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Inngangur

Þegar kom að því að finna hugmyndir að lokaverkefni mínu við Kennaraháskólann, nú
Háskóla Íslands: Menntavísindasvið vissi ég að ég vildi hafa það eitthvað sem ég gæti nýtt
mér í kennslu. Jafnframt að það væri eitthvað sem aðrir gætu nýtt sér við sína kennslu.
Því varð fyrir valinu að búa til námsvef til kynningar á GeoGebra, sem er kvikt rúmfræðiforrit
sem sameinar rúmfræði, algebru og stærðfræðigreiningu. Forritið er hannað til að kenna og
læra stærðfræði í skólum af Markus Hohenwarter og alþjóðlegu teymi forritara.
Markmið vefsins og verkefnisins er að kynna forritið á þægilegan hátt fyrir kennurum og
nemendum í grunnskólum. Hugmyndin er að nemendur og kennarar geti á þann hátt nýtt sér
einfaldleika forritsins við frekari vinnu hvort sem er í námi eða starfi.
Í þessari greinagerð sem fylgir vefnum er fyrst skoðað hvernig tæknin nýtist í
kennslustofunni, einnig fer ég yfir lýsingar á námsvef mínum, hver eru markmiðin með
verkefnunum sem ég bjó til eða setti fram.
Leiðbeinandi hefur verið Freyja Hreinsdóttir. Hún hefur unnið mikið að útbreiðslu GeoGebra
með þýðingu sinni á forritinu.
Vefurinn er birtur á slóðinni http://www.simnet.is/gudfinnagudjons
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Nýting tækni í kennslustofunni

Flest viljum við nýta tæknina til hins ýtrasta, okkur þykir sjálfsagt að hver kennari hafi
aðgang að tölvu, jafnvel vildum við ganga svo langt að fá öll Smartboard töflu í
kennslustofuna. Staðreyndin er ekki alveg eins og óskirnar eru. Tölvuver eru oftast yfirbókuð
í stærri skólum og því verður lítið um tölvuvinnu.
Í Almenna hluta Aðalnámskrár Grunnskóla (1999) segir að það sé að verkefni skóla að leggja
áherslu á að byggja sérhvern nemanda upp sem heilsteyptan einstakling með trausta menntun
og þjálfun til að takast á við frekara nám og búa hann undir þátttöku í atvinnulífi og félagslífi.
Áhersla skal því lögð á að notkun upplýsingatækni verði sjálfsagt hjálpartæki í öllum
námsgreinum. Stórstígar framfarir á þessu sviði hafa breytt ýmsum atvinnuháttum. Í sérhverri
námsgrein verður að nýta þau tækifæri sem upplýsingatæknin gefur til að ná markmiðum
greinarinnar (bls. 8-10).
Jafnframt segir í Aðalnámskránni: Upplýsinga og tæknimennt (1999) að eitt meginhlutverk
grunnskólans sé að búa nemendur undir starf í því þjóðfélagi sem þeir munu tilheyra sem
fullorðnir einstaklingar. Beiting upplýsingatækni og tölvunotkun er verklag sem setur svip
sinn á allar greinar þjóðlífsins. Það er því nauðsynlegt að slík tækni skipi viðeigandi sess í
grunnskólanum. Kennsla og nám á öllum námssviðum skólans þarf að taka mið af því (bls. 7).
Í kennsluleiðbeiningum sem fylgja Átta-10 bókaflokknum bók 6, nefna þær Guðbjörg
Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir (2008) mikilvægi þess að nemendur fái að nota ýmis
smáforrit við lausn verkefna í bókinni. Þar á meðal er GeoGebra nefnt sem hentugt tól fyrir
nemendur til að teikna lausnir sínar og skoða þær betur.
Tæknin býður upp á öflugri leiðir til að bæta skilning nemenda í stærðfræði og ætti þar af
leiðandi að vera skylda hvers kennara að viðhalda eigin þjálfun til að fullnægja þeim kröfum
sem Aðalnámskrá setur fram.
Knuth og Hartmann (2005) skoða í grein sinni hvað það er nákvæmlega sem rúmfræðiforrit
(líkt og GeoGebra er) hafa fram yfir blað og penna. Þeir segja að nýting tækninnar í námi og
þá sérstaklega að skoða ýmis form í rúmfræði bjóði upp á að skoða betur tengsl hluta í stað
þess að einbeita sér að framkvæmd útreikninga. Hvaða áhrif hefur radíus á ummál hrings,
fremur en hvernig reiknarðu ummál hrings.
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Sem dæmi setja þeir upp jöfnur og benda á hvernig það býður kennurum upp á að skoða svo
miklu meira heldur en einungis jöfnuna sem sett er fram. Það býður upp á að skoða tengslin
sem myndast þegar tvær eða fleiri jöfnur eru skoðaðar og hvaða áhrif það hefur á jöfnuna
þegar mismunandi gildi hennar eru skoðuð. Með því er hægt að ná fram enn dýpri skilningi
nemenda.
Mackrell og Jonston-Wilder (2005) komast að sömu niðurstöðu í grein sinni, þ.e. að nýta
tæknina eflir skilninginn sérstaklega þegar kemur að rúmfræði, þar sem færni í rúmfræði er
jafnframt færni augna og handa ásamt hugar. Hins vegar benda þeir réttilega á að þrátt fyrir
að tæknin sé frábær kostur og viðbót við nám einstaklinga þurfi þó að skoða kennslufræðina á
bak við það.
Þeir skoða hver er besta leiðin til að ná fram auknum skilningi nemenda á rúmfræðiformum
með aðstoð forrits. Mestar umræður á milli nemenda fara fram ef þeim er gefinn kostur á að
kynnast forritinu fyrst, skoða hverju má búast við ef framkvæmdar eru ákveðnar skipanir í því
og fá heilt yfir góða tilfinningu fyrir hvað þau eru að gera.
Kennarar þurfa að hafa í huga hvaða markmiðum þeir vilja ná fram. Aukin áhersla hefur
verið undanfarið á að kennarar nýti sér fyrirfram gefnar skrár eða vefsíður sem gefa
nemendum tækifæri til að færa til einhvern ákveðinn hlut. Þegar slík verkefni eru skoðuð er
markmið þess ljóst, að nemandi átti sig á hvað gerist ef hann breytir þessum ákveðna hlut. Þá
er markmiði ekki að hann læri á forritið, eða læri að reikna hvernig á að fá niðurstöðuna
heldur einungis að sjá hvaða áhrif það hefur að breyta.
Það er á valdi okkar kennara hvernig við viljum nýta tæknina í skólastofunni. Þó ekki séu til
öll tól og tæki sem okkur langar til eigum við að nýta okkur þau tæki sem þó eru til staðar.
Kennaratölvan hentar vel sem ýmist stöð í stöðvavinnu eða sem sýning á verkefnum. Ekki
má gefast upp þó eitt verkefni eða kennslustund gengur illa. Ágóðinn við að temja sér að
vinna með upplýsingatækni og tölvur samfara stærðfræðinámi er of mikill til að sleppa
honum.
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Uppbygging vefsins

Vefurinn er tvískiptur í uppbyggingu. Annars vegar eru kynningar á forritinu, útliti þess og
virkni. Hins vegar eru verkefni þar sem kennt er skref fyrir skref ákveðnir þættir í GeoGebra
og skoðað
að hvernig nýta má forritið við lausn verkefna í stærðfræði.
Á forsíðu vefsins er farið yfir uppbyggingu hans, hvað GeoGebra er og hvernig vefurinn gæti
nýst kennurum og nemendum.
Næsta síða er Niðurhal,, þar er bent á leiðir hvar má nálgast forritið og hvernig skal bera sig að
við að hlaða því niður. Útskýringar eru mjög myndrænar og sýnd er nákvæm skjámynd af því
hvernig síðurnar líta út.
vefnum. Hluti af þessari síðu er
Kynning á forritinu og hvernig það virkar er næsta síðan á vefn
byggður á handbók Judith Hohenwarter og Markus Hohenwarter (2009). Þýðingar og
útskýringar á hnöppum og skjáhjálp hnappanna er byggð á þýðingu Freyju Hreinsdóttur á
forritinu. Markmið með síðunni er að fá heildaryfirsýn yfir hvernig forritið virkar og við
hverju má búast.
Á kennarasíðunni eru ýmsar upplýsingar fyrir kennara líkt og nafnið segir til um. Þar eru
ýmsar athugasemdir um virkni og byrjunarörðugleika sem ég hef farið í gegnum við að skoða
forritið ásamt því að ræðaa við aðra sem hafa lent í álíka vandræðum. Þar er bent á hvert
kennarar geta leitað ef þeir lenda í vandræðum. Ásamt að benda á enn fleiri verkefni sem geta
nýst kennurum. Þar er einnig að finna tengil í þessa greinagerð. Ég hef einnig sett fram
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hugmyndir fyrir kennara um hvernig nýta má forritið til að vinna í Bók 5 í bókaflokknum
Átta-10 sem er ætlað unglingastigi í stærðfræði.
Töflureiknir er ný viðbót í nýjustu uppfærslu GeoGebra, þar setti ég inn nokkra punkta um
hvernig hægt er að nýta það fyrir unglingastig. Möguleikar á notkun eru mun fleiri en hins
vegar er ólíklegt að kennarar við grunnskóla nýti sér það við tölfræðilegar upplýsingar.
Markmiðið með þessari síðu er einungis að benda á hvernig kennarar geta nýtt það við sína
kennslu og þá tel ég að það sé helst til að skoða línulegar upplýsingar.
Að lokum er tenglasíða þar sem ég hef sett lýsingar með þeim tenglum sem nýtast einna best
þegar unnið er með GeoGebra.

Verkefnin

Verkefnin sem ég bjó til eru valin með það í huga að þetta eru verkefni sem henta vel til að
nýta tölvuforrit til eflingar skilnings á viðfangsefninu. Öll verkefnin byggja á markmiðum
aðalnámskrár í stærðfræði. Forritið býður upp á að skoða hvort sem er mun einfaldari þætti
s.s talnaskilning og flóknari þætti líkt og tvinntölur og útreikning á þeim.
Farið er skref fyrir skref í gegnum tæknilega þáttinn og ættu nemendur því að geta unnið mjög
sjálfstætt við verkefnin. Þau henta þar af leiðandi bæði sem stutt verkefni í tölvuveri eða í
stöðvavinnu eða jafnvel sem heimanám, þar sem kennurum er sjálfgefið hvernig þeir vilja að
nemendur skili verkefnunum.

Fyrstu skrefin
Þetta verkefni hefur það eina markmið að kynnast forritinu. Ég bendi á nokkra hluti til að
fikta með og hvernig hægt er að gera þá. Mikilvægt er þegar byrjað er að nota nýtt forrit að
áður en farið er fasta vinnu í því þarf að kynnast forritinu, hvernig það virkar og hverju má
búast við.

Þríhyrningar
Fyrsta verkefnið er svo hannað til þess að skoða hversu aðgengilegt forritið er fyrir kennara
og nemendur. Hvernig hægt er að færa myndir úr því yfir í ritvinnsluskjal og skila verkefnum
á þann hátt. Hér er verið að vinna með þríhyrninga en aðalmarkmiðið er þó að skoða hvernig
hægt er að breyta útliti forma og punkta.
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Jafna línu
Samkvæmt Aðalnámskrá Grunnskóla í stærðfræði (1999) er ætlast til að nemendur lesi jöfnu
beinnar línu, setji hana fram í hnitakerfi og kunni að lesa úr jöfnunni hallatölu og skurðpunkt
við y-ás (bls. 71).
Markmið verkefnis:
-að nemendur átti sig á breytuþáttum í jöfnu línu
- að nemendur geti nýtt sér GeoGebra við úrlausn dæma
- að nemendur geti sett fram jöfnu línu og sjái fyrir sér útlit hennar út frá jöfnunni
- að nemendur læri að nýta sér GeoGebra til að teikna línur
Verkefnið er byggt upp til að efla skilning á þessum þáttum með myndrænum hætti.
Nemendum er kennt að búa til jöfnu línu í GeoGebra, út frá því þurfa þeir að svara
spurningum um breytuþættina í jöfnunni og hvaða áhrif það hefur á línuna sem þeir sjá.

Lausnir jafna
Samkvæmt Aðalnámskrá Grunnskóla í stærðfræði (1999) er ætlast til að nemendur tileinki
sér aðferðir til að leysa saman tvær fyrsta stigs jöfnur með tveimur óþekktum stærðum
Markmið verkefnis:
-að nemendur átti sig á hvernig leysa má tvær fyrsta stigs jöfnur í GeoGebra
-að skoða hvernig jafna með tveimur óþekktum stærðum lýtur út
Hér er verið að kenna nemendum að nýta sér teiknilausn við að leysa saman tvær fyrsta stigs
jöfnur. Markmiðið er að nemendur átti sig á hvaða gildi skurðpunktur jafnanna þýðir.

Pýþagóras
Samkvæmt Aðalnámskrá Grunnskóla í stærðfræði (1999) eiga nemendur að kunna setningu
Pýþagórasar og hafa séð sönnun á henni ásamt því að getað beitt setningunni í margvíslegu
samhengi (bls. 58).
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Markmið verkefnis:
- að nemendur skoði setningu Pýþagórasar
-að nýta sér GeoGebra við lausn jafna
-að nemendur skoði og setji sjálfir fram jöfnur fyrir gefnar upplýsingar
Þetta verkefni er ólíkt hinum verkefnunum að því leyti að hér opna þeir skjal og svara
spurningum. Búið er að setja upp þraut sem reynir á færni þeirra að setja fram jöfnur.

Horn
Samkvæmt Aðalnámskrá Grunnskóla í stærðfræði (1999) eiga nemendur að þekkja
algengustu hugtök sígildrar rúmfræði, s.s. línu, línustrik, samsíða og hornréttar línur,
grannhorn, topphorn (bls. 62) .
Markmið verkefnis:
- að læra að búa til og reikna horn með aðstoð GeoGebra
- að nemendur velti fyrir sér stærð grannhorna
-að nemendur skoði hvar fram koma topphorn og einslæg horn
Í þessu verkefni búa nemendur sjálfir til línur og horn, þeir þurfa að átta sig á hvernig horn eru
reiknuð í forritinu með því að velja annað hvort þrjá punkta eða tvær línur. Jafnframt er
markmiðið að þeir sjái hvernig hornasumma grannhorna breytist ekki þrátt fyrir að stærð
hornanna breytist.

Hringir
Samkvæmt Aðalnámskrá Grunnskóla í stærðfræði (1999) eiga nemendur að tileinka sér
hugtakið hringur og hugtök honum tengd, s.s. þvermál, geisli og fara rétt með heiti þeirra og
geti lýst þessum hugtökum, borið þau saman og flokkað og þjálfist í aðferðum við
hornamælingar, hornaútreikninga, flatarmáls- og ummálsreikninga, bæði marghyrninga og
hringa (bls. 64).
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Markmið verkefnis:
-að skoða áhrif radíus á flatarmál
- að nemendur geti nýtt sér GeoGebra við teikningu hringja
Verkefnið kennir nemendum að búa til hringi í GeoGebra. Þeir eiga að reikna út hlutfall
mismunandi hringja sem þeir búa til. Hér nýta þeir sér skipanareitinn í fyrsta sinn til að láta
GeoGebra reikna ummál fyrir sig.

Snúningar og speglun
Samkvæmt Aðalnámskrá Grunnskóla í stærðfræði (1999) eiga nemendur að geta fundið
samhverfuás, samhverfuflöt og snúningsmiðju í margvíslegum tvívíðum og þrívíðum hlutum
(bls. 48).
Markmið verkefnis:
-að notendur átti sig á hvernig setja má myndir inn í GeoGebra
- að skoða speglun og snúning mynda
-að finna samhverfuás mynda í GeoGebra
Hér er nemendum kennt fyrst hvernig setja má myndir inn í GeoGebra. Þeir eiga því næst að
búa til miðpunkt og samhverfuás. Í þessu verkefni er krafist að nemendur reyni að átta sig
sjálfir á hvernig þeir geta nýtt GeoGebra til að svara spurningum sem settar eru fram fyrir þá
og lýsi hvernig þeir fóru að því.

Námsvefur um GeoGebra

10

Guðfinna Guðjónsdóttir

Lokaorð

Vinnan við þetta verkefni hefur svo sannarlega verið fróðleg og skemmtileg. Ég hef stöðugt
þurft að hafa í huga þau markmið sem ég vil ná með þessum námsvef mínum svo að verkefnið
yrði ekki endalaust.
Þar sem ég hef sjálf kennt unglingastigi í stærðfræði, tel ég kostina við að nýta tæknina við
útskýringar og hvernig hægt er að virkilega sýna nemendum hvað þeir eru að reikna efli
skilning þeirra á viðfangsefninu. Líkt og nefnt hefur verið hér að framan, tækifærið til að
ræða um tengslin og áhrifin fremur heldur en „svona gerir þú þegar þú reiknar flatarmál
hrings“.
Kennarar eiga væntanlega eftir að reka sig á fyrst þegar þeir byrja að nota GeoGebra, punktar
birtast á leiðindastöðum og línan vill ekki hegða sér alveg eins þú vildir.
Wiki síða GeoGebra var einnig mjög yfirþyrmandi þegar ég skoðaði hana fyrst, sem var
ástæða þess að ég tók út nokkur verkefni og setti tengla inn á þau fyrir kennara.
Þetta er lokaverkefni mitt hér við HÍ en hugmyndin er þó að viðhalda vefnum. Forritið er
kvikt, sem þýðir að það er í stöðugri þróun, þessi síða getur því vonandi nýst sem upphafssíða
fyrir kennara til að kynna sér forritið skoða nýjungar og fá hugmyndir til að nýta í sinni
kennslu.
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