saman á meðan viðtali stóð. Sú ákvörðun var tekin með það í 

huga að mögulega gætu nemendurnir dregið fram fleiri atriði í sameiningu sem og að 

vera óhræddari við að tjá skoðanir sínar. Þátttakendur fengu að hafa námsefnið og 

kennsluleiðbeiningarnar sér við hlið á meðan viðtölunum stóð. Það var gert til þess að 

gefa þeim tækifæri á því að benda á ákveðna þætti innan þess sem og að rifja upp þær 

hugmyndir sem þeir höfðu á umræddu efni. Viðtölin voru af hálfopnu sniði. Hálfopin 

viðtöl eru unninn með tilliti til spurningarlista þar sem honum er fylgt að einhverju leyti. 

Aftur á móti er þátttakendum gefinn möguleiki á því að segja frá sínum eigin 

hugmyndum og taka þar með frumkvæði til að lýsa eigin reynslu. Slíkt frjálsræði gengur 

úr skugga um að nauðsynlegar upplýsingar komi fram í viðtölunum sem og þær 

vangaveltur þátttakenda sem ef til vill kæmu ekki fram ef eingöngu væri notast við 

lokaðar spurningar (Mertens, 2010). Öll viðtölin voru tekinn upp á hljóðbúnað sem og 

tölvu til að baktryggja upptökurnar. Kennslan fór fram á einni viku og viðtölin voru tekin 

í lok þeirrar viku. Fyllsta trúnaði var gætt við varðveislu og meðferð gagna á öllum 

stigum málsins. Einnig var reynt að skapa andrúmst í viðtölunum þar sem 

þátttakendum upplifðu frelsi þar sem kurteisi og virðing var borin fyrir þeim og 

skoðunum þeirra. Kennsluleiðbeiningarnar er að finna hér að ofan á meðan námsefnið 

Hið ímyndaða ítarefni og spurningalistar rannsakanda er að finna sem viðauka við lok 

verkefnisins.  
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4.4 Greining gagna – gagnaúrvinnsla 

Við úrvinnslu gagna voru viðtölin fyrst afrituð yfir á tölvuform til þess að gera greiningu 

gagna aðgengilegri. Gögnin voru lesin yfir margsinnis áður en farið var í þemagreiningu 

sem gerði það að verkum að rannsakandi var vel kunnugur gögnum rannsóknarinnar 

áður en greining þeirra hófst. Við greiningu gagna kom í ljós að erfitt var að aðgreina þá 

þætti sem snerta á viðfangsefnum rannsóknarinnar, þ.e. námsefnið og 

kennsluleiðbeiningarnar frá þáttum eins og kennslufyrirkomulagi og sterkum 

nemendum. Þegar uppi var staðið mátti greina fjögur þemu úr viðtölunum við 

kennarana. Þau voru kennslufyrirkomulag, kennsluleiðbeiningar, námsefnið og sterkir 

nemendur. Þrátt fyrir það mátti greina þráð í gengum öll þemun sem er ef til vill eðlilegt 

þar sem þau haldast að einhverju leyti í hendur hvort við annað. Úr 

nemendaviðtölunum mátti geina þrjú þemu en þau voru kennsla í stærðfræði, 

námsefnið og sterkir nemendur.  

4.5 Takmarkanir rannsóknarinnar 

Rannsókn þessi er að mörgu leyti mjög takmörkuð. Námsefni um tvinntölur og 

kennsluleiðbeiningar er erfitt að rannsaka. Eins og fram kemur í fræðilega hluta 

rannsóknarinnar nálgast engir tveir kennarar námsefni og kennsluleiðbeiningar á sama 

hátt. Hið sama má segja um mat á útgefnu efni því erfitt er að meta það án þess að taka 

mið af þeim félagslegum þáttum sem snerta það (Remillard, 2005; Cronbach, 1955; 

Rezat og Strasser, 2014). Jafnframt er úrtak rannsóknarinnar mjög smátt svo ekki er 

hægt að alhæfa út frá niðurstöðum hennar. Rannsókn þessi mun ekki heldur gefa 

heildstæða mynd af þörfum sterkra nemenda í stærðfræði eða hugmyndum þeirra og 

eiginleikum. Hins vegar getur rannsókn þessi orðið til þess að bæta örlítið við þá 

þekkingu sem nú þegar er til staðar um umrædda nemendur. Einnig getur rannsókninn 

varpað ljósi á það hvort tvinntölur séu hentugt viðfangsefni fyrir sterka nemendur sem 

og skoðanir kennara á menntandi kennsluleiðbeiningar fyrir námsefnið. Rannsakandi er 

höfundur námsefnisins og kennsluleiðbeininganna sem vekja spurningar um siðferði og 

trúverðugleika rannsóknarinnar. Rannsakandi reyndi eftir bestu getu að halda hlutleysi 

á öllum stigum vinnunnar. Hvort sem það var í gagnaöflun eða með spurningum til 
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þátttakenda. Þátttakendum var gert skýrt að rannsakandi væri höfundur efnisins sem 

var til rannsóknar sem og að upptökum yrði fargað að lokinni rannsókn. Að lokum var 

rannsóknin tilkynnt til Persónuverndar eins og venja er.  
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5 Niðurstöður  

Niðurstöður eru settar fram út frá þeim þemum sem fram komu við gagnagreiningu. Úr 

viðtölunum mátti greina sjö þemu. Þrjú úr nemendaviðtölunum og fjögur úr 

kennaraviðtölunum. Niðurstöðukafla þessum verður því skipt niður í þrjá kafla. Í fyrsta 

lagi kafla sem snertir á hlið kennara og þeim þáttum sem fram komu í viðtölunum við 

þá. Í öðru lagi verða niðurstöður nemendaviðtalana kynntar og í þriðja og jafnframt 

síðasta undirkaflanum er að finna greiningu á kennsluleiðbeiningunum sem unnar voru 

fyrir meistaraverkefni þetta. 

 

5.1 Kennaraviðtöl 

Eins og áður hefur komið fram var þátttakendum rannsóknarinnar gefin nöfn til að 

gæta nafnleyndar. Þá voru kennurunum gefin nöfnin Anna og Björn. Við gagnagreiningu 

mátti greina fjögur þemu úr viðtölunum við Önnu og Björn. Þau hafa fengið heitin 

kennslufyrirkomulag, kennsluleiðbeiningar, námsefnið og sterkir nemendur í 

stærðfræði.  

5.1.1 Kennslufyrirkomulag 

Þátttakendur rannsókninnar fóru mjög ólíkar leiðir í nálgun sinni að notkun 

námsefnisins og kennsluleiðbeininganna. Anna las bæði námsefnið og 

kennsluleiðbeiningarnar vel og vandlega áður en hún ráðfærði sig við samkennara sinn 

um hvernig mætti nálgast efnið. Að lokum komst hún að þeirri niðurstöðu að sökum 

aðstæðna væri hentugast að leggja námsefnið fyrir allan bekkinn sinn. Hún tók það 

fram að vikan sem rannsóknin fór fram hefði ekki verið sérlega heppileg því unglingastig 

skólans hefði farið í skíðaferð í vikunni. Björn las hins vegar lauslega yfir 

kennsluleiðbeiningarnar og kíkti lítið sem ekkert á námsefnið. Hann lét það í hendur 

tveggja afburðanemenda sem höfðu nú þegar klárað það efni sem var á dagskrá. Auk 

þess fengu umræddir nemendur kennsluleiðbeiningarnar.  

Anna fylgdi tillögunum efnislega en þurfti að fara út fyrir loturnar sem settar eru 

fram í kennsluleiðbeiningunum. Hún sagði þó að kennslufyrirkomulagið hefði verið í 
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takt við það sem fram kemur í kennsluleiðbeiningunum. Hún setti sig jafnframt í 

hlutverk fyrir bæði fyrsta og annan kafla námsefnisins. Einnig las hún síðasta kaflann 

fyrir nemendur og benti á að mikil umræða hefði skapast meðal nemenda við yfirferð á 

öllum köflum námsefnisins. Hún leyfði til að mynda nemendum að prófa sig áfram í 

vasareikni þar sem sífellt og ítrekað kom ekkert svar. Það gerði það að verkum að 

spenna og áhugi skapaðist meðal nemenda að hennar mati. Björn tók ekki mikinn þátt í 

vinnu nemenda sinna nemenda að öðru leyti en að leyfa þeim að vinna sjálfstætt í 

námsefninu. Hann sagði þá nemendur vera komna langt á undan og væru þeir því vanir 

að vinna í einhverju öðru efni en bekkjarfélagar þeirra. Þessir tveir nemendur komu 

hvor úr sínum bekknum og unnu þar með ekki í námsefninu á sama tíma og fengu þar 

með ekki tækifæri til þess að ræða sín á milli um skoðanir sínar og vangaveltur. Anna 

sagðist hafa velt því lengi fyrir sér hvort betra væri að leyfa nemendum að fá námsefnið 

án þess að hún eða aðrir kennarar kæmu að vinnu nemenda með einhvers konar 

innlögn. Hennar skoðun var sú að mikilvægt væri fyrir kennara að leiða nemendur í 

gegnum fyrstu kaflana því samtal eða umræður um fyrstu skrefin séu mikilvæg í 

námsefni sem þessu. Að því loknu telur hún að nemendur geti unnið sjálfstætt í 

verkefnunum. 

Anna notfærði sér námsefnið til þess að ná til nemenda sinna þar sem hún fór 

yfir fyrstu tvo kafla námsefnisins með þeim. Þrátt fyrir að hafa ekki fylgt hverju einasta 

skrefi lotukerfisins sem er að finna í kennsluleiðbeiningunum setti hún sig í hlutverk 

leikjastjórnanda og sögumanns. Hún tók einnig sýnidæmi námsefnisins uppi á töflu og 

las síðasta kaflann fyrir nemendur. Björn fór nokkuð öðruvísi leið að námsefninu. Hann 

lét nemendur sína fá námsefnið  og kennsluleiðbeiningar og leyfði þeim að vinna 

sjálfstætt í öllum þáttum þess án þess að hann kæmi að einhverju móti nálægt vinnu 

þeirra.  

5.1.2 Kennsluleiðbeiningar 

Anna sagði að kennsluleiðbeiningarnar væru nokkuð góðar og  gagnlegar en sagðist 

samt ekki hafa fylgt þeim í einu og öllu. Hún var þó þeirrar skoðunar að uppsetning 

kennslunnar í lotum eins og finna má við lok kennsluleiðbeininganna sé gagnleg, þrátt 

fyrir að hún hafi ekki fylgt hverri lotu nákvæmlega. Engu að síður náði hún að fara yfir 
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allt námsefnið nema kaflann um þriðja stigs jöfnur. Báðir þátttakendur töldu sig hafa 

lært eitthvað af kennsluleiðbeiningunum en Björn hafði aldrei heyrt um tvinntölur eða 

velt þeim fyrir sér. Hann sagði að inntak kennsluleiðbeininganna væri nýtt fyrir sér og 

mjög fróðlegt og í þeim skilningi hefði hann lært helling af þeim. Anna var tvinntölum 

ágætlega kunnug og taldi að um væri að ræða góða upprifjun á efni sem hún hafði 

annað hvort gleymt eða einfaldlega ekki vitað. Henni þóttu þær mjög gagnlegar og 

fannst einkar áhugavert að heyra um alla þá stærðfræðinga sem fjallað var um. Þegar 

kennararnir voru spurðir um hvort eitthvað vantaði í kennsluleiðbeiningarnar voru þeir 

ekki vissir. Björn sagði þær nokkuð tæmandi og hefði inntak þeirra gert það að verkum 

að nemendur hans hafi komist sjálfir í gegnum efnið. Anna nefndi að umfjöllun um það 

efni sem ætlað er fyrir kennara til frekari athugunar á netinu mætti vera meiri og 

ítarlegri. Hún taldi það vera góða viðbót við kennsluleiðbeiningarnar og eitthvað sem 

kennarar væru áhugasamir um að skoða betur. 

Báðir þátttakendur töluðu um hvernig tími hefði alltaf mikil áhrif á nálgun þeirra 

og ákvarðanir í starfi. Anna sagði að ef hún hefði haft meira tíma fyrir verkefnið hefði 

hún viljað kafa dýpra í viðfangsefnið og nýta kennsluleiðbeiningarnar meira markvisst. 

Meðal annars þá með því að fylgja lotunum eftir af nákvæmni. Björn sagði að vegna 

anna hefði hann einfaldlega ekki haft tíma til þess að sinna verkefninu með 

nemendunum en hefði verið þeim innan handar ef þeir þurftu á hjálp að halda. 

Hóparnir sem hann kennir eru margbreytilegir og að eigin sögn notast hann aldrei við 

kennsluleiðbeiningar. Hann telur að vegna mismunandi stöðu og getu hópa sé 

tilgangslaust að lesa þær yfir. Hann hefur kennt stærðfræði í tæpan áratug og aldrei 

opnað kennsluleiðbeiningar en segist nálgast efnið út frá námsefninu sjálfu. 

5.1.3 Námsefnið 

Hvað tvinntölur varðar voru bæði Björn og Anna þeirrar skoðunar að um hentugt 

viðfangsefni væri að ræða fyrir sterka nemendur í stærðfræði. Anna sagði tvinntölur 

krefjast þess af nemendum að setja sig svolítið í aðrar stellingar en þeir eru vanir. Með 

því að kynnast tvinntölum átta nemendur sig á því að ekki eru allar tölur á talnalínunni 

og þurfa að fara aðeins út fyrir þann ramma sem þau þekkja. Henni þótti það mjög 

skemmtilegt. Hið sama má segja um svör Björns en að hans mati er viðfangsefnið 
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tilvalið fyrir sterka nemendur því það fær þá til þess að hugsa út fyrir kassann. Hann vill 

meina að meira þyrfti að vera af slíku því nemendur öðlist víðari skilning af því að hugsa 

út fyrir kassann. Einnig sagði hann að söguleg hlið námsefnins væri tilvalin fyrir 

nemendur sem væru lengra komnir. Hann sá samt fram á að ef slík nálgun væri farin 

fyrir allan hópinn gæti einhver hluti nemenda tapað áhuganum. Engu að síður taldi 

hann sögulegan bakgrunn tvinntalna gefa nemendum dýpri skilning á viðfangsefni 

námsefnisins sem og að auka áhuga þeirra. Anna tók í sama streng hvað sögulegu 

nálgunina varðar og sagði; „Mér finnst hún styrkja þetta, bæði finnst mér sögulega 

nálgunin styrkja þetta og mér finnst líka þetta í lokin um það hvernig tvinntölur nýtast í 

heiminum í dag. Mér finnst það halda þessu uppi og gerir þetta bæði það af hverju 

menn voru að standa í þessu og að sýna fram á hvernig þetta er notað og þetta hefur 

einhvern tilgang“. Einnig benti hún á það að efnið væri mátulega létt með flókinni 

hugsun sem hún taldi mikinn kost.  

Tenging námsefnisins við námskrá var hvorugum þátttakendanna kunnug en 

Anna sagði að það væri eflaust hægt að tóna inntak námsefnisins þar inn á marga vegu. 

Hún tók það samt sem áður fram að hún hefði ekki borið það saman námskrána.  

Þegar litið er til uppsetningar námsefnisins sagði Anna það hafa góðan stíganda 

og að nemendur hafi haldist áhugasamir í gegnum allt ferlið. Henni fannst námsefnið 

nægilega létt og ekki of þungt svo hægt væri að halda takti, þrátt fyrir að koma að því 

daginn eftir. Hún tók eftir því á samræðum nemenda sinna að þeir voru reglulega að ná 

betri tökum á því viðfangsefni sem var á dagskrá í tímanum áður. Það varð til þess að 

þau voru alltaf til í þetta að hennar sögn. Björn hafði engar athugasemdir um 

uppsetningu, röð eða skipulag námsefnisins og taldi það vera í rökréttri röð. Það kom 

Önnu á óvart hversu áhugasamir nemendur hennar voru og að efnið hafi ekki eingöngu 

hentað þeim nemendum sem standa öðrum framar í stærðfræði. Hún sagði að 

meðalsterkir nemendur hefðu lagt sig alla í verkefnið og verið spenntir og þótt það 

merkilegt. Hún benti svo á að nemendur væru gjarnan áhugasamir og 

eftirvæntingafullir þegar um er að ræða viðfangsefni sem tilheyrir hærra 

menntunarstigi en þeirra eigin. Það kallaði fram miklar umræður meðal nemenda um 

hvernig ætti að nálgast verkefnin og spurðu þeir hvorn annan og Önnu oft af hverju 
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þetta væri svona. Björn talaði svo um það hvernig nemendur gátu leyst úr þeim 

vandræðum sem þeir lentu í með hjálp námsefnisins og kennsluleiðbeininganna. 

Honum fannst námsefnið hafa leitt þá í gegnum verkefnin og þegar nemendur skildu 

ekki eitthvað hefði skapast hjá þeim áhugi, áhugi til þess að leita svara við spurningum 

sem þeir gátu ekki svarað. Að auki nefndi hann að vöntun væri á efni sem væri nýtt, 

öðruvísi og ekki beint úr framhaldsskólaefninu. Hann var þeirrar skoðunar að mikið af 

því efni sem finna má í framhaldsskólaáföngunum væri einfaldlega flóknari mynd af því 

sama og nemendur hans í grunnskólanum væru að kljást við. Nefndi hann þar dæmi um 

fleygboga og verkefni tengd eiginleikum þeirra. Anna fór skrefinu lengra í mati sínu á 

námsefninu og stakk upp á því að rannsakandi myndi gefa út námsefnið og selja það í 

skólana.  

5.1.4 Sterkir nemendur í stærðfræði 

Þegar rannsakandi spurði þátttakendur um úrræði fyrir sterka nemendur mátti greina 

samhljóm í svörum þeirra. Björn talaði um mikilvægi þess að gefa sterkum nemendum 

tækifæri til þess að velja. Þá nefndi hann að gott væri fyrir slíka nemendur að fara í 

eitthvað nýtt sem myndi auka og dýpka skilning þeirra á þeim stærðfræðilegum 

viðfangsefnum sem þeir hefðu nú þegar náð góðum tökum á. Hins vegar fannst honum 

oftar en ekki hann vera að undirbúa nemendur sína fyrir þau verkefni sem bíða þeirra. 

Hann sagðist vera meðvitaður um það efni sem tekur við hjá þeim og að hann færi 

frekar þá leið að undirbúa nemendur fyrir það nám sem koma skal en að fara í eitthvað 

nýtt og áhugavert. Anna er sömu skoðunar og segir að mikilvægt sé að finna jafnvægi í 

því sem ætlað er til þess að auka áhuga og þess sem mun nýtast þeim á komandi árum. 

Hún segir að finna verði takt í því svo sterkir nemendur upplifi ekki sem einhvers konar 

skipbrot. Vitnar hún þá til þess að nemendur sem standa öðrum framar upplifi sig sem 

utan hópsins. Aftur á móti telur hún mikilvægt að verkefnin sem umræddir nemendur 

fá að kljást við, ögri þeim. Hún ítrekar gildi þess að þeir festist ekki í einhverju sem þeir 

hafa séð oft áður og fái tækifæri til þess að hugsa öðruvísi um stærðfræði en áður.  

Björn sagði; „Sterkir nemendur eru yfirleitt svona pælarar og þetta (námsefni um 

tvinntölur) er svona að hugsa út fyrir kassann og þeim vantar oft eitthvað nýtt dæmi 

sem er ekki alveg eins og hin“. Við það bætti hann að námsefnið þyrfti að gera kröfur til 
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nemenda. Auk þess taldi hann það hættulegt fyrir sterka nemendur að vinna í efni sem 

er ekki við þeirra hæfi. Að hans sögn leiðist nemendum ef þeir eru einfaldlega látnir 

vinna fleiri verkefni með sama inntaki og þeir eru búnir að tileinka sér. Með því getur 

áhuga þeirra á stærðfræði minnkað. Eins og áður segir er Anna á því að ögra verði 

sterkum nemendum með einhverju námsefni sem kemur öðruvísi að þeim en það efni 

sem þeir hafa séð áður. Að hennar mati koma þar tvinntölur sterkar inn þar sem 

viðfangsefnið reynir aðeins á nemendur og fær þá til að sjá hlutina fyrir sér. 

Hvað kennsluaðferðir eða nálgun varðar segist Björn reyna að leiða sterka 

nemendur minna. Þar reynir hann að stuðla að einhvers konar uppgvötunarnámi þar 

sem nemendum er beint í átt að einhverju án þess að halda í hendur þeirra um of. Hann 

er á því að því sterkari sem nemendur eru, því minna eigi að leiða þá í gegnum þau 

verkefni sem þeir standa frammi fyrir. Anna sagði að þrátt fyrir að vera hálfpartinn 

þvinguð til þess að keyra námsefnið fyrir allan hópinn en ekki eingöngu þá nemendur 

sem eru sterkir í stærðfræði, að allir hefðu átt eitthvað erindi í viðfangsefnið. Vissulega 

voru að hennar mati einhverjir sem unnu ekki mikið en allir hafi hlustað og tekið þátt í 

umræðum varðandi námsefnið. Einhver hluti hópsins hafði þá heyrt um formúlu annars 

stigs jafna og þótti það nokkuð merkilegt að geta notfært sér hana. Hið sama má segja 

um tvinntölur almennt en tilvist þeirra kom upp þegar talnamengi voru til umfjöllunar 

og var þá fjallað um að til væri eitt mengi í viðbót þarna fyrir utan. Þrátt fyrir það taldi 

Anna að nemendur væru oft fastir í því sem þeir þekkja og að ef vasareiknirinn segir að 

það sé ekki hægt, þá sé það að þeirra mati, ekki hægt.  

 

5.2 Nemendaviðtöl 

Þátttakendur í nemendahluta rannsókninnar voru fjórir grunnskólanemendur í 10. bekk 

sem allir eiga það sameiginlegt að vera sterkir og áhugasamir nemendur í stærðfræði. 

Rétt eins og komið hefur fram voru nemendum þessum gefin nöfn. Þau nöfn sem urðu 

fyrir valinu voru Andri og Auður en þau eru nemendur Önnu á meðan nemendur Björns 

fengu nöfnin Birta og Berglind. Við gagnagreiningu mátti greina þrjú þemu og hafa þau 

fengið heitin kennsla í stærðfræði, námsefnið og sterkir nemendur í stærðfræði. 
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5.2.1 Kennsla í stærðfræði 

Rannsakandi byrjaði á því að spyrja nemendur almennt um viðhorf og hugmyndir þeirra 

um stærðfræðikennslu. Birta og Berglind fengu eins og áður hefur komið fram 

námsefnið og kennsluleiðbeiningarnar í hendurnar frá kennara sínum. Þær unnu 

sjálfstætt í öllum þáttum þess og að þeirra mati þarf kennarinn ekki alltaf að hafa 

einhverja aðkomu eða innlögn í námi þeirra. Aftur á móti sögðu þær að það færi mikið 

eftir því hvað ætti í hlut. Birta sagðist kjósa að fá innlögn og sérstaklega þegar um væri 

að ræða einhvern texta sem þyrfti að lesa. Að eigin sögn taldi hún sig ekki vera þá bestu 

í að lesa yfir texta og því væri betra ef kennari myndi útskýra fyrir henni hvað ætti að 

gera. Berglind var á því að hún gæti alveg lesið sig sjálf í gegnum efni en taldi að innlögn 

og aðkoma kennara væri mikilvæg þegar þess þyrfti. Hún var á því að kennsla væri yfir 

höfuð frekar einhæf sem henni þótti furðulegt í ljósi þess að nemendur hugsa og skilja á 

mismunandi hátt. Þar með fór hún að einhverju leyti af hafa áhyggjur af öðrum 

nemendum en sér sjálfri. Andri var á sömu skoðun og sagði að það væri gott þegar 

kennarar taka sýnidæmi. Að hans mati kemst maður alveg inn í efnið með því og Auður 

tók undir orð hans. Auður sagði svo að viðhorf hennar til kennsluaðferða færi alfarið 

eftir því hvað nemendur væru að gera. Hún sagði; „ Ef maður er bara að gera dæmi þá 

vill maður vinna með einhverjum sem fer á sama hraða og maður sjálfur. En ef maður 

er að gera verkefni þá er fínt að vera í hóp“. Ef litið er til hópavinnu í stærðfræði sagði 

Andri að það færi eftir því hverjir væru í hópnum. Stundum fannst honum að hann 

þyrfti að gera allt sjálfur og þá gæti hann allt eins unnið verkefnið einn. Berglind sagði 

það gaman að vinna í hóp þegar hópurinn næði að gera eitthvað saman og komast að 

einhverju.  

5.2.2 Námsefnið 

Öllum þátttakendum rannsókninnar fundust tvinntölur áhugaverðar. Berglind var eini 

þátttakandinn sem hafði kynnst þeim áður. Hún hafði lesið um þær í bókinni; The Joy of 

X eftir Steven Strogatz. Andri sagðist hafa verið forvitinn eftir yfirferð þeirra á fyrsta 

kafla námsefnisins. Auður tók í sama streng en kennari þeirra las fyrir þau kaflann. 

Berglind og Birta lásu kaflann sjálfar og á meðan Birta sagðist ekki hafa skilið inntak 

hans í fyrstu, sagði Berglind uppsetningu hans skemmtilega. Öll voru þau á því að um 
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áhugaverðan kafla væri að ræða og sagði Andri hann allavega skemmtilegri en það sem 

þau hefðu verið að fást við áður. Þegar litið er til kaflans um sögulegan bakgrunn 

tvinntalna fannst Andra, Auði og Berglindi hann gefa þeim góða mynd af því hvernig 

tvinntölur komu til sögunnar. Andri sagði;  „það betra að vita hvaðan hlutirnir koma því 

þá ertu ekki bara að reikna einhver dæmi á blaði“. Honum þótti mikilvægt að vita 

hvernig þeir hlutir sem hann var að fást við nýtast honum og hver tilgangur þeirra er. 

Auður var sammála Andra en Berglind sagði sögu tvinntalna áhugaverða. Birta sagðist 

aftur á móti ekki vera mikið fyrir sögu, hvort sem hún tengdist stærðfræði eða ekki. 

Engu að síður tók hún fram að henni þætti það óþægilegt að fara beint í eitthvað efni 

án þess að fá kynningu á því. Það þótti henni gagnlegt og sagði að eftir lesturinn hafi 

hún alveg verið inn í því sem koma myndi í námsefninu. Hið sama á við um þennan kafla 

og þann fyrsta þar sem Berglind og Birta lásu hann sjálfar á meðan Andri og Auður 

fengu innlögn frá kennara sínum. Þegar þátttakendur voru spurðir út í sögu 

stærðfræðinnar og hvort þeir hefðu fengið að kynnast einhverjum stærðfræðingum eða 

sögu stærðfræðinnar að einhverju leyti sögðu þeir að eitthvað væri um slíkt í 

námsbókum þeirra en ekki í jafn miklum mæli og í námsefninu um tvinntölur. Aðspurð 

um hvor þeir þekktu einhverja stærðfræðinga nefndu þeir Pýþagoras, Þales, Arkímedes, 

Euler og Gauss.  

Andri sagði að verkefnavinnan hefði verið frekar þægileg og að tjá tvinntölur í 

hnitakerfi væri mjög svipað og að vinna með punkta í hnitakerfi. Auður sagði að það 

væri nákvæmlega eins og að tvinntölur væru bara tölur sem færu lengra en rauntölur í 

menginu. Birta sagði að hún hafi bara skilið þetta eins og venjulegt hnitakerfi á meðan 

Berglind sagðist hafa séð þverhluta tvinntölusléttunnar áður en hafi engu að síður 

hugsað verkefnið eins og um hnit væri að ræða. Hún sagðist ekki hafa náð að setja það 

öðruvísi í samhengi. Allir þátttakendur töldu að teikningar í stærðfræði gætu hjálpað 

þeim en bæði Berglind og Birta sögðu það hins vegar taka meira pláss og ætti það til að 

vera ljótt í vinnubókinni. Samlagning og frádráttur tvinntalna var þátttakendunum engin 

fyrirstaða. Andri sagði það „pretty simple“. Auður og Birta sögðu að það væri 

nákvæmlega eins og leggja saman og draga frá venjulegar tölur. Auður bætti því þó við 

að mikilvægt væri að passa sig ef mínus væri fyrir framan. Berglind sagði að hún hafi 

ekki átt í vandræðum með samlagningu og frádrátt en hefði ekki alveg skilið í fyrstu 
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hvernig reikniaðgerðirnar birtust í tvinntölusléttunni. Að lokum skildi hún þó hvernig 

hægt væri að leggja saman og draga frá í hnitakerfi tvinntalna og sagði að misskilningur 

hennar væri eflaust byggður á því að hún leit á tölurnar sem hnit en ekki ímyndaðar 

tölur. Aðrir þáttakendur virtust ekki gefa því mikla athygli og reiknuðu dæmin án þess 

að velta fyrir sér mynd þeirra í tvinntölusléttunni.  

Margföldun tvinntalna gekk vel að mati þátttakanda. Auður sagði að margföldun 

tvinntalna væri alveg eins og algebra þar sem tveir svigar eru margfaldaðir saman. Birta 

og Berglind nefndu það einnig að dæmin hefðu verið lík algebruverkefnum sem þær 

höfðu unnið áður. Berglind sagði að hún hefði unnið mikið með annars stigs jöfnur og 

þá þurft að margfalda saman tvíliður en bætti því svo við að henni hefði fundist það 

fallegt þegar hún áttaði sig á því hvernig 𝑖2 verður −1. Að hennar sögn var þá hægt að 

setja dæmið upp í svona „fínerí“. Birta taldi svo að próf sem hún hefði tekið með 60 

dæmum þar sem átti að þátta og setja upp í tvo liði hefði hjálpað henni við gerð 

verkefnanna í kaflanum um margföldun tvinntalna.  

Þegar kom að deilingu tvinntalna virtust þátttakendur ekki alveg eins öruggir 

með sig og í fyrri köflum námsefnisins. Andri sagði;  „Maður gerir bara með sama 

nefnara og fyrir ofan strik“. Vitnar hann þá til þess að taka samoka tvinntölu og 

margfalda hana með bæði nefnara og teljara til þess að losa um þá þverhluta sem finna 

má í nefnara brotsins. Birta taldi sig einnig hafa lent í erfiðleikum með það en við frekari 

lestur á útskýringum námsefnisins hefði það tekist fyrir rest. Ekkert þeirra gat svarað því 

af hverju þessi samoka-leið væri farin við deilingu tvinntalna. Auður spurði hikandi bæði 

Andra og rannsakanda hvort það væri ekki til þess að losna við nefnarann á meðan 

Berglind sagði það einfaldlega vera svoleiðis í leiðbeiningunum.  

Kaflinn um gagnsemi tvinntalna var tvískiptur. Í fyrri hluta hans unnu nemendur 

með annars stigs jöfnur og í þeim síðari með jöfnur af þriðju gráðu. Öllum 

þátttakendum þótti áhugavert hversu mörgum nöfnum formúla annars stigs jafna 

gengur undir. Berglind og Auður voru báðar búnar að kynnast jöfnu þessari í fjarnámi 

sínu. Andri og Birta höfðu hins vegar ekki séð hana áður en töldu sig hafa unnið 

sambærileg verkefni með því að þátta. Birta bætti því svo við að hún hafi lent í 

erfiðleikum með þann hluta formúlunnar þar sem um er að ræða plús og mínus milli 
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liða og ekki alveg skilið hvaða óþekkta stærð væri rétt og hver ekki. Öllum þótti þeim 

áhugavert að hægt væri að taka stuðla margliðu og fá út úr þeim rætur eða lausnir. 

Andri tók það fram að það væri þægilegra og fljótlegra að vinna með jöfnuna en að 

þátta. Berglindi þótti það mjög áhugavert að nú væri hægt að leysa allar annars stigs 

jöfnur og sagði það frekar kúl. Þátttakendur rannsókninnar komust ekki í kaflann um 

þriðja stigs jöfnur en Berglind sagði að hún hefði þó unnið aðeins með slíkar jöfnur í 

fjarnámi sínu. Allir þátttakendur voru á því að þeir hefðu lært eitthvað á námsefninu og 

voru sammála um að kaflinn um hvernig tvinntölur eru notaðar í daglegu lífi gæfi þeim 

betri innsýn í mikilvægi þeirra. Andri sagði að það vera gott að fá svona kafla þar sem 

hann væri alltaf að spyrja sig af hverju hann væri að læra þá hluti sem hann er að læra. 

Birta sagði að tvinntölur væri svolítið ruglandi en hjálpuðu á meðan Berglind sagði að 

stærsta þrautin væri að átta sig á tvinntölum og að tölur væru ekki bara á línu sem gerði 

það að verkum að gaman væri að læra um tvinntölur.  

Þegar rannsakandi fékk að skoða verkefnavinnu nemenda kom í ljós að mörg 

þeirra verkefna sem finna mátti í námsefninu voru unnin inn í námsefninu sjálfu en ekki 

á öðru blaði eða bók. Annað sem vakti athygli rannsakanda var hversu snyrtilega öll 

verkefnin og aðrir þættir tengdir verkefnavinnunni eins og teikningar voru unnin. 

Verkefnin voru einnig öll afmörkuð og lausnir þeirra merktar þeim verkefnum sem þau 

tilheyrðu. Allar myndir og útskýringar voru stílhreinar og oftar en ekki með mismunandi 

litasamsetningu til þess að aðgreina þá þætti sem mikilvægir voru.  

5.2.3 Sterkir nemendur 

Allir þátttakendur rannsókninnar teljast til sterkra nemenda í stærðfræði. Auður, Birta 

og Berglind sögðu að stærðfræði væri mjög skemmtileg en Andri fór skrefinu lengra og 

sagði að stærðfræði væri hans eftirlætisfag. Öll hafa þau einhverja reynslu af því að 

vera í fjarnámi og að þeirra mati er skemmtilegt þegar þau fá að kynnast einhverju nýju 

stærðfræðilegu inntaki. Birta tók það þó fram að það væri einnig mjög gaman að fara 

alla leið í einhverju viðfangsefni og skilja það alveg. Berglind bætti því svo við að 

stundum væri hægt að öðlast meiri skilning á því að kynnast nýjum hlutum. Andri sagði 

að það væri betra að fara í eitthvað nýtt en að gera meira af því sama og sagði svo; Við 

erum sko búin að vera í sömu köflunum í þrjú ár eða eitthvað og fara bara dýpra og 
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dýpra í þá“. Auður var ekki alveg sammála honum en sagði að það væri skemmtilegra 

að prófa eitthvað nýtt en að vinna alltaf í sömu hlutunum. Öll áttu þau erfitt með að 

svara því hvað fór í gegnum huga þeirra á meðan vinnu námsefnisins stóð. Ekkert þeirra 

gat sagt frá því hver upplifun þeirra á námsefninu væri að öðru leyti en að það væri 

venjulegt, áhugavert og alveg tiltölulega skemmtilegt. Birta sagði að stærðfræðikennari 

hennar væri duglegur að henda í hana einhverjum verkefnum svo hún væri nú orðin 

vön því að fá öðruvísi námsefni. Berglind, samnemandi hennar sagði að hún fengi aldrei 

nein verkefni frá umræddum kennara og þess í stað fengi hún bara eðlisfræðibækur til 

þess að lesa. Hún tók þó fram að hún hefði ekki vitað að margföldun og deiling væri 

möguleg í mengi tvinntalna, rétt eins og í mengi rauntalna. Alla jafna fannst 

þátttakendunum skipulag, uppsetning og röð námsefnisins vera frekar hefðbundið og í 

takt við það efni sem þeir hafa unnið með áður. Andri taldi þó gott að fá að kynnast því 

efni sem er á dagskrá í framhaldsskólastærðfræði til þess að styrkja grunninn. Birta var 

himinlifandi með að hafa lært nýja jöfnu og taldi sig geta notað hana í þeim verkefnum 

sem hún var að fást við í sínu eigin námi.   

Eftir að hafa rætt um námsefnið var spurningum rannsakanda beint að 

aðstæðum náms. Birta sagði að hún gæti lært hvar sem er, svo lengi sem hún hefði 

mikið pláss og með öll gögnin hjá sér. Andri tók það fram að hann yrði að vera í 

skólanum því heima hjá sér kæmi hann engu í verk. Ekkert þeirra virtist láta það trufla 

sig að vera að vinna í einhverju öðru en bekkur þeirra. Birta taldi sig vera orðin vön 

hávaðanum og að tónlist væri einfaldlega bónus. Auður benti á að henni þætti best að 

vera með tónlist í stærðfræði. Andri tók undir það en bætti því svo við að það væri ekki 

nauðsynlegt nema það væru læti í skólastofunni. Berglind sagði svo að það skipti hana 

ekki miklu máli við hvaða aðstæður hún væri að læra. Aðspurð um stærðfræðinám 

þeirra sagði Birta að henni liði vel þegar verkefnin væru auðveld því þá þyrfti hún ekki 

að sitja á einu dæmi í langan tíma. Berglind tók undir það og talaði um að það væri 

þægilegt að geta flotið í gegnum efnið einhvern veginn. Andri og Auður voru ekki alveg 

á sömu skoðun og töldu að erfiðleikastig verkefna ætti að stigmagnast. Auður taldi það 

tímasóun að gera eitthvað sem hún væri búin að læra aftur og aftur.  
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6 Umræður 

Niðurstöður rannsóknarinnar verða hér ræddar með hliðsjón af þeim fræðilega 

bakgrunni sem stuðst var við sem og að svara rannsóknarspurningunum. Reynt verður 

eftir bestu getu að draga fram þá þætti sem rannsakanda þótti standa öðrum framar 

sem og að setja þá þætti í samhengi við rannsóknina. Meginviðfangsefni verkefnisins 

var að bæta námsefnið Hið ímyndaða ítarefni. Leitast var leiða til þess með því að skrifa 

kennsluleiðbeiningar fyrir námsefnið sem og að skoða hvernig umrætt námsefni gæti 

mætt þörfum sterkra nemenda í stærðfræði og hvernig kennsluleiðbeiningarnar nýttust 

kennurum við kennslu á námsefninu. Einnig var horft til þess hvernig bæta mætti 

kennsluleiðbeiningarnar.   

 

6.1 Þátttakendur - Kennarar 

6.1.1 Kennslufyrirkomulag 

Kennararnir fóru mögulega eins ólíka leið og hugsast getur þegar þeir völdu sé nálgun 

að kennslu námsefnisins. Athyglisvert var að sjá hvernig Anna notfærði sér nýtt 

námsefni og kennsluleiðbeiningar til þess að dýpka kennslu sína á meðan kennsla 

Björns hélst óbreytt. Taka skal fram að Björn samþykkti þátttöku sína í rannsókninni 

með stuttum fyrirvara og var ef til vill ekki undir það búinn að breyta kennslu sinni 

verulega. Hið sama má þó segja um aðstæður Önnu en báðir kennarar töluðu um það 

hvernig tímasetning rannsóknarinnar hefði haft áhrif á ákvörðunartöku þeirra um 

kennsluna. Engu að síður er um algjörar andstæður að ræða og veltir rannsakandi því 

sér hvort niðurstöður rannsókninnar endurspegli hinn raunverulega heim 

skólastofunnar. Erfitt er að fullyrða um það en eflaust má að einhverju leyti lesa í 

niðurstöðurnar að kennarar hafi mjög mismunandi skoðanir þegar kemur að því að 

kenna nýtt námsefni. Áhugavert er að horfa til kennsluaðferða Björns með líkan Rezat 

(2008) í huga. Þar kemur fram að námsefni sé samofið samband þriggja þátta sem eru 

að einhverju leyti órjúfanlegir. Þeir þættir eru nemendur, kennarar og stærðfræðileg 

þekking. Athyglisvert er að hugsa til þess að með því að taka einn þátt út úr þessu 



 

69 

samofna sambandi getur verið að áform þeirra sem vinna að námsefnisgerð sé fyrir bý. 

Eflaust er það heldur til hörð ályktun en vekur engu að síður upp spurningar um hvernig 

námsefnisgerð er háð kennslufyrirkomulagi og öfugt. Aftur á móti má færa rök fyrir því 

að kennarar velji námsefni og séu þar af leiðandi hluti af líkani Rezat (2008) en með því 

er um mikla einföldun að ræða. Einnig verður að taka mið af því að um ítarefni var að 

ræða. Það kann að hafa haft áhrif á það hvernig kennararnir nálguðust námsefnið. 

Einnig er áhugavert að horfa til kennsluhátta Önnu með líkan Rezat (2008) í huga. Þar 

virðist hún hafa tekið alla þætti líkansins saman og horft til allra þeirra þátta sem það 

hefur að geyma. Hún var mikilvægur þáttur í námi nemenda sinna og hafði ásamt 

stærðfræðilegri þekkingu áhrif á það hvernig námsefnið birtist nemendum sínum. Hún 

var því liður í líkaninu þar sem námsefnið snertir á kennurum, nemendum og 

stærðfræðilegri þekkingu.  

Þegar litið er til hvernig mismunandi kennsluaðferðir kennaranna birtust 

nemendum og námi þeirra er af mörgu að taka. Helst ber þó að nefna umræður. Í 

nemendahópi Önnu mynduðust miklar og áhugaverðar umræður meðal nemenda á 

meðan ekkert var um slíkt hjá nemendum Björns þar sem þeir unnu einir. Í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er fjallað um það hversu mikilvægt það er fyrir 

nemendur að geta tjáð sig um þá stærðfræðilegu þætti sem unnið er með. Mögulegt er 

að um glatað tækifæri til náms sé að ræða hjá nemendum Björns. Hið sama má segja 

um nálgun kennaranna að kennslu fyrstu tveggja kafla námsefnisins. Anna setti sig í 

spor sögumanns og leikjastjórnanda á meðan Berglind og Birta lásu þá kafla sjálfar. Ekki 

var þó mögulegt að greina mun á áhuga nemenda á stærðfræði eða sögu hennar út frá 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Áhugavert er að horfa til mikilvægi umræðna í sambandi 

við stærðfræðilega hæfni í þessu samhengi, rétt eins og Smith og Stein (2011) benda á. 

En þar kemur einnig fram að kennarinn spili stórt hlutverk í að viðhalda gæðum 

umræðna í stærðfræði og með góðum umræðum megi efla hæfni nemenda í 

stærðfræði. Jo Boaler (2016) tekur í sama streng um mikilvægi kennara í 

stærðfræðinámi og þá sérstaklega með hliðsjón af viðhorfi og áhuga gagnvart 

stærðfræði. Þar að auki er fjallað ítarlega um mikilvægi umræðna í stærðfræðinámi í 

Aðalnámskrá grunnskólanna (2013).  
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Rannsakandi tekur undir orð Boaler (2016) og Smith og Stein (2011) og telur að 

mikilvægt sé fyrir kennara að taka þátt í námi nemenda og þá sérstaklega í köflum þar 

þeir sem koma að gerð námsefnis reyna að vekja áhuga nemenda. Það eru til dæmis 

kaflar eins og kafli eitt og tvö í námsefninu Hið ímyndaða ítarefni. Það er í takt við orð 

Önnu um aðkomu kennara að umræddum köflum og sagðist hún hafa hugleitt það 

ítarlega hvort betra væri að láta nemendur einfaldlega fá námsefnið í stað þess að vera 

með innlögn. Niðurstaða hennar var að svo væri ekki. Björn tók það aftur á móti fram 

að nemendur hans, þær Berglind og Birta, væru vanar að vinna sjálfstætt í verkefnum. 

Það vekur upp spurningar varðandi umræður og tjáningu í stærðfræði. Getur verið að 

Berglind og Birta séu að missa af tækifærinu til þess að öðlast enn frekari skilning á 

þeim stærðfræðilegu viðfangsefnum sem þær fást við? Báðar eru þær 

afburðanemendur í stærðfræði en vangaveltur um hugsanlegar framfarir með auknum 

umræðum vekur áhuga rannsakanda. Sérstaklega í ljósi þess að þær eru vanar að vinna 

einar í stærðfræði. Að sama skapi vakna spurningar um hvort þeir nemendur sem ekki 

hafa áhuga á stærðfræði og teljast sem veikir nemendur í faginu hafi upplifað nálgun 

Önnu á neikvæðan hátt. Getur verið að þeir nemendur hafi upplifað innlögn hennar á 

fyrstu tveim köflum námsefnisins sem fráhrindandi og jafnvel haft skaðleg áhrif á áhuga 

þeirra á stærðfræði? Þegar horft er til orða Freeman (1998) um hvernig sterkir 

nemendur verði að fá námsefni við hæfi má einnig hugsa um hinn almenna nemenda. 

Slíkir nemendur eru allt eins líklegir að tapa áhuga á námi sínu ef námsefni þeirra er 

ekki við hæfi.  

Sérstaka athygli vöktu orð Önnu um námsefnið og fyrirfram áætlaðan markhóp 

þess. Að hennar mati hentaði námsefnið öllum nemendum jafn vel og það efni sem var 

á dagskrá hjá þeim undir venjulegum kringumstæðum. Að hennar mati gátu allir fylgt 

einhverjum hluta inntaksins og hún taldi að nemendur hefði verið spenntir að fá að 

kljást við verkefni sem á að heita framhaldsskólastærðfræði. Slík nálgun hafði 

rannsakanda aldrei dottið í hug. Er ef til vill mögulegt að námsefni um tvinntölur þar 

sem haldið er svo á spöðunum að allir nemendur séu virkir þátttakendur eigi ekki 

eingöngu við fyrir sterka nemendur. Getur verið að námsefni sem gefur nemendum 

tækifæri á því að vinna í stærðfræðilegum viðfangsefnum sem eiga að vera þeim æðri 

sé góð leið til þess að auka áhuga þeirra og virkni inn í skólastofu stærðfræðináms? 
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Mögulega. Erfitt er þó að alhæfa um það en vissulega er um áhugaverðan vinkil að 

ræða sem gæti mögulega kallað á frekari rannsóknir á námsefni fyrir 

grunnskólanemendur þar sem viðfangsefnið er tvinntölur. Vangaveltur þessar hafa enn 

frekar ýtt undir kenningu rannsakanda um að tvinntölur séu tilvalinn kostur. Það helst í 

hendur við orð Smutny (2003) sem segir að sterkir nemendur verði að fá ögrandi 

viðfangsefni sem krefst þess að nemendur kafi djúpt ofan í þau viðfangsefni sem þeir 

eru að kljást við og að verkefnin séu þess eðlis að nemendur rækti rökhugsun sína. 

Að viðtölunum að dæma var greinilegt að þátttakendur rannsóknarinnar höfðu 

mjög ólíkar skoðanir á kennslufyrirkomulagi fyrir sterka nemendur. Þær spurningar sem 

hafa verið nefndar hér að ofan eru þó þess eðlis að þær eiga við um alla kennslu. 

Kennarar verða að velja og hafna og fórnarkostnaður þeirra ákvarðana mun alltaf hafa 

áhrif á nemendur. Hvort sem það er á sviði áhuga nemenda gagnvart stærðfræði eða 

skilningi þeirra í faggreininni. Eftir sem áður er áhugavert að líta til þess að lítið ítarefni 

sem ætlað er fyrir sterka nemendur í stærðfræði getur haft áhrif á nemendur, skilning 

þeirra og áhuga. Kennslufyrirkomulag kann þar með að taka við sem ríkjandi þáttur í 

kennslu á meðan námsefnið situr eftir.  

6.1.2 Kennsluleiðbeiningar 

Það kom rannsakanda verulega á óvart að heyra Björn segja að hann notaði aldrei 

kennsluleiðbeiningar. Það hefur þó einhvern samhljóm með því sem Ingvar 

Sigurgeirsson (2007) sagði um notkun kennara á kennsluleiðbeiningum og hvernig 

kennarar eiga það til að líta svo á að þar sé engar nothæfar upplýsingar að finna. Hvað 

inntak kennsluleiðbeininganna fyrir námsefnið Hið ímyndaða ítarefni varðar sagðist 

Björn þó hafa lært mikið um tvinntölur af kennsluleiðbeiningunum. Anna sagði þær 

hafa verið gagnlegar og að þær hefðu hjálpað sér við að rifja upp efnislega hluti 

varðandi tvinntölur. Út frá þeim niðurstöðum má segja að kennsluleiðbeiningarnar hafi 

að einhverju leyti verið menntandi. Ef horft er til leiðbeininganna með greiningarramma 

Hemmi, Koljonen, Hoelgaard, Ahl og Ryve (2013) í huga má sjá einhverja tengingu við 

alla fimm flokkana. Tenging fyrstu tvo þar sem þekking, hugmyndir og lausnaleiðir 

nemenda eru í fyrirrúmi er nær augljós. Þriðji flokkurinn sem snýr að hugtökum og 

stærðfræðilegri þekkingu er sá flokkur sem kennsluleiðbeiningarnar koma hvað sterkast 
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út. Í leiðbeiningunum er að finna mikið af þekkingu sem getur orðið til þess að dýpka 

þekkingu lesandans á þeim stærðfræðilegu viðfangsefnum sem þar er að finna. 

Rannsakandi lagði mikla áherslu á þennan þátt leiðbeininganna og þá sérstaklega með 

það að leiðarljósi að þær væru fræðandi. Söguleg yfirferð bæði námsefnisins og 

kennsluleiðbeininganna eykur enn frekar styrk þessa flokks. Uppbygging og tengsl er ef 

til vill sá flokkur úr greiningarramma Hemmi, Koljonen, Hoelgaard, Ahl og Ryve (2013) 

sem mætti bæta. Vissulega er um þráð að ræða í kennsluleiðbeiningunum en hann 

kann að vera örlítið óskýr. Aftur á móti er fjallað ítarlega um þá þætti sem gætu komið í 

kjölfarið. Skipulag kennslu kemur fram í leiðbeiningunum í lotukerfi þeirra. Þar er 

kennurum gefin tillaga að kennslufyrirkomulagi sem styður við kennara í nálgun þeirra 

að námsefninu. Út frá þessum upplýsingum telur rannsakandi óhætt að segja að 

kennsluleiðbeiningar fyrir námsefnið Hið ímyndaða ítarefni séu menntandi. Ef litið er til 

rannsóknar sem gerð var á kennsluleiðbeiningum á Íslandi og í Svíþjóð kemur fram að 

fræðilegt inntak menntandi kennsluleiðbeininga nýtist kennurum vel (Linda Ahl, Guðný 

Helga Gunnarsdóttir, Tuula Koljonen og Guðbjörg Pálsdóttir, 2015). Niðurstöður 

þessarar rannsóknar sýna hið sama þar sem Anna talaði meðal annars um það hversu 

gott það hefði verið að fá upprifjun á þeim stærðfræðilegu viðfangsefnum sem liggja að 

baki tvinntalna. Björn taldi sig einnig hafa lært af kennsluleiðbeiningunum en erfitt er 

þó að meta nákvæmlega hver áhrif þeirra voru vegna stærðar úrtaksins. Aftur á móti er 

augljóst að kennararnir Anna og Björn töldu sig hafa gagn af leiðbeiningunum.  

Bæði Björn og Anna áttu erfitt með að nefna þætti sem þeim þótti vanta í 

kennsluleiðbeiningarnar en Björn sagði þær tæmandi. Anna nefndi þó að þeir þættir 

sem ætlaðir eru fyrir kennara að skoða af netinu mætti fjalla ítarlegar og betur um. Í 

kennsluleiðbeiningunum er til dæmis slóð að rás Numberphile á netinu. Hins vegar 

þurfa kennarar að leita sjálfir að því efni sem tengist tvinntölum á þeirri rás. Ábending 

þessi fékk rannsakanda til að hugsa um það hvort einhver grundvöllur væri fyrir því að 

taka saman allar þær nytsamlegu rásir sem er að finna á netinu og halda utan um 

einhvers konar bókhald. Fjöldann allan af áhugaverðu og gagnlegu efni tengdu 

stærðfræði er að finna á netinu en erfitt getur verið að nálgast það án þess að fara í 

mikla leitarvinnu. Er hugsanlega eftirspurn eftir því að leita þessar rásir uppi og útbúa 

einhvers konar leiðarvísi þar sem innihald rásanna er greint sem og myndbandanna sem 
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þar er að finna? Það gæti reynst kennurum gagnlegt og sparað þeim dýrmætan tíma. 

Bæði Björn og Anna töluðu um það hvernig tími eða skortur á tíma hefði áhrif á allar 

hliðar kennarastarfsins. Einnig gæti svokallaður leiðarvísir nýst nemendum vel. Það er 

að segja ef kennarar hafa ekki áhuga eða tíma til þess að kynna sér þessa umræddu 

miðla. Nemendur gætu þá fengið aðgang að efni sem þeir óska eftir að kynna sér eða 

efni sem kennarar benda þeim á. Kostir þess að draga saman hið stóra safn af 

stærðfræðilegu efni sem finna má á netinu eru óneitanlega margir. Verkefnið kallar 

samt sem áður á mikla vinnu og vonandi mun einhver sjá sér fært að ráðast í það 

verkefni á næstu árum. Miðlar eins og Numberphile-rásin, hafa á undanförnum árum 

stækkað mjög hratt og notið mikilla vinsælda. Þar með hefur skapast sóknarfæri fyrir þá 

sem koma að námi og kennslu og til þess að viðhalda og auka gæðin á 

stærðfræðikennslu almennt verður skólasamfélagið að notfæra sér öll slík tækifæri. 

Heilt yfir voru báðir þátttakendurnir mjög ánægðir með kennsluleiðbeiningarnar og 

töldu þær gagnast við kennslu á námsefninu. Áhugavert er að horfa til þess sem 

Hemmi, Koljonen, Hoelgaard, Ahl og Ryve (2013) sögðu um kennsluleiðbeiningar með 

hliðsjón af notkun kennaranna á þeim. Kennsluleiðbeiningar geta hjálpað kennurum að 

upphefja kennslu sína og þar með stuðlað að námi kennari. Það er einnig í takt við orð 

Remillard (2000) sem sagði að kennsluleiðbeiningar gætu reynst kennurum góður 

grundvöllur til þess að ígrunda þá þætti í starfi sínu sem snýr að fagmennsku og 

framförum. Með hliðsjón af þeim þáttum verður að draga fram þá fimm þætti sem 

Desimone (2009) telur að einkenni farsæla og góða starfsþróun. Það var stærðfræðilegt 

inntak, virkt nám, samhengi, þrautseigja og sameiginleg þátttaka. Hvorugur kennaranna 

í rannsókinni talaði um starfsþróun en út frá ofangreindum þáttum má sjá að þeir voru 

meðvitað eða ómeðvitað að huga að starfsþróun sinni og fagmennsku. Hægt er að sjá 

alla fimm þættina sem Desimone (2009) nefnir í svörum Önnu og hið sama má segja um 

þann lærdóm sem hún taldi sig hafa tekið frá kennsluleiðbeiningunum. Rannsakandi 

veltir því fyrir sér hvort kennarar almennt átti sig á þeim tækifærum sem birtast þeim í 

kennsluleiðbeiningum. Þá sérstaklega hvað varðar starfsþróun og fagmennsku. 

 

 



74 

6.1.3 Námsefnið 

Við fyrstu sýn þótti rannsakanda ótrúlegt hversu ólík nálgun kennaranna að námsefninu 

var. Það er samt sem áður í takt við það sem Remillard (2005) sagði um námsefni og 

hvernig notkun þess geti aldrei orðið sú sama milli tveggja kennara. Það kann að vera 

einkennileg staðhæfing en í ljósi þess hve frábrugðin nálgun kennaranna á námsefnið 

var má draga þá ályktun að upplifun nemenda hljóti einnig að vera ólík.  

Bæði Anna og Björn voru á þeirri skoðun að tvinntölur væri hentugt viðfangsefni 

fyrir sterka nemendur. Rök þeirra beggja voru byggð á þeirri staðreynd að tvinntölur 

krefjast þess af nemendum að hugsa út fyrir kassann og setji sig í aðrar stellingar en 

þeir eru vanir. Það eykur sannfæringu rannsakanda um að viðfangsefnið sé vel til þess 

fallið að ná til sterkra nemenda. Það vekur einnig upp spurningar um hvað annað sé 

hentugt fyrir umrædda nemendur. Er eitthvað annað viðfangsefni eins og tvinntölur að 

finna sem ekki hefur verið á dagskrá nemenda við lok grunnskóla?  Rannsakandi hefur 

til að mynda dottið það í hug að horfa mætti til óevklíðskrar rúmfræði þar sem 

frumsendum Evklíðs er ekki öllum fullnægt. Stærðfræði sem fræðigrein býr samt sem 

áður yfir óendalegum mörgum valkostum sem hægt væri að kynna fyrir nemendum við 

lok grunnskóla.  

Óhætt er að segja að söguleg hlið námsefnisins þar sem brot úr sögu tvinntalna 

eru gerð skil hafi slegið í gegn meðal kennaranna. Björn talaði um að það væri sniðugt 

fyrir sterka nemendur að fá að kynnast sögu stærðfræðinnar á meðan Anna taldi það 

gefa námsefninu styrk. Í flestu námsefni í stærðfræði má finna einhverjar hliðar sögu 

stærðfræðinnar en áhugavert væri að skoða hversu stór hluti nemenda fær í raun að 

kynnast þeim hliðum. Rétt eins og áður kom fram er skortur á tíma vandamál sem allir 

kennarar glíma við og þar með nemendur. Getur verið að sögulega hlið stærðfræðinnar 

sem birtist nemendum í námsefni þeirra þurfi að sitja á hakanum því það tekur tíma að 

fjalla um hana? Rannsakandi er þeirrar skoðunar að þar sé illa farið með gullið tækifæri 

til þess að auka og viðhalda áhuga nemenda. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) kemur 

fram að kennarar verði að taka tillit til þeirra þátta sem snerta á áhuga nemenda. Til 

þess að mæta þeim þörfum verða kennarar að gefa sér tíma til þess að skoða þá þætti 

sem hafa áhrif á áhuga nemenda. Sögulegt bakland stærðfræðinnar er mögulega einn 
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af þessum þáttum. Björn taldi þó að nemendur sem stæðu ekki framarlega á litrófi 

stærðfræðilegs skilnings gætu tapað áhuga á stærðfræði ef sögu hennar væri gefin of 

mikil athygli.  

Ánægjulegt var að heyra kennarana tala um að nemendur þeirra hefðu sýnt 

námsefninu áhuga og að umræður hefðu skapast um inntak þess og verkefni. 

Sérstaklega er það ánægjulegt í ljósi þess að samkvæmt Valverde, Bianchi, Wolfe, 

Schmidt og Houang (2002) getur námsefni haft áhrif á viðhorf og skoðanir nemenda á 

námsgreinar. Af niðurstöðum að dæma telja kennararnir að námsefnið hafi haft jákvæð 

áhrif á nemendur.  

Björn sagði að nemenedur sínir hefðu náð að vinna sig í gegnum verkefnin sjálfir 

og telur rannsakandi það vera dæmi þess að námsefnið geti staðið á eigin fótum. Að 

mati Björns gátu nemendurnir, með hjálp námsefnisins og kennsluleiðbeinganna komist 

yfir allar þær hindranir sem urðu á þeirra vegi. Vissulega hafði Berglind kynnst 

tvinntölum áður en aldrei unnið nein verkefni eða dæmi. Það að þeim hafi tekist að 

rekja sig í gegnum námsefnið án þess að fá nokkra aðstoð frá kennara sínum kann að 

gefa góðar vísbendingar um að leiðbeiningarnar og útskýringarnar sem finna má í 

námsefninu séu í lagi. 

6.1.4 Sterkir nemendur í stærðfræði 

Þrátt fyrir að hafa ekki nefnt hugtakið hæfni lögðu þátttakendur rannsóknarinnar 

greinilega mikið upp úr því að viðhalda og auka hæfni nemenda sinna. Stærðfræðileg 

hæfni eins og Kristín Bjarnadóttir (2003) fjallar um í grein sinni um KOM-skýrsluna er 

sett fram í átta flokkum. Þátttakendurnir fjölluðu ekki um mismunandi hæfni til 

stærðfræðilegrar kunnáttu en voru sammála um að sterkir nemendur ættu að vinna í 

verkefnum sem styrkir hæfni þeirra og skilning. Áhugavert væri að horfa til 

flokkunarinnar og þeirra verkefna sem nemendurnir unnu í námsefninu. Eflaust myndi 

námsefnið stuðla frekar að þeim þáttum sem snerta á tungumáli og verkfærum 

stærðfræðinnar en að geta spurt og svarað með stærðfræði. Samt sem áður telur 

rannsakandi að námsefnið komi að flestum flokkunum að einhverju móti (Kristín 

Bjarnadóttir, 2003). Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er fjallað um það hvernig 

nemendur eigi að þrófa með sér hæfni til þess að öðlast skilning á viðfangsefnum 
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stærðfræðinnar. Sterkir nemendur eru augljóslega þeir nemendur sem hafa tileinkað 

sér þá viðmiðunarhæfni sem ætlast er til af þeim og sýnt fram á mikinn 

stærðfræðilegan skilning. Þrátt fyrir það var áhugavert að heyra Önnu tala um áhyggjur 

sínar af sterkum nemendum. Hún var greinilega meðvituð um þær hættur sem 

Freeman (1998) telur að steðji að afburðanemendum. Þær hættur geta falið í sér 

námsleiða, slæman námsárangur og áhugaleysi. Anna talaði um mikilvægi þess að 

umræddum nemendum liði vel og upplifi sig sem hluta af heildarhópnum. Það fannst 

rannsakanda ánægjulegt að heyra og er hann þeirrar skoðunar að mikilvægt sé að 

kennarar séu meðvitaðir um þá þætti sem snerta nemendur sína, hvort sem það eru 

sterkir eða veikir nemendur.  

Smutny (2003) telur að sterkir nemendur verði að fá verkefni sem krefjast þess 

að þeir rækti rökhugsun sína. Það er það sem Anna og Björn töluðu um þegar sterkir 

nemendur komu til umræðu. Anna taldi að verkefni fyrir slíka nemendur yrðu að ögra 

þeim og vera þess eðlis að gefa þeim tækifæri á því að hugsa um stærðfræði á annan 

hátt en áður. Svör Björns voru mjög svipuð en hann lagði þó áherslu á að sterkir 

nemendur fengust við verkefni sem fær þá til þess að hugsa út fyrir kassann og geri 

kröfur til þeirra. Að hans mati er getur það verið skaðlegt fyrir áhuga og árangur 

nemenda að vinna í verkefnum sem eru ekki við þeirra hæfi. Það er aftur í takt við orð 

Freeman (1998) um afburðanemendur. Rannsakanda þótti áhugavert að heyra hversu 

ástríðufullir kennararnir voru varðandi verkefnaval nemenda sinna. Honum er oft 

hugsað til þess er hann sótti vettvangsnám í stórum skóla á höfuðborgarsvæðinu þar 

sem fjórir eða fimm færustu nemendurnir í stærðfræði sátu með höfuðið fram á borðið, 

þreyttir, pirraðir og höfðu engan áhuga á því efni sem var á dagskrá. Ef til vill var það 

efni einfaldlega ekki hentugt fyrir þá nemendur og afleiðing þess var námsleiði og 

almenn neikvæðni í garð þess sem fram fóru í skólastofunni. Gott er að hugsa til þess að 

til séu kennarar sem eru meðvitaðir um hættur þessar og sem vinna stöðugt í því að 

reyna að fyrirbyggja slíka hegðun. Verkefnaval eða val á námsefni getur því haft 

töluverð áhrif á viðhorf nemenda og líðan þeirra í skólanum. Það gerir það að verkum 

að allir þeir sem koma að námi og kennslu í stærðfræði þurfa að huga vel að því efni 

sem valið er að notast við. Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er það einnig eitt 

af hlutverkum kennara og til þess að ná markmiðum skólastarfs verða kennarar að vera 
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meðvitaðir um mikilvægi þess að nemendur áskotnist nám og þar með námsefni og 

verkefni við hæfi. Með það að leiðarljósi vakna margar spurningar. Rannsakandi á til að 

mynda erfitt með að átta sig á því hvers vegna val á námsefni og verkefnum fær ekki 

meiri athygli í kennaranámi sem og innan skólakerfisins almennt. Mikilvægi þess að 

sterkir og jafnframt allir nemendur hljóti námsefni við hæfi er að einhverju leyti augljóst 

þegar horft er til námskrár og þeirra fræða sem fjallað hefur verið um hér að ofan. 

Áhugavert er að horfa til orða Valverde, Bianchi, Wolfe, Schmidt og Houng (2002) þar 

sem fram kemur að námsefni geti haft áhrif á viðhorf nemenda gagnvart námsgreinum. 

Getur verið að námsgrein eins og stærðfræði eigi undir högg að sækja því það námsefni 

sem lagt er fyrir nemendur sé ekki við hæfi og henti þeim illa? Spurningar sem slíkar 

snerta á mun stærra sviði en sterkum nemendum og hvernig hægt sé að mæta þörfum 

þeirra. Ef til vill þarf rannsóknarsamfélagið í stærðfræðimenntun að beina sjónum 

sínum frekar að námsefni og hvaða áhrif það hefur innan skólasamfélagsins.  

 

6.2 Þátttakendur – Nemendur 

6.2.1 Kennsla 

Þegar horft er til þeirra atriða sem nemendurnir nefndu varðandi kennslu í stærðfræði 

er erfitt að fá skýra mynd af hugmyndum þeirra. Stórhluti svara nemenda voru ekki 

mjög ítarleg. Aftur á móti voru allir nemendurnir þeirrar skoðunar að kennsla þyrfti að 

vera fjölbreytileg. Berglind, Birta, Auður og Andri töluðu öll um það að kennsla ætti að 

vera breytileg eftir því hver vinnan væri hverju sinni. Það var áhugavert að heyra hvað 

Auður hafði að segja um hópavinnu en hún vildi fá að vinna með einhverjum sem færi á 

sama hraða og hún. Orð hennar vísa eflaust til þess að fá að vinna með einhverjum sem 

er á svipuðum stað og hún hæfnislega. Það vekur upp spurningar hvort hægt sé að auka 

hópavinnu nemenda með því að leyfa þeim að vinna saman sem hafa svipaða 

stærðfræðilega hæfni. Ekki var mikið um áhugaverðar niðurstöður í þessum þætti 

rannsóknarinnar en það vakti þó áhuga rannsakanda að heyra hvernig Berglind hafði 

áhyggjur af samnemendum sínum. Að hennar mati læra nemendur og hugsa á 

mismunandi máta og því ætti kennsla í stærðfræði að taka mið af því. Berglind er 
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einstaklega sterkur nemandi og hefur sótt fjarnám undanfarin ár. Það þótti 

rannsakanda því merkilegt að heyra stúlku sem hefur ekki verið í sama námsefni og 

samnemendur sínir segja að kennarar verði að mæta þörfum allra. Það kom 

rannsakanda einnig á óvart að heyra hversu litlar skoðanir þessir sterku nemendur 

höfðu á stærðfræðikennslu. Að hans mati væru umræddir nemendur vel til þess fallnir 

að varpa ljósi á hvernig kennslu í stærðfræði ætti að vera háttað. Það kom hins vegar í 

ljós að nemendurnir höfðu litlar sem engar skoðanir á því en töldu sig samt hafa gaman 

af stærðfræði og því efni sem væri verið að fást við innan veggja skólastofunnar. 

Niðurstaða sú getur mögulega verið rökstudd með því að nemendur þessir séu 

einfaldlega orðnir vanir að vinna sjálfir án þess að kennararnir skipti sér mikið af vinnu 

þeirra. Það verður þó að teljast ólíklegt þar sem skoðanir Birtu og Berglindar sem hafa 

unnið mikið sjálfar voru að mestu leyti þær sömu og skoðanir Auðar og Andra. Ofan á 

það sagðist Anna sífellt reyna að sjá til þess að sterkir nemendur væru hluti af hópnum 

og myndu ekki upplifa sig utan hans. Með það í huga vakna spurningar um hvað hefur 

áhrif á skoðanir nemenda á stærðfræðikennslu? Má mögulega draga þá ályktun að 

skortur á skoðunum sé einfaldlega nemendum eðlislegur þar sem þeir fá lítið um það 

að segja hvernig staðið er að kennslu í stærðfræði? Ómögulegt er að svara spurningum 

sem slíkum en orsök þess gera það að verkum að áhugavert er að rannsaka nám og 

kennslu í stærðfræði.  

6.2.2 Námsefnið  

Rannsóknir á námsefni hafa að mestu leyti horft til kennara en ekki nemenda (Rezat og 

Strasser, 2014). Í rannsókn þessari var reynt að snerta á báðum hliðum málsins. Þess 

vegna var rannsakandi mjög spenntur að sjá hver viðbrögð nemenda væru gagnvart 

námsefninu Hið ímyndaða ítarefni. Aftur á móti kom í ljós að skoðnir nemenda voru að 

miklu leyti afar hlutlausar sem er sambærilegt því aðferðafræðilega vandamáli sem 

Love og Pimm (1996) fjalla um þegar horft er til rannsókna á námsefni í gegnum 

nemendur. Að þeirra mati er erfitt að fá haldbær gögn um það hvernig nemendur nota 

námsgögn.  

Áður en litið verður á skoðanir og hugmyndir nemendanna á námsefninu verður 

horft til tvinntalna almennt. Allir nemendurnir voru á því að tvinntölur væru spennandi 
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og áhugavert viðfangsefni. Aðeins Berglind hafði áður heyrt um tilvist þeirra en Anna 

kennari Auðar og Andra sagði þó að einhvern tímann hefðu þær komið til tals og þar 

með ættu bæði Auður og Andri að hafa heyrt um þær. Rannsakanda þóttti ánægjulegt 

að sjá hvernig Berglind brást við þegar henni var tjáð að í tvinntalnamenginu sé lausn að 

finna við öllum margliðujöfnum. Hún hafði að eigin sögn stöku sinnum lent í því að fá 

svarið; ekki lausn sem fór fyrir brjóstið á henni. Allir nemendurnir sögðu að þeim þætti 

gaman að fást við nýtt viðfangsefni sem eflir enn frekar kenningar höfundar um að 

tvinntölur geti hentað nemendum við lok grunnskóla til þess að auka áhuga þeirra og 

hæfni í stærðfræði.  

Erfitt er að bera saman upplifun Berglindar og Birtu sem lásu fyrsta kafla 

námsefnisins sjálfar og Auðar og Andra þar sem kennari þeirra setti sig í spor 

leikjastjórnandans. Auður og Andri töluðu um að kaflinn hafi vakið forvitni og verið 

spennandi á meðan Berglindi fannst hann skemmtilega uppsettur og að mati Birtu skildi 

hún lítið til að byrja með. Það fær rannsakanda til þess að halda að mikilvægt sé fyrir 

kennara að vera virkir þátttakendur í fyrstu köflum námsefnisins. Þeir nemendur sem 

fengu innlögn frá kennara töldu kaflann áhugaverðan og spennandi á meðan þeir 

nemendur sem lásu hann sjálfir fannst hann frekar hlutlaus og jafnvel óskiljanlegur. 

Mikilvægi kennara í þeim hluta námsefnisins er því kannski meira en rannsakanda 

grunaði. Námsefnið var hugsað og skrifað með það í huga að nemendur gætu sjálfir 

unnið í því án aðstoðar kennara en greinilega er hlutverk hans meira en gert var ráð 

fyrir. Það er þó í takt við flestar rannsóknir á sviði menntavísinda þar sem kemur fram 

að engin breyta í formúlu menntunar sé eins mikilvæg og kennarinn (Boaler, 2016). Eins 

verður að hafa í huga við greiningu á námsefni að ekki er hægt að draga ályktanir án 

þess að taka mið af því fyrir hvern það er ætlað og hvers vegna (Rezat og Strasser, 

2014). Svo þrátt fyrir áhuga nemenda getur hugsast að skoðun þeirra á námsefni sé 

lituð af aðstæðum þeirra. Það er að um er að ræða námsefni sem kennari þeirra færir 

þeim og biður þau að taka það að sér fyrir kennaranema. Ef til vill hefði rannsakandi 

mátt taka það fram við þá þátttakendur sem eru kennarar að nefna ekki hvaðan 

námsefnið kom og í hvaða tilgangi.  
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Söguleg hlið námsefnisins þótti nemendunum skemmtileg. Andri sagði svo að 

honum þætti mikilvægt að vita hvers vegna hann væri að vinna í þeim verkefnum sem 

hann væri að fást við. Með sögulega kaflanum var því námsefni gefin tilgangur. Öll 

höfðu þau á einhverjum tímapunkti lesið sér til um eða heyrt af sögu stærðfræðinnar, 

eða hluta hennar. Berglind, Auður og Andri voru á því að það væri gaman að slíku. Hins 

vegar fannst Birtu saga leiðinleg og það átti alveg jafn mikið við um sögu 

stærðfræðinnar og sögu almennt. Það fékk enn og aftur rannsakanda til þess að velta 

mikilvægi kennara fyrir sér. Hefði Birta haft áhuga á sögulegri hlið tvinntalna ef kennari 

hennar hefði sett sig í spor sögumanns og farið yfir þá þætti sem finna má í námsefninu 

og kennsluleiðbeiningunum? Enn og aftur er ómögulegt að segja en það er þó 

áhugavert að þeir tveir nemendur sem fengu innlögn frá kennara hafi haft gagn og 

gaman af sögulegri hlið námsefnisins. Ásamt þeim hafði sá nemandi sem les sér til um 

stærðfræði og margbreytilega mynd hennar til skemmtunar einnig gaman af sögulega 

þættingum á meðan Birta var sú eina sem hafði neikvæða sýn á þann þátt. Það skal þó 

tekið fram að sú neikvæðni var ekki mikil og hún sagðist bara ekki hafa gaman af sögu. Í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2013) kemur skýrt fram að nemendur þurfi að kynnast sögu 

stærðfræðinnar og hvernig hún hefur þróast. Mögulega væri hægt að kafa enn dýpra í 

það hvernig þróun tvinntalna hefur orðið frá því að þær komu fyrst á sjónarsviðið. 

Rannsakanda þótti mjög áhugavert að heyra hversu marga stærðfræðinga nemendur 

könnuðust við. Öll gátu þau nefnt Pýþagoras og Þales en þeir eru á dagskrá á haustönn 

10. bekkjar. Nöfnin Gauss, Euler og Arkimedes komu þó rannsakanda í opna skjöldu og 

þótti honum ánægjulegt að heyra af vitneskju nemenda varðandi þá. Reyndar voru 

Gauss og Euler til umfjöllunnar í námsefninu en engu að síður er það merkilegt.  

Verkefnavinna nemenda var sá þáttur sem rannsakandi taldi sig geta fengið 

mestar upplýsingar varðandi viðhorf til námsefnisins og um þá sterku nemendur sem 

mynduðu þátttakendur rannsóknarinnar. Þrátt fyrir það fannst rannsakanda því miður 

ekki af miklu að taka úr þeim hluta viðtalanna. Nemendurnir voru að frekar hlutlausir 

þegar þeir voru spurðir út í hugmyndir þeirra og skoðnir á þeim þáttum sem þar er að 

finna. Það kom rannsakanda verulega á óvart og flest svara þátttakendanna voru á 

þann veg að það væri bara fínt að vinna svona verkefni. Aftur má þá líta til þess sem 

Love og Pimm (1996) sögðu um rannsóknir á notkun nemenda á námsefni þar sem 
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kemur fram að erfitt getur reynst að fá gögn sem haldbær um stöðu nemenda gagnvart 

námsefni. Rannsakandi reyndi eftir bestu getu að kalla fram hugmyndir þátttakenda en 

hugsanlega hafði reynsluleysi hans og jafnvel getuleysi í að taka viðtöl í rannsóknum 

þau áhrif að lítið var um niðurstöður sem vörpuðu miklu ljósi á hugarheim sterkra 

nemenda. Engu að síður má ýmsan lærdóm um námsefnið draga frá viðtölunum. Svo 

virðist sem verkefnin um samlagningu, frádrátt og margföldun í heimi tvinntalna hafi 

verið nemendunum leikur einn. Hið sama má segja um túlkun tvinntalna í hnitakerfi. 

Deiling í heimi tvinntalna og annars stigs jöfnur úr kaflanum um gagnsemi tvinntalna 

reyndust þeim aðeins erfiðari og kröfðust þeir hlutar námsefnisins meira af nemendum 

en þeir sem á undan þeim komu. Það fær rannsakanda til þess að velta því fyrir sér 

hvort erfiðleikastig námsefnisins megi vera meira þar sem farið væri enn dýpra ofan í 

fræði tvinntalna. Orð Önnu um að námsefnið hafi hentað stórum hluta af nemendahópi 

hennar og að þátttakendurnir sem allir eru sterkir nemendur hafi ekki átt í miklum 

vandræðum með fyrri hluta námsefnisins gefa rannsakanda ástæður til þess að ætla að 

kafa megi dýpra í fræði tvinntalna. Ein leið væri að útbúa tvenns konar ítarefni þar sem 

annað þeirra væri inngangur og væri hugsað fyrir alla nemendur við lok grunnskóla og 

svo framhaldshefti þar sem þau undirstöðuatriði sem koma fram í inngangsheftinu er 

nýtt til þess að fara enn lengra. Önnur leið væri einfaldlega að gera ítarefnið lengra og 

ítarlegra með hliðsjón af því að reyna að mæta þörfum sterkra nemenda í stærðfræði. 

Eflaust má finna kosti og galla við báðar áðurnefndar leiðir en að mati rannsakanda er 

námsefnið vel til þess fallið að vinna megi meira að endurbætingu þess. Hvort sem það 

verður af sérfræðingum eða einhverjum öðrum.  

Kaflinn um notagildi tvinntalna í nútíma samfélagi var að sögn nemenda mjög 

gagnlegur. Ánægjulegt þótti rannsakanda að heyra þegar Andri talaði um að hann væri 

alltaf að spyrja sig af hverju hann væri að læra hin og þessi atriði stærðfræðinnar. Hann 

taldi sig loksins hafa fengið svör. Allir þátttakendurnir voru á því að læra mætti eitthvað 

af námsefninu og það hafi verið tiltölulega skemmtilegt. Andri sagði það allavega 

skemmtilegra en það sem hann var að gera áður. Hvað notagildi tvinntalna varðar voru 

nemendurnir svolítið óvissir um hvernig þær kæmu fyrir í þeirra daglega lífi þrátt fyrir 

að hafa hafa öðlast þekkingu á því. Það er ef til vill sá hluti námsefnisins sem 

rannsakandi telur að bæta megi hvað mest. Að hans mati þarf mikilvægi og 
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birtingarmynd tvinntalna í okkar samfélagi að koma sterkar fram í námsefninu. Hins 

vegar eru margir af þeim þáttum þar sem tvinntölur koma við sögu frekar flóknir og oft 

á tíðum er notast við tvinntölur án þess að það sé sjáanlegt á lokaafurðinni. Notagildi 

þeirra er þó enn einn þátturinn sem rannsakandi telur sem rök fyrir því að viðfangsefnið 

tvinntölur geti hentað sterkum nemenendum við lok grunnskóla vel. Fjallað er um 

notagildi í námskrá en þar kemur fram að nemendur þurfi að fá tækifæri til þess að 

huga að notagildi stærðfræðinnar og hvernig hún birtist nemendum í þeirra 

hefðbundna lífi og í sögulegu samhengi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Námsefnið 

snertir á öllum þeim þáttum.  

6.2.3 Sterkir nemendur í stærðfræði 

Eftir viðtölin við nemendurna í rannsókninni lagði rannsakandi höfuðið í bleyti og reyndi 

að hugsa til þess hvað það væri sem einkenndi þessa sterku nemendur. Margt kom til 

greina og að mörgu er að hyggja þegar horft er til eiginleika nemenda, hvort sem þeir 

eru sterkir í stærðfræði eða ekki. Einn af þeim þáttum sem rannsakanda þótti standa 

upp úr var efnisleg vinna nemenda. Rannsakandi fékk að skoða vinnubækur nemenda 

og námsefnishefti þeirra. Þar kom í ljós að öll verkefnin voru mjög snyrtilega upp sett og 

hvert verkefni afmarkað og merkt. Auk þess voru allar myndir og útskýringar mjög 

stílhreinar og hreinlegar. Svo virðist sem nemendum þessum sé það mikið höfuðmál að 

útlit vinnu þeirra sé faglega gerð. Berglind og Birta töluðu meira segja um það hvernig 

teikningar ættu það til að gera vinnubækur þeirra ljótar. Rannsakandi veltir því fyrir sér 

hvort einhverja tengingu megi finna á milli sterkra nemenda í stærðfræði og þess 

skipulags og snyrtimennsku sem einkenndu vinnubækur þeirra. Greenes (1981) bendir á 

að afburðanemendur í stærðfræði séu meðal annars skipulagðir og lausnamiðaðir en 

lítið er fjallað um framsetningu á vinnu þeirra. Mögulega er það enn eitt svið 

stærðfræðinnar sem mætti rannsaka frekar. Á meðan viðtölunum stóð tók rannsakandi 

eftir því að nemendurnir höfðu unnið hluta af verkefnunum inn í námsefnið sjálft. Það 

var í kaflanum um hnitakerfi tvinntalna og höfðu nemendur notað sér mynd af 

tvinntölusléttunni til þess að tjá tvinntölur í hnitakerfi. Hugsanlega er það nálgun sem 

rannsakandi ætti að velta fyrir sér. Um er að ræða stutt ítarefni fyrir nemendur til þess 
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að efla hæfni sína og áhuga í stærðfræði. Ef til vill hentar slíku námsefni betur að hugað 

sé að því að nemendur vinni verkefni þess inn í námsefninu sjálfu.  

Markmið rannsóknarinnar var að hluta til að skyggnast inn í hugarheim sterkra 

nemenda í stærðfræði. Að mati rannsakanda var það sá hluti hennar sem hvað erfiðast 

var að koma fingri á. Nemendurnir sögðu að þeim þætti stærðfræði skemmtileg og 

Andri að hún væri meira að segja hans uppáhalds faggrein. Aftur á móti átti 

rannsakandi erfitt með að sjá einhvern djúpan áhuga á stærðfræði. Vissulega þótti 

nemendunum gaman í stærðfræði og allir voru færir í faginu en þegar kom að 

spurningum eins og hvað þeim þætti áhugavert eða spennandi voru svör þátttakenda 

oftar en ekki á þann veg að ef það gengi hratt og þeir ættu auðvelt með verkefnin værir 

skemmtilegt. Að þeirra mati var áhugi að einhverju leyti einfaldlega hugtak yfir þá þætti 

stærðfræðinnar sem þeir áttu auðvelt með. Von rannsakanda að sjá hvaða þættir 

stærðfræðinnar og hvers konar birtingarmynd hennar vekti áhuga sterkra nemenda var 

mögulega stórlega ofmetin. Því veltir rannsakandi því fyrir sér hvort hugtakið áhugi sé 

nægilega vel skilgreint innan menntavísinda. Getur hugsast að áhugi og að þykja 

eitthvað skemmtilegt eða gaman séu gjörólíkir hlutir? Er kannski um eðlis- frekar en 

stigsmun að ræða á því að þykja gaman í stærðfræði og að hafa áhuga á stærðfræði? 

Eru hugtökin jafnvel algjörlega óháð hvor öðru? Erfitt er um það að segja en hugsanlega 

er áhuga gert hátt undir höfði í rannsóknum á sviði stærðfræðimenntunar þar sem það 

hljómar dýpra og fræðilegra en að segja að nemendum þyki einfaldlega gaman í 

stærðfræði. Þrátt fyrir það getur verið að áðurnefnt reynsluleysi rannsakanda hafi orðið 

þess valdandi að hann náði ekki að draga fram þær hugmyndir sem nemendurnir hafa 

um stærðfræði.  

Allir nemendurnir eru óneitanlega sterkir í stærðfræði og búa yfir mörgum af 

þeim þáttum sem Kristín Bjarnadóttir (2003) fjallar um í grein sinni um KOM – skýrsluna 

og stærðfræðilega hæfni. Að fást við tvinntölur og reikniaðgerðir þeirra innan 

tvinntölumengisins krefst þess af nemendum að hugsa hlutina öðruvísi en áður. 

Berglind sagði að það væri stærsta hindrunin en ekki verkefnin sjálf í námsefninu. Ef 

horft er enn frekar til þess sem Kristín Bjarnadóttir (2003) segir í grein sinni um KOM-

skýrsluna og stærðfræðilega hæfni má sjá hvernig nemendurnir hafa færni í öllum átta 
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flokkunum. Hæfni þeirra til stærðfræðilegarar hugsunar kom meðal annars fram í því 

hversu auðvelt þeir áttu með margföldun í heimi tvinntalna. Áður höfðu þeir lært að 

margfalda tvílíður og náðu því að heimfæra þá þekkingu yfir á svið tvinntalna. Hið sama 

má segja um formúlu annars stigs jafna. Ekkert þeirra lenti í vandræðum með hana og 

einhver af þeim höfðu meira að segja séð hana áður. Hæfni nemenda til þess að tjá sig 

um og með stærðfræði kom fram í viðtölunum þar sem þeir vitnuðu fjölluðu um 

hvernig fyrri þekking þeirra hafi nýst þeim í námsefninu. Sterkir nemendur í stærðfræði 

eru frumlegir og sveigjanlegir í meðhöndlun gagna og nota sér stærðfræði til þess að 

leysa fjölbreytileg verkefni (Greenes, 1981; Westphael, 2013). Rannsakandi metur það 

svo að lýsing þessi eigi við þá nemendur sem hann ræddi við. Þeir áttu allir auðvelt með 

að tileinka sér nýjar hugmyndir og voru áhugasamir um að kynnast nýju efni. Einnig 

stóðu þeir sig vel í verkefnavinnu námsefnisins og ekki var rannsakandi var við 

námsleiða, slæma hegðun eða einhver merki um slakan námsárangur sem getur að 

mati Freeman (1998) verið afleiðing þess að sterkir nemendur séu að vinna með 

viðfangsefni og verkefni sem er ekki við þeirra hæfi.  

 

6.3 Námsefnið og kennsluleiðbeiningar 

Í þessum hluta verður fjallað um þær hugmyndir sem rannsakandi hefur um námsefnið 

og kennsluleiðbeiningarnar á grundvelli þeirra upplýsinga og þekkingar sem hann hefur 

öðlast við gerð þessa verkefnis. Einnig verður horft til þeirra þátta sem hann hefur 

ígrundað sjálfur og með leiðbeinendum verkefnisins um það hvernig megi bæta innri og 

ytri mynd námsefnisins og kennsluleiðbeininganna. 

6.3.1 Hugmyndir um hvernig megi bæta námsefnið og 

kennsluleiðbeiningarnar 

Fyrst ber að nefna þá stærðfræðilegu þætti sem fjallað er um í námsefninu. Að mati 

höfundar má enn lagfæra mikið af því orðalagi sem notað er við lýsingu á 

stærðfræðilegum viðfangsefnum. Til að mynda kemur fram í kaflanum um sögu 

tvinntala að Cardano hafi notfært sér þá staðreynd að √−15 ∗ √−15 =  −15 og að 

tvinntölur séu útvíkkun rauntalna. Þar er farið heldur til frjálslega með orðalag og eru 



 

85 

nokkur önnur dæmi af þeim toga að finna í textanum. Að mati rannsakanda má 

upphefja inntak stærðfræðinnar að tiltölulega miklu leyti með því að lagfæra slíka hluti. 

Einnig vantar örlítið upp á samræmi þegar kemur að orðavali. Á einum stað er til að 

mynda fjallað um ferningsrætur og á þeim næsta um kvaðratrætur. Í kaflanum um 

tvinntölur í hnitakerfi vantar að merkja þverás tvinntölusléttunnar og flestar myndirnar 

sem eru í námsefninu eru að mati rannsakanda ekki nægilega skýrar. Þær eru allar 

gerðar af rannsakanda en útkoma þeirra er ekki eins skýr og snyrtileg og æskilegt væri. 

Einnig er um einhverjar endurtekningar og orðalengingar að ræða þegar útskýringar eru 

annars vegar.  

Hvað erfiðleikastig námsefnisins varðar er rannsakandi þeirrar skoðunar að auka 

megi fræðilegt inntak tvinntalna í námsefninu. Miðað við niðurstöður rannsóknarinnar 

ráða sterkir nemendur í stærðfræði við lok grunnskóla vel við þá þætti sem þar er að 

finna. Ef til vill má eins og áður hefur komið fram kafa dýpra á svið pólhnita og jafnvel 

horfa frekar til þriðja stigs jafna. Hið sama má þó segja um verkefnin sjálf og hugsanlega 

mega þau vera fleiri og erfiðari. Þar með væri hægt að koma til móts við orð Andra og 

Auðar um að þyngd verkefna verði að vera stigvaxandi. Rannsakandi telur einnig að 

hægt sé að bæta námsefnið með því að gefa nemendum tækifæri til að vinna verkefnin 

inn í sjálft námsefnið. Bæði þau verkefni sem er að finna í kaflanum um reikniaðgerðir í 

mengi tvinntalna og þar sem nemendur þurfa að teikna. Það myndi að hans mati auka 

líkurnar á því að nemendur myndu vilja að vinna öll verkefnin sem og að verða við 

óskum nemenda um snyrtimennsku og skipulag. Að lokum má nefna kafla um 

tvinntölur sem kæmi áður en fjallað er um tvinntölur í hnitakerfi. Þar þyrfti að vera 

einhvers konar útskýring á tvinntölum og hvað liggur að baki tilkomu þeirra. Lesi 

nemendur ekki fyrstu tvo kaflanna þá mætir þeim kafli um tvinntölur í hnitakerfi áður 

en fjallað er um tvinntölur almennt. Það er einn af þeim þáttum sem rannsakandi sér að 

þurfa að lagfæra undir eins. Að öðru leyti er námsefnið nokkuð prýðilegt og þá 

sérstaklega er rannsakandi sáttur með fyrstu tvo kaflana og þann síðasta. Það að horfa 

til sögu stærðfræðinnar er augljóslega eitthvað sem hentar vel þegar sterkir nemendur 

eru annars vegar. Bæði Anna og Björn voru þeirrar skoðunar og nemendurnir voru 

áhugasamir um sögu tvinntalna. Hið sama má segja um kaflann um nytsemi tvinntalna 
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en að mati höfundar mætti bæta enn fleiri atriðum við þann kafla. Anna nefndi eins og 

áður hefur komið fram að þessir hlutar námsefnisins hefðu styrkt það svo um munar.  

Kennsluleiðbeiningarnar voru unnar með það að leiðarljósi að kennarar gætu 

eflt kennslu sína með fræðandi leiðbeiningum fyrir námsefni um tvinntölur. Að mörgu 

leyti telur rannsakandi að það hafi heppnast. Þegar litið er til þeirra þátta sem gætu 

bætt kennsluleiðbeiningarnar er fátt af svörum kennaranna að taka. Það er þó eins og 

niðurstöður rannsóknar Linda Ahl, Guðnýjar Helgu Gunnardóttur, Tuula Koljonen (2015) 

sýna en þar kom fram að kennurum þótti kennsluleiðbeiningar sínar gagnlegar, óháð 

því hvort um væri að ræða hefðbundnar eða menntandi. Engu að síður benti Anna á 

áhugaverðan hlut varðandi frekari upplýsingar og þekkingu fyrir kennara til að sækja. 

Rannsakandi getur vel séð fyrir sér að markað sé þar að finna. Einnig telur hann að 

lotukerfið megi bæta. Þar er af mörgu að taka en sérstaklega þeim þáttum sem snúa að 

leiðum fyrir kennara til þess að dýpka skilning og hæfni nemenda. Í lotunum er að finna 

umræðuspurningar og fókuspunkta sem þyrfti að greina enn frekar. Hið sama má segja 

um uppsetningu og niðurröðun kaflanna. Tekið skal fram að sá tími sem rannsakandi 

hefur haft til umhugsunar um bætingar á innihaldi kennsluleiðbeininganna er afar 

stuttur miðað við þann tíma sem hann hefur haft til að hugleiða námsefnið Hið 

ímyndaða ítarefni. Það er því kannski eðlilegt að umbótahugmyndir hans séu 

takmarkaðri en þær sem snerta á námsefninu.  Þrátt fyrir það telur rannsakandi að eitt 

af markmiðum rannsóknarinnar hafi tekist með því að skrifa menntandi 

kennsluleiðbeiningar sem styðja við bak kennara í kennslu á námsefninu.  

 

6.4 Samantekt 

Hér verður horft til rannsóknarspurninganna og reynt að svara þeim lauslega út frá því 

sem áður hefur komið fram. Meginviðfangsefni meistaraverkefnisins var að bæta 

námsefnið Hið ímyndaða ítarefni. Þær leiðir sem ákveðið var að fara til þess að ná því 

markmiði var að skrifa kennsluleiðbeiningar fyrir námsefnið sem og að prófa námsefnið 

og leiðbeiningarnar í kennslu. Það var gert með því að senda efnið út til kennara sem 

tóku það fyrir í kennslu sinni. Allt var það gert til þess að skoða hvernig hægt væri að 
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mæta þörfum sterkra nemenda í stærðfræði með umræddu námsefni og hvernig 

kennsluleiðbeiningarnar hafi nýst kennurum við kennslu á því námsefni. Sem hægt var 

svo að nýta við áframhaldandi þróun námsefnisins og kennsluleiðbeininganna.Þegar 

horft er yfir farin veg má segja að vel hafi tekist til við að skrifa kennsluleiðbeiningar 

sem nýtast kennurum vel og styðja við þá í  kennslu sinni á námsefinu sem og að vera 

þeim menntandi. Námsefnið sjálft virðist henta sterkum nemendum og þá sérstaklega 

söguleg hlið þess. Ef til vill má kafa enn dýpra ofan í viðfangsefni tvinntalna í 

námsefninu og huga betur að þeim þætti sem snýr að notagildi þeirra. Mikilvægt er að 

nemendur séu meðvitaðir um hvernig stærðfræðileg viðfangsefni birtast þeim dags 

daglega. Það er að mati rannsakanda liður í því að mæta þörfum þeirra og á það 

sérstaklega við um nemendur sem standa öðrum framar. Tvinntölur virðast einnig 

henta sterkum nemendum vel þar sem þær krefjast þess að nemendur hugsi út fyrir 

kassann og tileinki sér nýjar hugmyndir á grundvelli stærðfræði sem þeir þekkja vel. 

Rannsakandi telur að námsefnið geti mætt þörfum sterkra nemenda en lengi má gott 

bæta og niðurstöður rannsóknarinnar sýna að enn er hægt að bæta námsefnið. 

Möguleg úrræði fyrir nemendur til þess að vinna í verkefninu sjálfu og 

skilgreiningaratriði eru þar meðal annarra atriða sem hægt væri að skoða. Einnig telur 

rannsakandi að horfa verði frekar til mikilvægi námsgagna og að rannsóknir á því sviði 

þurfi að vera kennurum og kennaranemum sýnilegri.  
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7 Lokaorð 

Þegar öllu er á botninn hvolft er ekki hægt að búast við að rannsókn þessi verði til þess 

að breyta námskrá, námsefnisvali eða einhverju öðrum þætti innan náms og kennslu í 

stærðfræði á Íslandi. Hins vegar getur hún orðið til þess að þeir aðilar sem koma að 

umræddum þáttum átti sig betur á mikilvægi námsefnis og kennsluleiðbeininga. 

Meginviðfangsefni rannsóknarinnar var að bæta námsefnið Hið ímyndaða ítarefni og 

þær leiðir sem farnar voru til þess voru að skrifa kennsluleiðbeiningar sem gætu nýst 

kennurum vel við kennslu á umræddu námsefni. Einnig var horft til þess hvernig 

námsefnið gæti mætt þörfum sterkra nemenda í stærðfræði með því að prófa það í 

kennslu. Hið sama má segja um kennsluleiðbeiningarnar en allir þeir þættir horfðu til 

þess að bæta bæði námsefnið og kennsluleiðbeiningarnar. Rannsakandi telur að vel hafi 

tekist til og að með menntandi kennsluleiðbeiningum sé að einhverju leyti búið að 

styrkja námsefnið. Jafnframt er það hans skoðun að rannsókn þessi hafi varpað örlitlu 

ljósi á þá möguleika sem eru til staðar fyrir sterka nemendur í stærðfræði. Tvinntölur 

eru af rannsókn þessari að dæma einn af þeim þáttum sem hægt er að horfa til þegar 

kemur að viðfangsefnum fyrir umrædda nemendur. Námsefnið hentar þeim vel en 

þrátt fyrir það er að mörgu að hyggja þegar námsefnisgerð er annars vegar. Alltaf má 

gott bæta og hefur rannsókn þessi einnig varpað ljósi á þá þætti sem má bæta í 

námsefninu. Einnig telur rannsakandi að kennsluleiðbeiningarnar hafi nýst kennurum 

vel og að þær bjóði upp á tækifæri til náms sem gagnast bæði kennurum og 

nemendum. Aftur á móti er rannsakandi vel meðvitaður um takmarkanir rannsóknar 

sinnar og að ekki sé hægt að fullyrða um gæði námsefnisins né kennsluleiðbeinganna 

án frekari rannsókna. Þar að auki hefur rannsakandi komist að því hversu gríðarlega 

erfitt það er að skrifa og rannsaka þann hluta stærðfræðináms sem snýr að þeim 

gögnum sem stuðst er við í námi og kennslu. Að hluta til telur hann að það sé einnig sá 

þáttur sem varð til þess að skemmtilegt var að vinna meistaraverkefni þetta á öllum 

stigum málsins.  

Verkefni þetta hefur dregið fram brot af þeim þáttum sem liggja að baki 

námsefnis- og kennsluleiðbeiningagerðar. Sá hluti fræðasviðs stærðfræðimenntunar 

sem snýr að námsgöngum er þó töluvert stærra og meira og mikilvægi slíkra gagna 
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verður ekki ofmetið. Það er því rannsakanda dulin ráðgáta hvers vegna þeir þættir séu 

ekki sýnilegri í skólastarfi og hvetur hann til þess að svo verði. Verkefnið hefur einnig 

verið honum mjög lærdómsríkt og orðið til þess að vekja áhuga hans á gerð námsgagna. 

Hvort sem það er fyrir nemendur eða kennara.  
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Viðauki A: Námsefnið; Hið ímyndaða ítarefni 

 

Hið ímyndaða ítarefni 
Ítarefni um tvinntölur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höfundur: Sveinn Leó Bogason 



 

95 

Hvað er þá 𝒙 ? 

Ímyndum okkur leik þar sem þátttakandinn á að svara spurningum. Fyrir hverja rétta 

spurningu hlýtur hann væna peningaupphæð. Fyrsta spurningin er 

Ef 𝑥2 = 4, hvað er þá 𝑥 ? 

Þáttakandinn segir eftir örlitla stund að 𝑥 geti verið bæði 2 og −2 þar sem 22 = 4 og    

(−2)2 = 4.  Það er rétt öskrar leikjastjórnandinn og réttir honum væna 

peningaupphæð. Leikurinn er hins vegar ekki búinn og enn möguleiki fyrir 

einstaklinginn að vinna sér inn hærri peningaupphæð. Næsta spurning er  

Ef 𝑥2 = 100, hvað er þá 𝑥? 

Eftir að hafa svarað fyrstu spurningunni er þátttakandinn nokkuð kokhraustur og segir 

að 𝑥 geti verið 10 eða −10. Aftur er það rétt hjá honum. Nú spyr leikjastjórnandinn 

þátttakandann hvort hann sé góður í þessum leik. Þátttakandinn játar því og segist geta 

leyst svona verkefni. Þá er komið að síðustu spurningunni og leikjastjórnandinn tjáir 

þátttakandanum að ef hann geti svarað henni rétt, hljóti hann þrefalt hærri upphæð en 

hann fékk fyrir hinar tvær spurningarnar. En ef hann geti það ekki, missi hann allt sem 

hann hafði unnið sér inn. Þátttakandinn samþykkir það enda ekki búinn að lenda í 

vandræðum með þau verkefni sem lögð hafa verið fyrir hann. Þriðja og síðasta spurning 

er svo  

Ef 𝑥2 = −1, hvað er þá 𝑥 ? 

Þátttakandinn horfir lengi á jöfnuna og veltir því fyrir sér hvernig í ósköpunum hægt sé 

að margfalda einhverja tölu með sjálfri sér og fá út −1. Eftir skamma stund segir 

þátttakandinn að þetta sé ekki hægt en leikjastjórnandinn er á öðru máli. Nú rífast þeir 

og slást yfir því hvor hefur rétt fyrir sér og eina eftirstandandi spurningin er: Ef 𝑥2 =

−1, hvað er þá 𝑥 ? 
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Brot úr sögu tvinntalna 

Tækifæri til þess að breyta hugsunarhætti allrar heimsbyggðarinnar birtast ekki oft og 

hjá flestum okkar aldrei. Eitt slíkt tækifæri stóð ef til vill beint fyrir framan nefið á 

grískum stærðfræðingi að nafni Heron frá Alexandríu sem fæddur var 10 e.k. Hann 

hafði verið að reikna rúmmál keilu og komst í kast við nokkuð frumlega reikninga á leið 

sinni. Að loknum reikningum stóð hann frammi fyrir því að þurfa að draga 144 frá 81 

undir kvaðratrót. √81 − 144  var vandmálið sem Heron stóð frammi fyrir. Í stað þess að 

fá útkomuna  √−63   fékk Heron útkomuna √63   en hann hefði getað orðið fyrstur 

manna til þess að skrásetja reikninga sem innihalda neikvæða tölur undir kvaðratrót. 

Þessa reikninga ásamt fleirum má finna í stórmerkilegri rúmfræðibók hans Herons, 

Stereometria. Liðu svo árin og tæpum 200 árum seinna missti annar stærðfræðingur af 

svipuðu tækifæri og setti jákvæða tölu undir kvaðratrót í stað neikvæðrar. Þessi 

stærðfræingur var Díofantos en hann átti síðar eftir að gegna mikilvægu hlutverki í sögu 

stærðfræðinnar. Á þeim tíma var litið svo á að það væri náttúruleg staða ferningstala að 

vera jákvæð. Áfram bættist í safnið af stærðfræðingum sem allir létu gullið tækifæri 

renna sér úr greipum. Allt fram á 16. öld höfðu menn haldið fast í þá hugmyndafræði og 

ekki látið sér detta í hug að til væri stærð sem væri neikvæð ferningstala. Hins vegar 

kom þá að verki ítalskur stærðfræðingur frá Róm er hét Gerolamo Cardano (1501-

1576). Hann notfærði sér þá staðreynd að √−15  ·  √−15 =  −15 og sagði að jafnan 

𝑥2 −  10𝑥 + 40 = 0 hefði tvær lausnir. 5 +  √−15 og 5 −  √−15 væru því lausnir við 

jöfnunni en lausnirnar innihéldu tölu sem væri neikvæð og undir kvaðratrót. Að 

viðurkenna slíka lausn var á þeim tíma gríðarlega frumlegt og slíka tölu sagði hann 

huglæga. Fram að þeim tímapunkti höfðu menn litið svo á að  √−15 væri ótæk eða 

einfaldlega ekki til. Þessa niðurstöðu gaf hann út í bókinni Ars Magna árið 1545 sem má 

þýða sem „Hin mikla list“. Nokkrum árum seinna nánar tiltekið árið 1572 gefur annar 

ítali að nafni Rafael Bombelli út bókina L‘Algebra þar sem hann kallar þessar 

nýuppgvötuðu stærðir „numeri ficti“ eða ímyndaðar tölur. Í þeirri bók segir hann frá því 

hvernig þessar ímynduðu tölur séu til án þess að við sjáum þær í náttúru okkar og 

greinir frá því hversu nytsamlegar þær eru við lausnir á algebrulegum jöfnum. Áfram 

liðu árin og stærðfræðingar út um allan heim hófu að skoða þessar stærðir sem í raun 
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og veru eru eingöngu til í hugarheim okkar. Hugmyndin um ímyndaða tölu fór fyrir 

brjóstið á einhverjum sem töldu að alheimur okkar framkallaði allar tölur og í þeim 

talnaheimi væri ekkert ímyndað. Á 18. öld voru stærðir þessar orðnar vel viðurkennt 

talnamengi og einn merkasti stærðfræðingur allra tíma Leonhard Euler (1701-1783) 

notfærði sér þess konar stærð í reikningum sínum í gríð og erg. Hann gaf þeim svo 

rúmfræðilega mynd sem punktar í hnitakerfi. Einnig gaf hann stærðinni sem uppfyllir 

það skilyrði að vera margfölduð sem sjálfri sér og útkoman er −1 merkið 𝑖 (fyrir 

imaginary). Euler merkti stærðina √−1  sem 𝑖 og heimsbyggðin fylgdi og hefur gert það 

allar götur síðan. Fengu stærðirnar að lokum nafnið tvinntölur (complex numbers). 
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Tvinntölur í hnitakerfi 

Skoðum rauntalnaás eins og þennan sem nær óendalega langt í báðar áttir. Hægt er að 

staðsetja hvaða rauntölu sem er á ásnum. Talan 2
1

2
  er til að mynda mitt á milli 

punktanna 2 og 3. Töluna  𝜋 (pí) er einnig að finna á rauntalnaásum. Allar heimsins 

rauntölur er að finna á ásnum.  

Tvinntölur er hins vegar hægt að tjá í hnitakerfi en til þess þarf að bæta þverhlutaás 

lóðrétt á rauntöluásinn eins og sést á myndinni hér að neðan. 
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Við skilgreinum tvinntölu sem raðtvennd sem samanstendur af tveimur hlutum, 

raunhluta ( 𝑎 ) og þverhluta ( 𝑏 ). Tvinntölur eru því skrifaðar sem (𝑎 + 𝑏𝑖)  þar sem 𝑎 

og 𝑏 geta verið hvaða rauntölur sem er. Þegar þverhluti tvinntalna er núll er litið svo á 

talan sé rauntala og þannig er litið á tvinntölur sem útvíkkun rauntalna. Hægt er að 

túlka raðtvennd í hnitakerfi með því að nota gildi raunhlutans og þverhlutans. Til dæmis 

hefur tvinntalan (3 + 4𝑖) raunhlutagildið 3 og þverhlutagildið 4. Þá tvinntölu má 

staðsetja í hnitakerfi á þennan hátt. Tvinntölur eru ekki alltaf settar fram innan sviga en 

í ítarefni þessu verður það gert. Engu breytir það um eiginleika tvinntalna en 

(𝑎 + 𝑏𝑖) = 𝑎 + 𝑏𝑖. 

 

 

Á þennan hátt má staðsetja allar tvinntölur í hnitakerfi.  

 

Staðsetjið eftirfarandi tölur í hnitakerfi. 

a) (2 + 2𝑖) 

b) 4𝑖 

c) 6 

d) (−2 + 𝑖) 

e) (4 − 3𝑖) 
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Reikniaðgerðir í heimi tvinntalna 

Í heimi tvinntalna er hægt að leggja saman, draga frá, margfalda og deila rétt eins og í 

heimi rauntalna.  

 

Samlagning tvinntalna 

Samlagning í heimi tvinntalna er þess eðlis að lagðir eru saman raunhlutar tveggja 

tvinntalna og hið sama gert við þverhlutana. 

Tvinntalan 𝑎 + 𝑏𝑖 hefur raunhluta 𝑎 og þverhluta 𝑏 og er 𝑎 + 𝑏𝑖 lögð við tvinntöluna 

𝑐 + 𝑑𝑖 með því að leggja saman 𝑎 og 𝑐 og svo 𝑏 og 𝑑.  

(𝑎 + 𝑏𝑖) +  (𝑐 + 𝑑𝑖) = (𝑎 + 𝑐) + (𝑏 + 𝑑)𝑖 

 

Sýnidæmi 

Að sama skapi eru tvinntölurnar (2 + 3𝑖) og (5 + 2𝑖) lagðar saman:  

(2 + 3𝑖) + (5 + 2𝑖) = (2 + 5) +  (3 + 2)𝑖 = (7 + 5𝑖) 

Athugum að hér er 𝑎 = 2 , 𝑏 = 3, 𝑐 = 5 og 𝑑 = 4 

Einnig er hægt að tjá samlagningu tvinntalna í hnitakerfi. Hver tvinntala á sér punkt í 

hnitakerfi eins og áður kom fram. Með því að leggja saman tvær tvinntölur verður til ný 

tvinntala rétt eins og sást í sýnidæminu hér að ofan. Hér að neðan má svo sjá hvernig 

túlka má þá samlagningu í hnitakerfi þar sem rauða strikið táknar lengd og stefnu (2 +

3𝑖). Bláa strikið táknar lengd og stefnu (5 + 2𝑖) og svarta strikið táknar lengd og stefnu 

útkomunnar (2 + 3𝑖) + (5 + 2𝑖) = (7 + 5𝑖). Sjá mynd hér að neðan. 
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Dæmakafli 1 

Leggið saman eftirfarandi tvinntölur og túlkið útkomunaí hnitakerfi. 

a) (2 + 2𝑖) +  (1 + 3𝑖) 

b) (2 + 3𝑖) +  (5 + 2𝑖) 

c) (3𝑖) +  (2 + 𝑖) 

d) (1 + 3𝑖) +  (8 − 6𝑖) 

e) (
1

3
+  𝑖) + (

1

3
+

2

3
𝑖) 
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Frádráttur tvinntalna 

Í frádrætti á það sama við og í samlagningu nema raunhluti fyrri tvinntölunnar er dregin 

frá raunhluta þeirrar seinni. Það sama á svo við um þverhluta þeirra.  

(𝑎 + 𝑏𝑖) −  (𝑐 + 𝑑𝑖) = (𝑎 − 𝑐) +  (𝑏 − 𝑑)𝑖 

Sýnidæmi 

(6 + 3𝑖) −  (9 + 2𝑖) = (6 − 9) +  (3 − 2)𝑖 = (−3 + 1𝑖) = (−3 + 𝑖) 

Eins og sjá má skrifum við einfaldlega 1𝑖 sem 𝑖. 

Dæmakafli 2 

Leysið eftirfarandi frádráttardæmi og túlkið lausn þeirra í hnitakerfi tvinntalna. 

a) (6 + 3𝑖) −  (3 + 2𝑖) 

b) (4 + 2𝑖) −  (4 + 𝑖) 

c) (
1

4
+

2

3
𝑖) −  (

1

8
+

1

3
𝑖) 

d) (2 + 5𝑖) −  (3 − 4𝑖)  

e) (2 − 3𝑖) −  (4 −
1

3
𝑖)   

Margföldun tvinntalna 

Tvinntölur er hægt að margfalda á sama hátt og tvíliður eru margfaldaðar eins og hér 

sést. Höfum hugfast að 𝑖2 =  −1  

(𝑎 + 𝑏𝑖) ∙ (𝑐 + 𝑑𝑖) = (𝑎𝑐) +  (𝑎𝑑𝑖) +  (𝑐𝑏𝑖) +  (𝑏𝑖𝑑𝑖) 

                                    = (𝑎𝑐) + (𝑎𝑑𝑖) + (𝑐𝑏𝑖) + (𝑏𝑑𝑖2) 

                                    = (𝑎𝑐) + (𝑎𝑑𝑖) + (𝑐𝑏𝑖) + (𝑏𝑑(−1)) 

                                    = (𝑎𝑐 − 𝑏𝑑) + (𝑎𝑑 + 𝑐𝑏)𝑖 

Sýnidæmi 

(3 + 5𝑖) ∙ (2 + 4𝑖) = (3 ∙ 2) +  (3 ∙ 4𝑖) +  (5𝑖 ∙ 2) +  (5𝑖 ∙ 4𝑖) 

                = (6) +  (12𝑖) +  (10𝑖) +  (20𝑖2) 

      = (6) +  (22𝑖) +  (20(−1)) 

                                                              = 6 + 22𝑖 − 20       =  −14 + 22𝑖 
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Dæmakafli 3 

Margfaldið eftirfarandi tvinntölur 

a) (5 + 2𝑖) ∙ (4 + 3𝑖) 

b) (3 + 3𝑖) ∙ (2 + 4𝑖) 

c) (2 + 2𝑖) ∙ (2 + 2𝑖) 

d) (3𝑖) ∙ (2 + 2𝑖) 

e) (
1

4
+ 2𝑖) ∙ (3 +

1

2
𝑖) 

 

 

Deiling tvinntalna 

Þegar kemur að deilingu tvinntalna setjum við hana upp sem brot. Nefnari og teljari 

þess brots er síðan margfaldaðir með samoka tvinntölu nefnarans. Samoka tvinntala 

(𝑎 + 𝑏𝑖) er (𝑎 − 𝑏𝑖). 

Sýnidæmi 

Samoka tvinntala (2 + 3𝑖) er (2 − 3𝑖). Eins hefur (−4 − 5𝑖) samoka tvinntöluna (−4 +

5𝑖). Samoka tvinntala er upprunalega tvinntalan með breyttum formerki á þverhluta 

hennar. 

 

Dæmakafli 4 

Finnið samoka tvinntölu eftirfarandi tvinntalna og túlkið bæði upprunalegu tvinntöluna 

og samoka tvinntöluna í hnitakerfi.  

a) (3 + 2𝑖) 

b) (−4 + 5𝑖) 

c) (−2𝑖) 

d) (−14 − 15𝑖)  

e) (1 + 𝑖) 
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Við margföldum bæði nefnara og teljara með samoka tvinnutölu nefnarans til þess að 

mynda rauntölu í nefnaranum. Við lengjum brotin og einföldum þar til lausn á forminu 

(𝑎 + 𝑏𝑖) er fengin. 

(𝑎 + 𝑏𝑖)

(𝑐 + 𝑑𝑖)
= 

(𝑎 + 𝑏𝑖)

(𝑐 + 𝑑𝑖)
 ∙

(𝑐 − 𝑑𝑖)

(𝑐 − 𝑑𝑖)
 =

𝑎𝑐 − 𝑎𝑑𝑖 + 𝑏𝑐𝑖 − 𝑏𝑑𝑖2

𝑐2 − 𝑐𝑑𝑖 + 𝑐𝑑𝑖 − (𝑑𝑖)2
 

                                                                                =
𝑎𝑐 − 𝑎𝑑𝑖 + 𝑏𝑐𝑖 − 𝑏𝑑(−1)

(𝑐2 − 𝑑2(−1))
 

                                                                                =
𝑎𝑐 − 𝑎𝑑𝑖 + 𝑏𝑐𝑖 + 𝑏𝑑

(𝑐2 + 𝑑2)
 

                                =
𝑎𝑐 + 𝑏𝑑 + 𝑏𝑐𝑖 − 𝑎𝑑𝑖

𝑐2 + 𝑑2
 

                                   =
𝑎𝑐 + 𝑏𝑑

𝑐2 + 𝑑2
+ (

𝑏𝑐 − 𝑎𝑑

𝑐2 + 𝑑2
) 𝑖  

 

 

Sýnidæmi 

 

(6 + 8𝑖)

(3 − 3𝑖)
= 

(6 + 8𝑖)

(3 − 3𝑖)
∙  

(3 + 3𝑖)

(3 + 3𝑖)
  =   

18 + 18𝑖 + 24𝑖 + 24𝑖2

9 + 9𝑖 − 9𝑖 − 9𝑖2
  

                                                                                       =  
18 + 42𝑖 + 24(−1)

9 − 9(−1)
 

                                                                                       =  
18 + 42𝑖 − 24

9 + 9
    

                                                                                       =
−6 + 42𝑖

18
= −

6

18
+

42

18
𝑖       =   −

1

3
+

7

3
𝑖 
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Dæmakafli 5 

Leysið eftirfarandi dæmi. 

a) 
(2+𝑖)

(1−𝑖)
 

b) 
(4+𝑖)

(6+2𝑖)
 

c) 
(2+3𝑖)

(3+𝑖)
 

d) 
1

𝑖
 

e) 
(2+2𝑖)

(2+2𝑖)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

Gagnsemi tvinntalna 

Lítum svo á að  tvinntölur séu útvíkkun rauntalna og með hjálp þeirra getum við nú 

fengið lausnir við jöfnum sem áður gáfu okkur engar lausnir. Eitt slíkt dæmi er jafnan:                  

𝑥2 −  10𝑥 + 40 = 0 sem fyrrnefndur Cardano stóð frammi fyrir. Jafnan er annars stigs 

jafna þar sem hæsti veldisvísir óþekktu stærðarinnar er tveir (𝑥2). Ef aðeins væri notast 

við rauntölur hefði jafna þessi enga lausn. Það sama má segja um ótal margar 

margliðujöfnur. 

Annars stigs jöfnur 

Annars stigs jöfnur má leysa með nokkuð þekktri formúlu sem hefur í gegnum tíðina 

verið kölluð mismunandi nöfnum. Batman-formúlan, Jafna 13 og Jónas-reglan eru 

nokkur dæmi um heiti formúlunar en nafn hennar ekki eins mikilvægt og vægi hennar í 

að leysa annars stigs jöfnur. Einhvers konar útfærsla af lausnarleið formúlunnar hefur 

verið kunnug fræðimönnum frá tímum Babýloníumanna. Almenn framsetning annars 

stigs jafna er yfirleitt 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 þar sem  𝑎, 𝑏 og 𝑐 eru stuðlar og  𝑎 ≠ 0 

Formúlan sem gefur lausn við annars stigs jöfnum þar sem við notum stuðla jöfnunar til 

þess að komast að lausn er 

𝑥 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
 

 

Lítið mál er að sanna reglu þessa en við skulum láta það eiga sig í bili og treysta því að 

hún skili réttum lausnum. 

 

Sýnidæmi 

Skoðum jöfnuna 2𝑥2 + 4𝑥 − 6 = 0. Við sjáum að jafnan hefur stuðlana 𝑎 = 2, 𝑏 = 5 

og 𝑐 = −6 og notfærum okkur svo formúluna til þess að fá: 

𝑥 =
−4 ± √(−4)2 − 4(2)(−6)

2(2)
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𝑥 =
−4 ± √16 + 48

4
 

𝑥 =
−4 ± √64

4
 

𝑥 =
−4 ± 8

4
 

𝑥 = −
4

4
±

8

4
 

𝑥 = −1 ± 2 

𝑥1 = −1 + 2 = 1 

𝑥2 = −1 − 2 = −3 

Svo jafnan 2𝑥2 + 4𝑥 − 6 = 0 hefur tvær rauntölulausnir það eru 𝑥1 = 1 og 𝑥2 = −3. 

Sýnidæmi 

Tökum nú jöfnuna sem Cardano leysti og skoðum hana nánar; 𝑥2 −  10𝑥 + 40 = 0. Hér 

er 𝑎 = 1, 𝑏 = −10 og 𝑐 = 40. Undir þeim kringumstæðum að aðeins sé hægt að fá 

rauntölulausn við annars stigs jöfnum gæfi jafna þessi enga lausn en með tvinntölum er 

svo sannarlega hægt að finna lausn við henni. Leysa má jöfnuna með því að  fylgja 

reglunni um lausn annars stigs jafna rétt eins og gert var í sýnidæminu hér að ofan og 

fá: 

 

𝑥 =
−(−10) ± √(−10)2 − 4(1)(40)

2(1)
 

𝑥 =
−(−10) ± √100 − 160

2
 

𝑥 =
10 ± √−60

2
 

𝑥 =  
10

2
 ± 

√−60

2
 

𝑥 = 5 ±  √−15 

𝑥1 = 5 + √−15 
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𝑥2 = 5 − √−15 

 

Jafnan hefur semsagt tvær lausnir; 5 + √−15 og 5 − √−15 sem túlka má sem 

tvinntölurnar (5 + √15𝑖) og (5 − √15𝑖).  

 

Dæmakafli 6 

Leysið eftirfarandi annars stigs jöfnur. 

a) 4𝑥2 + 8𝑥 − 12 = 0 

b) 𝑥2 + 6𝑥 + 34 = 0 

c) 𝑥2 − 5𝑥 + 20 = 0 

d) 𝑥2 + 2𝑥 + 2 = 0 

e) 𝑥2 + 3𝑥 + 3 = 0 

 

 

 

Að þessum dæmakafla loknum má sjá hversu nytsamlegar tvinntölur eru til þess að 

leysa annars stigs jöfur. Án þeirra gæfu ekki allar margliðujöfnurnar hér að ofan lausn. 

Einn allra merkasti stærðfræðingur sögunnar Gauss (1777-1855) sýndi fram á mikilvægi 

tvinntalna í algebru með aðalsetningu algebrunnar. Það stærðfræðilega stórvirki sýnir 

og sannar að með hjálp tvinntalna má finna lausn á öllum margliðujöfnum af hærra stigi 

en einn. Mikilvægi þeirrar setningar verður ekki ofmetið og gerir hún það að verkum að 

nú er að finna algebrulega fullkomið mengi þar sem finna má lausnir við öllum 

margliðum.  

 

Þriðja stigs jöfnur 

Þriðja stigs jöfnur eru einnig þess eðlis að hægt er að leysa þær og finna lausnir þeirra. Í 

ákveðnum tilfellum er hægt komast að lausn margliðu með því að þátta hana. Til dæmis 

jafnan 𝑥3 − 2𝑥2 + 𝑥 − 2 = 0. Hana er hægt að þátta í (𝑥 − 2)(𝑥2 + 1) = 0. Þar sjáum 
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við rauntölulausnina 2 nokkuð bersýnilega þar sem fyrri sviginn gefur eingöngu núll ef 

𝑥 = 2. Einnig er hægt að sjá að seinni sviginn gefur núll þegar 𝑥 = ±𝑖. Svo jafnan hefur 

þrjár lausnir. 𝑥1 = 2, 𝑥2 = 𝑖 og 𝑥2 = −𝑖.  Hins vegar er ekki alltaf hægt að þátta 

margliður á jafn þægilegan máta og hér að ofan. En til er formúla fyrir lausn þriðja stigs 

jafna en flækjustig hennar er töluvert meira en formúlunnar um lausn annars stigs 

jafna. Þrír ítalar eiga heiðurinn á formúlunni fyrir þriðja stigs jöfnur. Scipione del Ferro 

(1465-1526) uppgvötaði manna fyrstu hvernig leysa mætti þriðja stigs jöfnur sem höfðu 

engan annars stigs lið. Niccolo Tartaglia (1500-1557) sýndi svo fram á hvernig breyta má 

öllum þriðja stigs jöfnum í jöfnur sem innihalda engan annars stigs lið. Áðurnefndur 

Gerolamo Cardano tileinkaði sér svo þá aðferð og eignaði sér heiðurinn á því hvernig 

leysa má þriðja stigs jöfnur. Í stuttu máli er jöfnuni hliðrað til þess að losa sig við annars 

stigs liðinn og svo notfæra menn sér tvinntölur og ýmis konar algebrulegar reglur til 

þess að komast að lausn. Sem dæmi er jafnan sem við skoðuðum hér að ofan 𝑥3 −

2𝑥2 + 𝑥 − 2 = 0. Með því að beita slíkum formúlum má komast að því að lausnirnar 

þrjár eru: 

𝑥1 = √26+15√3

27

3

+ √26−15√3

27

3

+
2

3
 sem er talan 2.  

𝑥2 = (
−1−𝑖√3

2
∗ √26+15√3

27

3

) + (
−1+𝑖√3

2
∗ √26−15√3

27

3

) +
2

3
 sem er  𝑖 og  

𝑥3 = (
−1+𝑖√3

2
∗ √26+15√3

27

3

) + (
−1−𝑖√3

2
∗ √26−15√3

27

3

) +
2

3
 sem er −𝑖. 

Svo lausnirnar sem við fundum með þáttun má einnig finna með því að nota formúlu 

ítalanna en eins og sjá má eru reikningar þess formúlu mjög þungir. Engu að síður er 

hægt að notfæra sér formúlu þessa til þess að finna lausn á öllum þriðja stigs jöfnum. 

Það sama má segja um fjórða stigs jöfnur. Aðferðin sem beitt er til að finna lausnir 

fjórða stigs jafna er af svipuðum toga og sú sem notuð er í þriðja stigs jöfnum. Hins 

vegar þegar kemur að fimmta stigs jöfnum er enga sambærilega formúlu að finna. Það 

sama má reyndar segja um allar aðrar margliður sem eru af stigi fimm eða hærra. Ekki 

nóg með það að enga slíkar formúlur er að finna var það sannað snemma á 19. öld að 

slíkar formúlur sé ekki hægt að finna. Svo með aðalsetningu algebrunnar getum við 
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gengið úr skugga um það að allar margliðujöfnur af hærra stigi en einn hafi lausn en 

aðeins er hægt að finna formúlur með rótum til þess að leysa annars, þriðja og fjórða 

stigs jöfnur.  

 

 

 

Mikilvægi tvinntalna í nútíma samfélagi 

Tvinntölur er hvergi að finna í náttúrulegu umhverfi okkar. Það sama má vitaskuld segja 

um allar þær tölur sem ekki eru náttúrulegar tölur. Það er til dæmis hvergi að finna 

tjörn sem er (3 + 5𝑖) metra djúp eða dreng sem er (1 − 2𝑖) kíló þungur. Hins vegar eru 

tvinntölur notaðar í stærðfræðilegum reikningum til þess að einfalda veruleika okkar. 

Tvinntölur eru gríðarlega mikið notaðar í öllum stærðfræðilegum þáttum skammtafræði 

. Skammtafræði eða skammtaaflfræði er undirgrein eðlisfræði sem snýr að eðli öreinda 

og rafsegulsbylgja. Án þeirra væri til að mynda ekki hægt að búa til leysi sem er 

grundvallabúnaður til þess að hægt sé að spila geisladiska, dvd-diska og tölvuleiki. Sama 

má segja um öll raftæki svo sem snjallsíma, spjaldtölvur, flatskjái og tölvur. Án 

tvinntalna væru þessir hlutir ekki þeir sömu og þeir eru í dag. Svo mikilvægi tvinntalna á 

okkar svokallaða daglega líf er gríðarlega mikið. Þrátt fyrir að við sjáum það ekki beint í 

umhverfi okkar. Tvinntölur hafa gert það að verkum að hægt er að framkvæma hluti 

sem þóttu óhugsandi fyrir tilkomu þeirra. Stærðfræðingurinn Sir Michael Atiyah telur 

að 𝑖 sé ein allra mikilvægasta uppgvötun stærðfræðinnar og hefur hann haldið ótal 

fyrirlestra um mikilvægi tvinntalna í heimi skammtafræðinnar. Svo tilvera og mikilvægi 

tvinntalna hefur því meiri áhrif á okkar daglega líf en marga grunar. Og að í heimi 

tvinntalna er til lausn við öllum margliðum sem taldar voru óleysanlegar fyrir tíð 

tvinntalna. Staðreyndin að svar er að finna við spurningunni:  

ef 𝑥2 = −1 hvað er þá 𝑥 ? 

Og ætti sú staðreynd að vera öllum þeim sem búa í nútímasamfélagi augljós. 
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Svör við dæmaköflum  

Dæmakafli 1 

a) (2 + 2𝑖) + (1 + 3𝑖) = (2 + 1) + (2 + 3)𝑖 = (𝟑 + 𝟓𝒊) 

 

b) (2 + 3𝑖) + (5 + 2𝑖) = (2 + 5) + (3 + 2)𝑖 = (𝟕 + 𝟓𝒊) 

 

c) (3𝑖) + (2 + 𝑖) = (0 + 2) + (3 + 1)𝑖 = (𝟐 + 𝟒𝒊) 

 

d) (1 + 3𝑖) + (8 − 6𝑖) = (1 + 8) + (3 − 6)𝑖 = (𝟗 − 𝟑𝒊) 

 

e) (
1

3
+ 𝑖) + (

1

3
+

2

3
𝑖) = (

1

3
+

1

3
) + (1 +

2

3
) 𝑖 = (

𝟐

𝟑
+

𝟓

𝟑
𝒊) 

 

Dæmakafli 2 

a) (6 + 3𝑖) − (3 + 2𝑖) = (6 − 3) + (3 − 2)𝑖 = (𝟑 + 𝒊) 

 

b) (4 + 2𝑖) − (4 + 𝑖) = (4 − 4) + (2 − 1)𝑖 = (𝒊) 

 

c) (
1

4
+

2

3
𝑖) − (

1

8
+

1

3
𝑖) = (

1

4
−

1

8
) + (

2

3
−

1

3
) 𝑖 = (

𝟏

𝟖
+

𝟏

𝟑
𝒊) 

 

d) (2 + 5𝑖) − (3 − 4𝑖) = (2 − 3) + (5— 4)𝑖 = (−𝟏 + 𝟗𝒊) 

 

e) (2 − 3𝑖) − (4 −
1

3
𝑖) = (2 − 4) + ((−3)—

1

3
) = (−𝟐 −

𝟖

𝟑
𝒊) 

 

Dæmakafli 3 

a) (5 + 2𝑖) ∙ (4 + 3𝑖) = (20 + 15𝑖 + 8𝑖 + 6𝑖2) = (20 + 23𝑖 + 6(−1)) =

(20 + 23𝑖 − 6) = (𝟏𝟒 + 𝟐𝟑𝒊) 

 

b) (3 + 3𝑖) ∙ (2 + 4𝑖) = (6 + 12𝑖 + 6𝑖 + 12𝑖2) = (6 + 18𝑖 + 12(−1)) =

(6 + 18𝑖 − 12) = (−𝟔 + 𝟏𝟖𝒊) 

 

c) (2 + 2𝑖) ∙ (2 + 2𝑖) = (4 + 4𝑖 + 4𝑖 + 4𝑖2) = (4 + 8𝑖 + 4(−1)) =

(4 + 8𝑖 − 4) = (𝟖𝒊) 

 

d) (3𝑖) ∙ (2 + 2𝑖) = (6𝑖 + 6𝑖2) = (6𝑖 + 6(−1)) = (−𝟔 + 𝟔𝒊) 

e) (
1

4
+ 2𝑖) ∙ (3 +

1

2
𝑖) = (

3

4
+

1

8
𝑖 + 6𝑖 + 𝑖2) = (

3

4
+ 6

1

8
𝑖 + 1(−1)) =

(
3

4
+

49

8
𝑖 − 1) = (−

𝟏

𝟒
+

𝟒𝟗

𝟖
𝒊) 
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Dæmakafli 4 

a) (3 + 2𝑖) = (𝟑 − 𝟐𝒊) 

b) (−4 + 5𝑖) = (−𝟒 − 𝟓𝒊) 

c) (−2𝑖) = (𝟐𝒊) 

d) (−14 − 15𝑖) = (−𝟏𝟒 + 𝟏𝟓𝒊) 

e) (1 + 𝑖) = (𝟏 − 𝒊)       

 

 

 

Dæmakafli 5 

a) 
(2+𝑖)

(1−𝑖)
=  

(2+𝑖)

(1+𝑖)
∙

(1−𝑖)

(1−𝑖)
=

(2+2𝑖+𝑖+𝑖2)

(1+𝑖−𝑖−𝑖2)
=  

(2+3𝑖+1(−1))

(1−1(−1))
=

(1+3𝑖)

2
= (

𝟏

𝟐
+

𝟑

𝟐
𝒊) 

 

b) 
(4+𝑖)

(6+2𝑖)
=

(4+𝑖)

(6+2𝑖)
∙

(6−2𝑖)

(6−2𝑖)
=

(24−8𝑖+6𝑖−2𝑖2)

(36−12𝑖+12𝑖−4𝑖2)
=

(24−2𝑖−2(−1))

(36−4(−1))
=

(26−2𝑖)

(40)
=

(
26

40
−

2

40
𝑖) = (

𝟏𝟑

𝟐𝟎
−

𝟏

𝟐𝟎
𝒊) 

 

c) 
(2+3𝑖)

(3+𝑖)
=

(2+3𝑖)

(3+𝑖)
∙

(3−𝑖)

(3−𝑖)
=

(6−2𝑖+9𝑖−3𝑖2)

(9−𝑖+𝑖−𝑖2)
=

(6+7𝑖−3(−1))

(9−1(−1))
=

(9+7𝑖)

(10)
=

(
𝟗

𝟏𝟎
+

𝟕

𝟏𝟎
𝒊) 

 

d) 
1

(𝑖)
=

1

𝑖
∙

−𝑖

−𝑖
=

−𝑖

−𝑖2
=

−𝑖

−1(−1)
=

−𝑖

1
= −𝒊 

 

e) 
(2+2𝑖)

(2+2𝑖)
=

(2+2𝑖)

(2+2𝑖)
∙

(2−2𝑖)

(2−2𝑖)
=

(4−4𝑖+4𝑖−4𝑖2)

(4−4𝑖+4𝑖−4𝑖2)
=

(4−4(−1))

(4−4(−1))
=

8

8
= 𝟏 
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Dæmakafli 6 

a) 

𝑥 =
−8 ± √82 − 4(4)(−12)

2(4)
=                           𝑥 =

−8 ± √64 + 192

8
 

 

𝑥 =
−8 ± √256

8
=                                   𝑥 =

−8 ± 16

8
 

 

𝑥 = −
8

8
±

16

8
=                                          𝑥 = −1 ± 2 

 

𝒙𝟏 = 𝟏 ; 𝒙𝟐 = −𝟑 
 

b) 

𝑥 =
−6 ± √62 − 4(1)(34)

2(1)
=                        𝑥 =

−6 ± √62 − 4(1)(34)

2(1)
 

 

𝑥 =
−6 ± √36 − 136

2
=            𝑥 =

−6 ± √−100

2
 

 

𝑥 = −
6

2
±

√−100

2
=                    𝑥 = −3 ± √−5 

 

𝑥 = −3 ± 5𝑖  

 

𝐱𝟏 = −𝟑 + 𝟓𝐢 ; 𝐱𝟐 = −𝟑 − 𝟓𝐢 

 

c) 

𝑥 =
−(−5) ± √(−5)2 − 4(1)(20)

2(1)
=                  𝑥 =

5 ± √25 − 80

2
 

 

𝑥 =
5 ± √55

2
=                                    𝑥 =  

5

2
±

√−55

2
 

 

𝒙𝟏 = 𝟐
𝟏

𝟐
+

√𝟓𝟓

𝟐
𝒊     ;   𝒙𝟐 = 𝟐

𝟏

𝟐
−

√𝟓𝟓

𝟐
𝒊 
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      d) 

 

𝑥 =
−2 ± √22 − 4(1)(2)

2(1)
=                                  𝑥 =

−2 ± √4 − 8

2
 

 

𝑥 =
−2 ± √−4

2
 =                                   𝑥 = −

2

2
±

√−4

2
 

 

𝑥 = −1 ± √−1 =                                          𝑥 = −1 ± 𝑖 

 

    𝒙𝟏 = −𝟏 + 𝒊  ; 𝒙𝟐 = −𝟏 − 𝒊 

 

 

 

e) 

 𝑥 =
−3 ± √32 − 4(1)(3)

2(1)
=                       𝑥 =

−3 ± √9 − 12

2
 

 

𝑥 =
−3 ± √−3

2
=                                      𝑥 = −

3

2
±

√−3

2
 

 

𝒙𝟏 = −𝟏
𝟏

𝟐
+

√𝟑

𝟐
𝒊  ;  𝒙𝟐 = −𝟏

𝟏

𝟐
−

√𝟑

𝟐
𝒊 
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Viðauki Á: Spurningar til kennara og nemenda 

 

Kennaraviðtöl 

1. Kennsluleiðbeiningar 

Hvernig nýttust kennsluleiðbeiningarnar við kennslu á námsefninu ? 

- Lærðir þú eitthvað nýtt af kennsluleiðbeiningunum? 

- Hugtök og umfjöllun á þeim 

- Tengsl við námskrá 

- Í hvaða röð var námsefnið kennt – Ferlið – Farið eftir tillögum 

kennsluleiðbeiningana? 

- Samtenging kennslu og fræða 

- Kennsluaðferð – Farið eftir tillögum kennsluleiðbeiningana? 

Hvað nýttist vel úr kennsluleiðbeiningunum ? 

Hvað vantar í kennsluleiðbeiningarnar ? 

- Inntak 

- Útskýringar 

- Eitthvað ofaukið 

 

2. Val á efni 

Hvað finnst þér um val á inntaki námsefnisins ? 

- Eru tvinntölur hentugar fyrir sterka nemendur ? 

- Hvað annað gæti hentað vel fyrir sterka nemendur ? Hvað einkennir efni 

sem ætti að henta vel fyrir sterka nemendur ? 

- Hvað er gott námsefni fyrir sterka nemendur ? Hvers konar inntak og hvers 

konar nálgun hentar slíkum nemendum ? 

- Hvað á að kenna þessum nemendum ? Þyngri dæmi eða eitthvað alveg nýtt 

- Mætir þetta námsefni þörfum sterkra nemenda ? Hvernig ? 

- Viðheldur það og eykir áhuga nemenda ? Hvenrig ? 
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- Hvað finnst þér um skoða sögu stærðfræðinnar nánar ? 

- Telur þú að nemendur hafi notið góðs af þessu og styrkt stærðfræðilegan 

skilning sinn ? 

- Hvernig fannst þér uppbygging námsefnisins ? Röð þess og skipulag ? Aðrar 

hugmyndir... 

 

3. Kennslan 

Hvernig gekk kennslan á námsefninu ? 

- Hvað kom fram frá nemendum ? Voru þeir áhugasamir ? Um hvað ? 

- Hvað stóð upp úr ? Afhverju ? 

- Hvað heppnaðist ekki vel ? 

- Fylgdir þú tímaplaninu ? Gekk það tímaplan upp ? Hvar þarf meiri tíma og 

hvað minn ? 

- Bættir þú einhverju við ? Slepptir þú einhverju ? Afhverju ? Hvernig 

heppnaðist það ? 

 

Nemendaviðtöl 

1. Fyrsta lota 

Hvernig leið þér eftir fyrsta kaflann ? Vakti hann forvitni ? Afhverju ? Voruð þið 

áhugasöm að kynnast einhverju nýju ? 

Hvað finnst ykkur um að skoða sögu stærðfræðinnar og hvaðan þeir þættir sem þið 

eruð að læra koma ? Hvað er áhugavert eða óheillandi við það ? 

Lærðu þið eitthvað ? Hvað er ykkar sýn á stærðfræði ? Hvaða hugmyndir hafið þið um 

stærðfræði ? Til hvers er stærðfræði ? 

 

2. Önnur lota 

Hvernig fannst þér að kynnast tvinntölum ? Hvað eru tvinntölur eiginlega ? Hvað fannst 

þér áhugaverðast í þessum hluta ? Hvað var óheillandi ? 
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3. Þriðja lota 

Hvað finnst þér um reikniaðgerðir tvinntalna ? Eru þær frábrugðar þeim sem þú þekktir 

áður ? Hvernig ? Hvað fannst þér áhugaverðast og hvað var óheillandi ? Hvernig gekk að 

vinna verkefnin ? 

 

4. Fjórða lota 

Hvað finnst þér um að nota tvinntölur til að finna rætur á annars stigs jöfnum ? 

Afhverju er mikilvægt að nota tvinntölur til þess að leysa slíkar jöfnur ? Hvað var 

áhugaverðast og hvað var óheillandi ? Hvernig gekk að vinna verkefnin ? 

 

5. Fimmta lota 

Hvernig fannst þér kaflarnir um tvinntölur ? Er einhver tilgangur með þeim ? Eru 

tvinntölur áhugaverðar? Afhverju? 

Óháð lotu 

Lærðu þið eitthvað ? 

Hvaða spurningar vöknuðu á meðan þið voruð í námsefninu ? 

Hugmyndir og sýn á stærðfræði ? Og stærðfræðinám ? 

Hvernig fannst þeim námsefnið ? Hvað var merkilegt ? En ómerkilegt ? 

Vilja þau lesa sjálf yfir eða fá innlögn frá kennara ? 

Vilja þau vinna sjálf eða í hópum ? 

Hvað með inntak námsefnisins ? Eru tvinntölur góður kostur ? Hvað viljiði læra meira ? 

Fara dýpra og í þyngra efni og samnemendur eða eitthvað alveg nýtt ? 

Hvers konar námsefni hentar ykkur best ? Hvernig finnst ykkur best að læra stærðfræði 

? Ein eða í samvinnu við aðra ? 

 

 


