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Ágrip 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvernig stelpur í unglingadeild 

grunnskóla upplifa stærðfræði og hvort stærðfræði spili hlutverk í framtíðarsýn 

þeirra. Rannsóknin beindist að áhuga stelpnanna á stærðfræði, viðhorfi þeirra 

til stærðfræði, trú á eigin getu, hvata til að gera vel og hvaða hlutverk 

stuðningur foreldra spilar í árangri. Stuðst var við eigindlegar og megindlegar 

rannsóknaraðferðir. Í eigindlega hlutanum voru tekin viðtöl við 16 stelpur. 

Ellefu  þeirra eru stelpur sem fá góðar einkunnir í stærðfræði en fimm þeirra 

ná ekki hæfniviðmiðum. Með viðtölunum var leitast við að draga reynslu 

stelpnanna upp á yfirborðið, hvernig þær upplifa stærðfræði og eigin getu í 

henni. Svör hópanna tveggja voru borin saman til að finna sameiginlega eða 

ólíka reynslu. Í megindlega hlutanum var stuðst við rafræna spurningakönnun 

sem lögð var fyrir nemendur í 8.-10. bekk. Í henni var fyrst og fremst verið að 

leita eftir því hvernig nemendur af báðum kynjum meta eigin getu, viðhorf og 

áhuga í stærðfræði. Rannsakanda þótti mikilvægt að skoða viðfangsefnið frá 

mismunandi hliðum og fá staðfestingu á hvort trú á sjálfan sig, viðhorf, 

stuðningur og því um líkt  skipti máli fyrir árangur, eða ekki. 

Í eigindlega hlutanum kom í ljós mikill munur á stelpunum sem ná 

árangri í stærðfræði og þeim sem gengur verr. Þær sem ná hæfniviðmiðum eru 

með skýra framtíðarsýn, vilja standa sig vel og þær upplifa stuðning frá 

foreldrum. Þær virðast þó flestar tregar að viðurkenna að þær séu góðar í 

stærðfræði, hafa minni trú á eigin getu en einkunnir segja til um og meðal 

eiginleika sem þær búa yfir er seigla og samviskusemi. Stelpurnar sem ná ekki 

hæfniviðmiðum eiga það sameiginlegt að hafa misst trúna á sjálfa sig og eigin 

getu, sem veldur því að þeim leiðist í tímum og hafa gefist upp á stærðfræði og 

finnst tilgangslaust að reyna. Úr megindlega hluta rannsóknarinnar kom fram 

að feður aðstoða meira við heimanám í stærðfræði og að strákar hafa 

neikvæðara viðhorf gagnvart stærðfræði en stelpur.  

 

 

 





 

Abstract 

The purpose of the study was to examine how girls in 8th-10th grade in 

Icelandic primary schools experience mathematics and to explore their 

interest  in mathematics, their attitude and motivation and the effect of their 

parents involvement on their achievement. In the study both qualitative and 

quantitative research methods were used. The qualitative part of the study 

consists of interviews with 16 girls, 11 individual interviews and one interview 

with a focus group of five girls. In the quantitative part of the study an online 

questionnaire was sent to students in the 8th - 10th grade, of both sexes, in 

selected primary schools around the country as well as distributed via social 

media.  The online questionnaire was supposed to give a frame of reference, 

since the participants answered questions regarding their own ability, attitude 

and interest in mathematics. The author of the study thought it would be 

important to look at the subject from a quantitative point of view as well.   
In the qualitative part of the research a clear difference was found 

between girls who excel in math and those who struggle. Those who excel have 

a clear vision for the future, are ambitious and have the support of their parents.  

Many of them seem shy to admit that they're good in math, they have less self 

confidence than their grades reflect. On the other hand, the girls who struggle 

at math have lost their self confidence in math. They lack interest and think 

math  is boring. As a result they have given up on math and have stopped trying 

to improve.  
Among interesting results from the quantitative part of the research is 

that fathers seem to be more involved in math homework than mothers, and 

boys have a more negative attitude towards math than girls. 
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Formáli 

Verkefnið er 30 ECTS-eininga meistaraprófsverkefni til M.Ed.-prófs í 

menntunarfræði við kennaradeild Háskólans á Akureyri, með áherslu á  

grunnskólastig. Leiðsögukennarinn minn var Valgarður Reynisson, 

doktorsnemi við Háskólann á Akureyri. Ég vil þakka honum fyrir góða 

leiðsögn, þolinmæði og góðar ábendingar við gerð verkefnisins. Ég er þakklát  

þeim nemendum sem tóku þátt í rannsókninni fyrir að gefa sér tíma til að 

spjalla við mig og gefa mér innsýn í það hvaða hlutverk stærðfræðin spilar hjá 

þeim. Án þeirra framlags hefði rannsóknin ekki orðið að veruleika. Einnig var 

þátttaka nemenda sem svöruðu rafrænni spurningakönnun mikilvæg og ég færi 

þeim bestu þakkir fyrir þátttökuna. Ég vil þakka kennurunum, sem hjálpuðu til 

við að kynna tengilinn á spurningakönnunina og að finna  þátttakendur, fyrir 

veitta aðstoð. Síðast en alls ekki síst fær fjölskyldan mín þakkir fyrir að standa 

með mér í gegnum námið og þá sérstaklega Ásthildur dóttir mín, sem hvatti 

mig óspart áfram auk þess að vera hvati að rannsóknarefninu.  Vinnuveitanda 

mínum og samstarfsfélögum vil ég þakka fyrir ráð og ómetanlegan stuðning, 

en þetta verkefni var unnið samhliða fullu starfi. Að lokum vil ég þakka vinum 

mínum fyrir veitta aðstoð, þið vitið hverjir þið eruð og hvað þið gerðuð.  

 Þegar ég var að velja viðfangsefni ritgerðarinnar ákvað ég að fjalla um 

eitthvað sem ég hef verulegan áhuga á. Því kom  stærðfræði fljótt til greina. Ég 

hef alltaf haft áhuga á stærðfræði, sérstaklega með tilliti til sögu kvenna. Frá 

unglingsaldri hef ég lesið mikið af fræðigreinum sem fjalla um stærðfræðinga 

og afrek þeirra. Oftar en ekki fjölluðu þær um karlmenn og getur það viðhaldið 

staðalímyndinni að stærðfræði sé fyrir karlmenn en ekki konur. Þegar ég var í 

menntaskóla skrifaði ég ritgerð um franska stelpu, Sophie Germain, sem var 

uppi á dögum frönsku byltingarinnar. Hún féll fyrir töfrum stærðfræðinnar en 

foreldrar hennar reyndu að koma í veg fyrir að hún gæti (sjálf)numið 

stærðfræði. Mótstaða þeirra tengdist því að það þótti óviðeigandi að kona legði 

stund á stærðfræði. Þau tóku af henni kertin svo hún hafði enga birtu til að lesa 

stærðfræðibækurnar sínar við, en allt kom fyrir ekki og Sophie fann leiðir til 

að halda áfram að læra. Að lokum gáfust foreldrar hennar  upp á að reyna að 

stoppa hana og  hófu að styðja hana í náminu. Sophie Germain og saga hennar 

er upphafið á áhuga mínum á sögu kvenna í stærðfræði.   

Þegar ég var 14 ára  fór ég með fjölskyldunni til útlanda og ég man eftir 

að hafa séð  risastórt skilti í snyrtivörudeild í einum stórmarkaðnum. Á skiltinu 

var teiknimyndafígúra, stelpa í bleikum kjól, og umhverfis hana voru tölur og 

stærðfræðitákn auk spurningamerkja og setningarinnar “I’m too pretty to do 

math” eða ég er of sæt til að reikna. Fyrir neðan skiltið var búið að stilla upp 

snyrtivörum sem áttu að höfða til unglingsstelpna. Skilaboðin voru því þau að 

stelpur ættu að mála sig og vera sætar og ekki vera að hugsa um stærðfræði. Í 

sömu búð voru einnig seldir bolir með þessari áletrun. Ég man að ég stóð fyrir 

framan þetta skilti,  gapti og trúði ekki mínum eigin augum. Ég gerði mér grein 



 

fyrir því hversu  slæm skilaboð þetta voru til ungra stelpna, sem eru að finna 

sig og móta sjálfsmyndina. Þetta voru jafn slæm skilaboð og ég hafði fengið 

skömmu áður frá stærðfræðikennaranum mínum í 8. bekk.  Hann sagði við mig 

að ég þyrfti ekki að skilja prósentureikning, því þegar ég myndi eignast kærasta 

þá myndi hann sjá um það fyrir mig. Ég einsetti mér í kjölfarið að verða engum 

háð í stærðfræði, fór úr því að vera góður nemandi í að vera afburðanemandi. 

Í dag starfa ég sem leiðbeinandi í stærðfræði á unglingastigi.  
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1. Inngangur  

Í skólakerfinu er árangur stelpna og stráka reglulega borinn saman. Það sést 

glögglega þegar niðurstöður úr samræmdum prófum eða PISA könnunum eru 

birtar og fréttamiðlar fyllast af alls konar myndrænum gröfum og tölum um 

árangur hvors kyns fyrir sig. Í rannsókninni ætla ég að skoða stelpur og 

stærðfræðiárangur þeirra, og hvað það er sem getur haft jákvæð eða neikvæð 

áhrif á hann. Það er áhugaverð staðreynd að í erlendum rannsóknum kemur 

fram að strákar standa sig betur í stærðfræði, þegar því er öfugt farið 

hérlendis.   

Stærðfræði er stór partur af lífi grunnskólanemenda. Hún er 

fyrirferðarmikil í stundaskránni en auk þess taka nemendur kannanir, 

samræmd próf, vinna heimavinnu og býðst að taka þátt í stærðfræðikeppnum.  

Það skiptir máli ef kynin nálgast stærðfræði á mismunandi hátt þar sem tryggja 

þarf að skólinn og kennslan mæti öllum einstaklingum, sama af hvaða kyni 

þeir eru. Hlutverk okkar í skólakerfinu er að hver og einn nemandi njóti sín og 

sinna styrkleika í skólanum og því mikilvægt að vita hvort það komi fram  

kynjamunur í stærðfræðinámi.  

1.1 Rannsóknarspurningar 

Í rannsókninni verður rætt við 16 stelpur á unglingastigi í íslenskum 

grunnskólum (8.-10. bekk). Ellefu þeirra standa sig vel í námi og hafa auk þess 

náð góðum árangri í stærðfræðikeppnum. Fimm viðmælendur hafa hins vegar 

átt í erfiðleikum með stærðfræði í mislangan tíma. Ætlunin er að skoða reynslu 

þeirra og draga fram sameiginlega og ólíka reynslu og viðhorf til stærðfræði, 

stuðning foreldra og hversu stórt hlutverk stærðfræði spilar í 

framtíðaráformum þeirra. Leitast verður við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 
1. Hvaða máli skiptir áhugi og viðhorf sem stelpurnar hafa til 

stærðfræði varðandi árangur þeirra? 

2. Hvaða þátt spilar trú á eigin getu í árangri stelpnanna í stærðfræði? 

3. Hvaða hlutverk spilar stærðfræði í framtíðarsýn stelpnanna? 

4. Hvaða hlutverk spilar stuðningur foreldra varðandi stærðfræðinám 

hjá stelpum? 
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Til að fá frekari gögn til að svara rannsóknarspurningunum þá var lögð fyrir 

rafræn spurningakönnun samhliða viðtölunum.   

1.2 Gildi rannsóknarinnar 

Ef kynjamunur kemur fram í stærðfræði strax í grunnskóla er mikilvægt að 

draga hann upp á yfirborðið svo hægt sé að bregðast við, sérstaklega ef slakur 

árangur hefur neikvæð áhrif á sjálfsmynd ungra stelpna. Það þarf að auka trú 

þeirra á stærðfræðigetu sinni og að stærðfræði sé góður grunnur fyrir ýmis störf 

þar sem skortur er á kvenkyns starfsmönnum og mikil tækifæri á góðum 

launum og öruggri vinnu.  Þar sem hér ríkir formlegt kynjajafnrétti þá skiptir 

máli að bæði kynin sjái tækifæri fyrir sig í mikilvægum og vel launuðum 

störfum og geti mátað sig inn í hin ýmsu störf. Ekki einungis vegna þess að 

stelpur eiga skilið að fá sömu tækifæri og strákar, eða að þær greinar sem um 

ræðir þurfa allt það hæfileikaríka unga fólk sem þær geta fengið, heldur einnig 

vegna þess að jafnvægi á milli kynjanna í stéttum skiptir máli. Konur koma 

kannski ekki með einstaka færni inn í greinarnar eingöngu vegna þess að þær 

eru konur, en þær koma samt með sína færni og sýn auk nauðsynlegrar 

fjölbreytni inn í starfsstéttir þar sem karlar eru í miklum meirihluta. Konur og 

karlar hafa oft mismunandi nálganir að leysa flókin vandamál. Þar með er ekki 

sagt að allar konur hugsi eins og allir karlar hugsi eins, mismunur á milli 

einstaklinga er líklega meiri en munur á milli kynja. Það þýðir heldur ekki að 

annað kynið sé gáfaðra en hitt, en ef kynin nálgast stærðfræði á mismunandi 

hátt þá þarf að mæta báðum nálgunum strax í upphafi skólagöngu, svo allir geti 

nýtt sína hæfileika til fullnustu, eins og þeir vilja.   

1.3 Lykilorð / Key words 

Stærðfræði, kynjamunur, áhugahvöt, viðhorf, stuðningur, framtíðarsýn. 

Math, gender gap in math, motivation, attitude, support, future vision. 
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2.  Fræðilegur bakgrunnur 

Stærðfræði hefur í gegnum tíðina verið talin karlavígi. Þótt ýmislegt hafi breyst 

á síðustu árum virðist þetta viðhorf enn lifa ágætis lífi, hver svo sem ástæðan 

er. Stelpur hallast enn að öðrum fögum en stærðfræði í háskóla og ef kyn 

keppenda á Ólympíuleikunum í stærðfræði er skoðað, eru strákarnir mun fleiri 

en stelpurnar. PISA könnun (Programme for International Student 

Assessment) Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) er lögð fyrir 15 ára 

nemendur þriðja hvert ár. Þegar nemendur taka PISA könnunina þá er stutt í 

að þeir taki ákvarðanir um framtíð sína, í hvaða skóla ætla þeir, hvað ætla þeir 

að læra og svo síðar meir starfa við? Því ætti stærðfræðiárangur á þessum tíma 

að gefa þeim vísbendingar um hvaða leiðir standa þeim opnar. Í flestum 

löndum standa stelpur sig aðeins verr en strákar í stærðfræði, en eru mun 

sterkari en þeir í lestri. Þetta gefur stelpunum ákveðið forskot í greinum sem 

tengjast lestri og bókmenntum, á meðan á þær hallar í stærðfræði (Breda og 

Napp, 2019, bls. 15435). Rannsakendur og aðrir fræðimenn hafa komið með 

ýmsar tillögur af hverju. Strákar hafa meira sjálfstraust þegar kemur að 

stærðfræði (Boaler, 1998, bls. 52).  Aðrir velta því fyrir sér hvort munurinn 

eigi rætur í  menningu og félagslegri mótun (Nollenberger, Rodríguez-Planas 

og Sevilla, 2016, bls. 261) og staðalímyndum.  Hvað sem veldur sækja stelpur 

síður í störf eins og verkfræði, þar sem miklir stærðfræðihæfileikar skipta máli 

(Hyde, Lindberg, Linn, Ellis og Williams, 2008, bls. 494). Á meðan staðan er 

svona getur verið erfitt að kveða niður staðalímyndina um að stelpur séu ekki 

góðar í stærðfræði. Þegar börn eru beðin um að teikna vísindamann eða 

stærðfræðing þá teikna flest börn spekingslegan karlmann (Betz og 

Sekaquaptewa, 2012, bls. 738). Staðalímyndin að stelpur eru verri í stærðfræði 

lifir góðu lífi meðal barna, unglinga, foreldra og kennara. jafnvel þó börn telji 

stelpur og stráka jafngóð, þá telja þeir að fullorðnir karlmenn séu betri en 

fullorðnar konur í stærðfræði (Lindberg, Hyde, Petersen og Linn, 2010, bls. 

1123). 

2.1 Læra kynin á mismunandi hátt? 

Kynjamunur í námsárangri, sem áður var strákum í hag, hefur minnkað eða 

horfið í flestum þróuðum ríkjum, og er jafnvel að snúast upp í að vera stelpum 

í hag. Stelpur standa sig betur en strákar í lestrarprófum, í að ljúka námi og í 

að afla sér frekari menntunar. Þrátt fyrir þessa slagsíðu halda strákar áfram 

víðast hvar að standa sig betur en stelpur í stærðfræði (Contini, Tommaso og 

Mendolia, 2017, bls. 32).  Því hefur verið velt upp hvort kynjamunur sem 

kemur fram í stærðfræðiprófum væri vegna þess að kynin nálgast 

stærðfræðinám á mismunandi hátt. Strákar ná að yfirfæra stærðfræðina og fá 
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almenna stærðfræðiþekkingu sem þeir geta beitt á ný og óþekkt dæmi eins og 

eru á stöðluðum prófum. Stelpur hins vegar beita aðferðum við námið sem 

skilar þeim ágætis árangri í prófum en síðra skori þegar lögð eru fyrir þær próf 

með óþekktum vandamálum eða öðruvísi spurningum en þær eru vanar, eins 

og gert er t.d. í samræmdum prófum. Aðrir rannsakendur hafa sett fram 

svipaðar tilgátur,  að þar sem stelpur læra meira en strákar í tíma þá gengur 

þeim verr í stöðluðum prófum. Þær eru líklegri til að þróa með sér 

yfirgripsmikinn og góðan skilning á stærðfræði úr stærðfræðitímum vegna 

þess að þær fylgjast vel með. Það hentar vel meðan þær glíma við kunnugleg 

dæmi en þegar þær reyna að nota aðferðirnar sem þær læra í tímum til að leysa 

óþekkt stærðfræðivandamál í samræmdum prófum, þá gengur það ekki. 

Strákarnir eru aftur á móti líklegri til að nýta sér nýjar leiðir og aðferðir sem 

oft eru fljótlegri. Stelpur eru því öruggar og standa sig vel þegar efnið er 

kunnuglegt, en hafa minna sjálfstraust þegar efnið er nýtt (Royer, Tronsky, 

Chan, Jackson og Marchant, 1999, bls. 190-191).  

Konur í „STEM“  

Það vekur athygli að konur í vísindagreinum, tæknigreinum, verkfræði og 

stærðfræði (hér eftir kallað STEM = Science, Technology, Engineering og 

Mathematics) eru hlutfallslega færri í löndum þar sem jafnrétti kynjanna ríkir 

en þar sem ríkir kynjamisrétti (Charles, Harr, Cech og Hendley, 2014, bls. 85). 

Staðalímyndir um persónueiginleika karla og kvenna eru nokkuð svipaðar í 

ríkjum heimsins. Víðast hvar eru konur álitnar betur til þess fallnar að sinna 

umönnun og samskiptum á meðan karlmenn eru taldir líkamlega sterkari og 

betri í til dæmis verkfræði, stærðfræði eða tæknigreinum, þar sem vinnan er 

fyrst og fremst greiningarvinna. Rannsóknir í félagsvísindum sýna enn fremur 

að fólk hallast að hlutverki sem það trúir að henti persónuleika sínum og 

staðalímyndum og því sækja konur síður í störf þar sem karlmenn eru í 

meirihluta (Charles o.fl., 2014, bls. 86-87). Það er ekki hægt að horfa framhjá 

áhuga þegar því er velt fyrir sér af hverju það vantar konur í raunvísindi og 

verkfræði. Áhugi skiptir miklu máli varðandi námsval, starfsval og 

starfsánægju. Skortur á áhuga á STEM greinunum eða að finnast önnur svið 

áhugaverðari er ein algengasta ástæðan fyrir því að konur skipta úr STEM 

greinum og störfum, yfir í önnur ótengt störf (Su,  Rounds, og Armstrong, 

2009, bls. 859).  

Ungar konur sem útskrifast með STEM gráður eiga ýmislegt 

sameiginlegt. Þær samsama sig með ákveðinni starfsstétt eða námsgrein og 

hafa sterka sjálfsmynd í því starfi eða fagi sem þær sækja í. Ung kona sem sér 

sig sem stærðfræðing, verkfræðing eða vísindamann er líklegri til að halda sig 

á þeirri braut heldur en stelpa sem horfir fyrst og fremst á sig sem nemanda. 

Árangur þeirra getur því stafað af því að þær leggja sig hart fram og 

eru  skuldbundnar því að starfa á þessu sviði, miklu frekar en að þær hafi 
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einhverja hæfileika á vísindasviðinu, þó oft haldist það í hendur.  Annar þáttur 

virðist vera að þær búa yfir forystuhæfileikum og þroska. Það þarf að hlúa að 

leiðtogahæfileikum og leyfa þeim að njóta sín. Mikilvægt er að konurnar fái 

snemma leiðbeinanda sem þær geta litið upp til. Leiðbeinendur hvetja, 

leiðbeina og styðja, og þeir minna þessar efnilegu stelpur stöðugt á að þær eiga 

sér drauma og markmið. Þegar leiðbeinandinn er kvenkyns getur hann einnig 

verið fyrirmynd, og sýnt stelpunum hvað hægt er að gera ef markmiðum er 

náð.   Það virðist mikilvægt í starfsþróun að þær geti séð sig sem vísindamenn 

eða stærðfræðinga (Kerr og Robinson Kurpius, 2004, bls 86).  

Stelpur innan skólakerfisins  

Unglingsárin eru tíminn til að uppgötva hver maður er. Eitt af verkefnum 

unglingsáranna er að þróa með sér sjálfsmynd, hvernig vil ég verða, við hvað 

vil ég starfa og þetta virðist oft vera erfiðara fyrir stelpur en stráka. Stærðfræði 

er sía fyrir frekara nám og það starf sem þú vilt sinna í framtíðinni. Til dæmis 

sækir fólk líklega ekki um starf sem krefst flókinnar stærðfræði ef það á í 

erfiðleikum með stærðfræði í grunnskóla eða framhaldsskóla. Á Íslandi hefur 

stærðfræði, ásamt íslensku, tvöfalt vægi þegar framhaldsskólar reikna 

meðaltalseinkunn umsækjenda sinna. Mikilvægi stærðfræðinnar fyrir frekara 

nám og starfsframa í stærðfræði undirstrika þörfina á að halda áfram að skoða 

kynjamuninn og greina frammistöðu í stærðfræði og kynjamun í vali á 

stærðfræðiáföngum sem nemendur skrá sig í  (Crombie o.fl., 2005, bls. 351). 
Nokkrir áratugir eru síðan farið var að tala um nauðsyn þess að sinna 

stelpum betur innan skólakerfisins. Þær aðferðir sem notaðar voru við 

stærðfræðikennslu hentuðu stelpum síður en strákum. Það var almennt 

viðurkennt að stelpur og strákar höfðu mismunandi aðferðir til að leysa 

stærðfræðiþrautir, og aðferðirnar sem kenndar voru hentuðu strákum betur. Því 

voru gerðar ýmsar ráðstafanir til að grípa stelpurnar, þegar þær sýndu fram á 

dvínandi árangur eða minnkandi sjálfstraust, og hjálpa þeim. Til dæmis var 

boðið upp á sérstakar vísindabúðir fyrir stelpur í Bandaríkjunum. Það getur 

verið of seint að grípa til ráðstafana þegar áhrifin eru farin að koma fram, miklu 

frekar ætti að reyna að fyrirbyggja ástandið. Rannsóknir benda til að stelpur 

séu byrjaðar að sýna minna sjálfstraust en strákar við lausn 

stærðfræðiverkefna, strax í 6. bekk (Brown, 2012, bls. 3).  

Jafnvel þótt stelpur hafi fengið betri einkunnir í framhaldsskóla en  

strákar, virðast þær oft verr undirbúnar fyrir nám í háskóla. Settar hafa verið 

fram hugmyndir um að hugsanlega eru gerðar minni kröfur til þeirra í 

framhaldsskóla, námskeiðin sem þær taka eru ekki eins krefjandi, eða að áhugi 

þeirra á stærðfræði og raungreinum er einfaldlega lítill. Sjálfstraust 

hæfileikaríkra stúlkna minnkar oft á unglingsárum. Þær geta misst trú á eigin 

getu, eiga erfiðara með að tala í tímum eða að taka gagnrýni. Þegar rökstyðja 

á svarið munnlega eða með ýmsum flóknum prófunum þá getur það reynst 
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hindrun fyrir ungar konur sem efast um eigin getu.  Stelpa sem fær í fyrsta sinn 

„C“ í stærðfræði getur tekið það sem vísbendingu um að hana skorti hæfileika 

til að standa sig í stærðfræði og raungreinum (Kerr og Robinson Kurpius, 2004, 

bls 85-86).   

Í rannsóknum Námsmatsstofnunar kemur fram að getustig nemanda 

skiptir litlu máli þegar kynjamunurinn er skoðaður. Hann helst að mestu 

jafnmikill sama hver heildargeta nemendanna er, og kynjaslagsíðan er hvorki 

meiri né minni á meðal sterkari eða lakari nemenda, en vísbendingar eru um 

að  strákar leggi minni áherslu á námsárangur en stelpur (Ragnar F. Ólafsson, 

Almar M. Halldórsson, Sigurgrímur Skúlason og Júlíus K. Björnsson, 2007, 

bls. 7).   Niðurstöður PISA frá árinu 2003 sýna að samanburður kynjanna var 

hvergi jafn hagstæður konum og hér. Það átti við um allt sem mælt var, þ.e.a.s. 

stærðfræði, lestur, náttúrufræði og þrautalausnir. Stelpurnar stóðu sig betur en 

strákarnir í öllum greinunum fjórum og yfirburðir þeirra voru meiri en í nokkru 

öðru landi. Þessar niðurstöður endurspegla niðurstöður úr  samræmdum 

prófum því stelpur ná þar að meðaltali betri árangri en strákarnir. Þetta 

samræmi sýnir að kynjamunurinn er raunverulega til staðar hér á landi (Ragnar 

F. Ólafsson o.fl, 2007, bls. 7). Þetta gerist þrátt fyrir að niðurstöður 

skólapúlsins, sem er hluti af innra mati skóla, bendi til að margar stelpur þjást 

af kvíða í skólanum og að þær greinist ekki nógu snemma með einhverfu, 

lesblindu, ofvirkni og þess háttar. Þær verða því af nauðsynlegum stuðningi 

(Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir o.fl. 2011, bls 5).  Að auki gefa unglingsstelpur 

til kynna meiri vanlíðan, einelti, kvíða og mun minna sjálfsálit en strákar 

(Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir o.fl, 2011, bls. 9). Það er því full ástæða til að 

gefa stelpum í grunnskóla meiri gaum.  

 Stelpur fá minni athygli frá kennurum en strákar og fá að auki hrós fyrir 

að reyna á meðan strákar fá ekki hrós fyrr en þeir hafa komið með rétta lausn. 

Strákar eru  líklegri en stelpur til að vera virkir í kennslustund og spyrja og 

svara spurningum (Streitmatter, 1997, bls. 15-16). Vísindamenn fyrri tíma 

héldu því fram að líffræðilegur munur gæti útilokað stúlkur frá árangri í 

stærðfræði, en í dag taka efnilegar stelpur t.d. krefjandi námskeið í líffræði, 

efnafræði, stærðfræði og eðlisfræði og standa sig vel. Þær eru bara ennþá 

hlutfallslega miklu færri en strákar.  

Árangur kemur sjaldnast af sjálfu sér. Virk þátttaka í skólastarfi, t.d. 

taka þátt og sýna vinnusemi,  hefur jákvæð áhrif á námsárangur (Sigrún 

Jónatansdóttir, Kristján Ketill Stefánsson, Steinunn Gestsdóttir og Freyja 

Birgisdóttir, 2017, bls. 88).  Því er hægt að velta þeirri spurningu fyrir sér 

hvort stelpur séu almennt virkari og vinnusamari í skólastarfi en strákar, og 

því sé staðan á Íslandi sú að stelpur eru sterkari í stærðfræði á 

unglingsárunum. Þær taka út kynþroska fyrr og þroskast því fyrr sem getur 

haft jákvæð áhrif á hegðun og vinnusemi. 
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Námsval og starfsval  

Konur eru í minnihluta starfsmanna í greinum sem tengjast stærðfræði. Það 

hefur þær afleiðingar í för með sér að til verður ójafnvægi í kynjahlutföllum í 

greininni. Margt bendir til þess að geta nemenda ein og sér skýri ekki 

kynjamun á náms- og starfsvali. Með því að rýna í heildarniðurstöður PISA 

kemur í ljós að stelpur, sem eru góðar í stærðfræði, eru mun líklegri en 

strákarnir að vera betri í lestri. Það er vinkill sem vert er að skoða og talið er 

að þessi munur á lestrargetu nemenda, sem t.d. fyrri félagsmótun hefur áhrif á, 

skýri allt að 80% kynjabilsins í áformum nemenda um frekara stærðfræðinám 

og starfsferil (Breda og Napp, 2019, bls. 15435). 
Þrátt fyrir að konur séu fjölmennar í greinum eins og læknisfræði og 

lögfræði þá eru þær enn fámennar í STEM greinum. Þetta er athyglisvert þar 

sem konur bæði standa sig almennt betur og útskrifast frekar úr mennta- og 

háskóla, en karlar, en síður úr þessum greinum. Rannsóknir sýna fram á að ein 

ástæða þess hversu lítið konur sækja í stærðfræði, vísindi, tækni og verkfræði 

er skortur á jákvæðri sjálfsmynd í tengslum við stærðfræði. Sjálfsmyndin er sú 

hugmynd sem einstaklingur hefur um sjálfan sig, og þessi sjálfsmynd er talin 

hafa áhrif á viðhorf, áhuga og seiglu. Hún byggist m.a. á reynslu og árangri í 

gegnum tíðina. Það er mikilvægt að velta þessu atriði fyrir sér þar sem 

nemendur með lélega stærðfræðisjálfsmynd trúa því ekki að þeir hafi það sem 

til þarf til að sinna starfi eða námi þar sem krafist er mikillar 

stærðfræðikunnáttu (Goldman og Penner, 2016, bls. 403). Þær stelpur sem hafa 

lélega stærðfræðisjálfsmynd hætta frekar í námi eða skipta um braut. Trú á 

eigin getu hefur meira forspárgildi hjá stelpum en strákum varðandi það hvort 

þær fara í frekara nám í stærðfræði. Hjá strákum skipta fyrri einkunnir og 

árangur máli (Crombie o.fl., 2005, bls. 361-362).  Strákar hafa almennt meiri 

trú á eigin getu en stelpur án þess að vera með hærri einkunnir. Oft standa 

kynin sig svipað í byrjun skólagöngu, en þegar stærðfræðin verður flóknari 

benda rannsóknir til að stelpur standi sig undir væntingum miðað við stráka. 

Það geta verið félagslegir þættir og þroski sem spilar inn í (Fan og Williams, 

2010, bls. 53).  
Á Íslandi var fjöldi nemenda í grunnnámi á háskólastigi alls 13.973 

skólaárið 2019-2020, þar af 8.903 stelpur, eða rúm 63,7%. Þeir sem lögðu 

áherslu á stærðfræði í grunnnámi voru 54 strákar en 33 stelpur. Í verkfræði og 

tækni voru strákarnir 711  en stelpurnar 353, sem er mun lægra hlutfall en ætla 

mætti miðað við fjölda þeirra í háskólanámi. Á vef Hagstofu Íslands má sjá að 

konur á háskólastigi voru árið 2018 fleiri en strákar á öllum námssviðum nema 

í raunvísindum, stærðfræði, tölvunarfræði, verkfræði og framleiðslu og 

mannvirkjagerð. Hlutfallslega flestar stelpur voru á sviði heilbrigðis og 

velferðar, eða 84,7% nemenda. Einnig var hátt hlutfall nemenda á sviði 

menntunar konur, eða 81,1%. Þær voru hins vegar hlutfallslega fæstar á sviði 

raunvísinda, stærðfræði og tölvunarfræði, eða 38,1% nemenda (Hagstofa 
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Íslands, 2019).  Hlutfall kvenna sem stunda háskólanám hækkaði úr 48% 

nemenda árið 1975 í 64,3% árið 2008. Tilhneiging til kynbundins námsvals 

kemur í ljós á framhaldsskólastiginu. Í háskóla sækja konur mun meira í hug- 

og félagsvísindi, t.d. uppeldisgreinar, en karlmenn eru áfram í meirihluta þeirra 

sem stunda nám í raungreinunum, verk- og tæknifræði. Þrátt fyrir að konum 

fjölgi í háskólanámi, og séu núna í meirihluta þeirra sem stunda nám við 

háskólana hefur fjölgun þeirra í t.d. stærðfræði, eðlisfræði, tölvunarfræði og 

rafmagns- og tölvuverkfræði ekki endurspeglað fjölgun kvennemenda (Þuríður 

Ósk Sigurjónsdóttir og Sif Einarsdóttir, 2011, bls. 81). Það er mikilvægt að 

spyrja hvers vegna þetta sé svona, ætli stelpur fái enn þau skilaboð frá 

umhverfinu að þær séu ekki eins góðar í vísindagreinum og strákar? Eða er 

skýringa að leita í því að stelpur hafa almennt meiri áhuga og ánægju af öðrum 

viðfangsefnum en vísindagreinum?  

2.2 Stærðfræðikeppnir og samræmdar kannanir 

Þegar árangur nemenda er metinn í  stærðfræðikeppni eða í samræmdu prófi 

fer óhjákvæmilega af stað samkeppni. Hún getur verið á milli nemenda sem 

bera árangur sinn saman við árangur annarra, milli kennara sem bera saman 

árangur nemenda sinna, milli skóla og jafnvel milli landshluta og landa. Við 

sjáum þennan samanburð t.d. þegar  niðurstöður íslenskra nemenda í PISA eru 

bornar saman við nemendur í öðrum löndum og í samræmdu prófum, þegar 

landshlutar eru bornir saman. Oftar en ekki er þá fjallað um árangur stelpna 

annars vegar og stráka hins vegar.   
Rannsóknir benda til að stelpur standi sig verr en strákar í fyrstu umferð 

í stærðfræðikeppnum en að þessi munur hverfi svo við aðra umferð. Þar koma 

fram vísbendingar um að getulitlir strákar  nái árangri umfram getu en 

getumiklar stelpur standi sig undir væntingum í fyrstu umferð, en strax í næstu 

umferð standa stelpur sig jafnvel og strákar (Cotton, McIntyre og Price, 2013, 

bls. 53). Í keppnum og prófum þar sem refsað er fyrir röng svör með því að 

draga frá stig en ekki refsað fyrir að skila auðu, eru stelpur líklegri til að vera 

varkárar og sleppa því að svara, á meðan þátttakandi sem tekur áhættu giskar 

(Baldiga, 2014, bls. 434). Kynin eru auk þess misviljug að keppa. Strákar eru 

ekki einungis líklegri til að taka þátt í stærðfræðikeppnum heldur eru þeir 

einnig líklegri til að halda áfram að keppa þó þeir hafi tapað eða ekki komist 

áfram í fyrri keppnum (Buser og Yuan, 2016, bls. 25). Það er fyrir utan 

umfangs þessarar rannsóknar að skoða hvort munur sé á árangri stelpna og 

stráka í stærðfræðikeppnum hérlendis, en það er sett fram sem hugmynd að 

frekari rannsóknum, en þessar niðurstöður eru engu að síður merkilegar. Þó 

stærðfræðikeppnir séu ekki stór hluti í rannsókninni sjálfri, þá skipta þessar 

upplýsingar miklu máli til að sýna þann mun sem er á íslenskum og erlendum 

nemendum þegar kemur að stærðfræði. Hér á eftir verður fjallað um nokkrar 
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stærðfræðikeppnir og kannanir sem eru hluti af raunveruleika íslenskra 

nemenda. 

Pangea stærðfræðikeppnin 

Nokkrar stærðfræðikeppnir standa íslenskum námsmönnum til boða, m.a. 

Pangea. Í keppnisumhverfi bætist álagið sem fylgir samkeppni ofan á  próftöku 

og áhugavert væri að skoða hvort það hafi áhrif, eða hvort niðurstöður 

stærðfræðikeppna séu í samræmi við niðurstöður PISA og samræmdu 

prófanna.   

Pangea er stærðfræðikeppni fyrir nemendur í 8. og 9. bekk og er haldin 

í yfir 20 Evrópuríkjum, Ísland tók fyrst þátt í keppninni 2016 og keppendum 

fjölgar á hverju ári. Helsta markmið keppninnar er að hvetja og auka áhuga 

grunnskólanemenda á stærðfræði. Á Íslandi hafa allir grunnskólanemendur í 8. 

og 9. bekk val um að taka þátt. Keppnin fer þannig fram að allir taka þátt í 

fyrstu umferð í sínum heimaskóla. Ákveðinn fjöldi kemst svo í aðra umferð 

sem fer einnig fram í skóla nemenda. Að lokum er þeim sem náðu bestum 

árangri boðið í úrslit sem fara fram í Reykjavík. Þó keppnin fari fram í 

nokkrum Evrópulöndum, þá er hver keppni sjálfstæð. Íslenskir nemendur 

keppa því bara innbyrðis en ekki við aðra nemendur í Evrópu (Pangea, e.d.).   
Árið 2020 var þátttaka mjög góð og tóku um 44% allra nemenda í 8. 

bekk og um 38% allra nemenda í 9. bekk þátt. Mun fleiri strákar komust í úrslit 

og því koma fram vísbendingar um að stelpur komist síður upp úr fyrstu 

umferðinni.  Nemendur glíma við dæmi sem eru ólík því sem þeir kljást við í 

skólanum daglega og því reynir á útsjónarsemi, þrautseigju og lausnaleit. Ef  

horft er á kyn keppenda í úrslitum þá voru 18 af 55 nemendum í úrslitum 8. 

bekkjar stelpur, og 18 af 47 nemendum í úrslitum 9. bekkjar voru stelpur.  

 

 

Mynd 2.1. Kynjahlutfall nemenda í úrslitum Pangea 2020. 
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Þegar kynjahlutföllin í úrslitum 2021 eru skoðuð sést að aftur eru stelpur í 

minnihluta. Í 8. bekk eru 23 af 61 keppanda í úrslitum stelpur, og í 9. bekk eru 

16 af 54 keppendum í úrslitum stelpur.  

 

 
Mynd 2.2. Kynjahlutfall nemenda í úrslitum Pangea 2021. 

Því virðast strákar almennt standa sig betur í Pangea keppninni. Það getur bent 

til þess að þeir eigi auðveldara með að glíma við dæmi sem eru ólík þeirri 

stærðfræði sem þeir kljást við í skólanum. Þetta er áhugavert og getur bent til 

þess að þeir hafi almennt meiri trú á sjálfum sér í nýjum aðstæðum en stelpur, 

beiti aðferðum sem virka betur þegar glímt er við nýjar aðstæður eða eru 

óhræddari við að giska á svör, en í Pangea þarf að velja einn af fimm 

svarmöguleikum.  

PISA könnunin 

PISA metur að hvaða leyti 15 ára nemendur hafa tileinkað sér þá þekkingu og 

hæfni sem er þeim nauðsynleg í nútímasamfélagi þegar þeir eru að ljúka 

grunnskólagöngu sinni. Prófað er hvort og hversu vel nemendur geta beitt 

grunnþekkingu sinni og hæfni við nýjar og óþekktar aðstæður innan sem utan 

skólastofunnar (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. 

Björnsson, 2013, bls. 9). Ísland tók fyrst þátt í alþjóðlegu PISA könnuninni 

árið 2000. Könnunin er lögð fyrir þriðja hvert ár og gefur góðar vísbendingar 

um stöðu menntakerfisins. Árangur íslenskra nemenda í stærðfræði hefur 

versnað milli kannanna að undanskildu árinu 2018. Þrátt fyrir að nemendur 

hafi staðið sig betur í stærðfræði 2018 en árin þar á undan hafa íslenskir 

nemendur enn ekki náð þeim árangri sem þeir sýndu í fyrstu PISA könnuninni 

(Menntamálastofnun, 2019, bls. 73). Niðurstöður benda til að auka þurfi getu 

og sjálfstraust nemenda til að reikna, glíma við dæmi og leita lausna auk þess 
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sem skoða þarf kennsluhætti. Leggja þarf meiri áherslu á lausnaleit en  

hefðbundinn dæmareikning, þar sem það eykur trú á eigin getu að leysa 

krefjandi dæmi með árangursríkri lausnaleit. Þar kemur þátttaka í 

stærðfræðikeppnum sterkt inn.  

Niðurstöður PISA 2018 benda til að strákar standi sig aðeins betur í 

stærðfræði á alþjóðavísu og skora að meðaltali 5 stigum meira en stelpur í 

stærðfræði. Meðaltalið er 487 stig svo munurinn er hlutfallslega ekki mikill en 

er þó til staðar. Þeir standa sig mun betur en stelpur í 32 þátttökulöndum af 79, 

en í 14 löndum, þar á meðal á Íslandi, stóðu stelpur sig mun betur en strákar 

(OECD, 2019, bls. 144). Stærsti munurinn á milli kynjanna sást í Kólumbíu, 

þar sem strákarnir skoruðu um 20 stigum meira en stelpurnar. Í Katar hins 

vegar fengu stelpurnar að meðaltali um 24 stigum meira en strákarnir. Í 

Argentínu, Kosta Ríku, Ítalíu og Perú voru strákarnir um 15-18 stigum hærri 

en stelpurnar. En í Brúnei, Finnlandi, Íslandi, Indónesíu, Malasíu, Norður 

Makedóníu, Möltu, Noregi, Filippseyjum, Katar, Sádi Arabíu, Tælandi og 

Sameinuðu Arabísku Furstadæmunum stóðu stelpur sig talsvert betur en 

strákarnir (OECD, 2019, bls. 144).   

 
Mynd 2.3. Meðalstig íslenskra nemenda í stærðfræðilæsi í PISA á tímabilinu 2003-

2018. Borinn er saman árangur íslenskra stelpna við kynsystur sínar í öðrum OECD 

ríkjum og á sama hátt árangur íslenskra stráka við kynbræður sína 

(Menntamálastofnun, 2019, bls. 69).   

 
Það komu fram vísbendingar í PISA könnuninni árið 2018 um að 

Íslendingar séu að snúa ákveðinni neikvæðri þróun í stærðfræði við. Árangur 

hafði versnað eða staðið í stað á milli athugana þar til árið 2018, þegar 

nemendur sýndu betri frammistöðu en árin á undan. Þar sem stór hluti 

stærðfræðiverkefna er lagður endurtekið fyrir bentu niðurstöður til að 

íslenskum unglingum gengi sífellt verr að leysa sömu verkefni 

(Menntamálastofnun, 2019, bls. 73). Því er ánægjulegt að árangurinn 2018 hafi 
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verið betri en árin á undan. Íslenskar stelpur fá fleiri stig að meðaltali en 

meðaltal OECD ríkjanna. Þær bættu sig árið 2018 og er það í fyrsta skipti sem 

það gerist, en þetta var í sjötta skiptið sem Ísland tók þátt í 

stærðfræðikönnuninni.  Strákarnir halda sig nálægt meðaltali OECD ríkjanna 

og hefur frammistaðan lítið breyst frá 2012, þegar hún versnaði umtalsvert. 

Samanburður á frammistöðu kynjanna sýnir að íslenskar stelpur stóðu sig 

marktækt betur en strákarnir 2018 (Menntamálastofnun, 2019, bls. 69).  

Samræmd próf  

Í íslensku skólakerfi eru samræmd próf lögð reglulega fyrir nemendur og hefur 

fjöldi samræmdra prófa aukist frá því sem var. Í 4. og 7. bekk eru lögð fyrir 

próf í íslensku og stærðfræði og í 9. bekk eru samræmd próf í ensku, íslensku 

og stærðfræði og tekur hver nemandi því sjö samræmd próf á grunnskólagöngu 

sinni . Tilgangurinn með prófunum er að meta hæfni nemenda með sama hætti 

og við svipaðar aðstæður. Þau eiga að sýna hvort markmiðum aðalnámskrár er 

náð og veita endurgjöf til allra viðeigandi aðila, þar á meðal nemenda, foreldra 

og kennara. Endurgjöfina er svo meðal annars hægt að nota til að meta hvort 

breyta þurfi áherslum í náminu (Menntamálastofnun, e.d.a.). Í úttekt sem gerð 

var á kynjamun í stærðfræði á samræmdum prófum 4., 7. og 10. bekkjar, kom 

í ljós að munurinn í stærðfræði var nær enginn í prófum 4. og 7. bekkjar, en í 

10. bekk standa stelpurnar sig marktækt betur [innskot- prófið var síðar fært 

niður í 9. bekk]. Stelpur eru sterkastar í algebru og reikningi og aðgerðum, og 

þótt strákar standi sig einnig verr en stelpur í rúmfræði og tölfræði er minni 

munur á kynjunum þar (Ragnar F. Ólafsson o.fl., 2007, bls. 11).  Samræmd 

próf eru umdeild. Bæði hefur framkvæmd þeirra misheppnast, eins og árið 

2021 þegar samræmdum prófum í stærðfræði og ensku var aflýst vegna 

tæknilega erfiðleika, en nemendum boðið að velja hvort þeir vildu taka þau á 

pappír nokkrum dögum seinna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2021), 

auk þess sem sumum finnst þau tímaskekkja. Á undanförnum árum og 

áratugum hafa orðið miklar samfélagsbreytingar og ólíkt því sem var þegar 

samræmd próf voru fyrst lögð fyrir, þá er núna lögð áhersla á 

einstaklingsmiðað nám. Það þýðir m.a. að lögð er áhersla á að nemandi læri 

miðað við þroska sinn, reynslu og getu og beri ábyrgð á eigin námi. Stefnt er 

að því að í framtíðinni verði prófin einstaklingsmiðuð og lagi sig að getu 

nemandans (Menntamálastofnun, e.d.a).   
Ef við skoðum niðurstöður samræmdu prófanna  í stærðfræði árin 2017-

2020 sést að  stelpurnar fengu að meðaltali betri einkunn en strákar í þremur 

hlutum af fjórum. Þær stóðu sig betur í algebru, reikningi og aðgerðum og í 

rúmfræði, en strákar voru örlítið betri að meðaltali í hlutföllum og prósentum 

(sjá mynd 2.4). Árið 2019 voru stelpur hins vegar sterkari í öllum þáttum 

prófsins, eins og sést á mynd 2.5. 
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Mynd 2.4 Stöðluð meðaleinkunn eftir kyni á samræmda stærðfræðiprófinu 

2020 (meðaltal 30, staðalfrávik 10). Unnið upp úr skýrslugrunni 

Menntamálastofnunar (Menntamálastofnun, e.d.b,).  

 

 
Mynd 2.5. Stöðluð meðaleinkunn eftir kyni á samræmda stærðfræðiprófinu 

2019 (meðaltal 30, staðalfrávik 10). Unnið upp úr skýrslugrunni 

Menntamálastofnunar (Menntamálastofnun, e.d.b.).  

Ólympíuleikar í stærðfræði 

Sex keppendur undir tvítugu taka þátt í Ólympíuleikunum í stærðfræði fyrir 

hverja þjóð. Árið 2019 voru einungis tveir kvenkyns keppendur á móti 148 

strákum í liðum þeirra 25 þjóða sem best stóðu sig (Hoyos, 2019, bls. 2). 



14 

Bandaríkin hafa til að mynda ekki sent kvenkyns keppanda á leikana frá árinu 

2007 (International Mathematical Olympiad, e.d.). Íslendingar taka þátt 

á  leikunum á hverju ári og á tímabilinu 2010-2020 sendum við 10 stelpur og 

56 stráka til keppni, sem þýðir að kvenkyns þátttakendur á tímabilinu eru rúm 

15%.  

Árangur í stærðfræðikeppni framhaldsskólanema er höfð til hliðsjónar 

þegar valdir eru keppendur á Ólympíuleikana í stærðfræði. Stærðfræðikeppni 

framhaldsskólanna fór fram í fyrsta skipti veturinn 1984-1985. Markmið 

keppninnar er að auka áhuga framhaldsskólanema á stærðfræði og tengdum 

greinum. Forkeppni fer fram í október og er á tveimur stigum; neðra og efra 

stigi. Neðra stigið er fyrir nemendur sem innrituðust að vori eða hausti sama 

ár en efra stigið er fyrir alla aðra nemendur. Þeir sem standa sig vel í 

forkeppninni fá tækifæri í úrslitakeppni sem fer fram í mars ár hvert (Íslenska 

stærðfræðafélagið, e.d.).  

Alþjóðlega stærðfræðistofnuninn hefur veitt svokölluð Fields verðlaun 

fyrir afrek á sviði stærðfræði frá árinu 1936. Þeir sem hljóta verðlaunin eru 

margir fyrrum verðlaunahafar á Ólympíuleikunum í stærðfræði og eina konan 

sem hefur fengið verðlaunin,  Maryam Mirzakhani, hlaut þau 2014 (Gibbons, 

2019, bls. 14). Hún hlaut gullverðlaun á Ólympíuleikunum 1994 og 1995, í 

fyrra skiptið fékk hún 41 af 42 mögulegum stigum, en í það seinna hlaut hún 

fullt hús stiga. Þegar hún hlaut Fields verðlaunin voru þau orð látin falla að 

þrátt fyrir að stærðfræði væri talin karlavígi, þá hefðu konur lagt sitt af mörkum 

í stærðfræði öldum saman. Von valnefndar stæði til þess að verðlaunin og 

verðlaunahafinn myndu vera hvatning og innblástur fyrir fjölda ungra kvenna 

út um allan heim, til að trúa á eigin getu og stefna að því að verða Fields 

verðlaunahafar í framtíðinni (Webb, 2014, án blaðsíðutals).    

2.3 Hvað skiptir máli fyrir stærðfræðiárangur? 

Kennslustundir 

Stærðfræðinám getur aðeins átt sér stað ef nemandi þarf að hugsa. Þrátt fyrir 

að nemendur horfi á það sem kennarinn er að útskýra upp á töflu eða reikni í 

vinnubók er ekki víst að þeir séu að hugsa á stærðfræðilegan hátt. Margir 

nemendur venjast því að þeirra hlutverk sé alls ekki að hugsa. Þeir telja sig 

þess í stað eiga að þóknast kennaranum, glósa það sem kennarinn segir,  herma 

eftir reikniaðferðum hans eða bíða eftir nákvæmri útlistun kennara á því sem á 

að gera (Ingólfur Gíslason og Bjarnheiður Kristinsdóttir, 2018, bls. 24). Hin 

hefðbundna stærðfræðikennsla snýst að mörgu leyti um að þjálfa hæfni og 

reikna dæmi úr kennslubók. Kennarinn og kennslubókin sýna hvernig á að 

túlka og leysa verkefnin. Svo æfa nemendur sig á svipuðum dæmum og eiga 
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að venja sig við aðferðina þannig að þeir leysi svipuð dæmi með öryggi í 

framtíðinni. Mikil áhersla er á hvað er rétt og hvað er rangt. Ef nemendur þurfa 

sérkennslu þá eru verkefnin höfð viðráðanleg, sem þýðir oft að farið er í minna 

stærðfræðiefni, og lögð meiri áhersla á að þjálfa einfaldari aðgerðir. Við það 

að læra stærðfræði á þennan hátt þá fær nemandinn það á tilfinninguna að það 

skipti máli að fylgja reglunum sem kennarinn eða bókin kennir. Þó þeir skilji 

aðferðirnar ekki alveg þá þarf að læra að nota þær. Að kunna stærðfræði verður 

smám saman samnefnari við að muna hvaða reglu á að nota og kennarinn eða 

svörin í lok bókarinnar ákveða hvort þetta er rétt eða rangt. Afleiðingin er sú 

að nemandinn telur að besta leiðin til að læra stærðfræði er að hlusta vandlega 

á útskýringar kennara og reikna nóg til að fá þjálfun. Hjálpartæki eins og 

formúlublöð geta reynst nauðsynleg til að leysa mismunandi vandamál. Svona 

hefðbundið nám og kennsla fær nemendur oft til að finnast að stærðfræði henti 

þeim ekki og að afburðanemendum finnist námsefnið óáhugavert og ekki 

nægilega krefjandi (Holgersson, 2010, bls. 56). Námið þarf að vera nógu 

krefjandi, áhugavert og fjölbreytt til að nemendur leggi það á sig að læra. 

Rannsóknir í 8.-10. bekk sýna að nemendur vinna mikið einir í vinnubókina og 

kennarinn fer um stofuna og aðstoðar einstaklinga. Nemandinn fylgir áætlun á 

eigin hraða. Stundum útskýrir kennarinn dæmi upp á töflu fyrir einstaklinga 

eða hluta bekkjarins eða reynir að koma af stað umræðum með dæmi sem 

nemendur eiga í erfiðleikum með (Guðný Helga Gunnarsdóttir, 2010, bls. 48).  

Kennarar bregðast misjafnlega við  árangri eða skorti þar á eftir kyni 

nemenda. Strákar fá hvatningu til að halda áfram að finna lausnina á meðan 

stelpurnar fá að gefast upp. Þeir gefa strákum meiri athygli í kennslustund, 

nefna þá oftar á nafn í tíma og gefa þeim meiri tíma til að svara. Í stærðfræði 

eru strákarnir hvattir til að leita lausna og leiða til að leysa dæmin, á meðan 

stelpunum er bent á að fara eftir reglum og aðferðum sem þeim hafa verið 

sýndar eða er hreinlega gefið svarið (Lavy og Sand, 2015, bls. 3).  Stelpur eru 

líklegri til að nota hefðbundnar aðferðir á meðan strákar eru líklegri til að beita 

óhefðbundnum aðferðum við lausnaleit, prófa nýjar aðferðir og eru óhræddir 

við að gera mistök (Che, Wiegert og Threlkeld, 2012,  bls. 313). Gerð var 

rannsókn sem skoðaði einkunnagjöf í stærðfræði og þar kom í ljós að þegar 

kennari veit ekki hvort hann er að fara yfir próf frá strák eða stelpu fengu 

stelpur oftar hærri einkunn, en ef prófin voru merkt þá fengu strákar hærri 

einkunn (Lavy og Sand, 2015, bls. 27). Sýnt hefur verið fram á þá tilhneigingu 

í viðhorfi kennara til frammistöðu í stærðfræði, að þeir telja að stelpur nái 

árangri ef þær leggja sig fram en strákar nái árangri vegna eðlislæga hæfileika. 

Vísbendingar eru um að kennarar veiti strákum ívilnandi meðferðir í 

stærðfræðitímum (LaLonde, Leedy og Runk, 2003, bls. 286), t.d. betri 

einkunnir eins og nefnt var hér áðan. 
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Áhugi 

Þegar talað er um nám er hugtakið áhugi eða áhugahvöt (e. motivation) alltaf 

skammt undan. Flestir telja áhuga nemandans vera  forsendu árangurs. Því 

verði að vekja og viðhalda námsáhuga sem reynist sífellt erfiðara. Það er talið 

að námsáhugi minnki á unglingsárum (Amalía Björnsdóttir, Baldur 

Kristjánsson og Börkur Hansen, 2008, bls. 7). Áhugi skiptir máli í námi og er 

tengdur vilja nemandans til að læra (Stipek, 2001, bls.13). Sumir nemendur eru 

áhugasamir um stærðfræði, finnst hún skemmtileg og njóta þess að kljást við 

dæmi. Aðrir hafa ekki þennan áhuga, og leggja sig síður fram og ná því síður 

árangri.   
Í íslenskri rannsókn frá árinu 2008 kom í ljós að foreldrum finnst  draga 

mikið úr áhuga barna þeirra að læra stærðfræði eftir því sem líður á 

grunnskólagönguna (Amalía Björnsdóttir, o.fl., 2008, bls 20-21).  Að auki 

segja nemendur sjálfir að námsáhugi þeirra sé lítill. Í 6. bekk segir  helmingur 

nemenda að það sé gaman í skólanum og svo dettur hlutfallið niður í 40% í 9. 

bekk. Strákar sýna almennt minni áhuga á námi en stelpur (Amalía Björnsdóttir 

o.fl., 2008, bls 22). Námsáhugi minnkar talsvert þegar nemendur skipta af 

miðstigi yfir á unglingastig. Það er talsverð einföldun að útskýra  minnkandi 

áhuga eingöngu með líf- og sálfræðilegum breytingum sem verða á nemendum 

á þessu aldursskeiði. Það verður einnig að taka tillit til breytinganna sem verða 

á námsumhverfi nemenda þegar þeir byrja á unglingastigi. Þar breytast 

kennsluhættir talsvert og gerðar eru aðrar kröfur á nemandann. Það getur haft 

áhrif á námsáhuga margra (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2008, bls. 9).  

Trú á eigin getu 

Allir þurfa á því að halda að hafa trú á sjálfum sér og eigin getu. Ef hún er 

ekki til staðar getur það hamlað árangri. Hvernig einstaklingur talar við 

sjálfan sig og hvernig hann hugsar skiptir máli varðandi líðan og hegðun. 

Hugsanir geta bæði haft jákvæð og neikvæð áhrif á okkur. Einstaklingur með 

neikvætt mat á sjálfum sér hefur ekki kjark eða vilja til að leggja sig fram, 

sem kemur í veg fyrir að hann nái árangri. Bandaríski sálfræðingurinn 

Bandura setti fram líkan um þá þætti sem hafa áhrif á trú einstaklingsins á 

eigin getu (e. self-efficacy). Hann skilgreinir hana sem trú einstaklings á 

hæfileikum sínum til að framkvæma ákveðin verk á árangursríkan hátt. Það 

nægir ekki að hafa hæfni til að tryggja bestan árangur heldur þarf trú á 

hæfnina að vera til staðar, svo einstaklingurinn geti nýtt sér hana sem 

best.  Þetta hefur áhrif á hversu mikið einstaklingur leggur sig fram, seigluna, 

hvernig hann bregst við mótlæti og hvernig honum líður (Heslin og Klehe, 

2006, bls. 705). Almennt hafa stelpur mun minni trú á sér í stærðfræði og frá 

unglingsaldri sýna þær minni áhuga á frama í stærðfræði og vísindum 
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(Halpern o.fl, 2007, bls. 6). Á mynd 2.6 má sjá þá þætti sem hann telur að 

hafi áhrif á trú á eigin getu.  

 
Mynd 2.6. Kenning Bandura um þá þætti sem hafa áhrif á trú á eigin 

getu (Bandura, 1977, bls 195). 

Í kenningunni er fyrri frammistaða sú reynsla sem einstaklingurinn öðlast 

við að takast á við nýjar áskoranir. Ef hann nær árangri þá byggir hann  upp 

trú á eigin getu, en ef honum mistekst þá grefur það undan trúnni, sérstaklega 

ef honum mistekst áður en hún er orðin sterk. Ef einstaklingur hefur mikla trú 

á sér þá hefur það lítil áhrif á hana ef honum mistekst endrum og sinnum 

(Bandura, 1977, bls. 195). Einstaklingar treysta ekki einungis á fyrri reynslu 

til að auka trú á eigin getu, heldur koma væntingar m.a. frá reynslu annarra 

og þeim lærdómi sem hægt er að draga af henni með óbeinu námi. Það að sjá 

og heyra aðra takast á við verkefni á árangursríkan hátt getur fengið 

einstaklinga til að halda að þeir geti þetta líka, t.d. ef þeir leggja sig fram 

(Bandura, 1977, bls. 197). Munnleg hvatning er mikið notuð til að hafa áhrif 

á hegðun. Þá heyrir einstaklingur eitthvað sem fær hann til að hugsa að hann 

geti þetta (Bandura, 1977, bls. 198). Síðasta atriðið sem getur haft áhrif á trú 

á eigin getu samkvæmt líkani Bandura eru tilfinningaleg viðbrögð. Mikill 

kvíði eða hræðsla getur haft áhrif á það hvernig einstaklingur heldur að hann 

muni standa sig. Mikill kvíði getur verið til þess að hann hefur enga trú á að 

hann geti leyst verkefnið á árangursríkan hátt (Bandura, 1977, bls. 198). 

Bandura gerði greinarmun á trú einstaklings á eigin getu og þeirra væntinga 

sem hann hefur um útkomuna, eins og sjá má á mynd 2.7. Einstaklingar óttast 

og forðast aðstæður sem þeir telja að þeir ráði ekki við. Ef þeir telja hins 

vegar að þeir ráði við verkefnið þá eru þeir líklegri til að hafa trú á sér og 

framkvæma (Bandura, 1977, bls. 194).    
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Mynd 2.7. Líkan Bandura sem sýnir tengsl trúar á eigin getu og væntinga af 

útkomu (Bandura, 1977, bls 193). 

Því hefur verið haldið fram að stelpur standi sig verr en strákar á 

samræmdum prófum vegna þess að þær hafa ekki trú á eigin getu þegar þær 

standa frammi fyrir nýjum aðstæðum eða áskorunum. Dæmin eru öðruvísi en 

þær eru vanar í tímum og þá kemur upp ákveðið óöryggi í þeim. Því virðist 

sem að öðru leyti hæfar og efnilegar stelpur, sem standa sig vel í skóla, upplifi 

eigin getu á neikvæðan hátt. Þær sniðganga stærðfræðiáfanga fyrir lengra 

komna í framhaldsnámi því þær treysta því ekki að þær ráði við þetta. Þannig 

útiloka hæfileikaríkar stelpur tækifærin til að eiga starfsframa í stærðfræði og 

tengdum vísindum (Dickens og Cornell, 1993, bls. 54). 
Í rannsókn frá árinu 2019 var rýnt í árangur nemenda í stærðfræði í 76 

löndum. Þar kom í ljós að trú á eigin getu  hafði tölfræðilega marktæk áhrif í 

þeim öllum. Mikil áhrif í 11 löndum, talsverðan í 36 löndum en lítinn en 

tölfræðilega marktækan í 29 löndum. Þau lönd sem sýndu sterkustu fylgnina 

voru  Malta, Bahrain og Suður Kórea. Ísland var ekki meðal landanna í 

rannsókninni, en ef við skoðum hin Norðurlöndin, sem við berum okkur 

gjarnan við, kom fram mikil fylgni milli árangurs og trúar á sjálfan sig í Noregi, 

einnig kom talsverð fylgni í Svíþjóð, Finnland og Danmörku (Çiftçi og 

Yıldız,  2019, bls. 689- 690). Því má draga þá ályktun að á Íslandi sé einnig 

fylgni milli árangurs og því að trúa á eigin getu. 

Viðhorf 

Ef skoðuð eru viðhorf stráka og stelpna í 5. og 6. bekk til stærðfræði kemur í 

ljós að stelpur hafa neikvæðara viðhorf gagnvart stærðfræðinni, minni innri 

hvata og minni trú á eigin getu en strákar (Rodríguez, Regueiro, Piñeiro, 

Estévez og Valle, 2020, bls. 3). Ef áhugi kviknar í náminu sem er stöðugt hlúð 

að þá eru stelpur líklegar til að velja frekara nám í stærðfræði (Halpern o.fl., 

2007, bls. 8). Ef áhuginn er ekki til staðar þá  velja konur síður að starfa í 

ákveðnum starfsgreinum sem krefjast stærðfræðikunnáttu.  
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Jákvætt viðhorf er mikilvægur þáttur sem hefur mikil áhrif á nám. 

Nemendur með jákvætt viðhorf til stærðfræðináms eru líklegri til að hafa hvata 

til að læra, taka þátt í tímum og sýna seiglu við þrautalausnir (Brown, 2012, 

bls. 8). Við höfum öll viðhorf, við elskum, hötum, líkar við, líkar ekki við, 

erum sammála, ósammála og svo framvegis. Öll þessi viðhorf eru svar við 

einhverju áreiti (Mohamed og Waheed, 2011, bls. 277) og þróast og breytast 

með tímanum.  

Munur á viðhorfi til stærðfræði eftir kynjum finnst síður í léttari 

námskeiðum, en þegar stærðfræðin fer að þyngjast þá virðast stelpur í ríkari 

mæli stökkva frá borði en strákar. Efnilegir strákar eru mun líklegri til að fara 

í frekara stærðfræðinám en jafn efnilegar stelpur. Þegar þau standa frammi 

fyrir vali um að fara hraðar yfir í stærðfræðinni þá eru mun fleiri strákar sem 

taka það skref en stelpur (Terwilliger og Titus, 1995, bls. 29). Lee og Anderson 

gerðu rannsókn árið 2015 á viðhorfi til stærðfræði hjá nemendum í þremur 

skólum. Í einum skólanum voru allir nemendur strákar, í öðrum skóla voru allir 

nemendur stelpur og í þriðja skólanum voru nemendur af báðum kynjum. Í ljós 

kom að jákvæðasta viðhorfið var í skólanum þar sem eingöngu voru stelpur og 

neikvæðasta viðhorfið var hjá stelpunum í skóla með báðum kynjum.  

Skýringin getur verið sú að þegar skólinn hefur eingöngu kvennemendur finni 

stelpurnar ekki fyrir þrýstingi staðalímyndarinnar og falla síður í kynjað 

hlutverk (bls. 363).  

Innri hvati 

Það að vera áhugasamur (e. motivated) er að vera staðráðinn í að framkvæma 

eða grípa til ráðstafana til að ná ákveðnum árangri. Það getur stafað af innri 

hvata, það er að segja að einstaklingnum finnst athöfnin vera 

mikilvæg,  gefandi og skemmtileg, eða að einstaklingurinn leggur meiri 

áherslu á útkomuna og fyllist metnaði, til dæmis að ná hæstu einkunn á 

stærðfræðiprófi (Amalía Björnsdóttir o.fl. 2008, bls. 9). Talið er að innri hvati 

sé afar mikilvægur fyrir þroska unglingsins. Þeir sem hafa innri hvata leysa 

námsverkefni vegna ánægjunnar sem hlýst af því og þránni til að læra. 

Rannsóknir hafa sýnt að innri hvati hefur jákvæð áhrif á árangur, seiglu, trú á 

eigin getu og hversu hart nemendur leggja sig fram (Fan og Williams, bls. 57). 

Hvati skiptir því miklu máli í hegðun og námi til að árangurinn verði sem 

bestur. Þetta sýna m.a. rannsóknir á nemendum sem taka þátt í 

stærðfræðikeppnum. Þeir velja að taka þátt og verða fyrir áhrifum hvatningar 

sem þeir fá frá kennurum og foreldrum. Stærðfræðikeppnir gefa nemendum 

tækifæri á að reikna og hugsa um stærðfræði á annan hátt en talað er um í 

námskrá (Dimakos, Tyrlis og Spyros, 2012, bls 44). Mikilvægi 

stærðfræðikeppna felst meðal annars í því að hægt er að nota þær til að bæta 

kennslu og teygja hana út fyrir kennslustofuna. Einnig er hægt að finna 

nemendur sem skara fram úr og kynna fyrir þeim tækifæri til framhaldsnáms 
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og starfs á sviði stærðfræði, náttúruvísinda og tæknigreina. Því felst 

mikilvægið ekki endilega í því hver sigrar heldur er ákveðinn sigur í að kynna 

stærðfræði fyrir hæfileikaríkum nemendum (Bjarnheiður Kristinsdóttir, 2016, 

bls. 14).  

Þáttur foreldra 

Í grunnskólalögum nr. 91/2008 stendur að ábyrgð foreldra sé að fylgjast 

með  námsframvindu barna sinna. Þeir bera ábyrgð á að börnin sæki skóla, 

mæti úthvíld og fylgi þeim reglum sem gilda í skólanum, en nemendur bera 

sjálfir ábyrgð á námi sínu, framkomu, samskiptum og að fylgja fyrirmælum 

kennara.  

Foreldrar hafa mikil áhrif á námsferil barna sinna. Til dæmis mótast 

námsáhugi að stórum hluta af því félagslega umhverfi sem börnin búa við. Sum 

börn eru afar næm á væntingar foreldra og það hefur áhrif á hvernig þau móta 

tilfinningu fyrir eigin getu, hvaða markmið á að setja sér og hvaða viðfangsefni 

þau eiga að taka sér fyrir hendur (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2008, bls. 9). 

Þátttaka foreldra hefur jákvæð áhrif á stærðfræðikunnáttu og árangur, viðhorf, 

betri frammistöðu í lestri og frammistöðu á samræmdum prófum. Að auki þá 

fækkar hegðunarvandamálum nemanda í skóla ef foreldrar eru þátttakendur í 

skólastarfi. Þeir mæta betur og undirbúnari í skólann og brottfall úr námi er 

minna. (Fan og Williams, 2010, bls. 54).  
Ein möguleg skýring á verri sjálfsmynd stelpna í stærðfræði getur verið 

tilkomin vegna foreldra. Í rannsókn sem gerð var á níunda áratug síðustu aldar 

kom í ljós að foreldrar trúðu því að dætur þeirra yrðu að leggja sig harðar fram 

en synirnir til að standa sig vel í stærðfræði, jafnvel þótt þau höfðu jafngóðar 

einkunnir í stærðfræði og stelpur stæðu sig almennt betur í skólanum. Að auki 

hafa væntingar foreldra til árangurs barnsins í stærðfræði áhrif á frammistöðu 

þess. Ef þeir hafa mikla trú á nemandanum eða miklar væntingar til 

stærðfræðigetu barnsins þeirra hafði það meiri áhrif á sjálfsmynd þess í 

stærðfræði en fyrri frammistaða. Trú nemenda á eigin getu helst því oftar í 

hendur við trú foreldra þeirra heldur en fyrri getu og einkunnir. Væntingar 

foreldra hafa sérstaklega mikil áhrif á væntingar stelpna um einkunnir í 

reikningi (Dickens og Cornell, 1993, bls. 54). Nokkrar rannsóknir benda til að 

feður hafi oft meiri áhrif á stúlkur sem ná árangri í stærðfræði og 

vísindum.  Reyndar er það svo hjá þeim nemendum sem ná árangri, óháð kyni, 

þá eru feður oft meiri þátttakendur í stærðfræði barna sinna, en mæður í 

tungumálum (Dickens og Cornell, 1993, bls. 55).   
Rannsóknir hafa sýnt að foreldar unglingsstráka hafa meiri trú á 

stærðfræðigetu þeirra en foreldrar unglingsstelpna hafa á þeim, og ætlast til 

þess að þeir nái lengra. Í 6. bekk telja foreldrar að strákar hafa eðlislæga 

hæfileika og búast við því að strákarnir eigi bjarta framtíð í starfi sem krefst 

stærðfræðikunnáttu, og meta stærðfræðina því mikilvægari fyrir stráka en 
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stelpur. Að auki halda foreldrarnir því fram að stærðfræði sé erfiðari fyrir 

stelpur en stráka. Mæður stráka telja einnig að þeir hafi meiri hæfileika í 

stærðfræði og þurfi að leggja minna á sig en mæður stelpna, og feður setja mun 

hærri viðmið fyrir einkunnir miðlungs karlkyns nemenda en meðal kvenkyns 

nemenda. Trú foreldra á hæfileikum stelpna og stráka í stærðfræði virðist vera 

kynjuð staðalímynd,  jafnvel þegar mælingar sýna að þau séu á sama getustigi. 

Rannsóknir sýna að þessi kynjaða staðalímynd á getu barnanna hafi áhrif á það 

hvernig nemendur meta hæfileika sína. Trú foreldra á getu barna sinna í 

stærðfræði tengist því hvernig nemandinn sér sig námslega, mun sterkar en 

fyrri einkunnir og árangur (Gunderson, Ramirez, Levine og Beilock, 2012, bls. 

154-155).  

Stærðfræðikvíði 

Celia Hoyles er virtur breskur sérfræðingur á sviði stærðfræðimenntunar. Hún 

segir að óttinn við að gera mistök haldi aftur af mörgum, sérstaklega stelpum. 

Þetta virðist eiga sér djúpar rætur og er þekkt sem stærðfræðikvíði (Hoyos, 

2019, bls. 4). Þegar nemandi upplifir að hann kunni ekki neitt og geri eintómar 

vitleysur þá getur hann þróað með sér neikvæðar tilfinningar gagnvart 

stærðfræði, reynt að forðast hana sem leiðir svo til slakari árangurs. 

Stærðfræðikvíði er skilgreindur sem ótti og neikvæð tilfinningaleg viðbrögð 

sem kemur þegar einstaklingar þurfa að leysa stærðfræðidæmi eða við aðrar 

aðstæður þar sem stærðfræði er notuð (Paechter, Macher, Martskvishvili, 

Wimmer og Papousek, 2017, bls. 2). Almennur kvíði og stærðfræðikvíði er 

algengari hjá stelpum en strákum og þar af leiðandi standa strákar sig oft betur 

í stærðfræðiverkefnum (Wang o.fl., 2015, bls 1866). Í rannsókn frá árinu 2012 

kom ekki fram kynjamunur í frammistöðu í stærðfræði, þrátt fyrir að stelpur 

sýndu meiri einkenni stærðfræðikvíða. Þessar niðurstöður benda til að ef 

kvíðinn yrði meðhöndlaður gætu stelpur bætt árangur sinn umtalsvert (Devine, 

Fawcett, Szűcs og Dowker, 2012, bls. 1). Það er áhugavert að velta þessu fyrir 

sér miðað við stöðuna á Íslandi, getur verið að íslenskar stelpur finni síður fyrir 

stærðfræðikvíða eða hafi frekar stjórn á honum þannig að hann hafi ekki áhrif 

á þær? 
Það er ekki vitað af hverju stelpur eru í meirihluta þeirra sem þjást af 

stærðfræðikvíða. Sumir telja að þetta sé vegna uppeldis og félagslegra 

aðstæðna, að stærðfræði sé talin karllæg grein og því telji stelpur að þær séu 

ekki góðar í stærðfræði og reyni að forðast hana og finni fyrir kvíða þegar þær 

glími við hana. Önnur möguleg skýring er sú að stelpur viðurkenni frekar en 

strákar  að þær séu kvíðnar og að þær gagnrýni sjálfa sig  meira. Að lokum 

spilar sjálfstraust og trú á eigin getu talsvert inn í, en margar rannsóknir hafa 

sýnt fram á að strákar hafi miklu meiri trú á eigin getu í stærðfræði en stelpur 

(Devine o.fl, 2012, bls. 6). 
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Ein ástæða stærðfræðikvíða eru tímapróf. Kennarar leggja slík próf fyrir 

í góðri trú, en sterkar vísbendingar er um að slík tímapróf valdi 

stærðfræðikvíða hjá nemendum, sama hver geta þeirra er. Stærðfræðikvíði 

kemur fram hjá ungum nemendum, og aukast áhrif hans með tímanum. Hann 

leiðir til lakari árangurs, stærðfræðiforðunar og neikvæðs viðhorfs til 

stærðfræði. Nemendur upplifa stærðfræðikvíða á tímaprófi, sem þeir finna ekki 

fyrir ef þeir væru að leysa sama dæmi án tímapressu. Gerð var rannsókn þar 

sem í ljós kom að ef nemendur urðu stressaðir þá þá jókst heilastarfsemi í þeim 

hlutum heilans sem tengist ótta. Þegar þessi svæði urðu virk, minnkaði virknin 

í heilanum sem tekur þátt í lausnaleit (Boaler, 2014, bls. 639). Þegar fólk er 

stressað þá blokkast vinnsluminnið og nemendur ná ekki að kalla fram 

staðreyndir sem þeir kunna. Þegar nemendur sem upplifa álag í tímaprófi  

komast ekki í vinnsluminnið þá standa þeir sig verr en getan segir til um, sem 

fær þá til að efast um eigin stærðfræðigetu (Boaler, 2014, bls. 640). 
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3. Aðferðafræði rannsóknar 
Í þessum kafla verður rannsóknarsniði og aðferðum rannsóknarinnar 

lýst. Rannsóknin studdist við blandaðar rannsóknaraðferðir, og því verður í 

hverjum undirkafla fyrst gerð grein fyrir eigindlegu aðferðarfræðinni en síðan 

þeirri megindlegu. Fjallað verður um val á þátttakendum, framkvæmd 

rannsóknar, hvernig gagna var aflað og hvernig þau voru greind. Að lokum 

verður fjallað um siðferðilega þætti sem ber að hafa í huga og styrkleika og 

veikleika rannsóknarinnar.  

3.1 Aðferð 

Í rannsókninni var stuðst við blandað rannsóknarsnið (e. mixed methods 

design), sem þýðir að notaðar voru bæði aðferðir eigindlegra (e. qualitative) 

og megindlegra rannsóknaraðferða (e. quantitative research methods). Annars 

vegar var megindlegum spurningum svarað, rýnt í niðurstöður rafrænnar 

spurningakönnunar og ályktanir dregnar út frá svörum, og hins vegar 

eigindlegum þar sem reynt var að draga fram reynslu og upplifun þátttakenda 

án þess að alhæfa út frá niðurstöðum. Þetta var gert til að nýta kosti beggja 

aðferða og fá víðari sýn á viðfangsefnið. Tilgangurinn með því að velja 

blandaðar aðferðir var að skilja betur viðfangsefni rannsóknarinnar, því með 

því að nota bæði eigindlegar og megindlegar aðferðir fæst betri skilningur á 

gögnunum en ef einungis önnur aðferðin væri notuð (Creswell, 2012, bls. 535).  
Til að öðlast dýpri skilning á viðfangsefninu var notast við snið sem 

hentar blönduðum rannsóknum, svokallað samleitandi snið (e. convergent 

parallel design), til að afla gagna og greina þau. Samleitandi snið felur í sér að 

rannsakandi vinnur eigindlega og megindlega hluta rannsóknarinnar samhliða, 

greinir þessa tvo þætti í sitthvoru lagi en túlkar niðurstöðurnar saman (Demir 

og Pismek, 2018, bls. 123).  

 
Mynd 3.1. Útskýring á ferli samleitandi sniðs (Demir og Pismek, 2018, bls. 124). 

 

Rannsakandi sá nokkra kosti við að nota blandaðar aðferðir. Einn var sá að 
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hægt var að fá fleiri sjónarmið og fara bæði á breiddina og dýptina.  Þegar 

blandaðar aðferðir eru notaðar í rannsókn gefst tækifæri til að greina gögnin 

og bera þau  saman til að skilja viðfangsefnið betur. Þó verður að vera samfelld 

hugsun í rannsókninni og aðferðirnar að þurfa að tengjast svo hægt sé að tala 

um blandaðar aðferðir (Sigurlína Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir, 2013, bls. 

394). Því gera blandaðar rannsóknir talsverðar kröfur til rannsakanda, sem þarf 

að kunna ýmislegt fyrir sér í fleiri aðferðum en ef hann einbeitir sér að einni 

aðferð.  

 Úr eigindlegu rannsóknaraðferðum kom dýpri skilningur  á 

viðfangsefninu. Rannsakandi tók ellefu einstaklingsviðtöl og eitt 

rýnihópsviðtal með fimm manns. Kosturinn umfram megindlegu aðferðina var 

sá að rannsakandi gat spurt nánar út í viss atriði, þannig að hægt var að kafa 

dýpra í efnið (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 232) en ókosturinn var að þetta 

er tímafrek aðferð. En með því að nota þessar aðferðir samhliða þá dró úr 

takmörkum hvorrar aðferðar fyrir sig, þar sem megindlegar aðferðir fara ekki 

nægilega djúpt og eigindlegar ekki nægilega breitt (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013, bls. 232).   Leitast var við að fá stelpurnar til að tjá sig og var 

viðtalsrammi skrifaður með það í huga að spurningarnar voru skýrar og 

auðveldar fyrir stelpurnar að svara. Notast var við svokallaða fyrirbærafræði 

(e. phenomenology). Fyrirbærafræðin er lýsandi rannsóknaraðferð sem byggist 

á tilleiðslu og rannsakar tiltekið fyrirbæri út frá sjónarhóli einstaklinga sem 

hafa þessa tilteknu reynslu (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 281), í þessu 

tilfelli stærðfræðinám á unglingastigi. Sérhver einstaklingur er með einstaka 

sýn og sér heiminn með sínum augum. Til að skilja fyrirbærið þurfti 

rannsakandi að tala við einstaklinga sem hafa reynslu af stærðfræði á 

unglingastigi. Ekki þarf að tala við marga í rannsóknum sem nýta 

fyrirbærafræði og 5-15 einstaklingar, með 1-3 viðtölum við hvern, er talið 

fullnægjandi (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 284).  Leitast var við að skilja 

hvern einstakling þar sem hann er staddur, og smám saman átta sig á hvernig 

reynslan, sem verið var að rannsaka, lítur út frá hans sjónarhóli. Síðan var sú 

mynd borin saman við það sem á við næsta viðmælanda og svo koll af kolli 

þar til rannsakandinn var kominn með heildarmynd af fyrirbærinu (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013, bls. 285).    

Tölulegar upplýsingar fengust úr megindlegu rannsóknaraðferðunum. 

Hönnuð var spurningakönnun þar sem allir nemendur í 8.-10. bekk grunnskóla, 

gátu tekið þátt. Ætlunin var að fá fram viðhorf þeirra til stærðfræði. Við 

hönnunin á spurningalistanum var leitast við að hafa spurningar og 

svarmöguleika einfalda þannig að ekki þyrfti mikið að útskýra þær. Það var  

vegna þess að honum var ætlað að kanna viðhorf unglinga sem hafa oft 

takmarkaða þolinmæði til að lesa mikinn texta. Spurningakönnunin var 

prufukeyrð tvisvar sinnum, í fyrra skiptið af vinum og ættingjum sem komu 

með nokkrar athugasemdir varðandi orðalag. Þeir voru sérstaklega beðnir um 

að athuga tvöfaldar neitanir, hvort það væri verið að spyrja einnar spurningar í 
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einu, hvort það væri nóg af svarmöguleikum, hvort spurningar og 

svarmöguleikar væru skýrir og svo framvegis. Gerðar voru viðeigandi 

breytingar á spurningalistanum áður en hann var lagður fyrir í seinni prófun. Í 

seinna skiptið svöruðu 24 nemendur í 7. bekk könnuninni, og þeir gerðu engar 

athugasemdir og sögðust hafa skilið spurningarnar, en fannst spurningarnar of 

margar. Því var fimm spurningum sleppt þegar könnunin fór í loftið.  

Megindlegar aðferðir henta vel ef þýðið er stórt og ef það á að alhæfa út frá 

niðurstöðum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 230). Ekki var hægt að spyrja 

nánar út í svörin þar sem um nafnlausa könnun var að ræða, auk þess sem hafa 

varð könnunina nægilega stutta svo unglingunum entist þolinmæðin til að 

svara spurningunum, en nægilega langa til að rannsakandi fengi þær 

upplýsingar sem leitast var eftir. Þar sem svarmöguleikarnir eru staðlaðir þá 

eru svörin yfirborðskennd og fara ekki á dýptina, og hlutverk rannsakanda var 

að tengja þau við eigindlegu rannsóknargögnin. Ekki stóð til að leita að 

orsakasamhengi í niðurstöðunum.  

3.2 Þátttakendur 

Í eigindlega hlutanum var rætt við sextán stelpur í 8.- 10. bekk grunnskóla, 

ellefu af þeim eru nemendur sem standa sig vel í skóla og hafa að auki tekið 

þátt í og náð góðum árangri í stærðfræðikeppnum. Einnig var rætt við fimm 

stelpur sem ná ekki góðum árangri og reynt að finna hvað er líkt og hvað er 

ólíkt í  reynslu þeirra. Úrtak var svokallað tilgangsúrtak, þar sem valið var í 

rannsóknina út frá þörfum rannsóknarinnar. Til að finna viðmælendur notaði 

rannsakandi eigið tengslanet til að byrja með, en hafði svo samband við nokkra 

stærðfræðikennara í grunnskólum víða um land og bað þá um að koma 

kynningarbréfi til foreldra nemenda. Sjö viðmælendur bættust þannig við þá 

níu sem rannsakandi hafði fengið til að taka þátt. Þægindi úrtaksins voru höfð 

að leiðarljósi, mikilvægt var fyrir rannsakanda að það væri auðvelt að ná í 

þátttakendur vegna tímans sem áætlaður var í rannsóknina. Eitt rýnihópsviðtal 

var tekið í gegnum fjarfundarbúnað, þar sem fimm afburðanemendur mynda 

hóp. Að auki voru ellefu einstaklingsviðtöl tekin, tvö augliti til auglitis en níu 

í gegnum fjarfundarbúnað. Viðtölin voru hljóðrituð, afrituð orðrétt og 

þemagreind. Alls voru 22 stelpur formlega beðnar um að taka þátt í 

rannsókninni, en 6 afþökkuðu. Þar af voru tvær sem féllu í hópinn stelpur sem 

standa sig vel. Báðar afþökkuðu þær vegna anna í tómstundum og í námi. 

Fjórar stelpur sem gengur verr í skóla vildu ekki taka þátt og virtist það vera út 

af kvíða við að þurfa að svara spurningum.   

Í megindlega hlutanum eru settar fram helstu niðurstöður úr nafnlausri 

rafrænni spurningakönnun, sem innihélt 28 spurningar m.a. um áhuga, viðhorf, 

framtíðarplön og stuðning. Svörin voru skoðuð í Google Forms, og niðurstöður 

prentaðar út og metnar. Svörin voru því næst skoðuð með tilliti til eigindlegu 
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gagnanna og þau borin saman til  að styðja við rannsóknina og niðurstöður 

hennar, eða til að hrekja þær. Rannsakandi vonaðist eftir um 300 svörum í 

þægindaúrtaki. Þátttakendur voru fengnir með tvennum hætti. Annars vegar 

var haft samband við kennara í 12 skólum út um allt land og þeir beðnir um að 

hvetja til þátttöku í stærðfræðitíma. Hins vegar var treyst á samfélagsmiðla og 

vinir og  vandamenn fengnir til að dreifa tenglinum með könnuninni sem 

víðast. Að lokum voru niðurstöðurnar yfirfarnar og reynt að finna tengingu í 

gögnunum, hvar sömu upplýsingar koma fram úr megindlega og eigindlega 

hlutanum, en ekki síður að taka eftir hvort megindlegu svörin gefi aðrar 

niðurstöður en í eigindlega hlutanum. Einungis svör þeirra sem svöruðu fleiri 

en 20 spurningum af 28 voru með í könnuninni, það var gert til að minnka 

hættu á að einhver svaraði oftar en einu sinni. Fyrsta spurningin var í hvaða 

bekk ert þú, og einungis þeir sem svöruðu 8., 9. eða 10. bekk héldu áfram. Í 

öllum gildum svörum reyndist öllum spurningum svarað í öllum tilvikum, en 

þau svör sem ekki voru tekin með voru með eina til átta spurningar sem búið 

var að svara.    

3.3 Gagnaöflun 

Viðtölin fyrir eigindlegu rannsóknina fóru fram á tímabilinu 21. janúar – 18. 

febrúar  2021. Tekin voru  viðtöl við sextán kvenkyns nemendur. Viðtöl við 

þátttakendur voru í öllum tilvikum nema tveimur rafræn. Í eitt skipti var viðtal 

tekið í skóla nemandans og í eitt skiptið á heimili þátttakanda. Stelpurnar voru 

beðnar um að finna tíma sem hentaði þeim, þegar truflun var í algjöru lágmarki. 

Áður en viðtölin fóru fram höfðu viðmælendur og foreldrar þeirra fengið 

kynningarbréf þar sem tilgangi rannsóknar var lýst og formlegt samþykki fyrir 

þátttöku var aflað. Þegar viðtölin hófust upplýsti rannsakandi aftur um tilgang 

rannsóknarinnar og kynnti hvað felst í þátttöku, hvað yrði gert við gögnin og 

niðurstöður og hvernig rannsakandi hygðist tryggja trúnað. Að auki var það 

ítrekað fyrir þátttakendum að heimilt væri að hætta þátttöku á hvaða tímapunkti 

sem er, án þess að tilgreina ástæður. Notast var við hálfopin viðtöl (e. semi 

structured interviews), en þau henta vel þegar fanga á viðfangsefnið á opinn 

hátt. Rannsakandi reyndi að spyrja spurninga sem kröfðust þess að viðmælandi 

svaraði á þann hátt að rannsakandi fengi dýpri skilning á upplifun hans. 

Rannsakandi hafði skráð hjá sér spurningaramma sem leiddi hann áfram í 

viðtölunum. Hann var samt óhræddur við að fara út fyrir hann ef viðtalið 

kallaði á það, enda var áherslan með aðferðinni að varpa ljósi á upplifun og 

nauðsynlegt að fylgja flæði viðtalsins í stað þess að stoppa viðtakanda af og 

beina honum í annan farveg. Rannsakandi ákvað hvert hann stefndi með 

viðtölunum og á hvað hann vildi leggja áherslu. Til þess að viðtölin skiluðu 

árangri þá þurfti hann að beita virkri hlustun og leggja áherslu á það sem hann 

vildi ná fram og geta brugðist við svörum og látbragði viðmælanda.  
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Þegar verkefnið var unnið voru samkomutakmarkanir vegna COVID-19 

í gangi og þar af leiðandi var tæknin notuð til hins ítrasta og öll viðtöl nema 

tvö voru rafræn. Í ellefu tilvikum voru tekin einstaklingsviðtöl en í einu tilviki 

var rætt við fimm stelpur í einu sem mynduðu rýnihóp. Ástæða þess að 

myndaður var rýnihópur var til að athuga hvort það mynduðust samræður á 

milli stelpnanna sem kæmi með nýja sýn  á viðfangsefnið. Með rýnihópum var 

ekki verið að leita að sameiginlegu áliti hópsins heldur frekar að reyna að 

öðlast innsýn í upplifun fólks (Sóley S. Bender, 2013, bls. 300). Viðtalið við 

rýnihópinn var tekið í gegnum fjarfundabúnaðinn Zoom.  Rannsakandi og 

viðmælendurnir fimm voru allir á skjánum og tók það smá tíma að fá stelpurnar 

til að þora að tala. Rannsakandi var með sama viðtalsramma til hliðsjónar og í 

eigindlegu viðtölunum, en var þar að auki búinn að undirbúa smá leik til að 

losa um málbeinið hjá stelpunum. Það gekk ágætlega, en ein var beðin um að 

hugsa um lit og önnur um dýr. Þær gáfu svörin fjólublár og  gíraffi. Því næst 

bað ég þær að loka augunum (þær máttu slökkva á myndavélinni á meðan en 

hafa hljóðið á) og þær áttu að reyna að hugsa um allt annað en fjólubláan 

gíraffa í 2 mínútur. Þær áttu að telja hversu oft þær hugsuðu um fjólubláan 

gíraffa. Leikurinn gekk vel, það var mikið hlegið þegar þær svöruðu mér í lokin 

hversu erfitt það var að hugsa ekki um fjólubláan gíraffa.    

Tímalengd viðtala fór eftir því hvernig rannsakanda gekk að fá 

viðmælanda til að slaka á og þora að svara spurningum. Spurningaramminn 

sem stuðst var við í viðtölunum má finna í fylgiskjali 1. Einstaklingsviðtölin 

voru frá 34 mínútum og upp í 52 mínútur.  Allir viðmælendur svöruðu öllum 

spurningunum en sumir svöruðu í stuttum setningum. Viðtölin voru lengri við 

þá nemendur sem rannsakandi þekkti fyrir og það er tilfinning rannsakanda að 

það hafi ekki haft neikvæð áhrif á viðmælendur að viðtölin voru rafræn. 

Rýnihópsviðtalið tók 57 mínútur, og tveir þátttakendur töluðu mun meira en 

hinir þrír, sama hvernig rannsakandi reyndi að draga þær inn. Þær svöruðu í 

stuttum setningum á meðan þær sem töluðu meira, lýstu upplifun sinni og 

reynslu mun betur. Í öllum tilvikum spurði rannsakandi út fyrir 

viðtalsrammann þegar hann vildi fá frekari útlistun á efninu. 

Í megindlega hlutanum var búin til rafræn spurningakönnun í Google 

Forms og var henni dreift til kennara í völdum skólum út um allt land. Þeir 

voru  beðnir um að gera spuningakönnunina aðgengilega fyrir nemendur í 8.-

10. bekk á tímabilinu 21. janúar - 28. janúar 2021. Þegar svörin urðu færri en 

rannsakandi vonaðist eftir hafði rannsakandi samband við fimm kennara í 

viðbót þann 29. janúar 2021. Fá svör bættust við þannig að gripið var til þess 

ráðs að birta tengilinn að auki á samfélagsmiðlum á tímabilinu 8. febrúar – 20. 

febrúar  2021, og vinir og vandamenn hvattir til að dreifa honum. Alls barst 

svör frá 512 einstaklingum, þar af 171 svar þar sem kennari í skóla lagði 

spurningarlistann fyrir. Það sést á dagsetningu svara þar sem kennarar birtu 

tengilinn fyrr en hann var birtur á samfélagsmiðlum. Í könnuninni var oftar en 

ekki einungis fyrstu spurningu svarað og svo hættu nemendur. Því var tekin sú 
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ákvörðun að einungis svör þar sem að minnsta kosti 20 spurningum af 28 var 

svarað yrðu tekin með. Það var gert til að minnka líkur á skekkju, ef sami 

einstaklingur hafði byrjað að svara og hætt við, og svo svarað aftur. 

Fullnægjandi svör voru 351, 103 frá samstarfsskólum og 248 frá 

samfélagsmiðlum. Spurningakönnunin var nafnlaus, þannig að ekki var hægt 

að rekja svör til einstaklinga. 

3.4 Gagnagreining og úrvinnsla 

Þar sem um blandaða rannsókn var að ræða var gagnagreiningin á tvo vegu.  

Í eigindlega hluta rannsóknarinnar voru öll viðtölin tekin upp með samþykki 

viðmælenda á símtæki rannsakanda og síðan afrituð orðrétt til að auðvelda 

greiningu gagna. Allir þátttakendur fengu dulnefni til að ekki væri hægt að 

rekja niðurstöðurnar til þeirra. Þegar rannsakandi vann úr gögnunum skrifaði 

hann athugasemdir og annað sem hann taldi skipta máli á útprentanir 

viðtalanna. Tilangur greiningarinnar var að ná fram merkingu upplýsinganna 

sem komu fram. Viðtölin voru lesin fimm sinnum yfir hvert og hófst greining 

strax við skráningu gagnanna, þegar rannsakandi byrjaði strax að skrá hjá sér 

athugasemdir. Í eigindlegum rannsóknum er engin ein leið réttari en önnur við 

að greina gögnin (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 

221), en notast var við eftirfarandi þemagreiningu sem Creswell setti fram 

(2012, bls. 244-245): 
 Viðtölin voru lesin fimm sinnum yfir og hugmyndir og athugasemdir 

skrifaðar á spássíuna. 

 Næst voru viðtöl hlutuð niður og kafað ofan í það sem viðmælendur 

sögðu.  

 Nýjar hugmyndir, tengingar og athugasemdir voru þar næst skrifaðar 

í kassa á spássíuna. 

 Þar næst voru gögnin kóðuð, áhugaverður texti settur í hornklofa og 

lýsandi kóði tengdur við setninguna auk þess sem rannsakandi notaði 

liti fyrir hvert þema. 

 Því næst voru svipaðir kóðar dregnir saman og þá fóru að myndast 

ákveðin þemu.  

 Að lokum, með kóðalistann til hliðsjónar voru gögnin skoðuð aftur 

til að sjá hvort flokkunin hentaði efninu, og þemum fækkað úr níu í 

fimm (áhugi, viðhorf, trú á eigin getu, stuðningur og framtíðarsýn). 
 

Í megindlega hlutanum var forritið Google Forms notað fyrir könnunina. 

Innbyggt í forritið er að það sýnir tölfræði úr svörunum, það gefur upp  

prósentuhluta þess hversu margir velja hvaða svarmöguleika. Þar sem 

gögnunum er ekki ætlað að finna orsakasamhengi, heldur að styðja eða hrekja 

niðurstöður eigindlega hlutans, þá þótti rannsakanda þessi tölfræði vera 
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fullnægjandi. Með því að vista svörin í Google sheet töflureikni var auðvelt að 

flokka svör eftir kyni og túlka niðurstöður út frá því. Spurningakönnunin var 

hönnuð með það fyrir augum að styðja við eigindlegu spurningarnar og snúast 

spurningar meðal annars um áhuga og viðhorf nemenda til stærðfræði.   

3.5 Styrkleikar og siðferðileg álitamál 

Styrkleiki og veikleiki rannsóknarinnar 

Styrkleiki rannsóknar felst í því að talað var við 16 einstaklinga í eigindlega 

hlutanum, sem er mikið miðað við eigindlega rannsókn á meistarastigi.  

Að auki var notast við blandaðar rannsóknaraðferðir, tvær aðferðir í eigindlega 

hluta rannsóknarinnar og með rafrænni spurningakönnun í þeim megindlega. 

Gagnagreiningin fór fram samhliða og m.a. kom fram þemað um stuðning 

foreldra vegna þess að niðurstöður voru greindar saman. Gögn voru unnin upp 

úr viðtölum þar sem nemendur lýstu reynslu sinni og hins vegar upp úr svörum 

úr spurningakönnun sem rannsakandi hannaði.   

Veikleiki rannsóknar felst í nafnleynd í spurningakönnun, því það getur 

myndast skekkja ef sami einstaklingur svarar oft eða nemendur svara ekki 

samkvæmt bestu getu. Nafnlaus og opin könnun býður upp á að hver sem er 

geti svarað, yngri eða eldri nemendur en óskað var eftir, en rannsakandi telur 

ólíklegt að það hafi verið gert, að minnsta kosti ekki alla leið til enda, þar sem 

könnunin var hæfilega löng til að draga úr líkum á því að einstaklingar nenntu 

að svara ef þeir þyrftu þess ekki. 

     Að auki vill rannsakandi nefna tvö atriði sem tengjast honum sem geta 

haft áhrif á niðurstöður. Í fyrsta lagi hafði rannsakandi ákveðnar skoðanir á 

efninu, en hann gerði sitt besta í að leggja þær til hliðar og láta gögnin tala við 

sig. Í öðru lagi var hann í sumum tilvikum að tala við stelpur sem hann þekkti 

mjög vel, þannig að hann varð að sleppa sumum spurningum til að passa að 

stelpurnar upplifðu sig öruggar í viðtalinu og að ekkert sem þær segðu mundi 

koma í bakið á þeim seinna meir.  

Siðferðileg álitamál 

Rannsakandi lagði sérstaka áherslu á nafnleynd, þar sem unnið er með 

upplýsingar um börn, og var öllum viðmælendum kynnt hvaða ráðstafanir 

rannsakandi gerði til að tryggja hana. Foreldrar og þátttakendur gáfu samþykki 

sitt fyrir þátttöku í eigindlega rannsóknarhlutanum, eftir að hafa fengið 

kynningu á tilgangi rannsóknar og hvað felst í þátttöku. Þar voru þátttakendur 

einnig látnir vita að þeir gætu hætt við þátttöku hvenær sem var. Þó ekki þyrfti 

að afla samþykkis fyrir rafrænu könnuninni fengu þátttakendur sömu 
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skilaðboð, þú getur hætt þátttöku hvenær sem er og svörin verður ekki hægt að 

rekja til þín.  
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4. Niðurstöður 
Niðurstöðum verður skipt í þrjá meginkafla þar sem sömu þemu verða dregin 

fram. Fyrst verður fjallað um stelpur sem ná árangri, svo um stelpurnar sem ná 

ekki hæfniviðmiðum og að lokum verður umfjöllun um niðurstöður úr 

spurningakönnuninni. Unnið var úr viðtölum og svörum úr spurningakönnun 

samhliða, og sameiginleg þemu dregin fram.   

4.1 Stelpur sem ná árangri 

Þátttakendur voru ellefu stelpur í 8.-10. bekk sem hafa náð góðum árangri í 

stærðfræði í sínum skóla, þ.e, fá B eða hærra á prófum og lokaeinkunn, og hafa 

þar að auki náð árangri í stærðfræðikeppnum eins og Pangea.  Þær stunda nám 

í sex mismunandi skólum, fjórum á höfuðborgarsvæðinu og tveimur á 

landsbyggðinni. Þær voru valdar í rannsóknina annars vegar með 

þægindaúrtaki, fimm nemendur sem rannsakandi þekkti til og gat auðveldlega 

nálgast, og hins vegar með því að haft var samband við kennara í nokkrum 

skólum, og beðið um að ákveðnum tengli með kynningu á rannsókninni yrði 

dreift til stelpna sem standa sig vel í stærðfræði. Það skilaði sér í því að 

rannsakandi fékk svör frá sex stelpum sem voru til í að taka þátt í rannsókninni. 

Í rannsókninni eru þær kallaðar öðrum nöfnum en þær heita í raun. Þegar talað 

er um að skólinn sem þær sækja nám í sé á höfuðborgarsvæðinu eða á 

landsbyggðinni þá er  höfuðborgarsvæðið Reykjavík, Seltjarnarnes, 

Mosfellsbær, Kópavogur, Garðabær og Hafnarfjörður, en allt annað er kallað 

landsbyggðin. Þetta eru dulnefnin sem þær fengu í útprentuðum niðurstöðum 

og í rannsókninni sjálfri.  

 
 Anna er í 10. bekk og er af höfuðborgarsvæðinu (einstaklingsviðtal). 

 Ásta er í 10. bekk og er af landsbyggðinni (rýnihópur). 

 Beta er í 9. bekk og er af höfuðborgarsvæðinu (einstaklingsviðtal). 

 Dóra er í 9. bekk og er af höfuðborgarsvæðinu (einstaklingsviðtal). 

 Erna er í 9. bekk og er af landsbyggðinni (rýnihópur). 

 Fanney er í 10. bekk og er af höfuðborgarsvæðinu (rýnihópur). 

 Gerður er í 9. bekk og er af höfuðborgarsvæðinu (einstaklingsviðtal). 

 Helena er í 9. bekk og er af höfuðborgarsvæðinu (einstaklingsviðtal).  

 Iðunn er í 9. bekk og er af höfuðborgarsvæðinu (einstaklingsviðtal). 

 Jóna er í 10. bekk og er af höfuðborgarsvæðinu (rýnihópur). 

 Kristín er í 8. bekk og er af landsbyggðinni (rýnihópur).  

 

Tilviljun réði því hvort tekið var einstaklingsviðtal eða rýnihópsviðtal við 

stelpurnar, en rannsakandi setti dulnöfn þeirra í forritið Flippity á samnefndri 
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vefsíðu og lét forritið velja í tvo hópa. Hópur A var sex manna hópur sem 

valinn var í einstaklingsviðtöl og hópur B var rýnihópurinn.  

Stelpurnar eiga ýmislegt sameiginlegt, þær eru metnaðarfullar og með 

skýra framtíðarsýn. Af ellefu stelpum eiga níu þeirra foreldra sem báðir eru 

með háskólagráðu, en tvær þeirra eiga annað foreldrið með háskólagráðu og 

hitt með stúdentspróf. Þær báru sig vel í viðtölunum og voru öruggar, sumar 

þekktu rannsakanda fyrir á meðan aðrar voru að tala við hann í fyrsta sinn. 

Stelpurnar í rýnihópnum voru sérstaklega kurteisar til að byrja með, engin tók 

af skarið og svörin voru í upphafi stutt, sem rannsakandi telur að sé vegna þess 

að þær þekktust ekki innbyrðis.  

Í upphafi viðtalanna voru þær ekki vissar um að það væri einhver 

kynjamunur í stærðfræði en svo þegar spurningarnar urðu sértækari  kom í ljós 

að þær voru almennt sammála um að heilt yfir væru stelpur samviskusamari 

varðandi nám og væri meira umhugað um það hvað öðrum finnst um þær og 

þeirra getu. Þær tóku þó allar fram að þetta væri einstaklingsbundið, það væru 

til samviskusamir strákar sem lærðu vel heima og í kennslustundum og stelpur 

sem lærðu ekki neitt og virtust vera alveg sama. Hér á eftir skoða ég 

niðurstöðurnar betur og skipti þeim niður í ákveðin þemu, sem komu í ljós 

þegar unnið var eftir þemagreiningu Creswell.  

Áhugi og viðhorf 

Fyrsta þemað sem kom í ljós tengist áhuga á stærðfræðinámi og 

stærðfræðikeppnum.  Áhugi skiptir miklu máli ef þú ætlar þér að ná árangri, 

og allar nefndu þær að stærðfræði væri á meðal uppáhalds námsgreinanna 

sinna, þó flestar bættu við að það ætti við þegar þær skildu hana. Svo er 

ýmislegt annað sem þær sækja í, áhugi á að gleðja foreldrana eða fagna árangri. 

Ásta sagði t.d. að það væri vani hjá fjölskyldunni að gera eitthvað saman ef 

hún fengi góðar einkunnir. Oft væri farið út að borða eða eitthvað skemmtilegt 

gert til að halda upp á A-in í stærðfræði og íslensku sérstaklega. Þau hafi byrjað 

á þessu þegar hún tók sig á í námi og hafi haldið því áfram þó hún fái yfirleitt 

ekki aðrar einkunnir en A í dag. „Það gefur mér eitthvað auka, ég hugsa … 

hérna.. oft um mömmu þegar einkunnir birtast á Námfús.”  
Þær komu flestar inn á mikilvægi þess að hafa áhuga á því sem þær eru 

að gera. Iðunn sagði að lykillinn að sínum árangri sé áhugi og að leggja sig 

fram. Anna tekur undir það. Hún sagðist vilja ná árangri og finnst stærðfræði 

skemmtilegt fag.  

 
Stærðfræði er alveg skemmtileg, þegar ég skil hana. Það skiptir mig máli að ná 

árangri [hik] fá góðar einkunnir. Árangurinn fer eftir því hvað þú ert tilbúin að 

leggja á þig. Ég var ekkert sérstaklega góð í stærðfræði, en svo ákvað ég að 

reyna að skilja og þá fékk ég líka áhuga. Stærðfræðin er auðvitað miklu 
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skemmtilegri þegar þú skilur hana. Ég mundi segja að stærðfræði sé eitt af 

mínum uppáhaldsfögum.   

 

Þegar þær voru spurðar út í áhuga á stærðfræði, eða hver voru uppáhaldsfögin 

þeirra í skóla þá kom í ljós mikill vilji til að læra. Þeim  finnst öllum gaman í 

stærðfærði, en alls ekki alltaf. Það fari eftir því hvort þær skilji efnið eða ekki. 

Beta sagði að það skipti meginmáli hvernig námsefnið er. Það sé ekki gaman 

ef það er of létt en það má heldur ekki vera of þungt. Hún hafi þó mjög gaman 

af því að glíma við krefjandi verkefni því þá finnst henni hún vera að læra. 

Flestar nefndu að námsefnið og kennslan skipti máli. Þær vilja námsefni við 

hæfi og finnst ekki gaman ef það er of létt. Þau fög sem skiptir þær mestu máli 

að standa sig vel í eru stærðfræði, íslenska og enska og nokkrar nefndu 

náttúrufræði að auki. Flestar ætla eða eru nú þegar að taka  valáfanga í 10. bekk 

sem er undirbúningur fyrir stærðfræði í framhaldsskóla. Það var þó jafnoft 

vegna áhuga á stærðfræðinni og sem skef í áætlun þeirra að komast í 

framhaldsskóla að eigin vali.  

Hægt er að flokka áhuga á stærðfræði eftir því hvort hann stjórnist af 

innri eða ytri aðstæðum. Þegar rýnt er í svörin stjórnast fimm stelpnanna af 

innri hvata, hafa virkilega gaman af stærðfræðinni og finnst hún gefandi og 

krefjandi. Þótt góðar einkunnir skipti þær miklu máli, eru þær ekki aðalmálið 

í þeirra huga heldur beinist áhuginn fyrst og fremst að því að reikna. Beta 

sagðist hlakka til að mæta í stærðfræðitíma, hún hefði mjög gaman að því að 

reikna og leita lausna. Hún sagðist langoftast hugsa „æji nei“ þegar bjallan 

hringir út og notar allan tímann í að reikna. Meðal þess sem þær nefndu sem 

viðheldur áhuga er að nota stærðfræðina í daglega lífinu, m.a. í forritun, golfi, 

fótbolta o.s.frv.  

Hinar sex stelpurnar virtust frekar hafa áhuga sem sprettur af ytri 

ástæðum, svokallaða ytri áhugahvöt. Þar kom fram að þeim þykir mikilvægt 

að fá góðar einkunnir til að komast í góðan framhaldsskóla, að standa sig vel í 

samanburði við aðra nemendur, til að gleðja foreldra og þess háttar, en eru ekki 

með innri áhugahvöt sem knýr þær áfram.  

Trú á eigin getu 

Allar stelpurnar voru spurðar af hverju þær voru góðar í stærðfræði og stæðu 

sig vel. Af ellefu stelpum svöruðu tvær með nokkurri vissu strax að þær væru 

góðar og komu með ástæðu fyrir því. Beta var önnur þeirra, hún vissi að hún 

er góð í stærðfræði og að þakkar fjölskyldunni fyrir. 

  
Eeeeeeh bara ég hef áhuga á því og mér finnst gaman að læra þetta, þú veist, 

læra formúlurnar og alls konar þannig. Og líka, þú veist, fjölskyldan mín er 

mjög góð í stærðfræði þannig að þetta er, þú veist, pínu ýtt mér að vera góð í 
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stærðfræði. En mér finnst gaman að læra þetta. Það er eins og að leysa þraut, 

eeeeh að reikna. 
 
En oftast kom fram þessi hógværð, eða skortur á trú á eigin getu. Þrátt fyrir að 

allar stelpurnar væru að standa sig vel, fá góðar einkunnir og eru oft á tíðum á 

undan í námsefninu, voru þær í upphafi hikandi við að segja að þær væru góðar 

í stærðfræði, en það var fyrsta spurningin í öllum viðtölunum.. Dóra hefur 

einsett sér að byrja í framhaldsskólastærðfræði meðan hún er enn í grunnskóla. 

Hún var ein af þeim sem átti erfitt með að segja hreint út að hún væri góð, þrátt 

fyrir að hún hafi einungis fengið A og B+ í stærðfræði þetta skólaár. „[Hik], 

mmmmmm ég mundi segja að ég væri.. þögn.. ágæt í stærðfræði, ég er góð í 

stærðfræði en ég er ekki mjög góð í stærðfræði.”  

En þegar þessi spurning var frá, þegar stelpurnar voru spurðar af hverju 

þær eru góðar í stærðfræði, kom það í ljós að þeim fannst þær vera að standa 

sig vel og voru almennt stoltar af þeim árangri sem þær voru að ná. Gerður 

sagðist aldrei hafa pælt í eigin getu fyrr en hún var beðin um að taka þátt í 

rannsókninni. Þær töluðu einnig um að stelpur almennt væru frekar að rífa sig 

niður og hræddar við að gera mistök, á meðan strákar virðast hafa óbilandi trú 

á sér og kýla frekar á þetta. Erna sagði að hún haldi alltaf að hún fái örugglega 

C eða D eftir próf, þó hún hafi aldrei fengið lægra en B í stærðfræði á 

unglingastigi. Hún segist halda að þetta sé einhver vörn, eða þá að hún sé að 

búa svo um haginn að hún verði glöð ef hún fær B. 

 

„Kannski [hik]ég var ekki góð í stærðfræði, og mér, mmmmmm, fannst það 

erfitt. En eftir að ég fór að læra betur þá hefur þetta gengið mjög vel, mér finnst 

skemmtilegra ef ég skil”.  

 
Þær nefndu allar ákveðna eiginleika sem skiluðu þeim trú á eigin getu. Kristín 

talaði um að vera lausnamiðuð og með seiglu. Það hafi komið með auknum 

árangri, og þar af leiðandi fékk hún aukna trú á sjálfa sig og byrjaði að leggja 

meira á sig til að finna lausnina. Jóna talar um samviskusemina og að leggja 

sig fram. Þá hafi árangur komið og áhugi, því það er gaman þegar vel gengur.  

Henni finnst hún þó enn þurfa að hafa fullmikið fyrir árangrinum að eigin mati. 

Hún trúi því þó alltaf að hún geti náð góðum árangri og er því tilbúin að leggja 

á sig að læra heima og læra vel undir próf. Fanney talar um það hversu 

mikilvægt það er að skilja efnið og finnast stærðfræði skemmtileg til að hafa 

trú á því að þú getir þetta. Allar stelpurnar nema tvær höfðu bætt árangur sinn 

í stærðfræði, þær voru einu sinni að eigin mati slakar, en fengu svo metnað eða 

vilja til að standa sig. Tvær höfðu alltaf staðið sig vel í stærðfræði og tengdu 

það áhuga. Þegar þær voru beðnar um að lýsa því hvernig þær nálast stærðfræði 

virðist það vera með skipulagið að vopni. Fara eftir reglum, nota formúlur og 

almennt koma reglu á útreikningana sem skilaði þeim árangri. Þær segjast nær 

aldrei nota aðra leið en þeim er kennd þar sem það virkar fyrir þær.  
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Stelpurnar höfðu allar lent í því að fá verkefni sem þær gátu ekki leyst á 

síðastliðnum tveimur mánuðum. Það virtist þó ekki hafa haft áhrif á trú á eigin 

getu. Gerður sagði að hún hafi bara þurft að taka meira á því og þegar það tókst 

ekki þá bað hún um aðstoð kennara. Helena segist þrjóskast við að reyna að 

finna svarið sjálf, og noti svarheftið til að hjálpa sér. Hún græði heilmikið á 

því að finna svarið sjálf og trú á eigin getu eflist við það. Það að stelpurnar geti 

lent í erfiðleikum án þess að það hafi áhrif á trú á eigin getu bendir til þess að 

þær séu með góða trú á sér.  Anna sagði að hún hafi ekki verið neitt sérstök í 

stærðfræði, en ákveðið að taka sig á. Þá hafi trúin á eigin getu komið, að því 

marki að hún veit að hún er með þeim bestu, þó hún sé ekki best. Hún segist 

hafa viljað fá betri einkunnir og pælt í hvað hún yrði að gera til að fá þær. Svo 

hafi hún lagt það á sig að læra og þá hafi ekki verið aftur snúið, enda mun betra 

fyrir sjálfstraustið að fá góðar einkunnir en slæmar. Viljinn til að reikna byggist 

m.a. á þeirri trú sem stelpurnar hafa á eigin getu. Það kom fram að hún spilar 

stórt hlutverk í því hvernig þær leysa verkefnið. Allar stelpurnar voru tilbúnar 

að leggja mikið á sig til að ná að klára fyrirliggjandi verkefni eða til þess að ná 

árangri. Þær lýstu allar að þær gefast ekki upp og reyni að finna lausnina, vilja 

leysa dæmið án aðstoðar og að það hvetji þær áfram að finnast þær ráða við 

verkið. Þær gefast ekki upp og biðja ekki um aðstoð nema þeim finnist að eigin 

bjargráð virki ekki lengur. Það að hafa trú á eigin getu gefur þeim stjórn á eigin  

lærdómi og þegar þær læra erfið atriði og eiga hæfilega auðvelt með erfiða 

stærðfræði gefur það þeim byr undir báða vængi og eykur metnað þeirra og 

áhuga. Þær trúa því að þær geti þetta og því er orkunni og tímanum vel varið 

sem fer í lausnaleit á erfiðum dæmum.  Sumar standa sig út af ytri hvötum, t.d. 

til að standa sig vel í samanburði við samnemendur eða til að fá góðar 

einkunnir á meðan aðrar hafa innri hvöt til að standa sig vel og skilja.  Ásta 

sagði að trúin á eigin getu skipti öllu, og að hjá henni hafi áhugi á stærðfræði 

vaxið með vaxandi trú á eigin getu. Beta, Dóra og Kristín nefndu allar að ef 

þær kljást við dæmi sem þær skilja ekki og vita að það er smá stund i 

kennararnn, þá halda þær áfram í næsta dæmi til að nýta tímann. Svo þegar 

kennarinn kemur þá bakka þær og fá aðstoð.  

Þær virðast vinna vel og ráða vel við verkefnin sín. Þær treysta sér í 

sjálfstæða vinnu og geta einbeitt sér að verkefninu. Ef þær gera mistök þá 

brjóta þær sig ekki niður heldur læra af mistökum og halda áfram. Það 

einkenndi svörin þeirra að hægt var að lesa úr þeim að stelpurnar hafa tileinkað 

sér uppbyggilegan og jákvæðan hugsunarhátt og hafa komið sér upp góðum 

námsvenjum.  

Samkeppni 

Það kom fram í viðtölunum að stelpurnar vilja standa sig vel, bæði virðast þær 

hafa innri hvöt til að standa sig en einnig til að fá utanaðkomandi hrós. Það 

hvatti þær til dáða að keppa í stærðfræði og eiga möguleika á að standa uppi 
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sem sigurvegari. Stelpurnar virðast allar hafa mikið keppnisskap og því skiptir 

samkeppnin máli. Það er gott að bera sig saman við aðra, bæði í prófum og í 

keppnum. Helena sagðist hafa farið í Pangea keppnina til að vinna, en lenti svo 

á spurningu í fyrstu umferð sem hún varð að giska á og fann að hún varð 

stressuð yfir að komast ekki áfram. Hún hafi því átt erfiðara með að einbeita 

sér það sem eftir var, því hún var svo viss um að hún hafi klúðrað þessu og að 

allir myndu komast áfram nema hún. Hún segir þá tilfinningu aldrei koma í 

prófi. Hún flaug þó áfram í aðra umferð og þá sagðist hún strax hafa verið 

rólegri, þó hún hafi lent í því sama, að geta ekki öll dæmin. Það væri betra að 

hafa gert þetta áður.  

Þó þær vildu ná árangri í keppnum þá segjast þær yfirleitt vera rólegri 

yfir þeim en mörgu öðru, þar sem frammistaðan hefur ekki áhrif á 

einkunnirnar. Fyrst og fremst finnst þeim gott að sjá hvar þær standa í 

samanburði við aðra og hvernig þær standa sig utan skólastofunnar. Gerður  

viðurkenndi þó að henni mundi þykja það leiðinlegt ef aðrar sterkar stelpur 

kæmust áfram í keppninni en ekki hún. Hún hafi keppnisskap en finnst það 

ekki skipta meginmáli, hún geri alltaf sitt besta. Hún beri sig samt að sjálfsögðu 

við aðra og sú samkeppni eða samanburður geri hana betri. Jóna er mikil 

keppnismanneskja og segist ekki kunna að tapa. Því hafi hún beðið fyrir utan 

stofuna eftir samræmdu prófin og spurt alla hvernig þeim hafi gengið og 

hvernig þeir svöruðu því sem hún var óviss með. 
Strákarnir samt, bara, voru bara búnir þegar þeir fóru út. En við stelpurnar, 

bara, greindum prófið niður og æji, svörin okkar. Ég fann alveg að ég vildi 

standa mig betur en þær. Ég held að það hjálpi, togi mann bara upp að bera 

sig saman og vilja standa sig betur en aðrir.  

 

Stelpurnar voru spurðar út í Ólympíuleikana í stærðfræði, en sú umræða 

kom upp í fyrsta viðtalinu og án þess að vera í viðtalsrammanum var spurt út í 

þá í öllum viðtölunum hvort þær hefðu áhuga á að taka þátt í þeim þegar þær 

væru komnar í framhaldsskóla. Rannsakandi sagði þeim aðeins um keppnina 

og að það vanti kvenkyns keppendur. Þrátt fyrir að allar 11 stelpurnar höfðu 

talað um eða sýnt að þær hafi keppnisskap og vilji keppa þá var einungis ein 

sem sagðist örugglega ætla að reyna að komast á Ólympíuleikana fyrir Íslands 

hönd. Hinar sögðust ekki hafa áhuga eða sæju ekki tilganginn í að taka þátt þar 

sem þær ætluðu ekki á stærðfræðibraut.   

Þær nefndu allar námsefnið, að það skipti þær máli að vera á undan í 

námsefninu. Það væri ákveðið keppikefli og ákveðin samkeppni sem fælist í 

því. Einnig stefndu sumar að því að vera búnar með einingar í 

framhaldsskólastærðfræði við útskrift úr grunnskóla. Sumar nefndu að þær 

myndu frekar kjósa að fá meira krefjandi námsefni í stað þess að allir væru í 

sama námsefninu. Helena nefndi að það ætti að vera hægt að velja, með 

samþykki foreldra, leið A, B, C og D. Leið A væri fyrir þá sem vilja fá A, þar 

sem grunnurinn er kenndur og svo farið í þyngri dæmi, og svo smá léttist 

námsefnið og dæmunum fækkar þar til komið er að þeim sem velja leið D, sem 
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skilar þá lægri einkunn en að nemanda líði kannski betur í skóla. Hún eigi 

vinkonu sem fær slakar einkunnir og veit að hún græðir voðalega lítið á því 

efni sem farið er í. Þegar þær læra saman þá hermi vinkonan bara eftir sér. Hún 

sjálf mundi kjósa námsefni sem væri meira krefjandi og hafa 

myndbandsstuðning, þar sem kennari útskýrir aðferð eða reiknar sýnidæmi. 

Það kom fram hjá flestum að það mætti gera efnið einstaklingsmiðaðra og 

meira krefjandi.    

Stærðfræði og framtíðarsýn 

Stelpurnar voru allar komnar með ákveðna sýn á framtíðina. Ein er ákveðin í 

að læra og vinna í STEM grein. Flestar voru komnar með hugmynd um það 

sem þær vilja vinna við en allar voru komnar með framhaldsskólana sem þær 

vilja fara í á hreint. Nokkrar nefndu Verslunarskólann og hversu mikilvægt það 

væri að fá góðar einkunnir til að komast inn. Erna var ákveðin í að fara í 

Verslunarskólann, og viðurkenndi að það væri hennar plan A, B og C. Það 

kæmi í raun ekkert annað til greina og hún sé að leggja hart að sér til að komast 

þangað.  

 
Ég heyrði að það komist hérna æji, 350 nemendur í Versló, og æji, fleiri strákar 

komast inn. Þeir tala um hérna, 60%, þannig að það verður æji, erfiðara að 

komast inn, æji fyrir hérna mig. [Löng þögn] Stærðfræðin skiptir máli, 

stærðfræði og íslenska gildir hérna, tvisvar, eða tvöfalt, þegar Versló velur 

nemendur. Því skiptir það sem ég er að gera æji, núna í skólanum bara 

gífurlega miklu máli, ef ég vil halda öllum möguleikum hérna opnum. Ég held 

almennt að stelpur pæli meira í þessu en strákar. 

 
Jóna sagði að stærðfræðin væri lykillinn að þeim hólfum sem hún ætlar að velja 

úr þegar hún fer í skóla. Hún er með skýra framtíðarsýn, ætlar að verða læknir 

og hún segir að til þess að ná því þá þurfi hún að leggja sig fram í öllu sem hún 

gerir í skólanum, jafnvel þó hún nenni því ekki, sé illa stemmd eða eitthvað 

slíkt, það skiptir allt máli. „Stærðfræðin skiptir miklu máli, og þá þýðir ekkert 

að “half ass”-a sig í gegnum þetta. Þetta veltur allt á mér og er í mínum 

höndum“.   

Þáttur foreldra og kennara 

Það skiptir stelpurnar miklu máli að hafa stuðning heima fyrir og finna fyrir 

því að gerðar eru kröfur til þeirra varðandi námið. Það heldur þeim á tánum. 

Foreldrar þeirra virðast allir vera virkir þátttakendur í náminu og fylgjast vel 

með og láta þær finna að árangur þeirra skiptir þá máli.   Fanneyju finnst gott 

að geta alltaf leitað til mömmu sinnar og pabba þegar hún þarf aðstoð með 



38 

heimanámið. Þau væru alltaf tilbúin að aðstoða, og hefðu alltaf gert henni grein 

fyrir því að námið skiptir máli og því eigi að sinna vel.   

 
Mamma og pabbi hafa alltaf hjálpað með heimavinnu, [hik] með mér og bara 

útskýra. Ef ég hef verið veik, þá láta þau mig, bara, eða sitja með mér og ég 

læri. Það var pirrandi og mamma sagði alltaf að skólinn stoppaði ekkert hérna 

þó ég væri ekki í honum.   

 
Iðunn sagði að foreldrar hennar hafi alltaf tryggt að hún hefði það sem hún 

þurfti til að sinna náminu. Hún nefndi þegar hún var að gera heimavinnu í 

stærðfræði og pabbi hennar sá að hún notaði símann sinn sem vasareikni, þrátt 

fyrir að það megi ekki nota síma í prófi. Hann hafi brunað með hana út í næstu 

verslun og leyft henni að velja sér vasareikni því snillingar eins og hún þyrftu 

að eiga sína eigin græju. Jóna sagði foreldra sína hafa hjálpað á miðstigi, en 

stærðfræðin núna sé erfiðari fyrir þau. Þau gerir samt sitt besta.  

 
En þau lásu, eða lærðu til að hjálpa mér. Ég man einu sinni var ég hérna, inni 

í herbergi og heyrði allt í einu að einhver var að horfa á Gauta [innskot- Gauti 

Eiríksson er stærðfræðikennari með kennslumyndbönd á Youtube.com]. Þá var 

það mamma að rifja upp frumþáttun eða eitthvað. Svo keyptu þau hérna 

einhverja kennslusíðu, bara til að geta hjálpað mér. Þau voru svo á kvöldin að 

reikna. Ég er mjög upptekin, æfi píanó, söng, leiklist og handbolta, en veit að 

þegar ég kem heim og fer að læra að mamma og pabbi geta 100% hjálpað mér. 

Þau redda þessu bara og hafa kennt mér að maður reddar þessu bara. Þau eru 

til staðar og tilbúin ef ég þarf hjálp. 

 
Dóra segir að mamma hennar hafi talað við hana þegar hún byrjaði í 8. bekk 

og lagt henni línurnar. Einkunnirnar hafi verið að dala á miðstigi og viðhorfið 

var að sleppa með að gera eins lítið og hægt var.  

 
Mamma sagði að ég ætti að standa mig vel og leggja mig, hérna, fram. Hún 

væri stolt af mér en ég yrði að standa mig til að eiga gott val þegar ég útskrifast. 

Þessi þrjú ár yrðu fljót að líða. Mér fannst þetta mjög gott, ég vissi þá að 

mömmu væri ekki sama og að hún fylgdist með. Þetta virkaði líka og 

einkunnirnar fóru upp.  

 
Ástu fannst gott þegar foreldrar hennar settust niður með henni og spurðu hana 

út í framtíðaráætlanirnar hennar. Svo hafi þeir líka pantað tíma hjá 

námsráðgjafa, sem henni hafi fyrst fundist skrýtið þar sem hún stóð sig vel í 

námi. En þarna hafði hún náð að setja fókus á námið og stefnir nú á góða skóla 

og veit að hún þarf að leggja talsvert á sig til þess að komast þangað.  Erna 

talaði um hversu gott væri að finna að kennarinn hefur trú á henni og hvetur 

hana áfram. Það stuðli að því að hún vilji halda áfram að standa sig vel, ekki 
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síst þegar kennarinn segir henni að halda áfram á þessari braut, því með því 

ætti hún að geta valið um skóla þegar hún fer í framhaldsskóla.   
Jóna talaði um að kyn kennara skipti ekki máli, það skipti meira máli að 

kennarinn sé góður og efli sjálfstraustið hjá nemendum. Flestar nefndu að það 

skipti máli að finna fyrir að kennari treysti þeim til að finna lausnina sjálfar, að 

þær fái tíma til að reikna í stað þess að fá svarið á silfurfati. Kristín lýsti þessu 

þannig að kennarinn þarf að stjórna og ýta nemendum á réttum tíma í rétta átt 

og efla þannig sjálfstraustið hjá þeim. Kennari sem eflir sjálfstraust nemenda 

sé ómetanlegur.   

Kynjamunur í stærðfræði 

Stelpurnar voru sammála um að stelpur og strákar nálguðust stærðfræðina á 

mismunandi hátt, þó þær töluðu allar um að það væri einstaklingsbundið, meiri 

munur milli einstaklinga en milli kynja. En allar töluðu þær um helsti munurinn 

á stelpum og strákum felist í sjálfstraustinu. Gerður sagði að strákar hafa meira 

sjálfstraust.   

 
Já, ég held að strákar trúa meira á sig, þeir virðast hafa, hérna, meira 

sjálfstraust. Þeir eru óhræddir að kýla bara á þetta. Mér finnst stelpur vera, 

æji, vera meira hérna að vinna og [hik] reikna í tímum eins og kennarinn hérna 

segir þeim að gera. En það er ekki hægt að segja að strákar séu allir svona og 

stelpur allar svona, þetta fer hérna, líka eftir, hmmmm, einstaklingnum. 

 

Helena talaði um að strákar setji ekki sama metnað í stærðfræðina, séu 

kærulausari og rambi kannski frekar á rétta lausn þó aðferðin sem þeir beita sé 

önnur en sú sem kennarinn leggi upp með. Hún nefnir að gott dæmi um það sé 

prósentureikningur. Stelpurnar hafi frekar tileinkað sér prósentuþríhyrninginn 

á meðan strákarnir notuðu aðrar leiðir en fengu oft á tíðum rétt svar. Stelpurnar 

treysti meira á það sem kennarinn segi og nái að beita þeim reglum. Ásta talaði 

um að það væri ekki hægt að alhæfa um að allir strákar og allar stelpur væru 

eins.  
Það er ekki bara hægt að segja að allar stelpur eru svona og allir strákar svona. 

Það fer eftir einstaklingnum auðvitað. [Löng þögn]. En ég held að stelpur séu 

bara hræddar, bara hræddari við að gera mistök. Ég man þegar [hik] vinkona 

mín fékk án heimavinnu á Mentor og fór að gráta. Enginn strákur hefði [hik] 

hérna, gert það. 

 

Úr þessu má lesa að stelpur vilja frekar þóknast kennurum og foreldrum með 

því að standa sig vel heldur en strákar. Að fá án heimavinnu í Mentor þýðir 

að kennari skráir í náms- og upplýsingakerfi skólans að nemandi hafi mætt í 

tíma án þess að hafa lært heima.  

Þrjár stelpnanna lýstu kvíða í tengslum við stærðfræði. Fanney nefndi 

ákveðna líðan í prófi og keppnum sem hún tengir kvíða.   
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Ég held að stelpur hafi hann [hik] meira. Það er svo skrýtið [hik], ég skil þegar 

ég æfi mig, ég skil, hérna, í tíma. En svo fer ég í próf og þá virðist ég ekki muna 

neitt. [Ræskir sig] Mmmmm, ég fæ alltaf  B eða hærra, ég komst áfram í Pangea 

í bæði skiptin en ég [ræskir sig], en ég blokkerast bara. Frænka mín er með 

stærðfræðikvíða og er verr haldin en ég, en hjá mér [löng þögn] þá hefur þetta 

líka áhrif. Þetta er ekki bara stress. 

 

Erna og Jóna lýstu báðar vanlíðan í tengslum við tímapressu. Tímapressa að 

skila heimavinnu, þær vildu sjá að nemendur hefði rýmri tíma, að gefin væri 

út vikuáætlun í stað dagsáætlunar. Þá gætu þær hagað vinnunni eftir því. 

Jafnvel að það yrði gert eitthvað annað í tímum, hópavinna og þess háttar og 

svo æft sig í aðferðum heima með hæfilegri heimavinnu. Eins væri pressan 

mikil í prófi, þær kunna þetta alveg en þessi pressa að reikna og þurfa að 

klára, þegar þær sjá að aðrir eru búnir en þær eiga enn eftir að reikna þá 

blossi upp einhver kvíði eða sjálfsefi. Erna sagði að í fullkomnum heimi væru 

engin próf heldur bara verkefni eða að kennari meti nemendur. Hann hafi 

hvort eð er allar upplýsingar, og viti hvernig nemendur standa sig í tíma og 

varðandi heimanám. Sú áhersla sem er lögð á þetta eina augnablik, prófið 

sjálft, er ekki rétt að hennar mati. Sérstaklega ekki þegar fleiri og fleiri 

virðast glíma við ýmsan vanda eins og kvíða.  Þær töldu allar að stelpur 

fengu frekar stærðfræðikvíða og þær þekktu allar stelpur sem þjást af honum. 

Sjálfar höfðu þær allar fundið fyrir einhvers konar kvíða í tengslum við 

stærðfræði, frá léttu prófstressi í það að lokast algjörlega í prófi og fá 

kvíðakast. Prófstress væri algengt og gæti hjálpað þeim, en að fá kvíðakast 

eða blokkerast eða því um líkt væri afar sjaldgæft, en hafði komið fyrir þrjár 

þeirra. 

4.2 Stelpur sem ströggla 

Það eru ekki allar stelpur sem eiga auðvelt með að læra stærðfræði. Sumar fá 

C eða D í öllum hæfniviðmiðum stærðfræðinnar, eiga erfitt með stærðfræði og 

reyna jafnvel að forðast hana. C telst sæmileg hæfni og ef nemandi fær D þá 

er hann ekki að ná viðmiðum. Eftir því sem rannsakandi talaði við fleiri stelpur 

sem fá góðar einkunnir fór hann að pæla meira og meira í þeim sem fá lakari 

einkunnir. Hvernig upplifa þær stærðfræði, stærðfræðitíma og eigin getu? Því 

gerði rannsakandi þá breytingu á upphaflegri rannsóknaráætlun að ræða líka 

við fimm stelpur sem ná ekki hæfniviðmiðunum A eða B í stærðfræði. Þær 

voru valdar með því að foreldrar svöruðu tengli sem var dreift á Facebook auk 

þess sem kennarar höfðu sent kynningarbréf um rannsóknina á nokkra foreldra. 

Níu foreldrar svöruðu en þar af vildu þrjár stelpur ekki taka þátt og ein var of 

gömul. Ein þeirra á foreldra sem eru bæði með háskólagráðu, þrjár eiga 
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foreldra þar sem annað er með háskólagráðu og hitt stúdentspróf og ein á báða 

foreldra með stúdentspróf.  Þó saga stelpnanna fimm sé að mörgu leyti lík þá 

eru einnig ólíkar ástæður fyrir  gengi þeirra í stærðfræði. Engin þeirra er með 

lesblindugreiningu, athyglisbrest, einhverfu eða slíka greiningu, en allar lýsa 

þær líðan sem bendir til kvíða. Þrjár hafa staðfesta kvíðagreiningu en hinar 

tvær ekki. Hér eru þau nöfn sem þeim eru gefin til aðgreiningar í rannsókninni, 

en þetta eru ekki þeirra raunverulegu nöfn. Höfuðborgarsvæðið er Reykjavík, 

Seltjarnarnes, Mosfellsbær, Kópavogur, Garðabær og Hafnarfjörður, en allt 

annað er kallað landsbyggðin.  Öll viðtölin voru einstaklingsviðtöl sem tekin 

voru í gegnum Zoom og þess ber að geta að rannsakandi þekkir þrjár þeirra 

persónulega en þekkir ekkert til hinna tveggja.  
Rósa er í 8. bekk á höfuðborgarsvæðinu.  
Sigga er í 10. bekk á höfuðborgarsvæðinu. 

Tóta er í 9. bekk á landsbyggðinni. 
Vala er í 9. bekk á höfuðborgarsvæðinu. 

Ugla er í 10. bekk á landsbyggðinni. 

Áhugi og viðhorf 

Það kom fljótt fram að öllum stelpunum fannst stærðfræðin leiðinleg og 

áhuginn fyrir henni var lítill sem enginn. Allar höfðu þær þó á einhverju tíma 

haft gaman af stærðfræði og gengið vel, en svo allt í einu hættu þær að skilja.  

Rósa mundi vilja gera eitthvað annað en að læra stærðfræði alla daga vikunnar. 

  
Ég hef nákvæmlega engan áhuga á stærðfræði. Ég meina, þoli hana ekki. Mér 

líður illa, ég bara kann þetta ekki og þú veist, finnst ég heimsk. Ég skil ekki af 

hverju ég fæ ekki að gera eitthvað annað, eitthvað val þú veist. Ég er ekki að 

fara í [hik] stærðfræði í framhaldsskóla. Ég skal fara tvisvar í sund í staðinn 

fyrir stærðfræði, það yrði actually skárra, og ég hata sund. Ég er í 

stærðfræði  alla daga. 

 

Þegar hún var spurð af hverju henni liði svona þá kom í ljós að breytingin yfir 

unglingastig reyndist henni afar erfið. Hún fór úr öruggu umhverfi yfir í 

bekkjarkerfi þar sem hún týndist og engin sérkennsla var í boði, að minnsta 

kosti ekki eins og hún þekkti af miðstiginu. Henni fannst hún ekki ráða við það 

að koma inn, taka upp bókina og byrja að læra, því hún skilur ekkert. Tóta er á 

sama stað og nefndi að það að þurfa að bera bækurnar á milli kennslustofa, það 

að þurfa að vinna dæmin öðruvísi, það að bera ábyrgð sjálf hafi verið of mikið 

fyrir hana. Hún hafi farið úr litlum sérkennsluhóp yfir í að þurfa að „fúnkera 

inn í bekk allt í einu“. Vala sagði að áhuginn hennar hafi dvínað eftir því sem 

árangurinn versnaði og með því hafi henni farið að leiðast og jafnvel liðið illa 

í tímunum. Kennarinn hafi endalaust verið að skamma hana og skrá að hún 

hafi ekkert unnið í tímum, en hún sagði að það skipti engu máli því það væri 
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„öllum drullusama um það heima“ hjá henni. Hennar vandræði hafi byrjað þar 

sem hún er á kafi í alls konar tómstundum og hafði ekki tíma til að læra. Þá 

hafi árangurinn versnað enn meir og nú orðið fær hún bara C og D. Hún 

viðurkennir að hún læri ekkert heima. Tóta sagði að stærðfræðin væri kannski 

ekki leiðinleg ef maður kann eitthvað. En hún sé í þeirri stöðu að skilja ekkert, 

jafnvel þótt kennarinn útskýri dæmin upp á töflu eða þegar hann kemur að 

borðinu og útskýrir fyrir henni einni, þá skilur hún ekkert. 

  
En þegar þú skilur bara ekkert, ekki hérna, heldur eftir að kennarinn útskýrir, 

þá verður þér bara [hik] sama. Það er kannski einhver vörn, svona brynja því 

þú ert svo vitlaus. En stundum finnst mér eins og allir skilji þetta nema ég. Ég 

er bara svona, þú veist, vitlaus.  

  

Þegar þær voru spurðar hvort þær hafi einhvern tímann haft ánægju eða áhuga 

á stærðfræði var svarið hjá þeim öllum já. Sigga sagðist hafa elskað stærðfræði 

þegar hún gat skrifað beint í bækurnar og á blaðið. Í sérkennslunni hafi hún 

fengið öll dæmi á blaði, þar sem búið var að reikna dæmi fyrir hana og hún 

yrði svo bara að herma eftir. Hún hefði mátt skrifa beint á blaðið.   
 

En nú þarf að skrifa dæmin í bókina, svona, hérna, sýna útreikning og 

svona.  Ég vildi að ég gæti enn verið í svona, skrifað beint í bókina. Þetta tekur 

hérna miklu lengri tíma, er miklu flóknara og bara gerir reikninginn miklu 

miklu leiðinlegri.  

 

Ugla segir að henni hafi þótt mjög gaman að reikna, þegar það var einfalt. En 

hún tók undir það að þegar námsefnið þyngdist og vinnulagið varð annað, þá 

hafi henni byrjað að finnast erfitt og við það misst áhugann. Hún hafi ekki náð 

að sinna náminu og fannst þetta bara eitthvað svo yfirþyrmandi að hún hætti 

að reyna. Spurðar að því hvað þær geri til að leita sér aðstoðar ef þær geta ekki 

dæmi, þá var svarið í flestum tilvikum ekkert. Þær gefast bara upp og nýta ekki 

þau fjölmörgu bjargráð sem eru til staðar í tíma, t.d. að skoða 

kennslumyndbönd, sýnidæmi, spyrja sessunaut eða skoða dæmin á undan eða 

bókina þar sem þau skrifa reglurnar í. Tóta og Rósa nefndu báðar að ef þær 

hefðu vott af áhuga, eða þætti stærðfræði ekki svona svakalega leiðinleg, þá 

myndu þær kannski reyna að nýta sér þessi bjargráð. En í stærðfræðitíma sætu 

þær bara og gerðu eins lítið og þær komast upp með og biðu eftir að tímanum 

lyki.  

Trú á eigin getu 

Það kom sterkt fram hjá þeim öllum að þær höfðu ekki trú á því að þær réðu 

við stærðfræðina og því væri enginn hvati til staðar til að reyna. Þær höfðu 

allar haft trú á eigin getu á einhverjum tímapunkti en voru búnar að missa hana 
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og gefast upp. Þær hafa mjög neikvæða sýn á eigin getu. Vala talar um vanlíðan 

í tímum vegna þess að hún skilur ekkert. 

 
Stærðfræðitímarnir eru hræðilegir, kennarinn er fínn en ég bara, hérna bara 

geri allt til að gera ekki það sem ég á að gera. Ég skil ekki stærðfræði, ég skil 

ekki allt þetta, öll táknin og algebru og allt bara. Ég er bara [hik] lost. Hvernig 

getur manni liðið vel þegar þú situr í tíma og veist ekkert? Ég er í alvöru góð í 

öðru, en stærðfræði er bara eitthvað allt annað. 

   

Rósa segir að skyndilega hafi hún ekki treyst því lengur að hún gæti reiknað. 

Hún hafi aldrei verið viss um að hún væri að gera rétt og sjálfstraustið hvarf 

eins og hendi væri veifað. Hún átti auðvelt með stærðfræði í 6. bekk en allt í 

einu skildi hún ekkert í 8. bekk. Hún hafi aldrei þurft að biðja kennarann um 

hjálp og því hafi hún reynt sjálf þar til hún gat ekki meir og fór að gráta í tíma. 

Trúin á eigin getu hafi bara horfið. Sigga er alveg viss um að það hljóti eitthvað 

að vera að henni þar sem allir skilja stærðfræði nema hún. Hana langi til að 

skilja og henni finnst að hún hafi einu sinni lagt eitthvað á sig en það hafi ekki 

skipt neinu máli. Henni finnist hún vitlaus og það hljóti eitthvað að vera að 

henni fyrst allir skilja stærðfræði nema hún. Tóta hefur heldur enga trú á sér.  

Ég hef enga trú á því að ég geti lært stærðfræði. Stundum reyni ég, stundum 

finnst mér efnið næstum því skiljanlegt, en svo bara lendi ég á eftir. Það er líka 

svo mikill hraði. Ef ég mætti bara gera eitt auðvelt dæmi á meðan aðrir reikna 

fimm. Ég hef spurt en þá yrði að merkja mig einhvern veginn sem lakari 

nemanda, sem ætti þá erfiðara meða ð komast í framhaldsskóla eða að ég fái 

lélegra fyrir vinnubókina þar sem ég geri ekki það sem ég á að vera að gera.  Í 

stað þess geri ég bara ekkert og fæ D í öllum prófum, nema þegar ég fæ C fyrir 

að skilja eitthvað pínu. Þetta er ruglað vitlaust.    

 
Allar stelpurnar nefna að stærðfræðin valdi þeim kvíða. Vala segir að hún hafi 

frá því hún byrjaði í 8. bekk reglulega farið að gráta út af stærðfræði. Hún geti 

ekki lært hana og finnist hún erfið og hún þoli ekki þessa tíma. Hún rífur sig 

niður og finnst hún vera ömurleg að geta ekki það sem allir aðrir virðast geta. 

Stærðfræðitímar brjóta hana niður og það hefur heilmikil áhrif þegar hún er í 

stærðfræði á hverjum degi. Hún þoli ekki þetta verklag, að sitja og bera ábyrgð 

á því sjálf að læra. Hún mundi vilja hafa minni áherslu á vinnubók og meiri á 

verkefni. Ugla sagði frá ákveðnu atviki þar sem sjálfstraustið molnaði og hún 

hefur ekki endurheimt það. 

  
Ég man að ég reiknaði vitlaust og skólabróðir minn fór þú veist að hlæja að 

mér. Skilur þú ekki, þú átt að gera þetta svona. Svo kom þetta aftur fyrir í öðrum 

tíma og ég fór að skammast mín og hann lét mér þú veist, líða svo illa. Allt í 

einu fannst mér ég vera heimsk og bara misheppnuð. Þessi strákur er besti 

vinur minn i dag og ég talaði um þetta við hann, og hann hérna man ekkert eftir 
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þessu. Hann sagði þó að  hann var sjálfur lélegur í stærðfræði, en það stoppaði 

hann samt ekki að gera þú veist, grín að mér. 
 
Rósa man eftir einu atviki þar sem henni fannst hún fá skilaboð um að hún væri 

léleg í stærðfræði, sem sannfærði hana endanlega að hún væri vonlaus. 

   
Þegar ég var í 7. bekk gaf pabbi mér bol þegar hann kom frá útlöndum. Þetta 

var svona bolur, það stóð að bestu fögin mín væru, og svo svona tékk box við 

hliðina: Dans, tónlist, að tala en svo var stærðfræðiboxið tómt. Þetta fannst 

pabba voða fyndið, en ég man að ég, sem var nýbúin að fá enn eitt C í 

stærðfræði, sagði bara takk og fór inn í herbergi að bara gráta. Að öllum finnst 

ég rosalega léleg í stærðfræði, líka pabba fannst ég glötuð.   

 
Sigga segist hafa misst trúna þegar einkunnirnar lækkuðu, það var ekkert sem 

gerðist heldur hafi hún bara hætt að skilja. Hún hafi alltaf verið góð og 

stærðfræði var ekkert mál. Svo hætti hún að fá góða einkunn og það versnaði 

bara þar til hún kom á unglingastig og fékk bara C og D. Það hafi ekkert gengið 

hjá henni síðan og hún nennir ekki að eyða orku í eitthvað sem hún er glötuð 

í. Hún hafi byrjað að forðast stærðfræðitíma og oft farið veik heim fyrir tímana. 

Þetta kom sterkt fram hjá öllum, þær virðast hafa gefist upp.  Þeim finnst 

stærðfræðin ekki skipta máli þar sem til eru öpp sem reikna fyrir þig. Þeim 

finnst ekki hægt að kenna stærðfræði eins og þegar þessi tækni var ekki til, til 

hvers að skrifa upp einhverjar reglur þegar Photomath, sem er forrit sem margir 

nota til að reikna dæmi, kemur með rétt svar? Þær nefndu að það væri betra að 

kenna að nota þau verkfæri sem þeim stæði til boða frekar en að láta nemendur 

reikna.   

 Þær nefna alls konar vanlíðan og að það sé lögð alltof mikil áhersla á 

stærðfræði eins og þær séu heimskar ef þær geta ekki reiknað þó þær standi sig 

ágætlega í öðru. Trú á eigin getu hafi horfið við að gera mistök eða  geta ekki 

reiknað öll dæmin og því fylgir vanlíðan í prófum. Þær hafi verið kvíðnar í 

prófi þar sem þær vissu fyrirfram að þær mundu ekkert geta og fá D eða C. Oft 

skila þær auðum prófum eða hafa bara skrifað spurningarmerki í stað svars. 

Tóta segir tilgangslaust að leggja sig fram þegar það skiptir engu varðandi 

útkomu. Sigga nefnir að samræmda prófið í stærðfræði hafi reynst henni mjög 

erfitt.  
Ég fékk þá bara að vita að ég væri léleg í stærðfræði. Ekki bara lélegust þú 

veist í bekknum mínum eða þú veist, í skólanum, heldur á öllu Íslandi. Þá fékk 

ég nóg og hef ekki gert neitt í stærðfræði síðan. Ég kann hvort eð er ekkert og 

mun ekkert komast í Versló eins og systkinin mín og frænkur mínar. 

 
Ugla nefnir líka samræmdu prófin að þau hafi ekki hjálpað henni neitt og segist 

ekki skila af hverju þau eru. Að þau eru hönnuð fyrir þá sem standa sig vel, en 

fyrir þá sem þurfa aðstoð og standa sig illa séu þau þjáning. Hún skilur ekki af 

hverju samræmdu prófin eru yfir höfuð.  Hún hafi lært vel fyrir þau, en 
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vanalega læri hún ekkert undir próf því það er tilgangslaust. Hún hafi meira að 

segja fengið einkakennslu en svo hafi hún lokast í prófinu og fundið fyrir 

miklum kvíða og vanlíðan. Þegar einkunnin hafi komið hafi hún fengið staðfest 

að hún væri jafn vitlaus og allir héldu og allir væru miklu betri í stærðfræði en 

hún. Hún mundi vilja að ákveðnir framhaldsskólar, eins og Versló, MR, MH, 

MA og einhverjir slíkir myndu krefjast einkunna úr samræmdu prófunum, en 

ef þú ætlar ekki þangað þá mættir þú bara sleppa þeim.  

Spurðar út í hvort þær telji að þær geti orðið góðar í stærðfræði og hvað 

þær þyrftu að gera til þess svöruðu þær allar nei, þó þær hafi margar hverjar 

verið góðar í stærðfræði fyrir stuttu. Tóta sagði að henni sé búið að líða það 

illa lengi í stærðfræði, að það þyrfti kraftaverk til að snúa þróuninni við. Trú 

þeirra á eigin getu er ekki til staðar. Engin telur að það muni skipta neinu að 

leggja sig fram, læra heima eða fá einkakennslu eða aðstoð með heimanám. 

Þetta væri bara búið spil og tilgangslaust að reyna. 

Þáttur foreldra og kennara 

Þegar stelpur eru komnar á þann stað að sjálfstraustið er lítið og áhugi fyrir 

stærðfræðinámi horfinn, þá getur illa orðuð athugasemd frá foreldrum dregið 

enn frekar úr sjálfstrausti stelpnanna. Margar nefndu að þær hafi verið að leita 

eftir stuðningi frá foreldrum en upplifað afskipaleysi, eins og t.d. varðandi 

heimanám. Að það hafi enginn verið að fylgjast með því að ráði heldur hafi 

foreldrar spurt hvort það væri einhver heimavinna, og trúað stelpunum þegar 

þær sögðu nei, sem oftar en ekki var ósatt. Rósa segir að foreldrarnir hafi átt 

að fatta það að hún var greinilega ekki að læra heima þegar allar einkunnir voru 

D og hún væri endalaust að fá skráningar kennara um að hún væri án 

heimavinnu. Foreldrarnir hefðu gefist upp á að reyna að fá þær til að læra 

heima og þegar  umræður um heimanám enduðu alltaf í rifrildi og leiðindum 

þá hafi foreldrarnir einfaldlega gefist upp og hætt að spyrja. Stelpurnar áttu það 

allar sameiginlegt að hafa ekki fengið aðstoð við heimanám eða stuðning þegar 

einkunnir fóru að lækka og verkefnin hafi orðið yfirþyrmandi. Það reyndist 

stelpunum erfitt þegar þær fóru að fá lægri einkunnir og Ugla nefndi að hún 

hafi bara viljað að mamma sín hefði tekið utan um hana þegar hún fékk fyrsta 

D-ið sitt, en þess í stað hafi mamma hennar sagt henni að þetta væri allt í lagi, 

hún þyrfti ekki að vera góð í öllu og hún ætlaði hvort eð er bara að verða 

snyrtifræðingur. 
Allar stelpurnar fengu, hvort sem það var meðvitað eða ómeðvitað hjá 

foreldrunum, skilaboð um að konur og stærðfræði ættu ekki samleið. 

Mömmurnar báðu pabbana eða bræður að aðstoða með stærðfræðina og að þær 

gerðu lítið úr eigin getu. Vala nefnir dæmi þar sem hana hafi vantað stuðning 

en fékk í staðinn staðfestingu á að pabbi hennar var ekki sáttur með 

einkunnirnar hennar. Hann kallaði hana fröken C í viku eftir eitt prófið, sem 

hún var ánægð með að fá C í. Hún hafði lært fyrir það, prófið var erfitt og hún 
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gat nokkur dæmi sem hún var mjög ánægð með. Í stað þess að byggja á því þá 

gerði pabbi hennar lítið úr afreki hennar. Ugla nefndi líka dæmi þar sem pabbi 

hennar hefði getað sýnt meiri stuðning. Hann hafi verið að bera systkinin 

saman og kom með þá athugasemd að bróðir hennar væri miklu betri í 

stærðfræði, en hún í tungumálum og þetta væri munurinn á stelpum og strákum 

í hnotskurn. Hann hafi einnig sagt við hana, þar sem hún sat í stofunni og var 

að læra, að hann vonaði að hún væri ekki að læra stærðfræði því hann hefði 

sko engan tíma til að hjálpa henni. Hann hafi hvort eð er aldrei hjálpað henni 

og því skildi hún ekki þessa athugasemd á annan hátt en hann var að segja við 

hana að hún gæti ekki gert þetta án aðstoðar því hún væri svo léleg. Sigga 

sagðist eiginlega vera dæmd til að skilja ekki neitt þar sem hún fái engan 

stuðning heima, þó hún ráði ekki við námsefnið sjálf.  Hún fái skammir þegar 

einkunnirnar berast eða þegar hún fær skráningu um að hafa ekki skilað 

heimavinnu. Foreldrar hennar hafa samt aldrei boðist til að aðstoða hana. Hún 

spurði hvað hún ætti að gera fyrst hún skilur ekkert og fær enga hjálp?  
Sigga nefnir atriði hjá kennaranum sínum, þegar kennarinn virðist 

ríghalda í gamlar staðalímyndir. „Um daginn var sko kennarinn í vandræðum 

með tölvuna og í alvöru, þá sagði hún bara: Strákar, getur einhver hjálpað 

mér? Í bekknum eru sko stelpur sem bara æfa rafíþróttir og ein sem er þú veist 

að forrita.“ Vala rifjaði einnig upp dæmi þegar kennari gaf staðalímyndum 

undir fótinn. Það hafi verið í Covid kennslunni, þegar einn kennari sá um hvern 

bekk og kenndi öll fögin. Kennarinn, sem var kvenkyns, hafi alveg getað kennt 

íslensku, dönsku, ensku, samfélagsfræði, lífsleikni og þess háttar en í hverjum 

einasta stærðfræðitíma talaði hún um að hún skildi ekki stærðfræði. Völu 

fannst hún þá fá á tilfinninguna að hún þyrfti þá ekkert að skilja heldur. Það 

væri greinilega hægt að komast langt í lífinu án algebru.   

Samkeppni 

Stelpurnar gáfu til kynna að samkeppni skipti þær engu máli, allar sögðu að 

þeim væri drullusama eða álíka. Þær væru ekki að bera sig saman við aðra, en 

þegar svörin voru greind kom í ljós ákveðinn sársauki eða vanlíðan, því þegar 

þær komu illa út úr samanburðinum brynjuðu þær sig af með því að segjast 

vera sama. Til dæmis var Sigga að bera sig saman við vinkonur sínar, og fékk 

alltaf lakari einkunnir en þær, þó þær sætu saman og lærðu saman.  

 
Þetta smá versnaði bara. Mamma fór með mig, einhver læknir gáði hvort 

eitthvað væri með mig. Ég varð hérna, bara léleg í stærðfræði og þær sátu alveg 

hjá mér áfram, en þær unnu saman og ég var bara ein, enda skildi ég ekkert og 

var hérna, þú veist komin langt á eftir. 

 

Rósu mislíkaði þegar mamma hennar og frænka voru að bera einkunnir dætra 

sinna saman. Henni finnst þetta verulega óþægilegt og þessi samanburður 
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veldur henni vanlíðan. Hún fann sérstaklega fyrir því þegar áhugi mömmu 

hennar á samanburðinum minnkaði, þannig að henni fannst mamma hennar 

skammast sín fyrir hana. Hún hafi alltaf verið með afsakanir á reiðum höndum 

af hverju Rósu gekk illa. Ugla segist hvorki vera keppnismanneskja né hugsa 

út í hvað aðrir eru að gera.  

 
Ég fór í eitthvað stærðfræðidæmi [hik], svona keppni, kennarinn hérna skráði 

mig. Ég vildi ekkert gera þetta og hérna, horfði á blaðið og svo bara giskaði 

ég. Hinar stelpurnar, þegar hérna búnar, voru alveg bara hvernig svaraðir þú 

þessu og þessu. Ummmm ég meika ekki svona gellur sem halda að þær séu the 

shit. Jú það hefði verið gaman að vinna þær eða komast áfram, en það er hvort 

eð er ekki að fara að gerast. Mér er líka alveg sama.   

Stærðfræði og framtíðarsýn 

Engin þeirra ætlar að óbreyttu í framhaldsnám eða í störf sem þær tengja 

stærðfræði. Þær tengja stærðfræði við vanmátt og vanlíðan og ætla sér að 

forðast hana eins og kostur er. Ugla sagðist ætla í auðvelt nám, sem í hennar 

huga er félagsfræðibraut með eins fáum stærðfræðieiningum og hún kemst upp 

með. Vala segir að stærðfræðin muni alltaf hafa eitthvað að gera með 

framtíðina, hvað er mikið á kortinu, hvað þetta kostar á afslætti og svona. 

„Auðvitað þarf maður alltaf að kunna eitthvað, en ég ætla ekki að verða 

einhver stærðfræðingur, bara nóg til að skilja launaseðilinn og það er nóg“.  
Sigga sagði að hún komist ekki þangað sem hún ætlaði sér. Hún hafi alltaf 

stefnt á Versló eins og systkini sín, en hún komist ekki þangað inn út af lélegri 

stærðfræðieinkunn. Hún hafi verið að sækja um skóla og þar valdi hún eins 

litla stærðfræði og hún gat. Vala sagði að hún viti að hún eigi framtíðina fyrir 

sér þó hún sé léleg í stærðfræði. Hún þurfi bara að velja eitthvað sem hún er 

góð í og hafi ánægju af.  

4.3 Rafræn spurningakönnun 

Samhliða viðtölunum þá birti rannsakandi Google Forms tengil á 

samfélagsmiðlum, sem vísaði yfir í spurningakönnun um viðhorf 8.-10. 

bekkinga til stærðfræði. Könnunin var nafnlaus, ekki þurfti að gefa upp nafn 

og það var ekki hægt að rekja svör til einstaklinga. Tilgangur hennar var m.a. 

að skoða hvort nemendur hefðu almennt trú á sér í stærðfræði og hvort 

stærðfræði væri stór þáttur í framtíðaráformum þeirra. Spurningarnar voru 

valdar eftir þeim spurningaramma sem farið var eftir í 

einstaklingsviðtölunum.  Vinir og vandamenn voru beðnir um að dreifa 

tenglinum að könnuninni á samfélagsmiðlum auk þess sem haft var samband 

við kennara í nokkrum skólum og þeir fengnir til þess að biðja nemendur sína 
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að svara. Alls bárust 351 svör sem voru notuð í rannsóknina, 197 frá stelpum, 

154 frá strákum og ekkert frá þeim sem skilgreina sig kynsegin eða vildu ekki 

gefa upp kyn. Að auki höfðu 166 aðilar opnað könnunina og svarað 1-8 

spurningum, en þeim niðurstöðum var sleppt þar sem það var möguleiki að 

einhverjir hefðu hætt og svo tekið könnunina aftur. Niðurstöðum er ætlað að 

styðja eða hrekja það sem sett er fram í eigindlega hlutanum, en ekki að leita 

að orsakasamhengi. Þess ber að geta að spurningalistinn var prófaður tvisvar 

og gerðar breytingar á honum eftir ábendingar þeirra sem tóku könnunina í 

prófunarfasa. Þau svör sem bárust í þessum prófunum voru ekki notuð í 

rannsóknina. Þau voru einungis notuð til að lagfæra orðalag eða breyta 

spurningum.  Það er ekki hægt að alhæfa neitt út frá þeim upplýsingum sem 

komu út úr rafrænu könnuninni, til þess svöruðu of fáir. Þó ekki sé hægt að 

yfirfæra niðurstöður á alla nemendur í 8.-10. bekk þá gefa svörin aðra og 

mikilvæga vídd í rannsóknina.   

Áhugi og viðhorf 

Áhugaverð niðurstaða kom fram, sem er í andstöðu við fræðilega umfjöllun. 

Þeir strákar sem svöruðu rafrænu könnuninni virtust neikvæðari gagnvart 

stærðfræðinni en stelpurnar. Það var engin augljós skýring á þessu, hvorki í 

einkunnum eða trú á eigin getu.  Fræðileg umfjöllun bendir til að stelpur eru 

almennt með neikvæðara viðhorf til stærðfræði, svo þessi niðurstaða kom á 

óvart.   

 
Mynd 4.1. Hversu jákvæð eða neikvæð eru kynin gagnvart stærðfræði? 
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Þegar spurt var út í hvort stærðfræði væri skemmtileg eða leiðinleg námsgrein 

kom í ljós að strákum finnst stærðfræði leiðinlegri en stelpum, eins og sjá má 

á mynd 4.2.  

 
 
Mynd 4.2. Hversu skemmtileg eða leiðinleg finnst nemendum stærðfræði? 

 
Ekki einungis finnst hlutfallslega fleiri strákum stærðfræði vera leiðinleg 

námsgrein, heldur velja þeir þar að auki svarkostina frekar skemmtileg en mjög 

leiðinleg, á meðan stelpur völdu svarkostina mjög skemmtileg og frekar 

leiðinleg.  Ef strákar eru að sýna verri árangur en kynbræður sínir erlendis, 

getur þetta viðhorf þeirra skipt máli.  

Ekki var tölfræðilega marktækur munur á líðan nemenda í 

stærðfræðitíma. Flestum virðist líða vel, þeir sem segjast ekki líða vel eru þeir 

sem finnst stærðfræði leiðinleg eða sinna ekki heimanámi.  

 

 
Mynd 4.3. Líðan nemenda í stærðfræðitímum. 
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Þegar spurt var út í kvíða í tengslum við stærðfræði þá kom í ljós að mun fleiri 

stelpur hafa fundið fyrir kvíða en strákar. Kvíðinn eykst  umtalsvert hjá báðum 

kynjum í prófi. Þetta eru mikilvægar niðurstöður þar sem tímapróf eru einn af 

þeim þáttum sem valda stærðfræðikvíða, og það þarf að skoða hvernig hægt er 

að koma til móts við þá nemendur sem þjást af honum. Rúmlega fjórðungur 

stráka finnur aldrei fyrir kvíða í tengslum við stærðfræði. 

 

 
Mynd 4.4. Kynjamunur á kvíða í stærðfræði. 

Trú á eigin getu 

Áberandi var að stelpur hafa almennt minni trú á sér, eða gera meiri kröfur til 

sín, en strákar. Þegar spurt var um hvort nemendum finnist þeir vera góðir í 

stærðfræði svöruðu 56 stelpur já, eða um 28%. Þegar einkunnir þessara stelpna 

voru skoðaðar höfðu þær merkt við að þær fá oftast B+ eða A í stærðfræði, 

einkunnir sem þýða annars vegar framúrskarandi og hins vegar mjög góð 

hæfni. 112 stelpur, eða tæp 57%,  sögðust vera í meðallagi, einkunnir þessa 

hóps voru B, B+ og A. 15% stelpna sögðust svo ekki vera góðar, þær voru með 

einkunnir á bilinu A-D.  Til samanburðar þá sögðust 55% stráka vera góðir í 

stærðfræði, einkunnirnar þeirra voru á bilinu A-C, og 40% sögðust vera í 

meðallagi, með einkunnir C+ til D.  Einungis 5% sögðust ekki vera góðir í 

stærðfræði, og voru þeir allir oftast að fá D. Þetta bendir til þess að stelpur hafa 

minni trú á eigin getu, sem rímar við umfjöllun úr fræðilega kaflanum og 

styður niðurstöður úr eigindlega hluta rannsóknarinnar.  
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Mynd 4.5. Mat nemenda á eigin getu í stærðfræði. 

Samkeppni 

Ekki var lögð áhersla á þetta þema í spurningakönnuninni, enda ekki ein af 

rannsóknarspurningunum. Spurt var út í stærðfræðikeppnir og það kom í ljós 

að stelpur og strákar voru svipað jákvæð í garð stærðfræðikeppna, en rúmlega 

þriðjungi stráka finnst ekki mikilvægt að geta tekið þátt í stærðfræðikeppnum. 

 
Mynd 4.6. Mat nemenda á mikilvægi stærðfræðikeppna. 

Stærðfræði og framtíðin 

Þegar spurt var hvort nemendur gætu hugsað sér að velja starf í framtíðinni, 

sem krefst mikillar stærðfræði, t.d. störf í STEM geiranum, þá voru kynin 

svipað jávæð. Hærra hlutfall stráka vildi ekki starfa innan STEM, sem er önnur 

niðurstaða en kom fram í fræðilegu umfjölluninni. Þar var talað um að skortur 
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á konum í STEM væri mögulega vegna þess að mismunandi áhugasvið 

kynjanna fengi konur til að velja aðrar greinar.    

 

 
Mynd 4.7. Vilja nemendur vinna starf sem krefst stærðfræðikunnáttu?  

 

Þegar nemendur voru spurð að því hvort stærðfræðiþekking þeirra geti haft 

áhrif á framtíðina þeirra, varðandi val á skóla eða  starfi, þá var mun hærra 

hlutfall stelpna sem taldi það. Það getur skýrt betri árangur þeirra í skóla.      

 

 
Mynd 4.8. Telja kynin að stærðfræðiþekking hafi áhrif á framtíðina? 

Þáttur foreldra 

Það hefur jákvæð áhrif á nemendur og námsárangur ef foreldrar og kennarar 

hafa trú á þeim. Þeir nemendur sem voru með einkunnir A, B+ og B völdu allir 

svarmöguleikann að foreldrar leggja áherslu á að þeim gangi vel. Reyndar 

svaraði mjög hátt hlutfall beggja kynja að foreldrar þeirra leggi áherslu á gott 

gengi í stærðfræði. Á sama hátt hefur það neikvæð áhrif ef foreldrum finnst 

stærðfræði ekki skipta máli, eða að þeir gera engar væntingar til þeirra varðandi 
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árangur í stærðfræði. Þeir nemendur sem völdu nei, sem voru bara stelpur, 

segjast allar fá D.    

 

 
Mynd 4.9. Leggja foreldrar áherslu á árangur barnsins í stærðfræði? 

 

Foreldrar virðast leggja mikið upp úr því að börn þeirra, sama af hvoru kyni 

þau eru,  standi sig vel í stærðfræði. Það virðist skila sér í því að nemendur, 

sama hvort þeir standi sig vel eða ekki, leggja sjálfir áherslu á gott gengi í 

stærðfræði. Þeir sem svöruðu neitandi áttu það sameiginlegt að vera að fá lágar 

einkunnir og ekki sinna heimanámi eins og það er lagt fyrir.  Mikilvægur partur 

náms er heimanám, og því var spurt út í hver aðstoðaði nemandann við 

heimanám í stærðfræði. Feður aðstoða mun meira en mæðurnar, og sérstaka 

athygli vekur að 64% strákar fá enga aðstoð. Í þeim hópi eru nemendur sem 

segjast læra heima ef það er sett fyrir sem og þeir sem læra aldrei heima, bæði 

strákar sem ná hæfniviðmiðum eða ekki. Eins er með stelpurnar, allar 

stelpurnar sem eru með neikvætt viðhorf til stærðfræði fá enga aðstoð með 

heimanám.   

  

  
Mynd 4.10. Hver aðstoðar þig með heimanám í stærðfræði? 
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Afstaða til tiltekinna þátta 

Að lokum voru settar fram nokkrar spurningar sem nemendur áttu að taka 

afstöðu til, t.d. hverjir trufla meira í kennslustund og hverjir læra betur undir 

próf. Kynin svöruðu þessu mjög svipað, þó engin stelpa svaraði að stelpur trufli 

meira. Því eru niðurstöður settar fram út frá heildarsvörum og eru svör ekki 

kynjaskipt. Nemendum finnst strákarnir trufla meira, og að stelpur eigi 

auðveldara með að læra. Að auki kemur skýrt fram að bæði kyn telja að stelpur 

hafi áhyggjur af því að standa sig ekki.  

  
Mynd 4.11. Afstaða nemenda til nokkurra spurninga. 
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5. Umræður 

Tilgangur rannsóknarinnar var m.a. að skoða hvaða þættir hafa áhrif á viðhorf 

og áhuga stelpna á stærðfræði. Með því að fá innsýn í reynslu þeirra með 

viðtölum og með því að leggja fyrir rafræna spurningakönnun vonaðist 

rannsakandi til að fá svör við rannsóknarspurningum: 
1. Hvaða máli skiptir áhugi og viðhorf sem stelpurnar hafa til 

stærðfræði varðandi árangur þeirra? 

2. Hvaða þátt spilar trú á eigin getu í árangri stelpnanna í stærðfræði? 

3. Hvaða hlutverk spilar stærðfræði í framtíðarsýn stelpnanna? 

4. Hvaða hlutverk spilar stuðningur foreldra í stærðfræðinámi hjá 

stelpum? 

 

 Í umræðukaflanum dreg ég saman helstu niðurstöður úr rannsókninni, fjalla 

um þær í fræðilegu samhengi og svara rannsóknarspurningunum. Í lokin set ég 

fram hugleiðingar um hvaða  lærdóm má draga af niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Það er að mörgu leyti erfitt að bera saman niðurstöður úr 

fræðilega hlutanum við niðurstöðurnar úr  rannsókninni minni. Árangur á 

Íslandi er ekki í samræmi við árangur víðast annars staðar. Í erlendu fræðilegu 

efni er talað um að strákar standi sig betur í stærðfræði, samræmdum prófum 

og stærðfræðikeppnum þegar árangur stúlkna er talsvert betri hérlendis.  
Þegar gögn rannsóknarinnar og fræðilegi hlutinn voru skoðuð saman þá 

kom í ljós að margir þættir spila lykilhlutverk í viðhorfi nemenda til 

stærðfræði. Í fyrsta lagi þættir sem tengjast nemandanum sjálfum, t.d. 

einkunnir, stærðfræðikvíði, trú á eigin getu og ytri hvati. Í öðru lagi eru þættir 

sem tengjast skólanum og kennurum. Hér geta verið þættir eins og viðhorf 

kennara til stærðfræði, námsefni og persónuleiki kennara. Að lokum er þriðji 

þátturinn, sem snýr að heimilinu og samfélaginu, t.d. menntun og atvinna 

foreldra, væntingar foreldra til árangurs nemandans sem spila mikilvægt 

hlutverk í viðhorfi hans til stærðfræði. Hér á eftir mun rannsakandi taka það 

sem kom fram í rannsókninni og bera það saman við fræðilega kaflann.   

5.1 Rauðu þræðirnir 

Það komu fram nokkur þemu, nokkrir sameiginlegir rauðir þræðir sem tengja 

fræðilega hlutann og niðurstöður rannsóknarinnar saman.  

Áhugi og viðhorf 

Ein skýring sem sett hefur verið fram af hverju stelpur feta ekki STEM veginn 

er sú að þær hafa ekki áhuga á raunvísindum eða verkfræði, og sjá sig ekki 
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fyrir sér í þessum störfum. Ef rýnt er í fræðilega hlutann virðist áhugi þeirra 

meira vera á tungumálasviði, í félagsvísindum og greinum þar sem talsvert er 

um samskipti (Charles o.fl., 2014, bls. 86-87). Stelpurnar voru margar hverjar 

ekki búnar að ákveða við hvað þær vilja starfa þegar þær útskrifast, eða í hvaða 

háskólanám þær vilja fara. Næsta skref hjá þeim var að velja rétta 

framhaldsskólann.  

Námsáhugi virðist minnka á unglingsárum og strákar sýna almennt 

minni áhuga á námi en stelpur (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2008, bls. 22). Á 

Íslandi breytist námsumhverfið talsvert og ábyrgð á náminu er varpað á 

unglinginn. Eins geta kennsluhættir og námsefni haft talsvert að segja 

(Amalía Björnsdóttir o.fl., 2008, bls. 9). Stelpurnar sem voru að ná lakari 

árangri töluðu um að breytingin á námsefninu hafði dregið úr áhuga þeirra. 

Efnið hafði verið þyngra, aðferðirnar öðruvísi og þetta hafi ekki hentað þeim. 

Þær hafa misst móðinn og áhugi fyrir stærðfræðinámi er enginn. Hér þurfa 

kennarar að grípa inn í, því ef stelpur missa móðinn þá er líklegt að þær detti 

í það að verða óvirkar í tímum, fylgjast ekki með og fá lélegar einkunnir, sem 

aftur hefur áhrif á sjálfstraust þeirra.  

Fyrsta rannsóknarspurningin var hvaða máli skiptir áhugi og viðhorf 

stelpnanna varðandi stærðfræði, varðandi árangur þeirra? Hægt er að svara 

henni með því að ef stelpunum finnst árangur í stærðfræði skipta máli þá 

leggja þær sig fram. Áhugi er forsenda árangurs. Jákvætt viðhorf hefur einnig 

jákvæð áhrif á nám. Nemendur með jákvætt viðhorf til stærðfræðináms eru 

líklegri til að hafa hvata til að læra, taka þátt í tímum, sýna seiglu við 

þrautalausnir og leggja sig fram (Brown, 2012, bls. 8). Þær stelpur sem náðu 

ekki árangri voru búnar að gefast upp, og höfðu afar neikvætt viðhorf til 

stærðfræðinnar.  Í fræðilega kaflanum kom fram að stelpur hafa almennt 

neikvæðara viðhorf til stærðfræðinnar, en niðurstöður í spurningakönnuninni 

sem ég lagði fyrir bentu til að strákar væru með neikvæðara viðhorf en 

stelpur. Bæði mátu þeir viðhorfið neikvæða en einnig finnst þeim leiðinlegra 

í stærðfræði. Hér getur hluti skýringanna á mismunandi niðurstöðu úr 

fræðilegri umfjöllun og spurningakönnuninni verið sú að erlendis standa 

strákar sig almennt betur í stærðfræðinni, en stelpur standa sig betur hér á 

landi. Önnur skýring getur verið sú að kennsluaðferðir séu aðrar í íslenskum 

grunnskólum, og það að sitja og reikna hentar orkumiklum strákum illa. Í 

eigindlegu rannsókninni kom í ljós að stelpur sem standa sig verr finnst 

stærðfræði vera leiðinleg, vinnubrögðin og námsefnið henti þeim ekki auk 

þess sem þær skortir trú á eigin getu. Á hinn bóginn kom fram að þær stelpur 

sem standa sig vel höfðu það viðhorf til stærðfræðinnar að hún skipti máli og 

gátu auðveldlega nefnt dæmi um stærðfræði sem þær nota í daglegu lífi. Þær 

vita að árangurinn fylgir því hversu hart þær leggja að sér, eins og undirtitill 

rannsóknar vísar til.  

Almennur kvíði og stærðfræðikvíði er algengari hjá stelpum en strákum 

og þar af leiðandi standa strákar sig oft betur í stærðfræðiverkefnum (Wang 
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o.fl., 2015, bls 1866). Þar sem þessu er öfugt farið hérlendis væri fróðlegt að 

skoða hvort stærðfræðikvíði sé óalgengari hjá stelpum á Íslandi en erlendis, 

eða hvort þær ráða betur við hann? Eða er ástæða þess að stelpur standa sig 

betur en strákarnir sú að íslenskir strákar eru að standa sig verr en þeir ættu að 

gera? Í spurningakönnuninni kom fram að bæði kyn finna fyrir kvíða í 

stærðfræðitímum og í stærðfræðiprófum. Því ætti stærðfræðikvíði ekki að vera 

minna mál hérlendis en erlendis.  

Trú á eigin getu 

Annarri rannsóknarspurninginni, hvaða þátt spilar trú á eigin getu í árangri 

stelpnanna í stærðfræði, er hægt að svara með orðunum mjög stóran þátt. 

Strákar telja sig vera betri í stærðfræði, þ.e. ef strákur og stelpa fá sömu 

einkunn þá er strákurinn líklegri til að segja að hann standi sig vel en stelpan 

að draga úr árangrinum hjá sér (Halpern o.fl, 2007, bls. 6). Það sama kom fram 

í rannsókn minni, jafnvel stelpur sem voru að fá A voru tregar að viðurkenna 

að þær væru góðar í stærðfræði, eða stæðu sig vel. Spurningakönnunin var 

samhljóða fræðilegu umfjölluninni, en þar sýndu strákar miklu meiri trú á því 

að þeir væru góðir í stærðfræði. Í rannsókninni er talað um að vera góður í 

stærðfræði en einnig að standa sig vel í stærðfræði. Þú getur verið góður í 

stærðfræði en staðið þig illa vegna prófkvíða eða lélegs undirbúnings. Kenning 

Bandura (1977, bls. 195) um trú á eigin getu, sem fjallað var um í fræðilega 

kaflanum,  náði vel utan um niðurstöður rannsóknarinnar. Trú á eigin getu 

kemur m.a. af því að ná árangri en ef þér mistekst þá grefur það undan trúnni. 

Stelpurnar sem voru ekki að ná hæfniviðmiðum höfðu gefist upp. Þær höfðu 

enga trú á sér eða að nokkuð sem þær myndu gera myndi breyta árangrinum. 

Til hvers ættu þær þá að leggja sig fram? Þær höfðu ekki byggt upp nægilega 

mikla trú á eigin getu og því misstu þær móðinn ef þeim gekk illa. Þær sýndu 

allar merki um kvíða sem hafði þau áhrif að þær höfðu enga trú á að þær gætu 

leyst verkefni á árangursríkan hátt. Það þyrfti að koma upp einhvers konar 

öryggisneti fyrir þessar stelpur, sem grípur þær. Stelpurnar sem ná góðum 

árangri voru hins vegar með trú á eigin getu og trúin var það sterk að þó þær 

gera mistök eða geta ekki eitthvað dæmi, þá brýtur það þær ekki niður og hefur 

ekki áhrif á trú þeirra á eigin getu. Einnig er fróðlegt að skoða niðurstöður í 

tengslum við líkan Bandura um trú einstaklings á eigin getu og þeirra væntinga 

sem hann hefur um útkomuna (1977, bls 193). Stelpurnar sem náðu ekki 

hæfniviðmiði fannst orðið tilgangslaust að reyna. Að leggja tíma og orku í að 

læra og fá svo sömu lélegu einkunnina, á meðan stelpurnar sem fá góðar 

einkunnir hafa trú á því að þær fái góða einkunn og leggja sig því fram.  

Erlendis standa stelpur sig oft aðeins verr en strákar í stærðfræði 

(Contini, Tommaso og Mendolia, 2017, bls. 32). Hérlendis er þessu öfugt 

farið, og var m.a. sýnt fram á það með því að fjalla um niðurstöður PISA og 

samræmdu prófanna. Í úrslitum Pangea stærðfræðikeppninnar hafa strákar þó 
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verið í meirihluta. Stelpurnar í rannsókninni höfðu allar tekið þátt í 

stærðfræðikeppnum og í megindlegu rannsókninni kom fram að stelpur höfðu 

jákvæðara viðhorf en strákar til stærðfræðikeppna. Það getur tengst þeirri 

staðreynd að kvenkyns grunnskólanemendur standa sig betur í samræmdum 

prófum en strákar.    

Framtíðarsýn 

Þriðja rannsóknarspurningin snerist um hvaða hlutverk stærðfræði spilar í 

framtíðarsýn stelpnanna. Stutta svarið er að árangur í henni skiptir máli til að 

komast inn í þá skóla og þá námsleið sem þær velja sér. Árangur í stærðfræði 

er talin vera forsenda þess að nemendur velji sér starfsframa í tæknigreinum 

og velji sér ákveðna skóla (Hyde o.fl., 2008, bls. 494). Nemendur sem ná 

góðum árangri í  stærðfræði eru líklegri til að sækja sér framhaldsgráðu í 

stærðfræði, í tækni og vísindagreinum. Það vantar stelpur í STEM greinarnar 

og stelpurnar sem rætt var við hafa ekki allar ákveðið framtíð sína varðandi 

starf og háskólanám, þó er ein sem hefur mikinn áhuga á STEM greinum og 

sér framtíð sína fyrir sér þar. Hugsanlega skortir fyrirmyndir eða hvatningu. Í 

gamanþáttaröðinni The Big Bang Theory (2007 - 2019) var fjallað um fjóra 

karlkyns vísindamenn og tvo kvenkyns. Þar voru konur sýndar sem hæfir 

vísindamenn, en samt voru kynjahlutföllin fjórir strákar á móti tveimur 

stelpum, sem hugsanlega sýnir stelpum sem vilja feta þessa braut að þetta er 

enn karllægur geiri. 

Afburðanemendurnir sem rætt var við voru flestir búnir að ákveða næstu 

skref á sinni vegferð, og árangur í stærðfræði gat haft áhrif þar á. Því skiptir 

stærðfræðin máli fyrir þær, bæði fyrir næsta skref sem er að velja 

framhaldsskóla og svo þegar kemur að háskólanámi. Þær sem fengu lakari 

einkunnir voru ekki búnar að taka ákvörðun um næstu skref, fyrir utan það að 

ákveða að stærðfræðin átti ekki að vera partur af framtíðinni. Í 

spurningakönnuninni kom fram að svipað hlutfall stelpna og stráka væri til í 

að starfa innan STEM. Hins vegar vildi hærra hlutfall stráka ekki starfa innan 

STEM, sem er önnur niðurstaða en kom fram í fræðilegu umfjölluninni. Þar 

var talað um að skortur á konum í STEM væri mögulega vegna þess að 

mismunandi áhugasvið kynjanna fengi konur til að velja aðrar greinar. Nú 

standa íslenskir strákar sig verr í stærðfræði en stelpur og það getur haft áhrif 

á niðurstöðurnar, eða þá að þátttakendur þekktu ekki hvaða störf falla innan 

STEM.    

Þáttur foreldra 

Síðasta rannsóknarspurningin var hvaða hlutverk spilar stuðningur foreldra í 

stærðfræðinámi hjá stelpum? Svarið er einfalt, hann skiptir miklu máli. 



59 

Foreldrar geta bæði hvatt nemendur og latt þá. Flestir nemendur virðast 

græða á því ef foreldrar eru þátttakendur í náminu þeirra. Það skiptir þá máli 

að vita að gerðar eru væntingar til þeirra og að foreldrar fylgist með náminu. 

Það sést meðal annars af svörum stelpnanna sem rætt var við í rannsókninni. 

Stelpur sem ná góðum árangri hafa stuðning foreldra sem fylgjast með 

náminu þeirra og hvetja þær áfram. Á meðan stelpurnar sem ná slakari 

árangri virðast ekki upplifa stuðning foreldra né geta gengið að aðstoð vísri, 

ef þær þurfa á því að halda. Sumar töluðu um að trúin á sjálfa sig hefði 

minnkað út af einhverju sem foreldri sagði eða gerði. Ef enginn heldur 

heimanámi að nemanda eða aðstoðar hann með það þegar hann þarf aðhald 

þá er auðvelt að sleppa því að læra heima. En um leið og það gerist þá fara 

einkunnir í stærðfræði að versna, og við það minnkar trú einstaklingsins á 

eigin getu, sem leiðir til minna sjálfstrausts sem leiðir til verra viðhorfs og 

nemandinn er kominn í vítahring. Ef stelpur fá þau skilaboð frá foreldrum að 

stærðfræði og árangur í henni skipti máli, þá skilar það sér í betri árangri. 

Stelpurnar sem ná góðum árangri upplifðu að árangur í stærðfræði skiptir 

máli, þær fundu að gerðar voru væntingar til þeirra. Hinn hópurinn var ekki 

með slíkan stuðning, mæður gerðu lítið úr eigin stærðfræðikunnáttu, engar 

væntingar voru gerðar til stelpnanna varðandi árangur í stærðfræði og aðstoð 

heima fyrir var engin.  

Í fræðilegri umfjöllun kom fram að feður eru oftar þátttakendur í 

stærðfræðinámi en mæður (Dickens og Cornell, 1993, bls. 55). 

Spurningakönnunin sýndi sömu niðurstöður auk þess sem í eigindlega 

kaflanum voru feður nefndir oftar en mæður.   Í eigindlegu rannsókninni kom 

fram að þær stelpur sem ná góðum árangri finnst þær hafa stuðning foreldra 

sem hafa trú á stærðfræðigetu þeirra.  Það skiptir máli ef foreldrar hafa trú á og 

miklar væntingar til barnsins varðandi frammistöðu í stærðfræði. 

5.2 Hvaða lærdóm má draga af niðurstöðum?  

Það er hægt að draga talsverðan lærdóm af niðurstöðum rannsóknarinnar þó 

þær hafi ekki komið á óvart. Þegar kemur að stærðfræðinámi þá skiptir 

stuðningur foreldra, jákvætt viðhorf og trú á eigin getu miklu máli. Þó nám sé 

fyrir alla þá hafa nemendur mismikið í farteskinu til að hjálpa sér. Kannski er 

ástæðan fyrir því að einn nemandi fær A en annar D eingöngu sú að hann hafi 

betri aðstæður og betri stuðning heima fyrir, eða að annar nemandinn hefur 

gefist upp en hinn trúir á sig. Það þarf ekki  margar slakar einkunnir til að 

nemandi telji sig vera vonlausan, það kom skýrt fram hjá þeim sem töldu sig 

vera í þeirri stöðu. Þeir upplifðu enga aðstoð heima og því var búið að pakka 

saman og gefast upp því þeim fannst þeir ekki geta haft nein áhrif á árangur í 

framtíðinni. Kennarar þurfa að aðstoða nemendur í að ná fram því besta í sér. 

Það er t.d. hægt að gera  með því að leyfa nemandanum að leita að lausninni, 
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nýta kennsluaðferðir þar sem samvinna er partur af ferlinu eða að passa að 

námsefni sé við hæfi. Kennarar vita ekki hvað það er sem nemandinn lærir sem 

mun gagnast honum í framtíðinni, en það að geta leitað að lausn, sýnt 

þrautseigju og byggt um trú á eigin getu er eitthvað sem nemandinn mun alltaf 

búa að. Kennari þarf að vera vakandi fyrir því ef hann sér merki um að nemandi 

hafi ekki trú á eigin getu því ef það fær að magnast þá getur nemandinn misst 

af tækifærum til að læra eða stunda það starf í framtíðinni sem hann hefur 

áhuga á. Undirtitill rannsóknarinnar er að árangurinn fari eftir því sem þú ert 

tilbúin að leggja á þig. Þegar trú á eigin getu er horfin þá eru nemendur ekki 

tilbúnir að leggja neitt á sig, enda trúa þeir ekki að það breyti nokkru. Því þarf 

kennari að gera nemendum ljóst að þeir geta bætt sig, það er ekki skráð í skýin 

að þeir sem fá alltaf C og D þurfi að fá þær einkunnir áfram. Kennarinn þarf 

að benda þeim á leiðir og fá þá til að styrkjast í trú á eigin getu.  

 Foreldrar eru mikilvægir og því þarf kennari að styðja þá líka. Á 

unglingastigi er stærðfræðin oft orðin of þung fyrir foreldra, sem eiga erfiðara 

með að aðstoða nemendur. Ef kennari er í sambandi við foreldra, bendir þeim 

á hvar hægt er að finna aðstoð og hversu mikilvægt heimanámið er þá geta 

foreldrar orðið sá stuðningsaðili sem börnin þurfa á að halda.       

5.3 Hugmyndir að frekari rannsóknum 

Það komu fram fjölmargar hugmyndir að frekari rannsóknum.  

 Hefur stærðfræðikvíði kennara í grunnskólum landsins áhrif á 

nemendur? Vísbendingar eru um að það hafi einungis áhrif á stelpur 

og það væri fróðlegt að sjá hvort það hafi áhrif. Hversu útbreiddur er 

stærðfræðikvíðinn meðal kennara og hvaða áhrif hefur hann á 

nemendur?  

 Hvaða munur er á árangri kynjanna í stærðfræðikeppnum í 

grunnskóla? 

 Ná skólar þar sem meirihluti stærðfræðikennara eru karlmenn betri, 

sama eða verri árangri en skólar þar sem stærðfræðikennari er 

kvenkyns? 

 Skiptir menntun foreldra máli varðandi árangur nemenda? 

 Hversu miklu máli skiptir aðstoð foreldra varðandi heimanám 

nemenda?  
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Fylgiskjal 1 Spurningarammi fyrir eigindleg viðtöl 

 

1. Finnst þér þú vera góð í stærðfræði? 
 Ef já- hefur þú alltaf verið góð? 
 Ef nei, af hverju ekki? 

2. Hvernig lýsir þú eigin getu í stærðfræði? 
3. Hvar finnst þér þú standa miðað við aðra 
4. Hvað finnst þér um stærðfræðina eins og hún er kennd 

í skólanum?  
 Er efnið nógu krefjandi? 
 Henta kennsluhættirnir þér? 
 Er heimavinna?  

5. Finnst þér fagið skemmtilegt eða leiðinlegt? 
6. Hvernig snertir stærðfræði daglegt líf hjá þér?  

 Hvenær og hvernig notar þú stærðfræði utan 
skólans? 

7. Hvert er / hver eru skemmtilegustu fögin í skólanum? 
8. Í hvaða fögum finnst þér mikilvægast að standa þig í? 
9. Ef kennarinn setur fyrir heimavinnu, vinnur þú hana? 
10. Ef þú þarft aðstoð við heimanám, hver aðstoðar þig? 
11. Hefur þú heyrt af eða tekið þátt í stærðfræðikeppnum á 

borð við Pangea eða stærðfræðikeppni grunnskólanna 
í Borgarholtsskóla? 

 Ef já af hverju? 
 Fannst þér þú fá eitthvað út úr því?    

 Ef nei af hverju ekki? 
12. Finnst þér mikilvægt að boðið er upp á 

stærðfræðikeppnir? 
 Ef já: Af hverju 
 Ef nei: Af hverju ekki? 

13. Finnst þér annað kynið, þ.e. stelpur eða strákar 
almennt betri í stærðfræði en hitt kynið?  

14. Finnst þér annað kynið fá meiri athygli frá kennurum en 
hitt kynið? 

15. Finnst þér stelpur og strákar læra mismunandi?  
 Í hverju felst sá munur? 

16. Hver eru að þínu mati lykillinn að árangri í stærðfræði?  
17. Þegar þú ert að fara í próf, samræmd próf eða 

venjulegt tímapróf, hvernig líður þér? 
 Er munur á líðan fyrir samræmd próf og keppnir 

en t.d. Almenn tímapróf? 
18. Hvernig undirbýrð þú þig undir próf? 
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19. Hversu sjálfstæð ertu í námi? Hvað gerir þú þegar þú 
getur ekki leyst vandamál? 

20. Hvaða eiginleikar eru mikilvægir að búa yfir í 
stærðfræði, að þínu mati? 

21. Hvernig undirbýrð þú þig fyrir keppnir eða samræmd 
próf?  

22. Hversu auðvelt áttu með að yfirfæra þá stærðfræði sem 
þú kannt yfir á önnur dæmi- t.d. Pýþagoras reglan, að 
fatta að þú átt að nota hana þó það standi ekki a2 + b2 
= c2 eða að nota algebru til að einangra óþekkta 
stærð?  

23. Finnst foreldrum þínum þú standa þig vel í stærðfræði? 
Heldur þú að árangur þinn skipti þau máli? 

24. Heldur þú að kennarinn þinn hafi trú á þér í 
stærðfræði? 

25. Hvernig myndir þú lýsa keppnisskapinu þínu? 
26. Þegar þú tekur þátt í keppni hvort er mikilvægara að 

taka þátt eða að standa sig vel? 
 Berðu þig saman við aðra? 

27. Að þínu mati hvort heldur þú að strákar eða stelpur 
standi sig betur í stærðfræðikeppnum?  

 Af hverju heldur þú að svo sé? 
28. Mun færri stelpur keppa á Ólympíuleikunum í 

stærðfræði, sem er fyrir 20 ára og yngri. Af hverju 
heldur þú að það sé? 

29. Hefur þú heyrt talað um stærðfræðikvíða? 
30. Hefur þú upplifað kvíða í tengslum við stærðfræðitíma? 

 En heimanám? 
 En próf? 
 En stærðfræðikeppni? 

31. Hefur þú hugsað út í hvað þú vilt  gera eftir 
grunnskólann? Hvaða nám og jafnvel hvaða 
starfsframa þú velur þér? 

32. Kæmi til greina að fara í verkfræði, stærðfræðinám, 
vísindi, tæknigreinar (STEM) sem að stórum hluta 
byggja á stærðfræði? 

33. Finnst þér skipta máli að konur til jafns við karla starfi 
innan STEM geirans? 
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Fylgiskjal 2 Kynningarbréf um rannsóknina – A-B nemendur 

 

Kynning 
Ég heiti Linda Hersteinsdóttir og er nemandi við Háskólann á Akureyri. Ég er 

að vinna að rannsókn og lokaritgerð til M.Ed. gráðu í menntunarfræðum. Í 

rannsókninni tek ég fyrir stelpur og stærðfræði og legg áherslu á áhuga og 

viðhorf þeirra til stærðfræði, trú þeirra á eigin getu, samkeppni og hvort 

stærðfræði skipti máli varðandi framtíðarsýn þeirra. Ég óska eftir að fá að 

ræða við þig / dóttur þína vegna þess að þú / hún hefur náð góðum árangri í 

stærðfræði, stærðfræðikeppninni Pangea og/eða í stærðfræðikeppni 

grunnskólanna í Borgarholtsskóla. Nafn hennar fékk ég af síðu Pangea eða 

grunnskólans með einfaldri leit á netinu.  
 
Inntak rannsóknar og markmið 
Rannsóknin byggist á viðtölum, sem vegna Covid munu fara fram í gegnum 

fjarfundarbúnað eins og Zoom eða Microsoft Teams. Hluti þátttakenda mun 

taka þátt í rýnihópi, þar sem nokkrar stelpur svara spurningum saman og 

vonandi skapast umræður um efnið, en aðrir þátttakendur verða í 

einstaklingsviðtölum. Leitast verður við að hafa öll viðtöl undir 60 mínútum 

hvert. Tilgangur rannsóknarinnar er að rýna fræðilegt efni sem til er, og bera 

það saman við það sem fram kemur í viðtölum við stelpurnar. Stefnt er að 

hver þátttakandi þurfi eingöngu að fara í eitt viðtal hver, en þó geta komið 

upp aðstæður þar sem rannsakandi þarf að spyrja nánar út í einstök atriði 

síðar. Rannsóknaraðferðin er eigindleg, sem þýðir að spurningar eru opnar og 

verða á bilinu 15-20 talsins. Viðtölin verða tekin upp og skrifuð orðrétt upp 

og unnið með þau þannig það sem eftir er, m.a. í þemagreiningu.  
 
Persónuvernd 
Upptökum verður eytt þegar búið er að skrifa viðtölin upp og ég verð eina 

manneskjan sem mun heyra viðtölin. Nafn þitt / dóttur þinnar mun hveri 

koma fram, en til aðgreiningar í ritgerðinni sjálfri verður hverri stelpu 

úthlutað gervinafni, og verður farið eftir stafrófinu, Anna, Ásta, Beta o.s.frv., 

nema einhver þátttakanda heiti einhverju þessara nafna. Nafnleynd og fullum 

trúnaði er heitið.  
 
Réttur til að hafna og hætta þátttöku  
Þátttakendum er frjálst að hafna þátttöku eða hætta í rannsókninni á hvaða 

stigi sem er, án útskýringa eða eftirmála. Þátttakendur geta einnig neitað að 

svara einstökum spurningum eða ræða einstök efnisatriði.  
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Framkvæmd rannsóknar 
Rannsóknargögnum verður öllum eytt að rannsókn lokinni. Upptökum af 

viðtölunum verður eytt þegar búið er að skrifa þau upp, og skrifuðum 

viðtölum verður eytt þegar rannsókn er lokið. Reynt verður að finna 

sameiginlega reynslu eða upplifun stelpnanna og tengja við fræðilegt efni. 

Ekki er þörf á að afla leyfis fyrir rannsókninni hjá Persónuvernd. Einungis 

undirrituð mun hafa aðgang að viðtölunum (hljóði og skrifuðum) og birting 

niðurstaðna verður í meistararitgerð minni.  
 
Tengiliðaupplýsingar 
Rannsakandi: Linda Hersteinsdóttir, netfang: ha190055@unak.is, sími 894-

5662. 
Leiðbeinandi: Valgarður Reynisson, netfang: valgardur@unak.is. 

 
Samþykki þátttakanda / forráðamanna 
Mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar rannsóknar og í hverju þátttaka 

mín/ dóttur minnar er fólgin. Ég er samþykk/ur þátttöku.  
 
_____________________  _______________________ 

Þátttakandi    Forráðamaður 
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Fylgiskjal 3 Kynningarbréf um rannsóknina – C-D nemendur 

 

Kynning 
Ég heiti Linda Hersteinsdóttir og er nemandi við Háskólann á Akureyri. Ég er 

að vinna að rannsókn og lokaritgerð til M.Ed. gráðu í menntunarfræðum. Í 

rannsókninni tek ég fyrir stelpur og stærðfræði og legg áherslu á áhuga og 

viðhorf þeirra til stærðfræði, trú þeirra á eigin getu, samkeppni og hvort 

stærðfræði skipti máli varðandi framtíðarsýn þeirra. Ég óska eftir að fá að 

ræða við þig / dóttur þína vegna þess að þú / hún hefur ekki náð 

hæfniviðmiðum í stærðfræði. Nafn hennar fékk ég með því að þið sýnduð 

rannsókninni áhuga með því að svara þar sem ég leitaði eftir þátttakendum í 

rannsókn mína, sem uppfylla þau skilyrði að vera í 8.-10. bekk grunnskóla og 

eru ekki að ná hæfniviðmiðum í stærðfræði. Með þessu kynningarbréfi bið ég 

um formlegt leyfi til að tala við þig / hana.  

 
Inntak rannsóknar og markmið 
Þessi hluti rannsóknarinnar byggist á viðtölum, sem vegna Covid munu fara 

fram í gegnum fjarfundarbúnað eins og Zoom eða Microsoft Teams. Leitast 

verður við að hafa öll viðtöl undir 60 mínútum hvert. Tilgangur 

rannsóknarinnar er að rýna fræðilegt efni sem til er, og bera það saman við 

það sem fram kemur í viðtölum við stelpurnar. Stefnt er að hver þátttakandi 

þurfi eingöngu að fara í eitt viðtal hver, en þó geta komið upp aðstæður þar 

sem rannsakandi þarf að spyrja nánar út í einstök atriði síðar. 

Rannsóknaraðferðin er eigindleg, sem þýðir að spurningar eru opnar og verða 

á bilinu 20-30 talsins. Viðtölin verða tekin upp og skrifuð orðrétt upp og 

unnið með þau þannig það sem eftir er, m.a. í þemagreiningu.  
 
Persónuvernd 
Upptökum verður eytt þegar búið er að skrifa viðtölin upp og ég verð eina 

manneskjan sem mun heyra viðtölin. Nafn þitt / dóttur þinnar mun hveri 

koma fram, en til aðgreiningar í ritgerðinni sjálfri verður hverri stelpu 

úthlutað gervinafni, og verður farið eftir stafrófinu, Anna, Ásta, Beta o.s.frv., 

nema einhver þátttakanda heiti einhverju þessara nafna. Nafnleynd og fullum 

trúnaði er heitið.  
 
Réttur til að hafna og hætta þátttöku  
Þátttakendum er frjálst að hafna þátttöku eða hætta í rannsókninni á hvaða 

stigi sem er, án útskýringa eða eftirmála. Þátttakendur geta einnig neitað að 

svara einstökum spurningum eða ræða einstök efnisatriði.  
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Framkvæmd rannsóknar 
Rannsóknargögnum verður öllum eytt að rannsókn lokinni. Upptökum af 

viðtölunum verður eytt þegar búið er að skrifa þau upp, og skrifuðum 

viðtölum verður eytt þegar rannsókn er lokið. Reynt verður að finna 

sameiginlega reynslu eða upplifun stelpnanna og tengja við fræðilegt efni. 

Ekki er þörf á að afla leyfis fyrir rannsókninni hjá Persónuvernd. Einungis 

undirrituð mun hafa aðgang að viðtölunum (hljóði og skrifuðum) og birting 

niðurstaðna verður í meistararitgerð minni.  
 
Tengiliðaupplýsingar 
Rannsakandi: Linda Hersteinsdóttir, netfang: ha190055@unak.is, sími 894-

5662. 
Leiðbeinandi: Valgarður Reynisson, netfang: valgardur@unak.is. 

 
Samþykki þátttakanda / forráðamanna 
Mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar rannsóknar og í hverju þátttaka 

mín/ dóttur minnar er fólgin. Ég er samþykk/ur þátttöku.  
 
_____________________  _______________________ 

Þátttakandi    Forráðamaður 
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Fylgiskjal 4 Rafræn spurningakönnun 

Hér eru myndir af spurningunum sem voru lagðar rafrænt fram í Google 

Forms forritinu. 
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