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Útdráttur
Þessi ritgerð gerir grein fyrir vinnslu rúmfræðinámsefnisins Óravíddir. Námsefnið felur í
sér málverk sem er einnig parísarhopp, smáforrit og verklegar æfingar. Heitið Óravíddir
vísar til þess að það fjallar um undraheima stærðfræðinnar, nánar til tekið stærðfræðilegar
víddir. Verkefnin fela í sér skoðun á hringjum, marghyrningum og margflötungum sem
grundvöll fyrir því kynna hugmyndina um æðri víddir. Áhersla er lögð á samtal og
samvinnu í gegnum leiki með áþreifanleg verkfæri. Í ritgerðinni eru nokkur grunnatriði
rúmfræðinnar stuttlega kynnt ásamt sögu fagsins. Síðan er greint frá kennslufræðilegum
bakgrunni verkefnisins í kenningum Jean Piaget, Lev Vygoskty og Jerome Bruner. Einnig
er fjallað um skrif hjónanna Dina og Pierre van Hiele, og líkan þeirra sem lýsir
rúmfræðikennslu. Kenningar þessara fræðinga, sem allir störfuðu um miðja tuttugstu öld,
eru síðan tengar við birtingarmyndir þeirra í nútímakennslu. Tengingar eru meðal annars
gerðar við aðalnámskrá, kennslubók í kennaranámi og daglegt líf stærðfræðikennara sem
tekið var viðtal við. Þar á eftir er uppbyggingu og innihaldi námsefnisins lýst. Að lokum er
greint frá prófunum með nemendum og næstu skrefum verkefnisins.
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Abstract
This essay outlines the creation of Óravíddir, educational material in geometry. The
material consists of a painting that is also a hopscotch game, an app and hands on
assignments. The name Óravíddir, which means expanse, references the world of wonders
that mathematics are, more precisely dimensions (víddir). The assignments include
investigations of circles, polygons and polyhedra as a basis for introducing the idea of
higher dimensions. Emphasis is on communication and collaboration through games and
tactile tools. The essay covers some of the basic ideas in geometry as well a short synopsis
of the subject’s history. The project’s pedagocical background is based on constructivism
in accordance with Jean Piaget, Lev Vygotsky and Jerome Bruner, as well as the writings
of Dina and Pierre van Hiele and their model of learning geometry. Theories from these
scholars, which were published around the middle of the 20th century, are then connected
to their manifestatons in modern teaching. Connections are made to, among other things,
the national curriculum, textbooks currently in use in teacher training and an interview on
the daily life of a teacher. Thereafter the structure and content of the educational material is
explained. Lastly, trial teachings of the material with students are analyzed and future steps
presented.
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1

Inngangur

Mynd 1: Óravíddir, málverk og parísarhopp við Kópavogsskóla.

1.1 Hvað eru Óravíddir?
Óravíddir eru ferðalag í gegnum rúmfræðilegar víddir, úr fyrstu vídd í fjórðu vídd.
Óravíddir eru rúmfræðinámsefni sem samanstendur af málverki á gangstétt, smáforriti og
verklegum æfingum. Í þessari ritgerð mun ég lýsa tilurð málverksins og námsefnisins,
innihaldi og fræðilegu samhengi þess og hvernig gekk að nota námsefnið með nemendum.
Það er hannað til þess að auðvelda nemendum að hefja samtal um stærðfræði í gegnum leik
með áþreifanlegum verkfærum. Þessi áhersluatriði, leikir og áþreifanleg verkfæri, eru að
finna í aðalnámskrá grunnskóla. Um leiki stendur:
Mikilvægt er að halda við eðlislægri forvitni barnsins, hún er ein
mikilvægasta forsenda alls náms. Leikurinn er leið ungra barna til að læra á
heiminn og læra um heiminn. Miklu skiptir að leiknum sem námsaðferð sé
gert hátt undir höfði í grunnskóla og sú áhersla einskorðist ekki við yngstu
nemendurna. Í þessum rétti felst einnig að bernsku- og æskuárin hafa tilgang
í sjálfu sér en eru ekki eingöngu undirbúningur frekara náms og starfa
(Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2013, 44).
Og um áþreifanleg verkfæri:
Í stærðfræðinámi þurfa nemendur að fá að nota fjölbreytt verkfæri sem
hjálpa þeim til að öðlast skilning á vinnubrögðum, hugtökum og
reglum stærðfræðinnar. Áþreifanleg verkfæri og hvers kyns líkön
auðvelda nemendum að skilja stærðfræðina ef þeir fá að handleika þau
og nota til að leysa verkefni (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2013,
218).
Málverkið er parísarhopp í grunninn og hægt er að nota það sem slíkt. Ein æfing
námsefnisins er að búa sér til hoppreglur út frá marghyrningunum í málverkinu, eins og sjá
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má á skilti sem mun standa við málverkið (mynd 2). Í smáforritinu er eftirlíking af
parísarhoppinu, en virkni forritsins felst í því að sjá málverkið lifna við. Smáforritið er
leiðarvísir um verkið, en æfingarnar leysast ekki rafrænt, heldur í samtali og samvinnu í
leikjum og föndri. Æfingarnar má finna í kennsluáætlun í viðauka og í lýsingum á
framkvæmd í kafla 5. Hvert þessara þriggja eininga (málverk, smáforrit, æfingar) geta að
einhverju leyti staðið sjálfstætt, en virkjast best saman.
Áður en ég lýsi námsefninu nánar vil ég fyrst fjalla um stærðfræðina sem liggur þar
að baki. Í kafla tvö stikla ég á stóru í sögu rúmfræðinnar. Síðan vil ég rökstyðja
uppbyggingu námsefnisins og kennslufræðina sem liggur að baki, en það geri ég í þriðja
kafla með umfjöllun um hugmyndafræðilega áhrifavalda. Í fjórða kafla fjalla ég um fræðin
í praktík, það er, hvernig heimspeki menntunar birtist í hversdagslegri skólastofu. Þá
verður komið að því að kynna innihald Óravídda nánar og loks hvernig nemendur tóku
efninu.

Mynd 2: Drög að skilti sem kemur til með að standa á skólalóð Kópavogskóla við málverkið. Einnig
notað sem plakat veggspjald á kynningum, sjá nánar í kafla 6.3.

1.2 Aðdragandi
Hluti Óravídda er málverk við Kópavogsskóla, grunnskóla fyrir fyrsta til tíunda bekk
(mynd 1). Verkið var styrkt af Kópavogsbæ og framkvæmt í samráði við verkefnastjóra
8

bæjarins á ýmsum sviðum. Ég vann verkið í Skapandi Sumarstörfum í Kópavogi sumarið
2016, en einnig sem hluta af sjálfstæðu verkefni í grunnnámi mínu í myndlist við New
York University. Leiðbeinandi minn var Jesse Bransford en hann er deildarstjóri Studio
Art deildar NYU. Hann var mér sérstaklega kær sem leiðbeinandi vegna sameiginlegs
áhuga okkar á raunvísindum, stærðfræði og heimsfræði. (e. cosmology). Í verkum sínum
fæst Bransford við galdra, dulspeki og heimspeki en einnig mjög mikla stærðfræði. Hann
hefur reynslu af því að gera listaverk í almenningsrými og gat ráðlagt mér við
hönnunarferlið. Hann útvegaði spennandi leslista, kynnti mig fyrir ýmsum listamönnum og
veitti ómetanlegan stuðning og innblástur.
Ég sótti um Skapandi sumarstörf með þá hugmynd að skoða tengsl raunvísinda og
myndlistar, þá sérstaklega með því að bera saman lögun og mynstur ýmissa náttúrulegra
fyrirbæra af ólíkum stærðargráðum. Ég fékk tvo mánuði til þess að grúska í sjónrænum og
rituðum heimildum og bjó til nokkur listaverk út frá þeim tengingum sem ég greindi milli
vísinda og lista. Til hægri (mynd 4) má sjá sjónræna rannsóknarvinnu og til vinstri (mynd
3) tillögu að vegglistaverki á Kópavogsskóla, þar sem ýmsar vísindalegar skýringarmyndir

Mynd 3: Tillaga að vegglistaverki innblásið af skýringarmyndum.

Mynd 4: Skýringarmyndnir úr
raunvísinda námsbókum.

Mynd 5: Platónsk form, margflötungar sem búnir eru til úr
reglulegum marghyrnignum.

Mynd 6: Kúluhús í anda Einars
Þorsteins og Buckminster Fuller.
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Mynd 7: Óravíddir, tölvuteiknuð loftmynd.

renna saman. Önnur listaverk sem urðu til þetta sumar má sjá á mynd 5 og 6, sem innblásin
eru af rúmfræðirannsóknum Buckminster Fuller, Einars Þorsteins og Platon, en um þessa
fræðinga verður stuttlega fjallað í kafla 2 og 3.
Lokaniðurstaða tímabilsins var málverkið á leikvelli Kópavogsskóla (mynd 1). Ég
byggði hönnunina á parísarhoppi sem var þar fyrir, sem hvítu línurnar mynda, en litunum
bætti ég við. Verkið byrjar á þríhyrningi og endar á líkani af fjórðu-víddar teningi (e.
hypercube). Þríhyrningurinn tekur umbreytingum, speglast og margfaldast í sexhyrning.
Þrí-, fer-, fimm-, sex-, sjö- og átthyrningur í röð verða á endanum að formi með
óendanlegar hliðar, eða, að hringi. Sexhyrningur snýst út í þriðju víddina, verður að
ferningi. Ferningurinn er reglulegur margflötungur, einn af fimm platónsku
margflötungnum sem sjást með honum. Verkið endar á líkani af teningi í fjórðu vídd,
lengst til vinstri. Fyrir mér er þetta allt augljóst, eftir margra ára vangaveltur um rúmfræði.
Það hefur tekið mig þrjú ár að koma merkingu þessa listaverks í orð. Verkið felur í sér
sjónræna rúmfræði rökleiðslu en sú rökleiðsla vall upp úr mér nánast ósjálfrátt og yfir á
skjá í myndvinnsluforriti. Þetta meistaraverkefni gengur út á það að gera málverkið
aðgengilegt öðrum, sem leik- og kennslutæki.
Ég mun lýsa því í orðum hvernig formin tengjast hvoru öðru og hvaða
rúmfræðilegu fyrirbærum þau lýsa, en þessar tengingar er líka hægt að sjá sjónrænt, án
orða, í smáforritaþætti námsefnisins. Hægt er að nálgast forritið á vefsíðu Óravídda,
www.oraviddir.is. Smáforritið Óravíddir varð til í samstarfi við Torfa Ásgeirsson
leikjahönnuð. Hann hefur mikla reynslu af hönnun leikja og er meðstofnandi Gamemakers
Iceland ásamt því að reka tölvuleikjafyrirtækið Tasty Rook. Þó að grunnhugmyndin að
forritinu hafi komið út frá málverkinu var útfærsla gagnvirkni og hreyfinga þess
samvinnuverkefni okkar. Virkni forritsins verður nánar lýst í kafla 4.
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1.3 List, stærðfræði eða bæði?
Bakgrunnur minn er í myndlist og þar sem þetta meistaraverkefni er unnið í
listkennsludeild Listaháskóla Íslands gæti það ef til vill komið á óvart að námsefnið fjalli
um stærðfræði. Stærðfræðileg fyrirbæri hafa hins vegar ávallt heillað mig líkt og
myndlistin gerir, þó ég hafi ekki endilega alltaf haft gaman af því að reikna. Bókin
Talnapúkinn segir frá ungum dreng sem taldi sig hafa engan áhuga á stærðfræði, þangað til
hann fær heimsókn frá talnapúka í draumi. Fyrst um sinn vill hann ekkert með púkann
hafa, því hann hatar allt sem við kemur stærðfræði. Hann lýsir kennslustund þar sem
bekkurinn situr og reiknar orðadæmi um snúða í þögn meðan kennarinn laumast til þess að
borða snúð. Talnapúkinn segir að stærðfærði snúist ekki um reikning: „Á ég að segja þér
nokkuð? Flestir alvörustærðfræðingar kunna ekki einu sinni að reikna. Auk þess finnst
þeim það hrein tímasóun. Til þess geta menn einfaldlega notað vasatölvur.“ Það er allt í
lagi að kunna margföldunatöfluna, segir hann, „en stærðfræði, elsku karlinn minn! Það er
sko allt annað!“ (Enzensberger, 1997/1998, 12). Talnapúkinn leiðir drenginn í gegnum
stærðfræðiævintýri sem fjalla ekki um reikning, heldur nýta reikning sem verkfæri til þess
að skoða ótrúleg sambönd talna.
A Mathematician’s Lament (2009) er bók eftir stærðfræðinginn Paul Lockart sem
fjallar um allt sem betur mætti fara í bandarískri stærðfræðikennslu, en bókin er byggð á
samnefndri grein frá 2002. Hann kallar ástand stærðfræðikennslu í bandaríkjunum martröð.
Samkvæmt Lockhart er stærðfræði tærasta listgreinin og hann harmar það að nemendur fá
ekki að spreyta sig í sköpun stærðfræðilegra listaverka. Hann telur stærðfræðikennslu eins
og hann þekkir hana ekki leyfa nemendum að takast á við nein alvöru vandamál. Hann
segir hana vera eins og tónlistakennsla þar sem nemendur fá ekki að spila á hljóðfæri
heldur bara lesa nótur. Skortur á sköpun í stærðfræðikennslu sakast af hringrás
misskilnings um hvað stærðfræði er: verðandi kennarar læri ekki að njóta stærðfræðinnar
sjálfir, og hvað þá kenna hana á heillandi hátt (Lockhart, 2009, 30). Ég tek þessa
gagnrýnina hans ekki sérstaklega fyrir, þar sem hún á við annað land á öðrum tíma.
Gagnrýnin sjálf hefur verið gagnrýnd fyrir að vera of yfirborðskennd og harðorð
(Tossavainen, 2014). Það sem mér þykir áhugavert er tillaga hans að uppbyggingu
stærðfræðikennslu eins og um listkennslu sé að ræða. Á myndlistarnámskeiði er hver
nemandi sinn eigin listamaður og engin tvö listaverk eins. Það er ef til vill ákveðið þema
eða sami efniviður yfir allan bekkinn, en markmið kennarans er að aðstoða hvern nemanda
á sinni vegferð að ólíkum niðurstöðum. Áhugi nemenda leiðir ferlið áfram, en kennarinn
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stígur inn með ábendingar þegar tækifæri gefst til þess að kenna. (Lockhart, 2009, 42)
Lockhart notar þessa myndlíkingu til þess að útskýra að hann vill ekki útiloka allan
reikning eða praktískar æfingar úr stærðfræðikennslu, heldur bjóða upp á tækifæri til þess
að læra að reikna í áhugaverðu samhengi, á forsendum nemenda. Hann leggur til að leyfa
nemendum að gera uppgötvanir sjálf: „Give your students a good problem, let them
struggle and get frustrated. See what they come up with. Wait until they are dying for an
idea, then give them some technique. But not too much.“ (Lockhart, 2008, 42). Lockhart
gerir ekki lítið úr því að það sé erfitt að kenna stærðfræði. Tillagan hans, að líta á
stærðfræði sem list, undirstrikar einmitt að stærðfræði sé erfið, eins og önnur listsköpun, þá
er alvörustærðfræði oft hægvinn hugmyndavinna.
Mér hefur þótt stærðfræði ýmist undraverð eða fráhrindandi eftir aldri og
aðstæðum. Mér hefur þótt reikningur á blaði leyna fyrir mér öllu því undraverða sem liggur
að baki þeirra fyrirbæra sem táknuð eru með tölum í reikningsdæmum. Ég upplifði eitthvað
svipað í raungreinum, sérstaklega efnafræði og eðlisfræði. Mér fannst oft erfitt að átta mig
fyllilega á hvað tákn í jöfnu standa fyrir. Í raungreinum geta tilraunirnar sem framkvæmdar
eru í verklegum tímum verið lykillinn að því að skilja, og njóta þess, að reikna út efna- eða
kraftjöfnu. Það sem vefst fyrir manni í stærðfræði er hugsanlega það að tölurnar eru að
vissu leyti tómar, þær standa ekki fyrir sameindir eða Newton, þær standa bara einar sér og
vísa kannski hvor í aðra. Smám saman hef ég öðlast tilfinningu fyrir því að til sé heill
heimur stærðfræðinnar fyrir utan reikning, ef til vill með aðstoð rúmfræðinnar. Rúmfræði
getur sinnt þessu hlutverki tilrauna innan stærðfræðinnar, að hafa form sem staðgengla
talna getur sýnt samband stærða á hátt sem upplýsir það sem liggur að baki
reikningsaðgerðum. Óravíddir nýta þá kosti sem rúmfræðin sjálf býður upp á, en bætt er
við hreyfingu, leik, samvinnu og samtali.
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2

Undraheimar stærðfræðinnar

2.1 Evklíð
Skrif gríska stærðfræðingsins Evklíðs í 13 bókum sem heita saman Frumatriði (e.
Elements) hafa verið notuð í stærðfræði kennslu frá því að hann var uppi á 4. öld fyrir
Krist og fram á okkar daga. Mikið af stærðfræðinni sem hann tók saman í Frumatriðum var
þekkt áður, í Grikklandi, Babýloníu og víðar, en aldrei hafði rúmfræði verið sett fram af
eins mikilli nákvæmni (Fitzpatrick, 2008, 4). Framlag Evklíðs var skipulagning
rúmfræðinnar í rökfræðilegt kerfi sannaðra reglna, sem allar leiða af örfáum
frumforsendum, staðhæfingum sem gert er ráð fyrir að séu sannar og kallaðar eru
frumsendur (Hartshorne, 2000, 9). Á vefsíðu hugtakasafns Íslenska stærðfræðafélagsins má
lesa frumsendur Evklíðs á íslensku:
1. Hægt er að teikna beint strik milli sérhverra tveggja punkta.
2. Hægt er að framlengja sérhvert beint strik í óendanlega langa beina
línu.
3. Fyrir strik í sléttu er hægt að draga um það hring þannig að strikið sé
geisli hringsins, og miðja hans er í öðrum endapunkti striksins.
4. Öll rétt horn eru eins.
5. Fyrir gefna línu og gefinn punkt, sem ekki er á línunni, er til ein og
aðeins ein lína sem fer í gegnum punktinn og sker ekki línuna.
(Guðmundur Einarsson, 2010)

Af þessum frumsendum er svo hægt að leiða út allar reglur Evklíðsku rúmfræðinnar,
eiginleika marghyrninga, hringja og samsetningar þeirra. Til eru ótal útgáfur af bókunum á
prenti, allt að þúsund, en verkin eru svo ástsæl að aðeins Biblían hefur verið gefin út í fleiri
útgáfum (Boyer, 1991). Ein merkileg útgáfa eftir írskan verkfræðing að nafni Oliver Byrne
var upphaflega gefin út 1847 en endurútgefin árið 2010. Byrne hannaði nýjar
skýringarmyndir við textana, í stað bókstafa til að merkja horn eða hliðar flatarmynda
notaði hann einungis fjóra liti: rauðan, gulan, bláan og svartan.
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Fyrstu setningu eða reglu
Frumatriða má sjá setta fram til
sönnunar með litakerfi Byrne á mynd
8. Setningin segir:
Út frá gefnu línustriki (--) skal
skilgreina jafnhliða þríhyrning.
Teiknaðir eru tveir hringir með geisla
(--) þannig að miðja bláa hringsins er
í vinstra endapunkti striksins og
miðja rauða hringsins í hægra
endapunkti. Svo skal teikna gult strik
úr miðju bláa hringsins í skurðpunkt
hringanna, og rautt strik úr miðju
rauða hringsins í sama skurðpunkt.
Þá er þríhyrningurinn sem myndast
jafnhliða. Það sést á því að svarta
Mynd 8: Skjáskot af fyrstu setningu, eða reglu, Evklíðs í
útgáfu Oliver Byrne.

strikið er geisli í bláa hringum, og
gula strikið líka, svo þau eru jafn

löng. Svarta strikið er líka geisli rauða hringsins, svo rauða strikið er jafn langt og svarta og
gula strikið. Þá eru allar hliðar jafn langar. Í lok sönnunarinnar er skammstöfunin Q.E.D.
sem táknar, quod erat demonstrandum á latínu og þýðir „það sem sanna átti.“ Að mati
Byrne er mikil framför fólgin í framlagi hans. Til samanburðar má hér sjá útgáfu á grísku
og ensku með upprunalegri framsetningu (mynd 9).
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Mynd 9: Fyrsta setning Evklíðs á grísku í útgáfa J.L. Heiberg frá 1883, í útgáfu R.
Fitzpartrick með enskri þýðingu frá 2008.

Byrne vildi meina, út frá reynslu sinni af vinnu með sínum eigin nemendum, að
litakerfið einfaldaði efni Frumatriðanna þannig að hægt væri að læra innihald þeirra á
þriðjungi þess tíma sem annars þyrfti og að þekkingin sæti fastar í minni nemenda. Hann
heldur því fram að sjónrænt efni hafi varanlegri áhrif á minni nemenda heldur en talað mál,
og vísar í rómverska ljóðskáldið Hóras:
Segnius irritant animos demissa per aurem Quam quae sunt oculis subjecta
fidelibus
A feebler impress through the ear is made, Than what is by the faithful eye
conveyed
Daufara spor um eyrað fer, en það sem dygga augað nemur
(Byrne, 1847/2010, 5 (íslensk þýðing mín)).
Hægt er að bæta öðru lagi við þessa hugmynd, auk þess að heyra og sjá það sem maður
lærir er gott að framkvæma. Ritgerð Önnu Lilju Sigurðardóttur, sem fjallar um útikennslu í
stærðfræði sem leið til þess að virkja nemendur, ber viðeigandi titil í þessu samhengi en
hún vísar í 2500 ára gömul orð Konfúsíusar: „Ég heyri, ég veit, ég sé, ég man, ég geri, ég
skil“ (Anna Lilja Sigurðardóttir, 2009). Það er einmitt boðskapur Jean Piaget og annarra
sem aðhyllast hugsmíðahyggju, stefnu í kennslufræðum frá miðja 20. öld þar sem virkni
nemandans er í brennidepli og verður nánar fjallað um í kafla 2.
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Verkefni Óravídda eru hönnuð með hugsmíðahyggju að leiðarljósi, þar sem
nemendur fá að heyra, sjá og framkvæma námsefnið. Ein æfingin byggir einmitt á fyrstu
setningu Evklíðs: nemendur læra að teikna jafnhliða þríhyrning með hringfara. Það er ekki
nýtt að kenna nemendum þessa aðferð, til dæmis má finna heilan kafla um notkun
hringfara og sögu þeirra í fyrsta hefti Átta til tíu (Guðbjörg Pálsdóttir & Guðný H.
Gunnarsdóttir, 2006, 5-19), en sú námsbókaröð hefur verið notuð í kennslu á unglingastigi
á Íslandi. Það sem Óravíddir bætir við eru útivist, leikur og samtal. Notkun hringfara úr
krít og bandi krefst samvinnu og allur líkaminn virkjast við að teikna svona stórt. Hægt er
hvetja nemendur til þess að nýta aðferðirnar til þess að teikna krítarlistaverk, gera tilraunir
út frá opnun spurningum, bæta við parísarhoppið eða búa til nýtt parísarhopp.

Mynd 10: Kennsla Óravídda í Kópavogskóla, mars 2019. Nánar lýst í kafla 6.1.

Frumatriðin leggja enn grunninn að rúmfræðikennslu í skólum í dag, þó að þau séu
ekki kennd orð fyrir orð, heldur kynnt á marga mismunandi vegu með fjölbreyttum
námsgögnum. Strangt til tekið eru sannanir Evklíðs þó ekki algildar. Á 19. öld urðu
byltingar í stærðfræði sem kollvörpuðu þeirri sýn sem vísindaheimurinn hafði á Evklíðska
stærðfræði. Mathematical Visions eftir Joan Richards fjallar um breytingar sem urðu á
Viktoríutímanum í Englandi sem leiddu til þess að Evklíðsk rúmfræði féll af stalli þar sem
hún hafði setið sem drottning vísindanna. Richards segir frá gagnrýni sem Frumatriðin
hafa hlotið, það er, að ekki sé hægt að sanna frumsendurnar. Fyrstu fjórar eru
skilgreiningar og því hefur það enga merkingu að sanna þær en fimmta frumsendan ekki
eins sjálfsögð og hinar. Fimmta frumsendan merkir í raun að samsíða línur séu samsíða, að
tvær línur sem hallast hvorki að hvorri annarri eða frá munu aldrei skerast. Um 1820
komust János Bólyai og Nicholai Lobachevski samtímis en hvor í sínu lagi að því að
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fimmta frumsendan er ekki algild. (Richards, 1988, 104) Staðhæfingin gildir bara ef gert er
ráð fyrir því að rúm sé slétt, en komið hefur í ljós að rúmfræði þarf ekki að eiga alltaf við
„slétt“ rúm. Í sveigðu rúmi, til dæmis á yfirborði kúlu, geta línur verið samsíða en samt
skorist. Rúm þar sem fimmta frumsenda gildir ekki kallast óevklíðskt rúm (e. non-euclidan
space). (Richards, 1988, 62) Litið var á rúmfræðina í Evklíðskri mynd sem algildan
sannleika í mjög langan tíma, en efasemdir um algildi hennar skóku hugmyndir manna um
eðli þekkingar yfir höfuð (Richards, 1988, 2-4, 112).
Í inngangi sínum að Frumatriðum telur Byrne upp ástæður fyrir því að
rúmfræðinám gagnist öllum sem „hugarleikfimi“, að hún lyfti hugsun á æðra stig með því
að þjálfi rökhugsun. Evklíðsk rúmfræði hafði einmitt fram að því verið talin æðsta form
mannlegrar hugsunar (Richards, 1988, 2) Byrne skrifaði þessi orð stuttu áður en almenn
umræða fór af stað í Bretlandi um forsendur mannlegrar þekkingar, en slík endurskoðun
átti sér stað í fleiri greinum en stærðfræði. Uppruni tegundanna (e. On the Origin of
Species) eftir Charles Darwin kom út 1859 og í kjölfarið tókust fræðimenn á um upphaf
mannkynsins (Richards, 1988, 2). Síðar felldi Einstein eðlisfræði Newton af stóli enda væri
hún ófullkomin lýsing á raunverulegu eðli alheimsins. Newtonsk eðlisfræði og Evklíðsk
rúmfræði nálgast það að lýsa heiminum eins og hann er, þessi fræði lýsa vel
hversdagsleikanum okkar. Þau mynda enn grundvöllinn að raunvísindakennslu, en ásamt
nýlegum uppgötvunum gera þær okkur kleift að opna á spennandi heim fyrir utan okkar
hversdagsleika. Einmitt með því að ná góðum tökum á Evklíðskri rúmfræði er hægt að
byggja grunn fyrir því að skilja rúmfræði sem stendur utan hennar. Þróun Evklíðskrar
rúmfræði lýsir fyrir mér bæði styrkleika og smæð mannkynsins. Þrátt fyrir það að
fræðaheimurinn hafi verið sammála um hvað væri satt í þúsundir ára þá var hægt að skoða
hlutina frá nýju sjónarhorni og kollvarpa öllu. Meira að segja stærðfræði, sem virðist svo
óskeikul, er ekki sjálfsögð. Það er enn hægt og enn verið að gera nýjar og spennandi
uppgötvanir á ýmsum sviðum stærðfræðinnar.

2.2 Víddir Óravídda
Stærðfræðilega fyrirbærið sem ég hef áhuga á að fjalla um eru víddir. Ég man eftir því
þegar ég heyrði fyrst bróður minn og frænda tala um fjórðu víddina í matarboði, ég hlýt að
hafa verið um tíu ára gömul, og fékk hroll um mig alla að hugsa til þess að víddir gætu
verið fleiri en þrjár. Það tók mig hins vegar langan tíma að púsla saman einhverjum
skilningi á æðri víddum. Hvað á ég við með orðinu „vídd”? Víddir eins og við þekkjum
þær í daglegu lífi eru áttir í rúmi: hæð, breidd og dýpt. Í hnitakerfi eru víddir merktar með
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bókstaf, x fyrir breidd, y fyrir hæð og z fyrir dýpt. Stærðfræðilegar víddir geta verið engin
(punktur), ein (lína), tvær (flötur), þrjár (rúm) og svo framvegis út í óendanleikann. Víddir
eru alltaf hornréttar á hvora aðra, y er merkt með kvarða hornrétt á x og mynda línur þeirra
rúður, í þrívídd bætist z við hornrétt á bæði x og y. Hægt er að bæta annarri vídd við, fjórða
víddin getur til dæmis verið táknuð með w, en hún er þá hornrétt á x, y og z (Rucker, 1977,
1-2). Þetta er nánast ómögulegt að ímynda sér, en með æfingu er hægt að venjast
hugmyndinni.
Bókin Geometry, Relativity and the Fourth Dimension eftir Rudolf v. B. Rucker
útskýrir fjórðu víddina sem grundvöll fyrir afstæðiskenningu Alberts Einstein. Einstein
skilgreindi tíma sem fjórðu vídd til þess að láta það ganga upp að hraði ljóss sé fasti.
Samkvæmt Rucker er ekki jafnaðarmerki á milli tíma og fjórðu víddar, það er einfaldlega
ein leið til þess að skoða tíma sem hluta af rúmi, en stærðfræðilega fjórðu vídd og aðrar
æðri víddir er hægt að tala um einar og sér, óháð eðlisfræði tíma og rúms (Rucker, 1977,
58). Reikniaðgerðir Einsteins á sambandi tíma og rúms nýta stærðfræðilega aðferð sem
lýsir fjórum víddum, en sú aðferð þarf ekki endilega að lýsa tíma. Fjórar eða fleiri víddir í
stærðfræði, settar í hnitakerfi, geta samsvarað hvaða breytum sem er. Hægt væri að skoða
hæð, breidd, lengd og hitastig saman, og nýta til þess fjórar stærðfræðilegar víddir, þá væri
hitastig á w-ás. En það er spennandi möguleiki að ímynda sér fjórðu vídd rúms. Það er í
raun ekkert hægt að segja til um hvort æðri víddir séu til í efnislegum skilningi, hvort
eitthvað úr efni sé í alvöru til í fleiri en þremur víddum rúms.
Hugleiðingar um víddir fara fljótt úr hreinum vísindum í dulspeki og
vísindaskáldskap, sem mér þykir alls ekki vera ókostur, heldur einmitt það sem gerir
viðfangsefnið spennandi. Stundum er talað um aðrar víddir eins og hliðstæða raunveruleika
og tekur Rucker fyrir nokkur dæmi um túlkanir vídda sem hafa með heimsfræði að gera.
Jafnvel fram að tuttugustu öld töldu sumir vísindamenn, til dæmis stjörnufræðingurinn
Johann Zöllner, að fjórða víddin væri raunverulegur dvalarstaður drauga og anda. Zöllner
framkvæmdi tilraun í skyggnilýsingu þar sem hann bað anda um að aðskilja tvo
viðarhlekki, án þess að saga þá, sem væri aðeins mögulegt í fjórðu vídd. Enginn andi
svaraði kallinu. (Rucker, 1977, 11) Rucker gerir greinarmun á draumórum sem þessum og
viðteknum vísindum, en margar viðurkenndar kenningar sem tengjast víddum kunna að
hljóma eins og uppspuni.
Afstæðiskenningin virðist nokkuð ævintýraleg við fyrstu kynni, hún lýsir heimi
mjög ólíkum okkar hversdagsleika, þar sem rúm teygist og klukkur slá ekki í takt. Rucker
nefnir tiltölulega viðurkennda og vinsæla kenningu um fjölheima, sem þróuð var meðal
18

annars af Bryce DeWitt. Fjölheimakenningin byggir á skammtafræði, eðli öreinda, en
samkvæmt Erwin Schrödinger er ómögulegt að vita í hvaða ástandi öreind er fyrr en hún er
skoðuð. Hann lýsti því vandamáli með frægri dæmisögu um kött í kassa sem er bæði
lifandi og dauður þangað til kíkt er í kassann. Fjölheimakenningin segir þá að nýr heimur
verður til í hvert skipti sem öreind skiptir um ástand: í staðinn fyrir að til sé einn heimur
þar sem kötturinn er lifandi eða dauður þá eru til tveir heimar, bæði heimur þar sem
kötturinn er lifandi og annar þar sem hann er dauður. Sumir hafa tekið þessu nokkuð
bókstaflega og leggja til að til séu hliðarveruleikar, eða aðrar víddir, með öllum mögulegu
útkomum á ástandsbreytingum öreinda, samtímis. Í staðinn fyrir tvo heima fyrir lifandi og
dauðan kött, yrði nýr heimur til fyrir hverja öreind í hvert skipti sem hún breytist. Til eru
óhugsandi margar öreindir í heiminum, og þær eru alltaf að skipta um ástand á augabragði,
svo ef kenningin er rétt þá eru til óendanlega margir alheimar. (Rucker, 1977, 65). Svona
er hægt að sökkva sér í eðlisfræði, dulspeki, heimsfræði og heimspeki með rúmfræði og
víddir sem upphafspunkt. Óravíddir bjóða upp á inngang að þessum undraheimi
stærðfræðinnar og tengdra faga, en nú skulum við snúa okkur aftur að viðfangsefni
námsefnisins, stærðfræðilegum víddum. Rucker notaði skáldsöguna Flatland eftir Edwin
Abbot til að lýsa eiginleikum vídda og það ætla ég einnig að gera.

2.3 Víddir samkvæmt Flatland

Mynd 11: Kúla ferðast í gegnum flöt, séð í þrívídd, tvívídd og einvídd.

Abbott skrifaði Flatland árið 1884, sem einfalda útskýringu á víddum, en einnig sem
ádeilu á stéttaskiptingu í Bretlandi á Viktoríutímanum (Abbott, 1992/1884). Bókin fjallar
um tvívíðan heim þar sem marghyrningar búa, en stéttarstaða marghyrninganna í
samfélaginu ræðst af því hversu mörg horn þau hafa. Þá eru þríhyrningar lægst settir og
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marghyrningar með svo mörg horn að þeir eru nánast hringlaga skipa stétt dómara og
presta. Aðalpersóna sögunnar er ferningur, en líf hans umturnast þegar hann hittir þrívíða
kúlu. Kúlan birtist honum þannig að hún svífur upp og niður í gegnum þennan tvívíða heim
(mynd 11). Hægt er að sjá fyrir sér heim ferningsins sem blað, og að kúlan ferðist í
gegnum blaðið. Ferningurinn sér kúluna eina sneið í einu, en fyrir honum lítur kúlan út
eins og punktur sem birtist allt í einu, stækkar upp í hring, minnkar smám saman og
hverfur aftur. Sjónarhorn ferningsins sést neðst á mynd 11, en þó að hann búi í tvívíðum
heimi, þá sér hann bara eina vídd: hann sér heiminn sem línu. Á samvarandi hátt sjáum
við í heiminn í tvívídd. Í rauninni setur heilinn okkar saman ólík sjónarhorn augna okkar
þannig að við skynjum dýpt, en samt sjáum aðeins eina hlið á hlut í einu, hæðina og
breiddina. Við lærum að sjá raunverulega lögun hluta út frá skuggum og reynslu af því að
koma við hluti. Án ljóss og skugga líta kúla og teningur eins út og hringur og sexhyrningur
(mynd 12). Í heimi ferningsins litu bæði form út eins og strik en með ljósi sést hvernig
mismunandi skuggar birtast á ólíkum formum (mynd 13).

Mynd 12: Kúla og teningur án ljóss og skugga, og sjónarhorn
ferningsins án ljóss og skugga.

Mynd 13: Kúla og teningur með ljós og skugga.

20

Ferningurinn sannfærðist um tilvist heims þar sem víddirnar eru ekki bara tvær,
heldur þrjár, þegar kúlan tók hann með sér í sinn heim. Þá sá ferningurinn ofan á blaðið,
sjónarhorn sem honum þótti ekki mögulegt áður. Hann spyr kúluna hvort það sé þá ekki til
fjórða vídd, sem teygir sig í átt sem kúlan getur ekki ímyndað sér. Við þetta reiðist kúlan
og skilar ferningnum aftur þangað sem hann á heima. Loks, eftir heimsókn í
einvíddarheiminn Línuland, þar sem mislöng strik sitja á línu og sjá bara punkt, áttar kúlan
sig á því að jú, það hljóti að vera til fleiri víddir en þær þrjár sem hún þekkir.
Á mjög svipaðan hátt og kúlan birtist fyrir ferningum, sem ein sneið í einu, myndi
hlutur í fjórðu víddinni birtast kúlunni sneið fyrir sneið, nema sneiðarnar yrðu þrívíð form.
Fjórðu víddar kúla (e. hypersphere) gæti komið úr átt sem er ekki til fyrir okkur, og fært
sig í gegnum okkar heim, alveg eins og kúlan ferðaðist í gegnum blaðið, úr átt sem
ferningurinn taldi ómögulega. Þá myndi lítil venjuleg kúla birtast þar sem var ekkert áður,
stækka upp hámarks þvermál sitt og minnka aftur og hverfa, eins og sýnt er á mynd 14-16
(Rucker, 1977, 6). Önnur form, til dæmis fjórðu víddar teningur, (e. hypercube), til
styttingar 4-teningur, myndi birtast sem margflötungur þar sem allar hliðarlengdir væru
stöðugt að breytast við það að 4-teningurinn færist í gegnum þriðju víddina. Þessar
breytingar myndu virðast óreglulegar af því að hluti af þessum 4-teningi teygir sig í átt sem
er ekki til fyrir okkur, hornrétt á hæð, breidd og dýpt.

Mynd 14: 4-kúlan birtist

Mynd 15: 4-kúlan stækkar

Mynd 16: 4-kúlan nær hámarks
ummáli þegar hún er komin hálfa
leið í gegnum okkar heim, og
minnkar svo aftur

Til eru mörg myndbönd á netinu sem sýna hvernig sneiðmyndir af 4-teningi líta út,
og hvernig hann virðist breytast með snúningi. Eitt elsta myndbandið er tölvuteikning frá
1978 og er afrakstur rannsókna Thomas Banchoff, stærðfræðings, og Charles Strauss,
tölvunarfræðings (Mynd 17-18). Lögun 4-teningsins gætu virst ruglandi þegar hann er ekki
á hreyfingu, jafnvel líka við að horfa á myndbandið. Þess vegna vil ég kynna aðra leið til
að sjá fyrir sér fjórðu víddar tening, með því að skoða endapunkta.
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Mynd 3

Mynd 17 og 18: Í myndbandi Banchoff of Strauss snýst 4-teningur, en hann lítur út eins
og tveir samtengdir teningar þar sem hliðarlengdir færast til, lengjast og styttast.

2.4 Víddir skilgreindar með hornpunktum

Mynd 19: Punktur með einn endapunkt, strik með tvo, og ferningur með fjóra.

Segja má að punktur hafi einn endapunkt. Punktur hefur enga vídd, ekki er hægt að
mæla stærðfræðilegan punkt, hann hefur bara staðsetningu og hvorki lengd né flatarmál.
Punktur er núllta vídd. Ef við tvöföldum endapunkta punktsins fáum við tvo endapunkta,
ef við tengjum þá saman fáum við strik. Ekki er rétt að tala um línu með endapunkta þar
sem lína hefur enga endapunkta og heldur áfram út í óendanleikann. Bæði línur og strik
eiga heima í fyrstu vídd. Hægt er að mæla lengd striks milli endapunkta, en enga breidd,
það er óendanlega mjótt. Ef við tvöföldum endapunkta striksins, og tengjum alla fjóra
punkta saman, fáum við ferning í annarri vídd (mynd 19). Til að komast í þriðju vídd
tvöföldum við aftur og fáum við átta endapunkta, við að tengja þá saman fáum við tening.
Stærðfræðilega er fjórða víddin mjög einföld, með tvöföldun endapunkta fást 16
endapunktar, ef við tengjum þá alla saman myndast fjórðu víddar teningur, hér stytt sem 4teningur (mynd 20 & 21). Hægt er að halda endalaust áfram að tvöfalda og fá fimmtu(mynd 22), sjöttu-, þrítugustu-, og hundruðustu víddar tening með þessari aðferð. Málin
flækjast við að reyna að ímynda sér að tengja saman endapunktana á 4-teningi eða tuttugu
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og áttundu víddar teningi, en frá okkar sjónarhorni er það ekki hægt nema hliðarnar
sveigist eða skerist. Hliðarnar á venjulegum ferningi virðast líka skerast þegar maður
teiknar hann á blað, en við höfum lært að sjá teikningu af ferningi þannig að línurnar
skerist ekki, heldur eru sumar framar og aðrar aftar, við sjáum dýpt þar sem er engin. Á
sama hátt virðast hliðar 4-tenings skerast í þrívídd, en þar birtist 4-dýpt.
Við mannfólkið erum þrívíðar verur, ásamt öllum öðrum verum í okkar heimi þótt við
sjáum bara hæð og breidd hluta. Ljós og skuggi hjálpa okkur að meta dýpta á augabragði
og hvernig lögunin er á hlutum í umhverfi okkar. Vera í fjórðu vídd gæti séð þrívíða skál,
hús eða manneskju frá öllum hliðum í einu. Það kann að hljóma yfirnáttúrlega að tala um
fjórðu víddar veru, en með þessu á ég ekki við að raunverulega sé til líf sem býr í æðri
víddum, í hliðstæðum raunveruleika. Eins og þegar Abbot persónugerir form í Flatland til
þess að lýsa samband vídda, þá finnst mér einfaldlega gaman og gagnlegt að ímynda mér

Mynd 20: Tvöföldum endapunkta 3-tenings, úr 8 í 16.

Mynd 21: Tengjum saman nýju
og gömlu endapunktana
(fjólubláu strikin).

Mynd 22: Tveir 4-teningar tengdir saman
(appelsínugulu strikin) mynda fimmtu víddar
teningur með 32 endapunkta.
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hvernig væri að sjá heiminn frá fjórðu víddinni. Það er vafamál hvort æðri víddir séu
raunverulegar eða bara vísindaskáldskapur. Fyrir mér eru víddir stærðfræðilegur
ímyndunarleikur, þar sem við sjáum fyrir okkur möguleikann á því að leika sér í fleiri
víddum en þremur. Stærðfræðilegar víddir eru jafn raunverulegar eða óraunverulegar og
stærðfræðin öll. Til eru ólíkar heimspekilegar skilgreiningar á stærðfræði, hvort hún sé
fundin upp eða uppgötvuð (Schirn (ritstjóri), 1998). Hægt er að færa rök fyrir því að
stærðfræðin öll sé ákveðinn ímyndunarleikur, kerfi sem lýsir efnisheiminum en stendur
utan við efni.

24

3

Fræðilegur bakgrunnur

3.1 Hvað er hugsmíðahyggja
Kennslufræðilegur grundvöllur þessa verkefnis er hugtakið hugsmíðahyggja. Á ensku
kallast kenningin constructivism, en kjarna hugmyndarinnar má lesa í nafni hugtaksins
bæði á íslensku og ensku, að þekking sé smíðuð eða byggð upp. Upphafsmaður
kenningarinnar er sálfræðingurinn Jean Piaget, fæddur 1897, en niðurstöður rannsókna
hans lýsa mismunandi þroskastigum barna. Samkvæmt Piaget er hlutlæg þekking ekki til
heldur smíðar hver einstaklingur þekkingu innra með sér út frá reynslu en endurskoðar og
uppfærir hugmyndir sínar við nýja upplifun. Í samhengi við kennslufræði væri þá hægt að
segja að kennari búi ekki yfir hlutlægri þekkingu sem nemandi skal taka hlutlaust við.
Kennari þarf að virkja nemendur til þátttöku til þess að skapa sinn eigin skilning á
námsefninu, virkni nemenda er einmitt einn kjarni hugsmíðahyggjunnar. (Charles,
1974/1982, 4). Fram á miðja tuttugustu öld voru helstu kenningar kennslufræðinnar
þveröfugar við hugmyndir Piaget, nemandinn var einmitt álitinn óvirkur og hlutlaus. Sú
hugmynd að nemandi sé eins og óskrifað blað (tabula rasa á latínu), sem kennarinn yrði að
fylla af alsannri þekkingu sinni, á rætur að rekja til John Locke, jafnvel alveg til
Aristótelesar (Sternberg, 1999, 61) en fengu vísindalegar stoðir á 19. og 20. öld meðal
annars í rannsóknum Ivan Pavlovs og B.F. Skinner, helstu fræðingum atferlishyggjunnar
(e. behaviourism). Hugsmíðahyggja spratt upp sem mótsvar við atferlishyggju, og þess
vegna skulum við skoða atferlishyggjuna aðeins nánar.

3.2 Atferlishyggja
Fylgjendur atferlishyggju í kennslu og sálfræði einblína á mælanlega hegðun viðfangsefna
sinna (Stewart, 2012, 4). Frægustu dæmin eru hundarnir hans Ivan Pavlov sem tengdu
bjölluhljóð við mat, eða rottur B.F. Skinner sem lærðu að þrýsta á slá þegar þær sáu kveikt
ljós, og fengu fyrir það mat að launum (Stewart, 2012, 4). Í samhengi við kennslu þá er
birtingarmynd stefnunnar þannig að kennarinn reynir að ná fram ákjósanlegri hegðun, það
að barn sitji kyrrt eða geri heimanámið sitt, ýmist með að verðlauna eða refsa. Námsefni
kennara sem fylgja stefnunni strangt eru fyrirlestrar og endurteknar æfingar, þar sem
nemandinn á að tengja spurningu við rétt svar og rétt svar við umbun, rétt eins og rottur
Skinner sáu ljós, þrýstu á hnapp og fengu mat (Stewart, 2012, 5). Atferlishyggja veitir litla
sem enga innsýn inn í hugarheim þess sem lærir og gerir í raun ráð fyrir því að heilinn sé
eins og tómt blað (Stewart, 2012, 5). Agastjórnun í kennslustofu getur byggt að mikli leyti
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á atferlishyggju og styrkingu jákvæðrar hegðunar, en fleiri kenningar um þroska barna hafa
komið fram á sjónarsvið sálfræðinnar og kennslufræði sem lýsa nánar hvernig börn læra.
Fyrir gagnrýnendur atferlishyggjunar virðist augljóst að eðli hegðunar og lærdóms stýrist
ekki einungis af möguleikanum á refsingu eða verðlaunum (Stewart, 2012, 10).

3.3 Hugsmíðahyggja Piaget
Meðal þessara gagnrýnenda atferlishyggju var Jean Piaget, sálfræðingur og doktor í
líffræði sem skrifaði um 50 bækur og 500 greinar um ævina, sem urðu að ómetanlegu
framlagi til barnasálfræði og heimspeki menntunar (Fosnot, 2005). Kenningar og
rannsóknir Piaget eru þekkingarfræðilegs eðlis, þær fjalla um þekkingu eins og hún er en
ekki hvernig henni er aflað. Því má segja að hugsmíðahyggja Piaget sé ekki beint
kennslufræðileg, en að draga megi ályktanir um kennslu úr frá skrifum hans. (Charles,
1974/1982, 26)
C.M. Charles fjallar um nokkrar afleiðingar hugmynda Piaget í Teacher‘s Petit
Piaget, eða Litla Piaget kverinu á íslensku, um hvernig eigi að haga kennslu. Í
hugsmíðahyggju Piaget, samanborið við atferlishyggju, færist áhersla námsmarkmiða frá
kennaranum og yfir á nemandann. Piaget boðaði nemendamiðað, frekar en kennaramiðað,
nám. Charles segir að í kennslustofu eigi að ríkja óþvingaður andi. Virkni á að vera
kjarninn í náminu og hvetja skal nemendur til að ræða hugmyndir sínar:
Aðalstarf kennarans felst ekki í því að miðla þekkingu. Það felst í því að sjá
um að nemendurnir hafist eitthvað að, séu virkir bæði andlega og líkamlega.
Athafnirnar eiga að vera af því tagi að þær stuðli að mannlegum þroska, ekki
síst málræn, félagsleg samskipti sem krefjast mikillar málnotkunar og
handfjötlun hluta við lausn á ýmiss konar viðfangsefnum. Til að geta gengt
þessu starfi verður kennarinn að vita yfir hvaða hæfileikum og getu börnin
búa og hvernig þeim gengur best að læra. Hann verður að efla athyglisgáfu
sína sem mest, læra að fylgjast með börnum að starfi og hlusta á þau svo að
hann geti veitt þeim aðstoð sem að gagni kemur þegar þau þurfa á henni að
halda. (Charles, 1974/1982, 29)
Piaget lýsti þroskastigum barna út frá viðtalstilraunum, þar sem hann lagði ýmis
verkefni fyrir börn á mismunandi aldri og skráði viðbrögð þeirra. Ein frægasta tilraun
Piagets beindist að skilningi barna á gagnhverfu (e. reversability) aðgerða og varðveislu (e.
conservation) stærða, þar sem vökva var hellt úr stuttu sveru glasi í hátt og mjótt glas.
Fram að 7 ára aldri, þá eiga börn erfitt með að halda fleiri en einni breytu í huga í einu, svo
þau eiga það til að álykta að hærra glas hljóti að innihalda meiri vökva. Breiddin skiptir
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þau ekki máli, hæðin virtist fyrir þeim vera áreiðanlegra merki um magn vökva. Börnin
átta sig ekki á því, á þessu stigi, að það hljóti að vera jafnmikið í háa glasinu og var í því
stutta af því að fyrir þeim eru stærðir ekki fastar. Þau geta ekki séð fyrir sér að hella
vökvanum til baka og eru því hvorki með gagnhverfa hugsun né hugmynd um varðveislu
stærða (Charles, 1947/1982). Eftir 7 ára aldur eða við að komast á næsta þroskastig, tekst
börnum að álykta út frá mörgum breytum í einu. Byggt á þessari og fjölda annara
rannsókna lýsti Piaget fjórum þroskastigum barna, sem Herbert Ginsberg og Sylvia Opper
lýsa í bók sinni Piaget's Theory of Intellectual Development:
•

Skynhreyfistig á 0-2 ára aldri (e. sensorimotor stage)
o

Skiptist niður í 6 undirstig, en kjarnahugmyndin er sú að ungabörn
eru virkir athugendur á umhverfi sínu. Börnin hafa byrjað að byggja
sér upp skema (e. scheme), net tengdra hugmynda og hegðana.
Ungabörn geta haft áhrif á umhverfið sitt, til dæmis átt einföld
samskipti og notað verkfæri til að ná fram ákveðnu markmiði, en
hugmyndir þeirra takmarkast við það sem þau geta séð fyrir framan
sig (Ginsberg & Opper, 1969, 69).

•

Foraðgerðastig á 2-7 ára aldur (e. preoperational stage) skiptist í tvennt:
o

For-hugmynda stig (e. pre-conceptual stage) 2-4 ára
▪

Á þessu stigi er barnið fært um að nota tákn fyrir hluti og
einföld hugtök og getur séð fyrir sér hluti sem eru ekki beint
fyrir framan það. Að herma eftir hljóðum og hegðun í leik er
mikilvægur hluti þessa þroskastigs, en barn á þessu stigi gæti
ekki útskýrt eða lýst nákvæmlega með orðum því sem þau
herma eftir. Þó að börnin geta borið kennsl á og séð fyrir sér
ákveðna hluti, þá eiga þau erfitt með að sjá hvað hlutir eiga
sameiginlegt. Þau gætu til dæmis séð fyrir sér hjól annars
vegar og bíl hins vegar, en ekki ályktað að báðir þessir hlutir
séu farartæki (Ginsberg & Opper, 1969, 81).

o

Stig innsæis- og hugboðaskilnings 4-7 ára (e. intuitive stage)
▪

Eins og nafnið gefur til kynna þá byggja börn á þessum aldri
hugmyndir á innsæi, og eiga erfitt með að átta sig á samhengi
og orsakasambandi (Charles, 1947/1982, 3). Þau geta að
einhverju leyti útskýrt umhverfið sitt, en með hálf27

röksemdarfærslum (e. semi-logic). Ginsburg og Opper benda
á að Piaget vildi ekki einblína bara á það sem börn geta ekki
á þessu stigi, það er, að þau hafi ýmsa styrkleika. Þau geta
vel borið kennsl á hluti og áttað sig á grunn eiginleikum
þeirra. Í tilrauninni með vökva í glasi, þá gætu þau haldið að
magn vökvans breytist við að fara í annað glas, en þau sjá að
vökvinn er samt sá sami, að hann breytist ekki í eðli sínu.
Þau geta líka séð einföld orsakasambönd, til dæmis dregið
frá gardínu með því að tosa í band. Þau geta séð tengsl
stærðarhlutfalla, að tosa fast/langt þýðir að gardínan fari
langt, en við að tosa laust/stutt fer gardínan stutt. Fyrst þegar
kemur að því að útskýra sambönd hluta sést að rökhugsunin
er enn í mótun, og því bregðast þau við aðstæður hugboðum
eða hálf-rökum. (Ginsberg & Opper, 1969, 157).
•

Stig hlutbundinna aðgerða á 7-11 ára aldri (e. concrete operational stage)
o

Samkvæmt Charles geta börn á þessu stigi leyst þrautir sem eiga við
áþreifanlega hluti, en ekki óhlutstæð hugtök. Þau átta sig á
gagnhverfi og varðveislu stærða. Ginsburg og Opper bæta við að
barnið þarf ekki endilega að hafa hlutina fyrir framan sig, þau gætu
til dæmis svarað orðadæmi, en þau geta helst svarað spurningum
sem eiga við raunverulegar aðgerðir sem þau geta séð fyrir sér
(Ginsberg & Opper, 1969, 148).

•

Stig formlegra aðgerða frá 12 ára aldri (e. formal operational stage)
o

Börn á þessum aldri geta sett fram sínar eigin kenningar og tilgátur
um heiminn, ályktað almennt um ímyndaðar aðstæður, ekki bara
sértilvik (Ginsberg & Opper, 1969, 204).

Piaget taldi þroskastigin vera í nokkuð föstum skorðum hvað varðar tímaröð, það
verður að ganga í gegnum eitt til að komast á annað. Hins vegar geta börn verið á nokkrum
stigum samtímis eftir viðfangsefni. Þau geta til dæmis áttað sig á varðveislu magns vökva,
það er, verið komin á stig hlutbundinna aðgerða varðandi rúmmál, en ekki varðandi aðrar
sambærilegar breytur á borð við þyngd. Þekkingin er ekki yfirfæranleg, barnið getur ekki
notað almenna reglu um varðveislu. Ef spyrill setur tvær jafn stórar leirkúlur á vogarskálar,
þá getur barn samþykkt að þær hafi sömu þyngd, en ef spyrillinn breytir lögun annarrar
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kúlunnar í pylsu, þá gæti barnið ályktað að pylsan væri nú þyngri en kúlan, því hún er
lengri (Ginsburg & Opper, 1969, 150).
Kennari getur ekki gert ráð fyrir að nemendur sjái undirliggjandi reglu eins og
gagnhverfu og varðveislu, en með því að leyfa börnum að gera tilraunir í höndunum með
mismunandi viðfangsefni komast þau smám saman á næsta aðgerðarstig. Samkvæmt
Piaget er lærdómur ekki afleiðing þroska, lærdómur er þroski. Þekkingu, það sem lærist, er
hægt að lýsa sem skema, skipulagt net tengdra hugmynda. Þegar upp koma þversagnir,
eitthvað sem passar ekki inn í skema sem nemandi hefur í huga sér, gefst tækifæri til þess
að rannsaka málið og læra eitthvað nýtt. Þetta ferli kallast jafnvægisleitni (e. equilibration)
(Charles, 1981, 2), og felst í því að reyna að láta nýja upplifun, ef til vill eitthvað sem
kemur á óvart, passa inn í skema sem til er. Ef ný upplifun á alls ekki við fyrri reynslu, þá
smíðar einstaklingur nýtt skema utan um nýjar hugmyndir. Hið fyrra nefnist samlögun (e.
assimilation), að aðlaga upplifun að fyrri þekkingu, en hið seinna, að búa til nýtt skema,
kallast aðhæfing (e. accommodation) (Piaget, 1952, 6). Ein afleiðing jafnvægisleitni er sú
að mistök geta verið gagnleg. Námsumhverfi á að vera þannig að það bjóði upp á að
nemendur geri tilraunir sjálf og rekist óvænt á fyrirstöður. Í undirkafla 4.1 verður fjallað
nánar um jákvæð námsumhverfi og mikilvægi mistaka.

3.4 Félagsleg hugsmíðahyggja Vygotsky
Ein gagnrýni sem Piaget hefur hlotið er að greining hans sé takmörkuð hvað varðar
samskipti og félagslega þætti þroska og menntunar (Matusov & Hayes, 2000). Rússneski
sálfræðingurinn Lev Vygotsky (f. 1897) getur fyllt í þá eyðu, en kenning hans um
félagslega hugsmíðahyggju tekur mið af félagslegu samhengi og áhrifum þess á
þekkingaröflun. Í grunninn eiga þessar kenningar, hugsmíðahyggja og félagsleg
hugsmíðahyggja, margt sameiginlegt og vil ég nýta þær samhliða, en tilhneigingin til þess
að tala um þessa fræðinga í sömu andrá er alls ekki óalgeng. Þegar talað er um
kennslufræði og þroska barna er ef til vill óhjákvæmilegt að bera saman helstu áhrifavalda
á þessum sviðum, sem eru einmitt þeir Piaget og Vygotsky. Mörgum hefur fundið tilefni til
þess að bera hugmyndir þeirra saman, ýmist til að undirstrika líkindi þeirra á milli,
afgerandi mun eða hvort tveggja (Tryphon & Vonéche 1996; Bruner, 1997; Lourenço
2010). Sálfræðingurinn Jerome Bruner, mældi ekki með því að sameina kenningar Piaget
og Vygotsky í eitt stórt yfirgripsmikið kerfi. Í grein sinni „Celebrating Divergence: Piaget
and Vygotsky“ (1997), taldi hann upp nokkrar ástæður, meðal annars það að uppruni,
forsendur, markmið fræðinganna og kenninga þeirra séu svo ólíkar að það hefði litla
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merkingu að skeyta hugmyndum þeirra saman. Það ber þá að varast að setja jafnaðarmerki
á milli Piaget og Vygotsky en hægt er að byggja á verkum þeirra beggja þó að maður haldi
kenningunum aðskildum, eins og Bruner gerir sjálfur með sínum hugleiðingum um
kennslufræði, sem skoðaðar verða í undirkafla 3.5. Félagsleg samskipti skipa mikilvægan
sess í hönnun Óravídda, en hér verður sérstaklega skoðuð kenning Vygostky um
þroskasvæði (e. zones of development), sem lýsa samskipti þess sem kennir við þann sem
lærir.
Vygotsky undirstrikar þátt samskipta á mótun þekkingar og þá staðreynd, að hans
mati, að ólík félagsleg og menningarleg umhverfi breyti því hvernig einstaklingur tekur á
móti og túlkar upplýsingar (Cole & Scribner 1978; Dobbs 2001). Margt af því sem
Vygotsky skrifaði snerist um að dýpka og auka blæbrigði vísindalegra rannsókna á þroska
barna, með því að taka mið af fleiri (oft félagslegum) breytum og þá eigindlegum, ekki
bara meginlegum, gögnum (Cole & Scribner 1978, 14). Fyrri rannsóknir á þroska barna
áttu það til að meta börn út frá því hvort þeim tókst að klára ákveðið verkefni án aðstoðar,
þannig fæst rannsóknin við já eða nei spurningar, barnið annað hvort getur eða getur ekki
leyst verkefni. Ein kenning Vygotskys snýst einmitt um að lýsa því hvað barn getur með
aðstoð. Svæði raunverulegs þroska (e. zone of actual development) nær yfir þá þekkingu
sem einstaklingur getur sjálfstætt framkallað og nýtt sér, en svæði óráðins þroska (e. zone
of proximal development) felur í sér þekkingu eða þroska sem er enn í mótun. Á svæði
óráðins þroska þarf einstaklingur einhverskonar aðstoð við að skilja, komast af stað með
eða ljúka verkefni, en mismikið eftir viðfangsefninu og reynslu viðkomandi einstaklings af
því. Sá sem aðstoðar er oft kennari, en gæti líka verið annað barn, eða námsefni, sem
styður nemandann og leiðir hann áfram (Vygotsky, 1978, 84).

3.5 Spíralnámskrá Bruner
Jerome Bruner fæddist 1915 í New York og skoðaði helst tungumál barna. Í bók sinni The
Process of Education frá 1960 lýsir Bruner ákveðnu hugarfari til náms sem hann kallar
spíralnámskrá (e. spiral curriculum). Eins og nafnið gefur til kynna, þá fer spíralnámskrá í
hringi, nemendur skoða og endurskoða námsefni undir leiðsögn kennara þannig að farið er
dýpra í efnið eftir því sem þau eldast og þroskast. Andstæðan við spíralnámskrá væri þá að
halda börnum frá ákveðnu námsefni þangað til að öruggt sé að þau geti skilið það að fullu.
Bruner taldi það einmitt gott að nemendur fái snemma tilfinningu fyrir flóknari hliðum
námsefnis, þá standa þau framar en nemendur sem fá fyrst að kynnast flóknari hugmyndum
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þegar þau hafa náð þroska til að skilja þau að fullu. Með hverri umferð spíralsins hlytist
meiri færni (Bruner, 1960, 33).
Forsenda spíralnámskrár er sú hugmynd að grunnatriði allra greina megi, í
einhverju formi, kenna hverjum sem er á hvaða aldri sem er (Bruner, 1960, 12).
Rannsóknir á vitsmunalegum þroska barna sýna að á hverju þroskastigi hefur barn ákveðna
heimsmynd, en það er hlutvek kennarans að byggja upp námsefnið þannig að það passi inn
þessa sýn barnsins á hlutina. Tilgátan felur í sér að hægt sé að kynna hugmyndir á
viðeigandi hátt fyrir hvert aldurstig, en að þessar fyrstu framsetningar verða seinna meir
sterkari og nákvæmari, einmitt vegna þess hve snemma fyrstu kynnin áttu sér stað (Bruner,
1960, 33, 47). Kennarinn sem Bruner sér fyrir sér í þessari tilgátu þarf að bæði þekkja
fagið sitt vel og að geta áttað sig á því hvernig best er að matreiða námsefni eftir
þroskastigi nemenda. Bruner á þá ekki við að það megi kenna hvað sem er hvernig sem er,
heldur að hægt sé að kenna hvað sem er ef kennarinn er næmur fyrir þroskastigi og
heimsmynd nemenda sinna. Samkvæmt Bruner er hvorki þörf né möguleiki á því að bíða
eftir tæmandi kennslufræðilegum lýsingum á því hvenær og hvernig er best að kenna
hvaða efni, heldur þarf kennari að beita innsæi og prófa sig áfram. Ef lokamarkmið
námskrár liggur fyrir og kennari áttar sig á þeim gildum sem einstaklingur skal vera búinn
tileinka sér við námslok, þá á að vera hægt að kynna þau gildi frá byrjun skólagöngunnar í
mynd sem á við hverju sinni (Bruner, 1960, 52). Námsefnið Óravíddir er hannað fyrir alla
aldurshópa, en kaflarnir eru ekki aldursskiptir. Alla kafla er hægt að laga að ólíkum
námstigum og alla kafla er hægt að endurtaka með sama hóp. Munurinn á Óravíddum fyrir
fjórða bekk og áttunda fælist í orðavali kennarans ásamt því að hægt sé að laga verkefnin
að reynslu og áhugasviði nemenda.
Bruner skilgreindi ekki nákvæmlega hvað hann á við með „viðeigandi námsefni“
fyrir þroska nemenda. Hann segir beinlínis að það sé ómögulegt að kennari viti fyrirfram
hvernig best sé að kenna hverjum hóp, heldur þurfi kennarinn að vera næmur fyrir þörfum
nemenda sinna og prófa sig áfram þangað til hann finnur viðeigandi efni og nálgun
(Bruner, 1960, 53). Til þess að aðstoða nemendur við að komast á næsta stig væri til dæmis
hægt að ákvarða á hvaða þroskastigi, samkvæmt Piaget, nemendur eru og nota nýta svið
óráðins þroska sem Vygostky lýsti.

3.6 Van Hiele líkanið
Til eru nákvæmari skilgreiningar á þroskastigi barna sérstaklega í samhengi við
rúmfræðikennslu frá miðri tuttugustu öld eftir hollensk hjón að nafni Dina og Pierre van
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Hiele. Dina vann doktorsritgerð um rúmfræðikennslu fyrir 12 ára bekk og síðar skrifaði
Pierre sína doktorsritgerð um kennslufræði rúmfræði fyrir fullorðna. Í doktorsritgerð Dinu
van Hiele lýsir hún verkefnum sem hún lagði fyrir nemendur sína, en þau byggja oft á
áþreifanlegum verkfærum, tilraunum og opnun spurningum. Þetta gerði hún mjög
meðvitað og markvisst, í þeirri trú að það væri best fyrir þroska nemenda að virkja bæði
huga og hönd:
As a maxim for the first stage of the initial geometry instruction I would
choose: one should allow the children to act thoughtfully with the help of
manageable materials. During the initial stage of geometry instruction, the
individual activity of the pupil is central. The question "How shalI make
something?" is an important one. This allows the head and the hand to be
engaged simultaneously in the learning process. (van Hiele, 1954/1984, 26)
Verkefnin sem Dina lýsir líkjast tilraunastofu eða listasmiðju, þar sem nemendur fást við
ólíkar spurningar í kringum sameiginlegt þema, til dæmis með því að klippa út
mismunandi marghyrninga og skoða hvernig er hægt að raða þeim saman á fleti eða í
þrívídd. (van Hiele, 1954/1984, 26) Svona er einmitt eitt verkefni sem sett er fram í
Óravíddum sem sjá má í kafla 6.2 og viðauka 2.
Úr doktorsritgerðum sínum og fleiri greinum bjuggu hjónin til van Hiele líkanið.
Samantekt á líkaninu má finna í grein Mary Crowley, en stig þess eru:
•

Stig 0: Sjónmyndun (e. visualization)
o

Nemendur á þessu stigi geta borið kennsl á form en bara sem eina heild. Þau
geta ekki séð að ferningur hafi rétt horn og heldur ekki að ferningur,
samsíðungur og rétthyrningur séu allir ferhyrningar. Þau gætu samt teiknað
eftir öllum þessum formum.

•

Stig 1: Greining (e. analysis)
o

Nemendur á þessu stigi eru færir um einfalda greiningu, þau geta til dæmis
séð, eftir endurteknar tilraunir, að móthorn samsíðunga eru jafn stór. Þá
gætu þau ályktað almennt um flokkinn samsíðungur. Þau ættu samt erfitt
með að útskýra sambönd ólíkra einkenna forma og ættu erfitt með
skilgreiningar, til dæmis það að stærð horna í samsíðungi sé afleiðing þess
að hliðarnar séu samsíða, eða að skilagreina samsíðung með því að taka til
öll einkenni þeirra.

•

Stig 2: Óformleg afleiðsla (e. informal deduction)
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o

Á þessu stigi mynda nemendur tengingar á milli mismunandi eiginleika
fyrirbæra og geta beitt afleiðslu. Skilgreiningar hafa merkingu, þau geta
borið kennsl á form með því að benda á einkenni þess (þetta er greinilega
ferningur því allar hliðar eru jafn langar og öll horn rétt), en nemendur átta
sig ekki á stærra samhengi, til dæmis mikilvægi frumreglna (e. axioms). Það
gerir þessum hópi gagn að læra sanngildi skilgreininga og reglna út frá
reynslu, samhliða formlegum skilgreiningum. Þau geta fylgt uppbyggingu
sönnunar en ekki tilfært merkingu reglna, ekki sett upp sönnun sjálf eða
sönnun sem þau þekkja út frá öðrum forsendum.

•

Stig 3: Afleiðsla (e. deduction)
o

Á þessu stigi er afleiðsla sem hugsunarháttur merkingabær sem aðferð innan
rúmfræðinnar. Nemendur átta sig á frumreglum sem regluverk
rúmfræðinnar. Sambönd frumreglna, forsenda, skilgreininga, setninga (e.
theorem) og sannana eru skýr. Nemandi á þessu stigi getur sett fram sína
eigin sönnun, ekki bara lagt sönnun á minnið, og hefur tök á því að setja
fram sömu sönnun á mismunandi hátt. Einstaklingur áttar sig á virkni
forsenda, getur skilið fullyrðingu og andstæðu hennar.

•

Stig 4: Gaumgæfni (e. rigor)
o

Einstaklingur getur unnið í ólíkum rúmfræðikerfum, það er, kerfum sem
byggja ekki á Evklíð. Rúmfræðin er þá álitin óhlutbundin. Þetta stig náðu
van Hiele hjónin minnst að fjalla um.
(Crowley, 1987, 2-3)

Almenn einkenni van Hiele líkansins eru þau að stigin koma eitt á eftir öðru, eins og
hjá Piaget, en þau taka fram að og að framfarir byggja meira á aðferðum og innihaldi
námefnisins en aldri og þroska nemenda. Þó ber að varast að nemendur vinni á hærra stigi
en þau eru, því þá gæti raunverulegri merkingu þess sem þau læra glatast. Þau vísa þá til
utanbókarlærdóms án æfinga sem byggja upp reynslu, til dæmis með því að læra flatarmál
utanbókar sem formúlu frekar en út frá tilraunum. Kennarinn þarf að passa að kennslan
haldist í hendur við það stig sem nemendur eru á. Hvert stig hefur sinn orðaforða,
skilgreining hugtaks sem er „rétt“ á einu stigi getur verið dýpkuð seinna. (Crowley, 1987,
4)
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Van Hiele hjónin lögðu til umgjörð fyrir kennara til skipulags náms, fimm skref til að
leiða nemendur í gegnum rúmfræðiverkefni:
1) Spurningar og upplýsingar
•

Viðfangsefni kynnt með spurningum og umræðu milli nemenda. Kennarinn
áttar sig á stöðu nemenda og nemendur fá vita í hvaða átt kennslustundin
stefnir. Dæmi: Hvað er samsíðungur? Getur ferningur verið samsíðungur?
Hvers vegna / ekki?

2) Stýrð uppgötvun
•

Námsefni sem fær nemendur til að skoða ákveðin einkenni viðfangsefnisins,
helst stutt verkefni sem eiga að kalla fram ákveðin viðbrögð, sem skýra
frekar stöðu nemenda, til dæmis að nota áþreifanleg námsgögn eins og
pinnabretti til að búa til samsíðunga af mismunandi stærðum og bera þá
saman

3) Skýring
•

Nemendur ræða sín á milli, með hvatningu kennarans, um það sem þau sjá.
Hlutverk kennarans væri að leiðrétta orðaval en annars bara að fylgjast með.

4) Frjáls uppgötvun
•

Nemendur fá flóknari verkefni með fleiri skrefum en opnum spurningum,
þ.e. þannig spurningar að ólík svör geta komið fram. Dæmið sem Crowley
nefnir er æfing þar sem nemendur eiga að brjóta saman blað tvisvar og
prófa að klippa eitt hornið af. Þau eiga að prófa mismunandi halla, 30
gráður eða 45, og spá fyrir um lögun gatsins sem myndast. Þetta verkefni
gæti farið í ýmsar áttir, vakið upp umræðu um mismunandi form sem
myndast, en nemendur þjálfast í að nota hugtök eins og gráður og átta sig á
merkingu þeirra.

5) Samantekt
•

Nemendur taka saman og kynna það sem þau hafa lært, með það að
markmiði að fá yfirsýn yfir tengingar milli nýrra hugmynda og því sem þau
þekkja áður. Kennarinn getur hjálpað með því að spyrja almennar
spurningar yfir hópinn. Það er samt mikilvægt að ekkert nýtt komi fram frá
kennaranum, að hann endurtaki bara það sem nemendur hafa sjálf séð og
sagt og lært.
(Crowley, 1987, 5-6)
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Með hugmyndum van Hiele hjónanna er hægt að draga saman ýmsa eiginleika Piaget,
Vygotsky og Bruner. Líkan van Hiele hjóna, sem lýsir skilningi nemenda á rúmfræði, hefur
margt sameiginlegt með þroskastigum Piaget. Stigi 0-1 mætti bera saman við stig
hlutbundinna aðgerða frá Piaget, þar sem nemendur læra helst út frá reynslu og skilja
reglur bara í þröngu samhengi án þess að sjá þær abstrakt fyrir sér. Stig formlegra aðgerða
frá Piaget samsvarar þá van Hiele stigum 2-3, þar sem nemendur geta séð stærra samhengi.
Tengingar við svæði óráðins þroska Vygotsky má sjá í félagslegum þáttum sem verkefnin
fela í sér, það að nemendur hjálpist að og að kennarinn stýrir umræðu og uppgötvun.
Spíralnámsskrá Bruner má sjá í því að viðfangsefni verkefna eru þau sömu á mismunandi
stigum, en farið er dýpra í einstök atriði eftir því sem börnin þroskast. Van Hiele hjónin
taka líka fram að færni nemenda fari eftir því hvernig leiðsögn þau hafa fengið, og þá að
ungur aldur sé ekki því til fyrirstöðu að kynna nemendur fyrir ákveðið efni, svo lengi sem
efnið er kynnt á viðeigandi hátt fyrir þroska þeirra, sem er einmitt í anda Bruner. Að lokum
er virkni nemenda, kjarni hugsmíðahyggjunar, áberandi í öllum kennsluháttum sem þau
lýsa.

3.7

Einar Þorsteinn

Fyrirmynd mín að skapandi nálgun að stærðfræði kemur frá Einari Þorsteini Ásgeirssyni.
Einar Þorsteinn var hönnuður, arkitekt og hugsuður sem vann mikið með stærðfræði,
sérstaklega rúmfræði. Hann var fæddur árið 1942 og lést 2015. Stuttu áður en hann lést gaf
hann öll verk sín til Hönnunarsafns Íslands. Safnið hélt í kjölfarið sýningu, eða í raun opið
skráningarverkefni, þar sem tekið var úr kössum og allir munir settir fram til sýnis
jafnóðum á meðan safnfræðingar rannsökuðu verkin. Ég fékk tækifæri til þess að vinna á
safninu í vor við að skoða verkin hans með stærðfræði sérstaklega í huga. Einar hannaði
nokkur mjög merkileg hús, oft með sjálfbærni að leiðarljósi, en ekki öll húsin hans fóru í
framkvæmd. Síðar meir titlaði hann sig frekar sem hönnuð en arkitekt, en verkin sem til
eru eftir hann eru mjög fjölbreytt, allt frá málverkum og skúlptúrum yfir í leikföng,
samanbrjótanleg húsgögn og tarot spil. Hann skrifaði einnig mikið; ritgerðir, fræðibækur
og skáldverk. Frá um aldamótin 2000 vann Einar hjá Ólafi Elíassyni listamanni sem
sjálfstæður rannsakandi. Þeir unnu saman að mörgum verkum, en margflötungurinn
Gullifang sem hjúpur Hörpunnar er myndaður úr er hönnun og uppgötvun Einars.
Uppúr kössunum hans Einars komu ótal pappírslíkön af mismunandi
margflötungum, en þau voru hluti af rannsóknum hans á stærðfræði. Ég fjalla um verk
Einars vegna þess að það skiptir mig máli að stærðfræði sé ekki stöðnuð grein. Mér finnst
35

jafnmerkilegt hvað stærðfræðin er gömul og hvað hún er ný. Einar skoðaði þúsunda ára
gamlar frumreglur rúmfræðinnar frá Evklíð en vildi samt finna nýjar samsetningar forma,
og það gerði hann. Rannsóknir hans beindu sjónum meðal annars að fimmfaldri samhverfu,
mynstrum sem hægt er að spegla um fimm ása. Þesskonar mynstur voru lítið rannsökuð
fram að níunda áratug síðustu aldar, þar til efnisfræðingurinn Dan Schechtman uppgötvaði
kristalsmyndun sem raðaði sér í fimmfalda samhverfu. Einar Þorsteinn kannaði þetta
fyrirbæri nánar og bjó til ýmis form sem hafa fimmfalda samhverfu, þar með talið
Gullinfang Hörpunnar. Myndir og skrif um þessa og fleiri tilraunir hans eru að finna í bók
hans to the habitants of space in general and the spatial inhabitants in particular frá 2002.
Rannsóknir sínar vann hann í höndunum, með því að byggja rúmfræðileg líkön.
Safnfræðingar á Hönnunarsafninu segir gjarnan þá sögu af því þegar Einar vann hjá Ólafi,
að hann fór í kapp við annan hönnuð við að smíða líkan af stórum flóknum skúlptúr sem
átti að fara í framleiðslu. Keppinautur hans vann í tölvu en Einar kaus að reikna, teikna og
smíða líkan í höndunum. Einar vann þessa keppni, en hann trúði sérstaklega á það að vinna
í höndunum með stærðfræði, að vinna með stærðir bókstaflega í rúmi með pappírs
úrklippum.
Árið 1977 samdi Einar námsefni fyrir „ungt fólk á öllum aldri“ sem heitir
Barnaleikur. Bókin fjallar um reglulega marghyrninga og margflötungana sem þeir mynda.
Heftinu er fyrst og fremst ætlað að vera leiktæki til formskynjunar og til æfingar í rökrænni
hugsun en „í leiðinni tengist það vissum köflum stærðfræðinnar,“ samkvæmt því sem
stendur á kápunni. Með bókinni fylgja blöð sem hægt er að klippa út og líma saman til að
mynda mismunandi margflötunga og samsetningar þeirra. Þessi bók varð ein helsta
fyrirmynd Óravídda, af eftirfarandi ástæðum:
i.

Verkefnin fela í sér áþreifanleg efni.

ii.

Myndirnar eru fallegar og skýrar.

iii.

Textarnir eru einfaldir, en ekki ofur-einfaldaðir.

iv.

Tónninn í bókinni ber virðingu fyrir lesandanum og efninu, leggur áherslu á
styrkleika barnsins, óheftum áhuga og leikgleði þess.

„Þetta er bók fyrir einu sönnu vísindamennina — börnin — og þá, sem hugsa um
hlutina með sama hugarfari og þau,“ segir Buckminster Fuller í innganginum, en hann var
bandarískur arkitekt, hönnuður og hugsuður af sama meiði og Einar. Að mati Fuller er
rúmfræði það mikilvæg að framtíð jarðarinnar velti á þekkingu fólks á henni. Hann
gagnrýndi „núverandi (1977) efnahagsmenningu“ og fullyrti að það sé „tæknilega
framkvæmanlegt“ að ná fram „stöðugu[m] allsnægtum fyrir alla jarðarbúa innan tíu ára“.
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Hann taldi það mögulegt, og nauðsylegt, að hætta að nota jarðefnaeldsneyti og kjarnorku,
því orka sólarinnar myndi duga. „Allsnægtir fyrir alla“ á að vera möguleiki án þess að
skaða jörðina —„Geimskipið Jörð“ eins og Fuller kallaði hana. Hann taldi upp þrjú skilyrði
fyrir því að ná fram sjálfbærari lifnaðarháttum á jörðinni: 1) að meirihluti jarðarbúa geri sér
grein fyrir því að umhverfisvænar allsnægtir fyrir alla séu tæknilega mögulegar, 2) að
meirihluti jarðarbúa viðurkenni að allir skulu fá jafnan hlut af allsnægtunum og 3) að
meirihluti jarðarbúa skilji og beri traust til vísinda og tækni (Fuller, 1977, 1).
En hvað hafa þessi skilaboð með rúmfræði að gera? Vandamálið er, samkvæmt Fuller,
að aðeins lítill hluti jarðarbúa skilur vísindi. Hann fagnaði því að það væri að eiga sér stað
bylting á sviði menntunar, að rúmfræði sé kennd með áþreifanlegu námsefni og með hana
gerðar tilraunir, eins og sjá má í Barnaleik. Hann kallaði þessa rúmfræði Orkurúmfræði (e.
Synergetics) og að Barnaleikur Einars Þorsteins sé þar til fyrirmyndar: „Áþreifanlegir
hlutir í samræmi við lögmál náttúrunnar eru vel til þess fallnir að opinbera fyrir opnum
huga mikil vísindaleg sannindi“ segði hann og „með tímanum mun skoðun
orkurúmfræðinnar auka almennan skilning á vísindum og tækni og þar með byggja
sjálfkrafa upp þá hæfni til rétta framkvæmda, sem er nauðsynleg til þess að viðhalda
mannlegu lífi á þessari plánetu.“ (Fuller, 1977, 1).
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4

Kennsluaðferðir í stærðfræði
Er rúmfræðikennsla mikilvæg, og ef svo er, hvernig er best að kenna hana? Mikilvægi

rúmfræðinnar má meta út frá gagnsemi hennar sem hugarleikfimi, eins og Oliver Byrne
benti á, eða sem lykil að bjartari framtíð samkvæmt Buckminster Fuller. Í öllu falli þykir
mér rúmfræði þess virði að kenna, en til þess að hún skili sér og gagnist nemendum sem
best vil ég hafa kennslufræðilegar kenningar að leiðarljósi. Í kafla 3 greindi ég frá
kennslufræði frá miðri tuttugustu öld, en nú vil ég skoða hvernig þessum hugmyndum er
beitt í dag.

4.1 Lærdómssamfélag og mikilvægi mistaka
Í sjötta kafla bókarinnar How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School frá árinu
2000 tala höfundar um lærdómsumhverfi, en þá er átt við félags- eða kennslufræðilegt
umhverfi. Viðmið og venjur, skrifaðar og óskrifaðar reglur, hafa áhrif á hvernig nemendur
læra. Ef lærdómsumhverfi er þannig að óæskilegt sé að gera mistök, þá fá nemendur ekki
tækifæri til þess að læra af mistökum (Bransford ofl., 2000, 131-147). Í sjöunda kafla nefna
höfundar dæmi um kennara sem þeim finnst vera til fyrirmyndar í að skapa jákvætt
lærdómsumhverfi. Kennararnir töluðu allir um að skapa samfélag og menningu í kringum
stærðfræði meðal nemenda. Það var gert með því að skapa andrúmsloft þar sem má gera
mistök, finna sér sínar eigin leiðir og ræða reynslu sína við bekkinn. Mestu máli skipti að
nemendur tali sig í gegnum verkefnin og læri að meta sjálf eða sem hópur hvernig lausn er
líkleg til þess að vera rétt, í stað þess að reiða sig á svar frá kennara eða úr bók.
Kennurunum fannst mikilvægt að þjálfa nemendur ekki bara í reikningi, heldur í því að sjá
út mynstur og finna skapandi lausnir, sem er það sem stærðfræðingar gera. Með þessum
aðferðum er hægt að sporna við páfagauka lærdómi og stuðla að skilningi, sjálfsöryggi og
ánægju í stærðfræðinámi (Bransford ofl., 2000, bls. 164-172).
Sköpun samfélags og menningar á borð við það sem lýst er hér að ofan getur átt sér
stað með ýmsum leiðum. Í bók sinni Mathematical Mindsets, sem notuð er í kennslu
stærðfræðikennara á menntavísindasviði Háskóla Íslands, kynnir Jo Boaler hugmynd sína
um „vaxtar hugarfar“ (e. growth mindset), sem byggir á hugsmíðahyggju og
jafnvægisleitni í anda Piaget, en jafnframt nýlegum taugafræðilegum rannsóknum. Hún
telur gögnin benda til þess að taugaþroskafræðilegur ávinningur fáist af því að gera mistök
og leggur því til að hvetja eigi nemendur til að gera tilraunir og fagna því þegar þau gera
mistök (Boaler, 2016, 7, 11). Vaxtar hugarfar felur í sér að trúa því að gáfur séu ekki
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óbreytilegur eiginleiki, heldur að gáfur og færni verði til og styrkist við æfingu og
ástundun. Í samanburði hafa sumir „fast hugarfar“ (e. fixed mindset), þá trúir einstaklingur
því að hann sé annaðhvort „góður“ í einhverju eða ekki, og að færni hans í ákveðnu fagi
muni aldrei breytast svo að miklu muni. (Boaler, 2016, ix) Boaler bendir á rannsóknir sem
sýna muninn á þessum tveimur sjónarmiðum, að það eitt að trúa á þann möguleika að ná
langt í stærðfræði sýnir sig í betri námsárangri (Boaler, 2016, 6). Þessu hugarfari er náð
fram með því að leggja áherslu á ástundun og við að hrósa aðgerðum frekar en útkomu.
Leiðbeinendur skulu þá benda nemendum á hvað þau hafa lagt mikið á sig, gert
áhugaverðar tilraunir eða skemmtileg mistök sem hægt er að læra af, en ekki að þau séu
„góð“ í stærðfræði (Boaler, 2016, 20). Ekki er sérstaklega verðlaunað fyrir að fá öll svör
rétt, því það bendir til þess að nemandinn sé ekki að prófa neitt nýtt, eða kennarinn ekki að
veita þeim tækifæri til að uppgötva neitt nýtt. (Boaler, 2016, 19)

4.2 Viðtal við kennara
Ég ræddi við Lilju Jóhannsdóttur, umsjónarkennara á yngsta stigi grunnskóla, um sína
reynslu af stærðfræðikennslu (Lilja Jóhannsdóttir, munnleg heimild, viðtal, 12. júlí 2019). Í
samtali við hana fékk ég innsýn inn í notkun námsgagna í fyrsta og öðrum bekk, sem er
einmitt aldurshópur sem náðist ekki að prófa námsefnið á. Ég geri mér grein fyrir því
hversu ólíkar nálganir kennara geta verið, en lýsingar á kennsluháttum Lilju gagnast mér
sem eitt dæmi um mögulega útfærslu á stærðfræðikennslu á yngsta stigi. Lilja notar mikið
stöðvavinnu í stærðfræðikennslu. Bekknum er þá dreift á 5-6 borð, en almennt situr hún
við eitt þeirra með nýtt eða sérstaklega krefjandi verkefni. Á hinum borðunum eru
stærðfræði leikir eða verkefni sem nemendur geta unnið nokkuð sjálfstætt, eða leikir sem
tengjast stærðfræði óbeint eða alls ekki, til að brjóta upp vinnuna (kubbar, lestur eða frjáls
leikur). Aðspurð hvort hún ávarpi einhvern tíma allan hópinn með innlögn, sagði Lilja að
það hentaði henni og hópnum betur að vera með innlögn í litlum hóp á einni stöð. Að
hennar mati hentar ekki að tala við allan hópinn í einu, henni sýnist fæstir ná að fylgjast
með. Hún nefndi samt þann kost að umræður skapist frekar í stærri hóp. Hún þekkir til þess
að aðrir kennarar noti flettibækur eða tússtöflur til útskýringa fyrir allan bekkinn, og að það
gangi vel hjá þeim. Hún talaði um að samstarfsfólkið sitt og hún vilji gjarnan leggja meira
upp úr samræðum í stærðfræðikennslu, þ.e. að fá nemendur til að útskýra fyrir hvort öðru
hvað þau eru að gera og hvers vegna á meðan þau vinna verkefni. Við vorum sammála um
það að fræði samsvara ekki alltaf praktík. Þrátt fyrir vilja þá fannst Lilju samræður komast
sjaldan fyrir í kennslustundum.
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Þó þetta viðtal geti alls ekki endurspeglað stærðfræðikennslu á Íslandi í heild, þá
veitti það mér þær mikilvægu upplýsingar að leikir geta skipað stóran sess í
stærðfræðikennslu yngstu deilda grunnskóla. Kennarar sækja sér leikina í ítarefni
námsbóka eins og Sprota, annars staðar af netinu, læra af hvort öðru eða finna upp á
leikjum sjálf. Leikir þessir eru bæði með áþreifanlegum gögnum og rafrænir, og
viðfangsefnin eru mörg og ólík. Þetta segir mér að það sé ekki sérstök nýjung að bjóða
nemendum upp á að leika sér í stærðfræðitíma. Það ætti þá ekki að vera sérstaklega mikil
aðlögun fyrir kennara að nýta sér Óravíddir. Það sem gæti verið nýtt og gagnlegt fyrir
einhverja, allavega Lilju og vonandi fleiri, er það að ákveðin verkefni Óravídda eiga sér
stað úti á skólalóð. Lilja nefndi að hún og bekkurinn hennar njóta þess að geta farið út í
kennslu annað slagið, en að það sé alls ekki oft og að hana vanti nógu afmörkuð en
áhugaverð verkefni til að nýta í útikennslu. Það hentar ekki alltaf að fara með nemendur út
í íslenska veðráttu og tímarammi kennslustunda setur kennara ákveðnar skorður. Óravíddir
getur verið verkfæri fyrir kennara að grípa til þegar nógu vel viðrar, það eina sem til þarf er
krít, bönd og gangstétt. Hægt væri að nýta hluta af kennslustund, kennslustundina alla eða
dreifa yfir nokkra daga eða vikur.
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5

Námsefnið

Mynd 23: Upphafskjár smáforritsins.

Hér mun ég lýsa smáforritinu Óravíddir, en tekið skal fram að samhengið skilar sér best
við að skoða forritið sjálft á vefsíðunni oraviddir.is. Forritunina sá Torfi Ásgeirsson um og
hönnunin var samvinna okkar. Forritið var búið til í leikjavélinni Unity sem er hugbúnaður
fyrir tölvuleikjahönnun. Ég hafði einhverja reynslu af vefforritun áður en hvorki notað
Unity né tekið þátt í því að búa til tölvuleik. Unity er mjög sjónrænt, það er mikið hægt að
teikna og hreyfa án þess að nota forritunarmál. Það kom skemmtilega á óvart að við urðum
að nota mikla stærðfræði við teikningar sem birtast í forritinu. Allar teikningarnar eru
staðsettar í hnitakerfi og teiknað er með því að skilgreina punkta í ákveðnum hnitum. Við
urðum að fletta upp hvernig best er að finna miðju þríhyrnings til að tryggja að
snúningurinn yrði réttur. Snúningur er ákveðinn með hornaföllum, svo það var ágætis
upprifjun á hornafallareikningi að ákveða hvernig og hversu oft ætti að snúa
marghyrningunum. Ferlið unnum við þannig að ég skrifaði handrit með skýringarmyndum
og svo prófuðum við okkur áfram saman með hvað leit best út. Torfi sat þá við lyklaborðið
og ég til hliðar. Forritið eins og það lítur út núna varð til á fjórum fundum, en vinnunni er
enn ekki lokið og því enn er möguleiki á viðbótum. Við eigum eftir að senda forritið í
gegnum Apple til að hægt verði að hala því niður, en vefútgáfa er opin öllum á heimasíðu
Óravídda.
Upphafskjáinn má sjá á mynd 23, tölvuteiknaða loftmynd af málverkinu, sem er í
fimm hlutum. Hægt er að smella á hvern hluta og þá birtast mismunandi gagnvirkar
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teikningar. Smáforritið þjónar ekki tilgangi æfingaheftis því þar eru hvorki að finna
spurningar né svör og þess heldur engin reikningsdæmi. Það sem forritið gerir er að koma
hreyfingu á málverkið og þeirri hreyfingu stýrir notandinn. Notandi fylgir línulega því sem
er mögulegt hverju sinni. Það er enginn texti, aðeins örvar eða aðrar sjónrænar
vísbendingar um mögulega virkni. Forritið er hægt að nota með eða án parísarhoppsins og
kennaraleiðbeininga. Undirtitill þessa verkefnis er „ferðalag um undraheima
stærðfræðinnar“ en hér mun ég lýsa því ferðalagi nánar.

5.1 Fyrsti hlutinn lýsir þríhyrningum

Mynd 24: Fyrsti hluti í smáforritinu.

Mynd 25: Fyrsti hluti sem parísarhopp.

Fyrsta myndin sýnir þríhyrning sem hægt er að snúa með fingursnertingu. Sama hvað hann
snýst lítur hann alltaf eins út. Það er vegna þess að hann er jafnhliða og snýst um miðpunkt
sinn. Eftir nokkra snúninga birtist ný virkni: að draga fingur frá topppunkti að grunnlínu
býr til nýjan þríhyrning, öðruvísi á litinn og á hvolfi. Þessum gula þríhyrningi er einnig
hægt að snúa og þá sést að þeir eru alveg eins, sá fyrsti hverfur bakvið hinn nýja. Eftir
þessa uppgötvun er notandanum boðið að skoða hvernig þríhyrningarnir geta raðast saman.
Þeir verða að sexhyrningi, einnig jafnhliða. Þessi kafli er þá kynning á jafnhliða
þríhyrningum og sexhyrningum og nokkrum eiginleikum þeirra. Lokaþrepið í þessum kafla
er sveigja inn í þrívíddina, með fingrahreyfingu kemur í ljós að sexhyrningurinn breytist í
tening sem horft er á beint á eitt hornið. Rafrænn miðill býður upp á þetta spennandi stökk
úr tvívídd í þrívídd.

42

Mynd 26: Fyrsta myndin er
þríhyrningur.

Mynd 27: Blikkandi örvar sýna
möguleikann á snúningi.

Mynd 28: Þessar örvar kalla á að
smella og draga efsta hornið niður.

Mynd 29: Gulur þríhyrningu birtist.

Mynd 30: Bleiki þríhyrningurinn
hverfur bakvið gula.

Mynd 31: Saman mynda
þrýhyrningarnir stjörnu.

Mynd 32: Hvernig er hægt að
púsla þríhyrningum saman?

Mynd 33: Sex þríhyrningar raðast í
sexhyrning.
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Mynd 34: Sexhyrningur úr 6 þríhyrningum.

Mynd 35: Sexhyrningurinn snýst og teningur
birtist.

Mynd 36: Annar gulur þríhyrningur bætist við.

Mynd 37: Annar bleikur þríhyrningur bætist við.

Mynd 38: Hvað er þetta orðið núna?

Mynd 39: Fjórir teningar snúast saman.
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5.2 Annar hlutinn kynnir marghyrninga og hringi

Mynd 40: Annar hluti í smáforritinu.

Mynd 41: Annar hluti sem parísarhopp.

Næsti hluti tengist náið leik sem finna má í kennsluáætlun og er lýst í kafla 6 um prófun
sem ég kalla fánabandsleikinn. Á myndum 42-45 sést að byrjað er á þríhyrningi, en með
fjölgun horna fer marghyrningurinn að líkjast hring. Virknin er nokkuð einföld, þegar
smellt er á horn birtist ný hlið, þegar smellt er á hlið þá hverfur hún. Hlutanum er hægt að
spila fyrir og eftir fánabandsleikinn, eða alveg án hans. Grunnhugmyndin er sú sama: að
tengja marghyrninga við hringi og kynna skilgreiningu hrings sem marghyrning með
endalaus horn.
Í núverandi útgáfu Óravídda er enginn texti en í næstu útfærslum er ætlunin að bæta
við ítarefni, ýmist texta, myndbönd eða gagnvirkar myndir. Ein þeirra myndi útskýra þessa
skilgreiningu á hring með marghyrning nánar. Arkímedes (288-212 f. kr.) reiknaði

Mynd 42: Þrír punktar, þrjár hliðar

Mynd 43: Fjórir punktar, fjórar hliðar

Mynd 44: Fimm punktar, fimm hliðar

Mynd 45: Ellefu punktar, hringur?
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flatarmál hrings með því að sjá fyrir sér hring með umritaðan og innritaðan marghyrning
(sjá mynd 46). Marghyrningurinn utan við hringinn yrði alltaf örlítið stærri en hringurinn,
og marghyrningurinn innan hans yrði alltaf örlítið minni, en raunverulegt flatarmál
hringsins yrði einhverstaðar á milli flatarmáls þessara tveggja marghyrninga. Hann
ímyndaði sér svo að marghyrningarnir hefðu óendanlega margar hliðar, en þá nálgast þeir
lögun og stærð hringsins. Svona nálgaðist hann nokkuð nákvæmt gildi á pí (π), tölu sem
lýsir hlutfalli ummáls og þvermáls hrings (Heath, 1897; Hill, 1887; Guðbjörg Pálsdóttir og
Guðný Helga Gunnarsdóttir, 2006). Hann notar í rauninni vísi að örsmæðareikningi (e.
calculus) sem var ekki nánar skilgreindur fyrr en á 17. öld af Isaac Newton og Gottfried
Wilhelm von Leibniz (Rosenthal, 1951).

Mynd 46: Marghyrningar innan við og utan við hring. Með fleiri
hliðum nálgast marghyrningarnir lögun hringsins.

5.3 Þriðji og fjórð hluti fjalla um margflötunga

Mynd 47: Þriðji hluti í
smáforritinu.

Mynd 48: Fjórði hluti í smáforritinu.

Mynd 49: Þriðji hluti á
gangstétt.

Mynd 50: Fjórði hluti á gangstétt.
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Í þriðja og fjórða hlutanum taka reglulegu marghyrningarnir sig saman og mynda
margflötunga. Reglulegir margflötungarnir eru fimm, á mörgum tungumálum eru þeir
kenndir við Platon og kýs ég því að kalla þá platónska margflötunga (e. Platonic solids).
Þeir eru merkilegir að því leiti að þeir eru einu margflötungarnr sem hægt er að búa til með
reglulegum marghyrningum, það er, þar sem allar hliðarlengdir og hornastærðir eru jafn
stórar. Í Timaeus fjallar Platon (fæddur á 5. öld fyrir krist) um upphaf alheimsins, en talar í
gegnum persónuna Timaeus. Samkvæmt Timaeus eru grunn einingar alheimins reglulegir
margflötungar og tengir hann hvert þeirra ákveðnu frumafli: teninginn (e. cube) við jörð,
fjórflötung (e. tetrahedron) við eld, áttflötung (e. octohedron) við loft og tuttuguflötung (e.
icosahedron) við vatn. Tólfflötunginn tengir hann við eter (e. ether), frumaflið sem bindur
heiminn saman, en fletirnir tólf samsvara stjörnumerkjunum. (Plato, Jowitt þýddi, 1998)
Timaeus lýsir í kjölfarið samspili frumaflanna og hlutföllum þeirra á milli. Þegar
vatn kemst í snertingu við eld breytist það í tvær einingar af lofti og eina einingu af eldi, þá
er ef til vill verið að tala um vatnsgufu og hitann sem myndast við að sjóða vatn yfir eldi.
Vatnsgufa hefur einmitt meira rúmmal en fljótandi vatn. Hann útkýrir hvernig og hvers
vegna eldur brennur, en það er vegna þess að grunn eining elds, fjórflötungurinn, hefur
hvassar brúnir og odda. Áfram lýsir Timaeus heiminum út frá vísindalegum hugmyndum
þess tíma, viðfangsefnum sem myndu í dag greinast í jarðfræði, líffræði, efnafræði og
eðlisfræði. Næst síðasta reglan í 13. bók Evklíðs segir að aðeins séu fimm margflötungar
sem hægt er að búa til þannig að allir fletir, hliðar og horn séu eins. (Evklíð, 2008, 537)
Þessi staðreynd er ekki augljós og því skemmtileg æfing að komast að þessari reglu á eigin
raun með hóp nemenda í tilraunastofu, eins og lýst er í kafla 6.2 um prófun Óravídda í
Háskóla unga fólksins.
Teikningarnar í smáforritunu sýna hvernig hægt er að para saman margflötungana
(mynd 51-54). Með hringlaga götunum er verið að sýna að oddar áttflötungs hitta einmitt á
miðju hliðarflata ferningsins. Á samsvarandi hátt passar teningur inn í áttflötung þannig að
oddarnir miða á miðju þríhyrninganna. Tólfflötungur og tuttuguflötungur parast svona
saman, en fjórflötungurinn við sjálfan sig.
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Mynd 51: Sexflötungur utan um
áttflötung

Mynd 53: Tólfflötungur utan um
tuttuguflötung

Mynd 52: Áttflötungur utan um
sexflötung

Mynd 54: Tuttuguflötungur utan um
tólfflötung

5.4 Fimmti kafli tengir víddirnar saman og kynnir fjórðu víddina

Mynd 55: Fimmti hluti í
smáforritinu.

Mynd 56: Fimmti hluti á gangstétt.

Þegar horft er beint á annan enda striks líkist það punkti. Ef strikið byrjar að snúast, virðist
sem punkturinn lengist í strik og styttist á víxl. Þannig byrjar fimmti kafli Óravídda. Þegar
smellt er á örvatakka breytist snúningurinn. Frá ákveðnu sjónarhorni lítur ferningur út eins
og strik. Þegar ferningurinn snýst lítur hann út eins og rétthyrningur sem stækkar upp í
ferning, og minnkar aftur í strik. Næsta skref er þá að sjá tening snúast, en frá þannig
sjónarhorni að notandinn sér tvo ferninga renna yfir hvorn annan. Við hönnun kaflans
nýttum við það að unnið er í þrívíðu hnitakerfi Unity. Þá gátum við teiknað strik, ferning,
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Mynd 57: Punktur, eða strik séð
beint á annan endan?

Mynd 58: Punktur lengist

Mynd 59: Og lengist

Mynd 60: Í fulla lengd striksins

og tening í þrívídd en stillt myndavélina þannig að notandinn sér tvívíða mynd sem
breytist. Næsta skref með þennan kafla er að sýna snúning fjórðu víddar tenings eins og
hann lítur út á skjá. Umfang þessa verkefnis náði ekki yfir þann tíma sem tæki að reikna og
forrita líkan af fjórðu víddar teningi, en skrif þessi eru grundvöllur að þeirri framtíðarvinnu
auk þess sem til eru „open source” kóðar sem hægt er að byggja á.
Í kennsluáætlun í viðhengi 2 er æfingu lýst þar sem nemendur búa sér til
margflötunga úr pappír eða grillpinnum. Lagt er til að skoða skuggamyndir smíðanna, í sól,
undir lampa eða fyrir framan skjávarpa. Tvívíð skuggaform þrívíddarinnar breytast með

Mynd 61: Strik?

Mynd 62: Eða hvað?

Mynd 63: Rétthyrningur?

Mynd 64: Eða ferningur?
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snúning og hægt er skoða úr hvaða grunnformum mismunandi skuggamyndir eru gerðar.
Þessi æfing er gagnleg til að skoða eiginleika tví- og þrívíddar, en einnig sem myndlíkingu
um fjórðu víddina. Í anda Bruner tel ég aldrei of snemmt að kynna stærðfræðilegar
hugmyndir og er fjórða víddin og aðrar æðri víddir engin undantekning. Í æfingunni þarf
ekki endilega að kalla æðri víddir því nafni, en tilfinning fyrir tengingum milli þrívídd og
tvívídd leggja ákveðinn grunn. Umræðuspurningar og orðaval færi eftir fyrri reynslu og
þekkingu nemenda, til dæmis væri hægt að tala um skuggamyndir á yngri stigum en síðar
fjalla nánar um ofanvarp. Upplifunin felur samt í sér að skoða hvernig birtingarmynd
þrívíddar er í tvívídd.
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6

Prófun

Hér verður sagt frá prófun Óravídda með nemendum í Kópavogsskóla í mars 2019 og síðar
í Háskóla unga fólksins í júní sama ár. Ég hélt dagbók um undirbúning og framkvæmd
kennslunnar sem þessi kafli er unninn upp úr. Markmið mitt með prófuninni var að
prufukeyra tæknilega útfærslu, það er, skoða hvernig kennslan færi fram en ekki
sérstaklega áhrif námsefnisins á námsframvindu nemenda. Ég kaus að setja ekki
spurningalista fyrir nemendur, heldur frekar að meta þátttöku og áhuga nemenda lauslega
með því að fylgjast með þeim takast á við verkefnin. Ég lærði ýmis praktísk atriði af því að
prófa námsefnið, til dæmis hvað æfingarnar geta tekið langan tíma og hvernig
hringfararnir virka á gangstétt. Við hverja framkvæmd æfðist ég í að kynna efnið og oft
komu upp nýjar nálganir að æfingu sem ég hefði annars aldrei séð fyrir.

6.1 Kópavogsskóli
Aðdragandinn að því að heimsækja Kópavogsskóla var nokkuð langur, eða allt frá því að
málverkið við skólann var tilbúið 2016. Í lok árs 2018 var ég tilbúin að endurskoða
málverkið og búa til námsefni í kringum það eins og ég hafði ætlað mér frá byrjun. Ég
hafði samband við Guðmund Ásmundsson skólastjóra og hann tengdi mig við kennara
skólans. Fjögur þeirra höfðu áhuga á að taka þátt í verkefninu, umsjónakennarar úr 3., 4. og
7. bekk og stærðfræðikennari úr unglingadeild. Ég byrjaði á því að fá kennarana saman á
fund og kynna fyrir þeim námsefnið. Ég nýtti einnig tækifærið til þess að spyrja þau út í
kennsluhætti sína og hvort þau sæju fyrir sér að geta nýtt sér námsefni eins og Óravíddir í
kennslu. Þau sögðust hafa gaman af því að geta brotið upp kennslu með því að fara með
nemendur út, en að almennt sé ekki mikill sveigjanleiki til þess í stundaskrá og vegna
umfangs þess námsefnis sem þarf að fara yfir. Aðspurð hvort þau noti áþreifanleg verkfæri
þá svaraði allavega einn að hann notaði mikið form og ílát í rúmfræðikennslu. Önnur talaði
um að fara út eða um skólann að læra að mæla. Þau svöruðu öll játandi að þau gætu vel séð
fyrir sér að nota smáforritið og æfingarnar sem Óravíddir býður upp á. Allir nemendur í
grunnskólum í Kópavogi fá spjaldtölvur og stefnt er að því aðlaga skólastarf að miklu leyti
að notkun þeirra. Fram kemur í skýrslu um spjaldtölvuvæðingu í skólum í Kópavogi að
bæði kennarar og nemendur óski eftir fleiri valmöguleikum á rafrænu námsefni (Sigurður
Haukur Gíslason, 2017). Við komum okkur saman um tímasetningar á staðnum eða í
tölvupósti og fór prófunin fram í vikunum á eftir. Ég skipulagði tvöfalda kennslustund fyrir
hvern bekk og heimsótti þrjá bekki. Engin tímasetning gekk upp fyrir unglingadeildina, svo
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þau fá ef til vill sér heimsókn síðar. Í viðhengi 1 má sjá kennsluáætlun sem notuð var, en
hér kemur lýsing á framkvæmdinni.
Námsgögnin voru krítar, bómullarband, eitt langt fánaband og parísarhoppið á
skólalóðinni. Einnig var smáforritið sýnt og nemendum leyft að spreyta sig. Uppbygging
kennslustundarinnar var þannig að hópurinn byrjaði inni í sinni skólastofu með
umsjónarkennara. Ég kynnti mig stutt og sýndi þeim svo smáforritið á skjávarpa, en bara
upphafsmyndina. Ég spurði hvort þau könnuðust við myndina, og sumir gerðu það. Ég lýsti
aðeins fyrir þeim að námsefnið sem ég vil nota með þeim sé ekki kennslubók heldur þetta
málverk. Ég spurði þau svo hvort þau viti hvað Óravíddir þýðir, og sagði þeim svo hvers
vegna ég valdi það nafn, að það lýsi einhverju gríðarlega stóru, eins og heimur
stærðfræðinnar er, en felur í sér orðið vídd, sem er umfjöllunarefni námefnisins. Eftir þessa
stutta kynningu fékk ég umsjónarkennarann með mér í að smala hópnum út.
Hópurinn safnaðist saman hjá málverkinu og ég tók upp fánabandið. Bandið
notuðum við í fyrstu æfinguna, nafnaleik með stærðfræðilegu innihaldi. Leikurinn er
þannig að einn heldur í bandið og biður annan að grípa í það á móti sér. Þetta getur verið
gert með margvíslegum hætti og það var misjafnt hvernig ég fór að. Stundum kastaði ég
bandinu, stundum benti ég á þann sem átti að grípa í eða kallaði upp lit á flík. Í leiðinni gat
ég beðið nemendur um að segja nafnið sitt. Hægt væri að blanda öðrum nafnaleikjum inn í,
til dæmis að sá nýi sem bætist við þurfi að endurtaka nöfn allra, ef tilefni er til þess að rifja
upp nöfn. Ef allir þekkjast þá væri hægt að svara einfaldri spurningu þegar gripið er í
bandið, allir segja uppáhalds dýr eða lit, eða nýja spurningu hverju sinni sem
leiðbeinandinn spyr, ef til vill stærðfræðitengda. Í sumum hópum væri hægt að nota
ákveðna leiklistaræfingu sem snýst um að skynja stemmningu í hópnum, þannig að engin

Mynd 65: Fánabandsleikur, þrjú halda í bandið.
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þyrfti að benda á næsta til að grípa í bandið heldur myndi næsti stíga hljóðlaust fram þegar
tilfinningin segir honum að tíminn sé kominn (þetta er útgáfa af leik þar sem hópur reynir
að telja upp á 20 með því að skiptast á að segja tölu, án þess að segja nokkuð annað við
hvort annað, eina reglan er að ef tveir segja sömu tölu í einu þá þarf að byrja upp á nýtt).
Staldrað er við í hvert skipti sem einhver nýr grípur í bandið og tekin umræða um
það sem hópurinn sér. Þegar tveir halda í bandið getur umræðan verið svona: Er þetta lína?
Eða strik? Eru þetta tvær línur eða ein? Er þetta hringur eða ferhyrningur, sívalningur
eða sporaskja? Hvernig breytist formið þegar ég færi mig lengra hingað? Eða þangað?
Umræðuna er hægt að sníða að aldri og fyrri þekkingu hópsins, en undirstaða samtalsins
eru skilgreiningar á einföldustu einingum rúmfræðinnar. Að mínu mati er það viðfangsefni
jafn spennandi fyrir leikskólabörn, doktorsnema og alla á milli, vegna þess hve erfitt og
áhugavert það getur verið að skilgreina fyrirbæri sem eru samt svo augljós. Umræðan getur
farið út fyrir stærðfræði og út í málfræði eða heimspeki, bara með því að spyrja: Hvað er
punktur? Hvað er lína?
Þegar þriðji er beðinn um að grípa í bandið er aftur staldrað við og rætt um það sem
við sjáum. Ef þessi leikur á sér stað við málverkið er hægt að vísa í form þar. Í raun væri
hægt að vísa í form í hvaða umhverfi sem er, í hús, götur eða tré. Aftur getur umræðan
farið í ýmsar áttir eftir áherslu. Hér eru dæmi um umræðuspurningar um þrí- til
átthyrninga: Hvað er þetta? Eru hliðar jafnar? Hvernig þurfum við að færa okkur til að
allar hliðar séu jafnar? Eru þetta hvöss eða gleið horn? Getum við eitthvað sagt um
gráðutalið? Er þetta ennþá þríhyrningur ef ég stend svona (alveg upp við næsta horn).
Ímyndum okkur línu frá mér sem skiptir þríhyrningum í tvennt. Hvernig form fáum við þá?
Hvernig gætum við speglað þríhyrningum með því að færa okkur? Er þetta ferningur?

Mynd 66: Fjögur halda í bandið
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Mynd 67: Unnið er innan um málverk Óravídda

Samsíðungur? Trapísa? Hvað getum við vitað um hornin (leita að umræðu um
hornasummu). Skiptum forminu í tvennt, hvaða form verður til? Þegar komið er upp í
átthyrning getur verið gott að bæta fleirum við í einu, til að halda leiknum gangandi. Þá fer
umræðan að snúast minna um marghyrninga, þegar bandið fer að virðast hringlaga.
Umræðunni er hægt að stýra að þeirri niðurstöðu að ein leið til þess að skilgreina hring er
að ímynda sér marghyrning með endalaus horn.
Eftir þennan leik dreifði ég krítum og böndum, eina krít á hverja tvo nemendur. Við
hjálpuðumst að búa til hringfara og svo skoðuðum við saman hvernig er best að nota þá.
Fyrst skal gera punkt þar sem miðjan á hringnum á að vera (hægt hér að taka umræðu um
punkta) og svo skal ákveða hvað hringurinn á að vera stór. Hér er hægt að kynna, ítreka
eða dýpka skilning og orðaforða nemenda með umræðu um geisla. Helsta æfingin er í því
að nota hringfarann. Pörin dreifðu sér um leikvöllinn og skiptust á að halda í bandið,

Mynd 68: Börn hjálpast að, eitt heldur í bandið meðan annað
dregur línu með krítina

54

ákveða stærð hringsins og draga krítina. Síðan er hægt að fara nokkrar leiðir að því að
skoða rúmfræði saman með nýju verkfærunum okkar. Það sem hentaði best á stuttum tíma
með hóp sem ég þekkti ekki var að sýna ákveðnar aðferðir við að búa til reglulega
marghyrninga með samsetningu hringja og bjóða nemendum að æfa sig. Í yngsta hópnum,
þriðja og fjórða bekk, náðist að skoða hvernig hægt sé að teikna þríhyrning en elsti
hópurinn, sjöundi bekkur, skoðaði líka sexhyrninga. Sjá má lýsingu á æfingum í
kennsluáætlun í viðauka 1. Með meira svigrúm væri hægt að leyfa nemendum að prófa sig
sjálf áfram án fyrirmæla og sjá hvort einhverjar skemmtilegar uppgötvanir eiga sér stað.
Ég lærði mjög margt af þessari prófun verkefnisins í Kópavogsskóla, til dæmis það
að hringfarar úr töflukrít og bandi virka ágætlega, en að það skal undirbúa þá áður en farið
er út, þvi það getur verið erfitt að binda hnúta í kulda. Stundum losna böndin en auðvelt er
að festa þau aftur. Verkefnin voru unnin í kringum málverkið, sem kom í ljós að hentaði
ágætlega. Upphaflega var hugmyndin að kríta beint inn í málverkið, en verkefni
prófunarinnar voru ekki hönnuð þannig. Það væri spennandi að hanna verkefni sem tengist
málverkinu beint, en þá yrði að leysa það á staðnum. Hringfara æfingarnar í þessari prófun
gætu virkað á hvaða gangstétt sem er og það er ákveðinn kostur. Ég komst að því að
orðaval sem notað er skal fylgja fyrri þekkingu nemenda. Þetta gátu umsjónarkennarar
leiðbeint mér með, en sást líka á umræðum. Þegar ég notaði nýtt hugtak spurði ég hvort
hópurinn þekkti það. Til dæmis hafði kennari í þriðja bekk ekki ennþá fjallað um geisla
hrings. Þess vegna töluðum við um stærðir hringjanna í staðinn. Með betri þekkingu á
hópnum væri hægt að fínstilla hvenær og hvernig nýtt hugtak er notað. Ég hef líklega notað

Mynd 69: Sýnikennsla á því hvernig er hægt að teikna jafnhliða þríhyrning með hringfara
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of mikið af stærðfræðilegum orðum fyrir þekkingu þriðju bekkinganna, mér fannst ég sjá
þau missa þráðinn. Nemendur missa athygli ef of mikill tími fer í að útskýra ný hugtök.
Það er heldur ekki gott að nota tíma í að útskýra hugtak sem nemendur þekkja vel. Ég
kenndi hóp sjöundu bekkinga sama dag og þriðju bekkingana. Ég var þá sérstaklega að
passa mig að athuga þekkingu þeirra á stærðfræði orðum, en þá sá ég að sumum leiddist,
jafnvel móðguðust sumir, við það að ég útskýrði fyrir þeim fyrirbæri sem þau þekktu. En
hversu oft skal staldra við og athuga hvort nemendur fylgja því sem ég er að segja? Ég
gerði það líklega of sjaldan. Með æfingu vil ég læra að vera næmari fyrir þroskastigi
nemenda. Ég vil læra þá list miðla upplýsingar samhliða því að hvetja til umræðna.

6.2 Háskóli unga fólksins
Ragna Skinner, verkefnisstjóri samfélagstengdra verkefna hjá Háskóla Íslands, en einnig
kennari í Listkennsludeild LHÍ, bauð mér að kenna Óravíddir á tveggja daga námskeiði
fyrir Háskóla unga fólksins. Háskóli unga fólksins býður ungmennum á aldrinum 12-16 ára
að fá nasaþef af háskólalífi á stuttum námskeiðum að sumri til. Ég fékk til liðs með mér
Bjarnheiði Kristinsdóttur við skipulag og kennslu námskeiðsins, en hún er doktorsnemi í
stærðfræðimenntunarfræði við Háskóla Íslands. Bjarnheiður vinnur að því að þróa
hljóðlaus myndbandsverkefni í stærðfræði á framhaldsskólastigi í samvinnu við nokkra
stærðfræðikennara. Kennararnir leggja fyrir nemendur sína stutta teiknimynd án hljóðs
og texta og nemendur vinna tvö og tvö saman að því að talsetja teiknimyndina. Hver
teiknimynd hefur eitt ákveðið stærðfræðihugtak í forgrunni þótt önnur tengd hugtök
komi líka fyrir. Talsetningar nemenda eru notaðar í næstu kennslustund til að meðal
annars ræða fjölbreytni í orðavali og mismunandi leiðir til að skilgreina, ræða saman um
og útskýra stærðfræðileg hugtök.

Titill námskeiðs okkar í Haskóla unga fólksins var Furðuleg Form. Skipulag og
innhald þess varð til í samtali milli okkar Bjarnheiðar, en þó að grunnurinn hafi komið úr
Óravíddum þá bætti þekking hennar miklu við. Mín þekking á stærðfræði kemur úr
menntaskóla og yndislestri, en hennar úr margra ára námi og vinnu sem stærðfræðingur.
Hún gat þá fyllt upp í eyður hjá mér, passað upp á réttan orðaforða og vísað mjög
skemmtilega í verkfæri, formúlur og kenningar sem mér hefði ekki dottið í hug að nota.
Reynsla hennar kom sér líka mjög vel við að aðlaga innihald Óravídda að raunhæfri
kennsluáætlun, sem líkleg væri að komist til skila á þeim stutta tíma sem við höfðum til
stefnu. Við teiknuðum þetta kort af áætlun námskeiðsins, og nýttum það í kynningu í
upphafi og vísuðum í það þegar við skiptum um gír á milli verkefna.
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Mynd 70: Kort af skipulagi námskeiðsins

Mynd 71: Það sem við gerðum á fyrsta degi er merkt með
grænu, öðrum degi með bláu og það rauða náðist ekki að
gera
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Tafla 1: Aldursdreifing hóps A

Tafla 2: Aldursdreifing hóps B

Við kenndum tveimur hópum tvisvar, 90 mínútur í senn. Hópur A voru 15
nemendur, í hóp B voru 25. Í báðum hópum var aldursbilið 12-15 ára. Við byrjuðum á að
kynna okkur og viðfangsefni námskeiðsins. Það gerðum við með spurningum og svörum
um víddir og rúmfræði, já og nei spurningar í bland við opnar spurningar eins og: þekkið
þið orðið vídd? Við sögðum frá því að við ætluðum að skoða stærðfræði í höndunum og
vinna okkur upp að því að tala um æðri víddir. Síðan var farið út í mjög gott veður og við
sýndum þeim fánabandsleikinn. Eins var lýst í kafla um heimsókn Kópavogsskóla, þá
gengur fánabandsleikurinn út á að bera kennsl á marghyrninga, tala um ýmsa eiginleika
þeirra og leiða hópinn í átt að því að tala um hringi. Leikurinn er alltaf mismunandi eftir
stærð hópsins, en á þessum tíma var ég enn að prófa mig áfram með hvernig uppbygging á
honum er best. Ég tók eftir nokkrum hindrunum eða ókostum sem leikurinn hefur í för með
sér sem komu sérstaklega í ljós í stærri hópnum, hóp B. Það virtist ganga betur að virkja þá
til umræðu sem voru þegar búin að grípa í bandið, en í stórum hóp er hátt hlutfall
þátttakenda lengi aðgerðalausir áhorfendur, sem vildu þá síður tjá sig. Þar kom sér vel að
hafa annan kennara með, en Bjarnheiður kom líka með hugmyndir um hvernig best er að
framkvæma leikinn. Hún bætti við þeirri umræðuspurningu hvort formið á mynd 72 sé
eitthvað annað en marghyrningur, þó að eitt horn snúi öfugt á við hin. Saman ályktaði
hópurinn að bæði þessi form teljist sem sexhyrningar, sem Bjarnheiður staðfesti að væri
rétt.

Mynd 72: Báðir þessir hyrningar eru sexhyrningar
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Það kom mjög skemmtilega á óvart að hópnum tókst að gera uppgötvun saman við
að leika leikinn. Einum nemanda datt í hug að athuga hvaða form myndast við að krossa
bandið, það er, ef einn eða fleiri nemendur skipta um stað án þess að sleppa bandinu. Við
sáum að hægt er að skipta marghyrninga í þríhyrninga með þessu móti. Það kom í ljós að
fjöldi þríhyrninganna er sá sami og ef við hefðum dregið línur úr einu horni
marghyrningsins. Þannig var komið tækifæri til þess að leiða út reglu um hornasummu
marghyrnings: Hornasumma n-hyrnings er (n-2)*180 gráður. Talan n-2 er einmitt fjöldi
þríhyrninga sem n-hyrningurinn skiptist í. Þetta þýðir að sexhyrningi, n=6, væri hægt að
skipta í 6-2=4 þríhyrninga, en hver þessara þríhyrninga hefur hornasummu 180 gráður.
Sexhyrningurinn hefur þá hornasummuna 4*180=720.
Með þekkingu Bjarnheiðar á stærðfræði og reynslu
minnar af leiknum gátum við stýrt umræðu hópsins þannig að
nemendur leiddu regluna út, án þess að við höfðum útskýrt
hana áður. Til að byrja með skoðuðum við bara hvernig hægt
væri að búa til þríhyrninga með þessari aðferð að krossa
böndin. Við fengum nokkrar tilgátur um hvort hægt væri að
skipta öllum marghyrningum svona, og prófuðum með æ
fleiri nemendum sem hornpunkta. Alltaf var fjöldi
þríhyrninga tveim færri en fjöldi horna. Bjarnheiður benti á að
það sama ætti við um að draga hornalínu yfir marghyrning.
Við umræðu um hornasummur, vopnuð þeirri þekkingu að
hornasumma þríhyrnings er 180 gráður, komst hópurinn að
Mynd 73: Jafn margir
þríhyrningar myndast við að
skipta marghyrningi með
þessum ólíku aðferðum

þeirri niðurstöðu að leggja mætti saman horn þríhyrninganna
sem myndast og fá út hornasummu hyrningsins.

Mynd 74: Ellefuhyrning er hægt að skipta í níu þríhyrninga
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Næst var komið að því að skipta í hópa og dreifa hringförum. Til að byrja með
fengu nemendur frjálsan tíma til að prófa sig aðeins áfram sjálf með hringfarana. Stuttu
síðar kynntu ég og Bjarnheiður reglulega marghyrninga sem hægt er að ná fram bara með
hringfaranum og beinum línum (gerðar með því að annar nemandinn haldi bandinu
strekktu á milli tveggja punkta og hinn teiknar eftir). Eftir á að hyggja hefði verið gaman
að leyfa meiri tilraunastarfsemi áður en ákveðnar aðferðir voru kynntar. Gefið var rými til
tilrauna eftir kynningu aðferða og nemendum frjálst að nýta þetta verkfæri eins og þeim
sýndist. Til urðu margar áhugaverðar tilraunir og listaverk. Það voru alltaf einhverjir er
töldu sig vera strax búin með verkefnin, en þá reyndum við kennararnir að hvetja þau til
þess að bæta við og skoða nánar möguleika hringfarana. Þessi hvatning gekk misvel. Ef til
vill spilaði inn í að þennan dag var mikil sól, nánast of heitt til að vera úti, einmitt andstætt
við aðstæður í Kópavogskóla við prófun sama verkefnis í mars. Einhverjir náðu að byrja að
prófa sig áfram, en síðan var komið að frágangi og næstu kennslustund.
Á degi tvö tókum við upprifjun á víddum, marghyrningum, hringjum og
hringförum. Til þess nýtti ég smáforritið Óravíddir í bland við umræður og kynningu upp á
töflu. Ég bauð nemendum að fylgjast með á sínum snjalltækjum, en við náðum ekki að fá
lánaðar spjaldtölvur fyrir kennslustundina. Það var ekki ætlunin að hafa áhersluna á notkun
smáforritsins í tímanum, heldur nýta það í kynningu og benda á að hægt væri að skoða það
betur heima. Ég byrjaði á að sýna kafla tvö upp á skjávarpa og spurði umræðuspurningar
um marghyrninga og hringi, sem upprifjun á fánabandsleiknum. Síðan rifjuðum við upp
hvernig hægt væri að búa til þríhyrning með hringfara, og skoðuðum svo kafla eitt til að sjá
eiginleika og samsetningar jafnhliða þríhyrninga. Lokamynd fyrsta kafla, þegar
sexhyrningur snýst og verður að teningi, notaði ég sem kynningu á viðfangsefni dagsins,
en á dagskrá var að skoða margflötunga og samsetningar marghyrninga í þrívídd. Til
hliðsjónar höfðum við litlar plastflísar af reglulegum marghyrningum sem hægt væri að
teikna eftir á blað og klippa út, allar með sömu hliðarlengd svo hægt væri að raða þeim
saman, og nokkra margflötunga sem við gátum sýnt hópnum. Upp á skjávarpa hafði ég
fjórða kafla Óravídda, með tólfflötung úr fimmhyrningum og tuttuguflötung úr
þríhyrningum.
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Mynd 75: Skæri, skapalón og líkön af margflötungum.

Nemendur fengu frjálsan tíma til að klippa út form og hefja tilraunir. Í báðum
hópum náðist ró og einbeiting þar sem einstaklingar eða litlir hópar könnuðu marghyrninga
hver á sinn hátt. Við kennararnir gengum á milli og spegluðum það sem við sáum,
spurðum út í áhuga eða markmið þeirra, og stungum upp á næsta skrefi ef þau voru föst.
Þarna hafði ég í huga að leiða nemendur að því að gera uppgötvanir sjálf. Í þessum hluta
námskeiðsins sést samsvörun við umgjörð van Hiele hjóna um rúmfræðiverkefni:

1. Spurningar og upplýsingar
a. Samtal í byrjun tímans út frá smáforritinu
2. Stýrð uppgötvun
a. Nemendur æfa sig að klippa út marghyrninga sem þau teikna með
hringfara, byrja að prófa að raða þeim saman
3. Skýring
a. Nemendur eru tvö eða fleiri í hóp, og eiga að ræða saman tilgátur
sínar um hvernig sé áhugaverðast að raða marghyrningunum saman.
Kennarinn fær nemendur til segja öllum bekknum frá og ræða
algengar hindranir eða skemmtilegar hugmyndir þegar þær koma
upp
4. Frjáls uppgötvun
a. Nemendur fara í sínar eigin áttir með kveikju, ráða sjálf hvernig
marghyrninga eða flötunga þau skoða og úr hvaða efnivið.
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Mynd 76: Umræður um tólfflötung.

Einn hópur ætlaði að reyna að búa til margflötung úr reglulegum sexhyrningum. Í
stað þess að segja strax að jafnhliða sexhyrningar raðist saman í flöt en ekki margflötung,
þá sagði ég bara „En áhugaverð hugmynd! Ég hlakka til að sjá hvað kemur út!“. Eftir smá
stund kom í ljós að dæmið gekk ekki upp, það þurfti að sveigja sexhyrningana eða láta
hliðarnar skerast til að þeir lyftist upp af borðinu. Við þetta og fleiri tækifæri ávarpaði ég
allan bekkinn, sýndi tilraunina og spurði hvað þeim fannst. Í umræðunni kom í ljós að ekki
allir marghyrningar geti raðast upp í þrívídd, heldur mynda alltaf flöt. Hvaða fleiri
marghyrningar eru þannig að þeir raðist í flöt? Hvaða marghyrninga er hægt að búa til
margflötung úr, hvaða marghyrning sem er? Sexhyrningahópurinn sá svo að hægt væri að
raða þríhyrningum inn á milli sexhyrningann og fá þannig lokaðan margflötung. Sem
uppbrot og framhald buðum við líka upp á að byggja úr tannstönglum, grillpinnum og
vínberjum. Aðrir eiginleikar margflötunga eru í fyrirrúmi með þeirri aðferð, brúnir (e.
edges) og oddar (e. vertices) frekar en fletir (e. faces). Á því stigi stungum við líka upp á
því að skoða margflötungana fyrir framan skjávarpann og sjá skuggana sem mynduðust. Þá
var aftur hægt að kíkja í smáforritið og tala um hvort það sem við sáum væri þrívídd,
„skuggamynd“ þrívíddar eða bara tvívídd.
Frá einum nemenda í fyrra hópnum kom sú ábending að kynning námskeiðsins hafi
verið misvísandi, það er, að honum langaði að læra meira um fjórðu víddina. Þetta gladdi
mig að heyra og ég kallaði yfir hópinn að kynning á fjórðu víddinni væri að hefjast. Hér er
um það bil útskýringin sem ég bar fram:
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Við þekkjum hæð er það ekki?
Og breidd?
Og dýpt?
(Sýndi það á mér og hlutum í kringum mig)
Ok. Og sjáið þið að hæð er hornrétt á breidd?
(skoðuðum það saman)
En dýpt, er hún hornrétt á hæð?
Og breidd?
OK en getiði ímyndað ykkur átt sem er akkúrat hornrétt á hæð, breidd og dýpt?
Það mjög erfitt, en fjórða víddin er í átt sem er nánast ómögulegt að ímynda sér.
Sjáum við í þrivídd? (svörin voru bæði já og nei. ein nemandi segði frá því að
augun sýna ekki alveg sömu mynd og þannig sjáum við dýpt.)
Jú það er rétt, en samt í rauninni lærum við að sjá þrívídd, út frá ljósi og skugga.
(skoðuðumm saman margflötung sem einhver bjó til). Við sjáum bara eina hlið í
einu, ef þið sæuð bara þessa hlið gætuð þið haldið að þetta væri bara þríhyrningur,
en svo snúum við forminu eða sjáum skugga.
(Ég notaði svo Flatland, og teikna ferning upp á töflu, en gríp líka blað. Ég
teiknaði ferning á blaðið en hélt svo á því fyrir framan augun mín.)
Hvað sér ferningurinn?
Hann sér strik!
Hvernig sæi hann muninn á ólíkum marghyrningum?
Hann gæti til dæmis séð skugga, eða komið við hliðar á hyrningnum.
En hann getur ekki ímyndað sér að horfa ofan á blaðið.
Áttin ofan á blaðið er ekki til fyrir honum.
Fjórða vídd er þannig fyrir okkur, átt eins og hæð, breidd og dýpt en hornrétt á þær
allar. Bara átt sem virðist ómöguleg.
En stærðfræðilega er hægt að tala um endalausar víddir.
Og það er hægt að sjá skuggann af fjórðu vídd.

Næst útskýrði ég víddir út frá endapunktum eins og sagt er frá í kafla 2.4. Þessi kynning
átti sér stað í lok seinasta tímans, svo ég náði ekki alveg að klára útskýringuna. Einhverjar
spurningar komu frá nemendum en tíminn var of naumur fyrir umræður.
Það var erfitt að átta mig á skilningi þeirra nemendanna sem tóku þátt í þessu
námskeiði. Þegar komið var að umræðu um fjórðu víddina fylgdi ég ekki mínum eigin
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markmiðum um samtal og umræðu í kennslu og hóf fyrirlestrarform. Það getur átt vel við
að halda fyrirlestur, en ég hefði viljað taka meiri tíma og fara hægar í efnið. Ef til vill er
ekki raunhæft að ætla að fara úr tvívídd og þrívídd í fjórðu vídd á þessum stutta tíma sem
var til stefnu, fjórar kennslustundir. Auk þess var mikil dreifing á aldri og því líklega
misjöfn fyrri þekking nemenda og ekki nægur tími til að aðlaga námsefnið að þörfum
hópsins. Ef ég fengi heila önn, heilt ár eða nokkur ár með bekk, gæti ég farið yfir sögu
rúmfræðinnar, leitt þau að því að gera uppgötvanir sjálf og skoðað saman áhugasvið þeirra
og séð hvert það leiðir okkur. Ég myndi leiða okkur að einhverskonar skilning á fjórðu
víddinni. Á þessu stuttu námskeiði, Furðuleg form, var markmið mitt var að vekja áhuga á
og sýna möguleika rúmfræðinnar. Ég vildi sá nokkrum fræjum að framtíðar uppgötvunum,
því ég veit að það getur tekið mörg ár að púsla saman ímynd af æðri víddum.

6.3 Aðrir viðburðir
Fyrir utan þessar prófanir hef ég tekið þátt í
öðrum viðburðum þar sem Óravíddir komu við
sögu. Ég sýndi verkefnið á útskriftarviðburði
Listkennsludeildar Listaháskóla Íslands í
Menningarhúsum Kópavogs 11. maí 2019. Ég
bjó til eftirlíkingu af málverkinu með límbandi á
gólfi Gerðarsafns, sýndi smáforritið á
spjaldtölvu og hengdi upp plaköt með
útskýringum og verkefnalýsingum. Í stað
fyrirlesturs bauð ég upp á vinnusmiðju þar sem
gestir á öllum aldri léku fánabandsleikinn og
spreyttu sig í hringfarateikningum með krít.

Mynd 77: Eftir líking af málverki Óravídda á
Gerðarsafni.

Sýningin staðfesti fyrir mér gildi verksins sem einfalt leiktæki, það er, sem
parísarhopp. Gestir viðburðarins voru margir ungir að aldri og það var stöðugt flæði barna
hoppandi um verkið. Það gleður mig að formin á gólfinu hvetja til leiks og hreyfingar, sem
gæti leitt til dýpri skoðunar á rúmfræðinni að baki, en ekki nauðsynlega. Einnig var gaman
að sjá að börnum fannst auðvelt að ganga beint í smáforritið. Þessi uppsetning var
prufukeyrsla á því hvernig virkni Óravídda gæti litið út utan kennslustundar. Ég stefni að
því að setja upp skilti við verkið hjá Kópavogsskóla, þar sem vísað er í vefsíðu þar sem
hægt er að spila leikinn. Á skiltinu sjálfu væru einnig fróðleikur og lýsingar á leikjum, svo
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að ekki sé gerð krafa um að eiga snjalltæki. Þannig gætu allir sem eiga leið hjá fengið að
njóta verksins.

Mynd 78: Plakat sem sýnt var á sýningunni, einnig drög að skilti sem kemur til með að standa við
Kópavogsskóla .
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7

Lokaorð

Mynd 79: Ekki alveg rétt líkan að 4-teningi.

Markmið þessarar ritgerðar var að lýsa bakgrunni, innihaldi og noktun Óravídda,
rúmfræðinámsefnis sem kynnir víddir úr fyrstu upp í fjórðu. Við gerð þessa verkefnis og
allri þeirri rannsóknarvinnu sem það hefur falið í sér hef ég komist lengra og dýpra í
skilningi mínum á fjórðu víddinni. Þegar ég málaði fimmtu myndina á leikvöll
Kópavogsskóla fyrir þremur árum, þá vissi ég að ég vildi sýna fjórðu víddar tening (e.
hypercube), en framsetningin og hönnunin vafðist fyrir mér. Á þessum tímapunkti skildi ég
það að frá ákveðnu sjónarhorni lítur fjórðu víddar teningur út eins og minni teningur innan
í öðrum stórum, en ég sé núna að túlkun mín var ekki beinlínis „rétt“. Tengingar milli
horna ættu að vera öðruvísi ef málverkið á að standa sem skuggi af fjórðu víddar teningi.
Þetta þykir mér einfaldlega fallegt og auðmýkjandi, áminning um ferðalagið sem ég er á.
Prófanir Óravídda með nemendum Kópavogsskóla og Háskóla unga fólksins hafa
þjónað hlutverki upplýsingasöfnunar um næstu skref í hönnun Óravídda. Hægt er að nota
efnið eins og það lítur út núna, en helst með aðstoð frá mér. Ég vonast til þess að þróun
verkefnisins verði þannig að kennarar geti tekið við námsefninu og byrjað að kenna það án
ítarlegrar kynningar frá mér. Í næstu útgáfum Óravídda vil ég setja verkefnalýsingar og
ítarefni beint í smáforritið og á vefsíðu. Forritið mun þá hafa kennaraviðmót annarsvegar
og nemendaviðmót hinsvegar, þannig að kennarar geta fengið nákvæmar
kennaraleiðbeiningar. Ítarefni fyrir nemendur fæli í sér myndskeið eða gagnvirkt efni sem
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kynnir betur æðri víddir, en einnig sagnfræðilegar og nýlegar uppgötvanir í stærðfræði. Það
verður þörf á nánari prófun námsefnisins eftir næstu umferð úrbóta, sem beinir sjónum að
því sem nemendur fá út úr því að nota námsefnið. Slík prófun tæki lengri tíma og hefði
meira umfang en þetta meistaraverkefni. Þá myndi ég helst vilja keyra námefnið yfir heilt
ár á nokkrum aldurstigum og hanna kannanir sem prófa skilning nemenda á efninu.
Hægt er að bæta fleiri borðum við tölvuleikjaþátt Óravídda og er hugmyndavinnan
komin af stað fyrir síðasta borðið. Lok ferðalagsins í gegnum Óravíddir skal vera þannig
að sjónarhorn áhorfandans umturnist. Flöturinn mun snúast þannig að notandinn horfi ekki
lengur eins og úr flugvél fyrir ofan verkið, heldur eins og hann standi á leikvellinum. Þá
sæjust platónsku margflötungarnir fljótandi fyrir ofan gangstéttina, en þríhyrningarnir
lægju flatir. Hægt væri að draga öll formin í gegnum tvívíða flöt gangstéttarinnar, og sjá
hvernig sneiðmynd birtist, eftir því hvernig formið snýr. Jafnvel væri hægt að líta í
Línuland, og sjá hvernig verkið lítur út þegar horft er beint á kant gangstéttarinnar. En
skyndilega verður hægt að snúa öllum margflötungunum í átt sem var ekki til staðar áður.
Brenglaðar bylgjur fara um formin, þau stækka og minnka og hverfa á víxl. Þetta er
draumur minn um rafrænan leikvöll í fjórðu víddinni.

Mynd 80: Hugmyndavinna fyrir næstu útfærslu Óravídda
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Viðauki 1

Óravíddir: MA verkefni í listkennsludeild LHÍ
Kennsluáætlun fyrir prófun námsefnis í Kópavogsskóla
Jóhanna Ásgeirsdóttir
4. og 13. mars 2019

4. mars 2019

Bekkir

3. bekkur 8:10-9:20
7. bekkur: 10:20-11:40
13. mars 2019
4 bekkur: 8:10-9:20

Fag

Stærðfræði

Fjöldi kennslustunda

2x40 mín

Námsgögn
●
●
●
●
●

Óravíddir smáforrit
Óravíddir málverk
Fánaband
Krít
Grófur tvinni

Nákvæm tímaáætlun
Kynning á mér og Óravíddum

5 mín

Upphitun!

20 mín

Athuga stöðu nemenda.
Og læra nöfn!
Hvað er hringur? Leikur með fánaband
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1. Leiðbeinandi býður einum nemanda að
segja nafnið sitt og grípa í bandið
a. Jafna lengdir
i.
Hvar er miðjan á
bandinu?
b. Hvaða form erum við með
núna? Benda á málverk
2. Næsti nemandi bætist við, segja alltaf
nafn í byrjun
a. Umræður um hvert form
3. Þegar allir eru komnir í hringinn:
a. Hvað þurfum við marga
nemendur til að
marghyrningurinn okkar verður
að hring?
Verkefni 1: Búa til hringfara

5-10 mín

1. Hafið þið notað hringfara?
2. Önnur umræða um skilgreining á
hring: Er hringur marghyrningur
EÐA safn punkta í sömu fjarlægð
frá miðju?
3. Hjálpast að að binda hnúta og prófa
hringfarana
Verkefni 2: Teikna jafnhliða þríhyrning

20-30 mín

Aðferð:

Umræðuspurningar:
• Er línan ab og ac jafn langar?
Hvernig vitum við það?
• En línan cb?
• Eru hornin gleið eða hvöss?
• Eru hornin jafn stór?
Aukaverkefni:
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•

•
•

Hvaða leið getur þú notað til að
finna miðjuna á hlið AB (án þess að
nota reglustiku)?
o Mörg svör t.d.
▪ Helminga band og
mæla þannig
▪ Draga línu frá C
hornrétt í gegnun
skurðpunkta
hringjanna
En miðjuna á þríhyrningnum?
Hvernig myndir þú teikna hring
utan um þríhyrninginn?

Verkefni 3: teikna jafnhliða sexhyrning

20-30 mín

Aðferð:

Umræðuspurningar:
• Eru hliðarnar jafn langar?
• Hornin jafn stór?
• Er hornin hvöss eða gleið?
• Hvaða önnur form sjáum við í
sexhyrningnum?

Ef tími gefst:

5-10 mín

Vinna í forriti, í litlum hópum
● Gera tengingar við málverk

Auka-auka verkefni:
Hvernig býrðu til þríhyrning þar sem öll
horn eru 90 gráður?
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Svar: Lýst með bandi á bolta

Hæfniviðmið
Við lok tímans getur nemandi:
● Talað um í eigin orðum um ólíkar skilgreiningar á hring
● Notað hringfara til að teikna einföld form
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Viðauki 2

Furðuleg form
Háskóli unga fólksis
Jóhanna Ásgeirsdóttir
& Bjarnheiður Kristinsdóttir
11. og 12. júní 2019

Lýsing: Hefur þú pælt í æðri víddum? Á námskeiðinu skoðum við eiginleika punkta, lína og
flata og mismunandi samsetninga þeirra á leið okkar að því að reyna að átta okkur á fjórðu
víddinni.
Aldur

12-15 ára

Fjöldi

Hópur A:
15
Hópur B:
25

Fag

Stærðfræði

Fjöldi kennslustunda

2x40 mín í
tvo daga,
alls 160
mín

Námsgögn
Dagur 2
•
•
•
•

Skjávarpi
Óravíddir smáforrit
Karton í mismunandi litum
Sniðmát af reglulegum marghyrningum:
o ATH allir með sömu hliðarlengd til að geta púslað þeim saman
o Þríhyrningi
o Ferningi
o Fimmhyrningi
o Sexhyrningi
o Sjöhyrningi
o Átthyrningi
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•
•
•
•
•

Tússtafla
Skæri
Límband
Límstifti
Blýantar

Nákvæm tímaáætlun
DAGUR 2
Kynna viðfangsefni dagsins
•
•

5 mín

Hvað eru reglulegir margflötungar?
Sýna þá sem við komum með

Upprifjun á deginum áður
• Teikna upp á töflu hvernig marghyrninga við lærðum að teikna
með hringfara
• Skoða Óravíddir
o hringir og hyrningar
o platónsk form

Verkefni 1: Grunnform á blaði og samsetningar í tvívídd

10 mín

10 mín

Æfa sig að búa til marghyrning á blaði og byrja að raða á fleti
4. Raða nemendum í hópa, tvö til fjögur
5. Kynna efnivið
a. pappír, sniðmát, skæri, lím
6. Verkefni sett fyrir
7. Kennari gengur á milli
Umræður
• Farið hringinn og nemendur segja frá því sem þau hafa að prófa
• Kennari leggur til að raða formum í þrívídd
• Umræður um möguleika

Verkefni 3: Samsetningar í þrívídd
•
•
•

10 mín

20 mín

Aðferðir við að líma saman sýndar
Bent á mögulega marghyrninga
Frjáls tilraunastofa
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Verkefni 4: Pinnar, vínber, skuggaleikhús
• Nýr efniviður kynntur
• Hægt að búa til sama margflötung eða nýjan
• Skiptast á að skoða skugga margflötunga

10 mín

Innlögn um víddir

20 mín

•
•

Samantekt á því sem skoðað var í tímanum
Örfyrirlestur og umræður um æðri víddir

Frágangur

5-10 mín
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