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Ágrip		

Stærðfræði	hefur	fylgt	manninum	frá	upphafi	og	er	órjúfanlegur	þáttur	af	menningu	og	

samfélagi.	 Hvert	 sem	 litið	 er	má	 greina	 áhrif	 stærðfræðinnar	 og	 tækifæri	 til	 þess	 að	
nota	 stærðfræði	 sem	 hjálpartæki	 við	 lausn	 verkefna	 leynast	 víða.	 Markmið	 þessarar	

rannsóknar	var	að	skoða	þá	stærðfræði	sem	birtist	í	gólfæfingum	í	hópfimleikum,	bæði	í	

orðræðu	þjálfara	og	uppbyggingu	gólfæfinga.		

Markmið	 rannsóknarinnar	 var	 tvíþætt.	 Annars	 vegar	 var	 um	orðræðugreiningu	 að	

ræða.	Tungumál	þjálfara	var	greint	með	tilliti	 til	stærðfræði	og	dregin	fram	hugtök	og	

hugmyndir	 stærðfræðinnar.	 Hins	 vegar	 fólst	 rannsókn	 í	 því	 að	 greina	 hvernig	 gólf-
æfingin	 er	 byggð	upp.	Alþjóðlegar	 fimleikareglur	 voru	 skoðaðar	og	horft	 var	 á	mynd-
bönd	 af	 ýmsum	 gólfæfingum	 þar	 sem	 hreyfingar	 einstaklinganna	 og	 mynstur	 voru	

greind.	Algeng	mynstur	voru	dregin	fram	og	hreyfingar	settar	saman	til	þess	að	sýna	þá	
stærðfræði	sem	notuð	er	í	uppbyggingu.		

Niðurstöður	 benda	 til	 þess	 að	 heilmikla	 stærðfræði	 sé	 að	 finna	 í	 gólfæfingum	 í	

hópfimleikum	 en	 þjálfarar	 virðast	 ekki	 nýta	 sér	 eiginleika	 hennar	 til	 hins	 ítrasta.	

Tungumál	stærðfræðinnar	er	 lítið	notað	en	hugsun	þjálfara	 felur	 í	 sér	ákveðna	stærð-
fræði.	Í	gólfæfingum	er	rúmfræði,	og	þá	aðallega	hornafræði,	sú	grein	stærðfræðinnar	
sem	helst	má	koma	auga	á.		

Áhugavert	 væri	 í	 framtíðinni	 að	 kanna	 hvort	 þjálfarar	 geri	 sér	 grein	 fyrir	 áhrifum	

stærðfræðinnar	 í	 gólfæfingum	 og	 þeim	 tækifærum	 sem	 eru	 til	 þess	 að	 nýta	 sér	

eiginleika	 stærðfræðinnar	 enn	 betur	 við	 kennslu.	 Einnig	 væri	 gaman	 að	 skoða	 hvort	

stærðfræðikennarar	 gætu	 vakið	 áhuga	 nemenda	 enn	 frekar	 með	 því	 að	 tengja	

stærðfræði	við	áhugasvið	þeirra.	
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Abstract	

They	turn	180°	so	everybody	has	their	hips	straight	forward	and	do	a	chassei	to	the	

side:	Mathematics	and	it’s	connections	to	floor	routine	in	Teamgym	gymnastics	

From	the	beginning	of	time	mathematics	have	been	an	inseparable	part	of	our	culture	

and	society.	Math	can	be	used	for	problem	solving	 in	every	day	 life	and	is	used	more	

often	 than	 one	 would	 expect.	 The	 aim	 of	 this	 study	 is	 to	 see	 how	 mathematics	 is	

integrated	into	gymnastics,	with	a	focus	on	floor	exercises	in	Teamgym	gymnastics.		

This	 study	 is	 divided	 into	 two	 parts.	 Part	 one	 is	 a	 discourse	 analysis,	 where	 the	

manner	in	which	coaches	use	mathematic	concepts	to	describe	exercises	performed	by	

gymnasts	was	documented	and	analyzed.	The	second	part	of	this	study	focuses	on	how	
floor	 exercises	 are	 constructed.	 International	 rules	 in	 gymnastics	 were	 used	 as	 a	

guideline	and	several	videos	of	floor	exercises	were	analyzed.	Popular	patterns	in	floor	
exercises	were	drawn	up	to	demonstrate	how	mathematics	is	relevant	to	its	structure.		

The	 findings	 of	 this	 study	 indicate	 that	 gymnastics	 and	 mathematics	 are	

intertwined.	 The	 way	 coaches	 think	 and	 construct	 dance	 routines	 is	 mathematic	 in	
nature	and	trigonometry	and	geometry	are	the	most	visible	of	mathematic	subjects	in	

gymnastics.		However,	coaches	do	not	use	mathematic	concepts	and	language	as	much	
as	they	could	when	explaining	dance	routines	and	exercises.		

Looking	 forward,	 it	 would	 be	 interesting	 to	 see	 if	 coaches	 realize	 the	 influences	

mathematics	have	on	floor	exercises	in	gymnastics	and	the	opportunities	they	have	to	

further	 intertwine	 math	 and	 gymnastics.	 It	 would	 also	 be	 interesting	 to	 see	 if	
mathematic	teachers	could	increase	understanding	and	motivate	students	more	when	

it	comes	to	mathematics	by	showing	students	how	math	is	useful	in	various	aspects	of	

life,	for	example	in	gymnastics.	
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1 Inngangur		

Ímyndaðu	þér	að	þú	sitjir	á	kaffihúsi.	Þú	veltir	fyrir	þér	uppröðun	staðarins.	Hve	mörg	
borð	og	stólar	eru	á	staðnum?	Hvað	er	pláss	fyrir	marga	að	sitja	þar	inni?	Er	mikið	eða	

lítið	pláss	til	þess	að	komast	 fram	hjá	öðrum	viðskiptavinum	staðarins?	Þú	pantar	þér	

hamborgara,	franskar	og	stórt	g	osglas	með.	Hvað	ætli	sé	um	það	bil	mikið	af	frönskum	
á	disknum?	Hvað	ætli	hamborgarinn	sé	þungur?	Hvernig	er	vitað	að	glasið	tekur	hálfan	

lítra?	Svörin	við	öllum	þessum	spurningum	og	mörgum	öðrum	fela	 í	sér	stærðfræði	af	

einhverju	tagi.	Í	daglegu	lífi	mætum	við	fjölmörgum	áskorunum	og	það	er	hægt	að	segja	
að	nær	allar	þeirra	feli	í	sér	glímu	við	ákveðna	stærðfræði.	Það	er	því	ómögulegt	að	fara	

í	gegnum	lífið	án	þess	að	skilja	að	minnsta	kosti	grundvallaratriði	í	stærðfræði.	

Í	grunnskólum	í	dag	fær	stærðfræði	úthlutað	dágóðum	tíma	í	viðmiðunarstundaskrá	

og	 er	 talin	 ein	 af	 kjarnagreinunum,	 ásamt	 íslensku	 og	 ensku	 og	 er	 það	 ekki	 að	
ástæðulausu.	 Stærðfræði	 eflir	 rökhugsun	 þegar	 nemendur	 fást	 við	 hin	 ýmsu	 verkefni	

og/eða	þrautir	sem	eru	til	þess	fallin	að	þjálfa	heilann,	líkt	og	hreyfing	þjálfar	líkamann	
(Rögnvaldur	G.	Möller,	2000).	Til	þess	að	geta	 tekist	á	við	þær	áskoranir	 sem	verða	á	

vegi	okkar	er	nauðsynlegt	að	við	séum	undir	það	búin	og	þar	getur	stærðfræðikunnátta	

oft	komið	að	gagni	meðvitað	og	ómeðvitað.	Í	stærðfræðinámi	lærum	við	að	gefast	ekki	
upp.	 Við	 lærum	 að	 það	 er	 ákveðin	 lausn	 á	 vandamálum	 og	 við	 þurfum	 bara	 að	 gefa	
okkur	tíma	til	þess	að	finna	hana.	Við	lærum	líka	að	það	er	allt	í	lagi	að	gera	mistök	og	

að	aukin	þjálfun	gerir	okkur	betri	í	því	sem	við	erum	að	takast	á	við.	Hver	man	ekki	hvað	

deiling	virtist	flókin	í	upphafi?	

Stærðfræði	 er	 umdeilt	 fag.	 Ekki	 er	 deilt	 um	 að	 það	 sé	 mikilvægt,	 heldur	 snúast	

deilurnar	um	að	það	sé	krefjandi	og	það	eigi	ekki	allir	jafn	auðvelt	með	að	ná	tökum	á	

stærðfræði.	En	er	ekki	hægt	að	segja	það	sama	um	aðrar	greinar?	Tökum	íþróttir	sem	
dæmi.	 Það	 eru	 ekki	 allir	 sem	 kunna	 að	 sparka	 í	 bolta	 og	 fyrir	 suma	 er	 þessi	 einfalda	

æfing	 eitthvað	 sem	 krefst	mikillar	 þjálfunar.	 Það	 að	 læra	 að	 sauma	eða	 prjóna	 er	 að	

sama	skapi	nánast	ómögulegt	verk	fyrir	suma	nemendur.	Algengt	orðatiltæki	í	íþróttum	

er	„æfingin	skapar	meistarann“	og	það	er	vissulega	rétt.	Reynslan	hefur	kennt	okkur	að	
ef	 við	 endurtökum	 eitthvað	 nógu	 oft	 getum	 við	 bætt	 okkur.	 Þetta	 á	 ekki	 síður	 við	 í	

stærðfræði	 og	 það	 er	 kannski	 kominn	 tími	 til	 þess	 að	 breyta	 hugsunarhætti	
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samfélagsins	 og	 kenna	 nemendum	 að	 tileinka	 sér	 jákvætt	 hugarfar	 í	 garð	 stærð-

fræðinnar	með	því	að	tengja	hana	við	eitthvað	sem	þeir	hafa	áhuga	á.	

1.1 Val	á	viðfangsefni		
Mér	hefur	alltaf	fundist	stærðfræði	skemmtileg	sem	hefur	gert	það	að	verkum	að	hún	

vefst	 ekki	mikið	 fyrir	mér.	 Vissulega	 eru	 ákveðnir	 þættir	 hennar	 sem	ég	hef	 ekki	 náð	

nógu	góðri	færni	í	en	ég	hef	tamið	mér	að	nota	sama	hugsunarhátt	og	ég	gerði	á	sínum	

tíma	þegar	ég	æfði	fimleika.	Ef	ég	gat	ekki	einhverja	æfingu	reif	ég	fram	keppnisskapið	

og	æfði	mig,	og	æfði	mig	þar	til	ég	náði	tökum	á	æfingunni.	Þegar	ég	lendi	í	vandræðum	
með	 stærðfræði	 næ	 ég	 að	 yfirfæra	 þetta	 keppnisskap	 á	 verkefnið,	 róa	mig	 niður	 og	

hugsa	dæmið	upp	á	nýtt.	Ég	veit	hins	vegar	 líka	að	þetta	virkar	ekki	endilega	fyrir	alla	

vegna	þess	að	ekki	finnst	öllum	stærðfræði	jafn	skemmtileg	og	mér.	

Þegar	ég	átti	að	velja	mér	viðfangsefni	fyrir	meistararitgerð	mína	fann	ég	að	ég	var	

alls	ekki	tilbúin	til	þess	að	skrifa	meistararitgerð	og	ég	vissi	að	ef	ég	ætlaði	mér	að	klára	
þyrfti	 ég	 að	 skrifa	 um	 eitthvað	 sem	 ég	 hefði	 virkilega	 mikinn	 áhuga	 á.	 Ég	 vissi	 að	

ritgerðin	þurfti	að	fjalla	um	stærðfræði,	sem	er	mín	faggrein	í	náminu,	en	ég	vildi	tengja	
stærðfræði	við	eitthvað	sem	stendur	mér	nærri.	Eftir	mikla	umhugsun	og	margar	ólíkar	
hugmyndir	datt	mér	í	hug	að	tengja	stærðfræði	við	íþróttir.	Ég	valdi	íþróttir	vegna	þess	

að	mér	þykir	hreyfing	jafn	mikilvæg	og	stærðfræði	fyrir	nemendur.	Íþróttir	var	of	stórt	
hugtak	til	þess	að	skrifa	um	svo	ég	valdi	mér	á	endanum	fimleika	vegna	þess	að	það	er	

mín	íþróttagrein.	Þarna	hafði	ég	fundið	mér	aðferð	sem	tengdi	stærðfræði	við	eitthvað	

sem	mér	þótti	 skemmtilegt	 sem	gerði	það	að	verkum	að	vinnan	 sem	var	 fram	undan	
varð	mun	áhugaverðari	og	skemmtilegri	heldur	en	ég	hafði	ímyndað	mér	í	upphafi.	

1.2 Markmið	og	gildi	verkefnis	
Stærðfræði	tengist	mjög	mörgu	í	daglegu	lífi	okkar	og	oft	án	þess	að	við	áttum	okkur	á	
því,	 eða	 hugsum	út	 í	 það,	 þar	 til	 okkur	 er	 bent	 á	 það.	 Eftir	 að	 hafa	 velt	 upp	 íþrótta-

sjónarhorninu	kom	í	ljós	að	flestar	íþróttir	snerta	fleti	stærðfræðinnar	á	einn	eða	annan	

hátt,	þó	 iðkendur	og	þjálfarar	 séu	 líklega	ekki	með	þann	vinkil	 í	huga	á	æfingum	og	 í	
keppni.	 Trúlega	 þyrftu	 flestir	 að	 hugsa	 sig	 aðeins	 um	 áður	 en	 þeir	 gætu	 svarað	 því	

hvernig	 stærðfræði	 tengist	 þeirra	 íþrótt,	 hvaða	 reglur	 er	 stuðst	 við	 og	 hvaða	

útreikningar	koma	við	sögu.	Það	er	því	af	mörgu	að	taka	þegar	ætlunin	er	að	fjalla	um	
tengsl	 stærðfræðinnar	við	 íþróttir	og	væri	hægt	að	skrifa	heila	bókaseríu	um	slík.	Hér	

verður	 því	 viðfangsefnið	 þrengt	 all	 verulega	 niður	 og	 athyglinni	 einungis	 beint	 að	

hópfimleikum	 og	 þar	 verður	 unnið	 með	 tengsl	 gólfæfinga	 og	 stærðfræði	 og	 hvernig	
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stærðfræðin	 kemur	 við	 sögu	 á	 fjölbreyttan	 hátt.	 Athyglinni	 verður	 beint	 að	 öllum	

þáttum	 gólfæfinga,	 ferlinu	 frá	 því	 ákveðið	 er	 hversu	 margir	 iðkendur	 eiga	 að	 vera	 í	
æfingunni,	 tónlistin	 er	 valin	 og	 þar	 til	 verkið	 er	 fullklárað.	 Lesandinn	 verður	 leiddur	 í	

gegnum	ferlið	skref	fyrir	skref	með	stærðfræðigleraugun	á	nefinu.		

Lítið	er	til	af	erlendum	og	innlendum	rannsóknum	um	tengsl	íþrótta	og	stærðfræði	

og	því	ekki	um	auðugan	garð	að	gresja	í	þeim	fræðum.	Það	gerir	þessa	rannsókn	þó	enn	

áhugaverðari	og	verður	mögulega	fyrsta	skrefið	í	að	skoða	fleiri	íþróttir	og	tengsl	þeirra	

við	stærðfræðina.	Mikill	fjöldi	barna	stundar	íþróttir	og	það	að	geta	tengt	stærðfræði-

kennslu	við	áhugamál	nemenda	gæti	verið	gott	veganesti	í	að	útskýra	fyrir	nemendum	
af	hverju	þeir	þurfa	að	læra	svo	fjölbreytta	stærðfræði	í	skóla	sem	raun	ber	vitni.	

Í	 þeirri	 rannsóknarvinnu	 sem	hér	 fór	 fram	var	 lagt	upp	með	að	 svara	 rannsóknar-

spurningunni	Hvernig	kemur	stærðfræði	fram	í	uppbyggingu	gólfæfinga	í	hópfimleikum	

og	í	kennslu	þjálfaranna?	Rannsóknin	var	tvíþætt	en	þar	var	annars	vegar	skoðað	hvort	
og	 hvernig	 þjálfarar	 nota	 tungumál	 stærðfræðinnar	 við	 kennslu	 gólfæfinga	 og	 hins	
vegar	skoðað	hvernig	stærðfræði	birtist	 í	uppbyggingu	gólfæfinga.	Þar	sem	komið	var	

að	 viðfangsefninu	 á	 tvo	 ólíka	 vegu	 þurfti	 að	 nota	 samþætt	 rannsóknarsnið.	 Ritgerðin	
samanstendur	 af	 fræðilegri	 umfjöllun	 um	 stærðfræði	 og	 fimleika,	 umfjöllun	 um	
aðferðafræðina	 sem	 notuð	 var	 í	 rannsókninni,	 niðurstöðum	 rannsóknarinnar,	

umræðum	sem	tengja	saman	fræðilega	umfjöllun	og	rannsóknina	og	loks	lokaorðum.	
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2 Fræðileg	umfjöllun	

Stærðfræði	í	sinni	einföldustu	mynd	er	ein	af	mikilvægustu	uppfinningum	mannkynsins	
og	innan	greinarinnar	má	finna	mikið	af	áhugaverðustu	hugmyndum	mannsins	(Ernest,	

2010).	Í	flestum,	ef	ekki	öllum,	athöfnum	daglegs	lífs	kemur	stærðfræði	við	sögu.	Þegar	

reikningi	 á	 matsölustað	 er	 skipt	 í	 tvennt,	 samfélagsmiðlar	 eru	 skoðaðir,	 einkunnir	
skoðaðar	í	Uglu,	þegar	kennari	reiknar	út	hve	löngum	tíma	hann	ætlar	að	verja	í	tiltekið	

efni,	 bæði	 út	 frá	 heildartíma	 og	 kennslustundum,	 hvernig	 hann	 ætlar	 að	 útfæra	

námsmat,	þegar	 farið	er	út	að	hlaupa	og	þegar	maður	áætlar	 tíma	sem	það	 tekur	að	
komast	á	milli	staða,	svo	fáein	dæmi	séu	nefnd,	leikur	stærðfræði	stórt	hlutverk	á	einn	

eða	annan	hátt.	Grundvallaratriði	stærðfræðinnar	er	ekki	að	reikna	heldur	er	það	fyrst	

fremst	 að	 skilja	 hvað	 verið	 er	 að	 gera	 (Rögnvaldur	 G.	 Möller,	 2000).	 Í	 raun	 veitir	
stærðfræði	mönnum	þau	tæki	og	tól	sem	þarf	til	þess	að	skilja	og	túlka	þann	veruleika	

sem	þeir	búa	við	(Connes,	e.d.).	Það	er	þess	vegna	nauðsynlegt	að	ná	tökum	á	ákveðinni	
grunnfærni	í	stærðfræði.	

Í	 þessum	 kafla	 verður	 fjallað	 um	 markmið	 og	 megintilgang	 stærðfræðinnar,	

tungumál	 stærðfræðinnar,	 fjallað	 um	 rúmfræði	 og	 þau	 hugtök	 rúmfræðinnar	 sem	

tengja	má	við	fimleika.	Hér	verður	einnig	fjallað	um	fimleika,	gólfæfingum	hópfimleika	
eru	 gerð	 góð	 skil	 ásamt	 því	 að	 fjalla	 um	 algengar	 hreyfingar	 sem	 notaðar	 eru	 í	 fim-
leikum.	

2.1 Markmið	og	megintilgangur	stærðfræði		
Stærðfræði	 hefur	 alla	 tíð	 verið	 stór	 þáttur	 af	 menningu	 og	 samfélagi	 (Aðalnámskrá	

grunnskóla,	2013).	Þó	eru	ekki	allir	sammála	um	notagildi	hennar	eða	tilgang	og	nem-

endur	vilja	oft	vita	til	hvers	þeir	eru	að	læra	svona	margvíslega	stærðfræði	sem	þeir	sjá	
ekki	alltaf	tilganginn	með.	Atli	Harðarson	(1994)	fjallar	um	stærðfræði	í	ljósi	almennrar	

menntunar	og	bendir	á	að	einungis	lítill	hluti	stærðfræðinnar	sé	nothæfur	í	daglegu	lífi.	

Það	að	þátta	margliður,	diffra	eða	gera	grein	fyrir	óræðum	tölum	sé	fyrir	stærstan	hluta	

fólks	algjör	óþarfi	að	læra.	Fleiri	tækju	hugsanlega	í	sama	streng	og	Atli	en	staðreyndin	
er	sú	að	stærðfræði	kemur	 fyrir	 í	ótrúlegustu	hlutum	 í	daglegu	 lífi,	án	þess	að	 fólk	sé	

endilega	að	hugsa	út	 í	það	og	því	er	nauðsynlegt	að	kunna	margskonar	stærðfræði	til	
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þess	að	átta	sig	á	þeim	möguleikum	sem	hún	hefur	upp	á	að	bjóða,	þó	auðvitað	megi	

deila	um	hversu	miklum	tíma	á	að	verja	í	kennslu	á	hverju	atriði.		

Ernest	 (2010)	 fjallar	um	tilgang	stærðfræðimenntunar	og	þá	hæfni	sem	hann	telur	

að	sé	æskilegt	að	nemendur	tileinki	sér	í	námi	sínu.	Þessari	hæfni	hefur	hann	gróflega	

skipt	í	þrjá	flokka.	Fyrsti	flokkurinn	er	sú	hæfni	sem	nauðsynlegt	eða	gagnlegt	er	að	hafa	

á	valdi	sínu	til	þess	að	vera	virkur	samfélagsþegn.	Þessari	hæfni	hefur	Ernest	skipt	í	þrjú	

stig.	Fyrsta	stigið	felur	í	sér	þá	grunnkunnáttu	í	stærðfræði	sem	allir	þurfa	að	ná	góðum	

tökum	 á	 en	 þetta	 er	 sú	 stærðfræði	 sem	 kennd	 er	 á	 grunnskólastigi.	 Annað	 stigið	 er	

hagnýt	stærðfræði	sem	nýtist	á	vinnumarkaði.	Ekki	leggja	öll	störf	eins	mikla	áherslu	á	
sérþekkingu	á	stærðfræði	en	Ernest	telur	nauðsynlegt	að	allir	temji	sér	ákveðin	vinnu-

brögð	stærðfræðinnar	til	þess	að	takast	á	við	verkefni	og/eða	viðfangsefni.	Þriðja	stigið	

er	síðan	enn	dýpri	þekking	á	ákveðnum	þáttum	stærðfræðinnar	sem	einungis	er	krafist	í	
sérhæfðum	störfum.		

Annar	flokkurinn	snýr	að	stærðfræði	sem	er	nytsamleg	en	ekki	nauðsynleg.	Þar	er	til	

að	mynda	 hæfni	 einstaklingsins	 til	 þess	 að	 nýta	 sér	 lögmál	 stærðfræðinnar	 við	 lausn	

viðfangsefna	og	hæfileikinn	til	þess	að	sjá	tengsl	stærðfræðinnar	við	hin	ýmsu	málefni.	
Til	 dæmis	 hve	 mikið	 á	 að	 kaupa	 í	 matinn	 fyrir	 tíu	 manna	 veislu,	 hvað	 þarf	 mikið	 af	
drykkjarföngum	í	bókaútgáfupartý	eða	hvað	það	kostar	mikið	að	fylla	bílinn	af	bensíni.	

Þeir	 sem	 ná	 góðum	 tökum	 á	 þessu	 eru	 að	mati	 Ernest	 sjálfsöruggir	 og	 þora	 að	 nota	
stærðfræði	við	ýmis	tilefni	í	samfélaginu	(Ernest,	2010).		

Þriðji	og	síðasti	flokkurinn	er	öllu	huglægari	en	hann	felur	í	sér	að	nemendur	kunni	

að	 meta	 stærðfræði	 og	 hvað	 þeir	 læra	 af	 henni	 frekar	 en	 hæfni	 þeirra	 í	 greininni.	
Nemendur	 skilja	 hve	 mikilvæg	 stærðfræði	 er	 og	 greina	 áhrif	 hennar	 í	 menningu	 og	

samfélagi.	 Nemendur	 sem	 hafa	 náð	 þessu	 stigi	 gera	 sér	 grein	 fyrir	 hlutverki	 stærð-
fræðinnar	í	daglegu	lífi	og	á	vinnumarkaði	og	sjá	hag	af	því	að	nota	stærðfræði	við	lausn	

ýmissa	 verkefna	 sem	 þeir	 þurfa	 að	 kljást	 við.	 Þeir	 skilja	 einnig	 að	 stærðfræði	 er	 stór	
þáttur	í	menningu	og	að	áhrifa	hennar	gætir	víða,	til	að	mynda	í	listum,	í	vísindum	og	í	

tækni	 (Ernest,	 2010).	 Þessi	 skipting	 gefur	 nokkuð	 góða	mynd	 af	 fjölbreytileika	 stærð-

fræðinnar	 og	 hvernig	má	 auðvelda	 kennurum	 að	 tengja	 stærðfræðina	 við	 daglegt	 líf	
nemenda	 á	 fjölbreyttan	 hátt.	 Með	 því	 að	 gefa	 nemendum	 raunveruleg	 dæmi	 um	

hvernig	 stærðfræðin	 tengist	 áhugasviði	 þeirra,	 sama	 hvert	 það	 er,	 má	 leiða	 þeim	

auðveldlega	fyrir	sjónir	að	stærðfræðin	er	alls	staðar	á	einn	eða	annan	máta.	

Eins	og	fram	hefur	komið	tengist	stærðfræði	ótalmörgum	þáttum	í	daglegu	lífi	og	er	

hún	 í	 raun	órjúfanlegur	þáttur	 í	þróun	mannsins	 (Ernest,	2010).	 Í	aðalnámskrá	grunn-

skóla	(2013)	segir	að	megintilgangur	stærðfræðináms	sé	að	nemendur	hljóti	færni	til	að	
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nota	stærðfræði	sem	hjálpartæki	í	ýmsum	tilgangi	við	ólíkar	aðstæður.	Við	kennslu	þarf	

kennari	 þess	 vegna	 að	 vera	meðvitaður	 um	 þær	 aðstæður	 sem	 nemendur	 kunna	 að	
lenda	í	svo	nemendur	finni	þörf	fyrir	að	leysa	verkefni	og	sýni	þeim	áhuga	en	rannsóknir	

hafa	sýnt	að	nám	fer	best	fram	þegar	nemendur	geta	tengt	námsefni	við	reynslu	sína	og	

umhverfi	(Hanim,	Rasidi	og	Abidin,	2012).		

Hlutverk	kennara	er	mikilvægt	í	þessu	samhengi	en	hann	þarf	að	skapa	nemendum	

umhverfi	 þar	 sem	 merkingarbært	 nám	 fer	 fram	 (Aðalnámskrá	 grunnskóla,	 2011).	

Kennsla	þarf	að	miða	að	því	að	nemendur	fái	áhuga	á	efninu	og	efli	áhuga	sinn	auk	þess	

að	auka	 trú	þeirra	á	nytsemi	 stærðfræði	við	 lausn	ýmissa	verkefna.	Stuðla	þarf	að	 já-
kvæðu	viðhorfi	nemenda	til	gagnsemi	stærðfræðinnar	svo	þeir	verði	færir	í	því	að	nýta	

hana	til	þess	að	 leysa	viðfangsefni	 (Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013).	Samkvæmt	þessu	

má	sjá	að	krafa	um	að	kennarar	geri	stærðfræðina	áhugaverða,	tengi	hana	við	daglegt	
líf	og	varpi	ljósi	á	hversu	nytsamleg	hún	er	kemur	skýrt	fram	í	aðalnámskrá	grunnskóla.	

Það	mætti	 segja	 að	þegar	öllu	er	 á	botninn	hvolft	 er	það	áhugi	nemenda	 sem	skiptir	

mestu	máli	þegar	kemur	að	námi	þeirra.	Ef	áhugi	er	ekki	fyrir	hendi	verður	námið	aldrei	

skemmtilegt	og	sá	stimpill	festist	á	greininni	að	hún	sé	leiðinleg.	

2.2 Tungumál	stærðfræðinnar	
Það	er	algengur	misskilningur	að	stærðfræði	snúist	einungis	um	tölur	og	tákn.	Vissulega	
er	greinin	uppfull	af	tölum	og	ýmsum	táknum	og	hefur	hún	þess	vegna	skipað	sér	sess	

sem	alþjóðlegt	tungumál	(Raft,	2013).	En	það	er	ekki	nóg	að	þekkja	þessi	tákn	því	það	

þarf	einnig	að	skilja	hvað	þau	standa	fyrir	til	þess	að	hægt	sé	að	nota	þau	og	þar	spilar	
tungumálið	 stóran	 þátt.	 Í	 aðalnámskrá	 grunnskóla	 (2013)	 eru	 settir	 fram	 sjö	 flokkar	

hæfniviðmiða	sem	snúa	að	stærðfræði.	Þeim	má	skipta	í	tvo	hópa,	annars	vegar	hæfni-

viðmið	sem	fjalla	um	ólík	svið	stærðfræðinnar,	það	er	algebru,	tölur	og	reikning,	rúm-

fræði	 og	 mælingar	 og	 tölfræði	 og	 líkindi.	 Hinn	 hópurinn	 eru	 svo	 almenn	 viðmið	 í	
stærðfræðinámi,	það	er	geta	nemenda	til	þess	að	beita	tungumáli	og	verkfærum	stærð-

fræðinnar,	 vinnubrögð	 og	 beiting	 stærðfræðinnar	 og	 að	 geta	 spurt	 og	 svarað	 með	

stærðfræði.	Lögð	er	áhersla	á	að	nemendur	nái	tökum	á	því	tungumáli	sem	tíðkast	að	
nota	innan	stærðfræðinnar	og	geti	nýtt	sér	það	tungumál	til	þess	að	skilja	og	túlka	þann	

veruleika	sem	þeir	búa	við	og	að	þeir	geti	tjáð	sig	um	hann.		

Nýleg	sænsk	rannsókn	á	talnaskilningi	nemenda	sýnir	að	það	tungumál	sem	notað	

er	við	kennslu	hefur	áhrif	á	skilning	nemenda	á	stærðfræði.	Niðurstöður	hennar	benda	

til	þess	að	tungumáli	stærðfræðinnar,	jafnt	í	kennslubókum	sem	og	tungumáli	kennar-

ans	 innan	 kennslustofunnar,	 væri	 verulega	 ábótavant	 í	 Svíþjóð	 (Kilhamn,	 2011).	
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Hérlendis	virðist	það	sama	vera	uppi	á	teningnum	en	nemendur	tala	til	að	mynda	enn	

um	 að	 „plúsa“,	 „mínusa“	 og	 „sinnuma“	 í	 staðinn	 fyrir	 að	 leggja	 saman,	 draga	 frá	 og	
margfalda.	Hér	eru	nemendur	að	nota	 táknið	 í	 stað	aðgerðarinnar	 í	 tungumálinu	sem	

gerir	 tungumálið	heldur	barnalegt.	Það	má	velta	því	 fyrir	sér	hvaðan	þessi	slanguryrði	

koma	en	það	fellur	í	hlut	kennara	að	taka	á	málinu	og	kenna	nemendum	að	nota	réttan	
orðaforða	stærðfræðinnar.		

Lake	(2015)	fjallar	um	mikilvægi	þess	að	hafa	gott	vald	á	tungumáli	stærðfræðinnar	

og	 í	 grein	 sinni	 telur	 hún	 upp	 fjórar	 ástæður.	 Í	 fyrsta	 lagi	 bendir	 hún	 á	 þá	 einföldu	

ástæðu	að	það	er	nauðsynlegt	 fyrir	nemendur	að	skilja	það	verkefni	sem	 lagt	er	 fyrir,	
annars	er	ómögulegt	að	leysa	það.	Önnur	ástæðan	sem	hún	nefnir	er	að	orð	eiga	það	til	

að	hafa	ólíka	merkingu	eftir	því	hvort	verið	er	að	fjalla	um	þau	í	stærðfræði	eða	í	dag-

legu	tali	sem	getur	orðið	til	vandræða	í	námi,	sér	 í	 lagi	á	yngri	skólastigum.	Dæmi	um	
eitt	 slíkt	 hugtak	 er	 til	 að	 mynda	 „lína“.	 Í	 stærðfræði	 merkir	 lína	 safn	 samhangandi	

punkta	(Alexander	og	Koeberlein,	2011).	Ef	við	berum	það	saman	við	merkingu	orðsins	í	

fimleikum	þar	 sem	 lína	merkir	 að	 allir	 standa	hlið	 við	hlið	má	 sjá	 að	merking	orðsins	

gæti	 valdið	 ruglingi.	 Þriðja	 ástæða	 Lake	 (2015)	 fyrir	 mikilvægi	 tungumálsins	 er	 hinn	
gríðarlega	fjölbreytti	nemendahópur.	Nánast	er	hætt	að	getuskipta	í	bekki	nú	til	dags	og	

margir	 nemendur	 eru	 ekki	 að	 læra	 stærðfræði	 á	 móðurmáli	 sínu.	 Með	 því	 að	 hafa	
góðan	skilning	á	tungumáli	stærðfræðinnar	verður	nám	skilvirkara	og	merkingarbærra.	
Fjórða	ástæðan	tengist	 svo	umræðu	um	stærðfræði.	Nemendur	þurfa	að	geta	útskýrt	

hugmyndir	sínar	og	lausnir	fyrir	öðrum,	sem	og	að	skilja	útskýringar	annarra.	Cimbricz	
(2013)	 tekur	 í	 sama	 streng	 og	 Lake	 en	 hún	 heldur	 því	 fram	 að	 með	 því	 að	 kenna	
nemendum	rétta	notkun	hugtaka	og	að	beita	tungumálinu	aukast	líkurnar	á	því	að	þeir	

skilji	hver	annan	og	þannig	líka	stærðfræðina.	

Shockey	 og	 Pindiprolu	 fjalla	 um	 einnig	 um	mikilvægi	 þess	 að	 nemendur	 kunni	 að	

nota	það	tungumál	sem	tíðkast	innan	stærðfræðinnar.	Þeir	draga	fram	að	margir	kenn-
arar	hafi	 ekki	 gert	 sér	 grein	 fyrir	því	 að	 leggja	þurfi	 áherslu	á	 tungumál	eða	 samfélag	

stærðfræðinnar	þar	sem	hún	byggir	að	mestu	leyti	á	notkun	tákna	og	tölustafa.	Raunin	

er	hins	vegar	sú	að	árangur	 í	 stærðfræði	byggir	á	góðum	skilningi	á	hugtökum	og	þar	
hefur	tungumálið	mest	að	segja.	Það	er	ómögulega	hægt	að	skilja	þau	verkefni	sem	á	að	

leysa	ef	skilningur	á	hugtökum	eða	tungumálinu	yfir	höfuð	er	ekki	til	staðar	(Shockey	og	

Pindiprolu,	2015).	Í	aðalnámskrá	grunnskóla	(2013)	kemur	fram	að	markmið	náms	er	að	
allir	 nemendur	 læri	 til	 skilnings	 en	 ýmsar	 rannsóknir	 hafa	 bent	 til	 þess	 að	 það	 sé	

skilningur	nemenda	á	hugtökum	og	orðaforða	stærðfræðinnar	sem	hefur	mest	áhrif	á	

góðan	árangur	þeirra	í	stærðfræði.		
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Kranda	 rannsakaði	 tengsl	 milli	 hugtakaskilnings	 nemenda	 og	 árangurs	 þeirra	 í	

stærðfræði.	Hún	einblíndi	á	orðadæmi	og	hvernig	nemendur	notuðu	tungumál	stærð-
fræðinnar	 við	 lausn	 þeirra.	 Það	 kom	 í	 ljós	 að	 nemendur	 voru	 tregir	 til	 þess	 að	 nota	

fjölbreyttar	aðferðir	við	 lausn	verkefna	og	að	 tungumáli	þeirra	var	ábótavant.	Eftir	að	

hafa	fengið	viðeigandi	kennslu	í	tungumálinu	voru	þeir	þó	tilbúnir	til	þess	að	leysa	dæmi	
með	þeim	aðferðum	sem	Kranda	hafði	kennt	þeim.	Niðurstöður	hennar	bentu	til	þess	

aukinn	skilningur	nemenda	á	hugtökum	leiðir	til	meiri	samræðu	sem	svo	leiðir	til	aukins	

skilnings	á	efninu	og	þar	af	 leiðandi	betri	árangurs	 (Kranda,	2008).	Hér	er	kennarinn	 í	
aðalhlutverki	en	hann	þarf	að	tileinka	sér	réttan	orðaforða	og	nota	hann	í	hvívetna	ef	

hann	ætlar	sér	að	dýpka	skilning	nemenda	sinna	á	hinum	ýmsu	þáttum	stærðfræðinnar.	

Það	veldur	 líka	oft	óþarfa	vandamálum	og	vanlíðan	ef	ekki	er	 lögð	áhersla	á	að	nem-

endur	nái	skilningi	á	hugtökum	og	tungumálinu	almennt	(Cimbricz,	2013;	Barwell,	e.d.).	

Það	að	 læra	 stærðfræði	og	það	 tungumál	 sem	notað	er	 innan	greinarinnar	má	að	

einhverju	 leyti	 líkja	 við	það	að	 læra	erlent	 tungumál.	Cimbricz	 (2013)	 telur	upp	 fjórar	

ástæður	þess	að	horft	sé	á	stærðfræði	sem	erlent	tungumál.	Í	fyrsta	lagi	er	stærðfræði	

fag	sem	er	nánast	eingöngu	iðkað	í	skólanum	en	ekki	heima	við.	Nemendur	taka	stærð-
fræðibækurnar	sjaldan	með	sér	heim	úr	skólanum	og	einungis	lítill	hluti	nemenda	hefur	

gaman	af	því	að	reikna	 í	sínum	frítíma.	 Í	öðru	 lagi	er	stærðfræði	ekki	móðurmál	nem-
enda.	 Vissulega	 læra	 allir	 nemendur	 að	 telja	 á	 móðurmáli	 sínu	 en	 það	 talar	 enginn	
tungumál	stærðfræðinnar	sem	fyrsta	mál.	Í	þriðja	lagi	hefur	stærðfræði	bæði	formlegan	

og	óformlegan	talsmáta	 líkt	og	önnur	tungumál	og	þurfa	nemendur	að	kunna	hvenær	
eigi	 að	 nota	 formlegan	 talsmáta	 stærðfræðinnar	 og	 hvenær	 óformlegan.	 Í	 fjórða	 og	
síðasta	lagi	er	ekki	alltaf	hægt	að	þýða	óformlegt	spjall	beint	yfir	á	stærðfræðilegt	form.	

Cimbricz	 líkir	 stærðfræðinámi	við	nám	á	erlendu	 tungumáli	 til	 þess	að	vekja	athygli	 á	
mikilvægi	 þess	 að	 kennarar	 kenni	 orðaforða	 og	 talsmáta	 stærðfræðinnar.	 Leggja	 þarf	

áherslu	 á	 að	 nemendur	 tileinki	 sér	 að	 nota	 rétt	 tungumál	 í	 stærðfræðinni	 til	 að	 auð-
velda	þeim	skilning	á	greininni.	

Tungumálakunnátta	spilar	stórt	hlutverk	þegar	kemur	að	námi	og	er	stærðfræði	þar	

engin	undantekning.	Til	þess	að	nemendur	skilji	það	sem	þeir	eru	að	gera	þurfa	þeir	að	
hafa	náð	valdi	á	tungumálinu.	Stærðfræði,	 líkt	og	önnur	fög,	hefur	sitt	eigið	tungumál	

sem	nemendur	þurfa	að	læra	ef	þeir	ætla	að	ná	árangri.	Það	er	þess	vegna	nauðsynlegt	

að	 kennarar	 gefi	 sér	 tíma	 til	 þess	 að	 fara	 vel	 í	 þann	 orðaforða	 sem	 tengist	 hverjum	
efnisþætti	til	þess	að	nemendur	gefist	ekki	upp	þegar	stærðfræðin	verður	erfiðari.	
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2.3 Rúmfræði,	grunnur	stærðfræðinnar?	
Stærðfræði	er	án	efa	ein	af	mikilvægustu	faggreinum	skóla	í	dag	enda	kemur	hún	víða	

við.	 Í	 greinasviði	 aðalnámskrá	 grunnskóla	 (2013)	 hefur	 stærðfræðinámi	 verið	 skipt	 í	

fjóra	 flokka	 út	 frá	 hæfniviðmiðum.	 Þessir	 flokkar	 eru	 tölur	 og	 reikningur,	 algebra,	

rúmfræði	og	mælingar	og	sá	síðasti	tölfræði	og	líkindi	eins	og	nefnt	var	hér	að	framan.	

Ætla	mætti	að	þessir	þættir	stærðfræðinnar	séu	allir	jafn	mikilvægir.	Þó	virðist	stór	hluti	

kennslustunda	grunn-	og	framhaldsskólanema	tileinkaður	algebru.	Algebra	er	vissulega	

mikilvægur	þáttur	stærðfræðinnar	en	það	sem	gleymist	oft	 í	umfjöllun	um	stærðfræði	
er	að	hún	snýst	um	svo	margt	annað	en	að	leysa	jöfnur	eða	finna	núllstöðvar	margliðu.	

Clements	 og	 Sarama	 (2011)	 taka	 fram	 að	 fyrir	 utan	 talnareikning	 séu	 rúmfræði	 og	

rúmskynjun	(e.	spatial	reasoning)	sérlega	mikilvægir	þættir	stærðfræðinnar.	Þau	benda	
á	 að	 grunnkunnátta	 í	 rúmfræði	 eigi	 að	 vera	mönnum	 jafntöm	og	 talnaskilningur.	 Það	

má	rekja	til	þess	að	þau	telja	nauðsynlegt	að	börn	öðlist	góða	tilfinningu	fyrir	umhverfi	

sínu,	mótun	þess	og	uppbyggingu.	

Rúmfræði	er	sú	grein	stærðfræðinnar	sem	fjallar	um	rúmmyndir	og	flatarmyndir	og	

eiginleika	þeirra	 (Dóra	Hafsteinsdóttir	og	Sigríður	Harðardóttir,	1990).	Hún	á	sér	alltaf	
stað	 í	 einhverju	 þrívíðu	 rúmi	 (Friðrik	 Diego,	munnleg	 heimild,	 13.	 janúar	 2014).	Með	

rúmfræðinámi	læra	nemendur	að	meta	umhverfi	sitt	og	þroska	hæfileika	sína	til	þess	að	
leysa	þrautir	(Van	de	Walle,	2007).	Námið	þarf	þó	að	vera	nægilega	krefjandi	til	þess	að	

nemendur	 langi	 til	 þess	 að	 leita	 lausna	 á	 þeim	 verkefnum	 sem	 þeir	 eru	 að	 fást	 við.	

Þannig	er	skilningur	ekki	endilega	aðalatriðið	í	upphafi	heldur	eykst	hann	í	kjölfar	þess	
að	nemendur	svala	forvitni	sinni	varðandi	spurningar	sem	þeir	kunna	að	hafa	(Heuvel-

Panhuizen	og	Buys,	2005).		

Van	de	Walle	(2007)	fjallar	um	fjórar	meginhugmyndir	rúmfræði.	 Í	fyrsta	lagi	er	að	

finna	aragrúa	af	tví-	og	þrívíðum	formum	og	hægt	er	að	nota	eiginleika	rúmfræðinnar	til	
þess	að	koma	auga	á	það	sem	er	líkt	og	ólíkt	með	þessum	formum.	Í	öðru	lagi	er	hægt	

að	lýsa	þessum	formum,	lögun	þeirra,	stærð	og	flutningum	þeirra,	út	frá	staðsetningu	

þeirra	 í	 hnitakerfinu.	 Í	 þriðja	 lagi	 er	 hægt	 að	 færa	 formin	 til	 á	 planinu	 með	 ýmsum	
leiðum.	 Í	 fjórða	og	 síðasta	 lagi	 er	 hægt	 að	 skoða	 formin	 frá	 ólíkum	 sjónarhornum	og	

skilja	 þannig	 sambandið	 milli	 tví-	 og	 þrívíddar	 en	 það	 gerir	 nemendum	 kleift	 að	

staðsetja	formin	og	stækka	þau	eða	minnka	í	huganum.		

Clements	og	Sarama	skoða	í	skrifum	sínum	ýmsar	rannsóknir	sem	benda	til	þess	að	

góð	 þekking	 á	 rúmfræði	 sé	 ekki	 einungis	 nauðsynleg	 út	 af	 fyrir	 sig	 heldur	 styðji	 hún	

einnig	 við	 ýmsa	 aðra	 þætti	 stærðfræðinnar	 svo	 sem	 talnaskilning	 og	 reikning.	 Sumir	
fræðimenn	 ganga	 svo	 langt	 að	 segja	 að	 skilningur	 á	 rúmfræði	 sé	 í	 raun	 undirstaða	



18	

stærðfræðilegs	hugsunarháttar.	Niðurstöður	þeirra	benda	til	þess	að	hæfni	nemenda	í	

rúmfræði	 og	 rúmskynjun	 hafa	 áhrif	 á	 frammistöðu	 þeirra	 í	 öðrum	 þáttum	 stærð-
fræðinnar	(Clements	og	Sarama,	2011).	Stærðfræðingurinn	E.T.	Bell	sagði	á	sínum	tíma	

að	 rúmfræði	 væri	 fjársjóður	 sem	 hýsti	 fleiri	 áhugaverða	 hluti	 en	 nokkur	 önnur	 grein	

stærðfræðinnar	 og	 það	 væri	 synd	 að	 unga	 kynslóðin	 fengi	 ekki	 að	 kynnast	 þessum	
hlutum	á	nægilega	góðan	hátt	 (Coxeter	og	Greitzer,	1967).	Orð	Bell	eiga	enn	vel	við	 í	

dag	en	rúmfræði	virðist	vera	ein	af	þeim	greinum	stærðfræðinnar	sem	farið	er	hratt	 í	

gegnum.	

Góður	skilningur	á	rúmfræði	er	eins	og	áður	segir	nauðsynlegur	í	stærðfræðinámi	og	

mikilvægt	 er	 fyrir	 nemendur	 að	þekkja	þau	hugtök	og	hugmyndir	 sem	 fjallað	 er	 um	 í	

rúmfræði.	 Það	 er	 þó	 ekki	 hægt	 að	 gera	 ráð	 fyrir	 því	 að	 nemendahópurinn	 nái	 jafn	

góðum	tökum	á	 rúmfræðinni	 samtímis.	Van	Hiele	hjónin	hafa	 sett	 fram	kenningu	um	
hvernig	rúmfræðileg	hugsun	þróast	en	þar	segir	að	nemendur	fari	í	gegnum	fimm	þrep	í	

þroskaferlinu.	Þessi	þrep	fjalla	ekki	um	kunnáttu	nemenda	 í	 rúmfræði	heldur	 lýsa	þau	

hugsun	nemenda	og	hvernig	hugmyndir	nemendur	hafa	um	rúmfræði.	Nemendur	fara	í	

gegnum	 þessi	 skref	 á	 sínum	 hraða	 og	 því	 er	 alveg	 hugsanlegt	 að	 nemendur	 á	 mis-
munandi	aldri	séu	svipuðu	stigi	þegar	kemur	að	þessari	hugsun	(Van	de	Walle,	2007).		

Þrepin	þarf	að	 læra	 í	 réttri	 röð	og	ekki	er	hægt	að	hlaupa	yfir	þrep	þar	sem	þá	er	

hætta	á	misskilningi.	Fyrsta	þrepið	 í	kenningu	Van	Hiele	 lýtur	að	sjónrænni	hugsun	en	
nemendur	 á	 fyrsta	 þrepi	 þekkja	 form	 eingöngu	 þegar	 þeir	 horfa	 á	 þau.	 Á	 öðru	 þrepi	

geta	nemendur	lýst	hlutum	út	frá	fleiri	eiginleikum	en	útliti	einu	saman	en	gera	sér	þó	

ekki	 grein	 fyrir	 einkennandi	 eiginleikum	 fyrir	 alla	 ferhyrninga	 eða	 þríhyrninga	 til	 að	
mynda.	Nemendur	 sem	hafa	náð	þriðja	þrepinu	hafa	nú	betri	 skilning	á	 ýmsum	sam-

eiginlegum	eiginleikum	forma	og	geta	flokkað	þau	í	undir-	og	yfirflokka	samkvæmt	því.	

Fjórða	þrep	í	kenningu	Van	Hiele	byggir	á	aðleiðslu	en	á	því	þrepi	geta	nemendur	dregið	

ályktanir	 út	 frá	 eiginleikum	hluta	 og	 geta	 unnið	með	 ýmsar	 kenningar	 eða	 forsendur	
sem	byggja	á	ákveðinni	rökhugsun	fremur	en	innsæinu	einu	saman.	Á	fimmta	og	síðasta	

þrepinu	fara	nemendur	að	geta	einblínt	á	heildarsamhengið	fremur	en	einungis	hlutinn	

sjálfan	(Van	de	Walle,	2007).	Það	virðist	alltaf	eiga	við	að	nauðsynlegt	sé	að	læra	hluti	í	
réttri	 röð.	Það	er	ekki	hægt	að	byggja	hús	á	veikum	grunni	þá	 fellur	það	bara	eins	og	

kemur	fram	í	gömlu	leikskólalagi.	Það	er	eins	með	rúmfræði	og	í	raun	alla	stærðfræði.	

Það	þarf	að	byggja	góðan	grunn	svo	hægt	sé	að	halda	áfram.	

Þar	sem	rúmfræðihugtök	koma	mikið	við	sögu	 í	niðurstöðukaflanum	verða	nokkur	

hugtök	rúmfræðinnar	skilgreind	en	tiltekin	hugtök	voru	valin	út	frá	þeirri	ástæðu	að	öll	

koma	þau	beint	eða	óbeint	við	sögu	í	gólfæfingum	í	hópfimleikum.	Hér	verður	því	sagt	
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frá	 því	 hvernig	 hugtökin	 eru	 skilgreind	 í	 rúmfræðinni.	 Skilgreiningar	 voru	 fengnar	 úr	

bókinni	Elementary	Geometry	for	College	Students	eftir	Alexander	og	Koeberlein.	

• Punktur:	 Punktur	 hefur	 enga	 skilgreinda	 stærð	 heldur	 segir	 hann	 til	 um	
staðsetningu.	 Punktur	 hefur	 að	 sama	 skapi	 enga	 ákveðna	 vídd	 (Alexander	 og	
Koeberlein,	2011).	

• Lína:	 Lína	 er	 óendanlegt	 mengi	 punkta	 sem	 þýðir	 að	 á	 milli	 tveggja	 punkta	 á	
gefinni	 línu	 er	 alltaf	 annar	 punktur.	 Lína	 er	 óendanlega	 löng	 og	 er	 alltaf	 bein.	
Línustrik,	eða	strik,	er	ákveðinn	hluti	línu	sem	afmarkast	af	tveimur	endapunktum	
(Alexander	og	Koeberlein,	2011).	

• Horn:	Horn	má	skilgreina	sem	sammengi	tveggja	hálflína	sem	hafa	sameiginlegan	
endapunkt.	Hálflínurnar	kallast	armar	hornsins	og	hinn	sameiginlegi	endapunktur	
kallast	oddpunktur	þess.	Horn	getur	ýmist	verið	gleitt,	rétt	eða	hvasst.	Gleitt	horn	
er	horn	sem	er	stærra	en	90°	og	minna	en	180°,	rétt	horn	er	alltaf	90°	og	hvasst	
horn	er	horn	sem	er	á	milli	0°	og	90°	(Alexander	og	Koeberlein,	2011).	

• Flutningar:	Flutningur	er	færsla	á	öllum	punktum	plans.	Flutningur	breytir	aldrei	
lögun	eða	stærð	mynda	og	hann	varðveitir	allar	fjarlægðir.	Helstu	flutningar	eru	
snúningur,	speglun,	hliðrun	og	rennispeglun	(Alexander	og	Koeberlein,	2011).	

• Snúningur:	 Þegar	 um	 snúning	 er	 að	 ræða	 er	 valinn	 einn	 punktur	 á	 plani	 og	
honum	er	haldið	föstum,	allir	aðrir	punktar	á	planinu	snúast	svo	um	hann.	Þegar	
snúa	 á	 mynd	 þarf	 einnig	 að	 koma	 fram	 um	 hve	 margar	 gráður	 á	 að	 snúa	
myndinni.	Snúningur	er	 iðulega	rangsælis	nema	annað	sé	tekið	fram	(Alexander	
og	Koeberlein,	2011).	

• Speglun:	 Þegar	 talað	 er	 um	 speglun	 er	 átt	 við	 að	 allir	 punktar	 á	 planinu	 séu	
speglaðir	um	ákveðna	línu.	Línan	sem	speglað	er	um	kallast	spegilás.	Samsvarandi	
punktar	liggja	beint	á	móti	hvor	öðrum	og	fjarlægð	þeirra	frá	spegilás	er	sú	sama	
(Alexander	og	Koeberlein,	2011).			

• Hliðrun:	Með	 hliðrun	 er	 átt	 við	 að	 allir	 punktar	 á	 plani	 færist	 jafnlangt	 í	 sömu	
stefnu.	 Áður	 en	 hægt	 er	 að	 hliðra	 mynd	 þarf	 að	 ákveða	 vegalengd	 og	 stefnu	
(Alexander	og	Koeberlein,	2011).	

Með	þessa	fræðilegu	sýn	á	stærðfræði	 í	 farteskinu	er	komin	tími	til	að	vinda	sér	yfir	 í	

fimleikana	 og	 skoða	 þá	 í	 sögulegu	 og	 fræðilegu	 ljósi	 til	 þess	 að	 móta	 heildstæðan	

ramma	utan	um	rannsóknina	sem	gerð	var	á	tengslum	stærðfræði	og	fimleika.	

2.4 Fræðileg	sýn	á	fimleika	
Fyrstu	minnismerki	um	fimleika	var	að	finna	hjá	Forn-Grikkjum	og	voru	fimleikaæfingar	

til	 þess	 fallnar	 að	 stuðla	 að	 líkamsþroska	 í	 gegnum	 hreyfingu.	 Í	 grískri	menningu	 var	

líkamlegt	 form	 metið	 að	 verðleikum	 og	 því	 stunduðu	 allir,	 karlar	 jafnt	 sem	 konur,	
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íþróttina.	 Nafnið	 fimleikar	 (e.	 gymnastics)	 dregur	 nafn	 sitt	 þess	 vegna	 af	 forn-grísku	

orðunum	 „gymnazein“	 og	 „gymnoso“	 en	 það	 hefur	 verið	 þýtt	 sem	 „að	 æfa	 nakinn“	
(Strauss,	e.d.).	 Fimleikar,	 eins	og	við	þekkjum	þá	 í	dag,	eru	 í	 einföldu	máli	 íþrótt	 sem	

inniheldur	æfingar	 sem	 reyna	 jafnt	 á	 kraft,	 samhæfingu,	 fimi	 og	 jafnvægi	 (Dóra	 Haf-

steinsdóttir	og	Sigríður	Harðardóttir,	1990).	Markmiðið	er	að	auka	 styrk	og	 liðleika	 til	
þess	 að	 ráða	 við	 þær	 flóknu	 æfingar	 sem	 fimleikamaðurinn	 þarf	 að	 framkvæma	

(McGehee,	1999).	

Þegar	 talað	 er	 um	 fimleika	 er	 það	 nokkurs	 konar	 yfirheiti	 á	 fjölmörgum	 ólíkum	

íþróttagreinum	en	alls	eru	átta	 tegundir	 fimleika	 til	 í	dag.	Þessar	 tegundir	eru	 í	 fyrsta	
lagi	 ólympíugreinarnar	 fjórar:	 Áhaldafimleikar	 karla,	 áhaldafimleikar	 kvenna,	 nútíma-

fimleikar	og	trampólínfimleikar.	Hinar	fjórar	eru	hópfimleikar,	fimleikar	fyrir	alla,	þolfimi	

og	akróbatískir	fimleikar	(UEG,	e.d.).	Í	dag	eru	stundaðar	fjórar	þessara	átta	tegunda	á	
Íslandi.	Þær	eru	áhaldafimleikar	karla,	áhaldafimleikar	kvenna,	hópfimleikar	og	fimleikar	

fyrir	 alla	 en	 það	 eru	 nokkurs	 konar	 sýningafimleikar.	 Hérlendis	 réðu	 áhaldafimleikar	

karla	 og	 kvenna	 ríkjum	 lengst	 af	 en	mikill	 vöxtur	 hefur	 orðið	 í	 hópfimleikum	 í	 kjölfar	

góðs	gengis	íslensku	liðanna	á	alþjóðlegum	mótum.	

Áhaldafimleikar	 og	 hópfimleikar	 eru	 nokkuð	 ólíkar	 greinar	 en	 þær	 byggja	 á	 sömu	

grunnfærni	í	styrk	og	liðleika.	Grundvallarmunur	greinanna	er	sá	að	áhaldafimleikar	eru	

að	mestu	leyti	einstaklingsíþrótt	á	meðan	hópfimleikar	eru	að	öllu	leyti	hópíþrótt.	Þau	
áhöld	sem	keppt	er	á	eru	einnig	mjög	ólík.	Í	áhaldafimleikum	karla	er	keppt	á	sex	ólíkum	

áhöldum.	Þessi	áhöld	eru	gólf,	stökk,	tvíslá,	svifrá,	bogahestur	og	hringir.	Bogahestur	og	

hringir	krefjast	mikils	styrks	og	 jafnvægis	og	eru	þessi	áhöld	talin	erfiðustu	áhöld	sem	
keppt	er	á	 í	fimleikum.	Í	áhaldafimleikum	kvenna	er	keppt	á	fjórum	áhöldum,	þau	eru	

gólf,	 stökk,	 tvíslá	og	 jafnvægisslá.	 Í	hópfimleikum	eru	áhöldin	þrjú,	gólf,	dýnustökk	og	

trampólínstökk.		

Hér	á	eftir	verður	fjallað	um	hópfimleika	í	fræðilegu	samhengi	og	gerð	grein	fyrir	því	

hvað	felst	í	gólfæfingum	í	hópfimleikum.	

2.4.1 Hópfimleikar	í	fræðilegu	samhengi	

Uppruna	hópfimleika	má	rekja	til	Norðurlandanna	en	fyrsta	opinbera	hópfimleikamótið	

var	haldið	í	Finnlandi	árið	1996	(Hlíf	Þorgeirsdóttir,	2012).	Það	var	þó	ekki	fyrr	en	árið	

2005	að	greinin	var	opinberlega	samþykkt	og	sérstök	nefnd	var	stofnuð	til	þess	að	halda	
utan	 um	mál	 þeirra	 sem	 koma	 að	 hópfimleikum	 (UEG,	 e.d.).	 Greinin	 er	 jafnframt	 sú	

yngsta	innan	evrópska	fimleikasambandsins	en	hún	hefur	náð	sívaxandi	vinsældum	um	

alla	Evrópu	(UEG,	2015a).	Hópfimleikar	eru	liðsíþrótt	og	byggir	árangur	í	íþróttinni	þess	
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vegna	 á	 þátttöku	 og	 stigafjölda	 allra	 liðsmanna	 á	 þremur	 áhöldum:	 gólfæfingum,	

dýnustökkum	og	trampólínstökkum.	Keppt	er	í	karlaflokki,	kvennaflokki	og	blönduðum	
flokki	 en	 þar	 er	 liðið	 sett	 saman	 úr	 jöfnum	 fjölda	 karla	 og	 kvenna.	 Hvert	 lið	 saman-

stendur	af	átta	til	tíu	keppendum	sem	allir	verða	að	taka	þátt	í	gólfæfingum.	Í	dýnu-	og	

trampólínstökkum	 framkvæmir	 lið	 þrjár	 umferðir	 af	 fimleikaæfingum	 og	 þurfa	 sex	
keppendur	að	taka	þátt	í	hverri	umferð.	Ekki	er	gerð	krafa	um	að	allir	verði	að	taka	þátt	

í	 dýnu-	 og	 trampólínstökkum	 svo	 það	mættu	 jafnvel	 vera	 sömu	 sex	 sem	 taka	 þátt	 í	

öllum	umferðum	(UEG,	2015b).	

Líkt	 og	 í	 öðrum	 íþróttagreinum	 þarf	 að	 fylgja	 ákveðnum	 reglum	 í	 hópfimleikum.	

Þessar	 reglur	 eru	 búnar	 til	 af	 Alþjóðafimleikasambandinu	 og	 eru	 þær	 í	 daglegu	 tali	

kallaðar	„kódinn“	(e.	Code	of	Points).	Kódinn	er	nokkurs	konar	biblía	fimleikaþjálfarans	

og	er	þar	að	finna	reglur	varðandi	fjölda	iðkenda	á	áhöldum,	reglur	varðandi	klæðaburð	
iðkenda	og	þjálfara	á	mótum,	númer,	tákn	og	gildi	 fyrir	allar	þær	fimleikaæfingar	sem	

leyfilegt	er	að	framkvæma	í	keppni	og	stífar	reglur	um	hvernig	setja	eigi	saman	æfingu	á	

öllum	 þremur	 áhöldum.	 Þar	 má	 einnig	 finna	 útskýringar	 á	 öllum	 þeim	 þáttum	 sem	

dómara	 er	 heimilt	 að	 gefa	 frádrátt	 fyrir	 í	 keppni	 en	 í	 fimleikum	 tíðkast	 að	 æfingar	
iðkenda	 byrja	 í	 tíu	 og	 síðan	 er	 dregið	 frá	 fyrir	 ýmis	 „óhreinindi“	 í	 framkvæmd.	 Þegar	

talað	 er	 um	óhreinindi	 er	 til	 að	mynda	 átt	 við	 frávik	 frá	 fullkominni	 tækni	 í	 fimleika-
æfingum,	hæð	og	 lendingarstöðu	fimleikamannsins	 í	stökkum	og	aðgerðir	þjálfara	svo	
eitthvað	 sé	 nefnt	 (UEG,	 2015b).	 Reglurnar	 eru	 heldur	 strangar	 og	 því	 er	 algengt	 að	

fimleikasambönd	einstakra	þjóða	búi	 til	 sínar	undanþágur	á	 reglunum.	Hérlendis	hafa	
verið	 búnar	 til	 undanþágur	 sem	 eiga	 við	 um	 yngri	 flokkana	 og	 þau	 lið	 sem	 kjósa	 að	
keppa	í	svokallaðri	B-deild	 í	meistaraflokki	og	unglingaflokki.	Þar	mega	tólf	keppendur	

taka	þátt	á	hverju	áhaldi	og	ekki	er	gerð	krafa	um	að	iðkandi	taki	þátt	í	gólfæfingum	til	
þess	að	hann	megi	taka	þátt	í	dýnu-	og	trampólínstökkum.	Í	undanþágunum	hafa	auð-

veldar	 fimleikaæfingar,	 sem	 ekki	 er	 í	 kódanum,	 fengið	 gildi.	 Einnig	 eru	 ýmsar	 undan-
þágur	á	frádráttarpunktum	dómara	og	búið	að	bæta	við	ýmsum	bónusstigum	(Fimleika-

samband	Íslands,	2016).		

Allar	fimleikaæfingar	sem	hægt	er	að	framkvæma	hafa	ákveðið	gildi,	það	er	ákveðin	
stig	fást	fyrir	að	framkvæma	tiltekna	fimleikaæfingu.	Hver	æfing	hefur	einnig	númer	og	

tákn	til	þess	að	hægt	sé	að	greina	æfingar	frá	hverri	annarri.	Fyrir	þá	sem	þekkja	vel	til	

eru	táknin	mjög	skiljanleg	en	þau	hafa	þann	eiginleika	að	þau	lýsa	framkvæmd	æfingar-
innar.	Til	að	mynda	er	handahlaup	táknað	með	X	en	þegar	fimleikamaður	gerir	handa-

hlaup	 myndar	 líkami	 hans	 X	 þegar	 hann	 er	 á	 hvolfi.	 Aftast	 í	 reglunum	 er	 að	 finna	

viðauka	þar	sem	allar	fimleikaæfingar	eru	tilgreindar	ásamt	númeri	þeirra,	tákni	og	gildi.	
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Hvert	 áhald	hefur	 sinn	 viðauka	þar	 sem	æfingar	eru	 flokkaðar	eftir	 líkum	eiginleikum	

þeirra	 og	 raðað	 í	 stigvaxandi	 röð	 eftir	 erfiðleikastigi.	 Númer	 fimleikaæfinga	 eru	 lítið	
notuð	nema	þegar	skilgreina	á	hvaða	 fimleikaæfingar	 lið	ætlar	að	 framkvæma	á	gólfi.	

Þá	 er	 skylda	 að	 skrifa	 númer	æfingar	 þar	 sem	 það	 segir	 til	 um	 hver	 einkenni	æfing-

arinnar	 eru	 og	 sömuleiðis	 hvert	 gildi	 hennar	 er.	 Á	 dýnu-	 og	 trampólínstökkum	 hins	
vegar	 eru	 númerin	 aldrei	 notuð	 heldur	 einungis	 tákn	 þeirra	 og	 gildi.	 Einhverjar	

fimleikaæfingar	 er	 hægt	 að	 framkvæma	 á	 öllum	 þremur	 áhöldum	 og	 hefur	 tiltekin	

æfing	þá	sama	tákn	á	öllum	áhöldum	en	númer	hennar	og	gildi	er	ekki	það	sama.	

Hópfimleikar	 krefjast	 árangursríkrar	 samvinnu	 liðsfélaga,	 framúrskarandi	 tækni	 í	

erfiðum	fimleikaæfingum	og	góðum	liðsanda	en	lykilinn	að	góðum	árangri	hópfimleika-

manna	má	rekja	til	þeirrar	staðreyndar	að	einstaklingar	innan	liðs	vinna	sem	einn	inni	á	

gólfinu	(British	gymnastics,	e.d.;	UEG,	2015a).	Sú	staðreynd	að	keppt	er	í	liði	gerir	grein-
ina	mjög	áhorfendavæna	og	auðvelt	er	fyrir	áhorfendur	að	greina	góð	lið	frá	frábærum	

eingöngu	út	frá	útgeislun	þeirra	og	samheldni	á	gólfinu	(UEG,	2015a).	

2.4.2 Gólfæfingar	í	hópfimleikum	

Gólfæfingar	 eru	 í	 einföldu	máli	 dans	 sem	 inniheldur	 ýmsar	 æfingar	 sem	 fimleikafólk	
kallar	 í	 daglegu	 tali	 fimleikaæfingar	 (e.	moments),	 en	 þessar	æfingar	 eru	 hopp,	 jafn-

vægi,	 snúningar	 (e.	 pirouettes)	 og	 akróbatískar	 æfingar	 (e.	 acrobatic	 elements).	

Akróbatískar	æfingar	 eru	 fimleikaæfingar	 sem	 eru	 nokkurs	 konar	 stökkæfingar.	 Þetta	
eru	 fimleikaæfingar	eins	og	handahlaup,	kollhnís	og	heljarstökk.	 Lið	 framkvæmir	gólf-

æfingar	í	takt	við	tónlist	á	þunnum	dýnum	sem	mynda	18	sinnum	14	metra	rétthyrning.	

Vel	útfærð	gólfæfing	sem	sýnir	góða	tækni	 í	 fimleika-	og	akróbatískum	æfingum,	gott	
flæði,	samhæfðar	hreyfingar	liðs	og	öryggi	og	útgeislun	í	framkvæmd	er	það	sem	öll	lið	

stefna	að	(UEG,	2015a).	

Þrír	þættir	mynda	þá	einkunn	sem	lið	fær	fyrir	gólfæfingar.	Í	fyrsta	lagi	er	það	erfið-

leiki	 æfingarinnar,	 í	 öðru	 lagi	 framkvæmd	 æfingarinnar	 og	 í	 þriðja	 lagi	 samsetning	

hennar.	 Erfiðleiki	 gólfæfingar	 segir	 til	 um	 hve	 erfiðar	 og	 flóknar	 fimleikaæfingar	 liðið	

framkvæmir.	Þessar	fimleikaæfingar	eru	eins	og	áður	segir	hopp,	jafnvægi,	snúningar	og	

akróbatískar	æfingar.	Því	erfiðari	sem	fimleikaæfingin	er	samkvæmt	reglunum	því	hærri	

stig	fær	 lið	fyrir	tiltekna	æfingu.	Lægsta	stig	sem	hægt	er	að	fá	fyrir	fimleikaæfingu	er	

0,2	og	það	hæsta	er	1,2.	Stigin	fyrir	hverja	fimleikaæfingu	eru	svo	lögð	saman	og	mynda	

þannig	 einkunn	 liðs	 fyrir	 tiltekinn	 þátt.	 Einnig	 þarf	 gólfæfing	 að	 innihalda	 eina	 sam-

vinnuæfingu	en	hún	 felur	 í	 sér	að	 tveir	eða	 fleiri	 fimleikamenn	vinni	 saman	 í	 að	 sýna	

ákveðna	þyngdarbreytingu,	það	er	lyfta	eða	kasta	þarf	fimleikamanni	frá	gólfi.	Yfirleitt	
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er	það	svo	að	hann	er	gripinn	aftur	og	honum	hjálpað	að	lenda	í	gólfinu	svo	slys	verði	

ekki	en	það	stendur	þó	ekkert	um	það	í	reglunum.	Í	reglunum	má	finna	ýmsar	æfingar	
og	þar	er	útskýrt	 í	þaula	hvernig	 framkvæma	eigi	 tilteknar	æfingar.	Við	val	á	 fimleika-

æfingum	 er	 mikilvægt	 að	 þjálfari	 velji	 fimleikaæfingar	 sem	 hæfa	 getustigi	 liðsins	 en	

þessi	 þáttur	 einkunnar	 getur	 verið	 mjög	 mismunandi	 milli	 liða.	 Lið	 sem	 hefur	 mikla	
færni	 getur	 verið	 að	 gera	margar	æfingar	 sem	 telja	mikið	 til	 erfiðleikastiga	 og	 ef	 vel	

tekst	til	þá	skilar	það	inn	mörgum	stigum	fyrir	liðið	(UEG,	2015b).	

Annar	þáttur	gólfæfingar	 sem	hefur	áhrif	á	einkunn	er	 framkvæmd	hennar	en	þar	

eru	fimleikamenn	í	aðalhlutverki.	Þegar	horft	er	á	framkvæmd	æfingar	er	öll	æfingin	 í	
heild	sinni	tekin	fyrir	og	fylgst	er	með	þeim	atriðum	sem	túlka	má	sem	fagurfræði	gólf-

æfingar.	 Hér	 byrja	 öll	 lið	með	 einkunnina	 tíu	 og	 hún	 lækkar	 svo	 í	 samræmi	 við	 ýmis	

óhreinindi	sem	grípa	augu	dómarans.	Þetta	eru	atriði	eins	og	góð	tækni	fimleikamanna	í	
fimleikaæfingum,	hvort	þeir	eru	 samtaka	 í	hreyfingum	sínum	og	hvort	allir	noti	 sömu	

tækni	í	hreyfingum	svo	dæmi	séu	tekin	(UEG,	2015b).	Stór	hluti	þess	tíma	sem	notaður	

er	 til	 þess	 að	 æfa	 gólfæfingu	 miðar	 að	 því	 að	 gera	 þennan	 hluta	 æfingarinnar	 óað-

finnanlegan	en	það	krefst	mikils	aga	af	hálfu	fimleikamanna	að	halda	einbeitingu	í	þann	
tíma	 sem	 tekur	 að	 fínpússa	 og	 samhæfa	 hreyfingar.	 Margir	 þjálfarar	 velja	 einfaldar	

hreyfingar	til	þess	að	frádráttur	fyrir	framkvæmd	æfingar	sé	sem	lægstur.	Það	þarf	þó	
að	 huga	 að	 því	 að	 æfingin	 sé	 ekki	 of	 einföld	 þar	 sem	 það	 getur	 einnig	 haft	 áhrif	 á	
einkunn	og	lið	geta	fengið	frádrátt	fyrir	dýnamík	í	framkvæmd	sinni.		

Þriðji	 þátturinn	 er	 svo	 samsetning	 æfingar	 en	 þessi	 þáttur	 er	 alfarið	 í	 höndum	

þjálfara	og	að	mörgu	er	að	hyggja	þegar	góð	gólfæfing	er	sett	saman.	Fyrir	samsetningu	
geta	lið	mest	fengið	fjóra	í	einkunn	en	eins	og	áður	segir	leggst	sú	einkunn	við	fyrri	ein-

kunnir	 fyrir	 erfiðleikastig	 og	 framkvæmd	gólfæfingarinnar.	Hér	 þarf	 þjálfari	 að	 þekkja	

reglurnar	vel	til	að	góður	árangur	náist,	en	þar	eru	tiltekin	öll	þau	atriði	sem	verða	að	

koma	fram.	Gólfæfing	þarf	til	að	mynda	að	innihalda	að	minnsta	kosti	sex	ólík	mynstur	
(e.	 formations).	 Það	 sem	 fimleikamenn	 kalla	 mynstur	 í	 daglegu	 tali	 er	 uppröðun	

fimleikamanna	á	gólfinu,	það	er	hvar	þeir	eru	staðsettir.	 Í	stærðfræði	er	merkingin	þó	

önnur	 en	 þá	 er	 talað	 um	mynstur	 þegar	 búið	 er	 að	 raða	 saman	 nokkrum	minni	 ein-
ingum	 til	 þess	 að	mynda	 eina	 heild	 (What	 is	 a	mathematical	 structure,	 e.d.).	 Þessar	

staðsetningar	eru	teiknaðar	á	blað	þar	sem	notaður	er	punktur	eða	x	til	þess	að	tákna	

staðsetningu	fimleikamannsins.	Af	þessum	sex	mynstrum	þarf	eitt	að	vera	lítið	og	þétt,	
það	 er	 það	má	 ekki	 vera	 stærra	 en	 16	 fermetra	 ferningur.	 Eitt	mynstur	 þarf	 að	 vera	

stórt,	það	er	mynstrið	þarf	að	fylla	út	í	allt	gólfið,	sem	er	eins	og	áður	segir	18	sinnum	

14	metra	 rétthyrningur	 eða	 252	 fermetrar.	 Tvö	mynstur	 verða	 að	 vera	 bylgjulaga	 (e.	
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curved),	 hér	 er	 hægt	 að	hafa	 hring,	 tvo	 litla	 hringi,	 tvo	hálfhringi	 eða	önnur	mynstur	

sem	 líta	 ekki	 út	 eins	og	bein	 lína	 á	 gólfinu	ef	 strik	 væri	 dregið	 á	milli	 fimleikamanna.	
Gólfæfing	þarf	einnig	að	fylgja	ströngum	skilyrðum	um	tímalengd	en	hún	má	ekki	vera	

styttri	en	2:15	mín	og	ekki	 lengri	en	2:45	mín.	Tónlist	þarf	að	vera	án	söngs	og	hreyf-

ingar	þurfa	að	vera	 í	 takt	við	 tónlistina,	bæði	á	heilum,	hálfum	og	 tvöföldum	töktum.	
Reglurnar	kveða	einnig	á	um	að	fimleikamenn	þurfi	að	snúa	með	andlit	að	dómara,	bak	

í	 átt	 að	 dómara	 og	með	 andlit	 annað	hvort	 að	 hægri	 eða	 vinstri	 hlið	 gólfflatar	 þegar	

horft	er	framan	á	gólfið.	Þeir	þurfa	einnig	að	gera	hreyfingar	fram	á	við,	aftur	á	bak	og	
til	hliðar	og	á	einhverjum	tímapunkti	þurfa	allir	fimleikamenn	að	liggja,	standa,	sitja	og	

hoppa	 í	æfingunni.	 Allar	 þær	 kröfur	 sem	uppfylla	 þarf	 varðandi	 samsetningu	æfingar	

þurfa	allir	fimleikamenn	að	framkvæma	á	sama	tíma	ellegar	kemur	til	frádráttar	vegna	

skorts	á	tilteknum	þætti	(UEG,	2015b).	

Eins	og	sjá	má	eru	ansi	mörg	atriði	sem	þarf	að	hafa	í	huga	til	að	byggja	upp	fram-

bærilega	gólfæfingu.	Fyrir	utan	þær	reglur	sem	þjálfarar	þurfa	að	fylgja	 í	uppbyggingu	

gólfæfingarinnar	 þurfa	 þeir	 einnig	 að	 huga	 að	 ýmsum	 öðrum	 eiginleikum	 eins	 og	 til	

dæmis	 hvernig	 gólfæfingin	 lítur	 sjónrænt	 fyrir	 áhorfendur,	 hvort	 þær	 hreyfingar	 sem	
fimleikamenn	gera	eru	of	 flóknar	eða	of	einfaldar	 fyrir	 tiltekinn	hóp,	hvort	hreyfingar	

séu	 einhæfar	 og	 fleira	 sem	 hvergi	 er	 að	 finna	 í	 reglunum.	 Þegar	 þjálfari	 semur	 gólf-
æfingu	 standa	 honum	 allar	 dyr	 opnar	 svo	 lengi	 sem	 hann	 fylgir	 ramma	 reglnanna	 til	
hins	 ítrasta.	 Skemmtilegt	 getur	 verið	 að	prófa	nýjar	 hreyfingar	 og	 fara	 aðeins	 út	 fyrir	

þægindarammann	þegar	gólfæfing	er	samin.	

2.5 Hreyfingar	einstaklings	
Hreyfing	 er	 þekkt	 leið	 einstaklinga	 til	 tjáningar	 og	 er	 tjáningarformið	 jafn	misjafnt	 og	

einstaklingar	 eru	margir.	 Sumir	 nota	 handahreyfingar	 til	 þess	 að	 leggja	 áherslu	 á	mál	

sitt,	einhverjir	fara	út	að	hlaupa	til	þess	að	hreinsa	hugann	og	koma	skipulagi	á	hugsanir	
sínar	og	enn	aðrir	nota	dans	til	þess	að	tjá	tilfinningar	sínar.	Á	barnsaldri	er	það	hreyf-

ingin	 sem	 kennir	 einstaklingum	 að	 þekkja	 sig	 og	 umhverfi	 sitt,	 hún	 hjálpar	 þeim	 að	

uppgötva	 líkama	sinn	og	stuðlar	að	 líkamlegum	vexti	og	þroska	 (Curtis,	1982).	Grund-
vallaratriði	þess	að	einstaklingur	nái	almennri	hreyfifærni	er	annars	vegar	vöxtur	líkama	

og	hins	vegar	þroski	taugakerfis	en	ólíkt	er	frá	einum	aðila	til	annars	á	hve	löngum	tíma	

þessi	 hreyfifærni	 þroskast.	 Það	 er	 þó	 vitað	 að	 allir	 einstaklingar	 fara	 í	 gegnum	 sömu	
skref	og	röð	þeirra	er	alltaf	sú	sama,	það	er	sitja,	skríða,	standa,	ganga	og	svo	hlaupa,	og	

fara	flestir	í	gegnum	öll	skref	í	ferlinu	(Aldís	Guðmundsdóttir,	1997).	
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Fimleikaþjálfun	má	að	einhverju	leyti	líkja	við	þróun	hreyfiþroska	en	iðkendur	fara	í	

gegnum	ákveðið	 ferli	á	sínum	yngri	árum	 í	 íþróttinni.	Þegar	ákveðinni	 færni	er	náð	er	
hægt	 að	 auka	 erfiðleikastig	 og	 bæta	 nýjum	 hreyfingum	 við.	 Þegar	 við	 horfum	

til		gólfæfinga	má	auðveldlega	koma	auga	á	þessa	þróun.	Yngri	flokkar	félaganna	fram-

kvæma	einfalda	gólfæfingu	með	auðveldum	sporum	og	fimleikaæfingum.	Eftir	því	sem	
getustig	 flokkanna	 hækkar	 verða	 fimleikaæfingarnar	 erfiðari	 og	 allar	 hreyfingar	 fim-

leikamanna	flóknari.	Þegar	horft	er	á	gólfæfingar	í	hópfimleikum	má	sjá	ákveðin	líkindi	

með	 þeim	 hreyfingum	 sem	 lið	 framkvæma.	 Val	 hreyfinga	 sem	 nota	 á	 er	 algjörlega	 í	
höndum	þjálfara	en	það	virðist	þó	vera	þannig	að	margir	þjálfarar	nota	sömu	hreyfing-

arnar	en	setja	þær	saman	á	ólíkan	hátt.	

Hér	má	finna	 lista	af	nokkrum	vinsælum	hreyfingum	sem	þjálfarar	nota	þegar	þeir	

semja	nýja	gólfæfingu.	Listinn	er	engan	veginn	tæmandi	en	eftirfarandi	hreyfingar	eiga	
það	 sameiginlegt	að	þær	má	nota	á	einfaldan	máta	 til	þess	að	 ferðast	á	milli	 staða	á	

gólfinu.	 Lítið	 sem	ekkert	er	 til	 af	 skriflegum	útskýringum	 fyrir	þjálfara	að	 fara	eftir	en	

hreyfingar	 lærast	 munnlega	 og	 verklega	 í	 gegnum	 iðkun	 og	 því	 er	 mikilvægt	 að	 allir	

þjálfarar	noti	sama	tungumál	til	að	auðvelda	iðkendum	að	átta	sig	á	til	hvers	er	ætlast.		

• Tá	á	hné:	Fimleikamaður	 stendur	beinn	og	 lyftir	 öðrum	 fætinum	upp.	 Fóturinn	
sem	staðið	er	á	er	alveg	beinn	og	hinn	fóturinn	er	með	hnéð	bogið	í	90°.	Táin	á	
bogna	fætinum	snertir	hnéð	á	beina	fætinum.	Þetta	er	hægt	að	gera	hvort	sem	er	
á	hægri	eða	vinstri	fæti	og	jafnan	hægt	að	snúa	hnénu	á	bogna	fætinum	fram	eða	
til	hliðar.	Þegar	framkvæmdir	eru	snúningar	er	algengast	að	setja	tá	á	hné.	

• Fótlyfta:	Fimleikamaður	stendur	beinn	og	lyftir	öðrum	fætinum	upp.	Báðir	fætur	
eru	alveg	beinir.	Þegar	lyfta	á	fætinum	er	hægt	að	gera	það	beint	fram,	til	hliðar	
eða	aftur	á	bak	og	má	gera	fótlyftu	á	tá	eða	með	hæl	í	gólfi.	

• Renniskref	(e.slide):	Fimleikamaður	stígur	skref	á	öðrum	fætinum	og	dregur	hinn	
fótinn	á	eftir	sér.	Fóturinn	sem	dreginn	er	skal	vera	þráðbeinn	og	mega	einungis	
tærnar	snerta	gólfið.	Hægt	er	að	taka	renniskref	ýmist	fram,	til	hliðar,	aftur	á	bak	
eða	á	ská.	Einnig	er	hægt	að	láta	þann	fót	sem	dreginn	er	fara	ýmsar	leiðir,	til	að	
mynda	beint	að	 fætinum,	hann	getur	 farið	 í	hring	 fram	á	við	eða	aftur	á	bak.	 Í	
renniskrefi	er	hægt	að	hafa	hendur	á	ólíkum	stöðum.	
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• „Sjassei“:	 Ekki	 er	 til	 neitt	 íslenskt	 orð	 yfir	 „sjassei“	 og	 því	 verður	 alþjóðlega	
hugtakið	 notað	 í	 þessu	 verkefni.	 „Sjassei“	má	 einnig	 kalla	 hliðar	 saman	 hliðar.	
Fyrst	 er	 tekið	 skref	 og	 svo	 spyrnir	 fimleikamaðurinn	 sér	 upp	 í	 loft	 þar	 sem	
fæturnir	 snertast	 áður	 en	 lent	 er	 aftur	 á	 gólfinu	 á	 öðrum	 fæti	 og	 annað	 skref	
tekið.	 Þegar	 „sjassei“	 er	 framkvæmt	 er	 mikilvægt	 að	 huga	 að	 því	 að	 annar	
fóturinn	leiði	hreyfinguna.	Hægt	er	að	gera	„sjassei“	ýmist	fram,	til	hliðar,	aftur	á	
bak	 eða	 á	 ská	 og	 getur	 „sjassei“	 verið	 mislangt	 og	 mishátt.	 Fætur	 eru	 alltaf	
þráðbeinir	og	snertast	í	loftinu	en	hægt	er	að	hafa	hendur	á	mismunandi	stöðum.	

• Hopp:	 Fimleikamaður	 stendur	 beinn	 og	 hoppar	 upp	 í	 loft.	 Í	 einföldustu	 mynd	
þess	byrjar	 fimleikamaður	með	hendur	uppi,	 sveiflar	þeim	niður	með	síðum	og	
beygir	hnén,	hann	sveiflar	svo	höndum	upp	á	sama	tíma	og	hann	réttir	úr	fótum	
og	 lyftist	frá	 jörðu.	Hopp	er	einnig	hægt	að	nota	til	þess	að	færast	úr	stað	jafnt	
fram,	 til	 hliðar,	 aftur	 á	 bak	 eða	 á	 ská	 og	 hægt	 er	 að	 hafa	 hendur	 og	 fætur	 á	
ólíkum	stöðum.	

• Rúll:	Rúll	er	snúningur	um	langás,	talað	um	langás	sem	lengsta	ás	líkamans,	hér	
frá	hvirfli	að	hælum,	þar	sem	fimleikamaður	snýst	oftast	um	360°,	aldrei	meira	en	
stundum	 minna.	 Í	 sinni	 einföldustu	 mynd	 má	 útskýra	 rúll	 á	 þann	 hátt	 að	
fimleikamaður	liggur	á	bakinu	eða	maganum	og	snýr	sér	til	hægri	eða	vinstri	um	
360°.	 Ýmsar	 útfærslur	 er	 svo	 hægt	 að	 gera	 en	 fimleikamaður	 getur	 byrjað	 á	
hnjánum,	snýr	sér	svo	180°	og	leggst	á	bakið	áður	en	hann	snýr	180°	í	viðbót	og	
sest	 aftur	 upp	 eða	 lendir	 jafnvel	 á	 maganum.	 Önnur	 útfærsla	 er	 þar	 sem	
fimleikamaður	 situr	 á	 hnjánum,	 snýr	 sér	 180°	 til	 hægri	 eða	 vinstri	 og	 sest	 á	
rassinn,	hann	heldur	svo	áfram	að	snúast	um	180°	í	viðbót	og	sest	aftur	á	hnén.	
Rúllið	 má	 útfæra	 á	 ýmsan	 hátt.	 Fimleikamaður	 getur	 byrjað	 á	 hnjánum,	 snúið	
180°	 á	 rassinn,	 snúið	 sér	 svo	 um	 180°	 viðbót	 og	 staðið	 upp.	 Einnig	 getur	
fimleikamaður	byrjað	standandi,	beygt	annað	hné	í	gólf	og	snúið	sér	um	180°	og	
lent	á	rassinum,	hann	getur	svo	snúið	um	180°	 í	viðbót	og	 lent	ýmist	standandi	
eða	 á	 hnjánum.	 Ýmsar	 útfærslur	 eru	 til	 af	 rúlli	 og	 er	 þetta	 ein	 mest	 notaða	
æfingin	í	gólfæfingum.	

• Kollhnís:	 Kollhnís	 er	 snúningur	 um	 þverás,	 þverás	 er	 hér	 styttri	 ás	 líkamans.	
Fimleikamaður	 byrjar	 í	 standandi	 stöðu,	 beygir	 svo	 hnén	 og	 setur	 hendurnar	 í	
gólfið.	 Fimleikamaður	 réttir	 svo	 úr	 hnjánum	 og	 leggur	 herðarnar	 í	 gólfið	 fyrir	
framan	hendurnar.	Hann	spyrnir	sér	frá	gólfinu	og	veltur	yfir	á	bakið.	Hægt	er	að	
lenda	kollhnís	í	sitjandi,	standandi	eða	jafnvel	 liggjandi	stöðu.	Einnig	er	hægt	að	
gera	kollhnís	bæði	fram	og	aftur	á	bak.	
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• Handahlaup:	Handahlaup	er	hægt	að	gera	á	tvenns	konar	hátt.	Annars	vegar	er	
það	 360°	 snúningur	 um	 þverás.	 Fimleikamaður	 stendur	 beinn	 og	 teygir	
hendurnar	 til	 hliðar	 í	 jörðina.	 Líkami	 hans	 er	 þá	 á	 hvolfi	 en	mjaðmir	 hans	 hafa	
ekkert	snúist.	Hann	heldur	svo	áfram	að	snúast	þar	til	hann	stendur	um	það	bil	
eins	 metra	 fjarlægð	 frá	 upphafsstað	 sínum	 en	 mjaðmir	 snúa	 enn	 í	 sömu	 átt.	
Einnig	 er	 hægt	 að	 framkvæma	 aðra	 gerð	 af	 handahlaupi	 en	 þá	 snýst	
fimleikamaðurinn	einnig	180°	um	langás.	Fimleikamaður	stendur	beinn	og	teygir	
hendurnar	 beint	 fram	 að	 gólfinu.	 Hann	 snýr	 höndunum	 um	 90°	 áður	 en	 hann	
leggur	þær	í	jörðina	og	sparkar	svo	fótunum	upp.	Þá	er	fimleikamaðurinn	á	hvolfi	
og	hefur	snúist	um	90°	í	mjöðmum.	Fimleikamaðurinn	snýr	mjöðmum	áfram	um	
90°	og	setur	fæturna	í	jörðina.	Hann	hefur	þá	snúist	í	360°	um	þverás	og	180°	um	
langás.	 Þegar	 handahlaup	 er	 framkvæmt	 eru	 hendur	 og	 fætur	 beinir	 og	 í	
mjöðmum	myndast	 oftast	 bein	 lína.	 Einnig	 er	 hægt	 að	 mynda	 minna	 en	 180°	
horn	í	mjöðmum	og	hafa	fæturna	þannig	nær	jörðunni.	

2.6 Samantekt	
Af	framansögðu	má	sjá	að	stærðfræði	og	fimleikar	hafa	marga	snertifleti.	Hvoru	tveggja	
byggja	mjög	ákveðið	á	að	nemendur	 læri	ákveðinn	grunn	áður	en	 lengra	er	haldið	og	

síðara	 nám	 byggir	 mjög	 ákveðið	 á	 fyrra	 námi	 ef	 möguleiki	 á	 að	 vera	 á	 að	 auka	
erfiðleikastigið.	Þá	 skiptir	þekking	á	 faglega	 tungumálinu	miklu	máli	 á	báðum	stöðum	
því	 hún	 er	 undirstaða	 þess	 að	 allir	 skilji	 hvað	 um	er	 rætt	 og	 sparar	 tíma	 og	 orku	 við	

kennslu,	vegna	þess	að	ekki	þarf	að	margútskýra	hvað	ýmis	atriði	þýða,	heldur	er	hægt	
að	 setja	 tíma	 og	 orku	 í	 að	 efla	 skilning,	 auka	 færni	 og	 bæta	 við	 erfiðleikastigum.	
Ómögulegt	væri	að	semja	gólfæfingu	og	kenna	hana	öðruvísi	en	blanda	stærðfræðinni	

þar	 inn	 meðvitað	 og	 ómeðvitað	 svo	 dæmið	 gangi	 upp,	 hvað	 varðar	 tímalengd,	

samsetningu	og	útfærslu	æfinga.	

Í	næstu	köflum	verður	gerð	ítarleg	greining	fyrir	rannsókn	sem	gerð	var	á	því	hvernig	

uppbyggingar	gólfæfinga,	orðræða	þjálfara	og	stærðfræðin	tengjast.	
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3 Aðferðafræði	rannsóknar	

Í	þessum	kafla	verður	gerð	grein	fyrir	 framkvæmd	rannsóknarinnar.	Fjallað	verður	um	
markmið	hennar	og	gerð	grein	fyrir	þeim	rannsóknarspurningum	sem	settar	voru	fram	

Sagt	 verður	 frá	þeim	 rannsóknaraðferðum	sem	notaðar	 voru	ásamt	því	 að	gera	grein	

fyrir	gagnaöflun,	skráningu	og	úrvinnslu	gagna.	

3.1 Markmið	og	rannsóknarspurning	
Ferill	minn	sem	fimleikaþjálfari	fer	að	nálgast	15	ár	en	ég	hef	verið	viðloðandi	fimleika	í	
rúm	20	ár.	Þar	af	hefur	stærstur	hluti	þessa	tíma	tengst	hópfimleikum	á	einn	eða	annan	

hátt.	 Þegar	 ég	 var	 að	æfa	 hópfimleika	 voru	 gólfæfingar	 uppáhaldsáhaldið	mitt	 og	 ég	

hlakkaði	alltaf	til	þess	að	mæta	á	æfingu	þegar	ég	vissi	að	við	vorum	bara	að	æfa	gólf.	
Það	lá	því	vel	við	að	fara	að	þjálfa	gólfæfingar	þegar	ég	lagði	spandexgallann	á	hilluna	
og	ég	sé	svo	sannarlega	ekki	eftir	þeirri	ákvörðun	minni.	Þegar	kom	að	því	að	velja	mér	

efni	til	þess	að	skrifa	um	í	þessu	verkefni,	bölvaði	ég	því	að	hafa	ekki	farið	í	íþróttafræði	
svo	ég	gæti	skrifað	um	fimleika.	Því	það	er	það	sem	lífið	og	tilveran	snýst	um	hjá	mér	

árið	um	kring.	En	eftir	smá	umhugsun	og	vangaveltur	datt	ég	niður	á	frábæra	hugmynd	

með	 leiðbeinandanum	 mínum	 sem	 var	 að	 skrifa	 um	 fimleika	 og	 tengja	 við	 eitt	 af	
uppáhaldsfaginu	 mínu	 í	 skóla,	 stærðfræði.	 Markmið	 rannsóknarinnar	 var	 að	 skoða	
hvort	og	þá	hvaða	stærðfræði	mætti	 finna	 í	 fimleikum.	Þar	sem	fimleikar	er	viðamikil	

íþróttagrein	ákvað	ég	að	einbeita	mér	að	hópfimleikum.	Fjölbreytni	greinarinnar	er	þó	

of	 viðamikil	 til	 að	 gera	 öllu	 skil	 í	 verkefni	 eins	 og	 þessu	 og	 var	 þess	 vegna	 tekin	 sú	
ákvörðun	 að	 beina	 sjónum	 að	 gólfæfingum	 í	 hópfimleikum	 og	 skoða	 hvernig	 stærð-

fræðihugmyndir	og	–hugtök	eru	nýtt	í	þjálfun	hópfimleika.	

Rannsóknin	var	tvíþætt.	 Í	fyrsta	lagi	vildi	ég	skoða	uppbyggingu	gólfæfinga	og	gera	

grein	fyrir	þeirri	stærðfræði	sem	birtist	þar.	Ég	skoðaði	meðal	annars	þau	mynstur	sem	

fimleikamenn	mynda	í	gólfæfingunni,	þær	hreyfingar	sem	einstaklingur	framkvæmir	og	

hvernig	þessar	hreyfingar	spila	saman	innan	hópsins.	Í	öðru	lagi	vildi	ég	greina	þá	orð-

ræðu	sem	á	sér	stað	á	æfingum,	það	er	hvaða	orð	þjálfarinn	notar	til	þess	að	útskýra	og	
kenna	 hreyfingar	 og	 þá	 hvort	 hann	 notar	 stærðfræðihugtök	 markvisst	 í	 útskýringum	

sínum.	Ef	hann	gerir	það	ekki	er	hann	þá	samt	að	hugsa	út	frá	og	byggja	á	hugmyndum	

stærðfræðinnar	 þegar	 hann	 er	 að	 leiðbeina,	 þrátt	 fyrir	 að	 hann	 noti	 ekki	 eiginlegt	
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tungumál	og	hugtök	stærðfræðinnar?	Rannsóknarspurningin	sem	ég	lagði	upp	með	að	

svara	var:	Hvernig	kemur	stærðfræði	fram	í	uppbyggingu	gólfæfinga	í	hópfimleikum	og	í	
kennslu	þjálfaranna?	

3.2 Rannsóknaraðferð	
Í	 rannsókninni	 var	 stuðst	 við	 eigindlegar	 rannsóknaraðferðir	 en	 eitt	 megineinkenni	

þeirra	er	að	þær	byggja	á	lýsandi	rannsóknargögnum	og	aðleiðslu.	Með	því	er	átt	við	að	

rannsakandinn	 fer	 ekki	 af	 stað	með	 fyrir	 fram	mótaðar	 kenningar	 heldur	 þróar	 hann	

þær	 út	 frá	 þeim	 gögnum	 sem	 hann	 safnar	 (Lichtman,	 2013).	 Með	 eigindlegum	
rannsóknum	leitast	rannsakandinn	við	að	skoða	félagsleg	fyrirbæri	og	lýsa	þeim	eins	og	

þau	birtast	honum	í	sínu	náttúrulega	umhverfi.	Áhersla	er	því	fremur	á	að	skilja	ákveðið	

fyrirbæri	heldur	en	að	spá	fyrir	um	það	(Sigríður	Halldórsdóttir,	2012b).	

Eðli	rannsóknarinnar	krafðist	þess	að	notast	væri	við	aðferðafræðilega	samþættingu	

en	það	felur	í	sér	að	fleiri	en	ein	aðferð	er	notuð	við	gagnaöflun	(Sigríður	Halldórsdóttir,	
2012a).	Þar	 sem	markmið	 rannsóknar	var	 tvíþætt	voru	notaðar	 tvenns	konar	aðferðir	

við	 að	 afla	 gagna.	 Annars	 vegar	 var	 um	að	 ræða	nokkurs	 konar	menningarlýsingu	 og	
orðræðugreiningu.	Það	fólst	í	því	að	rannsakandi	fylgdist	með	þremur	fimleikahópum	á	
æfingum	 þegar	 	þeir	 æfðu	 gólfæfingar	 og	 tók	 upp	 þá	 samræðu	 sem	 átti	 sér	 stað	 á	

æfingunni.	 Hins	 vegar	 var	 notast	 við	 greiningu	 fyrirliggjandi	 gagna	 en	 rannsakandi	
skoðaði	 myndbönd	 af	 ýmsum	 gólfæfingum,	 greindi	 hreyfingar	 einstaklinga	 og	 þau	

mynstur	 sem	 fimleikamenn	 mynduðu	 á	 gólfinu	 út	 frá	 tungumáli	 stærðfræðinnar	 og	

þeim	 hugtökum	 sem	 þar	 eru	 notuð.	 Algengustu	 mynstur	 voru	 skrifuð	 niður	 ásamt	
hreyfingum	sem	komu	oft	fyrir.	

Algengustu	 aðferðir	 sem	 notaðar	 eru	 við	 gagnaöflun	 í	 eigindlegum	 rannsóknar-

aðferðum	eru	viðtöl	og	vettvangsathuganir	en	rannsakandi	taldi	hefðbundnar	aðferðir	

ekki	eiga	vel	við	í	þessari	rannsókn.	Markmið	rannsóknarinnar	var	eins	og	áður	segir	að	
skoða	þá	 stærðfræði	 sem	birtist	 í	 gólfæfingum,	bæði	 í	 uppbyggingu	hennar	og	einnig	

því	 tungumáli	 sem	 þjálfari	 notar	 á	 æfingum.	 Því	 var	 ákveðið	 að	 nota	 aðferðir	 sem	

líklegast	væri	að	gæfi	rannsakanda	sem	besta	mynd	af	rannsóknarefninu.	

3.3 Þátttakendur		
Rannsóknin	 fólst	 í	 því	 að	 greina	 orðræðu	 þjálfara	 og	 skoða	 uppbyggingu	 gólfæfinga.	
Tekin	var	sú	ákvörðun	að	byggja	orðræðugreiningu	að	mestu	leyti	á	eigin	upptökum	en	

þar	 sem	 rannsakandi	þjálfar	með	öðrum	bað	hann	um	 leyfi	 að	 skoða	orðræðu	þeirra	

líka.	 Rannsakandi	 fékk	 einnig	 leyfi	 til	 þess	 að	 fylgjast	með	 öðrum	þjálfurum	og	 skrifa	
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niður	 það	 tungumál	 þeirra	 sem	 tengdist	 stærðfræði	 en	 ekki	 voru	 teknar	 upp	 hljóð-

upptökur	af	öðrum	þjálfurum.	Allir	þjálfarar	samþykktu	að	taka	þátt	 í	 rannsókn.	Þetta	
voru	samtals	fjórir	þjálfarar	utan	rannsakanda,	allt	kvenkynsþjálfarar	á	aldrinum	20-27	

ára.		

Til	 þess	 að	 skoða	 uppbyggingu	 gólfæfingar	 notaði	 rannsakandi	 myndbönd	 á	

Youtube.	Myndböndin	eru	öll	opin	og	því	getur	hver	sem	er	flett	þeim	upp	og	skoðað	

þau.	Því	þurfti	ekki	 leyfi	 frá	þeim	sem	eru	á	myndböndum.	Um	það	bil	20	myndbönd	

voru	 skoðuð	 og	 voru	 þar	 ýmsir	 fimleikamenn	 og	 –konur	 sem	 komu	 fram	 í	 mynd-

böndum.		

3.4 Gagnaöflun	og	greining	gagna		
Rannsóknargagna	var	að	mestu	leyti	aflað	á	tímabilinu	nóvember	2016	til	janúar	2017.	

Eins	og	áður	hefur	komið	fram	var	notast	við	tvær	rannsóknaraðferðir	til	gagna-öflunar-
innar.	Annars	vegar	var	ákveðið	að	taka	upp	nokkrar	æfingar	til	þess	að	greina	tungu-
mál	þjálfara	og	hins	vegar	greiningu	fyrirliggjandi	gagna	til	þess	að	skoða	uppbyggingu	

gólfæfingar.	Þau	gögn	sem	notast	var	við	voru	reglurnar,	myndbönd	af	ýmsum	gólfæf-
ingum	og	myndir	af	þeim	mynstrum	sem	rannsakandi	hefur	notað	í	sínum	gólfæfingum	
í	gegnum	tíðina.		

Notast	var	við	orðræðugreiningu	til	þess	að	greina	það	tungumál	sem	þjálfari	notar	
við	 kennslu	 á	 gólfæfingum.	 Lagt	 var	 upp	 með	 að	 gera	 upptökur	 af	 sem	 flestum	

þjálfurum	en	það	reyndist	heldur	erfitt	og	ákvað	rannsakandi	á	endanum	að	taka	upp	
sínar	eigin	æfingar.	Þar	 sem	þjálfarar	eru	oftast	 tveir	 í	 hverjum	hóp	má	einnig	greina	
raddir	 tveggja	 annarra	 þjálfara	 á	 upptökunum	og	 því	 er	 fjölbreytileikinn	 örlítið	meiri.	

Rannsakandi	tók	upp	tíu	æfingar	sem	dreifðust	tiltölulega	jafnt	á	þrjá	fimleikahópa	sem	
eru	á	ólíku	getustigi.	Eftir	að	hafa	tekið	upp	æfingar	voru	upptökur	afritaðar.	Ákveðið	

var	að	 skrifa	ekki	 allt	orðrétt	upp	heldur	hlusta	á	upptökur	með	það	að	 leiðarljósi	 að	
draga	 fram	þá	umræðu	 sem	sneri	 að	 stærðfræði,	bæði	ef	hugtök	voru	notuð	eins	og	

þau	 birtast	 í	 kennslubókum	 í	 stærðfræði	 og	 líka	 ef	 þjálfari	 talaði	 óbeint	 um	 ákveðið	

hugtak	stærðfræðinnar.	Þegar	búið	var	að	draga	fram	öll	möguleg	atriði	sem	tengdust	
stærðfræði	á	einn	eða	annan	hátt	úr	upptökum	las	rannsakandi	yfir	textann	og	reyndi	

að	gera	 sér	grein	 fyrir	því	hvaða	þætti	 stærðfræðinnar	þjálfari	nýtti	 sér	 við	 kennslu	á	

gólfæfingum.		

Til	þess	að	greina	þá	stærðfræði	sem	finna	má	í	uppbyggingu	gólfæfinga	var	ákveðið	

að	skoða	myndbandsupptökur	af	ýmsum	gólfæfingum	og	horfði	rannsakandi	á	um	það	

bil	20	ólíkar	gólfæfingar	frá	ýmsum	liðum	og	ólíkum	löndum.	Til	hliðsjónar	hafði	rann-
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sakandi	 mynstur	 sem	 hann	 sjálfur	 hefur	 notað	 á	 ferli	 sínum	 sem	 dansþjálfari.	 Við	

greiningu	 myndbandsgagna	 hafði	 rannsakandi	 augun	 opin	 fyrir	 þeim	 mynstrum	 sem	
notuð	 voru	 í	 æfingum	 og	 skrifaði	 niður	 þau	 sem	 komu	 oftast	 fyrir	 ásamt	 þeim	 sem	

virtust	 sýna	ákveðna	stærðfræðilega	eiginleika.	Einnig	var	horft	á	þær	hreyfingar	 sem	

fimleikamenn	framkvæmdu	og	skoðað	hvort	og	þá	hvaða	stærðfræði	mætti	sjá	í	þeim.	
Eftir	myndbandsgreiningu	voru	búin	til	nokkur	mynstur	og	settar	saman	hreyfingar	sem	

endurspegluðu	þá	stærðfræði	 sem	virtist	koma	 fram.	Ákveðið	var	að	miða	við	að	 tólf	

einstaklingar	tækju	þátt	þar	sem	heildarútlit	hreyfinga	verður	glæsilegra,	að	mati	rann-
sakanda,	þegar	 tólf	 eru	á	gólfinu.	Þetta	 ferli	 varpaði	 sýn	á	hversu	margar	gólfæfingar	

voru	byggðar	á	sömu	færslunum	hjá	keppendum	og	á	hve	fjölbreyttan	hátt	er	hægt	að	

raða	saman	þessum	æfingum	til	að	mynda	oft	ótrúlega	ólíkar	gólfæfingar.	Einnig	voru	

gólfæfingarnar	skilgreindar	og	þeim	lýst	hverri	fyrir	sig,	ásamt	því	að	lýsa	ýmsum	rúm-

fræðihugtökum	 svo	 auðveldara	 sé	 fyrir	 lesendur	 sem	ekki	 þekkja	 fimleikaæfingar	 út	 í	

æsar	að	átta	sig	á	því	ferli	sem	er	í	gangi.	

3.5 Siðferðileg	álitamál	
Rannsóknin	 var	 tilkynnt	 til	 Persónuverndar.	 Hluti	 af	 rannsókninni	 fól	 í	 sér	 að	 búa	 til	

myndband	 til	þess	að	auðvelda	 lesendum	að	átta	 sig	á	því	hvernig	 stærðfræði	kemur	
fram	 í	 gólfæfingum	 í	 hópfimleikum.	 Þátttakendur	 rannsóknar	 samþykktu	 allir	 að	 taka	
þátt	og	foreldrar	þeirra	sem	ekki	voru	orðnir	sjálfráða	veittu	einnig	sitt	leyfi.	Var	öllum	

gerð	grein	fyrir	tilgangi	rannsóknar	en	hann	var	að	skoða	annars	vegar	orðræðu	þjálfara	
og	 hins	 vegar	 uppbyggingu	 gólfæfingar.	 Ekki	 var	 um	 eiginleg	 viðtöl	 að	 ræða	 og	 var	
þátttakendum	 gert	 ljóst	 að	 persónulegar	 upplýsingar	 um	 þá	 væri	 hvergi	 að	 finna	 í	

þessari	ritgerð.		

Annar	hluti	ritgerðar	var	að	greina	uppbyggingu	gólfæfingar	og	þá	stærðfræði	sem	

þar	er	að	finna.	Þá	voru	skoðaðar	þær	reglur	sem	eru	í	gildi	í	hópfimleikum,	kódinn,	og	
þá	 sérstaklega	 kaflinn	 sem	 fjallar	 um	 gólfæfingar.	 Eins	 voru	 skoðuð	 myndbönd	 af	

ýmsum	gólfæfingum	en	þar	sem	öll	þessi	gögn	er	að	finna	á	netinu	var	ekki	þörf	á	því	að	

fá	sérstakt	leyfi	fyrir	því	að	nota	þau	enda	var	einungis	um	áhorf	og	greiningu	að	ræða	
en	ekki	verið	að	vísa	til	ákveðinna	myndbanda	á	neinn	máta	í	ritgerðinni.	

Hvað	varðar	alhæfingargildi	rannsóknar	er	nauðsynlegt	að	fara	varlega	 í	að	alhæfa	

um	niðurstöður	rannsóknar.	Úrtak	hennar	er	lítið,	bæði	hvað	varðar	iðkendur	og	þjálf-
ara,	og	nauðsynlegt	er	að	skoða	niðurstöður	með	tilliti	til	stærðar	úrtaksins.		
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3.6 Samantekt	
Hér	 að	 framan	 hefur	 verið	 fjallað	 um	 markmið	 rannsóknar,	 hvernig	 gagnaöflun	 og	

greiningu	var	háttað	og	gerð	grein	fyrir	þeim	siðferðilegu	álitamálum	sem	rannsakandi	

stóð	 frammi	 fyrir.	 Í	 næsta	 kafla	 verður	 fjallað	 um	 niðurstöður	 rannsóknar	 þar	 sem	

greint	verður	frá	tungumáli	þjálfara	frá	stærðfræðilegu	sjónarhorni	og	rýnt	 í	uppbygg-

ingu	gólfæfingar	og	hreyfingar	einstaklinga	með	stærðfræði	að	leiðarljósi.	
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4 Niðurstöður		

Í	 þessum	 kafla	 verður	 gerð	 grein	 fyrir	 helstu	 niðurstöðum	 rannsóknar.	 Markmið	
rannsóknarinnar	var	tvíþætt,	annars	vegar	að	rýna	í	það	tungumál	sem	þjálfari	notar	við	

kennslu	 á	 gólfæfingum	 í	 hópfimleikum	 og	 hvort	 einhverja	 stærðfræði	 sé	 að	 finna	 í	

orðræðu	hans.	Hins	vegar	var	markmiðið	að	skoða	hvernig	gólfæfingar	eru	byggðar	upp	
og	draga	fram	þá	stærðfræði	sem	finna	má	þar.	Við	gagnaöflun	og	greiningu	kom	í	ljós	

að	heilmikla	stærðfræði	er	að	 finna	 í	gólfæfingum,	allt	 frá	því	hvernig	 tónlist	er	valin,	

fimleikaæfingar	 ákveðnar,	 samsetning	 hreyfinga,	 heildarútlit	 gólfæfingar,	 tímalengd	
einstakra	þátta	æfingarinnar	og	lengd	æfingarinnar	í	heild	sinni	og	hvernig	gólfæfingin	

er	svo	kennd.	

Niðurstöðukaflanum	hefur	verið	skipt	í	tvo	undirkafla.	Fyrst	verður	fjallað	um	tungu-

mál	þjálfarans	og	dregin	fram	sú	stærðfræði	sem	þar	var	að	finna.	Næst	verður	skoðuð	
uppbygging	 gólfæfingar.	 Þar	 verður	 fyrst	 fjallað	 um	 ýmsa	 þætti	 sem	 snúa	 að	 undir-

búningi	þess	að	byggja	upp	nýja	æfingu.	Svo	verður	fjallað	um	nokkur	mynstur	og	hreyf-
ingar	sem	sýna	þá	stærðfræði	sem	kom	fram	í	myndbandsgreiningunum.	

4.1 Tungumál	þjálfarans	
Orðræðugreining	leiddi	í	ljós	að	fimleikaþjálfarar	nota	mjög	líkt	orðalag	við	kennslu.	Þeir	

virðast	nota	 sömu	orð	þegar	þeir	 lýsa	ákveðnum	hreyfingum.	Það	virðist	gera	það	að	

verkum	að	það	skipti	ekki	miklu	máli	hver	það	var	sem	talaði,	 iðkendur	skildu	 jafn	vel	

orðalag	 þjálfara.	 Það	 kom	einnig	 í	 ljós	 að	þjálfarar	 nota	 hugtök	 stærðfræðinnar	mjög	
takmarkað	í	máli	sínu.	Í	máli	þeirra	og	útskýringum	mátti	vel	greina	að	hugsunin	á	bak	

við	 ákveðna	 hreyfingu	 og	 það	 hvernig	 þjálfarar	 kenna	 hana	 felur	 í	 sér	 ákveðna	

stærðfræði	 en	 eiginlegt	 tungumál	 stærðfræðinnar	 var	 lítið	 sem	 ekkert	 notað	 við	
kennslu	á	gólfæfingum.		

	

Hausinn	fer	niður,	rúllar	til	hægri	einn,	kíkjum	svo	fram	og	byrjum	að	

snúa	okkur	tveir	og	á	þrír	erum	við	komnar	í	armbeygjustöðu.	Horfum	
beint	 fram	 og	 þráðbeinir	 fætur,	 aðeins	 í	 sundur	 sjáiði	 um	 það	 bil	

mjaðmabreidd.	Höldum	svo	áfram	einn	 snúum	okkur	 við	aftur,	 tveir	
setjast	á	rassinn	og	þrír	þá	eruð	þið	komnar	aftur	í	byrjunarstöðu.			
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Þeir	þjálfarar	sem	komu	að	rannsókninni	notuðu	mikið	sýnikennslu	þegar	þeir	voru	að	

kenna	og	mátti	vel	greina	á	upptökunum	þegar	um	sýnikennslu	var	að	ræða.	Þjálfarar	
notuðu	mikið	 af	 orðum	eins	 og	hér,	hingað,	 svona	 og	 fleiri	 slík	 orð	 til	 þess	 að	 leggja	
áherslu	á	mál	sitt.	Þeir	voru	duglegir	að	útskýra	fyrir	iðkendum	til	hvers	var	ætlast	með	

því	 að	 sýna	þeim	hve	hátt	 hendur	máttu	 fara	 eða	hve	 langt	 átti	 að	 fara.	 Ef	 iðkendur	
voru	 í	vandræðum	þrátt	fyrir	að	þjálfarar	sýndu	þeim	hreyfingar	voru	þeir	einnig	dug-

legir	að	fara	að	iðkendum	og	færa	til	hendur	og	fætur	í	réttar	stöður.	

	

Okei	við	klárum	píróett	hér	uppi	á	þrír.	Á	einum	kemur	fóturinn	niður,	
upp	á	tá	tveir	og	svo	snú	og	höndin	upp	hér	á	þrír.	Beygjum	hnén	sirka	

svona	 og	 drögum	 höndina	 að	 líkama	 og	 einn	 þá	 eruð	 þið	 komnar	
niður,	hendur	vísa	í	gólf	og	úlnliðir	eru	hjá	hnjám.	Passiði	að	bakið	sé	

beint	sjáiði	svona	og	hendur	vísa	beint	niður	frá	líkama	svo	ekki	svona	
fram	eða	of	nálægt	fótum.	Okei,	svo	teygjum	við	fótinn	út	aftur	á	bak	
sirka	 hálfan	 renning,	 tylla	 tánni	 hér	 á	 tveir	 og	 á	 sama	 tíma	 kemur	

hausinn	upp	og	horfir	beint	þangað	og	klárum	upp	á	þrír.		

	

Áhorf	 á	 æfingum	 sýndi	 einnig	 að	 ásamt	 því	 að	 nota	 hjálparorð	 eins	 og	 hingað	 og	
þangað	 notuðu	 þjálfarar	 einnig	 hendur	 til	 þess	 að	 leggja	 áherslu	 á	 mál	 sitt.	 Svo	 ef	
iðkendur	áttu	að	snúa	í	ákveðna	átt	sneri	þjálfari	 í	þá	átt	og	notaði	hendur	til	þess	að	

benda	þeim	á	hvert	þeir	áttu	að	snúa.	Það	var	mismikið	en	kom	til	hjá	öllum	þjálfurum	

sem	fylgst	var	með.		

Í	 gólfæfingum	er	mikið	 um	 snúninga	 af	 ýmsu	 tagi	 og	 var	 oft	 talað	um	 snúninga	 á	

hljóðupptökunum.	Þar	sem	algengt	var	að	þjálfari	sýndi	iðkendum	hvernig	framkvæma	

átti	tilteknar	æfingar	var	iðulega	ekki	nefnt	um	hve	margar	gráður	fimleikamenn	áttu	að	

snúa	heldur	notaði	þjálfari	hjálparorð	og	sýndi	iðkendum	hve	langt	þeir	áttu	að	snúa	og	
í	hvora	áttina	var	ætlast	til	þess	að	þeir	sneru.	

	

Hoppum	einn	og	tveir	saman	fætur.	Stígum	þrír	í	vinstri	fót	og	snúum	

við	 4	 og	 lyfta	 vinstri	 fæti	 upp,	 hnén	 alveg	 límd	 saman	 og	 strekkja	

ristar	 stelpur	 og	 hendur	 upp	 fyrir	 ofan	 höfuð.	 Krossa	 hjá	 úlnliðum.	
Slide-um	fimm	og	hendur	koma	þessa	leið	út	og	alveg	beinar.	Stígum	
svo	aftur	á	bak	sex	og	sjö	og	reddí	átta.	Spenna	kviðinn	og	muna	að	

festa	 fremri	 hæl	 í	 gólf.	 Táin	 á	 aftari	 fæti	 svo	 þyngdarpunkturinn	 er	
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nákvæmlega	hér	mitt	á	milli.	Hendur	koma	út	einn	og	svo	snúum	við	

tveir	hálfan	hring,	heilan	hring	í	viðbót	þrír	og	svo	hér	fjórir	og	droppa	
fimm.	Kíkja	sex,	rúlla	sjö,	átta	og	komnar	hingað	á	einn.	Horfa	beint	
fram.	Snúum	við	og	slide-um	tveir,	þá	má	hausinn	kíkja	til	hliðar.	

	

Þjálfari	var	þó	alltaf	með	á	hreinu	um	hve	margar	gráður	átti	að	snúa,	hve	langt	átti	að	
hreyfast	 eða	 hve	mikið	 átti	 að	 beygja	 fætur.	 Þá	 er	 ekkert	 um	 það	 bil	 í	 gangi	 heldur	

gallhörð	stærðfræðipæling	sem	liggur	að	baki	þó	hugtökin	séu	ekki	notuð	heldur	stuðst	

við	sýnikennslu	svo	iðkendur	átti	sig	á	ferlinu.	Auðvelt	er	að	sjá	fyrir	sér	af	dæminu	hér	

fyrir	 framan	að	ef	þar	væri	bara	um	tilviljanakennda	snúninga,	 renniskref	og	hopp	að	
ræða,	án	þess	að	þjálfarinn	væri	búin	að	leggja	stærðfræðilegt	mat	á	hvað	gengur	upp,	

yrði	æfingin	kaotísk	á	að	líta.	Og	fyrir	leikmann	sem	ekki	hefur	reynslu	af	fimleikum	er	
lýsingin	sem	fram	kemur	væntanlega	nánast	óskiljanleg.	

Sú	 stærðfræði	 sem	 auðvelt	 var	 að	 greina	 var	 hornafræði	 en	 það	 virðist	 vera	 sá	

þáttur	stærðfræðinnar	sem	þjálfari	notar	helst	við	kennslu	á	gólfæfingum.	Þó	má	velta	
fyrir	sér	hvort	hugtök	hornafræðinnar	séu	notuð	á	viðeigandi	hátt.	Þjálfarar	tala	um	að	

lyfta	 höndum	eða	 fæti	 í	 ákveðna	 gráðu	 og	 sýna	 iðkendum	 sínum	hve	 hátt	 á	 að	 fara.	
Með	endurtekningu	á	sýnikennslu	fara	iðkendur	að	tengja	saman	gráðurnar	sem	sagðar	
eru	 og	 hvað	 þær	 þýða	 í	 raun	 og	 voru	 þeir	 aldrei	 í	 vandræðum	með	 að	 vita	 hve	 hátt	

hendur	eða	fætur	áttu	að	fara	þegar	þessar	samræður	fóru	fram.	

	

Okei	 á	 einn	 réttum	við	 örlítið	 úr	 hnjánum	 samt	 ennþá	aðeins	 bognar	

kannski	rétt	fyrir	ofan	90°,	hoppa	út	2	þá	beygjum	við	hnén	alveg	í	90°.	
…	Á	fimm	setjum	við	hendur	út	bara	örlítið	kannski	 lyfta	þeim	45°	 frá	
líkamanum.	Passa	að	hafa	þær	alveg	beinar	 samt.	…	Fótur	 sparkar	á	

þrír	upp	yfir	90°,	alveg	yfir	nafla	kannski	sirka	í	brjósthæð.	

	

Þjálfarar	spyrja	einstaka	sinnum	iðkendur	hvað	tiltekið	horn	er	stórt	og	útskýra	fyrir	

þeim	ef	þeir	eru	ekki	vissir	en	það	er	í	lágmarki.	Þeir	sýna	þá	iðkendum	hvar	horn	á	að	
myndast	eða	hverjir	eru	armar	hornsins	en	nota	þó	ekki	það	hugtak	heldur	er	einungis	

um	bendingar	að	ræða.	

	

Við	ætlum	að	 fara	 í	 90°	 hávinkil	 stelpur.	Muniði	 hvar	 90°	mælast?	 ...	

Við	mælum	þetta	 horn	 hér	 [þjálfari	 sýnir	 hornið	með	 því	 að	 benda	 á	
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gólfið	og	svo	fæturna	sem	lyft	hefur	verið	frá	gólfinu].	...	Í	 loftinu	eiga	

fætur	 að	 vera	 í	 135°,	 má	 ég	 sjá	 allir	 að	 setjast	 niður	 sundur	 fætur	
[þjálfari	lagar	til	iðkendur	svo	fætur	mynda	135°	horn	sín	á	milli].	Okei	
og	svo	héðan	má	fara	beint	í	gegnum	spígat	og	á	magann.	

	

Iðkendur	virtust	skilja	hvað	þjálfari	átti	við	þegar	hann	talaði	um	horn	og	notuðu	þeir	
sjálfir	 þessa	 leið	 fimleikaþjálfarans	 þegar	 þeir	 vildu	 frekari	 útskýringar	 eða	 voru	 að	

hjálpa	hver	öðrum	með	hreyfingarnar.		

Við	kennslu	nota	þjálfarar	dansgólfið	mikið	sér	til	hjálpar.	Gólfið	er	18	metra	 langt	

og	 samanstendur	 af	 níu	 tveggja	metra	 renningum.	Renningarnir	 eru	 svo	 festir	 saman	

með	frönskum	rennilás	og	mynda	þannig	línustrik	á	gólfinu.	Við	kennslu	notar	þjálfarinn	

þessar	 línur	 sér	 til	 aðstoðar	 og	 talar	 þá	 um	 að	 iðkendur	 eigi	 að	 standa	 á	 línu	 eða	 á	
miðju,	og	er	þá	átt	við	að	standa	ýmist	á	frönsku	rennilásunum	eða	mitt	á	milli	tveggja.	

	

Við	 lendum	 á	 sjö,	 átta.	 Stígum	 á	 réttan	 stað	 einn	 saman	 tveir.	 Þá	
standið	þið	á	miðju	og	þið	á	línu.	...	Stígum	átta,	hoppum	einn	slide-a	

tveir,	 þrír	 og	þá	 standið	þið	 yfir	miðju	eða	 línu	hér,	 krossa	 fjórir,	 upp	
fimm	og	sex	og	sjö	eruð	þið	komnar	tvo	renninga	til	hliðar	og	standið	á	
miðju	eða	línu.	

	

Sama	 var	 uppi	 á	 teningnum	 þegar	 þjálfarar	 voru	 að	 fara	 yfir	 staðsetningar	 með	
iðkendum	sínum.	En	það	virtust	þeir	gera	ef	 iðkendur	voru	ekki	alveg	vissir	um	hvar	á	

gólfinu	þeir	áttu	að	standa.		

Á	upptökum	mátti	einnig	heyra	þjálfara	vísa	í	klukkuna	en	ef	ekki	er	staðið	á	miðju	

eða	línu	nota	þjálfarar	orðin	að	standa	korter	í	eða	korter	yfir	línu.	Allir	þjálfarar	virtust	

nota	þessa	sömu	útskýringu	að	tala	um	„korterið“	og	voru	iðkendur	alveg	með	á	hreinu	

hvað	það	þýddi.	

	

Byrjum	hér	 í	 korterinu	einn,	niður	 kíkja	 tveir,	 skref	þrír	og	 snúa	 fjórir.	

Stígum	á	línu	og	fimm	og,	hoppa	í	korter	sex	og.	Skref	korter,	miðja	og	
svo	skref	korter	 í	eða	yfir	á	sjö,	miðja	eða	lína	og,	og	svo	korter	yfir	á	

átta.	Snúa	einn	og	þá	komnar	yfir	miðju	eða	línu.	
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Þjálfarar	 virtust	 almennt	 nota	 sambærilegar	 útskýringar	 við	 kennslu	 og	 var	 enginn	

þeirra	 sem	 nýtti	 sér	 eiginleg	 hugtök	 stærðfræðinnar	 af	 einhverju	 marki.	 Í	 eitt	 skipti	
notaði	 þjálfari	 orðið	 „parallel“,	 sem	 merkir	 samsíða	 en	 fimleikamenn	 þekktu	 flestir	

þetta	orð	þar	sem	talað	er	um	ákveðna	stöðu	á	 fótum	sem	parallel-stöðu.	Þjálfari	út-

skýrði	þó	orðið	fyrir	iðkendum	sínum	og	sýndi	þeim	einnig	hvernig	ætlast	var	til	þess	að	
staðan	á	fótum	væri.		

	

Já	og	passa	hælana,	þeir	mega	ekki	snúa	svona	inn,	þeir	þurfa	að	vera	í	

parallel-stöðu.	Munið	þið	hvernig	sú	staða	lítur	út?	Tærnar	snúa	beint	
frá	 líkama	 og	 fætur	 eru	 aðeins	 í	 sundur.	 Lúkkar	 svolítið	 eins	 og	 tvær	

samsíða	línur.	

	

Greining	á	upptökum	leiddi	eins	og	áður	segir	í	ljós	að	tungumál	stærðfræðinnar	er	lítið	
notað	 við	 kennslu	 á	 gólfæfingum	 þó	 þær	 séu	 í	 raun	 allar	 hugsaður	 út	 frá	 allskyns	

stærðfræði	þegar	verið	er	að	semja	þær.	Þjálfarar	nota	flestir	sömu	hugtök	stærðfræð-

innar	þegar	einhver	koma	fyrir	og	er	það	helst	þegar	talað	er	um	ákveðnar	gráður	eða	

klukkuna.	 Það	 mátti	 einnig	 heyra	 að	 tungumál	 fimleikaþjálfarans	 er	 fullt	 af	 enskum	
slettum	til	 að	mynda	þegar	þeir	 tala	um	parallel-stöðu	á	 fótum	 frekar	en	að	 segja	að	

fætur	séu	samsíða.	Þeir	tala	um	að	slide-a,	gera	píróett	eða	acro	og	vísa	alla	jafna	í	sam-

vinnuæfingu	sem	„group	element“	en	það	er	skilgreint	sem	slíkt	í	reglunum.		

4.2 Uppbygging	gólfæfinga	
Ýmislegt	 kemur	 við	 sögu	 í	 uppbyggingu	 gólfæfingar	 og	 þar	 spilar	 stærðfræði	 stærra	

hlutverk	en	margir	gera	sér	grein	fyrir.	Áður	en	hafist	er	handa	við	að	semja	nýja	gólf-

æfingu	þarf	þjálfari	að	velja	tónlist.	Öll	tónlist	hefur	ákveðinn	takt	þar	sem	ýmist	er	talið	

upp	á	þrjá,	sex	eða	átta	og	er	það	verk	þjálfarans	að	velja	viðeigandi	tónlist	fyrir	þann	

hóp	sem	um	ræðir.	Tónlist	þarf	að	fylgja	ströngum	reglum	en	ekki	má	heyrast	söngur	

eða	 tal	 af	 einhverju	 tagi	 í	 tónlistinni	 svo	 það	 takmarkar	 úrvalið	 aðeins.	 Þegar	 tónlist	

hefur	verið	valin	setur	þjálfari	saman	ýmsar	hreyfingar	sem	mynda	gólfæfinguna	en	þær	
verða	að	passa	við	taktinn	í	tónlistinni.		

Þegar	 ný	 gólfæfing	 er	 samin	 eða	önnur	 eldri	 betrumbætt	 þurfa	 þjálfarar	 að	 fylgja	

þeim	reglum	sem	eru	í	kódanum.	Reglurnar	voru	skoðaðar	með	gleraugum	stærðfræð-

innar	og	mátti	sjá	að	þjálfari	þarf	að	tékka	í	mörg	box	og	reikna	stanslaust	út	allskonar	
hluti	með	 allskonar	 aðferðum	á	meðan	hann	 er	 að	 vinna	 í	 gólfæfingu.	 Allar	 fimleika-

æfingar	hafa	ákveðið	gildi	og	kemur	fram	í	reglum	að	fimleikamenn	fái	gildi	fyrir	ellefu	
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fimleikaæfingar	 en	 þessi	 gildi	 eru	 lögð	 saman	 til	 þess	 að	 mynda	 einkunn	 fyrir	 erfið-

leikastig	æfingar.	Af	þessum	ellefu	verða	að	vera	tveir	snúningar,	tvö	hopp,	tvö	jafnvægi	
og	tvær	akróbatískar	æfingar.	Þeir	fá	svo	stig	fyrir	samvinnuæfingu	og	einnig	þurfa	þeir	

að	tengja	saman	tvær	ólíkar	æfingar.	Þeim	er	þó	frjálst	að	nota	sömu	fimleikaæfingar	

fyrir	 samtengingu	og	 fyrir	akróbatískar	æfingar	 til	dæmis.	Þjálfarar	þurfa	að	velja	 fim-
leikaæfingar	 sem	 henta	 hópnum	 og	 má	 greinilega	 sjá	 með	 myndbandsgreiningu	 og	

áhorfi	á	æfingum	að	góð	lið	framkvæma	erfiðari	fimleikaæfingar	en	lélegri	lið.	Að	sama	

skapi	framkvæmdu	lið	erfiðari	fimleikaæfingar	eftir	því	sem	iðkendur	þeirra	verða	eldri.	
Reglur	um	samsetningu	æfingar	eru	einnig	mjög	skýrar	en	í	kódanum	er	fjallað	um	alla	

þá	frádráttarpunkta	sem	koma	til	ef	ákveðna	þætti	vantar	í	gólfæfingu.	Samanlagt	geta	

lið	 fengið	 fjóra	 í	 einkunn	 fyrir	 samsetningu	æfingar	og	það	virðist	 vera	 frekar	auðvelt	

fyrir	þjálfara	að	byggja	upp	æfingu	fullkomlega	eftir	kódanum.	

Út	frá	stærðfræðilegu	sjónarmiði	var	mjög	einföld	stærðfræði	í	reglunum.	Fimleika-

æfingar	 höfðu	 ákveðið	 gildi	 sem	 var	 lagt	 saman	 til	 þess	 að	mynda	 eina	 sterka	 heild.	

Framkvæmd	æfingar	 er	 dæmd	 frá	 tíu	 og	 í	 kódanum	var	 að	 finna	útskýringar	 á	 öllum	

frádráttarpunktum	 sem	 hægt	 er	 að	 nota	 og	 hve	mikið	 dómarar	mega	 draga	 frá	 fyrir	
hvern	þátt	framkvæmdar.	Fyrir	samsetningu	æfingar	er	eins	og	áður	segir	mest	hægt	að	

fá	fjóra	í	einkunn.	Í	kódanum	var	að	finna	útskýringar	á	þeim	reglum	sem	þarf	að	fylgja	
og	hvað	lið	fær	í	frádrátt	ef	einhverja	þætti	vantar	í	samsetningu	eða	ef	þeim	er	ábóta-
vant.		

4.2.1 Hreyfingar	einstaklinga	og	mynstur	

Til	þess	að	greina	þá	stærðfræði	sem	kom	fram	í	uppbyggingu	gólfæfingar	var	horft	á	
nokkrar	gólfæfingar	frá	ólíkum	félögum.	Þá	var	annars	vegar	greind	sú	stærðfræði	sem	

kom	 fram	 í	 þeim	 hreyfingum	 sem	 fimleikamenn	 framkvæmdu	 og	 hins	 vegar	 í	 þeim	

mynstrum	 sem	 sýnd	 voru	 á	 gólfinu.	 Það	 kom	 í	 ljós	 að	 sú	 grein	 stærðfræðinnar	 sem	
virðist	 hvað	mest	 áberandi	 í	 gólfæfingum	 er	 rúmfræði.	 Þau	mynstur	 sem	 koma	 fram	

mynda	oft	á	tíðum	form	rúmfræðinnar,	til	að	mynda	hring,	tígul,	þríhyrning	eða	önnur	

einföld	form.		

Hreyfingar	og	 færslur	einstaklinga	og	 liðsins	 í	heild	eru	einnig	þar	 til	 gerð	að	 sýna	

ákveðna	 flutninga	 á	 gólfinu.	 Eftir	 að	 myndbönd	 voru	 skoðuð	 voru	 tekin	 saman	 tíu	

algeng	 mynstur	 sem	 þjálfarar	 nota	 í	 æfingum	 sínum	 og	 einfaldar	 hreyfingar	 settar	

saman	til	þess	að	sýna	enn	betur	þá	stærðfræði	sem	fram	kemur.	 Í	eftirfarandi	hreyf-

ingum	 er	 taktur	 tónlistar	 alltaf	 átta	 sem	 þýðir	 að	 hreyfingar	 eru	 framkvæmdar	 á	

ákveðnum	töktum	frá	einn	og	upp	í	átta.	Til	þess	að	gefa	lesendum	enn	betri	mynd	af	
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þeirri	stærðfræði	sem	lýst	er	fylgir	ritgerðinni	einnig	myndband.	Myndbandið	er	til	þess	

fallið	að	hjálpa	lesanda	að	skilja	þá	stærðfræði	sem	kemur	fram	en	henni	er	þó	ekki	lýst	
sérstaklega	í	myndbandinu	enda	hefur	verið	fjallað	um	hreyfingar	og	stærðfræðina	sem	

liggur	 að	 baki	 þeim	 í	 textanum	 hér	 að	 framan.	 Slóðin	 á	 myndbandið	 er	 eftirfarandi:	

https://youtu.be/2wsCVx5wDN4.		

4.2.1.1 Mynstur	1	

Fyrsta	mynstrið	eru	fjórar	línur	með	þremur	fimleikamönnum	í	hverri	línu.	Mynstrið	er	
sett	saman	úr	tveimur	samsíðungum,	annars	vegar	ACFD	og	hins	vegar	GILJ.	

	

	

Mynd	1:	Mynstur	1,	upphafsstaða	

	

Byrjunarstaða	 sýnir	 fimleikamenn	 krjúpa	 á	 hnjánum	 og	 leggjast	 fram	 á	 kviðinn.	

Hendur	liggja	niður	með	síðum	alveg	beinar.	Fyrstu	fjóra	taktana	byrja	fimleikamenn	á	

því	að	rúlla	bakinu	upp,	hryggjarlið	fyrir	hryggjarlið,	þar	til	bak	er	beint	og	búkur	þeirra	
og	læri	mynda	90°	horn	sín	á	milli.	Línur	eitt	og	þrjú	sitja	með	vinstri	fót	undir	rassi	og	

hægri	 il	 í	gólfinu.	Línur	tvö	og	fjögur	sitja	á	sama	hátt	en	með	hægri	fót	undir	rassi	og	

vinstri	 il	 í	gólfinu.	Fimleikamenn	setja	svo	aðra	höndina	í	gólfið,	 línur	eitt	og	þrjú	setja	
vinstri	 hönd	 í	 gólf	 og	 línur	 tvö	 og	 fjögur	 setja	 hægri	 hönd	 í	 gólf,	 og	 teygja	 svo	 gagn-

stæðan	fót	frá	höndinni	svo	bein,	hallandi	lína	myndast	frá	fingrum	að	tám.	Þeir	setjast	

svo	aftur	 á	 annað	hnéð,	hendur	mynda	ásamt	búk	45°	horn	hvor	um	sig	og	 fimleika-
menn	horfa	í	gólf.	Fimleikamenn	snúa	180°	um	langás	og	setjast	á	rassinn,	línur	eitt	og	

þrjú	til	vinstri	og	línur	tvö	og	fjögur	til	hægri.	Þeir	snúa	svo	180°	í	viðbót	og	standa	beinir	
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upp.	Fimleikamenn	 taka	 svo	 skref	 til	hliðar,	 línur	eitt	og	þrjú	 til	hægri	og	 línur	 tvö	og	

fjögur	til	vinstri,	og	snúa	sér	í	heilan	hring.		

	

	

Mynd	2:	Mynstur	1	eftir	að	fimleikamenn	hafa	staðið	upp	og	snúið	heilan	hring		

	

Næstu	átta	takta	færast	fimleikamenn	fram	og	mynstrið	hliðrast	um	fjóra	metra	fram	á	

gólfinu.	Fyrst	taka	fimleikamenn	skref	fram	á	hægri	fæti	og	hendur	vafðar	um	efri	búk	
fimleikamannsins.	 Þeir	 hoppa	 svo	 fram	 á	 vinstri	 fót	 og	 skjóta	 hægri	 fæti	 út,	 fætur	
mynda	sín	á	milli	45°	horn.	Á	sama	tíma	fara	hendur	beint	út	frá	líkama	og	mynda	beina	

línu	 samsíða	gólfinu.	 Fimleikamaður	gerir	 sjassei	með	hægri	 fæti	og	hendur	 liggja	 við	
líkama,	tekur	síðan	tvö	skref	og	hoppar	upp	á	hægri	 fæti	með	vinstri	 tá	á	hægra	hné.	

Eins	og	fram	kom	í	kafla	2.5	er	sjassei	í	stuttu	máli	hliðar	saman	hliðar	sem	hægt	er	að	

gera	ýmist	fram,	aftur	á	bak	eða	til	hliðar.	Fimleikamaður	stígur	svo	með	vinstri	fót	í	gólf	

og	 endar	 með	 fætur	 alveg	 saman.	 Hann	 stendur	 þá	 beinn	 og	 myndar	 rétt	 horn	 við	

gólfið.		
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Mynd	3:	Mynstur	1	eftir	hliðrun	fram	

	

Fimleikamenn	 standa	 nú	 framarlega	 á	 gólffletinum.	 Þeir	 hoppa	 sundur	með	 fæturna,	

um	það	bil	 í	metra	 fjarlægð	 frá	 hver	 öðrum,	 og	 renna	hægt	 og	 rólega	niður	 í	 spígat-
stöðu.	Fætur	mynda	þá	150°	horn	sín	á	milli.	Þeir	 leggja	svo	hendur	 í	gólf,	setja	fætur	
saman	og	lyfta	baki	upp	til	þess	að	horfa	beint	fram.	Þeir	setja	hné	í	gólf	og	láta	rass	síga	

að	hælum.	Hendurnar	eru	alveg	beinar,	 liggja	samsíða	hver	annarri	og	vísa	beint	fram	
frá	líkama.	Þeir	lyfta	síðan	rassi	upp	og	setja	hægri	il	í	gólf.	Kálfi	og	aftanvert	læri	mynda	
90°	horn	sín	á	milli	og	hendur	liggja	að	líkama.	Þeir	standa	svo	upp,	stíga	saman	fætur	

og	horfa	beint	fram.		

4.2.1.2 Mynstur	2	

Þegar	horft	er	á	mynstur	tvö	má	greina	bæði	speglun	og	snúning	í	mynstrinu.	Ímyndum	

okkur	 að	 í	 gegnum	 mitt	 mynstrið	 sé	 nú	 teiknað	 í	 hnitakerfi.	 Í	 fyrsta	 fjórðungi	 snúa	

fimleikamenn	aftur	á	bak,	í	öðrum	fjórðungi	til	vinstri,	í	þriðja	fjórðungi	fram	og	í	fjórða	
fjórðungi	til	hægri.	Eins	og	sjá	má	eru	þrír	fimleikamenn	í	hverjum	fjórðungi	sem	mynda	

jafnarma,	rétthyrndan	þríhyrning.	
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Mynd	4:	Mynstur	2,	upphafsstaða	

	

Fimleikamenn	færast	einn	metra	til	hliðar	á	næstu	átta	töktum.	Þeir	taka	skref	til	vinstri	

og	 beygja	 hnén	 svo	 90°	 myndist	 í	 hnjám.	 Hendurnar	 leggja	 þeir	 á	 hnén	 og	 bakið	 er	
beint.	Þeir	rétta	svo	úr	hnjám	og	höndum	og	búa	til	kryppu	á	bakið	áður	en	þeir	rétta	úr	
baki	aftur	og	beygja	hnén.	Svo	taka	þeir	skref	til	vinstri	og	draga	hægri	 fót	á	eftir	sér.	

Þeir	horfa	yfir	hægri	öxl	og	hendur	liggja	niður	með	síðum.	Hægri	fótur	hittir	svo	vinstri	
fót	einum	takti	áður	en	haus	snýr	90°	til	vinstri	og	horfir	fram.	

	

	

Mynd	5:	Mynstur	2	eftir	færslu	til	hliðar	

	

Hér	byrja	svo	nýir	átta	 taktar	þar	sem	fimleikamenn	færast	aftur	 til	baka	 í	upphaflegt	

mynstur.	Fimleikamenn	taka	fyrst	skref	til	hægri	og	hoppa	örlítið	til	hliðar	svo	hægri	tá	
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lendi	 á	 vinstra	 hné.	 Hægra	 hné	 vísar	 beint	 til	 hægri	 svo	 það	 má	 sjá	 rétthyrndan	

þríhyrning	 sem	 byrjar	 í	 nára,	 fer	 í	 gegnum	 hægra	 hné	 og	 endar	 í	 hægri	 tá.	 Hendur	
mynda	beina	línu	sem	hallar	samsíða	hægri	sköflung	og	horft	er	yfir	vinstri	öxl.	Þeir	taka	

svo	skref	á	hægri	fót	og	snúa	líkama	um	45°	til	hægri	og	snúa	fjórðungarnir	þá	hver	frá	

öðrum.	Fimleikamenn	gera	svo	kollhnís	fram	og	lenda	í	standandi	stöðu.	

4.2.1.3 Mynstur	3	

Fimleikamenn	standa	í	samsíðungi	og	snúa	allir	fram.	Allir	framkvæma	þeir	sömu	hreyf-
ingar	en	færast	ýmist	til	hægri	eða	vinstri.	

	

	

Mynd	6:	Mynstur	3,	upphafsstaða	

	

Fimleikamenn	hliðrast	 um	 fjóra	metra	 til	 hliðar.	 Þeir	 byrja	 á	 því	 að	 snúa	 sér	 um	90°,	

fremri	helmingur	þeirra	til	hægri	og	sá	aftari	til	vinstri.	Hendurnar	vísa	beint	fram	og	eru	

samsíða	gólfi,	 höfuð	hallar	örlítið	 fram	og	horfir	 beint	 á	milli	 handa,	 kryppa	er	 á	efra	
baki	en	líkami	fimleikamanns	er	hornréttur	miðað	við	gólf.	Því	næst	snúa	þeir	sér	áfram	

um	90°	og	beygja	hnén.	Hné	mynda	90°	horn	og	lófar	liggja	á	hnjám.	Þeir	snúa	sér	svo	

180°	þannig	að	allir	snúa	mjöðmum	beint	fram	og	gera	sjassei	til	hliðar.	Þeir	krossa	svo	
fætur	og	 lyfta	öðrum	 fætinum	örlítið	upp.	Fimleikamenn	beygja	 sig	 svo	 í	hnjánum	og	

leggja	annað	hnéð	í	gólf.	Þeir	rúlla	svo	til	hliðar	og	snúast	180°	um	langás,	hné	eru	bogin	

og	lófar	enda	í	gólfi.		
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Mynd	7:	Mynstur	3	eftir	færslu	til	hliðar	

	

Fimleikamenn	hoppa	svo	aftur	á	bak	með	fætur,	bak	er	alveg	beint,	axlir	eru	beint	fyrir	

ofan	 lófa	 og	 þeir	 horfa	 fram.	 Þeir	 beygja	 svo	 hægra	 hné	 að	 höndum	og	 vinstri	 fótur	
rennur	beinn	til	hliðar	svo	180°	 lína	myndast	frá	hægra	hné	að	vinstri	 tá.	Vinstri	 fótur	
heldur	 svo	 leið	 sinni	 áfram,	 færist	 hálfan	hring	 fram	 fyrir	 líkama	 fimleikamannsins	og	

lendir	með	ilina	í	gólf.	Fimleikamaður	snýr	sér	á	þessum	tíma	um	90°	til	hægri	og	hallar	
sér	 fram	með	 lófana	 í	 gólfi.	 Hægri	 fótur	 er	 nú	 alveg	 beinn	 og	 einungis	 táin	 í	 gólfinu.	
Vinstri	fótur	er	boginn	og	mynda	læri	og	kálfi	90°	horn	á	milli	sín,	vinstri	hönd	liggur	á	

vinstra	hné.		

4.2.1.4 Mynstur	4	

Fimleikamenn	mynda	einfaldan	hring	og	snúa	allir	út	frá	miðju	hrings.	Færsla	fimleika-

manna	tekur	16	takta	og	snúa	þeir	hringnum	um	180°	í	þessum	hreyfingum.		
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Mynd	8:	Mynstur	4,	upphafsstaða	

	

Þeir	stíga	fyrst	til	hægri	og	snúa	efri	búk	um	90°,	stíga	svo	í	vinstri	fót	og	gera	sjassei	á	

hægri	fæti	með	hendurnar	samsíða	gólfi,	hægri	hönd	vísar	til	hægri	og	vinstri	hönd	snýr	
beint	fram	frá	líkama.	Á	milli	sín	mynda	hendurnar	90°	horn.	Næst	snúast	hendur	heilan	
hring	til	vinstri	á	meðan	fætur	 lyftast	 frá	gólfi	og	sparka	 í	 rass,	 fyrst	hægri	 fótur	 í	 rass	

svo	 vinstri	 fótur	 áður	 en	 hann	 stígur	 í	 gólf.	 Fimleikamenn	 stíga	 svo	 í	 hægri	 fót,	 snúa	
mjöðmum	um	90°	til	vinstri	og	taka	renniskref	til	hægri.	Þeir	krossa	svo	vinstri	fót	fyrir	
framan	hægri,	taka	skref	á	hægri	fæti	og	snúa	mjöðmum	aftur	um	90°	til	vinstri.	Hendur	

festa	þeir	 fyrir	aftan	bak	og	olnbogar	mynda	90°	horn.	Þeir	hoppa	svo	á	vinstri	 fót	og	
lyfta	hægri	fæti	upp,	táin	festist	við	vinstra	hné.	Hendur	vísa	beint	fram	og	eru	samsíða	

gólfi.	Þeir	stíga	svo	aftur	á	bak	úr	hoppinu	og	snúast	 í	270°	snúning	til	vinstri	þar	sem	

allir	fimleikamenn	lenda	svo	þannig	að	þeir	snúa	út	frá	miðju	hringsins.		
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Mynd	9:	Mynstur	4	eftir	að	hringur	hefur	snúist	um	180°	

	

4.2.1.5 Mynstur	5	

Fimmta	mynstur	sýnir	tvær	samsíða	línur	sem	liggja	fimm	metra	frá	hvor	annarri.	Fim-
leikamenn	 standa	 andspænis	 hver	 öðrum	en	 fremri	 lína	 snýr	 aftur	 á	 bak	 og	 sú	 aftari	
snýr	fram.	Fimleikamenn	framkvæma	allir	sömu	hreyfingar	en	lengd	færslunnar	er	ólík	

milli	 fimleikamanna.	 Færslan	úr	 tveimur	 samsíða	 línum	og	 yfir	 í	 annað	mynstur	 tekur	
átta	takta.	

	

	

Mynd	10:	Mynstur	5,	upphafsstaða	
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Fimleikamenn	byrja	á	því	að	taka	renniskref	aftur	á	bak,	höndum	lyfta	þeir	beint	fram,	

samsíða	 gólfinu,	með	 lófana	 upp.	 Þeir	 setja	 svo	 hendur	 á	mjaðmir	 og	 taka	 tvö	 skref	
aftur	á	bak,	fæturna	draga	þeir	í	hálfhring	eftir	gólfinu	í	skrefunum.	Síðast	gera	fimleika-

menn	skref,	ýmist	fram	eða	aftur	á	bak,	til	þess	að	komast	á	lokastaðinn.	Allir	fimleika-

menn	snúa	fram	að	færslu	lokinni	og	þurfa	einhverjir	að	snúa	sér	um	180°	í	skrefunum	
og	einhverjir	um	360°.	Hér	hafa	fimleikamenn	búið	til	X	á	gólfinu.		

	

Mynd	11:	Mynstur	5,	lokastaðsetning	

	

Fimleikamenn	standa	með	fætur	saman	og	stíga	svo	í	hægri	fót,	snúa	efri	líkama	um	45°	

og	 leggja	 vinstri	 hönd	 að	 hægri	 hönd.	 Þeir	 lyfta	 svo	 vinstri	 hönd	 beint	 upp	 og	 leggja	
hana	 að	 vinstri	 hlið.	 Fimleikamenn	 stíga	 fram	 í	 hægri	 fót	 og	 beygja	 hnén	 örlítið.	 Þeir	

snúa	180°	til	vinstri,	leggja	löngutöng	við	olnboga	og	hendur	eru	þétt	upp	við	bak.	Upp-
handleggur	og	framhandleggur	mynda	90°	horn	sín	á	milli.	Næst	er	skref	tekið	í	hægri	

fót	og	rétt	úr	fótum	og	höndum.	Hendur	lyftast	örlítið	frá	búk	og	mynda	ásamt	honum	
45°	 horn.	 Fimleikamenn	 stíga	 svo	með	 vinstri	 fót	 að	 hægri	 fæti	 og	 leggja	 hendur	 að	
líkama.	Þeir	standa	allir	með	fætur	saman	og	snúa	aftur	á	bak	á	gólfinu.	

4.2.1.6 Mynstur	6	

Fimleikamenn	standa	í	fimm	línum.	Í	línu	eitt,	þrjú	og	fimm	eru	tveir	fimleikamenn	sem	

mynda	tvær	raðir.	Í	línu	tvö	og	fjögur	eru	þrír	fimleikamenn	og	mynda	þeir	þrjár	raðir.	

Mynstrið	hefur	þann	eiginleika	að	hægt	er	að	horfa	á	það	 frá	hvaða	hlið	 sem	er,	það	
lítur	alltaf	eins	út.		
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Mynd	12:	Mynstur	6,	upphafsstaða	

	

Fimleikamenn	snúa	allir	beint	 fram	 í	byrjun	og	nota	átta	 takta	 til	þess	að	hliðrast	um	

fimm	metra	 til	hægri.	Þeir	byrja	á	því	að	 snúa	mjöðmum	 í	90°	 til	hægri	og	 taka	 skref	
beint	fram	á	vinstri	 fót,	höfðinu	halla	þeir	niður	og	setja	hendurnar	þétt	við	 lærin.	Því	
næst	 hoppa	 þeir	 beint	 áfram	 á	 hægri	 fót	 og	 lyfta	 vinstri	 fæti	 örlítið	 upp	 svo	 fætur	

mynda	45°	horn	á	milli	 sín,	hendurnar	 vísa	beint	niður	 í	 gólfið	 fyrir	 aftan	bak	og	 fim-
leikamaðurinn	snýr	höfðinu	um	90°	og	horfir	til	hliðar	yfir	vinstri	öxl.	Líkamanum	halla	
þeir	 aftur	 á	bak.	 Frá	höfði	 að	 vinstri	 tá	myndast	bein,	 hallandi	 lína.	 Svo	 taka	þeir	 tvö	

skref	fram	og	hafa	nú	rétt	alveg	úr	sér.	Höfðinu	hafa	þeir	snúið	aftur	til	baka	og	horfa	
beint	fram.	Næst	snúa	fimleikamenn	mjöðmum	sínum	um	90°	til	hægri	og	taka	renni-

skref	 til	 vinstri.	 Hendurnar	 setja	 þeir	 á	 mjóbakið	 og	mynda	 upphandleggur	 og	 fram-

handleggur	90°	horn.	Svo	krossa	þeir	fætur,	setja	hægri	fótinn	fyrir	framan	þann	vinstri	

og	hendurnar	beint	niður	með	síðum.	Því	næst	taka	þeir	skref	 til	vinstri	þar	sem	bil	á	

milli	 fóta	er	um	það	bil	einn	metri.	Þeir	beygja	hnén	og	halla	sér	yfir	vinstri	 fótinn	og	

teygja	vinstri	höndina	í	gólfið.	Nú	hafa	fimleikamenn	hliðrað	mynstrinu	um	fimm	metra	
til	hægri.	
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Mynd	13:	Mynstur	6	eftir	hliðrun	til	hliðar	

	

Á	næstu	átta	töktum	taka	fimleikamennirnir	stefnuna	að	miðju	gólfinu	og	færast	7,21	

metra	á	ská	aftur	á	bak	(fjóra	metra	til	hliðar	og	sex	metra	aftur	á	bak	á	gólfinu).	Fyrst	
snúa	fimleikamenn	sér	um	90°	til	vinstri,	leggja	hendurnar	niður	á	læri	og	halla	höfðinu	
fram.	Svo	snúa	þeir	um	45°	í	viðbót	og	hoppa	beint	aftur	á	bak	á	sama	tíma	og	þeir	lyfta	

öðrum	fætinum	upp,	fætur	mynda	45°	horn	sín	á	milli.	Höndum	lyfta	þeir	upp	svo	þær	
eru	 samsíða	 gólfi	 og	 vísa	 þær	 beint	 fram.	 Hökunni	 lyfta	 þeir	 beint	 upp	 og	 horfa	 yfir	
hendurnar.	Svo	taka	þeir	renniskref	aftur	á	bak.	Hendurnar	eru	komnar	beint	niður	með	

síðu	og	hakan	snýr	beint	 fram.	Fimleikamenn	snúa	sér	um	90°	 til	vinstri	og	 taka	skref	
beint	til	hliðar.	Svo	snúa	þeir	sér	um	180°	áfram	til	vinstri	og	taka	annað	skref.	Því	næst	

snúa	 þeir	mjöðmum	 um	 135°	 til	 vinstri	 og	 taka	 skref	 beint	 til	 hliðar.	Mjaðmir	 þeirra	

snúa	nú	beint	fram	og	höfðinu	halla	þeir	niður	Fimleikamenn	hoppa	til	hliðar	á	vinstri	

fót	og	lyfta	hægri	fæti	upp	svo	fætur	mynda	45°	horn	á	milli	sín	með	hendur	beint	upp	í	

loft.	Þeir	enda	svo	á	því	að	stíga	til	vinstri	og	 láta	hendurnar	niður.	Hendurnar	fara	til	

hliðar	og	beint	að	 líkamanum.	Hér	standa	 fimleikamenn	á	miðju	dansgólfinu	og	halda	
enn	sama	mynstri	og	í	upphafi.	
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Mynd	14:	Mynstur	6	eftir	hliðrun	á	ská	

	

Nú	eru	 fimleikamenn	á	 staðnum	 í	 átta	 takta	og	 framkvæma	 svipaðar	hreyfingar.	Allir	

taka	eitt	skref	fram	og	opna	brjóstkassann,	halla	sér	síðan	fram	og	beygja	fætur	þannig	
að	90°	horn	myndast	á	milli	kálfa	og	aftanverðs	lærvöðva,	einnig	mynda	framanvert	læri	
og	kviður	90°	horn	og	hendur	vísa	beint	niður	að	gólfi.	Fimleikamenn	lyfta	svo	höndum	

til	 hliðar	þannig	 að	45°	horn	myndast	 á	milli	 handar	og	búks.	 Þeir	 fimleikamenn	 sem	
mynda	tígul	inni	í	mynstrinu	rétta	úr	sér	og	lyfta	höndum	að	hnakka.	Fingur	leggja	þeir	
að	eyrum	og	olnbogar	eru	bognir.	Hinir	beygja	hnén	og	 leggja	 lófana	 í	 gólf.	 Fimleika-

menn	hittast	 svo	 í	miðjunni,	 fætur	 eru	með	um	það	bil	metra	 bil	 á	milli	 sín	 og	 hnén	
mynda	hvort	um	sig	90°	horn.	Bakið	er	þráðbeint,	hendur	vísa	niður	 í	gólf	og	horft	er	

beint	niður	 í	 gólf.	 Fimleikamenn	hoppa	 svo	 saman	með	 fæturna	og	horfa	beint	 fram,	

hendur	með	síðum.	Þeir	eru	enn	á	miðju	gólfinu	og	halda	enn	sama	mynstri.		

4.2.1.7 Mynstur	7	

Fimleikamenn	 standa	 í	 fjórum	 mislöngum	 línum	 og	 myndar	 mynstrið	 nokkurs	 konar	

tígul.	Í	fremstu	línu	eru	tveir	fimleikamenn,	í	annarri	línu	eru	þrír,	í	þriðju	línu	eru	fjórir	

og	 í	 fjórðu	 línu	eru	þrír.	Fimleikamenn	standa	með	eins	metra	bil	á	milli	 fóta	og	snúa	
beint	fram.		
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Mynd	15:	Mynstur	7,	upphafsstaða	

	

Fyrstu	átta	taktana	eru	þeir	á	staðnum	og	framkvæma	eins	hreyfingar.	Þeir	snúa	líkama	

um	90°	til	hægri	án	þess	að	taka	skref	og	lyfta	vinstri	hönd	fram	fyrir	búk	og	yfir	höfuð,	
upphandleggur	og	framhandleggur	mynda	á	milli	sín	90°	horn	og	framhandleggur	og	lófi	
mynda	sömuleiðis	90°	horn	á	milli	sín.	Næst	snúa	fimleikamenn	líkamanum	um	90°	til	

baka,	 vinstri	 hönd	 strýkur	 yfir	 hár	 og	 lófi	 leggst	 á	 kinn,	 olnboginn	 vísar	 beint	 niður.	
Hægri	hönd	fer	fram	fyrir	höfuð	og	mætast	fingur	handanna.	Hér	myndast	eins	og	áður	
90°	 horn	 við	 framhandlegg	 og	 upphandlegg	 og	 sömuleiðis	 við	 framhandlegg	 og	 lófa	

hægri	handar.	Fætur	eru	örlítið	bognir	og	myndast	120°	horn	við	kálfa	og	afturverðan	
lærvöðva.	Hendur	færast	svo	fyrir	aftan	höfuð	og	leggjast	fingur	við	hnakka.	Framhand-

leggir	og	upphandleggir	mynda	45°	horn	á	hvorri	hönd	fyrir	sig	og	beygja	fimleikamenn	

fætur	 enn	meira	 þannig	 að	 nú	myndast	 90°	 horn	 við	 kálfa	 og	 aftanverðan	 lærvöðva.	

Fimleikamenn	 hoppa	 svo	 með	 fætur	 saman,	 leggja	 hendur	 niður	 með	 síðu	 og	 halla	

höfðinu	fram	og	horfa	í	gólf.		

Næstu	fjóra	takta	draga	fimleikamenn	hendur	upp	með	síðu	að	brjóstkassa	og	ýta	

svo	höndunum	frá	sér	þannig	að	þær	mynda	beina	línu,	önnur	höndin	vísar	beint	fram	
og	 hin	 beint	 aftur	 á	 bak.	 Fingur	 fremri	 handar	 vísa	 beint	 upp	 og	 aftari	 handar	 beint	

niður	og	horft	er	yfir	 fremri	höndina.	Fætur	hafa	um	það	bil	eins	og	hálfs	metra	bil	á	

milli	sín,	annar	fram	og	hinn	aftur	á	bak,	þar	sem	fremri	fótur	er	boginn	og	aftari	alveg	
beinn.	Búkur	hallar	örlítið	fram	svo	bein,	hallandi	lína	myndast	frá	hæl	aftari	fótar	og	að	

hnakka.	 Á	 síðasta	 taktinum	 hoppa	 fimleikamenn	 til	 baka,	 með	 fætur	 saman,	 höfuð	

hallar	 lítillega	fram	og	hendur	komnar	niður	með	síðu.	Hér	snúa	fimleikamenn	í	ólíkar	
áttir	og	myndast	því	ákveðin	speglun	í	mynstrinu.	
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Fimleikamenn	stíga	nú	í	ólíkar	áttir	en	snúa	allir	mjöðmum	beint	fram,	hendur	eru	

niður	með	síðu	og	brjóstkassi	lyftist	örlítið	upp.	Þeir	snúa	sér	um	180°	svo	mjaðmir	snúa	
beint	aftur	á	bak,	hendurnar	fara	í	hálfhring	aftur	á	bak	og	enda	hjá	eyrum,	kryppa	er	á	

efra	baki	svo	hendur	 liggja	samsíða	gólfi.	Annar	 fóturinn	 lyftist	upp	svo	tá	hans	snerti	

hné	á	hinum	fætinum.	Svo	stíga	fimleikamenn	í	gólf	og	hendur	koma	niður	með	síðum.	
Því	næst	snúa	þeir	sér	um	180°	til	viðbótar	og	snúa	þannig	beint	fram	og	eins	metra	bil	

er	á	milli	fóta.	Hér	hafa	fimleikamenn	skipt	um	mynstur	og	myndað	samsíðung	þar	sem	

allir	 fimleikamenn	 snúa	 fram.	 Fimleikamenn	 snúa	 sér	 síðan	 um	 90°	 til	 vinstri,	 leggja	
vinstri	lófa	á	rifbein	beint	fyrir	neðan	brjóstkassa	og	olnbogi	vísar	beint	fram	frá	líkama.	

Þeir	lyfta	hæl	vinstri	fótar	og	beygja	hann	örlítið	á	meðan	þeir	halla	búk	aftur	á	bak	og	

horfa	upp	í	loft.	

	

	

Mynd	16:	Mynstur	7,	lokastaða	

4.2.1.8 Mynstur	8	

Fimleikamenn	standa	nú	í	þremur	línum	þar	sem	fjórir	eru	í	hverri	línu	og	mynda	rétt-

hyrning.	Allir	snúa	með	mjaðmir	aftur	á	bak	með	fætur	í	sundur,	metra	bil	á	milli	fóta.		
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Mynd	17:	Mynstur	8,	upphafsstaða	

	

Fyrst	setja	allir	hendur	beint	upp	í	loft	og	spenna	greipar,	höfuð	hallar	aftur	og	horft	er	

á	hendurnar.	Hendur	fara	svo	í	sundur	og	líkaminn	myndar	X,	hendur	mynda	hér	ásamt	
höfði	45°	horn	og	horft	er	beint	fram.	Fimleikamenn	halla	sér	svo	fram	og	leggja	hendur	
við	ökkla.	Þeir	lyfta	sér	upp,	snúa	efri	líkama	um	90°	og	höfði	um	180°	til	vinstri,	hendur	

liggja	þétt	við	líkamann.	Þeir	stíga	svo	í	hægri	fót	og	snúa	til	hægri	um	270°,	vinstri	fótur	
er	alveg	beinn	og	táin	snertir	gólf,	fætur	mynda	45°	horn	sín	á	milli.	Fimleikamenn	taka	
síðan	 tvö	 skref	 áfram	 áður	 en	 þeir	 snúa	 sér	 um	 180°	 til	 vinstri	 á	 sama	 hátt	 og	 áður,	

vinstri	fótur	örlítið	boginn,	hægri	fótur	beinn	út	og	táin	snertir	gólf	í	snúningnum.	Hægri	
hönd	lyftist	til	hliðar	og	er	samsíða	gólfi	á	meðan	fimleikamaður	snýr	sér.	Fimleikamenn	

taka	 síðan	 þrjú	 skref	 fram,	 hendur	 eru	 niður	með	 síðum,	 áður	 en	 þeir	 hoppa	 heilan	

hring,	 360°,	 til	 hægri	með	hendur	 á	mjöðmum.	Þeir	 taka	 svo	eitt	 skref	 í	 viðbót	 fram,	

gera	fótlyftu	á	vinstri	fæti,	hægri	fótur	lyftist	beint	fram	og	mynda	fætur	90°	horn	á	milli	

sín.	 Fimleikamenn	 leggjast	 svo	 á	magann,	 vinstri	 fótur	 er	 beinn	 aftur	 á	 bak	 og	 hægri	

fótur	er	boginn	svo	90°	horn	myndast	á	milli	kálfa	og	aftanverðs	lærvöðva,	táin	snertir	
vinstra	 hné.	 Fimleikamenn	 rúlla	 sér	 450°	 til	 vinstri	 af	 kviðnum	 og	 lenda	 með	 fætur	

sundur,	eins	metra	bil	á	milli,	og	 lófa	 í	gólfi.	Þeir	 lyfta	svo	höfðinu	 fyrst	upp	og	draga	

hendur	eftir	lærinu.	Vinstri	hönd	grípur	svo	um	hægra	handarbak	og	horft	niður.		

Línurnar	tvær	hliðrast	nú	fjóra	metra	til	hliðar	og	fara	línur	eitt	og	þrjú	til	vinstri	og	

lína	 tvö	 til	hægri.	 Fyrst	gera	 fimleikamenn	 renniskref	 til	hliðar,	hendurnar	gera	heilan	

hring	fyrir	framan	líkamann	og	um	leið	og	handarbak	er	fyrir	framan	munn	er	bein	lína	

frá	olnboga	í	olnboga.	Stigið	er	í	kross	eftir	renniskrefið	og	höfuð	hallar	fram.	Fimleika-
menn	hoppa	svo	upp	 í	 loft,	 fætur	eru	 í	metra	 fjarlægð	hvor	 frá	öðrum	og	hendur	eru	
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beint	 fyrir	ofan	höfuð,	ennþá	er	haldið	um	hægra	handarbak.	Þegar	 lent	er	 setja	 fim-

leikamenn	hendur	niður	með	síðum	og	krossa	fætur,	þá	taka	þeir	annað	renniskref	en	
hendurnar	fara	nú	beinar	heilan	hring	fyrir	ofan	höfuð.	Þeir	stíga	því	næst	til	hliðar	og	

lenda	 með	 fætur	 saman	 og	 hendur	 með	 síðum.	 Fimleikamenn	 standa	 enn	 í	 þremur	

línum	en	mynda	einungis	tvær	þeirra	rétthyrning	öðrum	megin	á	gólfinu	á	meðan	fjórir	
fimleikamenn	standa	í	línu	hinu	megin.		

	

	

Mynd	18:	Mynstur	8	eftir	færslur	fimleikamanna	

4.2.1.9 Mynstur	9	

Fimleikamenn	eru	 í	 þremur	 jafnstórum	hópum,	 fjórir	 í	 hverjum	hóp,	 og	myndar	 hver	
hópur	 ferning.	 Fremri	 tveir	 fimleikamenn	 í	 hverjum	 ferningi	 snúa	 fram	og	 aftari	 tveir	
snúa	aftur	á	bak,	allir	framkvæma	síðan	sömu	hreyfingar.		
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Mynd	19:	Mynstur	9,	upphafsstaða	

	

Fimleikamenn	byrja	á	því	að	stíga	til	hægri	og	beygja	hægri	fótinn	örlítið,	vinstri	fóturinn	

er	 alveg	 beinn	 og	 táin	 tyllir	 í	 gólf.	 Vinstri	 hönd	 sveiflast	 svo	 yfir	 höfuð	 svo	 bein	 lína	
myndast	frá	vinstri	fæti	að	vinstri	hönd.	Höndin	fer	svo	fyrir	framan	andlitið	á	leiðinni	til	
baka	 og	 fimleikamaður	 réttir	 úr	 sér,	 stendur	 þá	með	 fætur	 í	metra	 fjarlægð	 hvor	 frá	

öðrum.	Þeir	beygja	svo	hnén	og	mynda	90°	og	halla	sér	yfir	vinstri	hlið,	hendur	liggja	að	
líkamanum.	Fimleikamaður	færir	svo	efri	búk	þannig	að	hann	halli	beint	fram	að	gólf	og	
hendur	 liggja	að	fótum.	Því	næst	hoppar	hann	beint	upp,	kryppa	er	á	efra	baki,	 fætur	

verða	beinir	og	fimleikamaður	faðmar	sjálfan	sig,	lendir	svo	aftur	í	sömu	stöðu	og	fyrir	
hoppið	og	réttir	síðan	alveg	úr	sér,	fætur	beinir	og	hendur	með	síðu.	Fimleikamenn	taka	

svo	renniskref	ýmist	til	vinstri	eða	aftur	á	bak	og	hafa	þá	myndað	tígul.		
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Mynd	20:	Mynstur	9	eftir	að	ferningar	breytast	í	tígul	

	

Eftir	renniskref	snúa	allir	fimleikamenn	út	frá	miðju	tígulsins.	Þeir	stíga	svo	lítið	skref	til	

vinstri	 og	 gera	 lítið	 handahlaup	 á	 nýjan	 stað.	 Í	 handahlaupinu	 eiga	 fimleikamenn	 að	
mynda	 90°	 horn	 á	milli	 kviðs	 og	 læris,	 hendur	 eru	 alveg	 beinar	 og	 fætur	 sömuleiðis	
þráðbeinir.	Fimleikamenn	standa	enn	í	tígli	en	hafa	fært	sig	um	fjórðung	úr	hring.		

	

	

Mynd	21:	Mynstur	9	eftir	að	tígull	snýst	um	fjórðung	

4.2.1.10 Mynstur	10	

Fimleikamenn	 byrja	 í	 þremur	 jafnstórum	 ílöngum	 tíglum	 á	 ólíkum	 stöðum	 á	 gólfinu.	

Færslan	inn	í	næsta	mynstur	felur	í	sér	snúning	um	mitt	gólfið	sem	og	snúning	í	hverjum	

tígli	fyrir	sig.	Hver	tígull	fyrir	sig	snýst	um	90°	og	snúast	tíglarnir	þrír	um	miðjuna	á	gólf-

inu.	
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Mynd	22:	Mynstur	10,	upphafsstaða	

	

Fimleikamenn	 taka	 langt	 renniskref	 til	 hægri	 og	hendurnar	 eru	 alveg	niður	með	 síðu.	

Þeir	 krossa	 svo	 fætur	 eftir	 renniskrefið	 og	 taka	 tvö	 skref	 til	 hliðar,	 á	 sama	 tíma	 fara	
hendurnar	 lítinn	 hring	 til	 hægri,	 olnbogar	 eru	 bognir	 og	 lófar	 fyrir	 framan	 kvið	 og	
hendur	enda	við	vinstri	mjöðm.	Þeir	taka	svo	annað	renniskref	til	vinstri	og	hendurnar	

fara	annan	hring	til	hægri,	nú	alveg	þráðbeinar	og	samsíða	hver	annarri.	Fimleikamenn	
krossa	 fætur	 eftir	 renniskrefið	 og	 taka	 annað	 skref	 til	 hægri.	 Þeir	 hoppa	 svo	 á	 vinstri	
fæti	 sem	er	örlítið	boginn	og	 lyfta	hægri	 fæti	upp	svo	 táin	 snerti	 vinstra	hné.	Hendur	

mynda	V	fyrir	ofan	höfuð	og	höfuð	hallar	fram.	Hægri	fótur	fer	svo	niður,	hendur	niður	
með	síðu	og	höfuð	hallar	enn	fram.	Allir	fimleikamenn	standa	nú	með	andlit	beint	fram.	

Þeir	hoppa	svo	sundur	með	fætur	þannig	að	það	verði	metra	bil	á	milli	og	lyfta	höfðinu	

upp	og	horfa	beint	 fram.	Hér	eru	 fimleikamenn	komnir	 í	 annað	mynstur	 sem	myndar	

tvöfaldan	gogg	á	miðju	gólfinu.	
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Mynd	23:	Mynstur	10	eftir	flutning	

	

Fimleikamenn	stíga	fram	í	annan	fótinn	og	beygja	sig	svo	í	hnjánum.	Fingur	eru	rétt	fyrir	

ofan	gólf	og	alveg	þráðbeinar	hendur.	Þeir	leggja	hendur	í	gólf	og	lyfta	rassi	upp	svo	45°	
horn	myndast	milli	framanverðs	læris	og	kviðs.	Þeir	beygja	svo	fæturna	og	láta	rassinn	
síga	alveg	að	hælum,	hendur	eru	alveg	í	gólfi	og	liggja	með	fram	síðum.	Fimleikamenn	

reisa	efri	búk	hægt	upp	og	lyfta	rassi	frá	hælum.	Þeir	enda	svo	á	því	að	halla	sér	aftur	á	
bak.	 Sumir	 leggjast	alveg	á	bakið,	einhverjir	 leggjast	næstum	því	 á	bakið	en	hafa	ein-
ungis	herðar	í	gólfi	og	enn	aðrir	setja	hendur	á	hæla	og	fetta	bak.		

4.2.1.11 Samantekt	á	mynstrum	

Þær	hreyfingar	sem	fimleikamenn	framkvæma	eru	tiltölulega	einfaldar	en	sýna	þó	ýmsa	
stærðfræði.	Í	hreyfingum	má	til	að	mynda	greina	flutninga:	speglun,	snúning	og	hliðrun,	

bæði	innan	mynsturs	en	einnig	hliðrast	mynstur	oft	með	hreyfingum	einstaklinga.	Það	

er	 að	 segja	 einstaklingar	 hreyfast	 í	 ákveðna	 átt	 og	mynstrið	 færist	 þar	 af	 leiðandi	 til.	
Algengustu	hreyfingarnar	virðast	vera	renniskref,	„sjassei“	og	snúningar	af	ýmsu	tagi	en	

þó	er	staðsetning	handa	ólík.	Sú	stærðfræði	sem	helst	má	greina	í	hreyfingum	fimleika-

manna	er	vegalengdin	sem	þeir	fara,	hve	mikið	þeir	beygja	hendur	eða	fætur	þannig	að	
horn	myndist	og	um	hve	margar	gráður	þeir	snúa	í	ýmsum	skrefum.	Stærðfræðin	er	því	

frekar	einföld	en	virðist	þó	skipta	máli	fyrir	heildarútlit	gólfæfingar.		

Mynstrin	 eiga	það	 sameiginlegt	 að	öll	 eru	þau	 tvívíð	mynd	af	 rúmfræðiformi.	 Þau	
byggja	 að	mestu	 leyti	 á	 beinum	 línum,	 ýmist	 lóðréttum,	 láréttum	 eða	 skálínum	 sem	

gerir	það	verkum	að	hægt	er	að	horfa	á	mynstrin	frá	ýmsum	sjónarhornum	og	fá	þannig	

nýjan	vinkil	á	þau	eins	og	má	sjá	 í	mynstri	6.	Mynstrin	sýna	einnig	hvernig	hægt	er	að	
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leika	sér	með	formin	á	ýmsan	hátt.	Til	að	mynda	eru	mynstur	2	og	mynstur	4	mjög	lík	en	

þau	eru	bæði	hringlaga	þó	svo	að	í	mynstri	2	séu	fimleikamenn	staðsettir	innan	hrings.	
Færslur	fimleikamanna	innan	mynstranna	eru	þó	mjög	ólíkar	sem	gerir	það	að	verkum	

að	tilfinning	áhorfenda	verður	ekki	sú	að	mynstrin	séu	tveir	ólíkir	hringir.	Mynstur	6	er	

einnig	hægt	að	nota	sem	hring	en	ákveðnar	hreyfingar	sem	gerðar	eru	í	mynstrinu	sýna	
þann	eiginleika	mynstursins.		

Annað	sem	er	sameiginlegt	með	öllum	mynstrum	er	að	hægt	er	að	skipta	þeim	upp	í	

ólík	 rúmfræðiform.	Til	að	mynda	er	mynstur	10	sett	saman	úr	þremur	tíglum.	Þar	má	

einnig	 greina	 þrjá	 misstóra,	 jafnarma	 þríhyrninga	 og	 jafnvel	 nokkra	 rétthyrninga.	
Mynstrin	eru	einnig	mörg	hver	mjög	samhverf	og	þau	er	flest	hægt	að	spegla	yfir	miðju	

gólfflatarins	ýmist	langsum	eða	þversum,	sum	hver	á	báða	vegu.		

Samsetning	hreyfinga	hefur	þau	áhrif	að	mynstur	 fá	ákveðin	sérkenni	og	það	gerir	

þau	ólík.	Stundum	eru	iðkendur	að	gera	nákvæmlega	það	sama	og	mynstrið	hliðrast	til	á	
gólfinu	 líkt	 og	mynstur	 6.	 Stundum	eru	 iðkendur	 að	 gera	 sömu	hreyfingar	 en	 í	 ólíkar	
áttir	eins	og	í	mynstri	1	og	mynstri	8.	Undirstaða	í	öllum	mynstrum	eru	þó	beinar	línur	

en	það	var	mjög	algengt	í	þeim	myndböndum	sem	skoðuð	voru	að	meiri	hluti	mynstra	
væru	beinar	línur.	Hringurinn	sem	fimleikamenn	reyna	að	sýna	í	mynstri	4	gæti	allt	eins	
verið	átthyrningur	en	hreyfingar	fimleikamanna	og	færsla	þeirra	innan	mynsturs	skapar	

ákveðna	blekkingu	en	áhorfanda	finnst	honum	vera	að	horfa	á	hring.	
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5 Umræður		

Markmið	rannsóknarinnar	var	að	skoða	hvort	einhverja	þætti	stærðfræði	mætti	greina	í	
gólfæfingum	 í	hópfimleikum	og	ef	 svo	væri	hvaða	 inntak	 stærðfræðinnar	væri	um	að	

ræða.	 Rannsóknin	 var	 tvíþætt	 en	 í	 fyrsta	 lagi	 var	 skoðað	 það	 tungumál	 sem	 þjálfari	

notar	við	kennslu	og	dregin	fram	sú	stærðfræði	sem	kom	fram	í	orðræðu	hans.	Í	öðru	
lagi	var	skoðuð	uppbygging	gólfæfingar,	sér	í	lagi	mynstur	og	hreyfingar	einstaklingsins	

og	 sú	 stærðfræði	 sem	 kom	 fram	þar	 var	 greind.	 Einnig	 voru	 reglurnar	 skoðaðar	með	

tilliti	 til	 stærðfræðilegra	 eiginleika	þeirra.	Niðurstöður	 rannsóknarinnar	benda	 til	 þess	
að	stærðfræði	komi	fram	á	öllum	sviðum	gólfæfingar	í	hópfimleikum	og	fjölmörg	tæki-

færi	 eru	 fyrir	 fimleikaþjálfara	 að	 nýta	 stærðfræði	 enn	 betur	 við	 kennslu	 sína,	 bæði	

þegar	kemur	að	því	að	kenna	æfinguna	og	þegar	setja	á	æfingu	saman.		

Í	þessum	kafla	verður	farið	í	gegnum	niðurstöðurnar	í	fræðilegu	samhengi	og	leitast	

við	 að	 svara	 rannsóknarspurningunni	 markvisst.	 Eins	 og	 áður	 segir	 var	 rannsóknar-

spurningin	Hvernig	kemur	stærðfræði	fram	í	uppbyggingu	gólfæfinga	í	hópfimleikum	og	
í	kennslu	þjálfaranna?	Fyrst	verður	fjallað	um	mikilvægi	þess	að	þekkja	tungumálið	sem	

notað	er	í	stærðfræði	og	fimleikum,	þær	ólíku	merkingar	hugtaka	sem	stundum	skjóta	

upp	 kollinum	 á	 þessum	 tveimur	 sviðum	 og	 velt	 upp	möguleikum	 til	 að	 tengja	 þetta	
betur	saman	og	þá	hvort	og	hvernig	það	væri	hægt.	Þá	verður	fjallað	um	hvaða	þættir	
stærðfræði	er	notaðir	í	að	byggja	upp	gólfæfingar,	svo	úr	verði	ein	heild.	Í	lokin	verður	

tekið	saman	hvernig	stærðfræðin	tengist	gólfæfingum	í	hópfimleikum.	

5.1 	Tungumál	þjálfarans	
Greining	 á	 orðræðu	 leiddi	 í	 ljós	 að	 fimleikaþjálfarar	 nota	 eiginlegt	 tungumál	 stærð-

fræðinnar	mjög	 lítið	 í	 kennslu	 sinni.	 Fimleikar	 byggja	mikið	 á	 sýnikennslu	og	þjálfarar	
fara	mikið	á	milli	fimleikamanna	og	hjálpa	þeim	að	komast	í	réttar	stöður	og	stellingar.	

Það	kom	þess	vegna	ekki	á	óvart	að	á	upptökum	heyrðist	mikið	af	orðum	um	stefnu	og	

staðsetningu	eins	og	hingað,	þangað	og	svona,	ásamt	öðrum	lýsandi	orðum.	Þó	mátti	

greina	 ýmis	 hugtök	 stærðfræðinnar	 í	 tungumáli	 fimleikanna	 en	 þau	 hafa	 að	 hluta	 til	
aðra	merkingu	í	fimleikasalnum	en	þau	hafa	í	stærðfræði.	Þetta	eru	orð	eins	og	röð,	lína	

og	mynstur	og	vita	iðkendur	alla	jafna	hvað	átt	er	við.	Lake	(2015)	talar	um	að	mikilvægt	

sé	að	hafa	gott	vald	á	tungumáli	stærðfræðinnar	meðal	annars	vegna	þess	að	orð	geta	
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haft	ólíka	merkingu	eftir	því	hvort	verið	er	að	 fjalla	um	þau	 í	 stærðfræði	eða	daglegu	

tali.	Það	að	standa	í	línu	til	að	mynda	þýðir	að	standa	hlið	við	hlið	í	fimleikum.	Í	stærð-
fræði	er	lína	safn	samhangandi	punkta	og	hún	er	alltaf	bein	(Alexander	og	Koeberlein,	

2011).	Merking	 hugtakanna	 er	 ekki	 nákvæmlega	 sú	 sama	 en	 þó	 virðist	 vera	 ákveðin	

tenging	ef	litið	er	í	skilgreiningu	hugtaksins	lína	frá	sjónarhorni	fimleikaþjálfarans.	Mikil	
áhersla	 er	 lögð	 á	 fagurfræði	 í	 fimleikum	og	það	 að	 standa	 í	 beinni	 línu	 vísar	 í	 raun	 á	

ákveðinn	hátt	til	merkingar	hugtaksins	í	stærðfræði	enda	er	það	svo	að	ef	horft	er	ofan	

frá	á	 fimleikamennina	sem	eru	að	mynda	 línu	má	 í	 raun	sjá	punkta	sem	mynda	þessa	
tilteknu	línu.		

Í	 aðalnámskrá	 grunnskóla	 (2013)	 er	mikil	 áhersla	 lögð	 á	 að	 nemendur	 nái	 valdi	 á	

tungumáli	stærðfræðinnar	og	geti	notað	það	við	ólíkar	aðstæður.	Í	fimleikasalnum	eru	

hugtök	stærðfræðinnar	notuð	að	einhverju	marki.	Iðkendur	skilja	þegar	talað	er	um	að	
standa	í	línu,	þeir	vita	hve	hátt	á	að	lyfta	fætinum	ef	þjálfari	talar	um	að	lyfta	fæti	í	45°	

og	ef	þeir	eru	beðnir	að	 standa	 í	hring	geta	þeir	 gert	það	án	mikilla	 vandkvæða.	Þeir	

hafa	 þess	 vegna	 náð	 einhverri	 færni	 í	 því	 að	 nota	 tungumál	 stærðfræðinnar	 í	 öðrum	

aðstæðum.	Þó	er	nauðsynlegt	að	velta	því	 fyrir	sér	hvort	hugtökin	séu	notuð	á	réttan	
hátt.	 Þegar	þjálfari	 talar	 um	að	 lyfta	 fæti	 í	 45°	 til	 að	mynda	er	 yfirleitt	 ekki	 talað	um	

hverjir	 armar	 hornsins	 eru	 svo	 í	 stærðfræðilegum	 skilningi	 er	 hugtakanotkun	 ekki	
viðeigandi.	 Ef	 markmiðið	 er	 að	 nýta	 sér	 stærðfræði	 til	 þess	 að	 gera	 fimleikakennslu	
betri	eða	fimleika	til	að	gera	stærðfræðikennslu	áhugaverðari	þarf	að	finna	leiðir	til	þess	

að	orða	hlutina	svo	bæði	stærðfræðikennarar	og	fimleikaþjálfarar	verði	ánægðir.	

Upptökur	 af	 orðræðu	þjálfara	og	 áhorf	 á	æfingum	benda	 til	 þess	 að	miklir	mögu-

leikar	 séu	 fyrir	 fimleikaþjálfara	 að	 nýta	 sér	 orðaforða	 stærðfræðinnar	 enn	 betur.	

Cimbricz	 (2013)	 líkti	 stærðfræðinámi	 við	 nám	 á	 erlendu	 tungumáli	 og	 nefndi	 að	 ein	

ástæða	væri	sú	að	stærðfræði	er	einungis	iðkuð	í	skólum.	Það	hlýtur	því	að	vera	jákvætt	

fyrir	fagið	að	tengja	það	við	athafnir	utan	skólastofunnar	svo	nemendur	átti	sig	á	að	hún	
er	alls	staðar	í	einhverju	formi.	Skilningur	nemenda	á	hugtökum	stærðfræðinnar	gegnir	

lykilhlutverki	þegar	kemur	að	árangri	þeirra	í	greininni	(Kranda,	2008).	Það	að	fimleika-

þjálfarar	noti	þá	orðaforða	 stærðfræðinnar	á	 „réttan“	hátt	hlýtur	því	 að	vera	 jákvætt	
þegar	 litið	 er	 til	 lengri	 tíma.	 Fimleikaþjálfarinn	þarf	 þó	 í	 þessu	 samhengi	 að	 treysta	 á	

stærðfræðikennarann	um	að	kenna	nemendum	rétt	tungumál	svo	nemendur	geti	tengt	

hugtök	stærðfræðinnar	við	hreyfingar	í	fimleikum.		

Cimbricz	(2013)	og	Lake	(2015)	telja	að	með	því	að	kenna	nemendum	rétta	notkun	

hugtaka	 og	 að	 beita	 tungumálinu	 aukast	 líkurnar	 á	 því	 að	 þeir	 skilji	 hver	 annan	 og	

þannig	 líka	 stærðfræðina.	 Í	 aðalnámskrá	 grunnskóla	 (2013)	 kemur	 fram	 að	markmið	
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náms	er	að	nemendur	 læri	til	skilnings.	Ýmsar	rannsóknir	hafa	bent	til	þess	að	það	sé	

skilningur	nemenda	á	hugtökum	og	orðaforða	stærðfræðinnar	sem	hefur	mest	áhrif	á	
árangur	 þeirra	 í	 stærðfræði	 (Kranda,	 2008).	 Kilhamn	 (2011)	 fjallar	 einnig	 um	 að	 það	

tungumál	 sem	notað	er	við	kennslu	hafi	áhrif	á	 skilning	nemenda	 í	 stærðfræði.	Ef	við	

tengjum	þetta	við	gólfæfingar	 í	hópfimleikum	er	hefð	 fyrir	því	að	þjálfarar	noti	 „rétt“	
tungumál	í	hvívetna	strax	í	upphafi	við	alla	iðkendur.	Það	er	því	tiltölulega	auðvelt	fyrir	

nýja	þjálfara	að	taka	við	hópum	án	þess	að	það	valdi	vandræðum,	því	allir	skilja	alla,	þar	

sem	eining	er	um	að	allir	tali	sama	mál.	Tungumál	fimleikanna	er	alþjóðlegt	og	erlendir	
þjálfarar	geta	auðveldlega	þjálfað	hér	á	landi.	Það	styður	við	þá	staðreynd	að	skilningur	

nemenda	 á	 hugtökum	 og	 orðaforða	 stærðfræðinnar	 sé	 það	 sem	 hefur	 mest	 áhrif	 á	

góðan	árangur	þar	því	það	á	líka	við	í	fimleikum.	Stærðfræðikennarar	gætu	þannig	lært	

ýmislegt	 af	 fimleikaþjálfurum	 þegar	 kemur	 að	 því	 að	 temja	 sér	 að	 nota	 alltaf	 „rétt“	

tungumál	við	kennslu.	Það	myndi	mögulega	auðvelda	nemendum	stærðfræðinámið	og	

gera	verkefnin	skiljanlegri.	Það	veldur	líka	oft	óþarfa	vandamálum	og	vanlíðan	ef	ekki	er	
lögð	 áhersla	 á	 að	 nemendur	 nái	 skilningi	 á	 hugtökum	 og	 tungumálinu	 almennt	

(Cimbricz,	2013;	Barwell,	e.d.).			

Eftir	að	hafa	greint	eigin	orðræðu	og	samþjálfara	og	í	framhaldinu	setið	og	hlustað	á	

aðra	þjálfara	kenna	gólfæfingu,	varð	niðurstaðan	sú	sama.	Allir	virðast	vera	með	nánast	
sama	orðaforða	og	enginn	notar	stærðfræðihugtök	nema	í	mjög	litlum	mæli.	Trúlega	er	
þetta	af	því	að	þjálfarar	læra	sem	iðkendur	hvernig	tungumálinu	er	beitt,	fara	síðan	að	

þjálfa	 sjálfir	 og	 nota	 þá	 það	 sem	 þeir	 hafa	 lært.	 Ef	 nýir	 aðilar	 koma	 inn	 í	 þjálfun,	 er	
ekkert	lesefni	til	um	hvernig	gólfæfingar	eru	kenndar	eða	hvaða	orð	eru	notuð	svo	það	
er	eingöngu	munnleg	heimild	þjálfara	á	milli	sem	gildir.	Áhugavert	að	velta	því	fyrir	sér	

hvernig	orðræðan	hefði	orðið	ef	fyrstu	þjálfarar	í	gólfæfingum	hefðu	verið	stærðfræð-
ingar	sem	hefði	verið	tamt	að	nota	tungumál	stærðfræðinnar	í	daglegu	lífi	við	allskyns	

viðfangsefni.	

Af	 upptökum	 þjálfara	 og	 seinna	 áhorfi	 varð	 augljósara	 að	 hugmyndir	 þjálfara	 og	

hugsun	þeirra	 fól	 í	 sér	ákveðna	stærðfræði.	Þjálfarar	virtust	hafa	góða	tilfinningu	fyrir	

rými	og	hvernig	átti	að	nýta	það.	Þeir	vissu	alltaf	hve	langt	fimleikamenn	áttu	að	snúa	
eða	hve	langt	skref	þeirra	átti	að	vera,	hve	hátt	átti	að	lyfta	höndum	og	hvar	þeir	áttu	

að	standa	á	gólfinu	svo	heildarútlit	æfingar	væri	aðlaðandi.	Hann	er	því	að	vinna	með	

ákveðnar	 stærðfræðihugmyndir	 hvort	 sem	 hann	 gerir	 sér	 grein	 fyrir	 því	 eða	 ekki.	
Fimmta	 þrep	 Van	Hiele	 hjóna	 um	þróun	 rúmfræðilegrar	 hugsunar	 snýst	 um	 að	 nem-

endur	 geti	 einblínt	 á	 heildarsamhengið	 (Van	 de	Walle,	 2007).	 Þjálfar	 virðasta	margir	

hverjir	hafa	náð	ágætum	tökum	á	þessu	þrepi	en	þeir	sjá	oftast	fyrir	sér	heildarmyndina	
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áður	en	þeir	kenna	iðkendum	sínum	hreyfingarnar.	Framvegis	mun	ég	að	öllum	líkind-

um	hugsa	ákveðna	þætti	gólfæfingar	út	frá	stærðfræði	en	mín	helsta	áskorun	verður	að	
koma	stærðfræðihugtökum	á	hugmyndirnar	sem	unnið	er	með.	Ein	ástæða	fyrir	því	að	

mikilvægt	er	að	kunna	rétt	tungumál	er	fjölbreytni	nemendahópsins	(Lake,	2015).	Það	

er	þess	vegna	nauðsynlegt	að	vanda	valið	ef	nota	á	aðrar	aðferðir	við	að	útskýra	hreyf-
ingar	fyrir	iðkendum.	Það	er	ekki	endilega	slæm	hugmynd	að	breyta	til	en	það	þarf	þó	

að	hafa	í	huga	að	breytingar	gerast	ekki	á	einni	nóttu.	Tungumálið	er	í	stöðugri	þróun.	

Það	þarf	að	vera	lifandi	og	þróast	í	takt	við	umhverfi	sitt.	Fimleikamenn	þurfa	að	skilja	
hvað	talað	er	um	og	útskýringar	þurfa	að	vera	einfaldar	og	skýrar.	Þessar	áskoranir	eru	

þó	það	sem	gerir	það	meira	spennandi	að	skoða	nýjar	leiðir	til	þess	að	tengja	fimleika	

og	stærðfræði	enn	betur	saman,	hvort	sem	það	er	innan	fimleikasalarins	eða	skólastof-

unnar.	

Það	 kom	 skemmtilega	 á	 óvart	 að	 hugsun	 þjálfara	 og	 vangaveltur	 varðandi	 ýmsar	

hreyfingar,	mynsturgerð	og	fagurfræði	gólfæfingar	er	uppfull	af	stærðfræði.	Þrátt	fyrir	

það	virðast	þeir	ragir	við	að	nota	aðrar	leiðir	til	þess	að	útskýra	fyrir	iðkendum	sínum	en	

þá	sem	hefur	verið	notuð	eins	lengi	og	vitað	er.	Eða	kannski	eru	þjálfarar	alls	ekki	með-
vitaðir	um	að	hve	miklu	leyti	gólfæfingar	eru	bein	stærðfræði	og	þá	kannski	kjörið	tæki-

færi	í	kjölfarið	á	þessari	rannsókn	að	vekja	athygli	á	því,	sem	lið	í	að	tengja	stærðfræði	
betur	við	daglegt	líf	nemenda.		

5.2 Uppbygging	gólfæfinga	
Þegar	unnið	er	að	nýrri	gólfæfingu	er	ýmislegt	sem	þjálfarar	þurfa	að	hafa	í	huga.	Allar	
reglur	 um	 uppbyggingu	 og	 samsetningu	 gólfæfingar	 má	 finna	 í	 kódanum	 og	 er	 verk	

þjálfara	að	fylgja	þeim	í	einu	og	öllu.	Þjálfarar	þurfa	þó	að	setja	sinn	svip	á	æfinguna	svo	

hún	 verði	 ekki	 of	 vélmennaleg	 en	 það	 virðist	 vera	 þeirra	 helsta	 áskorun.	 Hluti	 rann-

sóknar	 fólst	 í	því	að	horfa	á	ólíkar	gólfæfingar	 til	þess	að	greina	stærðfræði	sem	kom	
fram	ekki	bara	í	hreyfingum	eða	mynstrum	heldur	einnig	í	fagurfræði	æfingar.	Útgangs-

punkturinn	var	stærðfræði	en	sem	dansþjálfari	fannst	mér	áhugavert	að	skoða	hvernig	

þjálfurum	tókst	að	fylgja	reglum	í	útfærslu	sinni.	

Gólfið	sem	æfingarnar	fara	fram	á	er	rétthyrnt	og	er	stærð	þess	252	fermetrar.	Fim-

leikamenn	þurfa	að	snerta	á	öllum	fleti	gólfsins	í	gólfæfingu	sinni	ásamt	því	að	þurfa	að	

sýna	nokkur	ólík	mynstur,	snúa	andliti	fram,	aftur	á	bak	og	til	hliðar	á	gólfinu	og	ferðast	
fram,	aftur	á	bak	og	til	hliðar	(UEG,	2015b).	Hvernig	það	er	gert	fellur	í	hlut	þjálfara	að	

útfæra	og	þarf	hann	að	finna	þá	leið	sem	er	allt	í	senn	þægileg	fyrir	iðkendur,	falleg	fyrir	

augað	 og	 nógu	 vel	 útfærð	 svo	 lið	 fá	 ekki	 frádrátt	 fyrir	 ýmis	 óhreinindi.	 Í	 þessu	 felst	
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ákveðin	 stærðfræði	 en	 fimleikamenn	mega	 ekki	 framkvæma	 of	 erfiðar	 hreyfingar	 og	

passa	þarf	að	hver	einstaklingur	ferðist	ekki	of	langt	en	heldur	ekki	of	stutt.	Þjálfari	þarf	
þess	 vegna	 að	 skoða	 hve	 langt	 einstaklingar	 þurfa	 að	 færast	 og	 velja	 hreyfingar	 sem	

henta	lengd	færslunnar.	Eins	þarf	hann	að	hafa	í	huga	stærð	iðkenda	sinna.	Iðkandi	sem	

er	150	sentimetrar	að	hæð	ferðast	ekki	tvo	metra	í	einu	skrefi	svo	það	skiptir	líka	máli	
að	hann	geri	sér	grein	fyrir	skreflengd	þeirra	sem	eiga	að	framkvæma	æfinguna.	Í	einni	

æfingunni	sem	horft	var	á	mátti	sjá	að	einn	fimleikamaður	var	oft	að	ferðast	lengra	en	

allir	hinir.	Tiltekinn	 fimleikamaður	náði	að	gera	það	mjög	vel	en	ég	velti	því	 fyrir	mér	
hvort	 aðrir	 fimleikamenn	 sem	 væru	 hugsanlega	 minni	 gætu	 gert	 þetta	 eins	 vel	 eða	

hvort	það	 liti	þá	áreynslumeira	út	hjá	þeim	sem	myndi	skemma	fagurfræðina	 í	æfing-

unni.		

Niðurstöður	 benda	 til	 þess	 að	 sú	 stærðfræði	 sem	er	 hvað	 algengust	 í	 hreyfingum	

fimleikamanna	og	mynstrum	er	 rúmfræði.	 Clements	og	 Sarama	 (2011)	 vilja	meina	 að	

fyrir	utan	 talnareikning	 séu	 rúmfræði	og	 rúmskynjun	 sérlega	mikilvægir	þættir	 stærð-

fræðinnar	 og	 taka	 fram	 að	 einhverjir	 telji	 kunnáttu	 á	 þessum	 þætti	 stærðfræðinnar	

undirstöðu	 stærðfræðilegs	hugsunarháttar.	Þau	 telja	nauðsynlegt	að	börn	öðlist	 góða	
tilfinningu	fyrir	umhverfi	sínu,	mótun	þess	og	uppbyggingu.	Rúmfræði	er	ekki	einungis	

mikilvægur	þáttur	ein	og	sér	heldur	styður	hún	einnig	við	ýmsa	aðra	þætti	stærðfræð-
innar	og	hefur	áhrif	á	frammistöðu	nemenda	í	stærðfræði.	Rúmfræðikennsla	virðist	eiga	
það	 til	 að	 verða	 út	 undan	 og	 sagði	 E.T.	 Bell	 á	 sínum	 tíma	 að	 það	 væri	 synd	 að	 unga	

kynslóðin	fengi	ekki	að	kynnast	rúmfræði	á	nægilega	góðan	hátt	(Coxeter	og	Greitzer,	
1967).	Ef	við	tengjum	þetta	við	orð	Atla	Harðarsonar	(1994)	sem	fjallar	um	stærðfræði	í	
ljósi	 almennrar	menntunar	 og	 bendir	 á	 að	 einungis	 lítill	 hluti	 stærðfræðinnar	 sé	 not-

hæfur	 í	daglegu	 lífi	og	 tengjum	svo	við	þá	stærðfræði	sem	kemur	 fram	 í	gólfæfingum	
ætti	að	vera	auðvelt	verk	að	færa	rök	fyrir	aukinni	kennslu	í	rúmfræði.		

Greining	á	myndböndum	leiddi	í	ljós	að	það	eru	ýmis	atriði	sem	einkenna	allar	gólf-
æfingar	en	það	er	að	hluta	til	vegna	þess	að	reglurnar	eru	mjög	stífar.	Gólfæfing	þarf	að	

innihalda	tvö	bylgjulaga	mynstur	(UEG,	2015b).	Ekki	var	mikið	hugmyndaflug	þjálfara	 í	

þeim	efnum	og	voru	sömu	 fjögur	mynstrin	oftast	notuð	 til	þess	að	uppfylla	kröfu	um	
bylgjulaga	mynstur.	Þau	voru	hringur,	tveir	hálfhringir,	s-laga	mynstur	og	hringmynstur	

þar	sem	einn	stærri	hringur	ferðaðist	utan	um	annan	minni.	Mjög	algengt	var	að	nota	

mynstur	9,	 sem	er	hér	að	 framan,	breyta	því	 í	hring	með	mjög	einföldum	skrefum	og	
búa	svo	til	tvo	hálfhringi	út	frá	því.	Sú	færsla	er	tiltölulega	auðveld	fyrir	iðkendur	og	lítur	

vel	út	þar	sem	 iðkendur	geta	 ferðast	 jafn	 langt	 í	 sömu	skrefum.	Einnig	var	algengt	að	

nota	mynstur	 9	 sem	 tvo	 hringi	 þar	 sem	 ytri	 hringurinn	 ferðaðist	 réttsælis	 og	 sá	 innri	
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rangsælis	í	öðrum	hreyfingum.	Annað	algengt	mynstur	var	tvöfaldur	goggur	og	var	það	

oft	 notað	 í	 upphafi	 gólfæfingar	 eða	 sem	 lokamynstur.	 Einhverjir	 þjálfarar	 höfðu	 þó	
greinilega	ágætt	hugmyndaflug	og	notuðu	alls	kyns	mynstur	sem	ekki	höfðu	sést	áður	

eða	hreyfingar	sem	voru	nýjar	og	öðruvísi.	Það	er	alltaf	ánægjulegt	þegar	ný	mynstur	

skjóta	upp	kollinum	því	þau	koma	 stundum	eins	og	 ferskur	andblær	 inn	 í	 hugmynda-
bankann	sem	fyrir	er.		

Formin	 sem	 notuð	 voru	 áttu	 það	 öll	 sameiginlegt	 að	 vera	 tiltölulega	 einföld	 og	

algeng	 rúmfræðiform	og	byggð	upp	 af	mestu	 leyti	 af	 beinum	 línum.	Það	er	 að	öllum	

líkindum	afleiðing	þess	að	reglurnar	eru	mjög	strangar	eins	og	bent	hefur	verið	á	áður.	
Hér	 getur	 lið	 fengið	 frádrátt	 fyrir	 óhreinindi	 í	 mynstri	 sem	 gerir	 það	 að	 verkum	 að	

einhverjir	þjálfarar	eru	hugsanlega	hræddir	við	að	gera	eitthvað	of	nýtt	og	spennandi.	

Þora	ekki	að	hreyfast	mikið	á	ská	vegna	þess	að	það	er	svo	erfitt	að	halda	línum	beinum,	
vilja	 helst	 ekki	 hreyfast	mikið	 í	 hring	 af	 því	 að	hann	 gæti	 orðið	 egglaga	 eða	 vilja	 ekki	

skipta	of	oft	um	mynstur	því	það	er	erfitt	að	negla	nýjar	staðsetningar.	Það	sem	stærð-

fræðin	getur	þó	gert	fyrir	þjálfara	er	að	gefa	þeim	nýjar	og	spennandi	hugmyndir	sem	

gefa	æfingu	þeirra	skemmtilegan	vinkil	og	gerir	hana	eftirminnilega.	Aragrúi	af	 tví-	og	
þrívíðum	 formum	er	 að	 finna	 í	 rúmfræði	 (Van	 de	Walle,	 2007).	 Það	ætti	 því	 að	 vera	

leikur	einn	fyrir	fimleikaþjálfara	að	nota	sér	stærðfræði	sem	innblástur	í	mynsturgerð.		

Hreyfingar	voru	mjög	líkar	og	voru	þær	hreyfingar	sem	fjallað	var	um	í	fræðilegum	

kafla	 hér	 fyrir	 ofan	 mest	 notaðar.	 Snúningar,	 rúll,	 „sjassei“	 og	 renniskref	 voru	 mjög	

algengar	þegar	iðkendur	áttu	að	færast	úr	stað,	hvort	sem	það	var	fram,	til	hliðar	eða	

aftur	 á	 bak,	 en	 ólíkt	 var	 hvar	 hendur	 þeirra	 voru	 staðsettar.	 Það	 vakti	 upp	 ýmsar	
spurningar	hvers	vegna	það	er	raunin	að	hreyfingar	eru	eins	líkar	og	raun	ber	vitni.	Ég	

tel	 að	 svarið	 við	 þeirri	 spurningu	 liggi	 í	 kódanum.	 Reglur	 um	 fagurfræði	 eru	 mjög	

strangar	 í	 kódanum	og	má	 gefa	 ýmsa	 frádráttarpunkta	 fyrir	 að	 ekki	 séu	 allir	 að	 gera	

hreyfingu	nákvæmlega	eins,	hendur	eru	á	ólíkum	stöðum,	hendur	eða	fætur	eru	bognar	
í	 hreyfingum	 sem	 ekki	 er	 ætlast	 til	 að	 þær	 séu	 bognar	 í,	 hreyfingar	 eru	 ekki	 fram-

kvæmdar	á	 sama	 takti	og	 svo	má	áfram	telja	 (UEG,	2015b).	Þjálfarar	 leita	því	 í	hreyf-

ingar	 sem	eru	 tiltölulega	einfaldar	 fyrir	 fimleikamenn	og	nokkuð	auðvelt	er	að	gera	á	
sama	hátt.	Þessar	hreyfingar	hafa	iðkendur	æft	frá	upphafi	og	hafa	því	náð	mikilli	hæfni	

í	hreyfingunni.	Á	sama	tíma	verða	gólfæfingar	þó	einsleitar	og	geta	orðið	óspennandi	

þar	sem	allir	eru	að	gera	það	sama.		

Einn	þáttur	rannsóknarinnar	var	að	greina	þau	mynstur	sem	má	sjá	í	gólfæfingum	og	

skoða	hvaða	 stærðfræðilegu	 form	koma	 fyrir.	Öll	 form	 sem	komu	 fyrir	 voru	 tvívíð	en	

nauðsynlegt	 er	 fyrir	 þjálfara	 að	 geta	 teiknað	 formin	 á	 blað.	 Forvitnilegt	 væri	 að	 vita	
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hvort	hægt	væri	að	skapa	þá	ásýnd	að	form	væri	í	þrívídd	og	hvernig	það	mynstur	kæmi	

út	á	gólfinu.	Í	öllum	gólfæfingum	mynduðu	fimleikamenn	hring	á	gólfinu,	hringirnir	voru	
misstórir	og	var	ýmist	einn	hringur	eða	tveir	minni	sem	mátti	sjá.	Fimleikamenn	gerðu	

svo	hreyfingar	sem	voru	til	þess	fallnar	að	láta	hringinn	snúast	á	gólfinu.	Annað	algengt	

form	sem	mátti	greina	var	samsíðungur.	Samsíðungur	var	ýmist	myndaður	úr	tveimur	
línum	eða	tveimur	þríhyrningum.	Mynstur	1	hér	að	ofan	var	mjög	algengt	að	nota	en	

þar	má	 greina	 tvo	 samsíðunga.	 Algengt	 var	 að	 fimleikamenn	 ferðuðust	 í	 ólíkar	 áttir	 í	

þessu	mynstri	eða	að	hluti	sat	niðri	og	aðrir	stóðu	til	þess	að	sýna	aðra	eiginleika	mynst-
ursins.	 Önnur	 form	 sem	 komu	 oft	 fram	 voru	 þríhyrningur,	 trapisa,	 rétthyrningur	 og	 í	

flestum	tilfellum	marghyrningar	af	einhverju	tagi.		

Rúmfræði	var	helsti	þáttur	stærðfræðinnar	sem	finna	mátti	 í	gólfæfingum.	Van	de	

Walle	(2007)	fjallar	um	fjórar	meginhugmyndir	 í	 rúmfræði.	 Í	 fyrsta	 lagi	nefnir	hann	að	
mikill	fjöldi	forma	eru	til	og	eiginleikar	rúmfræðinnar	gera	okkur	kleift	að	koma	auga	á	

það	sem	er	líkt	og	ólíkt	með	þeim.	Í	öðru	lagi	getum	við	lýst	þessum	formum	til	dæmis	

út	 frá	 lögun	þeirra,	 stærð	eða	staðsetningu.	 Í	þriðja	 lagi	getum	við	 fært	þessi	 form	til	

með	ýmsum	leiðum.	Í	fjórða	lagi	getum	við	skoðað	formin	frá	ólíkum	sjónarhornum.	Við	
skiljum	 sambandið	milli	 tví-	 og	 þrívíddar	 og	 getum	 staðsett	 formin,	 stækkað	þau	 eða	

minnkað	 í	 huganum.	 Þegar	 kemur	 að	 því	 að	 útfæra	 nýja	 gólfæfingu	 fylgja	 þjálfarar	
þessum	þrepum	að	 einhverju	 leyti.	 Þeir	 þurfa	 að	 velja	 sér	mynstur	 sem	þeir	ætla	 að	
nota,	þeir	þurfa	að	skoða	staðsetningar	þeirra	á	gólfinu	út	frá	reglunum.	Þeir	þurfa	að	

snerta	á	öllum	gólffletinum	og	eru	þá	að	færa	formin	til	og	til	þess	að	gera	sér	grein	fyrir	
heildarútliti	æfingar	verða	þeir	að	geta	 séð	þau	mynstur	 sem	þeir	 skrifa	á	blað	og	þá	
hreyfingu	 sem	 á	 að	 framkvæma	 í	 stækkaðri	 útgáfu.	 Meginhugmyndir	 rúmfræðináms	

eru	því	mjög	tengdar	gólfæfingum	og	því	hvernig	þær	eru	byggðar	upp.			

Þeir	 flutningar	sem	fjallað	er	um	 í	 stærðfræðinámi,	 speglun,	 snúningur	og	hliðrun,	

komu	oft	fyrir	í	gólfæfingum	en	algengasti	flutningurinn	var	hliðrun.	Í	reglunum	stendur	
að	það	þurfi	að	ferðast	fram,	til	hliðar	og	aftur	á	bak	í	gólfæfingu	(UEG,	2015b).	Þegar	

fimleikamenn	ferðast	til	í	mynstri	eru	þeir	að	hliðra	mynstrinu	um	ákveðna	lengd.	Ekki	

er	nauðsynlegt	að	ferðast	ákveðið	langt	en	auðvelt	er	að	sjá	á	myndbandi	hve	langt	fim-
leikamenn	 eru	 að	 ferðast.	 Hér	 mætti	 tengja	 við	 tungumálið	 líka	 en	 þegar	 kemur	 að	

þessum	færslum	væri	hægt	að	tala	um	hliðrun	í	ákveðna	átt	frekar	en	að	tala	um	fram-

færslu,	aftur	á	bak	 færslu	eða	hliðafærslu	eins	og	oftast	er	gert	 í	 fimleikum.	Þar	væri	
strax	hægt	að	innleiða	hugtak	stærðfræðinnar	sem	notað	væri	á	réttan	hátt	frá	sjónar-

miði	stærðfræðinnar.	Í	mynstrum	mátti	einnig	greina	speglun,	bæði	í	færslum	fimleika-

manna	 og	 voru	 þeir	 þá	 að	 gera	 sömu	 hreyfingar	 en	 í	 ólíkar	 áttir	 en	 einnig	 var	 í	 ein-
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hverjum	 tilfellum	 um	 speglun	 að	 ræða	 í	 ákveðinni	 hreyfingu	 fimleikamanna.	 Til	 að	

mynda	 í	mynstri	 7	má	 sjá	 á	 einum	 tímapunkti	 hvernig	 speglun	 verður	 í	mynstrinu	 án	
þess	 þó	 að	mynstrið	 sjálft	 færist	 úr	 stað.	 Það	 er	 í	 raun	 hreyfing	 fimleikamanna	 sem	

speglast	en	ekki	mynstrið.	Þriðji	 flutningurinn	sem	nemendur	 læra	um	í	stærðfræði	er	

snúningur.	 Í	mynstri	10	er	mjög	gott	dæmi	um	snúning.	 Snúningspunkturinn	er	miðja	
gólfsins	og	eru	þrír	tíglar	að	snúast	um	miðjuna.	Þeir	byrja	á	einum	stað,	snúast	um	um	

það	bil	60°	og	enda	á	öðrum	stað.	Tíglarnir	sjálfir	snúast	einnig	um	90°	hver	fyrir	sig	og	

því	er	mikið	að	gerast	í	hreyfingum.	Þessi	tiltekna	hreyfing	var	sett	inn	með	stærðfræði	í	
huga	og	kom	mjög	vel	út.	Það	er	þess	vegna	spennandi	að	vita	til	þess	að	stærðfræðin	

getur	 verið	 hjálpleg	 þegar	 kemur	 að	því	 að	útbúa	nýja	 gólfæfingu	og	 er	 hvetjandi	 að	

nýta	eiginleika	stærðfræðinnar	næst	þegar	ég	þarf	að	semja	æfingu.		

Það	sem	situr	fastast	 í	mér	eftir	rannsóknina	er	hvort	þjálfarar	geri	sér	sjálfir	grein	

fyrir	þeirri	miklu	 stærðfræði	 sem	er	að	 finna	 í	 gólfæfingum.	Þegar	ég	ákvað	að	skoða	

gólfæfingar	 með	 gleraugum	 stærðfræðinnar	 gerði	 ég	 mér	 ekki	 grein	 fyrir	 því	 að	 svo	

mikil	stærðfræði	liggur	að	baki	ýmsum	ákvörðunum	þjálfara.	Eftir	á	að	hyggja	finnst	mér	

þó	hálfskrýtið	að	ég	hafi	ekki	tekið	eftir	því	fyrr.		

5.3 Tengsl	stærðfræði	og	gólfæfinga	
Af	framansögðu	má	sjá	að	ýmislegt	er	sameiginlegt	með	stærðfræði	og	gólfæfingum	í	
hópfimleikum.	Þar	má	 til	 að	mynda	nefna	mikilvægi	 þess	 að	 læra	hlutina	 í	 réttri	 röð.	

Þegar	 einstaklingar	 eru	 að	 þroska	 hreyfifærni	 sína	 læra	 þeir	 fyrst	 að	 sitja,	 svo	 skríða,	

standa,	 ganga	 og	 seinast	 að	 hlaupa	 (Aldís	 Guðmundsdóttir,	 1997).	 Þegar	 kemur	 að	
fimleikaiðkun	 er	mikilvægt	 að	 fara	 vel	 í	 grunnæfingar	 fimleika	 til	 þess	 að	 byggja	 upp	

liðleika	og	styrk.	Mikilvægt	er	að	taka	lítil	skref	og	byggja	sterkan	grunn	til	þess	að	hægt	

sé	að	byggja	ofan	á	hann	 í	 framtíðinni.	Þegar	kemur	að	stærðfræði	er	sagan	sú	sama.	

Nemendur	 þurfa	 fyrst	 að	 læra	 að	 telja,	 svo	 leggja	 saman	 lágar	 tölur	 og	 hækka	 þær	
smám	 saman.	 Auðveld	 dæmi	 koma	 á	 undan	 erfiðum	 og	 grunnurinn	 þarf	 að	 vera	

sterkur.	 Eftir	 því	 sem	 nemendur	 verða	 eldri	 verður	 stærðfræðin	 flóknari	 en	 með	

nægilega	góðum	grunni	eru	nemendum	allir	vegir	færir.	

Ernest	fjallar	um	tilgang	stærðfræðimenntunar	og	þá	hæfni	sem	hann	telur	æskilegt	

að	nemendur	nái	 í	námi	 sínu.	Hann	 telur	upp	þrjá	 flokka.	Fyrsti	 flokkurinn	er	að	mati	

Ernest	sú	hæfni	sem	nauðsynlegt	eða	gagnlegt	er	að	hafa	á	valdi	sínu	til	þess	að	vera	
virkur	 samfélagsþegn.	Annar	 flokkurinn	 snýr	að	 stærðfræði	 sem	er	nytsamleg	en	ekki	

nauðsynleg.	Þriðji	 flokkurinn	er	svo	hæfni	nemenda	til	þess	að	kunna	að	meta	stærð-

fræði	og	hvað	þeir	læra	af	henni.	Þeir	skilja	hve	mikilvæg	hún	er	og	greina	áhrif	hennar	í	
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menningu	 og	 samfélagi	 (Ernest,	 2010).	 Gólfæfingar	 í	 hópfimleikum	 krossa	 alla	 þessa	

flokka	 því	 þær	 eru	 í	 raun	 þraut	 sem	 felur	 í	 sér	 notkun	 á	margvíslegri	 stærðfræði	 við	
lausn	hennar.	Eina	leiðin	til	að	útfæra	gólfæfingu	er	að	nota	stærðfræðina,	sem	hnykkir	

á	mikilvægi	stærðfræðinnar	og	þeirri	hæfni	sem	nauðsynleg	er	til	að	geta	búið	til,	kennt	

og	 lært	gólfæfingu.	Þar	með	er	ákveðnum	markmiðum	aðalnámskrár	náð	en	þar	segir	
að	megintilgangur	stærðfræðináms	sé	að	nemendur	hljóti	færni	til	að	nota	stærðfræði	

sem	hjálpartæki	í	ýmsum	tilgangi	við	ólíkar	aðstæður	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013).		

Tækifærin	sem	fimleikaþjálfarar	hafa	til	þess	að	nota	stærðfræði	sér	til	hjálpar	eru	

óendanleg.	En	það	sem	mér	þykir	skipta	meiru	máli	er	tækifærið	fyrir	stærðfræðikenn-
ara	 að	 nota	 fimleika	 sem	 verkefni.	 Með	 því	 að	 opna	 augu	 iðkenda	 fyrir	 allri	 þeirri	

stærðfræði	sem	notuð	er	í	gólfæfingum	má	ætla	að	áhugi	þeirra	á	greininni	geti	aukist	

en	sýnt	hefur	verið	fram	á	að	nám	fer	best	fram	þegar	nemendur	geta	tengt	námsefni	
við	 reynslu	sína	og	umhverfi	 (Hanim,	Rasidi	og	Abidin,	2012).	Ein	 leið	 fyrir	kennara	 til	

þess	 að	 bæta	 skilning	 nemenda	 á	 stærðfræði	 er	 að	 tengja	 verkefnin	 við	 áhugasvið	

þeirra	og	þann	heim	sem	þeir	þekkja.	Þegar	allt	 kemur	 til	 alls	 eru	nemendur	að	 læra	

sömu	 aðferðina	 en	 nálgun	 þeirra	 er	mismunandi.	 Til	 dæmis	 getur	 nemandi	 sem	æfir	
fimleika	 fengið	 verkefni	 sem	 fjallar	 um	 fimleika,	 nemandi	 í	 fótbolta	 fær	 verkefni	 sem	

snýr	að	fótbolta,	nemandi	sem	hefur	áhuga	á	bílum	reiknar	út	ýmis	dæmi	tengd	bílum	
og	svo	framvegis.	Möguleikarnir	virðast	nánast	óþrjótandi	í	að	finna	viðeigandi	verkefni	
og	 stranda	 trúlega	 eingöngu	 á	 hugmyndaflugi	 kennarans	 og	 nemenda.	 Vissulega	 er	

þetta	mikil	vinna	fyrir	kennara	en	er	það	ekki	ósk	allra	kennara	að	nemendur	þeirra	nái	
tökum	á	námsefninu?	Námsefnið	þarf	ekki	endilega	að	vera	kennslubókin,	það	er	hægt	
að	finna	stærðfræði	alls	staðar	ef	maður	bara	nennir	að	hafa	fyrir	því.	
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6 Lokaorð	

Í	 þessu	 verkefni	 hefur	 verið	 fjallað	 um	 þá	 stærðfræði	 sem	 birtist	 í	 tungumáli	 og	
orðræðu	 fimleikaþjálfarans	 annars	 vegar	 og	 í	 uppbyggingu	 gólfæfinga	 í	 hópfimleikum	

hins	vegar.	Einnig	hefur	verið	fjallað	um	mikilvægi	þess	að	kunna	góð	skil	á	tungumáli	

stærðfræðinnar	 og	 gerð	 tilraun	 til	 þess	 að	 tengja	 við	 tungumál	 fimleika-þjálfarans.	
Fjallað	 var	 um	 mikilvægi	 rúmfræðináms	 og	 helstu	 hugtök	 skilgreind.	 Þá	 var	 saga	

fimleika	var	rakin	í	stuttu	máli	og	sagt	frá	hópfimleikum	og	gólfæfingum	í	hópfimleikum	

sér	í	lagi	gerð	góð	skil.		

Tungumálið	er	undirstaða	þess	að	við	getum	tekið	virkan	þátt	í	samfélaginu.	Það	er	

erfitt	að	fylgja	umræðum	ef	það	sem	talað	er	um	er	okkur	illskiljanlegt.	Að	sama	skapi	

er	erfitt	fyrir	okkur	að	læra	nýja	hluti	ef	við	skiljum	ekki	þær	útskýringar	sem	við	fáum.	
Með	 því	 að	 læra	 að	 nota	 rétt	 tungumál	 frá	 upphafi	 hljóta	 nemendur	 að	 hafa	 betri	
skilning	á	því	 sem	fram	fer	 í	námi	þeirra	og	ný	og	meira	krefjandi	verkefni	verða	ekki	

eins	 óyfirstíganleg.	 Tungumál	 stærðfræðinnar	 og	 tungumál	 fimleikanna	 eiga	 margt	
sameiginlegt	 í	 þessum	 efnum.	 Í	 orðræðu	 fimleikaþjálfara	 var	 að	 finna	 ýmis	 stærð-

fræðihugtök	en	það	sem	mér	fannst	skipta	meira	máli	var	sú	ástæða	að	allir	 fimleika-

þjálfarar	nota	sama	tungumálið	við	kennslu.	Ég	tel	að	þetta	sé	eitthvað	sem	stærðfræði-
kennarar	ættu	að	taka	sér	til	fyrirmyndar	vegna	þess	að	það	gerir	þeim	auðveldara	fyrir	
þegar	til	lengri	tíma	er	litið.		

Niðurstöður	rannsóknarinnar	gefa	mér	ýmsar	hugmyndir	annars	vegar	um	þau	tæki-

færi	 sem	ég	hef	sem	kennari	en	einnig	 tækifæri	 sem	ég	hef	sem	fimleikaþjálfari.	Sem	

kennari	 sé	ég	betur	og	betur	hvað	það	er	 raunverulega	mikilvægt	að	 tengja	efnið	við	

eitthvað	 sem	 stendur	 nemendum	nærri.	 Sjálfri	 fannst	mér	 frábært	 að	 geta	 tengt	 tvö	

áhugasvið	 saman	 í	þessu	verkefni	og	eins	og	 rannsóknir	 sýndu	 fer	nám	betur	 fram	ef	
nemendur	 geta	 tengt	 við	 eitthvað	 sem	þeir	 hafa	 áhuga	 á.	 Það	 eru	 þess	 vegna	 góðar	

líkur	á	því	að	ég	reyni	að	fara	þá	leið	í	minni	eigin	kennslu	þegar	kemur	að	því.	Sem	fim-

leikaþjálfari	sé	ég	kostinn	í	því	að	nota	stærðfræði	sem	ákveðna	kveikju	þegar	kemur	að	

því	að	útbúa	nýja	gólfæfingu	eða	endurbæta	gamla	æfingu.		

Hvað	varðar	orðræðu	mína	sem	fimleikaþjálfari	tel	ég	að	þar	gæti	ég	verið	að	ráðast	

á	garðinn	þar	sem	hann	er	hæstur.	Ég	held	að	það	sé	ekki	ómögulegt	að	innleiða	fleiri	

stærðfræðihugtök	eða	nota	þau	á	 réttan	hátt	við	kennslu	en	ég	held	að	það	bíði	mín	
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mikil	áskorun	í	þeim	efnum.	Það	er	erfitt	að	ætla	að	breyta	um	aðferð	sí	svona	og	það	

mun	 taka	 tíma	 að	 uppfæra	 tungumálið	 en	 með	mikilli	 þolinmæði	 og	 samvinnu	 allra	
þjálfara	 gæti	 það	 verið	mögulegt.	 Það	 væri	mjög	 gaman	 að	 gera	 könnun	meðal	 fim-

leikaþjálfara	 sem	 sjá	 um	 gólfæfingar	 hvert	 viðhorf	 þeirra	 er	 gagnvart	 stærðfræði	 og	

hvort	þeir	átti	sig	á	allri	þeirri	stærðfræði	sem	fram	fer	í	gólfæfingum.	Annað	sem	væri	
gaman	 að	 rannsaka	 tengist	 því	 hversu	mikla	 áherslu	 stærðfræðikennarar	 leggja	 á	 að	

nemendur	temji	sér	strax	að	nota	rétt	tungumál.	Þá	vaknar	sú	spurning	hvort	það	skipti	

máli	hvort	kennari	er	menntaður	stærðfræðikennari	eða	annað	varðandi	hversu	mikil-
vægt	honum	þykir	að	nota	rétt	tungumál.		

Í	stuttu	máli	má	segja	að	þessi	rannsókn	hafi	vakið	upp	fleiri	spurningar	hjá	mér	en	

ég	átti	von	á	sem	mig	langar	að	leita	svara	við	í	framtíðinni.	Ég	er	orðin	meðvitaðri	um	

að	þegar	ég	er	að	kenna	gólfæfingu	í	fimleikum	er	í	raun	einnig	að	kenna	stærðfræði.	Ég	
finn	 líka	að	 sá	mikli	 áhugi	 sem	ég	hafði	 að	komast	 í	 kennslu	hefur	aukist	og	þá	 til	 að	

leggja	mitt	 af	mörkum	 til	 að	 gera	 stærðfræðinám	áhugavert	 og	 spennandi	 fyrir	 nem-

endur	með	því	að	opna	augu	þeirra	fyrir	því	að	stærðfræðin	laumar	sér	oft	á	dag	inn	í	

daglegar	athafnir.	Það	eina	sem	ég	þarf	að	gera	núna	er	að	reikna	út	hvernig	ég	kem	
þessu	heim	og	saman	miðað	við	að	hafa	24	klukkustundir	 í	sólarhringnum	sem	verður	

að	skiptast	niður	á	nokkra	þætti.		
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