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Ágrip 

Stærðfræði er afgerandi óvinsælt fag og hafa rannsóknir sýnt fram á að meirihluti nemenda 

lýsa yfir neikvæðri upplifun gagnvart stærðfræðinámi og jafnvel stærðfræðikvíða. Mikil 

áhersla hefur verið á utanbókarlærdóm og próftöku í stærðfræði sem hefur m.a. leitt til þess 

að nemendum leiðist stærðfræði og minnkar það möguleika á djúpum skilningi á efninu. 

Rangar áherslur og ranghugmyndir um stærðfærði geta leitt til festuhugarfars sem er mjög 

hamlandi í námi. Þar af leiðandi verður fjallað um hvernig stuðla má að betri upplifun 

nemenda af stærðfræðinámi. Rannsóknir sýna fram á að sköpun skipar mikilvægu hlutverki í 

stærðfræðinámi barna og er það í raun það sem stærðfræði snýst um. Mikilvægt er að skapa 

jákvætt stærðfræði umhverfi þar sem nemendur eru óhræddir við að tjá sig og taka þátt. 

Sköpun í stærðfræðiumhverfi ýtir undir vaxtarhugarfar, en slíkt hugarfar er mikilvægt til þess 

að ná árangri í námi og eykur þrautseigju og ánægju nemenda af námi. Hlutverk kennara 

skiptir miklu máli þegar kemur að upplifun nemenda af stærðfræði og hefur hugarfar og 

viðhorf kennara auk þess mikil áhrif á gæði stærðfræðikennslu. Að lokum er greint frá 

hvernig hægt er að auka sköpun og bæta upplifun nemenda með því að leyfa þeim að tjá sig 

um stærðfræði, notast við opin dæmi og sýna fram á mikilvægi þess að gera mistök í 

stærðfræði auk notkunar leiðsagnarmats.  
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Formáli 

Í kennaranáminu mínu las ég um skapandi stærðfræði og stærðfræðihugarfar og varð fyrir 

ákveðinni uppljómun og hugarfarsbreytingu gagnvart stærðfræði. Þá skildi ég loks orsökina 

fyrir neikvæðri upplifun fjölda nemenda af stærðfræði og þar með talið hjá mér sjálfri. Ég 

komst að því hvernig rangar kennsluaðferðir og neikvætt hugarfar gagnvart stærðfræði væri 

að hamla nemendum í námi og því fann ég mig knúna til þess að sýna fram á að með réttum 

kennsluaðferðum og hugarfari geta allir lært stærðfræði og meira að segja haft gaman af. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands (sjá www.hi.is/haskolinn/log_og_reglur, undir Sameiginlegar reglur). Ég hef 

gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun upplýsinga, og 

túlkun niðurstaðna. Notkun mín á heimildum er í samræmi við 4. mgr. 54. gr. Reglna fyrir 

Háskóla Íslands nr. 569/2009. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem 

lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að 

vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Reykjavík, 9. maí 2022 

Kristel Elva Þórðardóttir 

https://www.hi.is/node/300103
https://www.hi.is/node/300103
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1 Inngangur  

Stærðfræði er allsstaðar í kringum okkur og gegnir mikilvægu hlutverki í lífi okkar allra. Það 

má sjá stærðfærði víða í náttúrunni jafnvel þó að við tökum ekki alltaf eftir því. Hvert sem 

litið er í náttúrunni má sjá að veröldin okkar er skreytt fallegum mynstrum og formum sem 

má tengja beint við stærðfræði (Boaler, 2016). Útskýra má fegurð í náttúrunni með 

stærðfræði. Það má sjá hvernig dýrategundir vaxa og þróast í ákveðna lögun sem einkennist 

af samhverfu sem má sjá með beru auga, gott dæmi um þetta er lögun skeljarinnar 

perlusnekkju sem er dæmi um það hvernig gullinsniðið má finna í náttúrunnini - gullinsniðið 

er talið vera grunnurinn á fagurfræðinni (Thapa og Thapa, 2018). 

 Með þessu má sjá að stærðfræði er miklu innihaldsríkari, skemmtilegri og fallegri en 

hún er gjarnan sýnd í skólum. Boaler (2016) segir frá því að í kennslustofunni einkennist 

stærðfræði mest megnis aðeins af litlum hluta stærðfræðarinnar; reglum, formúlum og 

undanbókarlærdóm en með því að einblína um of á þennan hluta stærðfræðarinnar fá börn 

ranga mynd af stærðfræði. Stór hluti nemenda trúir því að stærðfræði snúist aðeins um 

reglur og tölur (Tabach og Friedlander, 2013). En stærðfræði eru miklu víðameiri, dýpri og 

innihaldsríkari en það. Í stuttu máli snýst stærðfræði um að hugsa á skapandi hátt en ekki 

aðeins að fá rétt svar við stærðfræðidæmi (Mann, 2006).  

 Fjallað verður um hvernig stærðfræðikennsla hefur horfið langt frá raunverulegri 

stærðfræði og hvernig stærðfræðikennsla sem einblínir á utanbókarlærdóm, reglur og 

einkunnir gefur nemendum ranga hugmynd af því hvað stærðfræði er í raun (Boaler, 2009). 

Stærðfræðikvíði og festuhugarfar er algengt vandamál sökum slíkrar kennslu og dregur það 

verulega úr námsgetu, sjálfsáliti og ánægju af stærðfræðinámi (Boaler, 2016). Röng mynd af 

stærðfræði hefur minnkað djúpan skilning nemenda á stærðfræði og aukið neikvæða 

upplifun barna af stærðfræði til muna og hefur gert stærðfræði með óvinsælustu fögunum 

meðal nemenda (Chand, Chaudhary, Prasad og Chand, 2021). Þar með hafa skólar verið að 

útskrifa nemendur sem hafa lítinn sem engan djúpan skilning á stærðfræði eða telja sig ekki 

geta lært stærðfræði (Boaler, 2016).   

 Hér mun ég sýna fram á mikilvægi sköpunar í stærðfræðikennslu og hvernig slík 

kennsla getur haft jákvæð áhrif á framvindu náms í stærðfræði. Fjallað verður um hvað 

stærðfræði raunverulega er. Einnig verður fjallað um mikilvægi góðrar kennslu og öryggi 

kennarans í faginu. Sýnt verður fram á hvernig hægt er að setja grunnin fyrir skapandi 

stærðfræðiumhverfi sem leiðir að vaxtarhugarfari með umræðum í stærðfræði, opnum 

dæmum og með áherslu á mikilvægi þess að gera mistök í stærðfræði. Í lokin verður lögð 

áhersla á mikilvægi leiðsagnarnámsmats sem snýst um nota upplýsingar úr matinu til þess að 
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stuðla að námi og aðlaga kennsluna að þörfum nemandans (Black og William, 1998). Þar 

með mun ég hafa eftirfarandi rannsóknarspurningar að leiðarljósi: Hvaða áskoranir standa 

nemendur frammi fyrir í stærðfræðinámi? Og hvernig má nota sköpun til þess að stuðla að 

betri upplifun nemenda af stærðfræðinámi? 



9 

 

2 Upplifun nemenda af stærðfræði 

Hversu oft hefur maður heyrt: ,,Ég hata stærðfræði’’ eða ,,afhverju þarf ég að læra þetta?’’ 

Þessi skoðun er því miður algeng á meðal nemenda. Þetta viðhorf fylgir nemendum oft yfir í 

fullorðinsár og eru þetta einstaklingar sem forðast gjarnan stærðfræði eins og þeir geta 

(Boaler, 2011). Börn og ungabörn elska stærðfræði, gefðu barni kubba og þau munu byggja 

með þeim og raða þeim í röð og munu verða heilluð af því hvernig horn og hliðar þeirra 

raðast saman (Pound og Lee, 2011). Þau njóta þess að leika sér með form og mynstur - sem 

er eitt af stærðfræðilegustu athöfnum sem þú gerir eða eins og Devlin (2002) orðar það, 

stærðfræði er einfaldlega vísindi mynstra. Við fæðumst öll sem náttúrulegir notendur 

stærðfræði og hugsuðir (Boaler, 2018). Þar að auki hafa margar rannsóknir sýnt fram á að 

menn fæðast með fjölbreytta stærðfræðikunnáttu (Pound og Lee, 2011). Starr, Libertus og 

Brannon (2013) rannsökuðu tengsl milli talnaskilnings hjá ungbörnum og stærðfræðihæfni í 

bernsku. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddi í ljós að talnaskilningur hjá 6 mánaða 

ungbörnum spáði fyrir um staðlað stærðfræðiskor hjá sömu börnum þremur árum síðar. 

Þessi uppgötvun sýnir að talnaskilningur í frumbernsku er grunnur síðari stærðfræðikunnáttu 

og hvetur til inngrips fræðslu til að bæta talnaskilning áður en börn læra að telja (Starr, 

Libertus og Brannon, 2013). Stærðfræði er hluti af þroskaferli barna og gerir þeim kleift að 

skilja og eiga samskipti við umheiminn (Brandy, 1999). Því væri eðlilegt að ímynda sér að 

flest skólabörn myndu njóta þess að læra stærðfræði.  

 Aftur á móti er stærðfræði talin vera næst óvinsælasta skólafagið, aðeins 

náttúruvísindi eru óvinsælli (Pound og Lee, 2011). Það er algengt viðhorf að stærðfræði sé í 

eðli sínu erfið og hefur þetta viðhorf skapað fælni nemenda gagnvart námsgreininni 

(Suleiman og Hammed, 2019). Auk þess segir Boaler (2009) frá því hvernig neikvæðar 

tilfinningar nemenda gagnvart stærðfræði má rekja til þess að námskrár og kennsluhættir í 

stærðfræði eru úr tengslum við það sem raunverulega skiptir máli í stærðfræði. Hún segir að 

svo virðist sem nemendur læri ekki lengur stærðfræði til þess að þróa hæfileika sína til þess 

að leysa verkefni eða meta mynstur og tengsl eða tjá tengsl og hugmyndir sínar með 

tölulegum, myndrænum, munnlegum eða táknrænum hætti; það sem virðist skipta máli fyrir 

nemendum er að læra stærðfræði til að ná ákveðinni einkunn. Það bendir til þess að sýn 

nemenda og jafnvel kennara yfir það sem raunverulega skiptir máli í stærðfræði hefur orðið 

óskýr.  

 Upplifun nemenda af stærðfræði einkennist oft af stærðfræði sem einblínir á 

utanbókarlærdóm, formúlur og fyrirfram ákveðnar aðferðir um hvernig nemendum ber að 

leysa dæmi (Boaler, 2016). Aðstæður kennara, menntun og viðhorf þeirra gagnvart 

stærðfræði hefur gjarnan áhrif á hvernig stærðfræði er kennd (Leder og Grootenboer, 2005). 
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Kennarar hafa oft þéttsetna kennsluáætlun og eiga erfitt með að finna tíma og tækifæri til 

þess að gefa nemendum rými til sköpunar (Robinson og Koshy, 2004). Rannsóknir hafa sýnt 

að kennarar eru oft tregir til þess að prófa nýjar kennsluaðferðir þar sem það taki upp of 

mikið af tíma og væri ekki í samræmi við það sem nemendur þyrftu að kunna til þess að 

standast próf (Chand, Chaudhary, Prasad og Chand, 2021). Slík kennsla er dæmigerð lýsing af 

því hvernig einkunnir og kennsla í kapp við tímann hafa orðið ráðandi. Pound og Lee (2011) 

taka fram að það er skiljanlegt að kennarar láta undan ýmis skonar þrýstingi frá 

yfirkennurum, foreldrum, eftirlitsfólki og jafnvel fjölmiðlum. Auk þess nefna þau að rekja má 

óöryggi kennara í stærðfræðikennslu til þess að þeir fari þessa leið að kennslu. Þegar allt 

kemur til alls má segja að upplifun fólks af stærðfræði skiptist niður í tvo flokka: Fólk sem 

upplifir stærðfræði sem leiðinlega fagið sem þau þurftu að umbera í skóla og þeir sem fengu 

að upplifa stærðfræði sem áhugavert safn af hugmyndum sem eru spennandi og grípandi 

(Pound og Lee, 2011). 

2.1 Festuhugarfar 

Dweck (1999) lýsir festuhugarfari sem tilhneigingu til þess að trúa því að þú getur ekki breytt 

hæfileikum þínum og eiginleikum. Hugarfar spilar stóru hlutverki þegar kemur að velgengni í 

námi og frammistöðu (Boaler, 2016). Neikvæð upplifun nemenda af stærðfræði hefur bein 

áhrif á árangur þeirra. Nemendur með festuhugarfar hafa þróað með sér neikvætt hugarfar 

gagnvart námi. Slíkt hugarfar lýsir sér oft í því að þessir nemendur trúa því að þeir séu lélegir 

í einhverju ákveðnu og að það sé meðfæddur eiginleiki (Dweck, 1999). Nemendur sem trúa 

því að vitsmunir séu óumbreytanlegur eiginleiki eru líklegri til þess að túlka mistök og 

erfiðleika í stærðfræði sem vísbendingu um að þau séu ekki vitsmunalega fær um að ná 

árangri (Limeri, Carter, Choe, Harper, Martin, Benton og Dolan, 2020). Boaler (2011) tekur 

fram að þetta hugarfar má rekja beint til þeirrar hugmyndar að börn séu annað hvort klár 

eða heimsk, geta lært stærðfræði eða ekki. Þessi hugmynd er mjög skaðleg fyrir námsgetu. 

Þar að auki segir hún að þegar barn trúir því að það geti ekki lært eitthvað er mikil hindrun 

sem kemur í veg fyrir að það geti náð góðum árangri í stærðfræði og öðru námi almennt. 

Þessi hugmynd - að aðeins sumir geti lært stærðfræði er mjög ríkjandi og er rót þess að 

mörgum nemendum gengur illa í stærðfræði (Boaler, 2016).  

 Katz og Stupel (2015) útskýra að nemendur sem efast um hæfileika sína hörfa gjarnan 

undan erfiðum verkefnum þar sem þeir líta á verkefnin sem persónulega ógn. Þau taka 

meðal annars fram að þessum nemendum skortir metnað og hafa litla skuldbindingu við þau 

markmið sem þeir sækjast eftir. Maier og Curtin (2005) greina frá því að þegar nemendur 

með festuhugarfar standa frammi fyrir erfiðum áskorunum eða verkefnum í stærðfræði eiga 

þau til að einblína á persónulega galla og mögulegar hindranir sem þau standa frammi fyrir í 
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stað þess að einbeita sér að því hvernig hægt væri að ná góðum árangri. Þetta gerir það að 

verkum að þessir nemendur eru mun fljótari að gefast upp þegar verkefni verða krefjandi og 

missa trú á eigin getu sem hefur slæm áhrif á andlega líðan nemenda og eru þeir líklegri til 

þess að glíma við stress og þunglyndi (Katz og Stupel, 2015).  

 Trú kennarans á getu nemenda hefur líka mikil áhrif á framvindu þeirra í námi. 

Rannsókn sýndi fram á að börn sem sett eru í hóp þeirra sem hafa minni getu í stærðfræði að 

88% þeirra haldast í þeim hópi þar til þau klára skólagöngu (Boaler, 2011). Þetta sýnir fram á 

að um leið og nemendur eru flokkaðir í ákveðna hópa varðandi getu, eiga þeir til að festast í 

þeim getuhópi og eiga erfitt með að rísa upp frá fyrir fram ákveðninni getu. En með réttri 

kennslu og skilaboðum geta allir náð árangri í stærðfræði, eða um 95%. Nemendur með 

sérstaka námserfiðleika eru undanteking frá þessu (Boaler, 2016). 

2.2 Stærðfræðikvíði 

Skilgreining á stærðfræðikvíða hefur verið sett fram sem spennu- og kvíðatilfinning sem 

truflar meðferð talna og lausn stærðfræðilegra vandamála í daglegu lífi og í skóla (Dowker, 

Sarkar og Looi, 2016). Finleyson (2014) tekur fram að nemendur með stærðfræðikvíða 

forðast aðstæður þar sem þeir þurfa að nota stærðfræðireikning. Auk þess segir hann að því 

meira sem nemendur forðast stærðfræði, því minni æfingu fá þau með þeim árangri að 

hæfni þeirra í stærðfræði versnar. Það skapar aftur meiri kvíða og stendur í vegi þeirra til 

þess að ná árangri. Nýleg rannsókn sem gerð var af Suleiman og Hammed (2019) og 

framkvæmd var í Nígeríu sýndi að af 148 svarendum voru 92,50% nemenda sem hötuðu 

stærðfræði, af 138 svarendum voru 86,25% nemenda sem báru óútskýrðan ótta gagnvart 

stærðfræði. Meðal annars kom fram að af 137 svarendum vorum 85,63% nemenda sem voru 

sammála því að slæmar kennsluaðferðir og kennarar sjálfir hræða nemendur frá stærðfræði. 

Svipaða upplifun mátti sjá í rannsókn þar sem rannsakað var hugarfar kennaranema gagnvart 

stærðfræði hér á Íslandi eftir Ingólf Gíslason og Berglindi Gísladóttur (2021), þar má sjá að af 

76 þátttakendum voru 83% þeirra sem lýstu vanlíðan í tengslum við stærðfræðiupplifanir, 

oftast mátti rekja þessa vanlíðan til prófa og einkunna eða í 83% tilfellum. Að öðru leyti voru 

aðeins 18% þátttakenda sem upplifðu ánægju og jákvæða spennu í tengslum við fyrri 

stærðfræðiupplifanir. Í rannsókninni má sjá umsagnir þátttakenda um reynslu þeirra af 

stærðfræðiprófum:  

,,Ég man eftir að hafa titrað svo mikið að ég get varla flett blaðsíðunum. Ég man eftir að hafa 

gengið grátandi heim úr prófinu. Fleira man ég ekki varðandi þetta próf‘‘. (Ingólfur Gíslason 

og Berglind Gísladóttir, 2021, bls. 193). 

Enn fremur:  
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,,Ég var skít stressaður, nötraði allur og þegar ég settist og skoðaði prófið þá leið mér 

hræðilega. Sá að ég átti ekki eftir að geta gert eitt einasta dæmi‘‘. (Ingólfur Gíslason og 

Berglind Gísladóttir, 2021, bls. 193). 

Sjá má að stærðfræðikvíði er algengt og alvarlegt vandamál. Því er augljóst að það þarf að 

endurskoða hvernig stærðfræði er kennd og hvernig hugmyndir um stærðfræðikennslu eru 

settar fram. Þegar nemendur forðast stærðfræði af þeim ástæðum að þeim líður ekki vel og 

upplifa kvíða þegar þeir vinna með stærðfræði, er nokkuð ljóst að stærðfræðikennslan hefur 

brugðist þeim (Li og Schoenfeld, 2019). Langvarandi kvíði og ótti gagnvart stærðfræði veldur 

neikvæðu viðhorfi nemenda í garð stærðfræði sem verður oftar en ekki varanlegur ótti við 

stærðfræði (Chand, Chaudhary, Prasad og Chand, 2021). Stærðfræðikvíði helst í hendur við 

afkastagetu í stærðfræði. Ekki er hægt að líta á stærðfræði í heild sinni sem vandamálið. Mat 

fólks á getu þess í stærðfræði hefur mikil áhrif á stærðfræðikvíða. Fólk sem heldur að það sé 

lélegt í stærðfræði er líklegra til þess að kvíða stærðfræði (Dowker, Sarkar og Looi, 2016). 

Það eru því skýr tengsl á milli festuhugarfars og stærðfræðikvíða.  

 Boaler (2016) segir frá því að fyrstu kynni nemenda af stærðfræðikvíða má rekja til 

prófatöku þar sem þeir hafa ákveðinn tíma til að leysa prófið. Hún útskýrir nánar að 

stærðfræðistaðreyndir eru geymdar í vinnsluminni heilans og þegar nemendur þurfa að ljúka 

ákveðinn fjölda stærðfræðidæma á vissum tíma, skapast oft streita sem síðan leiðir af sér 

fyrirstöðu í vinnsluminninu og nemendur geta ekki sótt stærðfræði staðreyndir sem þau hafa 

lagt á minnið. Það veldur því að þegar nemendur átta sig á því að þeir geta ekki staðið sig vel 

í prófum og byrja þeir að þróa með sér kvíða og sjálfstraust þeirra gagnvart stærðfræði 

minnkar til muna (Boaler, 2016). Moran (2016) segir frá því að rannsóknir sýna að kvíði 

skerðir starfsemi vinnsluminnisins til muna. Þar að auki hefur verið sýnt fram á að 

vinnsluminni spilar stórt hlutverk þegar kemur að talnareikningi, sérstaklega verkefnum sem 

fela í sér fjölstafa reikning. Dowker, Sarkar og Looi (2016) segja frá því að fólk með mikinn 

stærðfræðikvíða hefur minna vinnsluminni, sérstaklega í verkefnum sem krefjast útreikninga. 

Einkum voru þeir mun hægari og gerðu mun fleiri villur en aðrir í verkefnum þar sem þeir 

þurftu að leggja saman í huganum og geyma tölur í minninu á sama tíma.  

 Finleyson (2014) útskýrir hvernig stærðfræðikvíði er oft rakinn til kennslustíls 

stærðfræðarinnar í kennslustofunni. Þar er bent á fram að lengi hefur stærðfræði verið 

kennd með hefðbundnum hætti þar sem einblínt er á þróun færni þar sem kennari gefur 

upplýsingar og nemendur meðtaka. Nemendur taka því við upplýsingum á óvirkan hátt sem 

þýðir að þeir leggja á minnið og endurtaka upplýsingar frekar en að læra á virkan hátt 

(Finleyson, 2014). Það hefur í för með sér að þegar nemendur geyma upplýsingar í minninu 

og hafa ekki djúpan skilning á upplýsingunum, eiga þeir erfitt með að framkalla þær 
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upplýsingar þegar þeir upplifa kvíða í prófum eða aðstæðum þar sem þeir þurfa að nota 

stærðfræði (Moran, 2016). Finleyson (2014) tekur fram að stærðfræðikvíði kemur ekki frá 

stærðfræði sjálfri, heldur frá því hvernig stærðfræði hefur verið kennd og hvernig hún hefur 

verið kennd kennurum þegar þeir voru sjálfir nemendur. Þar með útsýrir hann að löng hefð 

hefur verið að kenna stærðfræði á óvirkan hátt og má líka rekja þennan kennsluhátt til 

stærðfræðikvíða hjá kennurum sjálfum, þar sem þeir reyna að bæta upp fyrir veika 

stærðfræðikunnáttu með því að nota rétt og rangt nálgunina í stærðfræði, fremur en að 

leggja áherslu á að nemendur öðlist skilning. Kennarar hafa mikil áhrif á upplifun nemenda af 

stærðfræði. Kennarar sem þjást sjálfir af stærðfræðikvíða geta ómeðvitað yfirfært þennan 

kvíða til nemenda og hefur því skapast slæmur vítahringur (Dowker, Sarkar og Looi, 2016). 

Stærðfræðikvíði er alvarlegt vandamál og má sjá að þessi kvíði getur skapast af röngum 

áherslum í kennslu og neikvæðu hugarfari gagnvart stærðfræði. Því þarf að skoða rót 

stærðfræðarinnar og athuga um hvað hún snýst í raun til þess að finna viðeigandi 

kennsluaðferðir og bæta upplifun nemenda af stærðfræði.  
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3 Sköpun í stærðfræðinámi 

Það er í raun engin hefðbundin skilgreining á sköpun í stærðfræði og erfitt er að lýsa 

uppbyggingu og eiginleika sköpunnar á nákvæman hátt (Leikin og Pitta-Pantazi, 2013). Þar af 

leiðandi hefur skilgreining sköpunar í stærðfræði verið sett fram á marga vegu. Katz og 

Strupel (2015) fjalla um að sköpun hefur verið lýst sem mismunandi og frjálslegri hugsun, 

óvenjuleg og skilningsrík lausn á gefnu dæmi, tengingar á milli mengja eða hæfileikinn til 

þess að vinna á frumlegan hátt sem er bæði viðeigandi og nothæfur. Þau telja að af öllum 

þeim skilgreiningum sem hægt er að nota yfir sköpun í stærðfræði er nýbreytni og frumleiki 

talin mest viðeigandi þar sem litið er á sköpun sem ferli sem tengist af frumlegum 

hugmyndum, nálgunum og aðgerðum. Nadjafikhah, Yaftian og Bakhshalizadeh (2011) taka 

fram að sköpun í stærðfræði sé samsetning hugmynda og aðeins fáeinar af þessum 

hugmyndum eru gagnlegar. Í því felst að velja gagnlegar hugmyndir og mynda tengingar með 

þeim (Nadjafikhah, Yaftian og Bakhshalizadeh, 2011). Þau taka líka fram að sköpun felst í því 

að nota kunnuglegar hugmyndir á óhefðbundinn hátt. Þannig má lýsa sköpun í stærðfræði 

sem eiginleikanum til að geta hugsað á mismunandi eða frábrugðinn hátt. Sköpun hefur líka 

verið lýst sem færnin til þess að greina tiltekin dæmi eða vandamál frá ólíkum sjónarhornum, 

sjá mynstur, líkindi og greinarmun, mynda fjölda hugmynda og velja viðeignadi aðferð til 

þess að takast á við ókunnar stærðfræðilegar aðstæður (Nadjafikhah, Yaftian og 

Bakhshalizadeh, 2011). Í Aðalnámsskrá grunnskóla kemur fram að megintilgangur náms í 

stærðfræði sé að nemendur öðlist alhliða hæfni til að nota stærðfræði sem lifandi verkfæri í 

fjölbreyttum tilgangi og við ólíkar aðstæður (Mennta- og menningarmálaráðaneyti, 2013). 

Þessi fullyrðing krefst þess að nemendur fái tækifæri til þess að þróa sköpunargáfu sína í 

námi.  

3.1 Hvað snýst stærðfræði raunverulega um? 

Boaler (2016) segir frá því að rannsóknir hafa verið gerðar þar sem hundruð nemenda hafa 

verið spurðir; Hvað er stærðfræði? Svörin sem gefin eru iðulega ‘‘tölur’’ eða ‘‘fullt af 

reglum’’. En það sem vekur athygli er að þegar þú spyrð stærðfræðinga hinu sömu spurningu 

færðu allt önnur svör líkt og ‘‘rannsókn á mynstrum’’ eða ‘‘samstæður tengdra hugmynda’’. 

Hvaðan fá nemendur og stærðfræðingar svona gjörólíkar hugmyndir um stærðfræði? Skoðun 

nemenda á stærðfræði endurspeglar kennsluna sem þeir hafa fengið og þau atriðin sem eru í 

forgangi í kennslunni (Suleiman og Hammed, 2019). Fjöldi nemenda hafa fengið kolranga 

mynd af því hvað stærðfræði í raun snýst um (Mann, 2006). En þegar nemendur voru spurðir 

um hvað fög eins og enska og raunvísindi snúast um þá gáfu þau mikilu réttari mynd af þeim 

fögum (Boaler, 2009). Mann (2006) tekur fram að ástæða þess má rekja beint til þess hvernig 
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fögin eru kennd. Kennarar hvetja oft nemendur til þess að rannsaka, spyrja, túlka og beita 

sköpunargáfu í ýmsum lærdómi líkt og í samfélagsfræði, tungumálum og vísindum (Mann, 

2006). Aftur á móti segir Mann (2006) að stór hluti stærðfræðikennslu sé bundinn því að 

kenna reglur og utanbókarlærdóm. Ímyndaðu þér sögukennslu þar sem nemendur eru 

beðnir um að muna ártöl og atburði utanbókar í stað þess að skapa umræður þar sem 

nemendur ræða saman ástæður og afleiðingar stríða. Eða hvað með efnafræðikennslu þar 

sem nemendur eru beðnir um að muna allt lotukerfið utan af í stað þess að framkvæma 

tilraunir þar sem þeir öðlast skilning á eiginleikum efna og lausna? (O’Connel, 2005). Væri hið 

síðarnefnda ekki miklu árangursríkara? Með sama hætti ættu upplifanir, umræður og 

kannanir að gegna stærra hlutverki í stærðfræðikennslu.  

 Hægt er að spyrja hvers vegna þetta mynstur hefur skapast í stærðfræðikennslu. 

Brandy (1999) segir frá hvernig stærðfræðikennsla hefur þróast upp að þessu marki. Þar 

útskýrir hann að háttur stærðfræðikennslu er að vissu leyti mjög inngróinn sögu og 

menningu. Sögulega hefur sköpun verið vanrækt lengi í stærðfræðikennslu (Leikin og Pitta-

Pantazi, 2013). Stærðfræðingar á sautjándu öld líkt og Isaac Newton og René Descartes 

notuðu stærðfræði sem tól til þess að skipuleggja, útskýra og sannfæra aðra um kenningar 

þeirra. Hér var stærðfræði ekki orðin sjálfstæð grein og það var ekki ætlun þeirra (Brandy, 

1999). Hann segir ennfremur að verk þeirra og annarra vísindamanna leiddu til þess að svið 

tækni og vísinda urðu víðtækari og greiddi þetta veginn fyrir iðnvæðinguna. Einföld lögmál 

voru endurtekin og sett saman í flóknar hugmyndir (Brandy, 1999). Tveimur öldum eftir að 

verk Newtons, Descartes og annarra vísindamanna kom út, varð stærðfræðisviðið til þar sem 

einstaklingar helguðu vinnu sína því að endurbæta þessar meginreglur og aðferðir (Brandy, 

1999). Markmiðið var að gera stærðfræði snyrtilega og röklega. Einsleit stærðfræði fór því að 

líta dagsins ljós (Brandy, 1999). Lagt var minni áherslu á stærðfræði daglegs lífs og í staðinn 

endurspeglaðist stærðfræði af sögulegri þróun á stærðfræðihugtökum sem sækir rætur sínar 

í flóknar formúlur þar sem kennslan er einfölduð með skipulögðum hætti (Brandy, 1999). 

Einfölduð kennsla í þessu samhengi er ekki eftirsóknarverð þar sem í slíkri kennslu skapast 

ekki rými fyrir sköpun (Mann, 2006). Grunnur stærðfræðarinnar snýst um að hugsa skapandi 

(Idris og Nor, 2009). Einsleitni, utanbókarlærdómur formúlna og stærðfræði ótengd daglegu 

lífi fór að einkenna kennsluna (Brandy, 1999). Þegar hæfileiki barna til þess að hugsa á 

skapandi hátt er ekki ræktaður og sá eiginleiki ekki tekinn sem gildur er verið að draga 

verulega úr hæfileika nemenda sem ýtir undir uppgjöf eða fær nemendur til þess að gefast 

upp á því að læra stærðfræði alfarið (Mann, 2006). Einfölduð kennsla eins og hér er talað um 

á við þegar búið er að setja upp ákveðið form um hvernig nemandi skal læra, hvernig 

stærðfræði skal vera kennd, í hvaða röð og hvernig nemandi skal leysa dæmin. Stærðfræði 
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grunnskólanna byrjaði að einkennast af reikniritum í stærðfræði (röð aðgerða sem notaðar 

eru til að leysa stærðfræðilega útreikninga). Þar af leiðandi voru börnum kenndar þessar 

aðferðir utanbókar með endurtekningum (Brandy, 1999). Haylock (1987) segir frá því að með 

þessum hætti geta börn vissulega beitt þessum aðferðum kerfisbundið til þess að leysa dæmi 

í stærðfræði. En sömuleiðis tekur hann fram að þessi kennsluaðferð hindrar skapandi 

hugarfar þar sem nemendur finna sínar eiginleiðir, fara út fyrir settar formúlur og dýpka 

skilning sinn. 

 Að læra stærðfræði felur í sér miklu meira en að leggja á minnið reikningsstaðreyndir 

og reiknirit; það felur meðal annars í sér að innlima reynslu og huglægan skilning til að leysa 

raunveruleg stærðfræðidæmi (Mann, 2006). Stærðfræði snýst um að greina tengsl milli hluta 

sem við sjáum allstaðar í daglegu lífi og í náttúrunni (Boaler, 2009). Boaler (2009) lýsir 

frásögn frá konu sem lýsir mikilvægu augnabliki í stærðfræðikennslu sem hún upplifði þegar 

hún var 10 ára. Þá var bekkurinn að læra um hringi. Kennarinn leyfði þeim að uppgötva á 

eigin forsendum hið leynda form tölunnar pí. Næstum allt sem hægt er að segja um hringi er 

hægt að tengja við pí. Upplifun hennar af þessari uppgötvun lýsir hún eins og hún hafði 

fundið lausnina á leyndardómum alheimsins. Hvert sem hún leit voru hringir og innihéldu 

allir þessir hlutir þessa dularfullu tölu. Þetta var formið á sólinni, tunglinu og jörðinni, 

appelsínum, klukkum og hjólum og svo mætti lengi telja. Allir þessir hlutir voru sameinaðir í 

pí. Hún var heilluð af þessari upplifun og lýsir því líkt og hún sæi umheiminn með nýjum 

augum. Þessi reynsla fyllti nemandann af áhuga á stærðfræði og löngun til þess að læra 

meira. Þetta vekur upp þá spurningu hversu margir nemendur hafa upplifað stærðfræði á 

þennan hátt. Allt bendir til þess að þetta sé mjög sjaldgæf upplifun þar sem stór hluti 

nemenda leiðist stærðfræði. Þegar nemendur fá ekki tækifæri til þess að sjá stærðfræði í 

stærri mynd, uppgötva á eigin máta með sköpun að leiðarljósi er verið að ræna nemendur af 

því hversu töfrandi og skemmtileg stærðfræði er.  

3.2 Mikilvægi sköpunar í stærðfræðinámi 

Stærðfræði er mjög víðtækt viðfangsefni sem krefst sköpunargáfu, rökhugsunar, 

tengslamyndun og túlkunar á aðferðum; stærðfræði er safn hugmynda sem hjálpar okkur að 

útskýra heiminn (Boaler, 2016). Heimurinn er að breytast hraðar en nokkru sinni áður og fólk 

þarf sífellt að takast á við nýjar tegundir af verkefnum (Leikin og Pitta-Pantazi, 2013). Þar af 

leiðandi er sköpun mikilvæg. Fólk lærir ævilangt og þarf stöðugt að hugsa á nýjan hátt. 

Sternberg (2017) tekur fram að vandamálin sem við stöndum frammi fyrir, hvort sem það í 

fjölskyldum okkar eða samfélögum, hvort sem þau eru nýstárleg eða erfið að þá þurfum við 

að hugsa skapandi til þess að leysa þessi vandamál. Hann tekur fram að við þurfum að hugsa 

á skapandi hátt til þess að dafna og stundum jafnvel til þess að lifa af. Þetta á líka við um að 
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geta hugsað skapandi í stærðfræði sem og á öðrum sviðum. Nemendur þurfa að nota tölur á 

skapandi hátt í lífi sínu. Til dæmis til að átta sig á líkum þess hvort að ákveðin áhætta sé 

árangursrík eða bakslag. Í daglegu lífi er venjulega engin tryggð formúla fyrir slíkt (Sternberg, 

2017).  

 Boaler (2016) lýsir því að alltof oft má þó sjá að nemendum í stærðfræði er gefið það 

hlutverk að meðtaka og endurtaka aðferðir sem kennarinn hefur sýnt þeim. Þar með er 

gefinn upp sá tónn að í stærðfræði sé ekki rými til sjálfstæðrar hugsunar. Þar með tekur hún 

fram að nemendur í Bandaríkjunum sem höfðu fengið slíka kennslu voru spurðir hvert 

hlutverk þeirra væri í stærðfræði, 97% þeirra svaraði að hlutverk þeirra væri að ‘’taka vel 

eftir’’. Þar með sýnir hún fram á að þetta er í raun aðgerðarlaust hlutverk þar sem þarna eru 

nemendur aðeins að fylgjast með en ekki að íhuga, álykta og öðlast skilning. 

  Brandy (1999) segir frá kennara sem hafði lært stærðfræði með þessum hætti. 

Honum hafði þótt gaman í stærðfræði í skóla og fékk ‘‘góðar’’ einkunnir. Í miðdeild 

grunnskóla lærði hann rúmfræði, algebru, og hornafræði. Í menntaskóla lauk hann tölfræði 

og deilda- og heildareikning. Þessi kennari var flinkur með formúlur en fann að kunnátta 

hans var ekki heil. Þetta uppgötvaðist þegar hann fór að kenna sérkennslu. Það hafði alltaf 

dugað honum að læra reglur og aðferðir til að finna réttu lausnina í stærðfræði, en hann 

hafði aldrei þurft að átta sig á afhverju þessar reglur virka. Þetta gerði það að verkum að 

þegar nemendur spurðu hann spurningar í kennslustundum sem sem þörfnuðust dýpri 

þekkingar varð hann óöruggur. En hann trúði því að nemendur ættu að móta sínar eigin 

leiðir í stærðfræði, en með sína stærðfræðikunnáttu varð þessi reynsla yfirþyrmandi fyrir 

kennarann. Í ljós kom að jafnvel þó að kunnátta á formúlum og reglum sé góð þá var 

vitneskjan svo til innihaldslaus ef enginn djúpur skilningur er á bak við kunnáttuna. Þar af 

leiðandi nýttist þessi þekking ekki nægilega vel þegar reyndi á í daglegu lífu og kennslu. Þessi 

kennari er dæmi um fræðilega hæfileikaríkan einstakling sem nær að tileinka sér aðferðir í 

stærðfræði frá kennaranum með því að læra þær utanbókar og ná góðum einkunnum í skóla. 

Aftur móti skortir djúpan skilning á af hverju formúlur og aðferðir í stærðfræði sem þeir nota 

virka. Hér liggur vandamálið. 

  Eðli stærðfræði snýst um að hugsa á skapandi hátt, en ekki aðeins að komast að 

réttu svari (Mann, 2006). Boaler (2009) greinir frá því að stærðfræðin sem kennd er skólum 

sé hreinlega ‘fölsk stærðfræði’. Sköpun er undirstöðuatriði stærðfræðilegrar hugsunar 

(Ketler,Lamb og Mullet, 2018). Þegar nemendur standa frammi fyrir því að þurfa að leysa 

stærðfræðidæmi sem þeir hafa ekki séð áður eða æft sig í, þá er þörf fyrir sköpun (Sheffield, 

2013). Khalid, Saad, Hamid, Abdullah, Ibrahim og Shahrill (2020) segja frá því að þó að 

utanbókarlærdómur geti haft ákveðið gildi að þá er sú þekking ekki nærri jafn gagnleg og 
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þekking sem nemandi hefur raunverulegan skilning á. Nánar til tekið segja þau að utanbókar 

lærdómur gerir stærðfræði leiðinlega í huga nemenda og leiði til þess að margir nemendur 

hata stærðfræði. Það sýnir fram á mikilvægi sköpunar í stærðfræðinámi en í rannsókn 

Haylock (1987) kom fram að sköpun í stærðfræði hafði jákvæð áhrif á nemendur og getur 

aukið vitsmunalega hæfileika. Sternberg (2017) segir að sköpun sé eins og góður vani, sem er 

annaðhvort ýtt undir eða ekki. Hann segir þó að oftar en ekki er litið á sköpun sem slæman 

vana í skólum sem sést oft þegar kennarar kenna nemendum aðeins eina leið til þess að 

leysa dæmi. Þar með segir hann að aðrar leiðir eru ekki teknar jafn gildar jafnvel þó að 

nemandinn fái rétt svar, þar sem leiðin að svarinu innhélt fleiri skref eða tók lengri tíma. 

Sköpun tekur tíma og vinnu (Katz og Stupel, 2015) og til þess að nemendur upplifi sanna 

stærðfræði, þá er mikilvægt að gefa nemendum tíma til þess að kljást við dæmi (Mann, 

2006).  

 Það er margt sem einkennir skapandi nemendur; þeir leiða af sér hugmyndir (Katz og 

Stupel, 2015). Robinson og Koshy (2004) lýsa skapandi nemendum og nefna þau að slíkir 

nota gjarnan nýjar leiðir til þess að leysa dæmi, finna tengingar á milli stærðfræðilegra 

hugmynda og geta tjáð sig um þessar hugmyndir með skilning (Robinson og Koshy, 2004). 

Auk þess benda þau á að skapandi börn hafa oft hæfileika til þess að leggja mat á gæði eigin 

verkefna og hafa gaman af áskorunum sem þau fá takast á við. Ketler, Lamb og Mullet (2018) 

segja frá því hvernig skapandi nemendur hafa sveigjanlega hugsun og geta horft á lausnir frá 

mörgum sjónarhornum. Auk þess segja þeir frá að skapandi nemendur geta unnið bug á 

festuhugarfari sem leiðir að frjálslegri rökleiðslu og skilningsríkum eða ófyrirsjánlegum 

lausunum á flóknum dæmum.  
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4 Skapandi stærðfræðiumhverfi 

Maryam Mirzakahni, fyrsta konan til þess að vinna Fields-verðlaunin útskýrir að það sem er 

mest gefandi í stærðfræði er “aha” augnablikið, spennan að uppgötva og njóta þess að skilja 

eitthvað nýtt og líkir hún því við tilfinningiuna að vera uppi á hæð og hafa skýra sjón. Hún 

lýsir því að oftast sé stærðfræði ein og löng fjallganga án slóðar eða áfangastaðar í sjónmáli 

(Ketler, Lamb, og Mullet, 2018). Sheffield (2013) lýsir líka þessu augnabliki sem 

hugljómunarstigið eða “aha!” fyrirbærið. Hún segir að nemendur lýsa þessu augnabliki þar 

sem svar kemur upp í hugann fyrirvaralaust og ósjálfrátt. Hún segir að flestir nemendur sem 

upplifðu þetta augnablik lýstu yfir ánægju og breytingu á viðhorfi, stolti og sjálfsöryggi þegar 

kemur að hæfileikum þeirra í stærðfræði og trú þeirra á því hvað stærðfræði snýst um. 

 Ketler, Lamb, og Mullet (2018) nefna að til þess að stuðla að skapandi 

stærðfræðiumhverfi þurfa nemendur að fá frjálsan tíma til þess að velta fyrir sér 

hugmyndum og tengslum. Robinson og Koshy (2004) nefna nokkrar leiðir til þess að skapa 

skapandi vinnurými. Þau taka fram að til þess ætti að leyfa börnum að sækjast eftir skapandi 

hugmyndum. Nánar tiltekið að leyfa börnum að hafa frelsi innan námsmarkmiðanna til að 

nýta sér frumlegar hugmyndir. Þetta krefst þess að kennarar gefi nemendum frelsi til að velja 

eigin rannsóknarleiðir og taka á móti og samþykkja óvæntar niðurstöður (Robinson og Koshy, 

2004). Auk þess er lagt áherslu á mikilvægi þess að spyrja opinna spurningar sem gefur 

möguleika á margskonar svörum, í stað þess að spyrja spurninga sem hafa aðeins eitt svar. 

Útskýrt er nánar að kennarinn ætti að meta frekar hugsun barna heldur en minni þeirra 

(Robinson og Koshy, 2004).  

Hér verður nánar fjallað um þætti og leiðir í kennslu sem stuðla að skapandi 

stærðfræðiumhverfi sem leiðir til vaxtarhugarfars og eykur ánægju nemenda af 

stærðfræðinámi.  

4.1 Vaxtarhugarfar 

Andstæða festuhugarfars sem var fjallað um hér að ofan, er vaxtarhugarfar. Einkenni 

vaxtarhugarfars er meðal annars að trúa því að gáfur koma með dugnaði, þar af leiðandi eru 

þannig nemendur líklegri til að takast á við krefjandi verkefni og takast á við áskoranir með 

því að prófa nýjar aðferðir eða auka viðleitni og ná þar af leiðandi meiri námsárangri (Limeri 

o.fl., 2020). Aðalnámskrá grunnskóla leggur einnig áherslu á þetta þar sem segir að til þess 

að öðlast ljósan skilning á stærðfræði þurfa nemendur að hafa jákvætt viðhorf til stærðfræði, 

trú á eigin getu og rækta með sér þau viðhorf að stærðfræði sé skynsamleg og nytsamleg. Í 

því felst að geta leitað lausna og sett stærðfræðileg viðfangsefni fram á fjölbreyttan hátt, 
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með því að beita skapandi hugsun, ígrundun og röksemdum og setja fram stærðfræðileg 

líkön (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).  

 Hugmyndir um sjálfsgetu segja til um hvað fólk trúir um getu sína og upp að hvaða 

marki þau geta gert eitthvað. Trú um sjálfsgetu ákvarðar hvernig fólki líður, hugsar, hvetur 

sjálft sig áfram og hegðar sér (Katz og Stupel, 2015). Auk þess hefur það áhirf á hverskonar 

markmið nemendur setja sér (Limeri o.fl., 2020). Rannsóknir sýna að hugarfar og hugmyndir 

um sjálfsgetu leiða til mismunandi námshegðun og mismunandi námsárangri nemenda 

(Boaler, 2016). Hæfni í stærðfræði ræðst af því að fá tækifæri til þess að þróa hæfni sína og 

að hafa trú á eigin getu (Mann, 2006). Bestu tækifæri til lærdóms koma fram þegar 

nemendur hafa trú á sjálfum sér (Boaler, 2016). Einstaklingur með vaxtarhugarfar vinnur 

hörðum höndum og bætir sig án þess að vonast eftir verðlaunum fyrir afrek sín. Líkja má 

vaxtarhugarfari við innri hvatningu, nemandinn hefur tilhneigingu til þess að stjórna eigin 

námi og takast á við fræðileg verkefni (Ng, 2018).  

4.2 Hlutverk kennara 

Kennarar, líkt og nemendur þurfa að öðlast jákvætt hugarfar gagnvart stærðfræði þar sem 

þeir geta haft djúpstæð áhrif á nám nemenda, bæði góð og slæm (Katz og Stupel, 2015). 

Viðhorf og tilfinningar kennara gagnvart stærðfræði hefur áhrif á gæði kennslu umhverfisins 

(Sanders, 2016). Boaler (2016) segir frá því hvernig starfandi kennarar og jafnvel prófessorar 

hafa verið illa leiknir af slæmri stærðfræði kennslu, sem hafði skapað hjá þeim ákveðna 

hræðslu gagnvart stærðfræðinni. Vanalega var það eitthvað sem ákveðinn stærðfræði 

kennari hafði sagt eða gert sem hrinti af stað stærðfræðihræðslu. Því er ljóst að kennarar 

bera mikla ábyrgð á því hvernig nemendur meðtaka stærðfræði og hvernig hugarfar þeirra 

gagnvart námsgreininni getur orðið og geta þau áhrif varið ævilangt hjá nemendum.  

 Stærðfræðingar og stærðfræðikennarar eru sammála því að sköpun sé ómissandi 

hluti af stærðfræði og stærðfræðinámi (Shriki, 2009). Katz og Stupel (2015) taka fram að 

jafnvel þótt að að meginhlutverk menntakerfisins sé að þróa sköpunargáfu nemenda er því 

oft ekki framfylgt. Þau nefna ýmsar ástæður fyrir því til dæmis utanaðkomandi þrýstingur til 

þess að komast yfir kennsluáætlun samkvæmt námskrá og til þess að nemendur standist 

stöðluð próf. Auk þess nefna þau að kennarar eiga oft til að kenna líkt og þeim sjálfum var 

kennt, þar sem í þeirra tilfelli var ekki lögð áhersla á sköpun, hins vegar þurfa kennarar að 

vera tilbúnir til þess að kunna að meta fegurð og sköpun stærðfræðinnar. Þeir þurfa að 

kanna heim stærðfræðinnar áður en þeir geta hjálpað nemendum sínum að uppgötva hann 

(Katz og Stupel, 2015). Það getur verið auðvelt fyrir kennara að gleyma mikilvægi þess að 

þurfa að kljást við dæmi og detta þeir í það far að kenna nemendum á þann hátt sem felur í 
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sér sýnkennslu kennara og endurtekningu nemandans (Mann, 2006). Það að forðast að nota 

sköpun í kennslurýminu gefur til kynna að stærðfræði sé aðeins samstæða færni og reglna 

sem þarf að leggja á minnið og með því gæti náttúruleg forvitni og áhugi margra nemenda 

horfið (Shriki, 2009). 

 Sanders (2016) segir að mikilvægt sé að kennarar reyni eftir sinni bestu getu að skapa 

námsumhverfi þar sem nemendur hafa ríkt stuðnings- og samvinnuumhverfi sem eflir þróun 

og beitingu hugsunar. Kennslurými sem einblínir á markvissa hugsun er lykilatriði í 

árangursríku námi (Sanders, 2016). Þar með segir Sanders (2016) að leggja þarf áherslu á að 

skapa tækifæri fyrir markvissa upplifun sem þroskar skilning í skapandi umhverfi sem hvetur 

til áhættutöku og forvitni. Kennarar þurfa að vera tilbúnir til þess að taka á móti mismunandi 

hugsunum nemenda, sé þetta ekki gert munu nemendur aðeins geta beitt aðferðum við 

þekktar aðstæður og munu eiga í erfiðleikum þegar þeir lenda í óþekktum aðstæðum þar 

sem frumleiki og sköpun eru nauðsynleg til þess að leysa vandamál (Mann, 2006).  

 Sternberg (2017) leggur áherslu á að til þess að sköpun sé innleidd inn í 

stærðfræðinám barna þarf sköpunin að vera hluti af allri stærðfræðikennslunni. Skapandi 

stærðfræði snýst ekki um að kenna á samleitinn hátt meirihluta kennslustundarinnar og 

síðan leyfa nemendum að nota sköpunargáfur sínar í nokkrar mínútur í lok 

kennslustundarinnar, það gefur nemendum þau skilaboð að sköpun sé aðeins notuð við 

sérstök tækifæri (Sternberg, 2017). 

4.3 Talað um stærðfræði  

O’Connel (2005) fjallar um hvernig í hefðbundinni stærðfræðikennslu mátti gjarnan sjá 

kennara miðla upplýsingum eins og fyrirlesarar sem spurðu síðan spurninga í von um að fá 

rétt svör frá nemendum. Hún segir síðan nánar frá því að þó megi sjá breytingu á þessu í dag 

og að í auknum mæli skapist umræður í bekkjum sem móta hugsun nemenda. Allur 

bekkurinn tekur þátt í þessum umræðum. Einnig eru umræður í minni hópum þar sem 

kennarinn setur fram vel valdar spurningar til að leiðbeina og meta þróun hugmynda. Með 

þessu er verið að nota orð til þess að auðvelda skilning frekar en að setja aðeins fram efni og 

upplýsingar (O’Connel, 2005).  

 Þegar umræður í stærðfræði eiga sér stað þurfa nemendur í raun að skipta um 

hlutverk, þar eiga nemendur að finna hugmyndir frekar en að vera sagt til um hvað þeir eigi 

að gera. Nemendur segja því það sem þeir hugsa fremur en að bíða eftir að kennarinn útskýri 

(Humphreys og Parker, 2015). Umræður í stærðfræði snúast um að nemendur geri grein fyrir 

og skilji eigin stærðfræði hugmyndir. Um leið og við byrjum að útskýra, þá tökum við hluta af 

hugmyndum nemenda og sjálfræði þeirra sem hugsuða og hugsum fyrir þá (Humphreys og 
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Parker, 2015). Við þurfum að brjóta það mynstur að hugsa fyrir nemendur, Brandy (1999) 

tekur fram að forvitnir hugar barna sé vel færir um að öðlast skilning á 

stærðfræðihugmyndum og reglum og sér í lagi þegar kemur að umræðum. Í kafla Boaler 

(2009) fjallar hún um ýmsa hluti sem hefur vantað í kennslustofunum. Þar er meðal annars 

tekið fram hvernig nemendur í stærðfræði eru látnir læra án þess að hugsa og tala og skortir 

því djúpan skilning á því sem þau gera. Boaler segir að það sé því kaldhæðnislegt hvernig 

stærðfræði sem snýst um spyrja, hugsa og rökleiða sé fagið þar sem nemendur eru látnir 

framkvæma án hugsunar. Pound og Lee (2011) taka fram hvernig of stór hluti 

stærðfræðikennslunnar er eytt í þögn. Nánar lýsa þau hættunni sem fylgir því nemendur fá 

ekki æfingu í því að tjá sig um stærðfræði. Nemendur eiga því ekki nægan orðaforða til þess 

að koma hugmyndum sínum á framfæri sem gerir þeim erfiðara fyrir að tjá sig um 

stærðfræði og þar sem tjáning og hugsun eru nátengd munu nemendur óhjákvæmilega eiga 

erfiðara með að hugsa um stærðfræði (Pound og Lee, 2011).  

 Aftur á móti þarf að setja réttan tón í kennslustofunni til þess að geta átt 

árangursríkar samræður um stærðfræði. Kennarinn þarf að setja fram grunnreglur varðandi 

virðingu og kurteisi í samskiptum (Chapin, O’Connor og Anderson, 2009). Nemendur þurfa að 

upplifa öryggi í kennslustofunni og finna að athugasemdir þeirra og hugmyndir séu 

velkomnar (O’Connel, 2005). 

4.4 Opin dæmi  

Kwon, Park og Park (2006) gagnrýna hversu algengt það er að nota stærðfræðidæmi í 

kennslu sem hafa aðeins eina lausn. Þau segja að þessi dæmi gefa ekki tækifæri fyrir ólíka 

hugsun og rökleiðslu og geta ekki aukið gæði menntunar, jafnvel þó að kennarinn innleiðir 

aðferðir eins og samvinnu nemenda í litlum hópum. Nemendur ættu að fá næg tækifæri í 

kennslustofunni til þess að hugsa og vinna líkt og stærðfræðingar (Shriki, 2009). 

Stærðfræðingar eru oft uppteknir af dæmum sem eru mjög óskýr en námskrár hunsa oft 

opin dæmi í stærðfræði og forðast kennarar því að gefa nemendum tækifæri til þess að taka 

þátt í að leysa dæmi sem taka lengri tíma að leysa (Nadjafikhah, Yaftian og Bakhshalizadeh, 

2011).  

 Opin dæmi í stærðfræði gefa nemendum mismunandi aðferðir til að leysa þau og 

bjóða upp á mismunandi lausnir (Bragg og Nicol, 2011). (Khalid o.fl., 2020) segja frá því að 

sköpun sé náð fram með því að vinna með og leysa opin dæmi sem henta námsefninu. 

Fatah, Suryadi, Sabandar og Turmundi (2016) taka fram hvernig opin dæmi gefa tækifæri til 

þess að þróa skapandi stærðfræðihugarfar nemenda og aðferðin er talin gefa nemendum 

tækifæri til þess að öðlast meiri þekkingu og auka uppgötvunarnám. Kennsla með opnum 
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dæmum hjálpar nemendum að verða færari í að leysa allskonar verkefni sem geta haft 

margar aðferðir og lausnir. Nánar taka þau fram að nemendur verða mun virkari og meira 

skapandi í því að finna lausnir á viðfangsefnum og dæmum. Aðferðin er sveigjanleg og 

nemendamiðuð. Þar sem um fleiri en eitt svar er að ræða geta þessi dæmi verið krefjandi 

fyrir nemendur á ýmsum stigum vitsmunaþroska (Munroe, 2015). Það getur þó verið erfitt 

verkefni kennara að semja góðar opnar spurningar (Bragg og Nicol, 2011). Góðar opnar 

spurningar þurfa að vera nægilega erfiðar til þess að vera krefjandi fyrir afkastamikla 

nemendur en á sama tíma nógu einfaldar til þess að getu minni nemendur geti fundið að 

minnsta kosti eina lausn á dæminu (Munroe, 2015). Nemendur ættu að fá næg tækifæri til 

þess að takast á við krefjandi stærðfræðidæmi sem gefa þeim tækifæri til þess að upplifa 

skapandi stærðfræði (Nadjafikhah, Yaftian og Bakhshalizadeh, 2011). 

 Oft hafa nemendur ekki kynnst opnum stærðfræðidæmum og hafa aðeins unnið með 

lokuð dæmi sem má finna í verkefnabókum þeirra eða dæmi sem kennarinn hefur lagt fyrir 

(Fatah, Suryadi, Sabandar og Turmundi, 2016). Munroe (2015) nefnir að algeng ástæða þess 

að lokuð dæmi séu lang algengust í kennslustofunni sé að kennarar eru óöruggir að stýra 

bekkjarumræðum sem eiga að byggja upp röklega hugsun nemenda og að kennarar hafi 

áhyggjur af því að þeir muni ekki skilja hugsanir nemenda eða svarað spurningum þeirra. 

Aftur á móti tekur hann fram að það er ekki ætlast til að kennarar séu alvitar og ættu því ekki 

að skammast sín fyrir að leita sér aðstoðar ef þörf krefur. 

4.5 Mistök í stærðfræðinámi 

Hugarfar gagnvart því að gera mistök í skólastofunni eru gjarnan neikvæð. Tökum sem dæmi 

um hvaða skilaboð nemendur fá við það að taka stærðfræðipróf. Boaler (2016) segir frá því 

að nemendur fái neikvæð skilaboð þegar þau gera mistök í stærðfræði því einkunn þeirra er 

dregin niður fyrir hverja villu sem þau gera. Türkdogan og Yildiz (2021) útskýra sjónarhorn 

atferlisfræðinga á hvað varðar að gera mistök í stærðfræði. Þar kemur fram að litið sé á 

mistök sem fyrirbæri sem verður að hunsa, bæla niður (á að refsa fyrir þegar þau eiga sér 

stað) og stafa af athyglisleysi nemandans og truflun á samskiptum. Aksu, Ozkaya, Gedik og 

Konyalıoglu (2016) segja frá því hvernig nemendur verða að háði meðal annarra nemenda 

fyrir að gera mistök í stærðfræði og þar að auki skammast nemendur sín fyrir að gera mistök 

og það að aðrir nemendur verða vitni að mistökum nemandans. Hins vegar er óhjákvæmilegt 

að gera mistök í stærðfræðitímum og er það því þekkt og fyrirsjáanlegt atriði (Ingram, Baldry 

og Pitt, 2013).  

 Mistök eru upphafspunktur náms og tækifæri til þess að byggja upp nýja þekkingu og 

greina frá misskilningi (Türkdogan og Yildiz, 2021). Boaler (2016) tekur fram að í hvert skipti 
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sem nemandi gerir mistök í stærðfræði myndast taugamót í heilanum. Hún lýsir nánar að 

þegar við lærum eitthvað nýtt að þá kviknar rafstraumur í heilanum okkar sem fer yfir í 

taugamót og tengir mismunandi svæði heilans. Mikilvægt er að nemendur geti myndað 

tengingar í stærðfræði. Stærðfræðiskilningur krefst þess að nemendur geti tengt saman 

stærðfræðihugmyndir, staðreyndir og verklag; að endurskoða og skilja sambönd er 

grundvallaratriði í stærfræðikennslu (Siregar og Siagian, 2019). Hiebert, Carpender, Fennema 

o.fl. (1997) taka fram að það að gera mistök er náttúrulegur hluti ferlis að leysa dæmi; það 

getur jafnvel verið nauðsynlegt. Nánar segja þau frá því að mistök séu aðeins vísbendingar 

um hvaða aðferðir þarf að bæta og ef mistökin eru meðhöndluð á viðeigandi hátt munu þau 

leiða til dýpri skilnings. Þó taka þau fram að með þessu viðhorfi er ekki verið að reyna að 

setja góðan svip á slæmar aðstæður. Öllu fremur er verið að sýna fram á að mistök eru 

eðlilegur og mikilvægur hluti af því ferli að bæta lausnaraðferðir og ættu gegna uppbyggilegu 

hlutverki í umræðum innan kennslustofunnar. 

 Þar af leiðandi ætti að horfa á mistök sem tækifæri til náms og til að dýpka skilning 

(Lannin, Barker og Townsend, 2007). Í stað þess að einblína aðeins á að nemendur fá rétt 

svör við dæmum, væri hægt að draga athygli að áhugaverðum mistökum og skapa þar með 

umræður (Pair, Johnson, Lee o.fl., 2019). Til þess að það takist þarf að skapa rými þar sem 

nemendum líður vel og eru óhræddir til þess að tjá sig og þar sem tekið er mark á 

hugmyndum þeirra, jafnvel þó að þær séu ekki réttar (Hieber o.fl., 1997). Kennarinn gæti þar 

með spurt spurningar eins og “Hver gerði áhugaverð mistök og hvernig lærðir þú af þeim?” 

Þetta leyfir nemendum að skilja að mistök eru hluti þess að læra stærðfræði (Pair o.fl., 2019). 

4.6 Leiðsagnarmat og lokamat 

 Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að leggja skal áherslu á leiðsagnarmat þar sem 

nemendur velta reglulega fyrir sér námi sínu með kennurum sínum til að nálgast eigin 

markmið í náminu og ákveða hvert skuli stefna (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013). Auk þess kemur fram að leiðsagnarmat miðar ekki að því að fella dóm um 

frammistöðu, heldur að hjálpa nemendum að bæta sig, með uppbyggjandi endurgjöf og 

leiðsögn. Með því að skoða skilgreiningu Mennta- og menningarmálaráðuneytis (2013) á 

námsmati í heild sinni má sjá að hún lýsir í raun líka leiðsagnarmati: ,,Megintilgangur 

námsmats er að veita leiðbeinandi upplýsingar um námið og hvernig markmiðum þess 

verður náð. Með námsmati er fylgst með því hvernig þeim tekst að ná almennum 

hæfniviðmiðum námskrár, stuðlað að námshvatningu, nemendur örvaðir til framfara og 

metið hvaða aðstoð þeir þurfa.” (bls. 27). 
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 Það eru tveir flokkar námsmats; leiðsagnarnám og lokamat (Boaler, 2016). Lokamat 

er vanalega notað til þess að meta nemandann í lok kennslunnar (Fennel, Kobett, Wray, 

2017). Slíkt mat er gefið reglulega og ákvarðar hvað nemendur geta og geta ekki á ákveðnum 

tímapunki (Garrison og Ehringhaus, 2007). Lokamat er vanalaega notað í samanburð, á milli 

nemanda eða bekkja þar sem niðurstöður eiga að segja upp að hvaða marki nemendur hafa 

staðist ákveðna staðla eða væntingar (Fennel, Kobett, Wray, 2017). Aftur á móti er 

leiðsagnarmat hluti af námsferlinu þar sem námsmatið er einskonar eftirlitstæki fyrir kennslu 

og nám (Ciani, Vannini, Ferretti, 2018). Í National Council of Teachers of Mathematics, (2014) 

kemur að fram að það má í raun aðgreina leiðsagnarmat og lokamat eftir því hvernig 

niðurstöður námsmatsins eru notaðar. Þau skilgreina því leiðsagnarmat sem námsmat sem 

er notað til þess að aðlaga kennsluna að námsþörfum nemandans.   

 Þegar kennarar eru beðnir um að lýsa námsmati þá hugsa margir um próf og mat 

nemenda á landsvísu (lokamat), en aftur móti þarf að horfa á námsmat í víðara samhengi 

(National Council of Teachers of Mathematics, 2014). Garrison og Ehringhaus (2007), lýsa því 

að námsmat sem hefur gott jafnvægi inniheldur bæði leiðsagnarmat og lokamat og er það 

óaðskiljanlegur hluti af upplýsingaöflun. Þau taka þó fram að of mikið af öðru hvoru matinu 

mun gefa óljósar upplýsingar um stöðu nemandans. Boaler (2016) gagnrýnir ofnotkun á 

lokamati. Hún segir að kennarar séu hvattir um of að nota próf og gefa einkunnir; þar sem 

nemendur byrja að einkenna sig við tölur sem í flestum tilfellum gefa ranga mynda af 

kunnáttu þeirra. Þar með nefnir hún hversu skaðlegt það getur verið að einblína um of á 

lokamat. Einnig bendir hún á að nemendur bera sig gjarnan saman við hvort annað þar sem 

sumir öðlast meira sjálfsálit á meðan aðrir líta á sig sem verri en hinir. Þar með getur lokamat 

gert nemendur afhuga námi og ýtt undir festuhugarfar. Boaler (2016) leggur áherslu á 

mikilvægi þess að gera vönduð verkefni sem gefa möguleika á skýrri og markvissri endurgjöf 

sem leiðir til vaxtarhugarfars. Hún leggur áherslu að minnka ætti notkun á stöðluðum 

prófum sem námsmat og einblína fremur á að gefa nemendum endurgjöf sem gefur 

upplýsingar um hvað nemandinn getur gert til að bæta sig. Auk þess segir hún frá því að 

leiðbeinandi námsmat líkt og þetta minnkar stærðfræðikvíða til muna, breytir andrúmslofti 

innan kennslustofunnar til hins betra, bætir sjálfsöryggi nemenda og leiðir til meiri 

hvatningu, meiri þátttöku í námi og auknum árangri.  
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5 Lokaorð 

Lagt var upp með að svara tveimur rannsóknarspurningum sem beinast að því að svara 

hvaða áskoranir nemendur standa frammi fyrir í stærðfræðinámi og hvernig má stuðla að 

betri upplifun nemenda af stærðfræðinámi með hliðsjón af sköpun í stærðfræði. 

Niðurstöður sína að algengt er að nemendur hafi neikvætt viðhorf gagnvart stærðfræði 

og hefur það alvarlegar afleiðingar (Boaler, 2011). Þá má nefna festuhugarfar sem er mjög 

hamlandi í námi og lýsir sér í því að nemendur hafa þá trú að þeir séu ekki gáfaðir og geta þar 

með ekki bætt árangur sinn í námi (Dweck, 1999). Afleiðing festuhugarfars getur verið 

stærðfræðikvíði, en fólk sem telur sig lélegt í stærðfræði er líklegra til þess að glíma við 

stærðfræðikvíða (Dowker, Sarkar og Looi, 2016).  

Hægt er að rekja neikvæða upplifun nemenda til kennsluhátta í skólastofunni og 

algengra viðhorfa gagnvart stærðfræði. Mikil áhersla á próftöku, utanbókarlærdóm, 

einkunnargjafir og lokamat ýtir undir festuhugarfar og gefur nemendum ranga hugmynd um 

getu sína (Boaler, 2016). Þessi hefðbundni kennsluháttur hefur lengi verið fastur í sessi í 

kennslustofunni og má rekja langt aftur í söguna (Brandy, 1999). Algeng trú er að stærðfræði 

sé í eðli sínu erfið og litar það mjög álit nemenda á stærðfræði til hins verra (Suleiman og 

Hammed, 2019). Því var athugað hvað stærðfræði snérist í raun um en stærðfræði snýst um 

sköpun (Mann, 2006).  

Nemendur þurfa að fá að sjá að stærðfræði er í raun miklu meira en aðeins reglur og 

utanbókarlærdómur. Stærðfræði er fjölbreytt og skapandi og má sjá hana alls staðar í 

kringum okkur og kemur fram ótal birtingarmyndum. Nemendur þurfa að sjá stærðfræði í 

víðara samhengi þar sem þeir fá tækifæri til þess að mynda sínar eigin leiðir í stærðfræði, 

kljást við dæmi þar sem það er í lagi að gera mistök og fá leiðbeinandi endurgjöf sem ýtir 

undir vaxtarhugarfar. Robinson og Koshy (2004) lýsa því að nemendur sem fá að að nota 

sköpun í stærðfræði geta gjarnan notað nýjar leiðir í stærðfræði, tjáð sig um hugmyndir sínar 

og skilning og fundið tengingar milli fræðilegra hugmynda. Auk þess hafa þeir ánægju af 

áskorunum sem þeir fá að takast á við.  

Umræður í stærðfræði gegna mikilvægu hlutverki í því að auka forvitni nemanda í 

stærðfræðinámi og hjálpar þeim að gera grein fyrir og skilja sínar eigin stærðfræðihugmyndir 

(Humphreys og Parker, 2015). Hægt er að skapa jákvætt andrúmsloft í kennslustofunni þar 

sem hugmyndir nemenda eru velkomnar og allir fá tækifæri til þess að segja frá sinni hugsun. 

Í umræðum í stærðfræði er meðal annars hægt að nota opin dæmi sem gefa möguleika á 

margskonar lausum (Bragg og Nicol, 2011). Opin dæmi þróa skapandi stærðfræðihugarfar og 

aðferðin er talin gefa nemendum tækifæri til þess að öðlast dýpri þekkingu og eykur 

uppgötvunarnám. Nemendur verða færari í að leysa allskonar ólík verkefni (Fatah, Suryadi, 
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Sabandar og Turmundi, 2016). Stærðfræðikvíða og festuhugarfar má oft rekja til ótta við að 

gera mistök í stærðfræði. Því er mikilvægt að kennari sýni fram á mikilvægi þess að gera villur 

í stærðfræði og að það náttúrlegur og óhjákvæmilegur partur af námsferlinu. Mistök eru 

upphafspunktur náms og gefur tækifæri til þess að greina frá misskilningi (Türkdogan og 

Yildiz, 2021). Því er mikilvægt að nemendur horfi á mistök sem tækifæri til náms og til að 

dýpka skilning sinn. Í lokin er sýnt fram á hvernig leiðbeinandi námsmat hefur jákvæð áhrif á 

framgöngu nemenda í námi. Leiðbeinandi námsmat leggur áherslu á að gefa reglulegar 

upplýsingar um stöðu nemandans og hvernig markmiðum hans verður náð (Mennta- og 

menningarmálaráðaneyti, 2013). Leiðbeinandi námsmat bætir upplifun nemenda af 

stærðfræði, minnkar stærðfræðikvíða og bætir sjálfsöryggi nemenda (Boaler, 2016).  

Þekking kennara og kennaranema á því hvernig bæta má upplifun nemenda í stærðfræði 

er mjög þýðingarmikil. Með því að kennarar öðlist þekkingu á hvað stærðfræði snýst í raun 

um og átta sig á mikilvægi sköpunar í stærðfræðinámi er stórt skref í átt að betri upplifun 

nemenda í stærðfræði með því endamarkmiði að þeir innleiði þær kennsluaðferðir í 

kennslustofuna. Nemendur standa frammi fyrir margs konar hindrunum og áskorunum í 

stærðfræðinámi sínu. Þar á meðal má nefna festuhugarfar og stærðfræðikvíða. Með réttum 

áherslum og kennsluaðferðum í stærðfræði má koma í veg fyrir slík vandamál og bæta 

upplifun og árangur nemenda.  
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