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Formáli 

Frá því að ég hóf kennslu árið 1998 hef ég haft á huga á að nýta tölvuforrit og -tækni við 

kennslu. Smám saman færðist áhuginn yfir í að láta nemendur nýta tæknina í eigin námi og 

segja má að ákveðin kaflaskil hafi átt sér stað hjá mér árið 2013 þegar ég fór á ráðstefnu um 

vendikennslu sem haldin var á Keilissvæðinu á Miðnesheiði. Eftir að hafa gert tilraunir í 

framhaldinu með notkun kennslumyndbanda fór ég einnig að leita fleiri leiða til að virkja 

nemendur í að nota tæknina og studdist ég þá við forrit á borð við GeoGebru, töflureikna og 

forritun. Segja má að námsvefurinn, sem er lokaverkefni mitt í meistaranámi, sé framhald af 

því ferðalagi sem ég hóf með nemendum mínum. 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Torfa Hjartarsyni, lektor við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands, fyrir góða leiðsögn og samstarf. Einnig fær Guðbjörg Pálsdóttir, dósent við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands, þakkir fyrir sérfræðilega ráðgjöf. 

Loks vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir ómælda þolinmæði og stuðning þann tíma sem ég 

eyddi í námið og gerð lokaverkefnis og þá fá dætur mínar, Agnes og Valdís Brynjarsdætur, 

sérstakar þakkir fyrir að prufukeyra efni á kennsluvefnum og koma með gagnlegar 

ábendingar um það sem betur mátti fara. 

 

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

Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni við öflun gagna, 

miðlun upplýsinga og túlkun á niðurstöðum. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra 

eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég 

þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálfur ábyrgð á því 

sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Reykjavík, 15. maí 2021 

 

Brynjar Marinó Ólafsson 
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Ágrip 

Hér er lagður fram kennsluvefur sem ætlað er að hjálpa nemendum að dýpka skilning sinn á 

stærðfræði, ásamt greinargerð sem hér fer á eftir og fjallar um hugmyndir og vinnu sem búa 

að baki kennsluefninu. Vefurinn ásamt greinargerðinni sem hér fer á eftir er 30 eininga 

lokaverkefni til M.Ed.-prófs á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. 

Í greinargerðinni er því lýst hvernig blandað nám getur stutt við einstaklingsmiðun í námi og 

hvað þarf að hafa í huga þegar ætlunin er að nýta tölvur, forrit og upplýsingatækni til að 

dýpka skilning nemenda í stærðfræðinámi. Fjallað er um hvernig blandað nám getur gefið 

nemendum tækifæri til að hafa áhrif á eigin námshraða og efnisval en einnig skoðað hvernig 

nýta má upplýsingatækni við efnismiðlun og kennslu í stærðfræði og bent á leiðir til að nýta 

tölvur og forrit sem viðbót í náminu. 

Á kennsluvefnum er að finna dæmi um ólíkar leiðir til að fást við stærðfræði með aðstoð 

tækni og tölvuforrita og eru sett fram nokkur verkefni í hverjum flokki miðlunarkosta sem 

þar er að finna. Þeir nefnast Töflureiknir, Reiknigripplur, Forritun, GeoGebra, Rafbækur, 

Kennslumyndbönd, Þöglar myndir og Samvinna. Markmið með vefnum er að búa til vettvang 

fyrir kennara til að sjá og greina möguleika við að nýta tölvur og tækni í stærðfræðinámi og 

þannig hvetja þá til að vinna áfram með tæknina í sinni stærðfræðikennslu.  

Efnistök og framsetning eru með því móti að nemendur eiga að geta unnið að miklu leyti 

sjálfstætt í efni á vefnum og stýrt því sjálfir hvar og hvenær þeir vinna í efninu eða hversu 

hröð yfirferð þeirra er. Kennsluvefurinn er opinn öllum og vonast höfundur til að hann geti 

nýst kennurum og nemendum sem vilja nýta upplýsingatækni markvisst í stærðfræðinámi í 

efri bekkjum grunnskóla. Vefurinn ber heitið Tölvunotkun og stærðfræði og hann er að finna 

á slóðinni http://www.namsvefir.wixsite.com/stae.  

 

 

 

 

http://www.namsvefir.wixsite.com/stae


 

5 

Abstract 

Teaching materials for programming and math in the 8th to 10th grade: Innovative trials of 

presentation and instruction over the internet 

This project constitutes an educational website, intended to help students to strenghten 

their skills and understanding in mathematics, and the following paper, about key concepts 

and pedagogical ideas behind the teaching materials presented at that site. The website and 

the paper are presented here as a project of 30 ECTS credit units for a M.Ed. degree at the 

University of Iceland´s School of Education.  

The paper focuses on how new technologies and blended learning can help students with 

their study efforts in an individualized fashion  and what to have in mind when teachers plan 

to make use of digital devices, programs and solutions to enhance student understanding 

and learning in mathematics. Reflections about how blended learning gives students an 

opportunity to influence their own pace and objectives of study are also included, as well as 

ideas on how digital ways of mediating teaching materials might be used to help students 

explore and study mathematics. 

The website offers different ways to explore mathematics with the help of digital 

technologies and a number of assignments presented in eight categories under the following 

headings: Spreadsheets, Graspable math, Programming, GeoGebra, eBooks, Educational 

Videos, Silent Videos and Collaboration. The goal has been to make the website a platform 

for teachers to discover the potential embedded in the use of digital technologies to teach 

and study mathematics and to encourage teachers to maintain technological advances in 

their individual ways of teaching.  

Topics on the website are presented in a way that makes it easy for teachers to orient 

themselves and students to work independently, allowing them to control where, when and 

at what pace they want to explore or make use of the materials presented. The website is 

open for all to use and will hopefully prove useful for teachers and students alike, those who 

want to make use of digital technologies when it comes to teaching and learning 

mathematics in 8th to 10th grade of Icelandic compulsory schooling. It is called Tölvunotkun 

og stærðfræði or Computer Use and Mathematics and hosted at 

http://www.namsvefir.wixsite.com/stae. 

 

 

 

 

http://www.namsvefir.wixsite.com/stae
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1 Inngangur  

Markmiðið með meistaraverkefninu sem hér verður lýst er að útbúa námsvef með það að 

leiðarljósi að nemendur á unglingastigi í grunnskóla geti nýtt tölvur og snjalltæki í auknum 

mæli, bæði til að hafa meira val í eigin námi og til að dýpka skilning sinn í stærðfræði. Reynt 

verður að nýta ýmsa möguleika tækninnar, bæði til að miðla efni til nemenda og líka þannig 

að nemendur geti eða þurfi að vinna með flatarmálsforrit á borð við GeoGebru, töflureikna 

eins og  Microsoft Excel, Apple Numbers eða Google Sheets, eða þurfi jafnvel að forrita sjálfir 

og þá er hægt að styðjast við vefefni um forritunarmál eins og Python til að leysa ákveðin 

stærðfræðiverkefni. Vefnum fylgir greinargerð, sú sem hér fer á eftir, og þar verður leitast 

við að varpa sem skýrustu ljósi á námsefnið, efnisgerðina og forsendur þar að baki. 

Rannsóknarspurningin er: Hvernig má búa til og setja fram fyrir unglingastig námsefni í 

stærðfræði, sem stuðlar að notkun stafrænna miðla í skólastarfi og hjálpar nemendum að 

dýpka skilning sinn á stærðfræði og forritun tengdri henni? Líta má á vefinn og 

greinargerðina sem honum fylgir, upplýsingar um bakgrunn, aðferð, niðurstöður og 

sjónarmið sem þar koma fram, sem svar við þeirri spurningu. Verkefnið í heild sinni, vefur og 

greinargerð, vegur 30 ECTS-einingar og er lagt fram til fullnaðar M.Ed.-gráðu í kennslu 

náttúrugreina og upplýsingatækni í deild faggreinakennslu á Menntvísindasviði Háskóla 

Íslands. 

Á síðustu árum hefur víða mátt heyra raddir þeirra sem telja að skólakerfið hafi lítið 

breyst frá upphafi iðnbyltingarinnar og halda því á lofti að breyta þurfi skólakerfinu til að 

koma til móts við nemendur og starfskrafta 21. aldarinnar (Borghildur Erla Bernharðsdóttir, 

2018). Ekki verður tekin afstaða til þess hér hvort þessi sjónarmið um stöðnun skólakerfisins 

eru réttmætt né heldur reynt að rekja breytingar sem hafa orðið á skólakerfinu á 20. öld þó 

að deila megi um hversu hratt og hve mikið skólakerfið breytist eða á að breytast á hverjum 

tíma. Ekki verður þó fram hjá því litið að reglulega má sjá að kallað er eftir breytingum í 

skólakerfinu í takt við breytingar í samfélaginu (Borghildur Erla Bernharðsdóttir, 2018) og að 

skólar á Íslandi hafa um áratugaskeið leitast við að innleiða stafrænar tækninýjungar þó að 

oft þyki miða hægt í þeim efnum (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra 

Þórhallsdóttir, 2014). Í formála greinarinnar Skólastarf á nýrri öld, gefinni út af 

Fræðslumiðstöð Reykjavíkur í aldarbyrjun, segir meðal annars: „Það er risin ný öld. Skólinn á 

21. öldinni getur ekki orðið eins og hann var á þeirri tuttugustu. Þjóðfélagið breytist stöðugt 

og skólinn hlýtur að fylgja með“ (Gerður G. Óskarsdóttir, 2003). Margir staldra við aldaskiptin 

eða þúsaldaskiptin sem enn eru skammt að baki og oft heyrist minnst á nám 21. aldar, færni 

21. aldar, starfskrafta 21. aldar, skóla 21. aldar eða önnur ámóta hugtök þegar rætt er um 

menntun og skólamál. 
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Þó að vissulega væri hægt að nefna margt sem fellur undir það sem kalla mætti 

stefnumið um skóla 21. aldar  (OECD, e.d.) verður hér látið duga að draga út tvo áhersluþætti 

sem snerta þetta verkefni með beinum hætti. Það eru annars vegar einstaklingsmiðað nám 

eða opnir og sveigjanlegir kennsluhættir og hins vegar nýting á nýrri tækni í skólastarfi. Á 

seinni hluta síðustu aldar, þegar einkatölvur komu fram á sjónarsviðið og stafræn tækni varð 

fyrst aðgengileg almenningi, mátti líka heyra kröfu um að nýta tölvur í námi og kennslu og 

gengu sumir svo langt að spá því að með tilkomu tölvunnar yrðu kennarar óþarfir (Hrefna 

Arnardóttir, 2007). Það hefur ekki gengið eftir og sýna sumar rannsóknir frá fyrsta áratug 

nýrrar aldar að notkun tölva og kennsluforrita í skólastarfi voru mun minni en búist hafði 

verið við og vonir stóðu til. Í rannsókn þar sem gagna var aflað í tuttugu íslenskum 

grunnskólum á árunum 2009–2010 má til dæmis sjá að þegar kennarar voru spurðir út í 

notkun tölva eða kennsluforrita í kennslustundum sögðust um 66% kennara nota tölvur eða 

forrit 1–3 sinnum í mánuði, sjaldnar eða aldrei (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og 

Bergþóra Þórhallsdóttir, 2014). Þó bentu sömu athuganir til að þegar tölvur væru notaðar í 

kennslustundum hefðu þær nýst til að gera námið einstaklingsmiðaðra, meðal annars með 

því að gefa nemendum tækifæri til að taka framhaldsskólaáfanga í fjarnámi, sinna 

tungumálanámi eða fást við þyngra námsefni á netinu (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson 

og Bergþóra Þórhallsdóttir, 2014)  

Einstaklingsmiðað nám er ekki nýtt af nálinni, hvorki sem hugtak né aðferð í skólastarfi, 

en fljótlega eftir síðustu aldamót fór að bera á áherslu á opna og sveigjanlega kennsluhætti 

með einstaklingsmiðað nám í forgrunni. Í starfsáætlun fræðslumála í Reykjavík frá 2004 segir 

meðal annars: „Í grunnskólum Reykjavíkur verður meginverkefnið á næstu árum að þróa 

kennsluhætti enn frekar í átt til einstaklingsmiðaðra náms en nú er …“ (Fræðslumiðstöð 

Reykjavíkur, 2004). Í framhaldinu setti Menntasvið Reykjavíkur fram matsviðmið um 

einstaklingsmiðað nám (Menntasvið Reykjavíkur, 2005) í samstarfi við skólastjóra 

borgarinnar. Hér er þó ekki um séríslenska stefnu að ræða því einstaklingsmiðun er gjarnan 

eitt af því sem talið er að keppa skuli að í títtnefndum skóla 21. aldar. Má til að mynda nefna 

að menntayfirvöld Kanada líta einnig til einstaklingsmiðunar í námi og kennslu á nýrri öld 

(Boyer, 2014). Þó ber að hafa í huga að þegar rætt er um einstaklingsmiðað nám virðast ekki 

allir leggja sama skilning í hugtakið (Hafþór Guðjónsson, 2005). Með einstaklingsmiðuðu 

námi er stundum vísað til opinna og fjölbreytilegra kennsluhátta með áherslu á samvinnu, val 

og sveigjanleika, eins og meðal annars má ráða af greiningarlykli Reykjavíkurborgar um 

einstaklingsmiðað nám frá 2005 og 2018. Minn skilningur á einstaklingsmiðuðu námi í þessu 

verkefni samræmist hins vegar ekki síður og ef til vill frekar því sem Anna Kristín 

Sigurðardóttir dregur fram þegar hún vísar í stefnu og starfsáætlun Menntasviðs 

Reykjavíkurborgar og lýsir einstaklingsmiðuðu námi á þeim grunni: 
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Skipulag náms sem tekur mið af stöðu hvers og eins en ekki hóps nemenda eða 

heils bekkjar í grunnskóla. Nemendur eru ekki að læra það sama á sama tíma 

heldur geta þeir verið að fást við ólík viðfangsefni og verkefni einir sér eða í 

hópum. Nemendur bera ábyrgð á námi sínu og nám hvers og eins byggir á 

einstaklingsáætlun. (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2007) 

Næst mætti þá spyrja hvað „einstaklingsáætlun“ feli í sér eða hversu ítarleg hún þarf að 

vera en ég kýs að líta á það sem aðalatriði að nemendur þurfa ekki að „læra það sama á 

sama tíma“ og að þeir eigi að „bera ábyrgð á námi sínu“. Einstaklingsáætlun í mínum huga 

getur þýtt að nemandi hafi val á milli þess að fást við tvo eða þrjá kafla á einum mánuði eða 

ráði því hvort leysa eigi 15 eða 20 dæmi í einni vikunni eða velji hvort hann vinni öll verkefni 

vikunnar eða sleppi þeim sem eru sérmerkt. Einstaklingsáætlun getur þannig verið áætlun 

eða val sem tekur mið af þörfum og getu hvers nemanda en þarf ekki að kalla á skriflega 

útfærða kennsluáætlun fyrir hvern og einn. Til að það gangi eftir í kennslu, það er að 

nemendur hafi eitthvað val um að hverju þeir eru að vinna og geti verið að fást við ólík 

viðfangsefni, þurfa þeir að hafa greiðan aðgang að vörðum og vegvísum í náminu þannig að 

þeir geti unnið að miklu leyti sjálfstætt. Það er eitt af því sem ég reyni að hafa í huga við 

uppsetningu á mínum námsvef. 

En það eru ekki bara kennslufræðilegar áherslubreytingar sem lita umræðuna um skóla 

21. aldar heldur hefur aukinn aðgangur að tölvum og útbreiðsla snjalltækja síðustu ár kallað 

á ákveðna breytingu í námi og kennslu. Samkvæmt tölum Hagstofu Íslands voru 96,5% 

heimila í landinu með nettengingu árið 2014 og ef eitthvað er þá má reikna með að sú tala 

hafi hækkað frekar en lækkað síðan þá (Hagstofa Íslands, 2014). Að auki er auðvelt að vera 

nettengdur í gegnum farsímanet (4G) þannig að nettenging heimila er ekki jafn mikilvæg 

forsenda og áður fyrir því að nemendur geti unnið í gegnum netið utan skóla. Ef horft er til 

tækjakosts kviknaði mikill og endurvakinn áhugi á notkun í upplýsingatækni í skólastarfi 

þegar snjalltæki á borð við gagnvirka síma og spjaldtölvur komu til sögunnar. Það liðu 

einungis fimm ár frá því að fyrsti iPad-inn frá Apple leit dagsins ljós árið 2010 þar til 

Kópavogsbær varð fyrst bæjarfélaga á Íslandi til að hefja víðtæka innleiðingu á notkun 

spjaldtölva í skólastarfi með því að kaupa og úthluta iPad til allra nemenda í 5.–10. bekk í 

öllum níu grunnskólum sveitarfélagsins (Kópavogsbær, 2015). Nánari upplýsingar um 

innleiðingarferlið er að finna á vef sem Sigurður Haukur Gíslason birti árið 2017 sem hluta af 

meistaraverkefni sínu við Háskóla Íslands (Sigurður Haukur Gíslason, 2017). Þessu hafa fylgt 

miklar breytingar á tækninotkun í skólum. Þó svo að tölvur hafi verið nýttar í skólastarfi fyrir 

snjalltækjavæðinguna þá hefur breytingin undanfarin ár verið sú að í stað þess að nemendur 

hafi öðru hverju aðgang að tölvuveri í skólum eða fái að vinna með tölvur í afmörkuðum 

verkefnum, oft nokkrir saman með eina tölvu, þá er nú algengara að nemendur hafi hver 
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fyrir sig aðgang að fartölvu, einfaldari búnaði á borð við Chromebook-tölvu frá Google, 

spjaldtölvu á borð við iPad frá Apple eða fái jafnvel að nota eigin snjallsíma til að vinna með í 

náminu. Fartæknibylting og snjalltækin sem vöktu áhuga kennara á tölvum og 

upplýsingatækni að nýju (Sólveig Jakobsdóttir o.fl., 2014) og tækninotkun í skólastarfi hefur á 

allra síðustu árum aukist til mikilla muna. 

Með þetta tvennt að leiðarljósi, einstaklingsmiðun og nýtingu tækninnar, ákvað ég að 

útbúa námsvef með verkefnum í stærðfræði fyrir nemendur í 8.–10. bekk grunnskóla. Í 

meistaraverkefninu mun ég einblína á að setja fram verkefni þar sem tölvutæknin er nýtt til 

að dýpka nám nemenda eða gefa þeim tækifæri til að rannsaka og vinna með stærðfræðina 

með áður óþekktum hætti. Efnisþættir geta verið ólíkir enda er hugsunin ekki sú að útbúa 

heildstætt námsefni fyrir unglingastig. Aðalmarkmiðið nú er að gefa kennurum hugmyndir 

um það hvernig hægt er að nýta tölvur og tæknina til að auðga stærðfræðinám í grunnskóla. 

Þá er markmiðið einnig að gefa nemendum tækifæri til að vinna að miklu leyti sjálfstætt og 

koma þannig til móts við kröfuna um sveigjanleika og einstaklingsmiðun í námi. Einnig er 

ætlunin að setja fram verkefni á vefnum sem krefjast þess að nemendur vinni meira með 

tölvur og forrit en almennt er boðið upp á í prentuðum kennslubókum.  
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2 Blandað nám – Tölvustutt nám – Einstaklingsmiðað nám  

Einn þáttur í einstaklingsmiðuðu námi er að nemandi og kennari hafi með sér samráð um 

hversu hratt nemandi fer yfir námsefnið. Ef við bætum við þeim möguleika að velja hvar og 

hvenær hann vinnur efnið þá erum við farin að nálgast það sem jafnan er kallað blandað 

nám, dreifnám og jafnvel fjarnám (Sólveig Jakobsdóttir o.fl., 2014). Fjarnám er ekki nýtt af 

nálinni en í upphafi opnaði það möguleika fyrir nemendur í dreifbýli til að geta menntað sig 

eins og þeir sem bjuggu á þéttbýlari stöðum. Einnig nýttist það þeim sem áttu erfitt með að 

leggja niður störf en vildu engu að síður stunda nám (Þuríður Jóhannsdóttir og Sólveig 

Jakobsdóttir, 2010). Hægt er að flétta fjarnámsformið inn í hefðbundna kennslustofu og 

bjóða nemendum þannig upp á möguleika á sjálfstæðari og einstaklingsmiðaðri 

vinnubrögðum án þess að um eiginlegt fjarnám sé að ræða en slíkt nám hefur stundum verið 

kallað og verður hér kallað blandað nám (e. blended learning). Í bókinni The Rise of K-12 

Blended Learning gera höfundar tilraun til að staðsetja skóla á tveimur kvörðum eftir því hve 

mikil blöndunin er milli fjarnáms og hefðbundnari náms. Þannig myndi hefðbundinn skóli 20. 

aldar vera langt til vinstri á lárétta kvarðanum sem sýnir landfræðilega fjarlægð frá skólasetri 

á meðan nám sem fer fram fjarri skólanum myndi vera langt til hægri á þeim kvarða (Mynd 

1). Lóðréttur kvarði sýnir aftur á móti hve mikið er byggt á netnámi eða netlægum björgum. 

Nærri A mætti þá finna skóla sem starfa með hefðbundnu sniði. Nám í grennd við B á 

myndinni væri þá til dæmis heimakennsla í gegnum bókarvinnu en það er 

kennslufyrirkomulag sem varla þekkist á Íslandi. Nærri C mætti finna fjarnám byggt á 

námsefni og kennslu á neti. Á svæðinu í kringum D má þá hugsanlega finna þá skóla 21. aldar 

sem að mestu stunda kennslu á ákveðnum stað og tíma en gefa nemendum kost á að vinna 

nokkuð sjálfstætt í námsefni sem er dreift í gegnum netið. 

 

Mynd 1. Skólar flokkaðir eftir kennsluháttum.  

Úr bókinni The Rise of K-12 Blended Learning (Staker, 2011). 
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Ef við skoðum áfram kennslufyrirkomulag þar sem nemendur mæta í skólann en hafa 

sveigjanleika til að sækja sér efni og upplýsingar eftir því hvar þeir eru staddir í náminu þarf 

að velta fyrir sér hvernig best sé að koma upplýsingum til nemendanna. Vendikennsla eða 

spegluð kennsla (e. flipped classroom) hefur verið að ryðja sér til rúms undanfarin ár en hún 

gengur út á að innlagnir kennara, þar sem alla jafnan er farið yfir nýtt námsefni í upphafi 

kennslustundar, eru settar fram með stafrænum hætti, til dæmis sem stutt kennslumynd, 

hljóðupptaka, talsett skjákynning eða annað kennslugagn, og er ætlast til að nemendur kynni 

sér efnið eða fái ákveðna fræðslu áður en komið er í kennslustund. Þannig á að gefast meiri 

tími í skólastofunni til að aðstoða nemendur við úrlausn verkefna, láta þá vinna saman að 

verkefnum og veita þeim endurgjöf á vinnu sína. Vinna sem áður fór fram heima á því að 

flytjast inn í skólastofuna og innlagnir flytjast úr skólastofunni og heim til nemenda. Vinnu og 

innlögn hefur því verið speglað. Hér má sjá skýringarmynd sem birtist í grein eftir Lo, Hew og 

Chen (2017a) og sýnir á myndrænan hátt hvað vendikennsla getur falið í sér (Mynd 2). 

 

Mynd 2. „Hefðbundin“ kennsla og spegluð kennsla  

Nemendur í „hefðbundinni kennslu“ hlusta á kennara í kennslustund og nota tíma heima til að þjálfunar. Í 
speglaðri kennslu eða vendikennslu nálgast nemendur kynningu á efninu frá kennara áður en mætt er í 
kennslustund en eru virkir í tíma við vinnu og þá oft í samvinnu við aðra nemendur (Lo, Hew og Chen, 2017a). 

 

Í þessu ljósi má líta svo á að stafrænt náms- og kennsluefni á neti gefi kost á vendikennslu 

og blönduðu námi eftir því sem best þykir henta hverju sinni. Þegar blandað er á staðnum er 

ekki verið að færa innlagnir út fyrir kennslustofuna eins og leitast er við með speglaðri 

kennslu en með aðgangi að stafrænu kennsluefni gefst nemanda kostur á að sækja sér „nýja 

innlögn“ þegar hann hefur lokið við ákveðið námsefni. Í einhverjum tilvikum má líka nýta 

slíkar „innlagnir“ heima fyrir. Þannig hefur nemandinn meiri stjórn á eigin hraða í náminu og 

ætti það í senn að nýtast nemendum sem vinna hratt og vilja byrja á nýju efni þó að kennari 
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sé ekki búinn að vera með innlögn fyrir bekkinn og þeim nemendum sem vilja fara hægar yfir 

eða þurfa svigrúm til að rifja upp innlagnir eða útskýringar og geta þá horft á kennslumyndir 

eða annað stafrænt efni á meðan þeir eru að glíma við námið. Í takt við breytta tíma virðist 

notkun stafrænna kennslumynda höfða vel til til nemenda. Í rannsókn sem gerð var meðal 

menntaskólanema í Texas í Bandaríkjunum var meðal annars skoðað hvernig nemendur 

undirbjuggu sig fyrir speglaða kennslustund. Kannað var bæði hvernig nemendur háttuðu 

undirbúningi fyrir kennslustund en einnig var kannað viðhorf nemenda til stafrænna 

kennslumynda (Sahin o.fl, 2015). Þar kom fram að þar sem vendikennsla var í boði kusu 

aðeins um 13% nemenda að undirbúa sig með því að lesa í námsbókum en aðrir kusu að 

horfa á kennslumyndbönd eða slepptu því að undirbúa sig. Einnig kom fram að um 83% 

nemenda vildu heldur vera í áföngum með speglaðri kennslu en aðeins 1% nemenda vildu 

frekar „óspeglaða“ áfanga en rúm 15% tóku ekki afstöðu til spurningarinnar (Sahin o.fl., 

2015). 

Til að kanna hvort viðhorf íslenskra nemenda til vendikennslu væru sambærileg við það 

sem fram kom í rannsókn Sahin o.fl. (2015) er áhugavert að skoða viðhorfskönnun sem 

höfundur lagði fyrir nemendur á unglingastigi í skóla í Reykjavík, skóla sem tók upp 

vendikennslu í stærðfræði árið 2015, kennslu sem byggði að mestu leyti á kennslumyndum 

sem útbúnar voru til stuðnings köflum í kennsluhefti eftir höfund og var fjölfaldað í 

skólanum. Alls voru tíu spurningar lagðar fyrir 82 nemendur árið 2015, fljótlega eftir að 

vendikennsla var tekin upp og var svarhlutfall 65%. Könnunin var aftur lögð fyrir árið 2017, 

rúmum tveimur árum síðar, þegar reynsla var komin á þessa kennslu í skólanum. Þá var hún 

lögð fyrir 69 nemendur og var svarhlutfall 52%. Á meðal spurninga var þessi: 

• Horfir þú á myndböndin sem fylgja köflunum í kennsluheftinu? 

Í fyrri könnuninni frá 2015 sögðust tæp 68% nemenda horfa oft á kennslumyndböndin en 

í síðari könnuninni frá 2017 var hlutfall þeirra sem sögðust horfa oft á kennslumyndböndin 

rúmlega 83%. Í báðum tilvikum merkti enginn nemandi við svarmöguleikann Aldrei. Þá kom 

einnig fram í báðum könnununum að um 90% nemenda horfðu á kennslumyndböndin frá 

upphafi til enda en einnig var í boði svarmöguleikinn Byrja að horfa, en gefst upp á 

myndbandinu og Reyni að hraðspóla í gegnum myndbandið. Í lok könnunarinnar var leitað 

eftir skoðun nemanda á vendikennslu og nemendur beðnir að velja milli þess að hafa 

kennslumyndbönd eða fá innlögn frá kennara í upphafi kennslustunda. Spurt var:  

• Ef þú mættir velja milli þess að hafa myndbönd til að útskýra efni hvers kafla eða 

láta kennara útskýra efni upp við töfluna, hvort myndir þú velja? 

Yfirgnæfandi meirihluti valdi þann kostinn að hafa kennslumyndbönd til útskýringa. 

Hlutföll nemenda sem vildu kennslumyndbönd umfram innlagnir var um 92% árið 2015 og 

um 81% árið 2017. 
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Samkvæmt því sem að ofan er rakið má sjá að viðhorf þessara íslensku unglinga til 

vendikennslu virðist ekki ólíkt viðhorfi bandarískra menntaskólanemenda sem fjallað var um 

í rannsókn Sahin o.fl. (2015). Báðir nemendahóparnir sem um ræðir kalla hvað þetta snertir á 

nýja kennsluhætti í takt við breytta samfélagsmynd. Nú hafa líka orðið þeir atburðir í íslensku 

samfélagi og um allan heim að áhugi kennara og þekking á kennsluháttum sem þessum hefur 

aukist svo um munar. Heimsfaraldur sem nú geisar og sóttvarnir sem honum hafa fylgt urðu 

til þess að grípa þurfti til tækninnar í skólastarfi og beita fjarkennslu, námsefni og innlögnum 

á neti til að mæta þörfum nemenda sem ekki gátu eða máttu sækja venjulegar 

kennslustundir. 
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3 Nýting tækninnar 

Einstaklingsmiðun í námi með aðstoð stuttra myndbúta þar sem kennsluefnið er lagt inn var 

aðeins annar áhersluþátturinn af tveimur sem ég nefndi að hafður yrði að leiðarljósi við gerð 

námsvefsins. Hinn þátturinn var nýting tækninnar, einkum nýrra snjalltækja, þó að einnig 

megi styðjast við eldri tölvubúnað, og þá með áherslu á að tækifæri sem ýmiss konar 

hugbúnaður býður upp á og geta hjálpað nemendum með ýmsu móti að dýpka skilning sinn 

á námsefninu. Ef skoðuð eru vinsæl smáforrit sem tengjast stærðfræði og þá jafnvel 

smáforrit sem mælt er með að séu notuð í kennslu má sjá að meirihluti þeirra er þannig að 

þau reyna lítið á skilning eða rökhugsun, heldur ganga þau út á endurteknar æfingar sem 

oftar en ekki eru tengdar tímatöku og/eða stigagjöf (Brynjar Marinó Ólafsson, 2018). Hraði 

og endurtekningar í stærðfræðismáforritum eða stærðfræðileikjum er að mörgum talið vera 

nokkuð sem frekar ætti að forðast en sækjast eftir. Til dæmis segir Jo Boaler það hættulega 

sýn á stærðfræði að halda að styrkleiki í þeirri grein felist í því að vera fljótur að reikna eða 

leysa verkefni (Parker, 2015).  Ef nemandi nær ekki að halda í við tímann í slíkum leikjum 

gæti það haft áhrif á sjálfsmynd hans og hugsanlega leitt til neikvæðs viðhorfs til 

stærðfræðinnar (Adams, 2017). Hér verður því leitast við að benda á aðrar leiðir við beitingu 

tækninnar en þær sem reyna á keppni eða tímatöku. 

Þegar nýta á stafræna miðilinn og tæknina til góðra verka í skólastarfi þykir ágætt að hafa 

svokallað SAMR-líkan, eða SVAN-líkan á íslensku, til hliðsjónar (Mynd 3). Upphaflega líkanið 

kemur frá Ruben Puentedura (Puentedura, e.d.) sem hóf að þróa það á níunda áratug síðustu 

aldar, og stendur SAMR fyrir Substitution – Augmentation – Modification – Redefinition. Ingvi 

Hrannar Ómarsson (2015) notar um þessi hugtök orðin Skipting – Viðbót – Aðlögun – 

Nýbreytni en Torfi Hjartarson (Fjóla Þorvaldsdóttir, 2018) orðin Staðganga – Efling – Breyting 

– Endurskilgreining. Segja má að námsefni á fyrsta þrepi geti byggst á að birta ritað mál eða 

glósur á vef, texta sem annars væri í kennslubók eða öðru prentgagni. Á þrep tvö væri, svo 

dæmi sé tekið, hægt að setja upplestur á textanum. Kennslumyndir sem gjarnan eru nýttar 

við vendikennslu og snúast þá oft um að miðla textum og myndefni sem annars væru í 

kennslubókum ættu líklega heima á þrepi þrjú. 
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Mynd 3. SVAN líkan.  

Íslensk útfærsla Ingva Hrannars Ómarssonar (2015) á SAMR-líkani Rubens Puentedura (e.d.). 

 

Ýmiss konar sýnikennsla í lifandi mynd gæti með öðrum orðum verið dæmi um námsefni 

á þriðja þrepi. Þegar svo nemanda gefst kostur á að vinna með gagnvirkar skýringar, til að 

mynda gerðar með aðstoð myndrænna stærðfræðiforrita á borð við GeoGebru, má segja að 

komið sé upp á fjórða þrep. Þar gæti nemandi til dæmis fengið að prófa og skoða hvernig 

hallatala í jöfnu hefur áhrif á halla í grafi. Að lokum má segja að nýbreytni á fjórða stigi í 

SVAN-líkaninu gæti falið í sér möguleika á að nýta það sem nemandi hefur lært til að búa til 

og skapa eitthvað nýtt, eitthvað sem ekki væri hægt að gera án tölva eða snjalltækja. Dæmi 

um slíkt verkefni gæti verið að búa til lítið forrit sem þar sem nemandi þyrfti að vinna með 

valdar breytur. Hægt væri að láta nemendur búa til forrit sem breyta hitastigi úr gráðum á 

Celsius yfir í Kelvin-kvarða eða kílógrömmum í pund og jafnvel deila þeim með öðrum með 

hjálp tækninnar svo fleiri geti notað þau. Þrepaflokkun eins og þessi er ekki alltaf einhlít en 

hana er engu að síður gott að hafa til hliðsjónar þegar ætlunin er að nýta tölvur eða 

snjalltæki við kennslu. 

Einnig væri hægt að líta á TPCK-líkanið eða TPACK-líkanið en skammstöfunin TPACK 

stendur fyrir Technological Pedagogical Content Knowledge (Mishra og Koehler, 2006) sem á 
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íslensku mætti kalla tæknilega og kennslufræðilega fagþekkingu.  Samkvæmt því þarf kennari 

sem vill styðjast við tæknina þarf ekki einungis að átta sig hverju tæknin breytir hvað snertir 

miðlun, framsetningu á efni og vinnu nemenda, heldur þarf hann að skoða þá hluti í 

tengslum við þekkingu sína á kennslufræði og því greinasviði sem um er fjallað og átta sig 

sem best á samspili tækni, uppeldis- og kennslufræða og námsgreinarinnar sem verið er að 

kenna (Fjóla Þorvaldsdóttir, 2018). 

Með þessi líkön í huga má nefna nokkur atriði þar sem tæknin getur bætt við nýjum 

víddum í námið. Til að mynda er forritið GeoGebra gott dæmi um hvernig tæknin opnar fyrir 

nýja sýn og nálgun á viðfangsefninu. Forritið hentar vel til að gefa nemendum tækifæri til að 

rannsaka viðfangsefnið og skoða það frá ólíkum hliðum auk þess sem það ýtir undir 

sjálfstæða hugsun nemenda. Sýnt hefur verið fram á að hugtakaskilningur, sem og hæfni við 

að leysa verkefni, er markvert meiri hjá nemendum sem unnu með GeoGebru en nemendum 

sem fengust við sama efni án þess verkfæris (Zulnaidi og Zamri, 2016).  Með notkun 

kennslumyndbanda er hægt að ná fram ákveðinni gagnvirkni, til dæmis með því að hafa þau 

þannig að notandi verður virkur í áhorfinu, er stöðvaður með reglulegu millibili og þarf til að 

geta haldið áhorfinu áfram að svara spurningum sem settar eru fram í tengslum við 

viðfangsefnið. Í þriðja lagi má benda á forritun sem leið til að nálgast stærðfræðinámið. 

Hugmyndir að notkun forritunar í kennslu má rekja nokkra áratugi aftur í tímann en á síðustu 

árum hefur hún fengið meira vægi í námskrám og umræðu um kennslu auk þess sem aðgengi 

kennara og nemenda að notendavænum forritunarmálum hefur aukist til muna. 
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4 Forritun 

Þegar horft er til menntunar fyrir grunnskólanemanda á 21. öld er ekki ólíklegt að forritun 

komi upp í hugann. Hægt er að hafa á því ólíkar skoðanir hvort við séum komin á þann stað 

að hver einasti nemandi þurfi að kunna forritun en með því að kenna hana, eða að minnsta 

kosti kynna hana fyrir nemendum, má færa nemendum ýmsa möguleika eða tækifæri upp í 

hendurnar. 

Opnar dyr. Mörg störf á okkar tímum, og líklega enn fleiri störf í framtíðinni, styðjast við 

tölvur eða stafræna tækni, vélbúnað og hugbúnað. Hægt er að nefna störf í nánast öllum 

geirum atvinnulífs og opinberri þjónustu af nær öllu tagi. Mjög víða er að finna störf þar sem 

nota þarf almennan eða sérhæfðan tölvu- og hugbúnað. Því betur sem nemandi skilur 

hvernig hlutirnir virka því meira forskot hefur hann á því sviði sem hann vill fást við á 

menntagöngunni og þegar á vinnumarkaðinn kemur og því meiri áhrif getur hann haft á 

hvernig störf hans og annarra hans munu þróast. 

Sjálfbjarga. Með því að kynnast því hvernig tölvan „hugsar“ má gera nemendur færari til 

að takast á við ýmis minni háttar vandamál eða verkefni sem geta komið upp í tengslum við 

tölvuvinnu og daglegt líf án þess að þurfa að kalla til sérhæfða aðstoð. Oft má yfirstíga 

hindranir með því að þekkja og bera eitthvert skynbragð á einföld grundvallaratriði í 

stafrænu umhverfi og búnaði sem byggir á stafrænni tækni. 

Ekki bara neytandi. Með því að læra forritun getur nemandi lært að búa til sín eigin forrit 

eða vefsíður eða í það minnsta tekið þátt í að laga forrit og ýmsan búnað að sínum þörfum 

þannig að tæknin henti honum og hans aðstæðum. Hann þarf þá ekki bara að vera neytandi 

sem tekur við því sem aðrir láta hann fá í hendur. 

Í aðalnámskrá grunnskóla má sjá í kafla um upplýsingatækni og menntun að eitt af 

hæfniviðmiðunum kveður á um að nemandi eigi að geta „nýtt hugbúnað við forritun og 

miðlun …“ (Aðalnámskrá grunnskóla, bls. 228) og í kaflanum um stærðfræði stendur meðal 

annars að nemandi eigi að geta „nýtt margvísleg hjálpartæki til stærðfræðilegra verka, þar 

með talin tölvutækni“ (Aðalnámskrá grunnskóla, bls. 212). Reyndar hefur verið bent á að í 

ljósi umræðu um mikilvægi þess að kynna forritun fyrir nemendum þá sé umfjöllun um hana 

frekar rýr í núverandi námskrá (vísun). Ýmsar nágrannaþjóðir sem við berum okkur oft saman 

við gera forritun töluvert hærra undir höfði í sínum námskrám. Árið 2014 bættu Finnar inn í 

stærðfræðihluta námskrár hjá sér kafla eða þætti sem tengist þrautalausnum og kallast 

tölvunarhugsun  (e. computational thinking (CT)) (Niemelä og Helevirta, 2017).  Segja má að 

tölvunarhugsun sé það ferli að skilgreina vandamál og setja lausnarferlið þannig fram að 

bæði manneskja og tölva geti fylgt ferlinu. Forritun minnir um margt á stærðfræði sem snýst 

að miklu leyti um að leysa vandamál með því að brjóta þau niður í smærri vandamál eða 
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úrlausnarefni. Niemelä og Helevirta (2017) nefna að sumir vilji ganga svo langt að líta á 

forritun sem framlengingu af algebru og telji því nauðsynlegt að kenna þetta tvennt saman.  

Tengsl forritunar og stærðfræðikennslu má að miklu leyti rekja til stærðfræðingsins 

Seymour Papert. Í bók sinni Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas frá 1980 

kynnti hann fólk fyrir þeirri hugsun að leikur og glíma við tölvur og forritun gætu eflt 

rökhugsun barna (Ellison, 2020). Hann bjó líka til forritunarmál til þeirra nota, Logo, sem var 

víða notað í skólum þegar tölvur voru fyrst að hasla sér völl á þeim vettvangi, meðal annars 

af stærðfræðikennurum við Kennaraháskóla Íslands og einhverja grunnskóla. Þróunarstarf á 

þessu sviði við tækniháskólann Massachussets Institute of Technology, MIT, hefur verið 

mikið síðan og af því meðal annars sprottið myndræna forritunarmálið Scratch undir forystu 

Mitchell Resnick en það hefur orðið fyrirmynd að mörgum öðrum tæknilausnum fyrir börn 

og unglinga í skólum (MIT Media Lab, e.d.). Þráðlausum þjörkum sem sem nú er víða unnið 

með í skólum er oft stýrt með myndrænni forritun eins og í Scratch, aðgerðakubbum sem 

dregnir eru í stafla, og þar reynir á vinnu með hornafræði, vegalengdir, mynstur, talnabreytur 

og fleira tengt stærðfræði. 

Forrit á borð við Scratch hafa verið vinsæl upp á síðkastið en einnig má nefna vefsíður 

eins og code.org sem setja upp litlar þrautir fyrir nemendur sem þeir eiga að leysa með 

myndrænni forritun. Sumar þrautirnar tengjast stærðfræði beint, til dæmis þraut þar sem 

notandi á að hjálpa Elsu, úr teiknimyndinni Frozen, að skauta ákveðnar leiðir á svelli og þarf 

nemandi meðal annars að glíma við hornastærðir til að leysa verkefnið (Mynd 4). 

 

 

Mynd 4. Unnið með stærðfræði í forritun.  

Þetta skjáskot frá CODE á slóðinni http://code.org sýnir hvernig nemandi þarf að nota aðgerðarkubba (e. 
blocks) til að setja saman stefju (e. stack) og fá teiknimyndapersónu eða kvika (e. sprite) til að búa til mynstur 
með ákveðnum gráðum milli horna. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mindstorms:_Children,_Computers,_and_Powerful_Ideas
https://code.org/
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Á efri stigum má svo fá nemendur til að nota önnur forritunarmál og má til dæmis nefna 

að Niemelä og Helevirta (2017) benda í því samhengi á Python sem hentugt byrjendamál í 

forritun, forritunarmál sem nemendur geta nýtt til að kynnast breytum og föllum, nokkru 

sem er mikið notað í algebru á unglinga- og framhaldsskólastigi. Undir þetta tekur Sverrir 

Hrafn Steindórsson (2018) í nýlegu meistaraverkefni sem fólst að hluta í að þýða og birta á 

vef kennslubók í Python fyrir unglinga. 

Sem fyrsta skref í að tengja saman stærðfræðikennslu og forritun mætti nota töflureikni á 

borð við Excel frá Microsoft. Möguleikar á notkun töflureikna eru margir og þar getur 

nemandi fengið tækifæri til að velta fyrir sér ýmsum breytingum án þess að keppast við tíma 

eða stig. Hægt er að nota töflureikninn til að setja upp myndrit og skoða hvernig þau 

breytast þegar ákveðnum gildum er breytt. Með sama hætti má skoða hvernig ein breyting 

hefur áhrif á miðsækni, eða hvernig breyting á verði gefur nýjan krónutöluafslátt miðað við 

sömu prósentu og margt fleira (Brynjar Marinó Ólafsson, 2018). 
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5 Þörfin 

Markmið verkefnisins er að hanna og setja upp námsvef sem styður við nám 21. aldar-

nemandans. Ein leið til að meta þörfina fyrir slíkan vef eða námsefni er að skoða það 

námsefni sem er í boði fyrir unglingastig í stærðfræði. Samkvæmt lögum 91/2015 hefur 

Menntamálastofnun meðal annarra verkefna það hlutverk að sjá nemendum í skyldunámi 

fyrir námsgögnum (Lög um Menntamálastofnun nr. 91/2015). Ef skoðað er hvaða námsefni í 

stærðfræði er í boði fyrir nemendur á unglingastigi frá Menntamálastofnun er þar ekki um 

auðugan garð að gresja. Bókaflokkurinn Skali (Toftenberg o.fl., 2014), sem er framhald af 

bókaflokknum Sprota (Alseth o.fl., 2011) fyrir yngsta aldursstigið og miðstigsbókaflokknum 

Stiku (Alseth o.fl., 2012), er sá bókaflokkur sem býður upp á heildstætt námsefni í stærðfræði 

á unglingastigi. Hann fjallar um alla helstu efnisflokka stærðfræðinnar á þessu skólastigi, það 

er talnareikning, algebru, hlutfalla- og prósentureikning, tölfræði- og líkindareikning og 

rúmfræði. Bókaflokkurinn er víða notaður við kennslu á unglingastigi en einnig eru skólar að 

styðjast við gamlar útgáfur bókaflokkana Átta–tíu (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga 

Gunnarsdóttir, 2005) og Almenn stærðfræði I–III (Björk o.fl., 1986), bókaflokka sem finna má 

í skólum og kennarar og nemendur eru enn að styðjast við þó að þeir séu ekki lengur til 

dreifingar hjá Menntamálastofnun. Annað námsefni fyrir stærðfræði sem er í boði hjá 

Menntamálastofnun er svo til að mynda kennsluefni í fjármálalæsi en þar fyrir utan er að 

mestu leyti um að ræða stærðfræðiefni ætlað til sérkennslu eða stutt kennsluhefti um 

afmarkað efni. Á vegum stofnunarinnar má einnig finna námsvefi í stærðfræði fyrir 

unglingastig. Þeir virðast að mestu eða öllu leyti vera samsafn af efni til útprentunar eða 

hefðbundnar kennslubækur á rafrænu formi (rafbækur) en ekki fela í sér viðbætur eða 

nýjungar þar sem tækninni er beitt til að efla eða umbreyta námi. Þetta er annars vegar 

vefurinn sem fylgir Skala-bókunum (Námsgagnastofnun, e.d.) og  hins vegar vefur sem kallast 

Stærðfræðisarpurinn (Menntamálastofnun, e.d.) og er verkefnasafn til nota fyrir kennara. 

Ef skoðað er efni sem er í boði hjá öðrum en Menntamálastofnun þá hefur gerð 

kennslumyndbanda verið vinsæl undanfarin ár. Kennarar hafa sett fram kennslumyndbönd á 

sínum eigin YouTube-rásum eða vefsíðum en minna hefur verið um að verkefni eða æfingar 

fylgi með. Skólavefurinn er þó dæmi um vef sem hefur sett fram æfingaefni í mörgum 

þáttum stærðfræðinnar með sínum kennslumyndböndum en verkefnin eru nánast 

undantekningarlaust dæmablöð ætluð til útprentunar. Því lít ég svo á að það sé þörf eða að 

minnsta kosti vettvangur fyrir námsvef eins og hér er lagður fram. Vonast ég þá fyrst og 

fremst til þess að vefurinn geti verið hugmyndakista með verkfærum og leiðum sem 

kennarar geta nýtt sér við skipulagningu eigin kennslu. Einnig vona ég að það efni sem fer inn 

á vefinn nýtist nemendum í þeirra vinnu þó svo að ekki verði um að ræða heildstætt 
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námsefni sem nær yfir allt efni eða efnisþætti stærðfræði á unglingastigi. Nánar verður 

fjallað um leiðir til að ná þessu fram í kaflanum Aðferð við efnisgerð. 
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6 Aðferð við efnisgerð 

Námsvefurinn sem er afurð þessa lokaverkefnis hefur verið settur upp í Wix á vefsetrinu 

wix.com sem býður upp á vefhýsingu og uppsetningu á vefsíðu eða efnisvef án endurgjalds. 

Við hönnun vefsins var leitast við að setja fram ólíkar hugmyndir og verkefni þar sem 

nemendur fá að spreyta sig og skoða stærðfræðina með því að nýta verkfæri og annað sem 

tölvutæknin býður upp á. Æskilegt væri að vefur sem þessi myndi geyma námsefni og 

leiðbeiningar fyrir allt stærðfræðinám á unglingastigi en með hliðsjón af umfangi 

meistaraverkefna var nauðsynlegt að takmarka það magn efnis sem fór inn á vefinn. Við 

uppsetningu vefsins var ég einkum með tvö markmið í huga. 

• Að vefurinn gæti nýst við blandað nám eða dreifnám (e. blended eða distributed 

learning) þar sem nemandinn getur nálgast leiðbeiningar, útskýringar og námsefni 

til að vinna með á sem sjálfstæðastan hátt. Þannig tel ég að hægt sé að gera 

námið einstaklingsmiðað að einhverju marki, nemandi hefur þá eitthvað val um 

það hvar, hvenær og hversu hratt hann fer yfir námsefnið. Til að ná því hafa verið 

útbúin kennslumyndbönd til að sýna hvernig hægt er að skipuleggja vendikennslu 

og um leið vísa nemendum á annað námsefni og verkefni sem hann getur glímt 

við til að þjálfa færni sína í efninu. 

• Að framsetning efnis á vefnum og verkefni tækju mið af SVAN-líkaninu þannig að 

vefurinn bjóði upp á meira en innlagnir og leggi til verkefni sem gefa 

nemandanum færi á að nýta sér tæknina og vinna að verkefnum sem ekki væri 

hægt að útfæra eða leysa í prentuðu námsefni eða með því einu að fletta rafbók. 

Til að ná því reyni ég að nýta og benda á töflureikna á borð við Excel frá Microsoft 

eða Numbers frá Apple og Sheets frá Google, gagnvirkt verkfæri í  stærðfræði á 

borð við forritið GeoGebru, myndrænt forritunarumhverfi á borð við Alice frá 

Carnegie-Mellon eða Scratch frá MIT og forritunarmálið Python sem þykir henta 

vel byrjendum í forritun með kóða. Ávinningur af þessari stafrænu námsefnigerð 

felst þá ekki síst í því sem hér að ofan er lýst, það er stafrænni miðlun og því að 

geta sett upp gagnvirk verkefni eða verkefni sem krefjast þess að nemandi vinnu 

þau á tölvu, spjaldtölvu eða snjallsíma. 

 

Hér að neðan má sjá hugarkort sem sýnir upprunalega hugmynd að því hvernig 

vefurinn yrði uppbyggður (Mynd 5). 
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Mynd 5. Uppbygging námsvefs.  

Hugmynd að uppbyggingu námsvefs í stærðfræði. Hægt er að nálgast stærri og skýrari útgáfu af hugarkortinu á vefslóðinni 
http://go.bubbl.us/b1ee09/d5c5?/Stæ_Lokaverkefni  

 

Sem fyrr segir var aðalmarkmiðið með efnisgerðinni að vefurinn gæti gert nemendum 

kleift að vinna sjálfstætt og einnig að hann gæfi kennurum hugmyndir um hvernig hægt væri 

að setja fram verkefni sem krefðust þess að nemendur vinni með tölvutæknina í tengslum 

við stærðfræðinámið. Vefurinn getur í senn virkað sem stuðningur fyrir nemendur, verið 

umhverfi þar sem þeir geta kannað og unnið með stærðfræðina samhliða því efni sem verið 

er að vinna með í skólanum hverju sinni en líka vettvangur þar sem margmiðlun og 

tölvutækni er nýtt til að koma efni og útskýringum til skila og gefa nemendum tækifæri til að 

þjálfa sig upp á eigin spýtur við að ná vissu tæknilæsi og ákveðinni hæfni á tæknisviðinu sem 

ætlast er til af nemendum samkvæmt aðalnámskrá. 

Í vinnuferlinu að baki efnisvefnum var tekið mið af líkani eftir Kemp og fleiri þar sem 

ígrunda þarf þörf fyrir efnið, líta vandlega á markhópa, í þessu tilviki nemendur og kennara á 

unglingastigi grunnskóla, greina efnisþætti og ákveða skipulag efnis og framsetningu, setja 

niður fyrir sér kennslumarkmið og íhuga kennsluhætti, meta hvaða gögn, búnað og stuðning 

nemendur og kennarar þurfa til að fást við efnið, velta fyrir sér mögulegu námsmati og 

hugsanlegu mati á efnisgerðinni sjálfri (Morrison o.fl., 2013). Í líkaninu eru þeir þættir sem 

þarf að huga að kynntir með sporöskjulaga mynstri þar sem hægt er að vinna með hvern 

efnisþátt fyrir sig í þeirri röð sem hentar. Með sporöskjunni er líka dregið fram að þessir 

þættir eru allir undir á meðan á hugmyndavinnu, efnisgerð og mögulegri prófun á efninu 

stendur. 

http://go.bubbl.us/b1ee09/d5c5?/Stæ_Lokaverkefni
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Við uppsetningu vefsins var lagt upp með undirsíður þar sem hver undirsíða hefði sína 

eigin sérstöðu í framsetningu og miðlun. Þannig er til dæmis ein undirsíðan með efni og 

hugmyndir sem tengjast notkun á stærðfræðiforritinu GeoGebra. Önnur undirsíða er með 

efni sem reynir á forritun í tengslum við stærðfræði og svo framvegis. Mynd 5 hér að framan 

sýnir undirflokkana sem lagt var af stað með. Í kennslumyndböndum hefur verið lögð áhersla 

á rétta hugtakanotkun og útskýringar sem ýta undir vangaveltur og/eða skilning í stað þess 

að sýna eingöngu aðferðir til að herma eftir án útskýringa og voru myndböndin sett upp 

þannig að notandinn er gerður virkur í áhorfinu. Leitast var við að setja fram dæmi um 

verkefni og þar sem því varð við komið þá voru verkefnin látin krefjast þess að nemendur 

nýttu ýmis forrit eða veftól við úrlausnina. Er þá einkum horft til forrita eins og GeoGebru og 

Excel en einnig reynt að tengja saman stærðfræði og forritun í forritunarumhverfi á borð við 

Scratch og forritunarmál á borð við Python. 

Við gerð námsvefsins var að mörgu að hyggja þegar kom að því að útbúa efni til að setja á 

vefinn. Leiðbeiningar og skrifleg fyrirmæli voru ýmist unnin í Word eða PowerPoint en einnig 

var töflureiknirinn Excel notaður til að undirbúa verkefni og skjáskot tekin þar og sett inn í 

fyrirmæli til nemenda. PowerPoint var einnig notað þegar efni til kynningar var gert fyrir 

kennslumyndbönd sem sett voru inn á vefinn. Þar var meðal annars hugað að því að 

samræma útlit, form og leturgerðir en auk þess fór mikil vinna í að nýta 

framsetningarmöguleika á texta og myndum í PowerPoint þar sem markmiðið var að geta 

kynnt efnið fyrir nemendum á lifandi hátt og með útskýringum sem voru meiri og dýpri en 

texti á skjánum einn og sér.  

Upptaka á kennslumyndböndum fór ýmist fram í gegnum upptökueiginleika sem forritið 

PowerPoint býður upp á en annað efni var tekið upp með því að nota Screencast-O-Matic 

sem er hugbúnaður sem hægt er að nálgast ókeypis á vefnum. Sumt efni var hægt að taka 

upp þannig að ekki þurfti að klippa það til eftir á en það efni sem þurfti að klippa saman var 

klippt í forriti sem kallast Shotcut og er líkt og Screencast-O-Matic forrit sem hægt er að 

hlaða niður af vefnum án endurgjalds. Öll myndbönd voru svo vistuð á youtube með 

notendaaðgangi sem var búinn til sérstaklega fyrir verkefnið. Þau kennslumyndbönd sem 

sett eru fram með gagnvirkum hætti fyrir nemendur í því skyni að virkja þá í áhorfinu þurfti 

að hlaða upp á vefsvæði sem kallast PlayPosit. Þar er til dæmis hægt að bæta inn 

spurningum og skilyrða pásur á myndböndum í spilun og voru þeir möguleikar nýttir við gerð 

sumra kennslumyndbanda á vefnum. 

Af ofangreindu má sjá að þörf var á því að stofna notendaaðganga víða til að nýta sem 

flest hjálpartól og má nefna það sem einn ókostinn við að fara í svo umfangsmikið verkefni. 

En sem fyrr segir var lögð áhersla á það við uppsetningu vefsvæðisins að notendur hans 

myndu ekki finna fyrir því og þyrfti ekki að gera slíkt hið sama. 



 

27 

7 Niðurstöður og umræða 

Þegar litið er á vefinn og hvernig til tókst er óhjákvæmilegt að rifja upp hugmyndina sem 

upphaflega var lagt upp með og svo afurðina sjálfa. Til að byrja með var markmiðið að setja 

upp heildstæðan kennsluvef fyrir unglingastig í stærðfræði þar sem átti að vera hægt að 

finna stafrænar innlagnir og verkefni sem fylgdu þeim. Fljótlega kom í ljós að umfang á 

slíkum vef yrði langt umfram það sem fellur innan umfangs meistaraverkefna og var því 

ákveðið að hanna vefinn þannig að þar mætti finna fjölbreytt dæmi sem sýna mögulega 

notkun á tölvum og forritun í tengslum við stærðfræðikennslu á unglingastigi en verkefnin 

snerta ólík svið innan stærðfræðinnar, eins og prósentureikning, rúmfræði og algebru. 

Á forsíðu (Viðauki A) er að finna myndræna valmynd fyrir átta undirsíður sem hver um sig 

er með ólíka nálgun á hvernig hægt er að rannsaka eða vinna með stærðfræði og nota til 

þess ýmis tölvuforrit. Undirsíðurnar eru: 

Töflureiknir (Viðauki Á). Ætlunin er að kynna fyrir nemendum kosti töflureikna, hvernig 

þeir geta framkvæmt fjölda reikniaðgerða á stuttum tíma og hvernig hægt er að nýta þá til 

að skoða hvernig breytur hafa áhrif á aðra þætti. 

Reiknigripplur (Viðauki B). Stuðst er við gagnvirkt efni þar sem nemendur geta unnið með 

forgangsröð aðgerða og fleira. Forritið sem er notað kemur í veg fyrir ranga röð aðgerða í 

reikningum og gefur nemendum auk þess tækifæri til að fara yfir útreikninga sína eftir að 

hafa lokið við dæmi. 

Forritun (Viðauki D). Nemendur skoða og vinna með stærðfræði í gegnum forritun. 

Verkefni eru bæði sett fram fyrir byrjendur með litla sem enga reynslu af forritun og líka fyrir 

lengra komna. 

GeoGebra (Viðauki Ð). Forritið er nýtt með þeim hætti að nemendur vinna með tilbúin 

GeoGebru-verkefni og leika sér þannig með breytur á myndrænan hátt. Verkefni og 

hugleiðingar fylgja með hverju verkefni. 

Rafbækur (Viðauki E). Settar eru fram hugmyndir að rafbókum sem nemendur geta 

útbúið þar sem þeir eru hvattir til að nýta sér það sem rafbókarformið hefur upp á að bjóða 

um leið og sköpunargleði nemenda fær að njóta sín. 

Kennslumyndbönd (Viðauki É). Framsetning kennslumyndbanda er með þeim hætti að 

áhorfandi er virkjaður í áhorfinu með reglulegum spurningum út í efnið auk þess sem bent er 

á efni fyrir nemanda til að vinna með í tengslum við hvert kennslumyndband og þannig reynt 

að mæta nemendum sem vilja vinna sjálfstætt í námsefninu. 



28 

Þöglar myndir (Viðauki F). Á síðunni er að finna myndstiklur án útskýringa og er 

nemendum ætlað að hljóðrita skýringar sem passa við myndstiklurnar. Þannig fá þeir þjálfun 

í hugtakanotkun með því að ræða um stærðfræði. 

Samvinna (Viðauki G). Svæðið er hugsað sem grundvöllur fyrir nemendur til að ræða um 

stærðfræðina og aðstoða hvern annan. Með því eru þeir hvattir til að vinna saman og nýta 

reynslu og þekkingu hópsins til að styrkja sig í námsefninu. 

Tiltölulega einfalt er orðið að setja upp vef enda mörg svæði í boði fyrir vefhýsingu. Einnig 

hefur vinnsla við uppsetningu á vefsíðum tekið miklum breytingum frá því sem fyrst var 

þegar þurfti þekkingu á html-forritun. Uppsetning gekk því vel og reynt var að hafa 

notendaviðmótið þægilegt þar sem notandi getur valið hvers konar verkefni eða hjálpartól 

hann vil nýta sér. Hann getur til dæmis valið á milli þess að vinna með rafbækur, forritun, 

töflureikna og fleira. Eitt af því sem jók flækjustig verkefnisins var að stofna þurfti 

notendaaðganga víða til að geta útbúið efni á ýmsum vefsetrum en reynt var að ganga frá því 

þannig að notandi á námsvefnum verði ekki var við það og þurfi ekki sjálfur að skrá sig inn á 

mörgum stöðum til að geta nýtt efnið á vefnum. 

Ferlið frá hugmynd að afurð er tímafrekt og á tímabilinu tók námsvefurinn nokkrum 

breytingum. Í vinnu sem þessari tók drjúgan tíma að undirbúa efnið þannig að það væri 

tilbúið til framsetningar á vefnum en skemmri tíma tók að setja upp vefinn sjálfan. Hér er átt 

við vinnu við uppsetningu efnis til dæmis í PowerPoint eða upptökur og klippivinna við gerð 

kennslumyndbanda svo eitthvað sé nefnt.  

Þó svo að vefurinn sem skilast með þessu verkefni teljist lokaafurð í bili þá gæti hann til 

lengri tíma verið lifandi vefur í þeim skilningi að lengi vel má bæta við efni og verkefnum. 

Sömuleiðis má telja líklegt að ný forrit eða snjallforrit muni líta dagsins ljós og við það geta 

opnast nýjar víddir og leiðir til að glæða stærðfræðinámið lífi. Að því sögðu má velta upp 

hver ætti að bera ábyrgð á slíku og er það mat höfundar að hér þurfi menntayfirvöld og þeir 

sem bera ábyrgð á námsgagnaframleiðslu að bæta verulega í því eins og bent hefur verið á 

hér að framan þá takmarkast stærstur hluti af því efni sem Menntamálastofnun og aðrir 

aðilar sem sinna námsefnisgerð gefur út, við kennslumyndbönd og efni til útprentunar. 

Útgáfa rafbóka, það er kennslubóka í rafrænu formi, hefur reyndar aukist verulega síðustu ár 

og eru allflestar kennslubækur hjá Menntamálastofnun nú bæði fáanlegar á prenti og einnig 

sem rafbók, en bók sem er flett í tölvu eða spjaldtölvu bætir litlu við það sem hún gerir 

útprentuð og innbundin. Efni til stærðfræðikennslu þyrfti að vera fjölbreyttara en það er í 

dag og sett fram með þeim hætti að tæknin sé nýtt í meira og annað en að fletta rafbókum. 

Kennarar eru margir hverjir duglegir að útbúa sitt eigið námsefni og verða það sjálfsagt 

áfram en eins og áður hefur verið nefnt þá er það hlutverk Menntamálastofnunar að sjá 

nemendum í skyldunámi fyrir námsgögnum og það verður að teljast eðlileg krafa að það 
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námsefni sem boðið er upp á sé í takt við tímann og þá þróun sem á sér stað í námi og 

kennslu. Ekki aðeins léttir það undir með kennurum sem sumir telja að eigi ekki að þurfa að 

standa í námsgagnaframleiðslu heldur tryggir það líka jafnræði í námi ef allir skólar og 

nemendur hafa aðgang að sama fjölbreytta námsefninu en ekki aðeins þeir nemendur sem 

hafa kennara sem eru virkir í að útbúa eigin verkefni. Í aðalnámskrá grunnskóla er strax  talað 

um það í hæfniviðmiðum fyrir 4. bekk að nemendur eigi að geta nýtt tölvur til rannsókna á 

stærðfræðilegum viðfangsefnum og við lok 10. bekkjar á nemandi að geta:  

valið og notað margvísleg verkfæri, þar með talin tölvutækni, gert sér grein  

fyrir möguleikum þeirra og takmörkunum, notað þau markvisst til að rannsaka 

stærðfræðileg efni og setja fram niðurstöður sínar. (Aðalnámskrá grunnskóla,  

bls. 220) 

Það er mín von að námsvefurinn verði kennurum eða námsgagnaframleiðendum 

hvatning til að auka fjölbreytileika við framsetningu námsefnis til nemenda með það að 

leiðarljósi að innleiða nýtingu tækninnar í námi þannig að rannsakað stærðfræðileg 

viðfangsefni og gert sér grein fyrir möguleikum þeirra eins og námskrá kveður á um. 
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8 Lokaorð 

Hugmynd að námsvef sem lokaverkefni kviknaði út frá áhuga á að nýta tölvutæknina og 

forrit til að hjálpa nemendum að rannsaka og dýpka skilning sinn á stærðfræði sem og gefa 

þeim tækifæri til að vinna sjálfstætt við þær rannsóknir. Við hönnun vefsins var lagt upp með 

tvö yfirmarkmið, annars vegar að styðja við sjálfstæði í námi og einstaklingsmiðun náms hjá 

nemendum og hins vegar að nýta tæknina þannig að vefurinn bjóði upp á athuganir sem 

erfiðara eða jafnvel ómögulegt er að gera í gegnum prentaðar námsbækur einar og sér. 

Rannsóknir hafa sýnt að náms- og kennsluhættir hafa breyst með tilkomu nýrrar tækni og 

stór hluti nemenda kýs að nýta sér kennslumyndbönd til aðstoðar við námið. En þó 

kennslumyndbönd séu ein leið til að nýta tækni við að miðla efni til nemenda þá eru fjölmörg 

tölvu- og snjallforrit sem hægt er að nýta í námi. Þegar kemur að því að nýta stafræna miðla 

er gott að styðjast til dæmis við svokallað SVAN-líkan við að skoða hvernig tæknin gerir 

nemendum kleift að gera hluti sem áður voru óhugsandi. Síðustu ár hefur verið aukin 

umræða um mikilvægi þess að kynna fyrir nemendum forritun að einhverju tagi og á 

námsvefnum eru settar fram hugmyndir að verkefnum sem sýna hvernig flétta má saman 

stærðfræðinám og forritun. Líklegt er að ný forrit og tæki muni líta dagsins ljós á næstu árum 

og áratugum og því þarf námsvefur sem þessi að vera lifandi og í takt við aðra þróun ef hann 

á að þjóna tilgangi sínum til lengri tíma. 
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Viðauki A: Forsíða 

Hér má sjá skjáskot af forsíðu vefsins Tölvunotkun og stærðfræði tekið sunnudaginn 23. maí 

2021.  
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Viðauki Á: Töflureiknir 

Hér má sjá skjáskot af undirsíðunni Töflureiknir tekið sunnudaginn 23. maí 2021.  
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Viðauki B: Reiknigripplur 

Hér má sjá skjáskot af undirsíðunni Reiknigripplur tekið sunnudaginn 23. maí 2021.   
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Viðauki D: Forritun 

Hér má sjá skjáskot af undirsíðunni Forritun tekið sunnudaginn 23. maí 2021.  
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Viðauki Ð: GeoGebra 

Hér má sjá skjáskot af undirsíðunni GeoGebra tekið sunnudaginn 23. maí 2021. 
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Viðauki E: Rafbækur 

Hér má sjá skjáskot af undirsíðunni Rafbækur tekið sunnudaginn 23. maí 2021.  
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Viðauki É: Kennslumyndbönd 

Hér má sjá skjáskot af undirsíðunni Kennslumyndbönd tekið sunnudaginn 23. maí 2021.  
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Viðauki F: Þöglar myndir 

Hér má sjá skjáskot af undirsíðunni Þöglar myndir tekið sunnudaginn 23. maí 2021.  
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Viðauki G: Samskipti 

Hér má sjá skjáskot af undirsíðunni Samskipti tekið sunnudaginn 23. maí 2021. 
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Viðauki H: Samskipti 

Hér má sjá skjáskot af undirsíðunni Um vefinn tekið sunnudaginn 23. maí 2021.  

 

 


