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Formáli 

Verkefni þetta er unnið sem meistaraprófsverkefni til fullnaðar M.Ed.- gráðu í deild 
faggreinakennslu við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, með áherslu á stærðfræðikennslu. Í 

náminu hef ég lagt áherslu á stærðfræði og upplýsingatækni. Kveikjan að verkefninu var að 

þegar ég ræði stærðfræði, stærðfræðinám og eða stærðfræðikennslu við vini og vandamenn 
upplifi ég oft neikvætt viðmót til stærðfræðikennslu í grunnskólum. Þá heyri ég oft að eina 

minning fólks af stærðfræðikennslustundum sé að það hafi setið og reiknað í bók. Þegar ég fór 

að velta fyrir mér hvað ég gæti gert til þess að breyta þessu viðhorfi og þessari upplifun fannst 

mér tilvalið að beina sjónum að  upplýsingatækni þar sem áhugi minn liggur. Mér þykir 

spennandi að nota upplýsingatækni í stærðfræðikennslu en gera má ráð fyrir að kennarar þurfi 

að ígrunda vel hvaða aðferðum þeir vilja beita til þess að stærðfræðinám nemenda þeirra verði 
sem árangursríkast. Er það ástæða þess að mér fannst tilvalið að skoða að hverju gæti verið 

gott að huga að þegar kennarar velja smáforrit til notkunar í stærðfræðikennslu.  

Ég vil byrja á að þakka unnusta mínum, Bjarka Guðmundssyni og dóttir minni Sunnevu 

Björgu fyrir ómældan stuðning, tillitssemi og hvatningu við ritun verkefnisins. Án þeirra væri 
draumur minn um að verða kennari ekki að rætast. Auk þess vil ég þakka foreldrum mínum, 

tengdaforeldrum og vinum, þá sérstaklega Álfrúnu Ýr fyrir samfylgdina og stuðning hennar í 

gegnum fimm ára kennaranámið. Sérstakar þakkir fær Ingólfur Gíslason, aðjúnkt við 
Menntavísinasvið Íslands. Ingólfur var leiðbeinandi minn í verkefninu og kom með mjög góð 

ráð ásamt því að vera með gagnlega leiðsögn. Ingólfur var ávallt til í að svara öllum spurningum 

og kom með góðar ábendingar sem reyndust mér mjög vel. Guðbjörg Pálsdóttir, dósent við 
Menntavísindasvið Háskóla Íslands var sérfræðingur í þessu lokaverkefni, ég vil einnig þakka 

henni fyrir góðar ábendingar og ráð. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur Háskóla 
Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun 

upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem 
lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að 

vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

Reykjavík, október 2019 

Halla Helga Jóhannesdóttir 



4 

Ágrip 

Í ljósi þess að börn allt undir eins árs aldri nota stafræna miðla og tölvutækni daglega tel ég 
mikilvægt að rannsaka þá notkun og hvernig hægt er að nýta sér þekkingu barnanna í kennslu. 

Niðurstöður rannsókna gefa það í skyn að spjaldtölvur og smáforrit geti verið hentugt verkfæri 

til þess að efla stærðfræðilega hæfni nemenda ef þau eru notuð skynsamlega. Markmiðið með 

þessu verkefni er að fjalla um þá möguleika og þau tækifæri sem felast í því að nota smáforrit 

í stærðfræðikennslu og hvernig hægt er að leggja mat á slík forrit. Vinsæl smáforrit eru síðan 

greind með hliðsjón af kenningum um stærðfræðinám. 

Í fyrstu verða skoðuð fræði sem greina frá því hverju er mikilvægt að huga að til þess að 
stærðfræðinám verði sem árangursríkast. Þá verða nokkur smáforrit valin og verða þau greind 

út frá þeim þáttum sem hafa komið fram að gott sé að hafa að leiðarljósi til þess að 

árangursríkt nám eigi sér stað. Niðurstöður gefa til kynna að það sé margt sem þarf að huga 
að þegar velja á smáforrit til þess að nota í stærðfræðikennslu. Í þessu verkefni voru 

smáforritin greind út frá eftirtöldum þáttum: Tímapressu, hvort unnið sé að efla hæfni 

nemenda í að tengja saman ólíkar framsetningar, hvernig tekið er á mistökum, hvort gefinn 
sé kostur á ígrundun eða hvort það komi upp spurningar og að lokum hvort boðið sé upp á 

miskrefjandi verkefni. Markmið þessa verkefnis er hvorki að alhæfa hvaða forrit séu best, né 

vekja athygli á öllu því sem smáforrit þarf að uppfylla til þess að geta mögulega eflt 
stærðfræðilega hæfni notandans heldur að skoða forrit út frá kenningum er varða áhrifaríkt 

stærðfræðinám og varpa ljósi á þætti sem gott er að hafa í huga við val á smáforritum. Fáar 

rannsóknir liggja fyrir um stærðfræðinám, spjaldtölvur og þau forrit sem hægt er að niðurhala 
í þau og því tel ég að þessi rannsókn og samantekt geti komið bæði verðandi kennurum og 

starfandi kennurum til góðs. 
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Abstract 

How to select the right Apps to learn and teach mathematics? 

In today’s world children of all ages are exposed to digital media and tools every day. I feel 
this is an important topic that needs to be explored and investigated to understand how it can 

be further utilized in teaching mathematics in an effective way. The main objective of this 

thesis is to explore the possibilities and the opportunities in using apps for mathematic 
learning and teaching. Apps with high distribution are then analyzed in mathematical contexts 

and connections.  

At first we will explore studies that discuss what factors are believed to be essential to 
have in mind for mathematical learning to be successful. We will then extrapolate that 

towards a number of apps and learn if they have the key characteristics for success. Most 

findings indicate that a number of things need to be kept in mind when using apps as a support 

tool for teaching mathematics. In this thesis, I analyzed the apps with regards to these factors:  
Time pressure, different presentation, how mistakes are dealt with, are there opportunities 

to improve, are there other options to explain the challenge and finally if there are different 

levels of challenges available. 

The goal of the thesis is not to identify what apps are the best or superior, or to focus on 

what requirement the apps need to fulfill or qualify for mathematical teaching but to explore 
apps with consideration to the theories on what makes an effective mathematical study and 

bring to light the factors that could be used when choosing an effective app. 

Currently there is little research on mathematics education, tablet computers and the apps 
that are available to download. That is why I believe that this thesis can be useful to both 

future and in-service teachers. 
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 Inngangur  

Í aðalnámskrá grunnskóla (2013) kemur fram að stærðfræði hafi ávallt verið mikilvægur hluti 
menningar. Þar má einnig lesa að verkefni stærðfræðarinnar séu margvísleg og að 

stærðfræðin sé ein af leiðum mannsins til þess að skapa merkingu, ásamt því að skilja náttúru 

og samfélag. Í aðalnámskránni eru sett fram hæfniviðmið fyrir öll þau fög sem kennd eru í 

grunnskólum. Þar stendur að velja eigi kennsluaðferðir, námsefni og matsaðferðir á grundvelli 

hæfniviðmiða (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Ég tel að það sé hægt að finna 

mikið magn námsefnis í gegnum tölvur og eða smáforrit og að það geti reynst skemmtilegt og 

áhugavert að vinna með spjaldtölvur í kennslu ef það er gert á skynsamlegan hátt. 

Í námi mínu hef ég verið á stærðfræðikjörsviði með upplýsingatækni sem aukafag. Þegar 

ég var yngri fannst mér stærðfræði það allra skemmtilegasta. Ég fékk aukabækur í grunnskóla 

til þess að fá að vinna heima. Ég var alltaf að leysa þrautir og hafði gríðarlegan áhuga á því. 
Eftir því sem ég varð eldri fór þessi ástríða fyrir stærðfræði því miður dvínandi. Ég ákvað samt 

að fara á náttúrufræðibraut í menntaskóla í von um að kveikja aftur þessa löngun til þess að 

læra stærðfræði og vinna með hana. Ég endaði síðan á stærðfræðikjörsviði í kennaranáminu. 
Ein af meginástæðum þess að ég valdi stærðfræðikjörsvið er að mín tilfinning er sú að börnum 

finnist flestum stærðfræði skemmtileg í yngri bekkjum grunnskóla, en svo fari þessi áhugi 

dvínandi líkt og gerðist hjá mér. Mig grunar að ein af ástæðum þess geti verið 
kennsluaðferðirnar, að nemendur séu komnir með leið á því að sitja í kennslustundum og 

skrifa í bók eins og algengt er.  

Ég heyri oft að nemendur geti ekki lært stærðfræði, hún sé of flókin eða að fólk sé með 
stærðfræðiblindu. Þess vegna er ein af mínum ástríðum sem verðandi kennari að ná að halda 
í áhugann sem ég tel að margir nemendur hafi á stærðfræði þegar þeir hefja grunnskólagöngu 

sína og gera nemendum grein fyrir að allir geti lært stærðfræði. Einnig hef ég mikinn áhuga á 
tölvutækni og því sem tengist henni. Þegar ég hef verið á vettvangi hef ég tekið eftir því að 

margir nemendur eru almennt spenntir fyrir því að fá að vinna verkefni í einhverskonar tölvum 

og því tel ég og vona að ég geti náð til margra nemenda með því að gefa þeim kost á að vinna 
með spjaldtölvur í stærðfræðikennslu. 

Það er margt sem kennarar þurfa að hafa í huga þegar þeir ákveða hverskonar 
stærðfræðiverkefni þeir eigi að leggja fyrir nemendur sína. Gera má ráð fyrir að mikilvægt sé 
að verkefnin hafi einhvern tilgang þannig að nemendur nái að bæta stærðfræðilega hæfni sína 

með því að vinna að þeim. Einnig má gera ráð fyrir að það sé að mörgu að hyggja þegar velja 
á smáforrit til þess að nýta í kennslu. Fyrirséð er að smáforrit sem nýta á í kennslu þurfi að 

uppfylla ákveðnar kröfur. Má þá til dæmis nefna hraða, endurgjöf og stuðning. Einnig gæti 

verið skynsamlegt að forðast ýmislegt, eins og til dæmis keppni við tímaglas. 
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Kveikjan að þessu verkefni er í raun sú að þegar ég ræði um stærðfræði, stærðfræðinám 

og stærðfræðikennslu við vini og vandamenn fæ ég oft neikvætt viðmót gagnvart stærðfræði 

og stærðfræðikennurum. Fólk tjáir mér að það hafi aldrei lært neina gagnlega stærðfræði í 
skólakerfinu og minning þeirra úr stærðfræðitímum sé sú að sitja og reikna í bók án þess að 

gera sér raunverulega grein fyrir hvers vegna þeir voru að læra ákveðna stærðfræði. Er það 

eitthvað sem ég vil gera mitt besta sem verðandi kennari til að breyta.  

Í þessu meistaraverkefni verður leitast eftir því að gera grein fyrir hverju gæti verið gott að 

huga að þegar velja á smáforrit til þess að vinna með í stærðfræðikennslu, ásamt því að benda 

á nokkur forrit sem ég tel góð. Í fyrstu verða skoðuð fræði sem greina frá því hverju er 
mikilvægt að huga að til þess að stærðfræðinám verði sem árangursríkast. Út frá því verða 

síðan nokkur smáforrit valin og verða þau greind út frá eftirfarandi þáttum: tímapressu, hvort 

unnið sé að efla hæfni nemenda í að tengja saman ólíkar framsetningar, hvernig tekið er á 
mistökum, hvort gefinn sé kostur á ígrundun eða hvort það komi upp spurningar og að lokum 

hvort boðið sé upp á miskrefjandi verkefni. 

Fáar íslenskar rannsóknir liggja fyrir um stærðfræðinám og spjaldtölvur og því tel ég að 
þessi rannsókn og samantekt muni koma bæði verðandi kennurum og starfandi kennurum til 
góða. Með aukinni tæknivæðingu og stafrænu umhverfi tel ég mjög mikilvægt að skoðað sé 

hvernig megi nýta tæknina til kennslu.  
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 Fræðilegur og samfélagslegur bakgrunnur 

Ég hef orðið þess áskynja að margir haldi að stærðfræðinám sé eingöngu ætlað fólki með 
sérstaka stærðfræðihæfileika. Mín skoðun er hinsvegar sú að allir geti lært stærðfræði, meira 

að segja flókna stærðfræði eins og kennd er á háskólastigi. Þetta er í samræmi við skoðanir 

margra fræðimanna á sviði stærðfræðimenntunar (sjá til dæmis Boaler, 2015; National 

Research Council, 1989) og áherslur hinnar íslensku Aðalnámskrár grunnskóla (2013). Ég tek 

því undir orð Dixon, Nolan, Adams, Brooks og Howse (2016) sem segja að það ætti að vera 

meginmarkmið allra stærðfræðikennara að efla stærðfræðilega hæfni allra nemenda óháð því 
hvar þeir standa.  

Samkvæmt Boaler (2015) eru þeir sem vel að vígi standa í stærðfræði, þeir sem eru sífellt 

að leita að mynstrum og tengingum og reyna að mynda tengingar á milli stærðfræðilegra 

viðfangsefna í kjölfarið. Ég tel að til þess að nemendur nálgist stærðfræði á þennan hátt þurfi 
kennslan að vera hrífandi, forvitnileg og vekja áhuga nemenda. 

En hvað er stærðfræði? Algeng skoðuð er að stærðfræði snúist um lítið annað en 
samlagningu, frádrátt, margföldun og deilingu. Stærðfræði er hinsvegar miklu meira. 

Stærðfræði er alþjóðlegt tungumál raunvísinda og leið mannsins til að skilja og ná tökum á 
umhverfi sínu. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) kemur fram að megintilgangur 

stærðfræðináms sé að efla alhliða hæfni nemenda til þess að nota stærðfræði sem lifandi 
verkfæri í mismunandi tilgangi og við ólíkar aðstæður, auk þess að þróa með þeim jákvætt 
viðhorft til hennar og gera þeim grein fyrir notkunarmöguleikum hennar. Þar er einnig tekið 

fram að það sé mikilvægt að kennarar skapi aðstæður sem eru hvetjandi til náms og kennarar 
geri nemendum kleift og hvetji þá til að nálgast fjölbreytt verkfæri sér til stuðnings (Mennta- 
og menningarmálaráðuneytið, 2013). Í þessu verkefni verður sjónum beint að notkun 

smáforrita í snjalltækjum sem verkfæra. Fjölda rannsókna og ábendinga er að finna um hvað 
getur verið vænlegt til árangurs í stærðfræðikennslu. Í næsta undirkafla verður gerð grein fyrir 

kenningum er varða stærðfræðinám og hvað gæti talist skynsamlegt að hafa í huga til þess að 

stærðfræðinám verði sem árangursríkast. Þá verður fjallað um þá möguleika og þau tækifæri 
sem felast í því að nota smáforrit í kennslu, þá sérstaklega í stærðfræðikennslu. Að lokum 

verður greint frá hvað fyrri rannsóknir, bæði erlendar og íslenskar, segja um nýtingu á 

tölvubúnaði í kennslu. 
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2.1 Stærðfræðinám og kennsla 
Til eru margar kenningar varðandi stærðfræðinám og hvað einstaka rannsakendur telja vera 
skynsamlegt til þess að námið og kennslan verði sem árangursríkast. Við höfum þó alltaf í huga 

að markmiðið er að bæta þá hæfni nemenda sem lagt er upp með í aðalnámskrá.  

Aðalnámskrá grunnskóla kunngerir stjórnendum, kennurum og öðrum sem vinna með 
nám barna, þau markmið og fyrirkomulag sem lagt er upp með í skólakerfinu. Í ritinu má einnig 

nálgast þau viðmið sem sett eru um námskröfur og námsframvindu (Stjórnarráð Íslands, e.d.). 

Aðalnámskrá grunnskóla er það rit þar sem kennarar geta nálgast þau hæfniviðmið sem þeir 

eiga að leggja upp með fyrir hvert skólastig. 

Aðalnámskrá grunnskóla (2013) kveður á um að eitt af markmiðum stærðfræðináms sé að 

nemendur geri sér grein fyrir að þeir geti notað stærðfræðina við mismunandi aðstæður 
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Rannsóknir víða um heim gefa þó í skyn að 

margir nemendur séu ekki í stakk búnir að nota þá stærðfræði sem þeir hafa lært í 

kennslustundum sem lifandi verkfæri, þ.e. í ólíkum aðstæðum og í mismunandi tilgangi 
(Boaler, 1998; National Council of Teachers of Mathematics, 2000). 

Bandarísku stærðfræðikennarasamtökin, National Council of Teachers of Mathematics 
(NCTM) (2014) benda á átta þætti sem ætti að hafa að leiðarljósi til þess að efla stærðfræðilega 

hæfni nemenda og þar af leiðandi stuðla að því að áhrifaríkt stærðfræðinám eigi sér stað. 
Þessir þættir eru eftirfarandi: 

• Að hafa skýr markmið fyrir nemendur 

• Að velja verkefni sem krefjast röksemdafærslu og úrlausna 

• Að efla hæfni nemenda til þess að tengja saman ólíkar framsetningar á 
stærðfræðilegum viðfangsefnum 

• Að hvetja nemendur til að eiga innihaldsríkar samræður um stærðfræði 

• Að spyrja nemendur vel ígrundaðra spurninga 

• Að efla hæfni nemenda í að yfirfæra þekkingu á milli ólíkra framsetninga 

• Að bjóða upp á hæfilega krefjandi verkefni 

• Að hvetja nemendur til þess að gera grein fyrir hugsun sinni 

(National Council of Teachers of Mathematics, 2014, bls 10).  

Gera má ráð fyrir að það sé gott að hafa alla þessa þætti í huga, ásamt fleiru (t.d. kveikju, 
innlögn og uppröðun stofu) þegar verið er að skipuleggja og setja upp kennslustundir. Boaler 

(2016) hefur einnig gefið upp hverjir hennar uppáhalds vegvísar eru til nemenda, til að hvetja 
þá til þess að öðlast jákvætt viðhorf til stærðfræði. Þeir eru: 

• Allir geta lært stærðfræði, líka þá stærðfræði sem talin er flókin 
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• Mistök eru dýrmæt 

• Spurningar eru mjög mikilvægar 

• Í stærðfræði er sköpunar- og röksemdarhæfni mikilvæg 

• Stærðfræði fjallar um tengingar og að gera grein fyrir þeim 

• Stærðfræðikennslustundir eiga að snúast um lærdóm en ekki frammistöðu 

• Raunverulegur skilningur/dýpt er mikilvægari en hraði 

(Boaler, 2016). 

Þeir þættir sem bandaríska stærðfræðikennarasamtökin (NTCM) og Boaler benda á eiga 
margt sammerkt og er vel hægt að tengja á milli þeirra. Má þá til dæmis nefna að nemendur 

eru hvattir til þess að tala um stærðfræðina ásamt því að gera grein fyrir hugsun sinni og 

mikilvægi spurninga. Auk þess benda þau á að stærðfræði fjallar um tengingar, ólíkar 

framsetningar og að gera grein fyrir þeim. Boaler nefnir þá að mistök séu dýrmæt en það gera 

bandarísku kennarasamtökin ekki en tala þau fyrir því að hafa nægilega krefjandi verkefni og 
skýr markmið fyrir nemendur. Það er þó hægt að gera ráð fyrir að það sé nánast ómögulegt að 

uppfylla allar þessar kröfur og ábendingar í öllum þeim stærðfræðilegu viðfangsefnum sem 
lagt er upp með og hefur höfundur þessa verks valið fimm þætti sem hann telur mikilvægt að 

leggja áherslu á þegar smáforrit eru valin í stærðfræðikennslu. Þættirnir voru valdir út frá 

starfskenningu höfundar. Farið verður yfir þá þætti hér fyrir neðan. 

 Hvetja nemendur til þess að tengja saman ólíkar stærðfræðilegar framsetningar 

Margir fræðimenn tala fyrir mikilvægi þess að efla hæfni nemenda til þess að tengja saman 
ólíkar stærðfræðilegar framsetningar og efla stærðfræðilega hæfni sína í kjölfarið (sjá t.d. 

Boaler, 2015; Goldin, 2014; Tripathi, 2008). Bandarísku stærðfræðikennarasamtökin, National 
Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2014) telja það einnig vera mikilvægt til þess að 

stuðla að árangursríku námi. 

Með stærðfræðilegri framsetningu er átt við huglæga eða áþreifanlega birtingarmynd (e. 
construct) tiltekins stærðfræðilegs hugtaks sem birtir einhver sjónarhorn á hugtakið og tengsl 

við önnur hugtök og hugmyndir. Framsetningar gera okkur mögulegt að ræða stærðfræðileg 
hugtök (Tripathi, 2008). Með ólíkum framsetningum er þá til dæmis verið að meina hvernig 

hægt er að sýna brot á talnalínu eða sem skiptingu á svæðum hvort sem er á tölvuskjá eða 

blaði. 
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Mynd 1. Ólíkar framsetningar á sama stærðfræðilega viðfangsefninu. 

 
Margir fræðimenn telja að það að tileinka sér stærðfræði snúist að miklu leyti um að tengja 

saman ólíkar framsetningar. Með því dýpki nemendur skilning sinn á stærðfræðilegum 

viðfangsefnum, hugtökum og aðferðum til að leysa stærðfræðileg viðfangsefni. Þannig læri 
nemendur að tákna, ræða og tengja saman stærðfræðileg hugtök (Goldin, 2014; Tripathi, 

2008). Með því að nota nýja framsetningu er hægt að skoða stærðfræðilegt viðfangsefni út frá 
nýju sjónarhorni. Hvert sjónarhorn dýpkar skilning nemandans á viðfangsefninu í kjölfarið því 

hann upplifir það á nýjan hátt (Boaler, 2016; Goldin, 2014). 

Boaler (2015) heldur því fram að góð stærðfræðileg viðfangsefni bjóði upp á marga 
möguleika, ólíkar leiðir að réttri lausn, ólíkar aðferðir og mismunandi framsetningar. Hún 

bendir einnig á að það geti verið skynsamlegt fyrir kennara að hvetja nemendur til þess að 
skila réttum lausnum á ólíku formi og nefnir hún sem dæmi að hafa lausnirnar í orðum, 

myndum, í grafi eða sem jöfnu.  

 Spurningar og ígrundun 

Eins og áður hefur komið fram eru það átta þættir sem vert er að hafa í huga samkvæmt 

bandarísku stærðfræðikennarasamtökunum, National Council of Teachers of Mathematics 

(NCTM)  (2014)  til þess að kennsla í stærðfræði verði sem árangursríkust. Einn af þeim þáttum 
eru þær spurningar sem nemendur fá sem tengjast viðfangsefninu sem verið er að vinna með. 

Margir aðrir fræðimenn tala einnig fyrir mikilvægi spurninga (sjá t.d. Boaler, 2016 og Ingvar 

Sigurgeirsson, 2009). Mælt er með að þær spurningar sem kennarar leggja upp með séu vel 

ígrundaðar.   

Markmiðum með spurningum  má skipta í fjóra flokka samkvæmt bandarísku 
stærðfræðikennarasamtökunum en þeir eru: 

1. Fyrir kennarann að safna upplýsingum. Þessi tegund spurninga er fyrir kennarann til 
þess að sjá hvar nemandinn stendur, hvað hann kann og veit. Þessi tegund spurninga 



 

15 

getur gagnast kennaranum við að finna námsefni sem er hæfilega krefjandi fyrir 

nemandann. 

2. Að nemendur geri grein fyrir hugsun sinni og útfærslu ásamt því að gera grein fyrir 
þeim skrefum og aðferðum sem þeir beittu til að finna rétta lausn. 

3. Til að gera stærðfræðina sýnilega. Nemendur ræða um stærðfræðileg viðfangsefni og 
sýna fram á tengingar á milli ólíkra stærðfræðilegra hugtaka og viðfangsefna. 

4. Ígrundun. Markmið með spurningum sem krefjast ígrundunar er að fá nemandann til 
þess að útskýra, velta fyrir sér og gera grein fyrir hugsun sinni.  

(National Council of Teachers of Mathematics, 2014, bls 36-37) 

Bandarísku stærðfræðikennarasamtökin National Council of Teachers of Mathematics, 
2014) benda á að það skipti ekki aðeins máli hvernig spurninga er leitað svara við heldur hafi 

spurningamynstrið jafnframt mikil áhrif. Það getur verið fyrirfram ákveðið hvaða spurninga 
verði spurt til þess að leiða nemandann í rétta átt, án þess að vangaveltum og hugmyndum 

nemandans sé gefið rými. Þá er talið að það séu minni líkur á að nemendur nái að mynda 

tengingu á milli stærðfræðilegra viðfangsefna og að þróa með sér raunverulegan skilning. Talið 
er skynsamlegra að spurningarnar séu byggðar út frá hugsun og aðgerðum nemandans. 
Spurningarnar geta verið fyrirfram ákveðnar en þeim er þá blandað við spurningar sem 

ákveðnar eru á staðnum. Þetta eru helst spurningar sem fá nemendann til þess að útskýra 
hugsun sína. Spurningar sem þessar veita nemandanum möguleika á að rannsaka sama 
viðfangsefnið frá ólíkum sjónarhornum. Með þessu spurningarmynstri er líklegra að 

nemandinn nái að útskýra hugsun sína og þróa þar af leiðandi með sér dýpri stærðfræðilegan 
skilning (National Council of Teachers of Mathematics, 2014). Út frá þessu má áætla að 

kennarar þurfi að undirbúa það vel og hugsa um hvernig spurninga sé skynsamlegast að spyrja 
að, til þess að styðja við hugsun nemenda með það markmið að skilningur þeirra verði sem 
mestur. Einnig má gera ráð fyrir að spurningar og ígrundun geti aðstoðað nemendur við að 

dýpka stærðfræðilega skilning sinn en það er í takt við það sem Boaler (2015) bendir á. Hún 
segir að eitt það mikilvægasta sem við getum gert fyrir unga nemendur okkar er að hvetja þá 
til þess að leika sér með tölur og form, ásamt því að hvetja þá til að hugsa um hvaða mynstur 

þeir sjá í umhverfinu og í kjölfarið hvaða stærðfræðilegar hugmyndir koma. Má þá gera ráð 
fyrir að eitt af því sem telst styrkja stærðfræðilega hæfni nemenda sé að hvetja þá til þess að 

taka eftir umhverfinu og ígrunda hugmyndir sínar kjölfarið.  

Ásamt því að huga vel að öllum þeim spurningum sem kennarar leggja fyrir nemendur sína 
þurfa þeir að huga vel að því hvernig verkefni þeir leggja fyrir nemendur. 



16 

 Val á verkefnum 

Ég er sammála þeim Dixon, Nolan, Adams, Tobias og Baramoha (2016) sem telja að hvert 

verkefni, hver athöfn og hver spurning sem stærðfræðikennari leggur upp með veiti nemenda 
tækifæri á að styrkja stærðfræðilega hæfni sína. Það eru ekki aðeins þær aðferðir sem 

kennarinn beitir við kennsluna sem þurfa að vera vel ígrundaðar heldur þarf kennarinn einnig 

að huga vel að því hvernig verkefni hann leggur upp með í kennslu sinni. Til þess að verkefni 
teljist góð þurfa þau að uppfylla ákveðnar kröfur. Samkvæmt Dixon og fleiri (2016) þurfa 

verkefni að uppfylla eftirfarandi kröfur til þess að teljast góð: 

• Efla hæfni nemenda í því að eiga þýðingarmiklar samræður um stærðfræði 

• Efla gagnrýna hugsun nemenda 

•  Bjóða upp á ólíkar framsetningar  

• Gefa nemendum tækifæri á að sýna fram á mismunandi lausnaleiðir 

• Efla með nemendum þá færni að velja þá aðferð sem er árangursríkust til að leysa hvert 
viðfangsefni fyrir sig. 

 Ef til vill er þó óraunhæft að gera kröfu um að öll verkefni uppfylli allar þær kröfur sem Dixon 

og félagar (2016) setja fram. 

Bandarísku stærðfræðikennarasamtökin, National Council of Teachers of Mathematics 
(NCTM) (2014) og fleiri (sjá t.d. Bishop, 2012) benda einnig á að það skipti miklu máli að 

nemendur séu að vinna með hæfilega krefjandi verkefni og viðfangsefni. Til þess að verkefni 
séu hæfilega krefjandi er mikilvægt að nemendur sýni framfarir í því að gera grein fyrir og 

útskýra eða að þeir nái að halda áfram með þau stærðfræðilegu verkefni sem þeir eru að leysa. 

Það er mikilvægt að bæði kennarar og nemendur geri sér grein fyrir að það sé eðlilegt og 

jákvætt að erfiða við verkefni. Kennarar þurfa að temja með sér þá hugsun að það sé eðlilegt 

og lærdómsríkt fyrir nemandann að eiga í basli. Talið er líklegra að nemendur nái frekar árangri 

ef þeir strita við stærðfræðina, en að þeir sem vinna án erfiðis megi gera ráð fyrir því að lítið 

nám eigi sér stað. Út frá þessu má álykta að það sé mikilvægt að nemendur fái hæfilega 

krefjandi verkefni og að reynt sé að gera nemendum grein fyrir því að það sé í lagi að taka sér 
tíma að leysa hvert viðfangsefni en ekki að klára þau með hraði. Vert er þá að benda á að 

nemendur sem eru vanir því að fá háar einkunnir eiga oft erfitt með að vinna að krefjandi 

verkefnum þar sem þeir vilja ekki fara út fyrir þægindasviðið sitt. Þeir vilja ekki upplifa þá 
tilfinningu að þeir séu ekki nógu klárir eða að þeir eigi erfitt með að vinna einhver verkefni. 

Það er því mikilvægt fyrir kennara að hvetja alla nemendur til að finna sér krefjandi verkefni 

við hæfi og vinna að þeim ásamt því að gera nemendum grein fyrir að það sé í lagi að erfiða 
við verkefni (National Council of Teachers of Mathematics, 2014). Út frá því má álykta að það 

sé mikilvægt að kennarar hugi vel að því hverskonar og hversu krefjandi verkefni þeir leggja 
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fyrir nemendur sína, ásamt því að gefa nemendum tíma til þess að velta fyrir sér og ígrunda 

þau stærðfræðilegu viðfangsefni sem þeir eru að vinna að. 

 Mistök 

Margir rannsakendur, þar á meðal Boaler (2016) hafa mælt með því að kennarar reyni að gera 

nemendum sínum grein fyrir því að mistök séu dýrmæt. Talið er að þegar nemendur eiga í 

erfiðleikum við að leysa stærðfræðileg verkefni og gera mistök þroskist heili þeirra, hvort 
heldur sem nemendur geri sér grein fyrir að mistök hafi átt sér stað eður ei. Talið er að ný 

taugamót vaxi í hvert skipti sem nemendur gera mistök (Boaler, 2015 og Dweck, 2000). Telur 

Boaler (2015) að heilinn þroskist því mest þegar hann glímir við einhverskonar áskorun. Má 
því áætla að mikilvægt sé að kennarar geri ráð fyrir mistökum nemenda sinna, taki þeim 

fagnandi og nýti þau til þess að efla stærðfræðilega hæfni þeirra. 

Boaler (2016) gefur upp fjögur ráð til kennara um hvernig möguleiki er á að byggja upp 

jákvætt hugarfar til mistaka. Er eitt þeirra ráða að bjóða nemendum að sýna og gera grein fyrir 
þeim mistökum sem þeir gerðu. Þegar verið er að hvetja nemenda til þess getur verið 

uppörvandi að benda nemendanum á að það séu nokkrar líkur á að fleiri hafi gert sömu mistök. 

Fleiri rannsakendur eru sammála því að mikilvægt sé að byggja upp jákvætt hugarfar gagnvart 
mistökum en má þá nefna Hiebert, Carpenter, Fennema, Fuson, Wearne, Murray o.fl. (1997) 

en þau benda á að ráðlagt sé að hafa það að markmiði að tileinka nemendum þá hugsun að 
mistök séu vettvangur til þess að læra en ekki endastöð. Er þá lögð áhersla á að nemendur hafi 

tök á að rannsaka og gera grein fyrir mistökum sínum og nota þau á uppbyggilegan hátt.  

 Tímapressa 

Margir þekkja þá ímynd að stærðfræðinám snúist að mestu um það að reikna í bók og að þeir 

sem séu hæfastir í stærðfræði séu þeir sem reikni hraðast. Er það þvert á það sem Boaler 

(2016) segir, telur hún að raunverulegur skilningur og dýpt sé mikilvægari en hraði og fjöldi 

skilaðra dæma. Boaler (2015) telur það þá mikilvægt að nemendur séu ekki í tímapressu þegar 

þeir vinna að stærðfræðilegum viðfangsefnum.  

Ein tilgátan er sú að þeir sem reikna hægar séu í raun oft vandvirkir og ígrunda dæmin, 

leiðir og aðferðir mjög nákvæmlega. Talið er að gæði dæmanna og sá tími sem nemendur nota 

til þess að ígrunda, gera mistök og velta fyrir sér dæminum skipti mun meira máli en fjöldi rétt 
skilaðra dæma. Einn af ókostum þess þegar nemendur eru undir tímapressu að leysa 

stærðfræðileg viðfangsefni er að það er talið algengt að þeir geti orðið taugaóstyrkir sem getur 

orsakað að nemendur gleyma stærðfræðilegum hugtökum, aðferðum og viðfangsefnum sem 
þeir eiga að þekkja. Þegar nemendur gera sér grein fyrir að þeir ná ekki að láta ljós sitt skína í 

prófum sem þarf að leysa á ákveðnum tíma fara þeir oft að þróa með sér kvíða og afleiðing 

þess getur verið að stærðfræðilegt sjálfstraust þeirra fari niður á við en talið er að í það 
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minnsta þriðjungur nemenda glími við stress þegar kemur að prófum undir tímapressu (Boaler, 

2015). Niðurstöður rannsóknar Caviola, Carey, Mammarella og Szucs (2017) eru svipaðar en 

sýna þær að tímapressa geti haft mikil áhrif á viðhorf og getu nemenda til að framkvæma 
stærðfræðilegar aðgerðir. 

 Markmið stærðfræðikennara 

Eins og hefur komið fram segja Dixon og félagar (2016) að það ætti að vera meginmarkmið 
allra stærðfræðikennara að efla stærðfræðilega hæfni allra nemenda óháð því hvar þeir 

standa. Rannsóknir benda á að til þess að nemendur bæti hæfni sína þurfi þeim að líða vel og 

námið að vekja forvitni þeirra. Er það í takt við það sem Dixon og fleiri (2016) segja en þau 
hvetja kennara til þess að skapa andrúmsloft í skólastofunni sem stuðlar að áhrifaríku 

stærðfræðinámi. Þau mæla meðal annars með því að skapa ákveðnar venjur í stofunni sem 

stuðla að jákvæðu andrúmslofti. Nefna þau þrjár venjur sem gott er að hafa að leiðarljósi til 

þess en þær eru:  

• Að  nemendur útskýri og geri grein fyrir úrlausnum sínum 

• Að nemendur skilji og geri sér grein fyrir úrlausnum samnemenda sinna 

• Að nemendur séu óhræddir við að segja samnemendum og kennara sínum að þeir 
skilji ekki eða ef þeir eru ósammála úrlausnum þeirra  

Telja má að forsenda þess að þessi þrjú atriði séu möguleg sé að andrúmsloftið í 

skólastofunni einkennist af virkri hugsun nemenda og virðingu, ásamt því að kennarar gefi 

nemendum sínum kost á því að gera grein fyrir og útskýra hugsun sína fyrir öðrum og að hlusta 

á úrlausnir annarra. Er það í samræmi við það sem lesa má í aðalnámskrá grunnskóla (2013) 
en þar kemur fram að hægt sé að segja að nemendur hafi náð góðri hæfni á stærðfræði ef þeir 

geta spurt og svarað með henni, ásamt því að nota tungumál og verkfæri hennar. 

Gera má ráð fyrir að nemendur þurfi að hafa nokkuð sjálfsöryggi og trú á eigin getu til þess 

að gera grein fyrir og ræða sínar úrlausnir. Þegar nemendur hafa náð þeirri hæfni að geta rætt 

og útskýrt stærðfræðilega hugsun sína má segja að þeir hafi náð ágætri stærðfræðilegri hæfni. 

Þegar nemendur hafa náð ágætri hæfni á stærðfræði í kjölfarið af auknu sjálfsöryggi og trú á 

eigin getu mætti gera ráð fyrir að þeir séu líklegri til þess að nota stærðfræði í daglegu lífi. 

Þetta er í takt við það sem Gravemeijer (2014) segir, að það sé hlutverk skólans að gera 

nemendur hæfa til þess að lifa í því samfélagi sem við búum í. Það er því ekki nóg að nemendur 

læri að reikna dæmi eftir uppgefinni formúlu heldur er mikilvægt að nemendur þjálfi með sér 

þá hæfni að nota þá stærðfræði sem þeir hafa lært.  

Mörg nútímastörf í því samfélagi sem við búum í tengjast upplýsingatækni á einhvern hátt 
og er því mikilvægt að efla hæfni nemenda til þess að nota hana en í aðalnámskrá grunnskóla 

(2013) kemur fram að eitt af meginmarkmiðum kennarar sé að efla hæfni nemenda til þess að 
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taka þátt í því samfélagi sem tekur við að skólagöngu þeirra lokinni. Er því mikilvægt að 

nemendur nái góðum tökum á stærðfræði til þess að þeir geti yfirfært þekkingu sínu og notað 

hana á flestum sviðum tækni, fræða og verkmenningar (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2013). Vert er að varpa ljósi á að það getur verið erfitt að vita hvað 

tekur við og hvar samfélagið muni standa síðar en víst er að það er alltaf jákvætt að vera góður 

í stærðfræði og að geta beitt henni til athafna, við fjölbreyttar aðstæður og í daglegu lífi. Má 
því segja að mikilvægt sé að kennarar noti ólíkar kennsluaðferðir til þess að stærðfræðinám 

verði sem áhrifaríkast og til að efla alhliða hæfni nemenda til að nota stærðfræði í mismunandi 

tilgangi og við ólíkar aðstæður. Má þá gera ráð fyrir að mikilvægt sé að efla með nemendum 

þá hæfni að geta notað mismunandi hjálpartæki sem gætu nýst þeim við að leysa 

stærðfræðileg viðfangsefni. Er það í takt við það sem lesa má í aðalnámskrá grunnskólanna 

(2013) en þar kemur fram að megintilgangur stærðfræðináms sé að efla alhliða hæfni 

nemenda til þess að nota stærðfræði sem lifandi verkfæri í mismunandi tilgangi og við ólíkar 

aðstæður. Í þessu verkefni verður sjónum beint að tölvutækni sem verkfæri í 

stærðfræðikennslu. 

2.2 Stærðfræðinám og tölvutækni 
Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) kemur fram að það geti stutt við nemendur að eiga kost á 
að nota áþreifanleg verkfæri og að leyfa nemendum að handleika þau og öðlast þannig frekari 

skilning á vinnubrögðum, hugtökum og reglum stærðfræðarinnar. Með verkfæri er þá til 

dæmis átt við allskyns hjálpargögn sem notendur geta notað sér til gagns við að dýpka skilning 
sinn á stærðfræðilegum viðfangsefnum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Til eru 

ýmis konar verkfæri en sem dæmi má nefna líkön, kubba, vasareikni og snjalltæki. Upptalin 
verkfæri geta talist hentug sem viðbót í kennslu en í þessari ritgerð verður einblínt á snjalltæki 
sem verkfæri. Eftirfarandi skilgreining á snjalltækjum frá Walker, Rosenblatt og Mcmahon 

(2018) verður höfð til hliðsjónar en í henni segir að snjalltæki séu meðal annars snjallsímar og 
spjaldtölvur sem hafa þann eiginleika að geta tengst þráðlausu neti. Tækin eru þá sveigjanleg 
og bjóða nemendum upp á að vinna verkefni hvar sem er. 

Fram hefur komið að eitt af stærstu verkefnum kennara sé að gera nemendur tilbúna fyrir 
það samfélag sem tekur við af skólagöngu lokinni. Það hefur sýnt sig að tölvur og tölvutækni 

er sífellt að taka stærri sess í lífi flestra. Að einblína á snjalltæki í þessu verkefni er þá í takt við 

það sem lesa má að sé mikilvægt samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (2013) en þar kemur 
fram að skynsamlegt sé að nemendur þrói með sér þá hæfni að geta nýtt sér hjálpartæki, þar 

með talið tölvutækni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 
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 Tæknivæðing 

Í kjölfar af aukinni tæknivæðingu síðastliðin ár hefur tölvunotkun í lífi og starfi fólks aukist til 

muna. Samkvæmt rannsóknum stóð Ísland nokkuð framarlega hvað snerti aðgengi að tölvum 
og veraldarvefnum en samt voru íslenskir kennarar ekki komnir langt í því að nota tæknina í 

kennslu (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra Þórhallsdóttir, 2014).  

Árið 2011 var nýting upplýsingatækni í grunnskólum og leikskólum Reykjavíkurborgar 
skoðuð. Í þeirri úttekt kom fram að skólar eigi að vera í fararbroddi varðandi nýtingu á nýjum 

búnaði. Var þá talið mikilvægt að einblína ekki aðeins á tækin heldur á nemendur og nám 

þeirra, ásamt því hvernig hægt sé að nota nýjan upplýsingatæknibúnað til þess að styðja við 

nemendur í námi þeirra (Ómar Örn Magnússon, e.d.).  

Rannsóknir benda til að meginþorri fólks eigi snjallsíma og eða spjaldtölvu frá unglingsaldri, 

auk þess sem spjaldtölvur eða snjalltæki séu aðgengileg yngri einstaklingum á heimilum þeirra 

en það er staðreynd að upp úr 2010 hafa snjalltæki orðið almenningseign á Íslandi sem finnast 

á flestum heimilum (Steingerður Ólafsdóttir, 2017). Við upphaf nýrrar aldar var orðið ljóst 

hversu miklar breytingar fylgdu nýrri tækni og komu internetsins. Þá ákváðu stjórnvöld, bæði 
hér á landi og víðsvegar um heim, að reyna að auka þekkingu og þar af leiðandi nýtingu 

upplýsingatækni bæði í menntun og menningu. Í framhaldi af því ákvað 

menntamálaráðuneytið að halda ráðstefnu árlega á árunum 1999 til 2006 um upplýsingatækni 
og gengu þessar ráðstefnur undir nafninu UT (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og 

Bergþóra Þórhallsdóttir, 2014).  

Það er auðséð að tæknin spilar stórt hlutverk í lífi okkar flestra og því tel ég mikilvægt, sem 
verðandi kennari að aðstoða og kenna nemendum hvernig skynsamlegt geti talist að 
umgangast tæknina og nýta hana til þekkingaröflunar. Er það í takt við það sem Björn 

Gunnlaugsson (2017) telur mikilvægt en það er að skólakerfið horfi opnum augum á þá 

tæknivæðingu sem hefur átt sér stað. Hann telur það þá vera skynsamlegt að færa nám 
barnanna sem næst daglegu lífi þeirra til þess að auka áhugahvöt þeirra og ánægju.  

Aukin tæknivæðing hefur skilað okkur miklum framförum i samskiptum, kennslu og 
tölvuleikjum. Að nota snjalltæki sem hluta af kennslu getur styrkt kennsluna ef hún er rétt 

notuð og tel ég vert að rannsaka það þar sem snjalltæki geta boðið upp á fjölda tækifæra. 

Samkvæmt þeim Walker, Rosenblatt og Mcmahon (2018) eru kostir þess að nota snjalltæki í 

kennslu meðal annars að nám geti farið fram hvar og hvenær sem er og að mörg þeirra 

smáforrita sem notuð eru til kennslu geta gert námið persónubundara og hvatt nemendur í 

kjölfarið til þátttöku. 

Birgir Rafn Friðriksson (2014) mælir með að hugsa um snjalltæki sem verkfærakistu og 
bendir á að í kennslu séu snjalltæki ekki eingöngu leikföng heldur er það safn verkfæra til að 

ná ákveðnu markmiði. Þeir sem vilja stuðla að árangursríku stærðfræðinámi þurfa að finna 
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verkfæri í kistuna sem henta nemendum og þeim markmiðum sem lagt er upp með í hvert 

skipti. 

Fyrirséð er að kennarar þurfi sífellt að vera að breyta og þróa kennsluaferðir sínar í því 
skyni að komast til móts við kröfur samfélagsins á kennara. Er það í takt við það sem Ómar Örn 

Magnússon (e.d.) bendir á en hann segir nýjan búnað og tækni gera kröfu til kennara og annars 

starfsfólks skóla að endurhugsa kennsluhætti.  

 Tölvutækni í stærðfræðikennslu 

Upplýsingatækni og það sem henni fylgir hefur lengi verið viðurkennd sem áhrifarík nálgun til 

þess að bæta hæfni nemenda í stærðfræði ef hún er vel notuð (Zhang o.fl., 2015). Árið 1980 

gaf Papert út bókina Mindstorm: Children, computers and powerful ideas. Með útgáfu hennar 

vakti hann mikla athygli á börnum og tölvunotkun en þar fjallaði hann að mestu um 

forritunarmálið Logo og hvernig breyta mætti menntun og námi barna. Í bók sinni fjallaði hann 

um að hægt væri að nýta tölvur til þess að brjóta heilann og kanna stærðfræðileg viðfangsefni 
með sýnilegum afurðum (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra Þórhallsdóttir, 

2014). Með komu internetsins, spjaldtölva og smáforrita hefur úrval hjálpargagna til kennslu 

aukist til muna. Segja má að með aukinni tæknivæðingu og spjaldtölvunotkun hafi opnast nýr 
heimur fyrir kennslu og nám.  

Hægt er að niðurhala fjölda smáforrita í spjaldtölvur en notuð verður eftirfarandi 
skilgreiningu á smáforriti frá Moyer-Packenham og Bolyard (2016). Smáforrit er forrit sem er 

tæknilegt, gagnvirkt og sýnir sjónræna framsetningu á hreyfanlegum stærðfræðilegum 

viðfangsefnum, ásamt öllu því sem forritinu fylgir og gerir því kleift að vera notað til þess að 
byggja upp stærðfræðilega þekkingu. Með gagnvirkni er átt við að forritið sýni svörun við því 

sem notandinn gerir. Með sjónrænni framsetningu á hreyfanlegum stærðfræðilegum 

viðfangsefnum er átt við það að stærðfræðilegt viðfangsefni sé gert sjónrænt fyrir notandann, 

til dæmis með skífum eða kubbum og þarf notandinn að geta hreyft myndina til á skjánum til 

þess að bæta stærðfræðilega hæfni sína (Moyer-Packenham og Bolyard, 2016).  

Smáforrit sem flokkast sem kennsluforrit (forrit sem efla hæfni notanda í einhverju 

ákveðnu) eru nánast óteljandi og geta þau talist góð viðbót inn í flestar kennslustofur ef 
notkun þeirra er vel ígrunduð og þau notuð á áhrifaríkan hátt (Kaur, Koval og Chaney, 2017). 

Einnig halda Tingir, Cavalazoglu, Caliskan, Koklu og Intepe-Tingir (2017) því fram að þegar 

nemendur nota snjalltæki í stærðfræði geti það haft áhrif á árangur, hvatningu, viðhorf og 
hugsanlega færni nemandans. Þegar rætt var við íslenska kennara sem sögðu frá sinni upplifun 

er varðar spjaldtölvur var hún sú að spjaldtölvur gætu aukið aðgengi nemenda að fjölbreyttu 
námsefni, námsvettvangi og kennslugögnum ef þær væru rétt notaðar (Sólveig Jakobsdóttir 

og Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, 2015). Er það í takt við það sem Olive og Maker (2010) benda á 
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en þau telja einn helsta kost þess að nota tölvutækni í stærðfræðikennslu vera hvernig hún 

getur aðstoðað nemendur við að sjá fyrir sér stærðfræðileg viðfangsefni, ásamt því að 

nemendur hafa kost á að sjá líkön, rannsaka og láta reyna á stærðfræðilegan skilning sinn með 
því að nota hreyfanlega sjónræna mynd. 

Út frá þessu má áætla að tölvutækni geti reynst góð viðbót við aðra kennsluhætti ef hún 

er skynsamlega notuð. Getur hún þá til dæmis hentað til þess að finna námsefni sem hentar 
hverjum og einum nemenda. Það er margt sem fylgir upplýsingtatækni og tæknivæðingu en í 

þessu verkefni er einblínt á snjalltæki og smáforrit sem hægt er að hala niður í þau. Má þá gera 

ráð fyrir að kennarar þurfi að huga vel að því hvaða kröfur þeir setja á þau forrit sem þeir nota 
í snjalltækjunum. 

 Smáforrit í stærðfræði 

Til er fjöldi stærðfræðismáforrita með mismunandi eiginleika og ólík markmið. Samkvæmt 

þeim Moyer-Packenham og Bolyard (2016) má skipta stærðfræði smáforritum upp í fimm 
flokka eftir því hvað smáforritin bjóða upp á. Flokkarnir  eru: 

1. Ein framsetning á stærðfræðilegu viðfangsefni: Þegar það er ein framsetning á 
stærðfræðilegu viðfangsefni. Þá er oftast mynd af ákveðnu viðfangsefni. Þá eru ekki 

tölur eða texti heldur eru dæmin gerð sjónræn með formum, skífum eða kubbum 

sem dæmi. Notandi getur síðan hreyft formin til og dýpkað þannig stærðfræðilega 
þekkingu sína. Þegar unnið er með smáforrit af þessari gerð þarf kennarinn að 

undirbúa verkefni sem nemendur vinna með aðstoð frá forritinu.  

 
Mynd 2. Flokkur 1 (Moyer-Packenham og Bolyard, 2016). 

2. Tvær eða fleiri ólíkar framsetningar á stærðfræðilegu viðfangsefni:  Þegar fyrir 

liggja tvær eða fleiri ólíkar framsetningar á sama stærðfræðilega viðfangsefninu. Þá 
er hreyfanleg mynd til staðar en til viðbótar er texti og/eða tölur. Til þess að 

smáforrit fari í þennan flokk þarf það að hafa í það minnsta tvær ólíkar 

framsetningar á sama stærðfræðilega viðfangsefninu. Oft hreyfast tölurnar í takt 
við það sem notandinn gerir. Sem dæmi, ef punktur er færður til á hnitakerfi, 

breytist ritað hnit hans ósjálfrátt. Þessi flokkur smáforrita eflir nemendur í að 

mynda tengingu á milli ólíkra framsetninga á sama stærðfræðilega viðfangsefninu 
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ásamt því að bera þessar ólíku framsetningar saman og að gera sér betur grein fyrir 

mynstrum sem eiga sér stað. 

 
Mynd 3. Flokkur 2 (Moyer-Packenham og Bolyard, 2016) 

3. Kennslufræðilegt smáforrit: Þá er myndin til staðar, ásamt tölum og/eða texta en 

auk þess er einhverskonar leiðbeining fyrir notandann hvernig vinna eigi með 

stærðfræðilega viðfangsefnið. Þetta er því leiðbeinandi umhverfi með stuðningi 
sem eflir hæfni nemandans við að tengja saman ólíkar framsetningar á sama 

stærðfræðilega viðfangsefninu. Nemendur geta sýnt miklar framfarir þegar þeir fá 

að vinna í þessari tegund smáforrita en hún hentar best fyrir einstaklings- og 
paravinnu. 

 
Mynd 4. Flokkur 3 (Moyer-Packenham og Bolyard, 2016) 

4. Leikir: Hér hefur það bæst við að hægt er að spila leik með hreyfanlega 
stærðfræðilega viðfangsefninu. Notendur eru þá að ná ákveðnu markmiði. 

Leikjaumhverfið einkennist af ólíkum framsetningum af stærðfræðilegum 
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viðfangsefnum sem geta innihaldið borð, verðlaunagripi, tímapressu, markmið 

og/eða áskoranir.  

 
Mynd 5. Flokkur 4 (Moyer-Packenham og Bolyard, 2016) 

5. Herming: Hreyfanleg mynd til staðar ásamt tölum og eða texta. Einnig þarf forritið 

að gera notandanum kleift að keyra hermingu sem þjónar þeim tilgangi að draga 

athygli að ákveðnu stærðfræðilegu viðfangsefni. Þá getur forritið keyrt ólíkar 
framsetningar á stærðfræðilegum viðfangsefnum. 

 
Mynd 6. Flokkur 5 (Moyer-Packenham og Bolyard, 2016) 

Þetta eru þeir fimm flokkar má nota til að flokka flest stærðfræðismáforrit, samkvæmt 
þeim Moyer-Packenham og Bolyard (2016) og mun ég nota þessa flokka fyrir smáforritin sem 

greind verða í þessu verkefni. Sjá má að flokkarnir eiga margt sameiginlegt þrátt fyrir að vera 

ólíkir en oftast bætist eitthvað við. Smáforrit geta verið misflókin og hafa þau mismunandi 
eiginleika. 

 Eiginleikar smáforrita út frá kenningum um stærðfræðinám og -kennslu 

Eðlilegt er að huga að mörgu þegar velja á smáforrit til þess að nota í kennslu með það að 

markmiði að efla stærðfræðilega hæfni nemandans. Kennarar þurfa þá meðal annars að skoða 
úrvalið (hvaða forrit eru til), hvað hentar nemendanum, menningunni og þeim kröfum sem 
hafa verið settar. Einnig hvaða áherslur og sýn kennarinn hefur í stærðfræðikennslu 

(Namakusa, Gadanidis o.fl., 2016). Það eru sífellt að bætast við fleiri smáforrit sem hægt er að 
hala niður í spjaldtölvur í takt við aukna tæknivæðingu en á síðastliðnum árum hafa 

spjaldtölvur orðið mun sýnilegri, bæði á heimilum og í skólum. Vegna þess hve skamma stund 

spjaldtölvur hafa verið svo sýnilegar er takmarkað magn rannsókna sem tengjast stærðfræði 
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og smáforritum en með komu spjaldtölva hefur opnast stór gluggi af möguleikum við 

stærðfræðinám og kennslu. Vísbendingar eru þó um að margir kostir geti fylgt því að veita 

nemendum færi á að vinna stærðfræðileg viðfangsefni í spjaldtölvum ef þær eru rétt notaðar. 
Sem dæmi má nefna Zhang o.fl. (2015) sem benda á að það geti reynst nemendum vel að leysa 

stærðfræðileg viðfangsefni í smáforritum vegna þess að endurgjöf er hröð og notendur verða 

þess því varir um leið hvort þeir séu að leysa verkefnið rétt 

Gera má ráð fyrir að ákveðnar forsendur liggi að baki hverri ákvörðu sem kennarar taka 

þegar þeir velja smáforrit sem þeir bjóða nemendum upp á. Hér að neðan verður farið yfir 

eiginleika sem höfundur telur að ráðlagt séu til staðar þegar velja á smáforrit í 
stærðfræðikennslu út frá kenningum sem varða stærðfræðinám og kennslu.  

Þessir eiginleikar eru:  

• Að boðið sé upp á miskrefjandi verkefni 

• Að nemendur geti spilað án tímapressu 

• Að smáforritið bjóði upp á ólíkar framsetningar á sama stærðfræðilega viðfangsefninu 

• Að nemendur séu hvattir til þess að ígrunda eða séu spurðir spurninga 

• Að nemendur upplifi ekki neikvæðni í garð mistaka sem þeir gera. 

Þar sem stærðfræðiverkefni þurfa að vera hæfilega krefjandi til þess að nemendur bæti 
stærðfræðilega hæfni sína er vert að skoða hvort smáforritið bjóði upp á krefjandi verkefni 

fyrir alla. Mörg forrit bjóða notendum upp á að velja hvaða stærðfræðilegu hæfni þeir kjósa 
að bæta eða hversu krefjandi viðfangsefnum þeir vilji vinna að. Það er þó ekki nóg að forritið 

séu hæfilega krefjandi heldur þurfa smáforritin að hafa fleiri eiginleika en má þá næst nefna 
að nemendur geti unnið í forritunum án þess að vera undir tímapressu. 

Eins og fram kom er einnig mikilvægt að nemendur séu ekki í tímapressu þegar þeir leysa 
stærðfræðileg viðfangsefni en samkvæmt Boaler (2015) er það gæði dæma sem skiptir máli 

en ekki fjöldi leystra dæma. Það að nemendur eigi að leysa ákveðið mörg dæmi á ákveðnum 

tíma er algengt í smáforritum. Oft snúast leikir í smáforritum um það að nemendur eigi að 
leysa ákveðið mörg dæmi til þess að komast í næsta borð eða þá að nemendur fá ákveðið 

mörg aukastig fyrir afgangstíma sem þeir eiga eftir að þeir hafa leyst þau dæmi sem átti að 

leysa. Það er því ekki í takt við það sem Boaler bendir á að sé ráðlegt. 

Spurningar, spurningarmynstur og ígrundun er einnig eitthvað sem þarf að huga að. En 

samkvæmt bandarísku stærðfræðikennarasamtökunum, National Council of Teachers of 
Mathematics (NCTM) (2014) er talið líklegra að nemendur nái að þróa með sér dýpri skilning 

ef spurningar sem nemendur fá eru byggðar út frá hugsun þeirra. Þegar smáforrit til að nota í 

kennslu eru valin er vert að veita því athygli hvort og hvernig spurningar koma upp, ásamt því 

hvenær þær koma. Gæti þá talist ráðlagt að veita því athygli hvort upp komi spurningar sem 
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fá nemandann til þess að ígrunda eða hvort það komi beinar ábendingar með svörum sem 

rænir þá í raun notandann tækifæri til þess að ígrunda og velta fyrir sér. Markmið ígrundunar 

samkvæmt bandarísku stærðfræðikennarasamtökunum, National Council of Teachers of 
Mathematics (NCTM) (2014) er að fá nemandann til þess að útskýra, velta fyrir sér og gera 

grein fyrir hugsun sinni. Þekkt er að í smáforritum er mikill hraði og gæti því verið ráðlagt að 

huga að því hvort spurningar eða ábendingar komi of brátt og veiti þá notanda ekki tíma til 
þess að velta fyrir sér hver næstu skref gætu verið. 

Hvernig tekið er á mistökum skiptir einnig miklu máli. Hafa margir rannsakendur, þar á 

meðal hafa Boaler (2016) og Hiebert o.fl. (1997), talað fyrir mikilvægi þess að nemendur fái að 
gera mistök og mikilvægi þess að nemendur þrói með sér jákvætt hugarfar til mistaka. Vegna 

þess gæti verið ráðlagt að huga að því hvernig smáforrit taka á mistökum. Mörg smáforrit hafa 

þann eiginleika að hafa hámark á mistökum sem notandi má gera, og í einhverjum tilvikum 
þurfa notendur að fara aftur á byrjunarreit ef mistök eru gerð eða að hljóð með neikvæðum 

tón heyrast þegar mistök eiga sér stað. Tel ég það vera ákjósanlegast að forrit bendi 

nemandanum á, án þess að gera það á neikvæðan hátt, þegar mistök eru gerð. 

Einnig hafa margir (Boaler, 2016; Goldin, 2014) bent á mikilvægi þess að efla hæfni 
nemenda til þess að tengja saman ólíkar framsetningar á sama stærðfræðilega viðfangsefninu. 

Eins og fram hefur komið tala margir fræðimenn fyrir því að með því að efla hæfnina við að 

tengja saman ólíkar framsetningar dýpki nemendur skilning sinn á stærðfræðilegum 
viðfangsefnum, hugtökum og aðferðum til að leysa stærðfræðileg viðfangsefni. Má þá segja 

að skynsamlegt sé að kennarar velti því fyrir sér þegar smáforrit eru valin hvort notkun þeirra 

efli hæfni nemenda til þess að tengja saman ólíkar framsetningar. Ólíkar framsetningar geta 

komið fram á ólíkan hátt í smáforritum. Þær geta til dæmis komið fram sem samstæðuspil eða 
í mismunandi borðum sem vinna með sama stærðfræðilega viðfangsefnið.  

2.3 Kennsluhættir og nýting tölvutækni í skólum 
Líklegt er að margir tengi við þá ímynd að kennarar standi upp við töflu og þylji upp fróðleik, 
reglur eða annað fyrir nemendur sem sitja í sætunum sínum og skrá niður það sem kennarinn 

hefur að segja. Gera má ráð fyrir að þessi ímynd af kennara komi oft upp þegar hugurinn reikar 
til stærðfræðikennara. Reikna má með að ætlaður tilgangur þessarar kennsluaðferðar sé að 

kennarinn sýni nemendum hvaða stærðfræðilegu aðferð þeir eiga að vera læra og í kjölfarið 

vinna með á næstu blaðsíðum í námsbók sinni. Þetta eru þó ekki aðeins vangaveltur eða 
hugmyndir um stærðfræðikennslu en hafa niðurstöður ytra mats Reykjavíkurborgar sýnt að 

þessi kennsluaðferð er algeng. Í grein Birnu Sigurjónsdóttur (2015) sem skýrir frá niðurstöðum 

skóla- og frístundasviðs á ytra mati sem gert var í flestum skólum borgarinnar á árunum 2007-
2013 kemur fram að oftast var innlögn frá kennara eða að nemendur unnu verkefni undir 
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stjórn kennara, sem var þá einhverskonar vinnubókarvinna. Ytra matið var framkvæmt á þann 

veg að 1.066 kennslustundir voru metnar út frá viðmiðum um gæði í 43 grunnskólum. Sem 

viðmið voru lög um grunnskóla og reglugerðir um skólastarf. Fram kemur að kennsluhættir í 
stærðfræði voru í 49% tilvika verkefnavinna undir stjórn kennara, 26% bein kennsla eða 

innlögn, 8% markviss samvinna í hóp, 6% sköpun eða tjáning, 4% sjálfstæð vinna nemenda og 

4% könnun, próf eða heimavinna. Niðurstöður rannsóknar sýndu fram á að oftast voru 
nemendur að vinna hver að sínu verkefni. Einnig kom í ljós að algengast var að nemendur ynnu 

einhverskonar verkefnavinnu undir stjórn kennarans, þá má helst nefna að nemendur voru að 

leysa dæmi í stærðfræði. Í flestum tilvikum var hver nemandi að vinna einn að sínu verkefni 

og allir nemendur bekkjarsins að svipuðu verkefni. Niðurstöður greindu einnig frá því að oftast 

væri kennarinn í aðalhlutverki og að miðla þekkingu áfram til nemenda sinna sem voru þá í 

raun viðtakendur þeirrar fræðslu sem kennarinn lagði upp með hverju sinni. Leiða þessar 

niðurstöður það í ljós að það sé ekki mikið um fjölbreytta kennsluhætti hér á landi. 

Það er þó ekki aðeins á Íslandi að rannsóknir gefa til kynna að kennsluhættir séu einhæfir 

en rannsókn Pianta, Belsky, Houts og Morrison (2007) leiddi í ljós að upplifun nemenda í 
fimmta bekk í um 400 skólahverfum í Bandaríkjunum var sú að rúmlega 91% kennslustunda 
væru þannig að nemendur væru í sætinu sínu að vinna.  

 Smáforrit í kennslu 

Spjaldtölvur eru hannaðar sem einstaklingstæki og geta boðið upp á mörg ný tækifæri í 
kennslu ef notkun þeirra er vel ígrunduð. Ástæða þess að spjaldtölvur eru taldar aðgengilegar 

og þægilegar í notkun er að það reynist einfalt að færa þær á milli staða og virka þær nánast 
hvar sem er, hvenær sem er (Ómar Örn Magnússon, e.d.). Þó svo að tölvurnar séu hannaðar 
sem einstaklingstæki er vel hægt að nota þær bæði í para- og hópavinnu. Þegar verið er að 

vinna með spjaldtölvur er algengt að niðurhala í þær smáforritum en til er fjöldi smáforrita 

sem hægt er að hlaða niður í spjaldtölvur með það að markmiði að efla stærðfræðilega hæfni 
notanda forritsins.  

Það eru bæði til smáforrit sem má nálgast án endurgjalds og gegn gjaldi. Algengt er að 
smáforrit kosti eða þá að hægt sé að kaupa þróaðri útgáfu af fríu smáforriti. Skólastjórnandi í 

rannsókn Sólveigar og Skúlínu (2015) benti réttilega á að fjármagn væri vandamál þegar vinna 

ætti með spjaldtölvur og smáforrit í þeim. Sagði hann það vera vegna þess að ríkið úthlutaði 

ákveðnu fjármagni til hvers skóla sem mætti síðan nýta hjá Námsgagnastofnun (nú 

Menntamálastofnun, Menntamálastofnun hóf störf 1. október 2015 og sinnir meðal annars 

því hlutverki sem Námsgagnastofnun sinnti áður). Sagði hann vandamálið liggja í því að þessi 

tiltekni skóli ætti inni fjármagn hjá Námsgagnastofun (Menntamálastofnun) en hefði ekki leyfi 

til þess að flytja það fjármagn og nota til þess að kaupa smáforrit í spjaldtölvurnar  (Sólveig 
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Jakobsdóttir og Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, 2015). Má þá áætla að ekki sé hlaupið að því að 

niðurhala smáforritum niður í spjaldtölvur til þess að gefa nemendum kost á að vinna með 

þau.  

Vinsæl skoðun meðal fólks er að nemendur eigi að hafa meira um nám sitt að segja og að 

kennarar ættu að gera sitt besta til þess að tengja nám nemenda sinna við áhugasvið þeirra. 

Það að nemendur fái að nota spjaldtölvur og smáforrit í kennslu getur fallið vel að þeim 
kennsluháttum að nemendur ráði meiru og hafi meira um nám sitt að segja en áður. Þegar 

nemendur hafa spjaldtölvu til umráða getur það auðveldað þeim að skila verkefnum frá sér á 

fjölbreyttan máta. Þeir geta þá nálgast viðfangsefni á þann hátt sem þeim hentar og skilað frá 
sér verkefnum á mismunandi vegu (Björn Gunnlaugsson, 2017). Þegar nemendur vinna í 

smáforritum er þó oft fyrirfram ákveðið hvað nemendur eiga að gera (það er þó ekki algilt). 

Smáforrit sem eru með það að markmiði að efla stærðfræðilega hæfni nemenda eru þá ekki 
endilega hönnuð  til þess að auka vægi sköpunar. Það er þó vel gerlegt að veita nemendum 

kost á að sýna afrakstur sinn á skapandi hátt með stuðning tölvutækninnar. Einnig er það 

algengt að notendur smáforrita geti farið á milli leikjaheima og í kjölfarið tekið meðvitaða 
ákvörðun um hvaða stærðfræðilegu hæfni þeir vilji efla í hvert sinn sem fellur þá vel að þeirri 
hugmynd að nemendur hafi meira um nám sitt að segja. 

Að nemendur hafi spjaldtölvur til umráða veitir þeim ekki aðeins möguleika á að sýna 
afrakstur sinn á skapandi máta heldur mætti flokka það sem ákveðin forrréttindi að geta leitað 
svara við spurningum, nálgast reikniaðferðir, ásamt því að afla upplýsingum nánast hvar og 

hvenær sem er og á þann hátt sem þeir kjósa, hvort sem það er í gegnum texta, myndbönd 

eða myndir (Björn Gunnlaugsson, 2017). Má þá nefna að til eru smáforrit sem virka þannig að 

nemendur taka mynd af stærðfræðidæmi eða skrifa það upp. Í kjölfarið reiknar smáforritið 
dæmið og gefur notanda þess upp rétt svar. Dæmi um forrit af þessum toga eru PhotoMath 

og MyScript.  

Þó nokkrar rannsóknir hafa verið framkvæmdar bæði hér á landi og erlendis sem varða 
spjaldtölvur, tölvutækni og nám barna. Má þá fyrst nefna rannsókn sem framkvæmd var á 
árunum 2012 til 2013 hér á landi. Þá var farið af stað með verkefni í skóla á 

höfuðborgarsvæðinu þar sem nemendur fengu spjaldtölvu til eigin nota. Tilgangur verkefnisins 
var að meta hvaða áhrif notkun spjaldtölva hefði á nám nemenda í 9. bekk og 10. bekk. Þegar 

nemendur voru spurðir hvort þeim þættu spjaldtölvurnar hafa jákvæð áhrif á stærðfræðinám 

sitt svöruðu 50% nemenda í 9.bekk að svo væri en 44% nemenda í 10. bekk. Kennari sem tók 
þátt í verkefninu taldi helsta ávinning sinn vera að þetta verkefni hafði eflt hann sem kennara 

og kom hann því að orði að upplifun hans væri sú að ef maður tileinkaði sér tækni í kennslu 

væri maður í raun margfaldur sigurvegari (Sólveig Jakobsdóttir og Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, 
2015).  
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Má þá nefna að árið 2014 var fóru þær Skúlína Hlíf Kjartansdóttir og Sólveig Jakobsdóttir 

af stað með tilraunaverkefni og samhliða því gáfu þær út matsskýrslu. Farið var yfir 

niðurstöður verkefnisins þar sem meta átti áhrif notkun spjaldtölva í námi og kennslu 
nemenda í 4.-6.bekk. Tilraunaverkefnið hófst í lok árs 2012 í skóla á höfuðborgarsvæðinu og 

endaði það árið 2014. Markmið verkefnisins var að efla áhuga, námsárangur og kennslu í 

stærðfræði í 4. til 6. Bekk, til þess átti að nota spjaldtölvur. Á meðan rannsókn stóð notuðu 
tæplega 30% nemenda í 4.-6. bekk spjaldtölvur í stærðfræðikennslu. Niðurstöður rannsóknar 

gáfu til kynna að nemendur urðu afkastameiri við það að fá að vinna á spjaldtölvur. Talið er að 

það mætti rekja til þess að nemendur fengu hraða endurgjöf og að nemendum þótti það 

hrífandi að vinna á spjaldtölvurnar. Einnig er talið að notkun spjaldtölva bjóði upp á fleiri 

möguleika í námi en ef hún er ekki til staðar en er það vegna þess að hægt er að nálgast fjölda 

forrita, leikja og námsefnis innanlands sem erlendis í gegnum tölvurnar. Í þessu tiltekna 

tilraunaverkefni var mikið notast við leiki í spjaldtölvunum þegar nemendur voru að vinna í 

stærðfræði. Kennari sem tók þátt í verkefninu kom því á framfæri að mikill tími gæti farið í að 

finna efni sem hentar nemendahópnum og er í samræmi við kennsluáætlanir og aðalnámskrá 

grunnskólanna. Einnig var varpað ljósi á að mikið efni sé á ensku en segja kennarar sem tóku 
þátt í verkefninu að það komi ekki endilega að sök (Skúlína Hlíf Kjartansdóttir og Sólveig 

Jakobsdóttir, 2014).  

Grein Zhang, Trussell, Gallegos og Adam (2015) greinir frá niðurstöðum rannsóknar sem 
var framkvæmd í skóla þar sem nemendur í fjórða bekk fengu að vinna með þrjú smáforrit í 

kennslu. Í þessum tiltekna bekk var um helmingur nemenda sem átti við einhverskonar 
örðugleika að stríða. Þau þrjú smáforrit sem valin voru buðu öll upp á ólíkan stuðning til þess 

að efla hæfni í margföldun og deilingu. Allir nemendur fengu spjaldtölvu með þessum tilteknu 
forritum. Nemendur notuðu forritin í fjórum, 80-90 mínútna kennslustundum yfir mánaðar 
tímabil. Niðurstöður kannana sem voru teknar bæði fyrir og eftir að nemendur höfðu unnið í 

smáforritunum sýndu fram á að nemendur bættu sig í stærðfræði með því að nota forritin og 
að bætingin hefði verið meiri hjá þeim nemendum sem áttu við einhverja örðugleika að stríða 
(Zhang o.fl., 2015).  

Niðurstöður fleiri rannsókna varpa ljósi á  að notkun snjalltækja í kennslu geti bætt árangur 
nemenda en má þá nefna rannsókn sem framkvæmd var í skóla nokkrum í Bandaríkjunum. 

Riconscente (2013) rannsakaði áhrif notkunar stærðfræðitölvuleikja með 4. bekkjar 

nemendum sem voru að læra brot. Um var að ræða smáforritið Motion Math sem verður betur 
lýst í niðurstöðukaflanum. Samkvæmt niðurstöðum bættu nemendur sig að meðaltali um 15% 

eftir að hafa spilað leiki í smáforritinu í 20 mínútur daglega í fimm daga. Auk þess skiluðu 

nemendur um 10% meira af sér, ásamt því að hafa meiri unun af brotareikningi. 
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Rannsókn Kaur, Koval og Chaney (2017) styður við þær niðurstöður að spjaldtölvur geti 

bætt hæfni nemenda í stærðfræði. Rannsókn þeirra var á þann veg að spjaldtölvur voru 

notaðar sem hjálpargagn í stærðfræði fyrir nemendur sem áttu í einhverskonar 
námsörðugleikum. Fengnir voru tíu kennarar til þess að nota spjaldtölvur í kennslu í fimm 

vikur. Kennararnir notuðu tíu frí smáforrit í spjaldtölvunum og kenndu mann á mann. 

Niðurstöður rannsóknar vörpuðu ljósi á að með því að nota spjaldtölvur sem hjálpargagn í 
kennslu náðu nemendur að bæta talnaskilning, skilning á röð aðgerða og hæfni í margföldun 

og deilingu. Er því varpað fram að spjaldtölvur geti talist heppileg viðbót við kennslu ef þær 

eru rétt notaðar en er það meðal annars vegna þess að þær geta auðveldað kennurum til muna 

að finna efni við getustig og áhugasvið hvers og eins. 

Þá mætti næst benda á að einnig hafa verið framkvæmdar rannsóknir þar sem skoðuð eru 

smáforrit og þau metin út frá ákveðnum forsendum en svipar það til minnar rannsóknar. Meta 
má smáforrit út frá mörgum eiginleikum eða kenningum. Má þá nefna rannsókn Cayton-

Hodges o.fl. (2015) en skoðuðu rannsakendur þá forritin út frá fjórum þáttum:  

• Innihald eða gæði stærðfræðarinnar 

• Endurgjöf og stuðningur 

• Hversu innihaldsrík samskipti voru  

• Aðlögunarhæfni forritsins 

Með innihaldi og gæðum stærðfræðinnar er átt við réttmæti og nákvæmni hennar. Er þá 

átt við hvort verið sé að efla hæfni nemandans á að ná tengingu á mismunandi framsetningu 
stærðfræðilegra viðfangsefna eða ekki. Í flestum forritum sem skoðuð voru voru 

stærðfræðihugtök illa útskýrð og ekki var gert grein fyrir tengingu milli ólíkra framsetninga á 

sama stærðfræðilega fyrirbærinu. í ljós kom að stærðfræðin var oftast rétt en einfölduð. Þá 

var eins og hönnuður smáforritanna reyndu að einfalda dæmi til þess að koma til móts við 
notendur (Cayton-Hodges o.fl., 2015). En eins og fram hefur komið er mikilvægt að 

stærðfræðinám sé krefjandi og fái nemandann/notandann til þess að velta fyrir sér hlutunum 

og leysa ögrandi stærðfræðileg verkefni. 

Endurgjöf og stuðningur er mikilvægur til þess að bæta hæfni nemenda en þá var skoðað 

hvort forritin gæfu endurgjöf, styrkingu og tækifæri til ígrundunar. Til að meta endurgjöf var 

athugað hvort forritið gæfi einhverja endurgjöf, hvort hún væri alltaf viðeigandi (hvort hún 
væri raunverulega um það sem notanda forritisins hafði gert og hvernig það tengdist efnilegu 

inntaki), hvenær hún kæmi (hvort hún kæmi á viðeigandi tíma eða of seint eða snemma) og 

hvers eðlis hún var (til dæmis um hugtök, reikniaðferðir eða hvort eitthvað hafi verið rétt eða 

rangt). Þá var skoðað hvort smáforritin byðu upp á stuðning eins og vísbendingar, spurningar 
sem fá notandann til að ígrunda, leiðandi spurningar og hvenær stuðningurinn kæmi fram (var 
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tímasetningin rétt, kom stuðningurinn of snemma eða of seint?). Átti þá stuðningurinn að 

styðja notandann til þess sjá viðfangsefnið í víðara samhengi og bæta þannig við 

stærðfræðilega þekkingu sína. Einnig var skoðað hvort forritin biðu upp á tækifæri til 
ígrundunar. Þá var skoðað hvort nemendur hefðu haft tækifæri á að velta fyrir sér eða útskýra 

hugsun sína. Gat þessi möguleiki komið fram sem munnleg eða skrifuð útskýring að hálfu 

notans eða með því að yfirfæra þekkingu á næsta viðfangsefni eða að svara spurning sem 
tengdist viðfangsefninu. Ekkert smáforrit hvatti notanda til þess að útskýra hvers vegna 

ákveðin leið eða aðferð var notuð og hvers vegna hún virkaði eða ekki (Cayton-Hodges o.fl., 

2015). 

Smáforritin sem skoðuð voru aðlöguðu sig misvel að notanda. En í forritunum voru notaðar 
þrjár leiðir til þess að aðlaga sig. Sú fyrsta var að notandi var beðinn um að velja erfiðleikastig 

(auðvelt, miðstig, erfitt). Næsta leiðin var að notendur þurftu að ljúka fyrirfram ákveðnum 
dæmum til að komast upp á næsta stig og að lokum á þann veg að notendur fái upp ný borð 

þegar þeir hafa lokið ákveðnum borðum en nýju borðin ákvarðast af frammistöðu notenda í 

fyrrleystum borðum (Cayton-Hodges o.fl., 2015). 

Það er því margt sem gæti talist gott að hafa í huga þegar velja á smáforrit í 
stærðfræðikennslu. Margar kenningar eru til sem snúa að því hvað gæti talið skynsamlegt að 

hafa að leiðarljósi til þess að stærðfræðinám verði sem árangursríkast en eins og hefur verið 

bent á þá tala margir fræðimenn fyrir því að stærðfræði snúist að miklu leyti um tengingar og 
að gera grein fyrir þeim, að tímapressa sé óæskileg, að ígrunda þurfi spurningar (hvernig 

spurninga er spurt og hvenær þær eru spurðar) og að verkefnin sem nemendur vinni að séu 

hæfilega krefjandi. 

Mitt verkefni svipar að nokkru leyti til rannsóknar Cayton-Hodges o.fl. (2015) að því leyti 
að smáforrit eru metin út frá kenningum um áhrifaríkt stærðfræðinám. Áherslurnar hjá mér 
eru þó aðrar. Greiningarrammi minn verður kynntur í næsta kafla. 
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 Rannsóknin 

Í eftirfarandi kafla verður greint frá markmiði rannsóknarinnar, rannsóknarspurningunni sem 
lagt var upp með, aðferðafræðinni og gagnaöflun ásamt því að greint verður frá vali 

smáforritanna og hvernig greining þeirra fór fram. 

Markmiðið með þessu verkefni er að fjalla um þá möguleika og þau tækifæri sem felast í 

því að nota smáforrit í stærðfræðikennslu og hvernig hægt er að leggja mat á slík forrit. Til er 
aragrúi smáforrita og getur það reynst erfitt að vita hverju sé skynsamlegt að huga þegar velja 

á smáforrit með það að markmiði að efla stærðfræðilega hæfni nemenda. Fáar  rannsóknir 

liggja fyrir um val og notkun á smáforritum fyrir stærðfræðinám með spjaldtölvum og því tel 
ég að þessi rannsókn mín og samantekt muni koma bæði verðandi kennurum og starfandi 

kennurum til góða.  

Rannsóknarspurningin sem leitað verður svara við í þessu verkefni er: að hverju þarf að 
huga þegar velja á smáforrit til að nota í stærðfræðikennslu? 

Rétt er að taka fram að kennarar þurfa að huga að mörgu til þess að stuðla að því að 

stærðfræðinám nemenda verði sem árangursríkast. Til er mikill fjöldi smáforrita sem eru til 
þess ætluð að efla stærðfræðilega hæfni notenda. Í rannsókn þessari var einungis lítið hlutfall 

forrita skoðað miðað við allan þann fjölda sem er í boði. Er mikilvægt að kennarar eða 

forráðamenn skoði, meti og velji smáforrit sem henta hverjum og einum miðað við hæfni og 
markmið viðkomandi einstaklinga. Markmiðið með rannsókninni er því ekki að alhæfa hvaða 

forrit séu best eða að benda á allt það sem smáforrit þarf að hafa til staðar til þess að geta 

mögulega eflt stærðfræðilega hæfni notandans heldur að skoða forrit út frá kenningum er 
varða áhrifaríkt stærðfræðinám og varpa ljósi á þætti sem gott er að hafa í huga við val á 

smáforritum. 

3.1 Gagnaöflun 
Í gegnum nám mitt hef ég kynnst mörgum áhugaverðum bókum og greinum sem fjalla um 

stærðfræði, stærðfræðinám og -kennslu. Einnig hef ég lesið mér til um tölvunotkun og þá kosti 
og galla sem henni geta fylgt í gegnum nám mitt. Til þess að bæta enn frekar við þær heimildir 

sem ég hef lesið áður var notast við leitarvélar í gegnum internetið. Þá notaði ég leitarvélar á 

borð við ERIC, ProQuest, Web of Science og Google Scholar. Notuð voru leitarorð á borð við ,, 
Computer in mathematics education“, ,,Math and computers“ og ,,Technology in mathematics 

education“. Til að ákveða hvaða greinar eða rannsóknir ég vitna í tók ég mið af hversu oft hafði 

verið vitnað í þær áður og hvernig þær höfðuðu til mín. Einnig voru veftímarit á borð við Netlu 

mikið skoðuð ásamt bókum og bókarköflum sem leiðbeinandi benti á sem við koma 
stærðfræði, stærðfræðikennslu, tæknivæðingu eða spjaldtölvum.  
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Næst var farið inn á Facebook-hópana Upplýsingatækni í skólastarfi og 

Stærðfræðikennarinn. Leitarorðin ,,smáforrit” ,,app”, ,,öpp” og ,,stærðfræði” voru slegin inn í 

leitargluggann þar til þess að nálgast lista yfir smáforrit sem starfandi kennarar á Íslandi eru 
að nota.  Einnig var farið á google.com og þar var leitað eftir setningum í líkingu við ,,Math 

apps that are good for teaching“ og ,,Best math apps“ þar sem líklegt er að vinsælustu forritin 

finnist við slíka leit. Flest þeirra forrita sem fundin voru í gegnum leitina á Facebook voru 
skoðuð auk margra þeirra forrita sem komu upp við leit á google.com. Voru nokkur þessara 

forrita tekin í frekari greiningu sem farið verður yfir hér í þessu verkefni, ásamt forritum sem 

komu upp í leit á google.com. 

3.2 Greining gagna 
Fyrirséð er að það er margt sem stærðfræðikennarar þurfa að huga að til þess að stuðla að því 
að stærðfræðinám nemenda þeirra verði sem áhrifaríkast. Ákveðnir voru fimm þættir sem allir 

eru mikilvægir þegar við kemur góðu stærðfræðinámi barna samkvæmt Bandarísku 

stærðfræðikennarasamtökunum, National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2014) 
og Boaler (2015). Bjó ég til greiningarramma með hliðsjón af þessum fimm þáttum og notaði 
ég hann til þess að greina þau smáforrit sem skoðuð voru. Greiningarrammann má sjá í 

viðauka. 

Þeir fimm þættir sem urðu fyrir valinu voru:  

• Hvort notendur séu látnir vinna undir tímapressu. 

• Hvort verið sé að efla hæfni nemenda í að tengja saman ólíkar framsetningar á 
sama stærðfræðilega viðfangsefninu. 

• Hvort smáforritið bjóði upp á ígrundun eða leggi spurningar fyrir notendur sem 
krefji þá um að gera grein fyrir hugsun sinni. 

• Hvort smáforritið bjóði upp á miskrefjandi verkefni fyrir notendur. 

• Hvernig unnið er með mistök sem notendur gera. 

Ég útbjó töflu sem samanstóð af fimm þáttum. Hverjum þætti var síðan skipt niður í 

nokkrar spurningar sem ég taldi vert að athuga til þess að greina hvern og einn þátt. Töflurnar 

gerði ég til þess að hafa til hliðsjónar og merkja inn á niðurstöður greiningar á meðan greining 
smáforritina fór fram. Það gerði ég til þess að auðvelda mér vinnuna og ná betri yfirsjón en ef 

ég væri án þeirra. Töflurnar má sjá í viðauka en verður því lýst hér fyrir neðan hverju var leitað 

eftir til þess að greina smáforritin í takt við það sem fræðin segja að gott sé að hafa að 
leiðarljósi til þess að stuðla að árangursríku stærðfræðinámi. 

Forritin voru sótt í spjaldtölvu og/eða snjallsíma og spilaði ég þau, ásamt því að greina þau 
jafnóðum út frá töflunni. Forritin voru flest spiluð í nokkra daga til þess að hægt væri að sjá 
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hvort smáforritin tækju öðruvísi á móti notanda eftir því að hann hefði spilað í einhvern tíma 

en einnig til þess að hægt væri að komast lengra inn í leikina eða leikjaheimana til þess að 

hægt væri að meta hvort stærðfræðin sem notandi sé að reyna við yrði erfiðari eftir því sem á 
liði. Ásamt því að smáforritin voru greind eftir þessum þáttum voru þau einnig flokkuð niður í 

þá fimm flokka sem Moyer-Packenham og Bolyard (2016) settu fram. 

Þegar skoðað var hvort notendur væru látnir vinna undir tímapressu var athugað hvort það 
væri tímaglas, tímastika eða annað myndrænt sem gæfi til kynna hversu mikinn tíma notandi 

hefði til þess að leysa ákveðið viðfangsefni, einnig var athugað hvort það kæmi niðurtalning 

upp á skjáinn eða ábendingar sem gæfu í skyn að tíminn væri að klárast (stórir tölustafir eða 
niðurtalning). Það var einnig fylgst með því hvort það heyrðist hljóð sem gæti ýtt undir stress, 

kvíða eða aðra vanlíðan á meðan notandi væri að leysa stærðfræðilegu viðfangsefnin. 

Er skoðað var hvort verið væri að efla hæfni nemenda í að tengja saman ólíkar 
framsetningar á sama stærðfræðilega viðfangsefninu skoðaði ég hvort smáforritið byði upp á 

ólíkar framsetningar á sama stærðfræðilega viðfangsefninu. Því til viðbótar var skoðað hvernig 

og hvort unnið væri með þessar ólíku framsetningar. 

Metið var hvort og hvernig unnið var með spurningar og ígrundun á þann veg að skoðað 
var hvort upp kæmu einstaka spurningar sem fengu notanda til þess að ígrunda og velta fyrir 

sér. Einnig var skoðað hvort það væru einhverjir útgangspunktar við lok hvers borðs eða 
áfanga sem fá notanda til þess að ígrunda það sem hann hefur lært. Ég fylgdist einnig með því 
hvort upp kæmu spurningar sem leiða notanda smáforritsins í rétta átt og hvort notendur 

gætu skrifað niður eða gert grein fyrir hugsun sinni og/eða vangaveltum. Einnig fylgdist ég með 
því hvort spurningar kæmu upp þegar notendur forritsins höfðu ekkert spilað í dágóðan tíma 

og hvort spurningar gæfu rétt svör til kynna eða hvort þær hvettu notendur forritsins til þess 
að ígrunda og velta fyrir sér hver næstu skref gætu mögulega verið. 

Þegar athugað var hvort smáforritin byðu upp á miskrefjandi borð var það skoðað í upphafi 

þegar hvert smáforrit var tekið í notkun, hvort forritið spurði notanda í hvaða bekk hann er 
eða hversu gamall hann er og hvaða hæfni hann vilji efla. Einnig var skoðað hvort 

stærðfræðilegu viðfangsefnin sem notendur væru að vinna að verði flóknari eftir því sem liði 

á leikinn. Kannað var hvort það væri möguleiki fyrir notendur forritsins að sýna fram á hæfni 
sína og að þeir gætu þannig sleppt einstaka borðum sem væru ekki nægilega krefjandi og bæti 

þar að leiðandi ekki hæfni notandans. Jafnframt var skoðað hvort boðið væri upp á ólík borð 

eða leikjaheima og hvort notandi forritsins gæti farið á milli borða eftir hentugleika og náð 
þannig að efla hæfni sína sem mest.  

Skoðað var hvernig smáforritin ynnu með mistök sem notendur gera og því var hlustað var 

eftir því hvort upp komi hljóð við mistök og hvernig tónninn var (hvort mín tilfinning sé að 
hann sé neikvæður). Einnig var fylgst með því hvort forritið leiðrétti mistökin og sýni nemanda 
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rétt svar ásamt því hvort forritið sýni notanda hvar mistökin eru og gefi honum möguleika til 

þess að laga mistök eða hvort forritið láti mistökin hverfa án þess að láta notanda vita af því 

að mistök hafi átt sér stað. Auk þess var skoðað hvort það komi upp við lok hvers borðs eða 
að loknum áfanga yfirlit yfir þau mistök sem hafi átt sér stað eða hver frammistaða notanda 

hafi verið með tilliti til mistaka. Að lokum var athugað hvort hægt væri að fá heildarsýn yfir 

frammistöðu notandans yfir einhvern tíma (klukkustundir, daga, vikur eða mánuði). 

Í þessari rannsókn eru forrit einungis metin út frá kenningum um hvað sé æskilegt að sé til 

staðar til þess að stærðfræðinám verði sem áhrifaríkast. Forritin voru ekki prófuð með 

nemendum eða kennurum og því er ekki hægt að meta raunveruleg viðbrögð nemenda eða 
kennara við forritunum eða áhrif af notkun þeirra á námsárangur. Ég tel mikilvægt að taka 

fram að það er að mörgu að hyggja þegar smáforrit eru valin með ákveðið markmið í huga 

(eins og að efla stærðfræðilega hæfni nemenda) og það er varla hægt að gera tæmandi grein 
fyrir öllu því sem getur skipt máli um smáforrit til að stuðla að áhrifaríku stærðfræðinámi, að 

minnsta kosti ekki í einni ritgerð. 
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 Niðurstöður  

Smáforrit í kennslu hafa oft á tíðum upp á eitthvað meira að bjóða en það að nemendur vinni 
í vinnubók eða á blað með blýanti og strokleðri. Það þarf samt ekki alltaf að vera að smáforrit 

bjóði upp á eitthvað meira en hægt er að gera með blaði og blýanti. Þau forrit sem greind voru 

ítarlega í þessu verkefni eru allt forrit sem bæta miklu við þá vinnu sem nemendur geta gert 

aðeins með blaði og blýanti. Þau stærðfræðismáforrit sem greind verða ítarlega bera nöfnin 

Motion Math for schools, Sumaze! og Sumaze!2 ásamt smáforritinu Splash Math. Þessi forrit 

urðu fyrir valinu vegna þess að þau vöktu forvitni höfundar og komu oft upp á umræðuþráðum 

sem tengdust stærðfræðismáforritum. 

Sem dæmi um forrit sem bæta litlu við þá vinnu sem hægt er að gera með blaði og blýanti 

er hægt að nefna smáforritið Math Learner en það fer undir flokk þrjú samkvæmt Moyer-

Packenham og Bolyard (2016), það er flokkur kennslufræðilegra smáforrita. Þá er mynd til 
staðar ásamt tölum eða texta, í leiðbeinandi umhverfi. Í smáforritinu Math Learner geta 

notendur eflt þekkingu sína í samlagningu, frádrætti, margföldun og deilingu. Á skjáinn kemur 

upp dæmi, dæmið er sett upp á þægilegan og réttan hátt og eiga notendur að reikna dæmið 
með því að skrifa inn á það.  

 
Mynd 7. Þrjú skjáskot úr leiknum Math Learner. 

  Það er tímapressa í forritinu Math Learner. Tímapressa í smáforritum er það fyrsta sem 

horft verður eftir í þessari rannsókn. Smáforritið eflir forritið ekki hæfni nemenda í að tengja 

saman ólíkar stærðfræðilegar framsetningar. Það býður upp á miskrefjandi stærðfræðileg 

viðfangsefni, en notandi setur inn aldur sinn og hversu mikið hann vilji vera í smáforritinu til 
að auka þekkingu sína þegar hann byrjar að nota forritið. Forritið býður notanda aldrei upp á 

að ígrunda, gera grein fyrir eða skrifa niður mistök þegar þau hafa átt sér stað eða að gera 
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grein fyrir hvernig notandi vissi að hann væri að fara með rétt mál. Smáforritið bendir þó 

notendum þess á mistök sem eiga sér stað og aðstoðar þá í um það bil annað hvort skipti sem 

mistök eiga sér stað. Aðstoðin felst í því að benda notanda á hvernig hægt sé að leiðrétta 
mistökin eða hvað hafi farið úrskeiðis en forritið býður notanda þess ekki upp á þann 

valmöguleika að leiðrétta þau mistök sem gerð hafa verið. Notandi fær ábendingu um það 

hvernig hann hefði átt að reikna dæmið til þess að fá rétt svar eins og sjá má á skjáskoti hér 
fyrir ofan. Þetta tiltekna smáforrit býður ekki upp á mikið meira en ef nemendur væru að vinna 

á blað með blýant. Það er þó með snögga svörun og bendir notendum á og í um það bil annað 

hvert skipti hvernig hægt sé að bæta þau, eða hvar mistökin liggja. Einnig býður þetta smáforrit 

notendum upp á að taka stuttar kannanir þar sem þeir geta sýnt fram á að þeir hafi náð 

ákveðinni hæfni og geta þeir í kjölfarið sleppt þeim borðum sem eru ekki nógu krefjandi.  

Einnig eru til önnur smáforrit sem bæta örlitlu við blaðið og blýantinn en það eru forrit eins 
og smáforritið Math Kid. Math Kid myndi flokkast sem kennslufræðilegt smáforrit samkvæmt 

Moyer-Packenham og Bolyard (2016) sem er þannig uppbyggt að það er mynd til staðar, ásamt 

tölum eða texta. Þetta er leiðbeinandi umhverfi með það að markmiði að efla leikni 
nemandans í því að tengja saman ólíkar framsetningar á sama stærðfræðilega viðfangsefninu. 
Í þessu tiltekna smáforriti er verið að efla leikni notenda í samlagningu og frádrætti en 

notendur geta borgað aukalega til þess að fá að vinna að stærðfræðilegum viðfangsefnum 
tengdum prósentureikning, rómverskum tölum og brotareikningi ásamt ýmsu öðru. Þegar 
notendur byrja að vinna í forritinu sjá þeir skjámynd sem er eins og rúðustrikað blað og eiga 

þeir að leysa samlagningar- og frádráttardæmi. Notendur geta beðið um aðstoð/vísbendingu 
(e. hint) en þá kemur upp mynd af fingrum sem aðstoðar notendur við að finna rétta lausn við 

stærðfræðilega viðfangsefninu. Það sem þetta forrit hefur upp á að bjóða fram yfir það að vera 
að vinna með blað og blýant er að notendur fá þessa aðstoð eða vísbendingu en þeir gætu í 
raun og veru sótt kubba eða önnur hjálpargögn og notað frekar. Það er ekki tímapressa í þessu 

forriti. Forritið býður notendum aldrei upp á að ígrunda eða gera grein fyrir hugsun sinni og 
það er bent á mistök með því að þau eru lituð rauð en notanda er ekki boðið upp á að leiðrétta 
þau. Verkefnin verða oft meira krefjandi eftir því sem líður á leikinn en það er ekki algilt. 

Forritið aðstoðar nemendur við að auka þekkingu sína í að tengja saman ólíkar framsetningar 
á sama viðfangsefninu en það gerir það með því að sýna hvernig hægt er að tákna fjöldann 

með hlutum eða fingrum eða með því að skrifa hann beint niður. 
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Mynd 8. Þrjú skjáskot úr smáforritinu Math Kid. 

Eins og sjá má myndunum fá notendur annað hvort grænt (rétt svar), gult (fékk 

vísbendingu) eða rautt (rangt svar) fyrir framan dæmið sem þeir hafa reiknað en liturinn veltur 
á því hvort svarið er rétt eða ekki og hvort notendur hafi fengið vísbendingu. Þarna má sjá 

hvernig myndir af höndum eru notaðar til þess að aðstoða notandann við að reikna rétt. Þegar 
verið er að vinna með frádrátt haldast fingurnir grænir en það er ekki fyllt upp í sem táknar að 
verið sé að draga þá frá. Í þessu smáforriti fá notendur að vita það um leið hvort mistök hafi 

átt sér stað og hafa þeir öll dæmin sem þeir hafa reiknað fyrir framan sig. 

Eins og hefur komið fram er til fjöldi smáforrita sem hægt er að hlaða niður í spjaldtölvur 
með það að markmiði að efla stærðfræðilega þekkingu notanda forritsins. Aðeins með því að 

slá inn ,,math“ (ísl. stærðfræði) í leitargluggann á Appstore (vefverslun fyrir Apple-vörur) 
kemur upp gríðarlegur fjöldi forrita. Einnig er hægt að slá inn ákveðin stærðfræðileg hugtök 

(sem dæmi má nefna „fraction“ (ísl. almenn brot), „addition“ (ísl. samlagning), „subtraction“ 

(ísl. frádráttur), „multiplication“ (ísl. margföldun) og „division“ (ísl. deiling)) og koma þá upp 
enn fleiri möguleikar. 

Valin voru nokkur smáforrit til þess að skoða og verða þau greind nokkuð ítarlega hér fyrir 
neðan. Skoðaðir verða fimm þættir sem allir eru mikilvægir þegar við kemur góðu, 
árangursríku stærðfræðinámi barna. Það sem verður skoðað og gagnrýnt í þeim forritum sem 

verða tekin fyrir er: 

• Hvort notendur séu látnir vinna undir tímapressu. 

• Hvort verið sé að auka leikni nemenda í að tengja saman ólíkar framsetningar á 
sama stærðfræðilega viðfangsefninu. 

• Hvort smáforritið bjóði upp á ígrundun eða leggi spurningar fyrir notendur sem 

krefji þá um að gera grein fyrir hugsun sinni. 
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• Hvort smáforritið bjóði upp á miskrefjandi verkefni fyrir notendur. 

• Hvernig unnið er með mistök semnotendur gera. 

Taflan sem sjá má í viðauka var notuð til þess að greina þessa þætti í smáforritinum. Í 

tölfunni má sjá þær spurningar eða þætti sem fylgst var sérstaklega með til þess að hægt væri 

að greina þá fimm þætti sem valdir voru 

4.1 Motion Math for schools 
Smáforritið Motion Math for schools býður upp á sjö mismunandi leiki þar sem fengist er við 
mismunandi inntaksþætti í stærðfræði. Leikirnir sem hægt er að spila í gegnum Motion Math 
for Schools heita Pizza, Cupcake, Bounce, Zoom, Hungry Fish, Hungry Guppy og Match. 

Smáforritið Motion Math for schools flokkast undir gerð fjögur af smáforritum samkvæmt 

Moyer-Packenham og Bolyard (2016) en það er smáforrit sem er leikur. Þá er hreyfanlegt 
stærðfræðilegt viðfangsefni til staðar, ásamt tölum eða texta og leiðbeiningum fyrir 

notandann hvernig vinna eigi með viðfangsefnið. Til að flokkast sem leikur þarf smáforritið að 

hafa ákveðið markmið og gæti innihaldið borð, verðlaunagripi, tímapressu og/eða áskoranir. 
Til þess að smáforritið flokkist sem leikur þarf það ekki að innihalda alla þessa þætti heldur 

einhverja þeirra. Verðlaunin í leikjunum í Motion Math for schools eru einhver viðbót við þann 

karakter sem notandi er að nota í leiknum sem hann spilar (má þá nefna nýja liti eða mynstur 
á fiskinn í leiknum Hungry Fish).  

Allir leikirnir sem skoðaðir voru innan smáforritsins Motion Math for schools eiga það 

sameiginlegt að þeir hafa nokkur borð sem notandi getur valið á milli. Það er kynning (e. intro) 
á öllum leikjunum sem aðstoðar notandann við að skilja hvað og hvernig leikurinn fer fram. Í 
kynningunni þarf notandinn sjálfur að prófa leikinn en með aðstoð. Leikirnir sjálfir eiga það 

sameiginlegt að í þeim er fengist við stærðfræði. Með því á ég við að það koma ekki upp dæmi 

sem notandi þarf að leysa til þess að komast lengra (til dæmis til að opna læstan skáp eða 
komast í gegnum hurð). Þess í stað eiga notendur að leysa stærðfræðileg dæmi með þeim 

tilgangi að auka þekkingu og leikni sína. Megintilgangur leikjanna er ekki að reikna ákveðið 

mörg dæmi heldur að skilja ólíkar framsetningar og bjóða leikirnir upp á eitthvað meira en ef 
eingöngu er notast við blað og blýant.  

Farið verður yfir fjóra leiki sem hægt er að spila í smáforritinu Motion Math for schools en 

þeir eru Zoom, Hungry Fish, Bounce og Match.  

 Motion Math Zoom 

Motion Math Zoom er leikur sem eflir leikni nemenda í því að staðsetja tölur á talnalínu. 

Leikurinn felst í að meta stærð talna og innbyrðis afstöðu á talnalínu. Það reynist mörgum 

erfitt að staðsetja tölur á talnalínu, skilja stærðarröð tugabrota og bera stærðir saman. Sem 
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dæmi nefni ég að það geti reynst mörgum erfitt að bera saman 3,5 og 3,05. Forritið leggur 

mikla áherslu á tugakerfið og að auka þekkingu nemenda í að skilja hvað það er sem skiptir 

máli þegar ákvarða á hvor talan er stærri og hvor minni. Það sem leikurinn hefur fram yfir það 
að nemendur séu að vinna á blað með blýant er að nemendur geta unnið með talnalínuna á 

þann veg að þeir geta stækkað eða minnkað bilið á milli talnanna (notendur geta þysjað inn 

og út). Notendur fá á skjáinn blöðru sem merkt er einhverri tölu og svo eiga þeir að staðsetja 
hana á réttum stað á talnalínunni. Í þessum tiltekna leik er samspil á milli þess hversu háar 

tölur notandi er að vinna með á talnalínunni og hvaða mynd eru á talnalínunni. Sem dæmi má 

sjá frumur, skordýr, býflugur, froska, nashyrninga og risaeðlur og er þá stærð fyrirbærisins í 

takt við töluna á talnalínunni, því hærri tala því stærra fyrirbæri. Þetta gerir forritið myndrænt 

og skemmtilegt og aðstoðar yngri nemendur við að ná sterkari tengingu við stærðir talna.  

Forritið býður upp á þann möguleika að notendur geta valið hvort þeir vinni með heilar 
tölur (jákvæðar og neikvæðar) eða tugabrot og býður því forritið upp á miskrefjandi verkefni. 

Í upphafi getur notandi valið hvort hann ákveði að vinna með tölur frá 0-10.000, tölur með 

tíunda hluta, hundraðasta hluta, þúsundasta hluta eða neikvæðar tölur. Þegar notandinn 
hefur valið hvaða gerð af tölum þeir ætla að vinna með geta þeir ákveðið hvort þeir vilji ,,No 
Rush“ eða ,,Think Fast“. Þá geta nemendur valið hvort þeir vilji vinna undir tímapressu eða 

ekki. Það það mikill kostur að hægt sé að vinna án tímapressu svo að nemendur geti gefið sér 
góðan tíma í að ígrunda og velta fyrir sér stærð talnanna. Notendum er boðin aðstoð ef þeir 
gera rangt nokkrum sinnum í röð eða ef þeir eru lengi að hugsa. Þá kemur upp blaðra sem 

stendur á ,,Want Help?“ (má bjóða þér aðstoð). Það er valfrjálst hvort notandi nýtir sér 
aðstoðina. Ef notandi vill aðstoð sýnir forritið hvar eigi að staðsetja töluna svo að hún sé á 

réttum stað á talnalínuna, sér þá notandi hvort hann eigi að minnka eða stækka bilið á milli 
talnanna. Næst á notandi að herma eftir því sem smáforritið gerði til þess að staðsetja töluna 
á réttan stað. Notandi þarf að leika eftir því sem forritið sýnir honum. 

 
Mynd 9. Þrjú skjáskot úr leiknum Zoom. 

Hér má sjá þrjú skjáskot úr leiknum Zoom. Á myndinni lengst til vinstri er útskýrt fyrir 

notandanum hvað hann á að gera til þess að sjá hvar talan á að vera svo að hún sé á réttum 

stað á talnalínunni. Á myndinni sem staðsett er í miðjunni þurfa nemendur að stækka 

talnalínuna inn á við (þysja inn) til þess að sjá hvar þeir eigi að staðsetja töluna. Á myndinni 
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lengst til vinstri má sjá þegar verið er að vinna með lægri tölur en á myndinni í miðjunni og því  

froskar á þeirri mynd en ekki nashyrningar. Sjá má að súlan þar sem talan sem verið er að vinna 

með á að vera er auð og aðstoðar það því nemendur við að staðsetja hana á réttan stað. 

 Motion Math Hungry Fish 

Motion Math Hungry Fish eflir nemendur/notendur í að draga frá og leggja saman tvær eða 

fleiri tölur. Í fyrstu velur notandi hvort hann vilji fara í borð sem einkennist af frádrætti, 
samlagningu eða neikvæðum tölum. Notandi getur einnig valið hversu háar tölur hann vill 

vinna með en hann velur borð eins og; frá -1 til -5, -11 til -15, neikvæða tugi (-10s) eða neikvæð 

hundruð (-100s). Notandi getur því farið í miskrefjandi borð. Næst getur notandi valið hvort 
hann vilji enga tímapressu (No rush), tímapressu (Think fast) eða mikla tímapressu (Think 

faster).  

Leikurinn virkar á þann veg að það koma upp loftbólur með tölum í ásamt fisk sem er 

merktur ákveðinni tölu. Notandi þarf að leggja saman eða draga frá tvær eða fleiri loftbólur til 
þess að útbúa þá tölu sem fiskurinn vill fá. Þegar notandi hefur náð að gera sömu tölu og 

fiskurinn biður um gefur hann fisknum hana og við það stækkar fiskurinn. Fiskurinn stækkar í 

hvert skipti sem hann er mataður af réttri tölu sem gerir árangurinn sjónrænan. Fiskurinn 
borðar ekki rangar tölur og þegar notandi hefur búið til tölu sem ekki er mögulegt fyrir fiskinn 

að borða (til dæmis búið til of háa tölu og það er ekki mögulegt að draga frá) hverfur sú loftbóla 

úr leiknum án nokkurs fyrirvara. Enginn stuðningur eða spurningar eru í boði fyrir nemendur í 
þessum leik og eru engar vísbendingar gefnar. Í þessum leik er ekki unnið með ólíkar 

framsetningar á sama stærðfræðilega viðfangsefninu í þessum leik. 

 
Mynd 10. Tvö skjáskot úr leiknum Hungry Fish. 

Á skjáskotinu sem staðsett er vinstra megin á mynd 10 má sjá hvernig notanda er boðið að 

velja á milli þess að vinna undir tímapressu eða ekki. Allir leikirnir í forritinu Motion Math for 

schools eru með það sameiginlegt að notandi getur ráðið hvort hann vilji vinna undir 

tímapressu eða ekki. Á skjáskotinu sem staðsett er hægra megin sjáum við fiskurinn vill að við 
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leggjum saman tölur til þess að fá töluna 90. Sá sem spilar leikinn hefur val, hann getur farið 

mismunandi leiðir að réttu svari. Þá á ég við að notandi getur farið ólíkar leiðir að því að fá 

töluna 90 á loftbólu, hann gæti til dæmis lagt saman 80 og 10 eða 70,10 og 10. Gæti þetta ýtt 
undir ígrundun þar sem notandi sér töluna 90 og þarf hann að velta því fyrir sér hvernig hann 

getur fengið þá útkomu. Fiskurinn stækkar í hvert skipti sem hann fær loftbólu sem eru 

myndræn verðlaun. 

 Motion Math Match 

Leikurinn Match eflir leikni nemenda í að tengja saman ólíkar framsetningar á sama 

stærðfræðilega viðfangsefninu. Í upphafi velur notandi hvort hann vilji vinna með 
samlagningu, frádrátt eða margföldun. Eins og hinir leikirnir í Motion Math for schools býður 

þessi leikur upp á að spila hann án þess að hafa tímapressu. Þessi leikur er eins og 

samstæðuspil en nemendur eiga að tengja saman ólíkar framsetningar á sama stærðfræðilega 

viðfangsefninu. Sem dæmi á notandi að tengja saman fjórar línur og fjórar kúlur. Þetta er í 

raun samstæðuspil þar sem para á saman ólíkar framsetningar á sama stærðfræðilega 

viðfangsefninu, sem fær notandann til þess að hugsa. Þegar notandi hefur gert villu er honum 
bent á hvaða tvær samstæður passa saman ásamt því að forritið biður notanda um að hægja 

á sér og vanda sig. Ef notandi velur röng spjöld of oft byrjar hann upp á nýtt í borðinu sem 

hann var að spila. Birtingarmyndir ólíku framsetninganna eru til dæmis fingrur (1,2,3,4 eða 5 
fingur eru upp í loft), kúlur, með margföldunartafla, dæmi (1+3), línur, sem dómínokubbar eða 

tölur ásamt kúlum. Eftir því sem notandi spilar lengur koma fleiri ólíkar framsetningarnar og 

fleiri spjöld eru í boði. Leikurinn verður því meira krefjandi eftir því sem notandi kemst lengra 
inn í hann. 

 
Mynd 11. Skjáskot úr Match. 

Á mynd 11 má sjá hvernig notandi er beðinn um að hægja á sér og vanda sig. Þarna er 

notandi hvattur til þess að ígrunda og leysa stærðfræðilega viðfangsefnið eftir bestu getu en 

að vera ekki að drífa sig. 
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Mynd 12. Tvö skjáskot úr leiknum Match. 

Á mynd 12 má sjá hvernig leikurinn býður upp á ólíkar framsetningar á stærðfræðilegum 
viðfangsefnum. 

 Motion Math Bounce 

Leikurinn Bounce eflir hæfni nemenda í að staðsetja náttúrlegar tölur, prósentur, almenn brot, 

tugabrot og skífurit á réttan stað á talnalínu. Leikurinn lýsir sér þannig að það er api á bolta og 

á honum er einhver tala. Apinn skoppar um á boltanum og eiga notendur að halla 
spjaldtölvunni eða símanum til þess að láta boltann snerta talnalínuna á réttum stað. Þegar 

leikurinn er opnaður getur notandi valið hvað af þessum ólíku framsetningum hann vill vinna 

með. Þegar notandi hefur valið framsetningu getur hann valið hversu krefjandi borð hann vilji 
vera í. Sem dæmi tek ég náttúrlegar tölur en þá velur notandi hvort hann vilji vinna með tölur 

frá 0-1.000 eða 0-10.000. Það er ekki tímapressa í leiknum en boltinn stöðvar aldrei sem gæti 
valdið stressi eða kvíða hjá notendum. Þegar boltinn hefur skoppað ákveðið oft á tímalínuna 
koma upp vísbendingar, fyrst koma örvar sem benda notanda á hvort hann eigi að láta boltann 

fara lengra til hægri eða vinstri. Ef sú vísbending er ekki nóg koma upp strik á talnalínuna sem 
skipta henni niður í smærri einingar sem getur aðstoðar notendur við að staðsetja boltann á 

réttan stað, síðasta vísbendingin er síðan að strikin eru merkt með tölum og auðveldar það 

notanda enn frekar að staðsetja boltann á réttan stað. Þetta er því tímapressa að ákveðnu leyti 
þar sem notandi ákveður ekki sjálfur að fá aðstoð heldur gerist það eftir að boltinn hefur 

skoppað ákveðið oft á rangan stað sem getur gerst á meðan notandi er að hugsa og velta því 

fyrir sér hvar boltinn eigi í raun að skoppa. Ef notandi fer í gegnum allar vísbendingarnar 
stöðvast leikurinn og hann fer aftur á upphafsreit. 

Þessi leikur eflir nemendur í að staðsetja ólíkar framsetningar af ólíkum stærðum á 
talnalínu. Tökum sem dæmi að notandi sé að vinna í prósentuborði. Þegar hann er komin 

nokkuð langt inn í leikinn og hefur klárað nokkur borð fara tölurnar á boltanum stundum að 
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breytast. Þær eru þá ekki alltaf í prósentuformi heldur koma einnig fram sem tugabrot sem 

eykur þekkingu nemenda í því að tengja tugabrot við prósentu.  

 
Mynd 13. Tvö skjáskot úr leiknum Bounce. 

Á skjáskotinu til vinstri á mynd 13 má sjá hvaða stærðfræðilegu inntaksþætti notendur geta 
valið og æft sig í. Á skjáskotinu lengra til hægri má sjá að notendur geta valið hversu krefjandi 

verkefni þeir vilja vinna með. 

 
Mynd 14. Fjögur skjáskot úr leiknum Bounce. 
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Á mynd 14 má sjá hvernig forritið styður notandann og leiðir hann í áttina að réttri lausn 

án þess þó að gefa upp svarið strax. 

Þegar notendur hafa lokið við nokkur borð í því viðfangsefni sem þeir ákváðu að vinna með 
kemur upp öðruvísi talnalína en áður. En þá eiga notendur að segja hvort talan á boltanum sé 

minni (e. less), jöfn (e. equals) eða hærri (e. more) en talan á talnalínunni. Þá eru nemendur 

að vinna með sömu stærðfræðilegu hugtökin en í ólíkum birtingarmyndum. 

 
Mynd 15. Skjáskot úr Bounce. 

 Samantekt á forritinu í heild 

Á heildina litið uppfyllir smáforritið Motion Math for schools flest það sem ég er að leita eftir í 

smáforriti. Nemendur geta ákveðið sjálfir hvort þeir vinni undir tímapressu en að vinna undir 
tímapressu getur skapað óþarfa kvíða eða stress. Allir leikirnir gefa þann möguleika að velja 

um miskrefjandi borð eða viðfangsefni. Það að nemendur vinni að hæfilega krefjandi 

verkefnum dýpkar skilning þeirra á stærðfræðilegum viðfangsefnum. Það er þó enginn leikur í 

smáforritinu Motion Math for schools sem spyr spurninga og fær notandann þannig til þess að 
velta fyrir sér og ígrunda af hverju ákveðnir þættir eiga sér stað og af hverju þeir völdu ákveðna 

leið og efla þannig stærðfræðilega hæfni sína. Margir leikjanna vinna að því að efla leikni 

nemenda í því að tengja saman ólíkar framsetningar í stærðfræði en með því að efla það dýpka 

notendur skilning sinn á stærðfræðilegum viðfangsefnum, hugtökum og aðferðum. 

4.2 Sumaze! og Sumaze!2 
Smáforritin Sumaze! og Sumaze!2 flokkast sem leikir samkvæmt Moyer-Packenham og 

Bolyard (2016). Þá eru tvær eða fleiri ólíkar framsetningar á sama stærðfræðilega 

viðfangsefninu ásamt því að notendur geta hreyft viðfangsefnið með ákveðið markmið í huga. 
Smáforritin innihalda bæði nokkur borð sem notendur geta spilað. 

Forritin bjóða bæði upp á sjö mismunandi þætti sem notendur geta unnið í og aukið þannig 

við þekkingu sína. Í Sumaze! er boðið upp á borð þar sem fengist er við talnafræði, neikvæðar 

tölur, veldareikning, ójöfnur og tölugildi, logra, tölur og Fermat herbergi. Sumaze!2 er eins 

uppsett og Sumaze! en þar eru aðrir inntaksþættir sem notendur geta unnið í en þeir eru 
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talnafræði, almenn brot, tugabrot, prósentur, tölur og Fermat herbergi. Þegar notendur byrja 

að spila er aðeins opið fyrir einn þátt, í báðum forritum er byrjað á talnafræði. Þegar notendur 

hafa náð að leysa ákveðið mörg borð opnast fyrir næsta þátt. Þannig gengur það koll af kolli 
og geta notendur alltaf séð það á upphafsíðunni hversu mörg borð þeir þurfi að leysa í viðbót 

til þess að opna fyrir næsta þátt. Notendur geta farið á milli þáttanna og unnið á milli þeirra 

eins og þeim hentar. 

 
Mynd 16. Tvö Skjáskot úr Sumaze! og Sumaze!2 

 Á mynd 16 má sjá hvaða stærðfræðilegu þætti smáforritin Sumaze! og Sumaze!2 bjóða 

notendum upp á að spila í leikjunum. Notendur byrja á því að velja hvaða inntaksþætti þeir 
vilja efla með því að velja þátt/leikjaheim. Í hverju borði innan hvers leikjaheims byrjar notandi 

með ákeðna tölu og eiga notendur með mismunandi aðgerðum stærðfræðinnar að fá út aðrar 
tölur sem eru fyrirfram ákveðnar og notandi sér hvaða tölu hann á að fá út. 

 
Mynd 17. Tvö skjáskot úr leiknum Sumaze! 

Á skjáskotinu til vinstri á mynd 17 má sjá að notandi byrjar með töluna 5 en hún er blá. 

Notandi dregur töluna í áttina að þeim hnöppum sem hann vill nota til þess að fá út töluna 
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sem er á græna hnappnum. Notandi fer þá með bláa hnappinn yfir í +1 og þá kemst hann í 

gegnum græna hnappinn (=6) og að opinu. Á skjáskotinu til hægri má sjá að borðið heitir 

Decisions, sem þýðir ákvörðun, og gefur nafn borðsins það í skyn að notandi þurfi að ákveða 
hvort hann ætli að fara með bláa hnappinn (2) fyrst í x2 eða +1 hnappinn. Notandi þarf þá að 

gera sér grein fyrir að 2 x 2 + 1 = 5 sem gengur upp en að (2 + 1) x 2 = 6 og gengur því ekki. Það 

er því ákveðin vísbending til notandans í gegnum nafnið á þessu borði. Nöfnin geta því hvatt 
notendur til þess að ígrunda hvað skynsamlegast sé að gera næst. 

Notendur eru ekki í neinni tímapressu þegar þeir spila leikina. Þeir geta tekið sér sinn tíma, 

velt fyrir sér, ígrundað og séð fyrir sér hvað væri skynsamlegt að hafa sem næstu skref.  

Leikirnir bjóða upp á miskrefjandi þætti og borð svo að allir ættu að finna eitthvað við hæfi. 

Borðin verða oft flóknari eftir því sem lengra líður á en ekki er það alltaf þannig. Notendur 

þurfa alltaf að leysa ákveðið mörg borð til að opna fyrir næsta þátt/leikjaheim og í hverjum 

leikjaheim eru nokkur borð sem notendur þurfa að leysa, frá tólf borðum og upp í sextán. 

Leikurinn er ekki að vinna með ólíkar framsetningar á sama stærðfræðilega viðfangsefninu 

heldur er hann að efla færni nemenda í að vinna með ólíkar stærðfræðilegar aðgerðir. Engar 

spurningar koma upp á meðan leikurinn er spilaður og þurfa notendur aldrei að gera grein fyrir 
hugsun sinni. 

Notendur geta gert margar villur í þessum leikjum, án þess að vera látnir vita og geta þeir 
haldið lengi áfram í kjölfarið með ranga tölu. Ég geri ráð fyrir að notendur geri sér ekki alltaf 
strax grein fyrir því að villa hafi verið gerð fyrr en að þeir komast ekki í gegnum ,,hlið” en oft 

sjá notendur það áður með því að velta fyrir sér og ígrunda. Leikurinn leyfir þó ekki allar villur 
má þá nefna að í sumum borðum er ekki hægt að fara hærra en 1.000 og oft má aðeins vinna 

með heilar tölur. Þegar notandi reynir að fara með tölu sem ekki er leyfð í gegnum hlið (til 
dæmis tala hærri en þúsund í einstaka borðum) er spilað villuhljóð og kemur þá texti fyrir 
neðan sem segir notanda til um hver villan er. Það sem notandi hefur gert strokast þó aldrei 

út ósjálfrátt og þarf notanda alltaf sjálfur að fara til baka og byrja upp á borðinu á nýtt, hann 
hefur þá alltaf nægan tíma til þess að velta fyrir sér hvað hefði verið skynsamlegt að gera í 
staðinn. Þegar notandi gerir villur eða hefur ekki hreyft stærðfræðilega viðfangsefnið lengi 

koma ekki upp neinar vísbeningar eða leiðbeiningar. Það má þó stundum fá vísbendingar út 
frá nafni hvers borðs eins og tekið er fram. 
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Mynd 18. Þrjú skjáskot úr leiknum Sumaze! . 

Á mynd 18 má sjá þrjú skjáskot sem sýna betur hvernig leikurinn virkar. Grænu hnapparnir 

eru jafnaðarmerki sem láta notanda vita að bláa talan (sem er hnappurinn/talan sem notandi 
getur hreyft og vinnur með) þurfi að vera jöfn þeirri tölu sem er á græna hnappnum. Blái 

hnappurinn getur farið á rauðu hnappana í þeirri röð sem notandi telur að sé skynsamlegast 

en ekkert jafnaðarmerki er á þeim heldur einhver stærðfræðileg aðgerð. Gæti það því leitt til 
ígrundunar að notendur séu með alla möguleikana fyrir framan sig frá upphafi og að þeir þurfi 

að bera þá saman. Notendur gætu jafnvel hugsað dæmin aftur á bak og leyst þau þannig. 

 Samantekt á forritinu í heild 

Smáforritin Sumaze! og Sumaze!2 uppfylla það sem ég horfi fyrst eftir en það er að notendur 
þess séu aldrei undir tímapressu þegar þeir leysa viðfangsefnin. Notendur geta tekið sér allan 
þann tíma sem þeir þurfa til þess að hugsa og velta fyrir sér lausnum eða hvað skuli gert. Auk 

þess er ekkert þak sett á mistök sem eru gerð. Smáforritið eyðir ekki öllu því sem notandi hefur 
gert þegar mistök eiga sér stað, þess í stað þarf notandinn sjálfur að gera það, sem þýðir að 

notandi getur skoðað, ígrundað og ákveðið hvað hann vilji gera öðruvísi næst án þess að vera 

undir óþarfa álagi vegna tímapressu eða rangra svara. Smáforritið býður aldrei upp á ígrundun 
eða biður notanda um að gera grein fyrir hugsun sinni. Þar sem engin tímapressa er í forritinu 

er auðvelt fyrir kennara að bæta við forritið, til dæmis með því að fá nemendur að taka skjáskot 

af því sem þeir gera og gera grein fyrir hugsun sinni samhliða því. Stærsti gallinn sem ég sé við 
þetta smáforrit er að auðvelt er fyrir notendur að prófa sig stanslaust áfram þar til rétt lausn 

er komin í stað þess að velta fyrir sér og finna út rétt svar sjálf/ur. Það er samt erfiðara þegar 

lengra er komið inn í hvert viðfangsefni þar sem borðin verða flóknari og flóknari, og notendur 
þurfa að fara í gegnum fleiri hlið en áður. Smáforritið reynir mikið á þolinmæði og þrautseigju. 
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4.3 Splash Math 
Smáforritið Splash Math flokkast sem kennslufræðilegt smáforrit samkvæmt flokkun Moyer-
Packenham og Bolyard (2016) sem þýðir að það sé mynd til staðar, ásamt tölum og/eða texta 

en auk þess er einhverskonar leiðbeining fyrir notandann hvernig vinna eigi með 

stærðfræðilega viðfangsefnið. Er talið að þessi tegund smáforrita henti best fyrir 
einstaklingsvinnu.  

Smáforritið Splash Math býður notendum upp á að efla hæfni sína í mörgum þáttum 

stærðfræðinnar, má þá nefna samlagningu, frádrátt, tugabrot, almenn brot, blönduðum 

aðgerðum, að staðsetja á talnalínu, mælingum, klukkunni og tímanum, að lesa úr línuritum, 

að þekkja peninga og rúmfræði. Það getur verið erfitt að láta íslenska nemendur fást við sum 

af þeim verkefnum sem smáforritið býður upp á, þar sem allt er á ensku. Margir af leikjunum 

og borðunum gætu samt gengið upp fyrir íslenska, unga notendur. Sem dæmi gæti það reynst 

íslenskum nemendum erfitt að spila peningaborðin vegna þess að forsenda þess að spila þau 

er að þekkja erlenda mynt, sem er ekki sjálfsagt. Þegar notandi byrjar að nota smáforritið velur 

hann í hvaða bekk hann sé (líklega til að tryggja að verkefnin séu í réttu erfiðleikastigi) og er 
honum boðið að velja hvernig verkefnum hann vill vinna að, sem dæmi má nefna samlagningu 

og frádrátt, tíma og peninga, talnaskilning, mælingar eða rúmfræði. Notandi getur valið allt 

eða ákveðið að sleppa ákveðnum viðfangsefnum. Notandi getur síðan ákveðið hvort hann vilji 
vinna í smáforritinu eftir leikjaheimum, viðfangsefnunum eða til að efla einhverja ákveðna 

færni. Það er því úr mjög mörgu að velja og ættu flestir að geta fundið eitthvað sem höfðar til 

þeirra og getur eflt stærðfræðilega kunnáttu og skilning þeirra. 

 
Mynd 19. Fjögur skjáskot úr leiknum Splash Math. 

Á mynd 19 má sjá fjögur skjáskot úr leiknum Splash Math en þau sýna mismunandi 

leikjaheima sem notendur geta valið að spila í og eflt þannig stærðfræðilega leikni sína. 

Þegar notendur byrja að spila leikinn geta þeir valið á milli þess að fá stærðfræði sem 

hentar leikskóla, fyrsta bekk, öðrum bekk, þriðja bekk, fjórða bekk eða fimmta bekk. Notendur 

geta síðan flakkað eins og þeim hentar á milli þessa aldursstiga og fengið þannig hæfilega 



 

51 

krefjandi verkefni. Það eru mismargir leikjaheimar og mismörg borð sem notendur geta valið 

til þess að vinna í ólíkum inntaksþáttum og eftir aldri.  

Foreldri, forráðamaður eða kennari getur síðan fylgst með virkni og árangri notandans með 
því að skoða ,,report“ (ísl. skýrsla). Þar getur umsjónarmaður séð hversu mikið notandi hefur 

unnið á hverju aldursstigi. Hann getur nálgast súlurit yfir hversu margar stjörnur notandi náði 

á hverjum degi en notandi fær mismargar stjörnur eftir því hversu mörg mistök eru gerð í 
hverju borði, einnig sést hversu mörgum mínútum notandi hefur eytt í forritinu og að lokum 

sést skífurit þar sem umsjónarmaður getur séð hvernig notandi hefur verið að standa sig í 

hverju aldursstigi fyrir sig frá upphafi. Er þá árangri skipt niður í hæfni - ,,fullkomnlega náð“ (e. 
mastered), ,,góð hæfni“ (e. proficient), ,,viðunandi hæfni“ (e. satisfactory), ,,þarfnast 

þjálfunar“ (e. need Pratctive) og ,,hefur ekki byrjað“ (e. not started). 

Hér fyrir neðan verður farið yfir nokkur þeirra viðfangsefna sem notendur geta valið að 
vinna í og aukið þannig við þekkingu sína með því að spila í smáforritinu Splash Math. Þau eru 

miskrefjandi eftir því hvaða aldursstig notandi velur og eru ekki allir þættirnir í boði fyrir öll 

aldursstigin heldur bætist meira við eftir því sem eldra aldursstig er valið. Umsjónarmaður 

getur fylgst náið með öllu því sem notandi gerir, til dæmis séð hversu mörg borð notandi hefur 
klárað af hve mörgum og hversu margar stjörnur notandi hefur náð af hversu mörgum. Auðvelt 

er því fyrir umsjónarmann að nálgast og skoða hvar styrkleikar og veikleikar notanda liggja.  

 Mælingar og stærðir 

Þegar unnið er með mælingar í smáforritinu Splash Math er bæði notað metrakerfi og 

bandaríska mælikerfið sem byggir á tommum. Hægt væri að flokka það sem ókost að notast 
sé við tommur en að íslenskir nemendur noti metrakerfi þegar þeir læra mælingar. Það er þó 

vel hægt að efla leikni nemenda í því að mæla hluti og gera sér betur grein fyrir stærðum og 

lengdum með því að notast við smáforritið (þrátt fyrir að tommur séu mikið notaðar), en 

notendur/nemendur lesa á mælistiku í forritinu og velja rétta lengd út frá því. Hægt er að gera 

nemendum grein fyrir því að verið sé að vinna með annað kerfi en metrakerfi í þessum 

ákveðnu verkefnum. 

 
Mynd 20. Tvö skjáskot úr leiknum Splash Math. 
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Á mynd 20 er verið að vinna með mælingar í leiknum Splash Math. Eins og sjá má á 

myndunum er reglustika sem aðstoðar notendur við að velja rétta lengd. Það er vel hægt að 

vinna með þennan leik í kennslu þó svo að við lærum metrakerfi hér á landi. Þessi leikur eflir 
nemendur í að lesa á reglustikur og ákvarða lengd hluta. Þegar lengra er komið inn í leikinn er 

einnig farið að vinna með metrakerfi sem hentar íslenskum nemendum betur, þá eru svipuð 

verkefni nema mælikerfið er annað. Einnig eiga þeir sem spila í leiknum að ákvarða hvor 
mælieiningin sé réttari, tek sem dæmi að það er mynd af baðkari og síðan eru valmöguleikarnir 

20ml af vatni eða 20 lítrar af vatni og á notandi að velja réttara svarið. 

 
Mynd 21. Fjögur skjáskot úr leiknum Splash Math. 

Á mynd 21 má sjá borð sem birtast þegar notandi ákveður að bæta sig í að vinna með 

mælingar og lengdir. Hérna má sjá hvernig smáforritið býður upp á ólíkar leiðir til þess að 

notendur geti æft sig og bætt þannig við þekkingu sína hvað varðar mælingar, stærðir og 
lengdir. Það má því segja að forritið sé mjög fjölbreytt og hafi upp á nóg að bjóða. Notandi á 

bæði að raða í hæðarröð (bæði frá lægstu til hæstu og öfugt), stærðarröð (frá minnsta til 

stærsta og öfugt), velja lengsta hlutinn, velja stysta hlutinn og ákvarða stærð ákveðinna hluta 
með aðstoð frá forritinu. Aðstoðin er ýmist rúðustrik, kubbar eða annað sem veitir stuðning. 

Það er ekki verið að efla nemendur í að tengja saman ólíkar framsetningar í þessum þætti 

innan leiksins og er notandi aldrei beðinn um að gera grein fyrir hugsun sinni eða ígrunda. 
Þegar notandi gerir mistök bendir forritið á hver mistökin voru og hvert rétt svar er, notandi 

getur þó ekki farið til baka og leiðrétt mistökin heldur fær hann rautt í stikuna sem sjá má 

lengst til hægri á myndunum. Mistökin hverfa þó ekki af skjánum fyrr en notandi ýtir á hnapp 
sem lætur hann halda áfram. Það er engin tímapressa í þessum leik þannig að nemendur geta 
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tekið sér sinn tíma í að velta fyrir sér og sjá hversu langur hluturinn er í raun og veru. Það að 

engin tímapressa sé í leiknum gefur kennara meiri möguleika á að bæta við verkefnum við 

forritið eins og að gera grein fyrir hugsun sinni eða að skrá niður þau mistök sem þeir gerðu í 
leiknum, en eins og fram hefur komið geta nemendur haft mjög gott af því að deila með öðrum 

og ræða þau mistök sem hafa verið gerð. 

 Almenn brot 

Þegar notandi velur að vinna með almenn brot þarf hann ekki að vinna undir tímapressu. Þá 

er verið að efla leikni notandans í að tengja saman ólíkar framsetningar á sama stærðfræðilega 

viðfangsefninu en það er vegna þess að sjá má almenn brot og myndir sem á að tengja saman. 
Sem dæmi má nefna að myndirnar eru ýmist hyrningar, vatnsmelónur, pizzur eða 

ferhyrningar. Er þá búið að skipta myndunum niður í hluta til þess að tákna almennu brotin 

sem notendur eiga síðan að tengja við.  

 

Mynd 22. Tvö skjáskot úr Splash Math. 

Á mynd 22 má sjá hvernig skjárinn lítur út þegar notendur eru að vinna með almenn brot í 

smáforritinu Splash Math. Engar spurningar koma upp eða ábendingar eða vísbendingar. 
Þegar notandi gerir mistök kemur upp á skjáinn hvert rétt svar er en honum er ekki boðið að 

fara til baka og laga mistökin. Borðin sem eru í boði í þessum þætti eru mörg og mismunandi 

og ættu notendur smáforritsins að geta aukið við þekkingu sína hvað varðar almenn brot með 

því að spila þau. 

 Talnaskilningur 

Þegar notandi velur að efla talnaskilning sinn er byrjað með auðveld borð en þau eru fljót að 

verða flóknari sem krefur notandann um að ígrunda, velta fyrir sér og sýna einbeitingu. Eins 

og hinir þættirnir í leiknum Splash Math vinna notendur ekki undir tímapressu en það er mjög 

mikilvægt því að þessi borð geta reynst krefjandi. Það getur verið erfitt að vinna að því að efla 

talnaskilning íslenskra nemenda með því að spila í þessu smáforriti þar sem allt er á ensku og 

notendur verða að hafa ágæta þekkingu á ensku til þess að geta spilað. Þegar notendur vinna 

að því að efla talnaleikni sína er verið að tengja saman ólíkar framsetningar á sama 

stærðfræðilega viðfangsefninu þar sem notendur sjá myndir af kubbum og eiga að geta táknað 
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fjölda kubba með tölum. Gerð er grein fyrir mistökum sem notendur gera með því að 

smáforritið segir notanda hvað sé rétta svarið og útskýrir örlítið hvers vegna það sé rétt. 

Notandi getur skoðað þær leiðbeiningar eins lengi og hann þarf og gæti verið kjörið fyrir 
notandann að skrifa niður útskýringar og rétt svar ásamt því sem hann hélt að væri rétt svar. 

 
Mynd 23. Sex skjáskot úr leiknum Splash Math. 

Á mynd 23 má sjá sex skjáskot úr leiknum Splash Math þar sem nemendur vinna í því að 
auka við þekkingu sína á tölum og þeim eiginleikum sem þær búa yfir. Eins og sést er unnið á 

marga vegu og er því efnið miskrefjandi og ætti að ná að höfða til flestra. Á fyrri myndinni í 

annarri línu má sjá hvað forritið gerir þegar mistök eiga sér stað. Það er farið mjög pent í það 
en útskýrt hver rétt svar sé og af hverju það sé rétt. Það kemur ekki stórt X eða neikvætt hljóð 

þegar mistök eiga sér stað . 

 Samlagning og frádráttur 

Notandi getur valið hvort hann vinnur með samlagningu eða frádrátt. Þættirnir um 

samlagningu og frádrátt verða greindir saman þar sem þeir eru líkir í uppsetningu. Sama á við 
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þegar notendur vinna með hina þættina sem hafa verið skoðaðir, þá sitja þeir ekki í tímapressu 

heldur geta gefið sér góðan tíma í að velta fyrir sér og ákveða hverju þeir ætli að svara. Það er 

möguleiki að velja miskrefjandi borð en notendur geta ákveðið hversu háar tölur þeir vilji vinna 
með. 

 
Mynd 24. Fjögur skjáskot úr leiknum Splash Math. 

Á mynd 24 má sjá fjögur skjáskot af því þegar notendur vinna með samlagningu og frádrátt. 

Eins og sjá má á myndunum er unnið á mjög fjölbreyttan hátt í þessu smáforriti. Einnig má sjá 
hvernig unnið er með mistök en notanda er sagt hvert rétt svar sé á meðan hans ranga svar 
stendur enn. Notandi getur þá borið saman og séð hvar mistökin liggja og ígrundað þau. Rétta 

svarið hverfur ekki af skjánum fyrr en notandi ýtir á hnapp sem á stendur ,,Next“ (ísl. halda 
áfram) sem gefur honum eins langan tíma og hann þarf til þess að virða nýja svarið fyrir sér. 
Þegar notendur vinna með fjögurra stafa tölur eru kubbar notaðir sem stuðningur við 

notandann þar sem það getur oft auðveldað notendum að hafa eitthvað sýnilegt sem þeir geta 

tengt við, mismunandi framsetningar á sama stærðfræðilega viðfangsefninu (kubbar eða 
tölustafir). Notendur eru aldrei beðnir um að gera grein fyrir hugsun sinni þegar þeir vinna 

með samlagningu og frádrátt í smáforritinu Splash Math. Þó er unnið að því að efla nemendur 

í að tengja saman ólíkar útfærslur á sama stærðfræðilega viðfangsefninu með því að nýta ýms 
hjálpargögn eins og kubba eða kúlur. 

 Leikjaheimar 

Notendur geta valið á milli margra leikjaheima sem þeir geta spilað í. Það er mismunandi eftir 

því hvaða aldursstig notandi velur hversu margir leikjaheimar koma upp. Sem dæmi má nefna 
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að ef notandi velur fyrsta bekk koma tuttugu leikjaheimar upp, en ef notandi velur fimmta 

bekk koma upp níu leikjaheimar. Leikjaheimarnir verða flóknari og meira krefjandi eftir því 

sem hærra aldursstig er valið. Það er þó aðeins í boði að spila stuttar útgáfur af hverjum 
leikjaheim (beta) í gjaldfrjálsi útgáfu af smáforritinu en það er úr nógu að velja svo að fría 

útgáfan ætti að vera nóg. 

Leikjaheimarnir eru jafn mismunandi og þeir eru margir. Þeir eru þó meira eins og leikir 
eins og nafnið gefur í skyn, heldur en hin borðin sem notendur vinna með og voru kynnt hér 

fyrir ofan (þar sem notendur velja ákveðinn inntaksþátt til að bæta sig í). Það er aðdragandi 

að hverju borði sem getur verið nokkuð langur og rænir því dýrmætum tíma. Einnig geta 
notendur/nemendur eða kennari ekki ákveðið ákveðinn inntaksþátt sem notendur eiga að 

vinna með nema með því að skoða hvern leikjaheim fyrir sig og sjá hvað hann leggur áherslu 

á. Þessi partur af smáforritinu hentar því frekar sem frjáls tími, þar sem nemendur geta verið 
að leika sér en samt að efla stærðfræðilega leikni sína. Þegar notendur spila í leikjaheimunum 

sitja þeir ekki undir tímapressu og gefst þeim því nægur tími til þess að hugsa, velta fyrir sér 

og spá fyrir hvaða svar sé rétt. Þegar notandi hættir að spila í leikjaheim fær hann í raun 
einkunnablað þar sem hann sér hversu mörg svör voru rétt af hve mörgum. Einnig kemur fram 
númer hvað verkefnin voru sem mistök höfðu átt sér stað, ásamt upplýsingum sem segja 

hvaða svar notandi gaf og hvaða svar er rétt. Það gæti því verið tilvalið fyrir notendur 
smáforritsins að skrá niður þessar upplýsingar og geyma þær, jafnvel deila með öðrum og 
ígrunda þær. 

 
Mynd 25. Fjögur skjáskot úr leiknum Splash Math. 
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Á mynd 25 má sjá fjögur skjáskot úr smáforritinu Splash Math. Skjáskotin sýna þegar 

notandi velur að spila í leikjaheim. Eins og sjá má eru leikjaheimarnir mjög mismunandi og efla 

því ólíka inntaksþætti hjá nemendum. Einnig má sjá einkunnaspjald eins og notandi fær þegar 
hann hefur lokið við ákveðin verkefni. Notendur smáforritsins eru aldrei beðnir um að gera 

grein fyrir né ígrunda hvers vegna þeir gáfu ákveðið svar þegar þeir spila í leikjaheimum. 

Notendur fá einnig að gera aftur þar til réttu svari er náð og er mistökum ekki veitt mikil athygli 
nema í lokin með einkunnaspjaldinu. 

 Samantekt á forritinu í heild 

Forritið er mjög fjölbreytt og hefur því upp á ótrúlega mikið að bjóða. Notendur geta ákveðið 
hvort þeir vilji spila í leikjaumhverfi eða hvort þeir velji ákveðna þætti til að efla færni sína í, 

því ættu allir að geta fundið eitthvað hæfilega krefjandi og sem hentar. Þegar notendur velja 

að spila í leikjaumhverfi fer mikill tími í kynningu (e. intro) á hverju borði fyrir sig sem er tími 

sem hægt væri að nýta mun betur. Því myndi ég sem kennari hvetja nemendur til þess að velja 

frekar ákveðna þætti og vinna í þeim, það gengur mun hraðar fyrir sig og nýtist því tíminn 

betur.  

Sem ókost má nefna að forritið er allt á ensku sem getur reynst mörgum erfitt. Í forritinu 
eru einstaka þættir sem er nær ómögulegt fyrir unga íslenska nemendur að vinna með, má þar 

nefna rúmfræði auk þess að læra um peninga. Í rúmfræði er mikið verið að spyrja um hugtök 

og þegar verið er að vinna með peninga eru notaðar myndir af erlendri mynt og eiga nemendur 
að greina myntina. 

Smáforritið styður vel við notendur þess en í flestum tilvikum er myndræn aðstoð til þess 
að aðstoða notendur við að komast að réttri lausn, má þá til dæmis nefna myndir af kubbum, 

kúlum eða rúðustrikur (eins og í reikningsbók) í bakgrunni til að aðstoða notendur við að 

ákvarða stærð. Einnig má nefna að notandi getur ýtt á lítinn hnapp í öllum borðunum þar sem 

kemur upp tómt blað og blýantur þar sem notandi getur skrifað hjá sér nótur, minnisatriði eða 

reiknað til að aðstoða sig við að finna rétt svar. Einnig geta notendur beðið forritið um að lesa 

upphátt fyrir sig sem getur verið mikill stuðningur fyrir marga. Þegar notendur eru að vinna 

með ákveðið viðfangsefni koma oft upp sömu dæmin og sömu myndirnar, ásamt sömu 

valmöguleikunum með ágætu millibili. Ég tel þetta vera gert til þess að kanna hvort notendur 

hafi verið að fylgjast með ef þeir gerðu mistök í fyrra skiptið, eða hvort þeir muni gefa rétt svar 

í seinna skiptið. 

Smáforritin þrjú sem greind voru ítarlega voru hafa margt sammerkt en má þá fyrst nefna 

að þau bjóða öll notendum þess upp á að vinna í því án tímapressu. Smáforritin buðu einnig 
öll upp á miskrefjandi verkefni og mikið úrval verkefna. Forritin unnu þó ekki öll að því að auka 

leikni notenda í að tengja saman ólíkar framsetningar á sama stærðfræðilega viðfangsefninu. 
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Það var einnig mjög mismunandi eftir forritum hvort þau hvöttu nemendur til ígrundunar, 

hvort nemendur voru látnir gera grein fyrir hugsun sinni eða svara spurningum. 
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 Umræða 

Mikil og ör tæknivæðing hefur átt sér stað á síðastliðnum árum. Með tilkomu spjaldtölva og 
internetsins hafa opnast mörg ný tækifæri hvað varðar kennslu í stærðfræði og fleiri greinum. 

Ég tel að tölvutækni geti verið góð viðbót við aðra kennsluhætti í stærðfræðikennslu ef vel 

tekst til. Tel ég þó að til þess að hægt sé að nota tölvutækni í stærðfræðikennslu þurfi notkun 

hennar að vera vel ígrunduð. 

Til eru óteljandi smáforrit sem eru með það að markmiði að efla stærðfræðilega hæfni 

notandans. Eins og gert hefur verið grein fyrir voru mörg smáforrit skoðuð en aðeins nokkur 

þeirra voru greind ítarlega í þessari rannsókn. Það er greinilegt að smáforritin eru mismunandi 
og má þá áætla að þau skapi ólík og missgóð tækifæri til náms. Eftir að hafa skoðað kenningar 

og ábendingar er varða árangursríkt stærðfræðinám og borið þær saman við smáforrit tel ég 

það nokkuð auðséð að það er margt sem þarf að huga að þegar velja á smáforrit til þess að 
nota í stærðfræðikennslu með það að markmiði að auka stærðfræðilega þekkingu nemanda. 

Myndi ég telja það undantekningartilvik að hægt væri að sækja fyrsta smáforritið sem kemur 

upp á listann þegar leitað er eftir stærðfræðiforriti og að það myndi henta þeim nemanda sem 
það er hugsað fyrir, ásamt því að uppfylla þær kröfur sem mikilvægt er að hafa á 

stærðfræðismáforrit og efla hæfni notandans. 

Forritasöfnin þrjú sem ég valdi og greindi voru smáforrit sem heilluðu mig, náðu til mín og 
vöktu þá tilfinningu hjá mér að mig langaði að halda áfram að spila í forritinu. Þau voru þó öll 
með það að markmiði að efla stærðfræðilega hæfni notandans.  

Hér fyrir neðan verður farið yfir hvern þann þátt sem ég ákvað að skoða í smáforritinum 
og hann skoðaður út frá þeim forritum sem skoðuð voru. 

5.1 Tímapressa 
Fjöldi forrita sem ég greindi voru strax í upphafi með tímapressu sem var það fyrsta sem ég 

horfði eftir. Ef tímapressa er sett á nemendur þegar þeir leysa stærðfræðileg viðfangsefni 

getur það ýtt undir óþarfa stress sem getur valdið því að notendur smáforritsins gleyma 
stærðfræðileg hugtökum og aðferðum sem þeir eiga að þekkja. Er það ástæða þess að ég 

greindi engin forrit ítarlega sem létu notanda þess leysa stærðfræðileg viðfangsefni undir 

tímapressu. Samkvæmt Boaler (2016) eru það gæði dæma sem skipta máli en ekki fjöldi leystra 
dæma. Það að nemendur eigi að leysa ákveðið mörg dæmi á ákveðnum tíma er algengt í 

smáforritum. Oft snúast leikirnir í smáforritum um það að nemendur eigi að leysa ákveðið 

mörg dæmi til þess að komast í næsta borð eða að nemendur fái ákveðið mörg aukastig fyrir 

afgangstíma sem þeir eiga eftir að þeir hafi leyst þau dæmi sem átti að leysa. Ég tel það mjög 
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mikilvægt að forritin séu laus við þennan eiginleika eftir að hafa kynnt mér kenningar er varða 

árangursríkt stærðfræðinám.  

Mörg smáforrit sem ég skoðaði buðu upp á þann möguleika að notendur gætu valið hvort 
þeir vildu spila undir tímapressu eða ekki, má þá til dæmis nefna forritið Motion Math for 
schools sem ég greindi ítarlega. Gera má ráð fyrir að sumum nemendum finnist gaman að leysa 

ákveðin dæmi eða borð undir ákveðnum tímamörkum, eða að fara í keppni – annaðhvort við 
sjálfan sig eða næsta mann.  

Smáforritin Sumaze!, Sumaze!2 og Splash Math eiga það sameiginlegt að notendur þess 

eru aldrei í tímapressu þegar þeir vinna að stærðfræðilegum viðfangsefnum. Öll forritin sem 

ég skoðaði og greindi ítarlega uppfylla kröfur mínar hvað varðar tímapressu en það er að 

notendur forritsins geti unnið í því án hennar. 

5.2 Spurningar eða ígrundun 
Skoðað var hvort forrit bæðu nemendur að gera grein fyrir hugsun sinni eða spyrðu spurninga 

sem notandi þess þyrfti að svara. Það var þó mun algengara en ég bjóst við að forritin vörpuðu 
upp spurningum sem fengu notanda þess til þess að ígrunda, velta fyrir sér og íhuga næstu 
skref. Var það þá helst í smáforritum sem voru án tímapressu og gáfu þá forritin notendum 

þess nægan tíma til þess að ígrunda.  

Eins og fram kom geta þær spurningar sem nemendur fá tengjast viðfangsefninu haft áhrif 
á hversu árangursrík stærðfræðinám þeirra verður og tala margir fræðimenn fyrir mikilvægi 

vel ígrundaðra spurninga (sjá t.d. Boaler, 2016 og Ingvar Sigurgeirsson, 2009). Bandarísku 

kennarasamtökin, National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2014) greina frá 

fjórum tegundum spurninga og er ein þeirra að biðja nemendur að gera grein fyrir hugsun 
sinni, ásamt þeim skrefum og aðferðum sem þeir beittu að réttri lausn. Í stað þess að 

nemendur sitji og vinni einungis í smáforritum getur kennarinn hvatt nemendur til þess að 

taka skjáskot af því sem þeir eru að gera og í kjölfarið fengið þá til að útskýra hugsun sína og 
þar af leiðandi kafað dýpra í það sem þeir hafa verið að læra. Er það í takt við þá sýn sem ég 

hef á nýtingu tölvutækni í stærðfræðikennslu en það er að smáforrit geti reynst góð viðbót í 

kennslu ef þau eru notuð vel. Mín hugsun er sú að hægt sé að bæta verkefnum við það sem 
tölvutæknin hefur upp á að bjóða. 

Skjáskotið sem kennarar gætu hvatt nemendur sína til þess að taka gæti til dæmis átt sér 

stað þegar réttri lausn hefur verið náð eða þegar mistök hafa átt sér stað. Er þá mögulegt að 
kennari biðji nemendur sína um að gera grein fyrir hugsun sinni eða þeim skrefum og 

aðferðum sem þeir beittu til að komast á þann stað sem skjáskotið er af. Tel ég að þetta geti 

þjálfað nemendur í því að gera grein fyrir hugsun sinni og í kjölfarið eflt stærðfræðilega leikni 
nemenda. Einnig gætu kennarar fengið nemendur til þess að ígrunda, til dæmis við lok hvers 
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borðs. Tel ég það því nokkuð auðgeranlegt að bæta verkefnum við notkun smáforrita ef að 

kennarar hafa áhuga á því. 

Smáforritin sem ég skoðaði eiga það öll sameiginlegt að það komu aldrei upp spurningar 
sem notendur þess þurftu að svara eða gera grein fyrir Bandarísku 

stærðfræðikennarasamtökin (National Council of Teachers of Mathematics, 2014) benda á að 

taldar séu minni líkur á að nemendur nái að þróa með sér raunverulegan skilning á efninu ef 
um fyrirfram ákveðnar spurningar er að ræða. Þegar spurningar eru fyrirfram ákveðnar er 

hugmyndum og vangaveltum nemandans ekki gefið rými. Fyrirsjáanlegt er að spurningar sem 

upp koma í smáforritum eru fyrirfram ákveðnar. Leikurinn Match í forritinu Motion Math bað 
notanda þess um að hægja á sér og endurhugsa skref sín sem felur í sér ígrundun. Þar sem öll 

forritin eru án tímapressu ætti það að reynast auðvelt að bæta við ígrundunarmöguleika fyrir 

nemendur, til dæmis með því að taka skjáskot og gera grein fyrir hugsun sinni. Forritin Sumaze! 
og Sumaze!2 fá notanda til að ígrunda og velta fyrir sér hver næstu skref eru án þess að varpa 

upp spurningum. Tala margir fræðimenn (til dæmis Boaler, 2015) fyrir því að ígrundun geti 

dýpkað stærðfræðilegan skilning nemenda.  Þegar notandi spilar í leiknum Sumaze! þarf hann 
ávallt að hugsa fram í tímann. Notandi hefur val, hann hefur alltaf tvo eða fleiri valkosti og þarf 
að ígrunda það vel hver næstu skref ættu að vera til þess að sigra borðið. Leikurinn er einnig 

með hægara viðmóti en aðrir sem ég skoðaði sem gefur notanda þess kost á að ígrunda eins 
lengi og hann þarf í hvert skipti. Notandi getur einnig unnið aftur á bak, en þá byrjar hann með 
með töluna sem hann á að fá út og fer með hana öfuga leið í gegnum brautina í huganum, það 

krefst mikilla vangavelta og ígrundunar að vinna á þann veg. 

5.3 Mistök 
Það er nokkuð algengt í smáforritum að það sé spilað neikvætt hljóð þegar notandi gerir 

mistök eða þá að það komi stórt merki yfir skjáinn (oft rautt) sem gefur í skyn eitthvað 

neikvætt. Mistök þurfa alls ekki að vera neikvæð og er ég sammála Boaler (2016) sem vill stuðla 
að jákvæðu hugarfari nemenda til mistaka. Segir hún að það geti stuðlað að jákvæðu hugarfari 

að gefa nemendum kost á að gera grein fyrir mistökum sínum. Er þá tilvalið að nemendur taki 

skjáskot þegar þeir verða varir við mistök og ræði þau í kjölfarið sín á milli en það er í takt við 
það sem Boaler (2016) mælir með. Tel ég mikilvægt að nemendur séu óhræddir að gera mistök 

og að þeir temji sér þá hugsun að mistök séu til þess að læra af þeim. Dixon og félagar (2016) 

mæla einnig með því að nemendur geri grein fyrir og útskýri úrlausnir sínar og að þeir séu 
óhræddir við að deila því með samnemendum og kennara ef þeir eru ósammála eða skilja ekki 

úrlausnir annara. 

Smáforritin sem ég skoðaði tóku mismunandi á mistökum en ekkert forrit gerði það á 
neikvæðan hátt, að mér fannst. Sem dæmi nefni ég að fiskurinn í leiknum Hungry Fish sem er 
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í Motion Math For schools borðar ekki rangar tölur þegar notandi gefur honum þær, hann 

syndir framhjá þeim og að lokum hverfur loftbólan. Þá gerir leikurinn notendum grein fyrir að 

talan sé ekki rétt þar sem fiskurinn vill ákveðna tölu án þess að gera það með niðrandi hætti. 
Það gæti þó gerst að notandi taki ekki eftir því að loftbólan springi og hverfi úr leiknum. Í 

leiknum Motion Math for schools er notanda boðin aðstoð ef mistök eru gerð oft í röð en 

notandi forritsins ræður hvort hann þiggur aðstoðina eða heldur áfram á eigin spýtur. 

Leikurinn Match sem tilheyrir leikjaheiminum Motion Math for schools kom með 

ábendingu til notandans ef hann gerði mistök. Ef notandi forritsins gerði of mörg mistök var 

hann sendur á byrjunarreit. Á meðan lætur Sumaze! Og Sumaze!2 notendur þess ekki vita 
þegar mistök hafa átt sér stað nema þegar notandi kemst ekki í gegnum ákveðin hlið vegna 

þess að talan þeirra er ekki rétt. Notandi þarf þó alltaf að fara sjálfur til baka og fá að byrja upp 

á nýtt, forritið gerir það ekki sjálft sem veldur því að notandi þess hefur allan þann tíma sem 
hann þarf til þess að velta fyrir sér hvar dæmið hefur farið úrskeiðis. Í smáforritinu Splash math 

fær notandi rautt merki í stiku sem gefur til kynna að mistök hafi átt sér stað. Notandi hefur 

þá ekki kost á því að fara til baka og leiðrétta þau mistök sem átt hafa sér stað en hefur notandi 
eins langan tíma og honum hentar til þess að velta fyrir sér mistökunum sem átt hafa sér stað, 
jafnvel taka skjáskot af þeim eða skrifa þau niður. Forritið gefur notanda þess upp rétt svar 

ásamt útskýringu og hverfa mistökin ekki né rétta svarið af skjánum fyrr en notandi lætur það 
hverfa. Mikilvægt er að nemendur fái að gera mistök og að þau séu notuð á uppbyggilegan 
hátt en margir fræðimenn (t.d. Boaler, 2015 og Dweck, 2000) hafa beint sjónum að því að 

heilinn þrokist mest þegar mistök eru gerð, hvort heldur sem nemendur geri sér grein fyrir að 
mistök hafi verið gerð eða ekki. 

Hiebert, Carpenter, Fennema, Fuson, Wearne, Murray o.fl. (1997) beina sjónum að því að 
mikilvægt sé að hvetja nemendur til þess að nota mistök til þess að læra af þeim. En einnig að 

gott sé að rannsaka þau og ræða. Það er vel hægt að koma því við að ræða mistök í þeim 

forritum sem hægt er að spila án tímapressu. Greinilegt er að það eru margir þættir sem spila 
saman í því hvaða forrit skynsamlegt geti verið að bjóða nemendum upp á að vinna í. Þegar 

forrit er án tímapressu er margt sem hægt er að bæta við þó svo að það sé ekki innbyggt í 

forritin.  

5.4 Val á verkefnum 

Fjöldi smáforrita bjóða notanda upp á miskrefjandi verkefni en bandarísku 

stærðfræðikennarasamtökin, National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2014) 
ásamt fleirum benda á að það geti skipti miklu máli að nemendur séu að vinna með hæfilega 

krefjandi verkefni og viðfangsefni til þess að stærðfræðinám þeirra verði sem árangursríkast. 



 

63 

Þrátt fyrir að mörg smáforrit bjóði upp á miskrefjandi verkefni voru einnig mörg sem gerðu 

það ekki og reyndu á engan hátt að aðlaga sig að notanda þess.  

Aðlögungarhæfni forrita var þó mismikil eins og við er að búast. Sum forrit buðu notendum 
þess upp á að taka litlar kannanir til þess að sýna fram á þekkingu sína. Mörg forrit buðu einnig 

notendum þess upp á að vinna að því að efla ólíka inntaksþætti (nefni sem dæmi margföldun 

eða deilingu). Áætla má að það sé þá leið forritsins til þess að koma til móts við mismunandi 
getu notanda þess. 

Flest forritin eru á ensku sem gæti talist ókostur hjá mörgum. Ungir íslenskir nemendur eru 

misvel að sér í ensku tungumáli og gæti það því reynst þeim miserfitt að spila í smáforritum. 

Samkvæmt verkefni sem sett var af stað af þeim Skúlínu Hlíf Kjartansdóttur og Sólveigu 

Jakobsdóttur (2014) kemur það þó ekki endilega að sök að efnið í smáforritum sé á ensku. 

Smáforritin Motion Math For schools og Splash Math eiga það sameiginlegt að notendur 
þess geta valið úr nokkrum leikjum eða leikjaheimum. Smáforritið Splash Math spyr þá 

notanda þess einnig um aldur og hvaða inntaksþætti hann vilji helst efla. Í smáforritinum 

Sumaze! Og Sumaze!2 geta notendur farið á milli leikjaheima og eflt þannig mismunandi færni, 
borðin verða oft flóknari eftir því sem líður á leikinn en það er ekki algilt. 

5.5 Hvetja nemendur til þess að tengja saman ólíkar stærðfræðilegar framsetningar 

Meðan á rannsókn minni stóð skoðaði ég mörg smáforrit. Ég fann fá forrit sem voru með það 

að leiðarljósi að efla færni nemenda til þess að tengja saman ólíkar stærðfræðilegar 
framsetningar. Margir fræðimenn (t.d. Goldin, 2014 og Tripathi, 2008) tala fyrir mikilvægi þess 
að efla leikni nemenda í að tengja saman ólíkar framsetningar á sama stærðfræðilega 

viðfangsefninu en talið er að það dýpki stærðfræðilega þekkingu nemenda. Ég er sammála því 

að það dýpki þekkingu nemenda ásamt því að fá þá til þess að ræða stærðfræðina og gera 
grein fyrir hugsun sinni. Tel ég því að ef nemendur geta séð sama stærðfræðilega viðfangsefnið 

frá ólíkum sjónarhornum styrki þá í að geta átt þýðingarmiklar samræður um stærðfræðina. 

Bæði Motion Math for schools og Splash Math leggja áherslu á að hvetja nemendur til þess 
að tengja saman ólíkar stærðfræðilegar framsetningar en það gera þau það til dæmis með því 

að biðja nemendur um að tengja saman ólíkar framsetningar á sama stærðfræðilega 

viðfangsefninu. Ég er sammála Boaler (2015) sem bendir á að það að geta skoðað sama 
stærðfræðilega viðfangsefnið frá ólíkum sjónarhornum dýpki þekkingu nemandans og auki 

leikni hans til þess að tengja saman og ræða stærðfræðileg viðfangsefni. Smáforritið Splash 

Math bauð einnig upp á stuðning og var þá stuðningurinn oft í formi mynda sem var þá að 
efldi þá tengingu á milli ólíkra framsetninga, myndirnar voru þá oft af kúlum, kubbum eða 

öðru. Smáforritin Sumaze! Og Sumaze!2 voru ekki með það að markmiði að auka leikni 

nemenda til þess að tengja saman ólíkar framsetningar. 
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5.6 Samantekt á umræðum 

Þeir þættir sem ég valdi að skoða og greina ítarlega í þessu verkefni tengjast margir hverjir. Þá 

nefni ég það sem dæmi að þegar smáforrit var laust við tímapressu var líklegra að einhver 
ígrundun hafi átt sér stað. Það er einnig hægt að bæta ýmsum verkefnum við það sem 

spjaldtölvur hafa upp á bjóða. Þá er til dæmis hægt að fá nemendur til þess að taka skjáskot 

af smáforritnu og bæta þannig við ígrundunarmöguleika. Auðvelt er að bæta við þau smáforrit 

sem eru án tímapressu allskonar ígrundunarmöguleikum eða að hvetja nemendur til þess að 
gera grein fyrir hugsun sinni. Mörg af þeim forritum sem skoðuð voru buðu upp á þann 

möguleika að velja á milli þess hvort spilað væri undir tímapressu eða ekki. Ég myndi eindregið 

hvetja nemendur til þess að spila án tímapressu þar sem það getur ýtt undir óþarfa kvíða og 
stress að vinna að stærðfræði lausnum undir tímapressu. Það kom aldrei upp spurning sem 

fékk nemenda til þess að gera grein fyrir hugsun sinni en upp komu leiðandi spurningar sem 

hvöttu nemendur/notendur til þess að ígrunda, velta fyrir sér og komast að réttri lausn. Ég var 

mjög hrifin af þessum leiðandi spurningum þar sem þær ræna nemendur ekki þeim möguleika 
að komast að réttri lausn með því að gefa upp rétt svar heldur hvetja nemendur til þess að 

hugsa. Ég fékk það ekki á tilfinninguna að mistök væru neikvæð í þeim forritum sem ég greindi. 

Það var þó einstaka sinnum sem spilari er sendur á byrjundarreit þegar mistök hafa átt sér stað 
eða að rauð merki sáust sem benda til þess að mistök hafi veið gerð. Það var þó aldrei neikvætt 

hljóð eða eitthvað sem gerði það að verkum að mér leið vanmáttugri.  Þau forrit sem greind 

voru ítarlega buðu einnig öll upp á miskrefjandi verkefni. Nemendur gátu þá valið á milli ólíkra 
inntaksþátta til þess að vinna að eða sett inn aldur og fengið þannig verkefni sem eiga að henta 

þeirra aldursstigi. Varðandi það að efla hæfni nemenda í að tengja saman ólíkar framsetningar 

á sama stærðfræðilega viðfangsefninu var oft unnið að því í formi stuðnings. Notendur fengu 
þá upp mynd af stærðfræðilegu viðfangsefni og gátu þannig séð betur fyrir sér og tengt saman. 

Greinilegt er að það er vel hægt að vinna með smáforrit í kennslu á marga vegu. Smáforritin 

geta bætt miklu við það sem nemendur geta gert með blaði og blýanti. Þá nefni ég sem dæmi 

leikinn Zoom þar sem nemendur geta þysjað út og inn til þess að gera sér betur grein fyrir 

tímalínu og eiginleikum hennar. En er það einnig mögulegt að bæta við það sem smáforritin 

hafa upp á bjóða með því að taka skjáskot og vinna með þau. Tel ég það því nokkuð greinilegt 

að smáforrit geti talist góð viðbót í kennslu ef notkun þeirra er vel ígrunduð. 
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 Lokaorð 

Allmargir hafa neikvætt viðhorf til stærðfræði, stærðfræðikennslu og þeirra aðferða sem eru 
gjarnan notaðar í kennslu. Margir forðast stærðfræði og sjá ekki raunverulegan tilgang þess 

að fást við stærðfræði. Tel ég mikilvægt að ég, sem verðandi kennari geri mitt besta til þess að 

breyta þessum neikvæðu röddum í jákvæðar. Upplifun mín er að algeng skoðun meðal fólks 

sé að það þurfi að færa nám barnanna nær þeirra áhugasviði, ásamt því að leyfa börnum að 

ráða meiru um nám sitt. Þar sem áhugi minn er mikill á tölvutækni og því sem henni fylgir tel 

ég að í kjölfarið af aukinni tæknivæðingu sé vel hægt að færa nám barnanna nær þeim með 

aðstoð frá tölvutækni. 

Ég tel að tölvutækni í stærðfræðikennslu geti verið góð viðbót í kennslu ef hún er notuð á 

skynsamlegan hátt. Tölvutækni þarf alls ekki að auka þekkingu eða leikni nemenda og mín 

skoðun er sú að hún gæti unnið á móti okkur ef kennarar eru ekki vel undirbúnir fyrir notkun 
hennar. Má þá til dæmis nefna ef kennarar velja forrit sem uppfylla ekki kröfur er varða 

árangursríkt stærðfræðinám. Til er ógrynni smáforrita og tel ég því mjög mikilvægt, í ljósi þess 

sem ég hef skoðað, að kennarar virkilega leggist yfir þau smáforrit sem þeir hafa áhuga á að 
nota í kennslu. Það vakti athygli mína hversu erfitt mér fannst að nálgast efni sem tengist 

notkun smáforrita í stærðfræðikennslu miðað við þá tölvuvæðingu sem átt hefur sér stað. 

Mér þótti það afar áhugavert og skemmtilegt að skoða smáforrit sem hægt er að nota í 
stærðfræðikennslu. Vinnan sem átti sér stað við gerð rannsóknarinnar var gefandi og vakti 
áhuga minn á að nota tölvutækni enn frekar sem verkfæri í kennslu. Áður en ég framkvæmdi 

rannsóknina hafði ég þó ekki velt því svo ítarlega fyrir mér hvaða kröfur væri skynsamlegt að 
setja á smáforrit og hefur þetta verkefni því eflt mig mjög sem verðandi kennara og vona ég 
að verkefnið nýtist öðrum til góðs. Það er greinilegt að það er margt sem hafa ber í huga þegar 

velja á smáforrit til að nota í kennslu með sem áhrifaríkustum hætti og vona ég að 
greiningarlykillinn sem ég útbjó muni nýtast öðrum kennurum til góðs. Það er fyrirsjáanlegt að 

það muni fleiri smáforrit bætast við öll þau smáforrit sem eru til nú þegar og tel ég að það sé 

mun gagnlegra að hafa aðgang af góðum greiningarlyklum við val á forritum frekar en lista yfir 
forrit sem talin eru góð. 

Í takt við aukna tæknivæðingu hefur mikil og hröð þróun átt sér stað á undanförnum árum 
í gerð og hönnun smáforrita. Sem dæmi má nefna aukinn hraða, skýrari myndir, viðmót, ásamt 
aukinni fjölbreytni. Til er ógrynni forrita en forritin sem ég valdi og greindi eru nokkuð þekkt 

og hafa notið mikilla vinsælda hin síðari ár. Hver þróunin verður næstu ár getur verið erfitt að 
gera sér grein fyrir. Eftir að hafa skoðað forrit út frá kenningum sem varða gott stærðfræðinám 

hafa margar spurningar vaknað. Áhugavert væri að greina svipuð forrit, forrit sem hafa það að 
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markmiði að efla stærðfræðilega hæfni notandans eftir einhver ár og í kjölfarið sjá hvernig og 

hvort myndræn framsetning hafi þróast. Ásamt því hvort raddstýring eða annað hafi bæst við.  

Ég hlóð niður mjög mörgum smáforritum en greindi aðeins þrjú ítarlega. Smáforritunum 
eyddi ég í mörgum tilvikum vegna tímapressu. Að láta nemendur vinna að stærðfræðilausnum 

undir tímapressu er þvert á það sem margir fræðimenn mæla með en samkvæmt þeim getur 

það skapað óþarfa kvíða að vinna undir tímapressu. Eftir að hafa unnið þetta meistaraverkefni 
myndi ekki hvarfla að mér að láta nemendur mína vinna í smáforriti sem hefur tímapressu þó 

svo að mörgum finnist gaman að keppa. 

Ég tel það forvitnilegt og áhugavert að fylgjast með því í framtíðinni hvort hönnuðir 
smáforrita sem hafa það að markmiði að auka þekkingu notanda muni skoða kenningar er 

varða gott nám nánar. Þá á ég við hvort framleiðendur smáforrita muni kynna sér hvað getur 

talist skynsamlegt að forðast eða hafa til staðar til þess að gott nám eigi sér stað. Til er fjöldi 

kenninga sem varða stærðfræðinám eða nám yfirhöfuð og tel ég að það gæti reynst höfundum 

smáforrita gagnlegt að skoða þessar kenningar og hafa þær í huga þegar smáforrit eru búin til. 

Ásamt þessu tel ég það geta verið forvitnilegt og skemmtilegt að sjá ítarlega greiningu á 
fleiri forritum þar sem til eru mörg smáforrit með mismunandi eiginleika og ólík markmið, 
hvort sem það eru smáforrit sem nota má í stærðfræðikennslu eða í öðrum fögum.  
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Viðauki: Tafla sem notuð var til að greina forrit  

 
Nafn á forriti: 1/2/3/4/5     
Í hvaða flokki er forritið samkvæmt Moyer-Packenham og Bolyard (2016)?       

  
Nafn á forriti:  Já  Nei Stundum 
Myndrænt tímaglas eða tímastika       
Hljóð sem getur valdið stressi       
Niðurtalning       
Ábendingar sem koma á skjáinn sem gefa til kynna að tíminn sé að klárast           

Ólíkar framsetningar 
Nafn á forriti: Já  Nei Stundum 
Alltaf til staðar       
Stundum til staðar           

Spurningar 
Nafn á forriti: Já Nei Stundum 
Koma upp ábendingar?       
Koma upp spurningar?       
Koma upp spurningar sem hvetja til ígrundunar?       
Eru notendur beðnir að gera grein fyrir hugsun sinni?       
Er möguleiki að skrifa hugsun sína?       
Er útgangspunktur þegar borðum eða leikjaheimum lýkur?           

Miskrefjandi verkefni 
Nafn á forriti: Já Nei Stundum 
Er notandi spurður um hæfni, aldur eða bekkjarstig í upphafi       
Eru mörg borð?       
Eru margir leikjaheimar?       
Getur notandi flakkað á milli borða?       
Er hægt að taka próf til þess að sjá hvar maður stendur?       
Er hægt að sýna fram á hæfni og sleppa borðum?       
Er boðið upp á mismunandi efni til þess að efla hæfni sína?       
Verða borðin flóknari eftir því sem líður á leikinn?       
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Mistök notenda 
Nafn á forriti: Já Nei Stundum 
Kemur hljóð þegar notendur gera mistök?       
Kemur ábending upp á skjáinn þegar mistök eru gerð?       
Er yfirlit í lokin hvaða mistök hafa átt sér stað?       
Segir smáforritið notanda hvert rétt svar er?       
Getur notandi leiðrétt mistök sín?       
Leiðréttir smáforritið mistökin?       
Fær notandi ,,einkunnablað" í lokin út frá mistökum sem gert voru?       
Er hægt að nálgast yfirlit yfir frammistöðu einhverstaðar?       


