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Ágrip 

Meginmarkmið við gerð þessa verkefnis var að rannsaka hvaða áhrif 
kvika rúmfræðiforritið Geogebra (dynamic geometry program)1 getur haft 
á skilning unglinga á þríhyrningum. Tvær stúlkur úr 8. bekk tóku þátt í 
rannsókninni og unnu verkefni í forritinu. Rannsóknin var eigindleg og 
byggðist á því að taka viðtöl við þátttakendur og fylgjast með þeim við 
verkefnavinnu sína. Rannsóknin byggðist ekki á að þátttakendur lærðu á 
forritið eða að skoða hvernig þeir lærðu á það heldur var fylgst með því 
hvort og við hvaða aðstæður skilningur þeirra á þríhyrningum jókst þegar 
þeir unnu að verkefnum með aðstoð forritsins. 

Helsta niðurstaðan var að skilningur jókst mest þegar þátttakendur 
fengu að prófa sig áfram að svari með því að nota svokallaða dragleið en 
þá býður forritið upp á að færa til punkta og samtímis gefur það 
upplýsingar um hliðarlengdir forma, hnit punkta, hornastærðir og 
flatarmál svo dæmi séu tekin. Einnig kom í ljós að hugtök festust betur í 
minni þegar þátttakendur skildu hvað býr að baki þeirra. 

Þar sem einungis var verið að rannsaka tvo þátttakendur ber að varast 
að yfirfæra niðurstöðurnar yfir á alla nemendur. Niðurstöðurnar eru 
leiðbeinandi fyrir kennara sem hafa áhuga á því að nota kvik 
rúmfræðiforrit í kennslu. Í ritgerðinni eru níu verkefni útskýrð 
nákvæmlega með markmiðum og kennsluferli. Meðfylgjandi hverju 
verkefni er að finna greinargerð um hvernig til tókst. Kennarar ættu að 
geta nýtt sér verkefnin beint eða notað þau í eigin hugmyndasmíði. 

Ritgerðin skiptist í fjóra kafla. Fyrsti kafli inniheldur fræðilegan grunn 
og ýmsar upplýsingar sem tengjast rúmfræðiforritum. Einnig er að finna 
samanburð á þrepamarkmiðum rúmfræðikennslu í Aðalnámskrá 
grunnskóla og svokölluðum van Hiele stigum. Annar kafli fjallar um 
uppsetningu rannsóknarinnar, framkvæmd og greiningu gagna. Í þriðja 
kafla er nákvæm lýsing á þeim verkefnum sem voru lögð fyrir. Fjórði 
kaflinn inniheldur niðurstöður, ályktanir og lokaorð. 

 

                                                      
1 Geogebra nýtist í meira en rúmfræði og flokkast því sem kvikt stærðfræðiforrit 
(dynamic mathematics software) en í þessari ritgerð verður notast við hugtakið 
„kvikt rúmfræðiforrit“. 
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Abstract 

The main emphasis of this thesis is to research how the dynamic 
geometry program Geogebra2 affects teenage students understanding of 
triangles. Two eighth grade students (13 years old) participated in this 
research and worked on several projects using the program. This is a 
qualitative research based on interviews and observation of the students 
work. The research is not based on teaching students how to use the 
program or observing how they gain skill using it. The main goal is to see 
in which circumstances understanding of triangles develops while the 
students work on the program. 

The main result shows that understanding develops fastest when the 
students get to work by themselves using so called “drag mode” where 
the program allows the user to drag and move certain items and 
simultaneously updates information about lengths, grid of points, angles, 
area and so forth. Another result shows that students find it easier to 
remember concepts when they understand the essence of the concepts. 

Because there are only two participants the results are not reliable 
enough to be generalized for all students. The results are a guide for 
teachers which are interested in using dynamic geometry programs in 
teaching. This thesis contains nine different projects which are described 
thoroughly with objectives and teachers instructions. Following each 
project description is an analysis on the students work. Teachers should 
be able to use the projects directly or adjust them to fit their own ideas. 

The thesis is also divided into four chapters. The first chapter contains 
theoretical basis and information regarding geometry programs. The 
chapter also contains comparison of Icelandic elementary school 
curriculum and the van Hiele levels of geometry understanding. The 
research, its realization and the analysis of documents is described in 
chapter two. Third chapter contains thorough description of the projects 
the students worked on. Fourth and final chapter has results, conclusions 
and final words. 

                                                      
2 Geogebra is called “dynamic mathematics software” because it can be used to 
teach more than geometry. 
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1  Inngangur 

Tölvunotkun og tölvueign Íslendinga hefur aukist svo um munar síðustu 
tvo áratugi. Þessi aukning hefur valdið því að tölvan er í dag komin á 
allflesta vinnustaði, þar á meðal skólana. Tæknilegur styrkur tölvanna 
hefur einnig þróast hratt, svo sem hraði, geymslugeta og grafísk 
úrvinnsla. Hefur þetta haft í för með sér að forrit hafa þróast í takt við 
þessar breytingar. Í fyrstu voru forritin einföld og höfðu takmarkaða 
möguleika en í dag eru forritin orðin mun þróaðri, bjóða upp á nánast 
óþrjótandi möguleika og grafíkin er margfalt betri. Til eru nokkrar 
tegundir rúmfræðiforrita og er ein þeirra kölluð dynamic geometry 
programs eða kvik rúmfræðiforrit. Rannsóknir hafa verið gerðar á því 
hvernig framhaldsskólanemendur nota slík forrit og hvernig þau nýtast 
við nám þeirra. Út frá þessum rannsóknum vaknaði spurning um hvaða 
áhrif kvik rúmfræðiforrit geta haft á skilning nemenda á unglingastigi á 
þríhyrningum. 
Í þessari rannsókn var ákveðið að nota rúmfræðiforritið Geogebra 
(GeoGebra, 2008) og þar réði mestu að forritið er hægt er að nálgast frítt 
á netinu. Til eru ýmsar gerðir kvikra rúmfræðiforrita og má þar nefna auk 
Geogebra forritin Geometer’s Sketchpad (KCP Technologies, 2008) og 
Cabri (Cabrilog, 2009). Öll eiga þessi forrit það sammerkt að vera öflug 
tól til að vinna með rúmfræði og stærðfræði almennt. Forritin eru hönnuð 
sem kennsluforrit þar sem hægt er að teikna það sem mann lystir og sjá 
um leið á einfaldan hátt svör við atriðum sem undir venjulegum 
kringumstæðum væri seinlegt að reikna, til dæmis hornastærðir, lengdir 
lína, staðsetningu punkta, línulegar jöfnur og flatarmál svo fátt eitt sé 
nefnt. Oftast er byrjað á því að búa til punkta á hnit og nota þá til að 
skilgreina nýja hluti eins og línur, hringi eða aðra punkta. Síðan er hægt 
að færa til punkta og skoða hvaða breytingar eiga sér stað. Með þessu 
opnast sá möguleiki að prófa sig áfram um leið og forritið uppfærir allar 
upplýsingar. Í þessari rannsókn er rannsakað hvernig skilningur á 
þríhyrningum og ýmsum hugtökum sem tengjast þeim þróast fyrir tilstilli 
kennslu þar sem kvika rúmfræðiforritið Geogebra er notað. 
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2  Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla er farið yfir þau fræði sem tengjast rannsókninni. Í upphafi 
er fjallað um mikilvægi skilnings í stærðfræðikennslu og hugtakið 
skilgreint. Fjallað er um kenningar Piaget og Inhelder um þróun 
rúmfræðihugsunar barna. Einnig eru teknar fyrir kenningar van Hiele 
hjónanna (van Hiele stig og skref) um þróun rúmfræðihugsunar en þær 
byggja á kenningum Piaget og Inhelder. Skoðað er hvernig þessar 
kenningar eru nýttar við greiningu gagna og skipulag á fyrirlögnum 
verkefna í rannsókninni. Þrepamarkmið rúmfræðikennslu í Aðalnámsskrá 
grunnskóla frá árinu 2007 eru borin saman við Van Hiele stigin og sett 
upp í töflu til glöggvunar á því hvernig sá samanburður er unninn og 
hvort van Hiele stigin séu samstíga Aðalnámskránni. Einnig er greint frá 
kennslulíkani sem byggt er á van Hiele stigunum, svokölluðum van Hiele 
skrefum. Í lok kaflans er rætt um forritið Geogebra og nokkrar rannsóknir 
tengdar kvikum rúmfræðiforritum sem nýtast í þessari rannsókn. 

2.1 Skilningur 
Skilningur er almennt talinn vera mikilvægur þáttur í stærðfræðinámi og 
margir kennarar telja sig kenna nemendum að skilja. Samt sem áður 
virðist vera að kennarar hafi ekki skýrar hugmyndir um hvað það þýðir að 
læra stærðfræði með skilning í fyrirrúmi og hafa jafnvel enn óskýrari 
hugmynd um það hvort kennsluaðstæður séu hannaðar til að ýta undir 
skilning (Hiebert, Carpenter, Fennema o.fl., 1997). Þegar talað er um 
kennsluaðstæður þá er átt við hlutverk kennarans, kennsluaðferðir, tegund 
verkefna, námsumhverfið og hjálpargögn. Hlutverk kennarans er að setja 
upp vinnureglur, velja verkefni, sjá til þess að nemendur fái viðeigandi 
hjálpargögn, stýra umræðum og hjálpa nemendum að koma auga á fleiri 
leiðir til að leysa tiltekin dæmi. Kennsluaðstæður sem ýta undir skilning 
geta verið margvíslegar. Dæmi um slíkar aðstæður er þegar kennari setur 
upp dæmi í upphafi kennslu og reynir að tengja það við sameiginlega 
reynslu bekkjarins, svo sem vettvangsferð, fyrri verkefni eða bók sem 
hann hefur lesið. Nemendur vinna einir eða saman í litlum hópum og nota 
þau hjálpargögn sem eru í boði. Þegar þeim hefur tekist að leysa dæmið 
þá deila þeir reynslu sinni. Þeir eru hvattir til að spyrja ef þeir skilja ekki, 
koma með athugasemdir á lausnaleiðir annarra og bera þær saman. Eftir 
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umræður er næsta dæmi sett upp og svo koll af kolli (Carpenter, 
Fennema, Fuson o.fl., 1999). 

Oftar en ekki er litið á færni og skilning sem aðskilda þætti þar sem 
annar er óæskilegri en hinn og fer það eftir hverjum og einum hvor þeirra 
er talinn mikilvægari. Ef lögð er áhersla á skilning þá er það á kostnað 
færni og öfugt. Þetta þarf ekki að vera svona, það er að segja að fórna 
þurfi færni fyrir skilning eða skilningi fyrir færni. Í rauninni ætti að þróa 
þetta saman. Til dæmis að hjálpa nemendum að efla færni með því að 
hjálpa þeim að skilja hana (Hiebert o.fl., 1997). 

Erfitt getur reynst að skilgreina hugtakið skilningur vegna þess hversu 
flókið fyrirbæri það er. Skilningur er ekki eitthvað sem þú hefur eða hefur 
ekki. Hann er síbreytilegur og vex með tímanum. Vegna mikilvægi 
skilnings og hversu erfitt er að skilgreina hann hafa margir reynt að koma 
orðum að því hvað stærðfræðilegur skilningur er. Ein þessara 
skilgreininga hefur verið þróuð í mörg ár og hafa margir sálfræðingar og 
kennarar notað hana og mótað. Skilgreiningin segir að við skiljum 
eitthvað ef við sjáum hvernig það tengist öðrum hlutum sem við 
þekkjum. Dæmi um slíkt er kennari sem skilur prófkvíða nemanda síns 
vegna fyrri reynslu af prófkvíða hjá öðrum nemendum, 
fjölskyldumeðlimum sínum eða jafnvel sjálfum sér. Hafi kennarinn slíka 
reynslu eru meiri líkur á að hann skilji líðan nemandans og hvaða áhrif 
prófkvíðinn getur haft á námsárangur hans (Hiebert og Carpenter, 1992). 
Þessi skilgreining kemur heim og saman við skilgreiningu um 
svokallaðan tengslaskilning (relational understanding) en þar segir að 
tengslaskilningur byggist á því að viðkomandi nær að tengja saman 
hugmyndir sínar og mynda þannig tengslanet milli hugtakaþekkingar 
(conceptual knowledge) og aðferðabundinnar þekkingar (procedural 
knowledge). Hugtakaþekkingin er eins og nafnið gefur til kynna þekking 
á hugtökum. Hér er ekki eingöngu verið að tala um þau hugtök sem hafa 
verið lærð utanað heldur er verið að tala um nokkurs konar tengslanet 
hugtaka. Hugtakaþekking þýðir í raun „þekking sem viðkomandi skilur“. 
Aðferðabundin þekking byggist á færni í að beita táknmáli 
stærðfræðinnar og reikniaðferðum. Með tengslaskilningi fæst dýpri 
skilningur á því sem fengist er við og auðveldara er að tengja ný 
viðfangsefni við netið. Einn af kostum tengslaskilningsins er að ekki þarf 
að leggja allt efni á minnið frá grunni heldur þarf einungis að muna lítinn 
hluta því að mikið er þá þegar til í minninu í gegnum tengslanetið (Van 
de Walle, 2007). Rannsóknir sýna fram á að rúmfræðiskilningur þróast 
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með tímanum þar sem aukin tengsl verða á milli atriða sem nemandinn 
hefur lært (Clements, 2003). Rannsóknirnar sýna með öðrum orðum að 
þróun rúmfræðiskilnings byggist á auknum tengslaskilningi og passar því 
vel við hugmyndafræðina sem er notuð í þessari rannsókn. 

Í þessari rannsókn er unnið með þríhyrninga og mikilvægt er að 
þátttakendur skilji það sem á undan er gengið til þess að geta skilið 
framhaldið. Dæmi um slíkt er ef þátttakandi skilur ekki að hornasumma 
þríhyrninga er alltaf 180° og getur þar af leiðandi ekki með góðu móti 
svarað hvort þríhyrningar geti haft tvö 90° horn. Til þess að geta fylgst 
með þróun skilnings á þríhyrningum þarf að hafa viðmið um þróun 
rúmfræðihugsunar. Séu slík viðmið ekki til staðar getur reynst erfitt að 
meta það hvort einhver þróun hafi yfirleitt átt sér stað. 

2.2 Þróun rúmfræðihugsunar 
Svissnesku sálfræðingarnir Piaget (1896 - 1980) og Inhelder (1913 - 
1997) settu fram tvær áhrifamiklar kenningar um nám barna í rúmfræði. Í 
fyrsta lagi töldu þeir að börn lærðu á rúmfræðilegt umhverfi sitt með því 
að þreifa á því og prófa sig áfram. Ekki væri nóg að láta þau þekkja form 
á myndum heldur þyrftu þau að fá að handfjatla formin til að skilja þau 
betur. Þau þyrftu einnig að fá að prófa sig áfram með að skoða eðli 
formanna, til dæmis með því að sjá að hægt er að skipta ferhyrningi í tvo 
þríhyrninga. Tilfinning fyrir eðli formanna yki líkurnar á að 
rúmfræðiskilningur barna þróaðist hraðar og betur. Í öðru lagi mótist 
rúmfræðilegar hugmyndir í rökréttri röð, það er að segja skilningur á 
hugtökum og formum verði til, sem leiðir af sér skilning á eðli þeirra 
(Clements, 2003). Dæmi um slíkt er þegar nemandi lærir fyrst að þekkja 
þríhyrninga frá öðrum formum og í framhaldi af því að greina 
mismunandi gerðir þríhyrninga í sundur. 

Hjónin Pierre og Dina van Hiele komu fram með aðra áhrifamikla 
kenningu um þróun rúmfræðihugsunar sem byggir á kenningum Piaget og 
Inhelder. Þau segja að rúmfræðiskilningur þróist eftir ákveðnum stigum 
þar sem skilningur eykst og verður dýpri með hverju stigi (Clements, 
2003).Næsta málsgrein nota stíl Normal og hafa fyrstu línu inndregna. 

1. stig er hlutbundið/sjónrænt stig þar sem nemendur geta greint 
í sundur helstu form en geta ekki séð þau fyrir sér í huganum. 
Þeir hugsa ekki um eðli eða eiginleika formanna heldur tengja 
þau við hluti sem þeir þekkja fyrir, til dæmis er ferhyrningur 
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eins og hurð, hringur eins og diskur, þríhyrningur eins og þak. 
Þessi tenging við hluti úr lífi nemandans getur orsakað það að 
hann segi að óreglulegur ferhyrningur sé ekki ferhyrningur því 
hann lítur ekki út eins og hurð.  

2. stig er lýsandi/greinandi stig þar sem nemendur þekkja í 
sundur form og flokka þau eftir eiginleikum þeirra. Nemendur 
á þessu stigi fá skilning á eiginleikum forma með því að skoða 
þau, mæla, teikna og búa þau til. Þeir uppgötva að fleiri en ein 
gerð forms getur fallið undir sama flokk, til dæmis að tveir 
rétthyrningar með mismunandi hliðarlengdir eru báðir 
rétthyrningar þó þeir séu ekki nákvæmlega eins. Nemendur á 
þessu stigi geta hins vegar ekki greint form í undir- og 
yfirflokka. Þeir gætu til dæmis haldið því fram að 
rétthyrningur sé ekki ferhyrningur því að hornin í ferhyrningi 
eru ekki alltaf 90°. Margir nemendur ná þessu stigi ekki fyrr 
en á miðstigi grunnskóla eða jafnvel unglingastigi ef þeir ná 
því á annað borð.. 

3. stig er óhlutbundið/tengingarstig þar sem nemendur geta 
skilgreint form og aðgreint þau eftir mismunandi eiginleikum. 
Þeir geta rökstutt flokkun sína, til dæmis að hægt sé að flokka 
ferning sem tígul þó svo ferningurinn hafi fleiri eiginleika. 
Þeir geta uppgötvað eiginleika eins flokks út frá öðrum. Dæmi 
um slíkt er þegar viðkomandi veit að hornasumma þríhyrnings 
er 180° sem leiðir af sér að í ferhyrningi eru hornin samtals 
360° vegna þess að hægt er að skipta öllum ferhyrningum í 
tvo þríhyrninga með því að draga línu frá einu horni yfir í 
mótlægt horn. Á þessu stigi geta nemendur ekki notað 
röksemdafærslur við rúmfræðilegar sannanir. 

4. stig þýðir að nemendur þekkja mismuninn á skilgreiningum 
og frumsemdum Evklíðs og hafa getu til þess að búa til 
sannanir sem byggðar eru á röksemdarfærslum á því sem er 
gefið. 

Sumir rannsakendur hafa bent á að það sé til stig sem kæmi á undan 
van Hiele stigunum, sem myndi þá vera nokkurs konar forstig þar sem 
viðkomandi nær ekki með góðu móti að þekkja í sundur hringi, 
þríhyrninga og ferhyrninga og getur ekki séð þessi form fyrir sér í 
huganum (Clements, 2003). Rannsóknir styðja almennt að van Hiele 
stigin séu nytsamleg í að lýsa rúmfræðiskilningi nemenda og ef verið er 
að fylgjast með framförum nemenda yfir lengri tíma sé hægt að skoða 
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þróun skilningsins (Burger og Shaughnessy, 1986; Clements og Battista, 
1992). Helsta gagnrýnin á stigin er að þau séu of almenns eðlis og séu 
ekki nægilega nákvæm til þess lýsa rúmfræðihugsun yngstu nemendanna. 
Sumir nemendur þekki og lýsi formum og eiginleikum þeirra með leiðum 
sem séu ekki endilega stærðfræðilegar eða noti röng hugtök sem leiði af 
sér að viðkomandi virðist skammt á veg kominn. Einnig hefur verið bent 
á að nemendur virðist vera á mismunandi stigum eftir því hvaða 
viðfangsefni rúmfræðinnar þeir eru að fást við (Clements, 2003). 

2.2.1 Þrepamarkmið Aðalnámskrár borin saman við Van 
Hiele stigin 

Í þrepamarkmiðum sem lúta að inntaksþáttum rúmfræði í Aðalnámskrá 
grunnskóla í stærðfræði kemur fram hvernig gert er ráð fyrir að 
rúmfræðikennsla sé byggð upp. Með því að bera þrepamarkmiðin saman 
við van Hiele stigin má sjá hvort gerðar eru stigþyngjandi kröfur í 
námskránni líkt og í van Hiele stigunum. Einnig má sjá á hvaða van Hiele 
stigi er gert ráð fyrir að hver árgangur sé (sjá töflu 1). Til dæmis má gera 
ráð fyrir að viðfangsefni í þrepamarkmiðum 3. bekkjar séu á 2. van Hiele 
stigi vegna þess að engin viðfangsefni á því stigi eru sambærileg því sem 
er skilgreint í van Hiele stigi eitt, þrjú eða fjögur. 

Tafla 1. Þrepamarkmið Aðalnámskrár gunnskóla, rúmfræðihluti 
samkvæmt van Hiele stigunum (Aðalnámskrá grunnskóla, 
stærðfræði, 2007) 

Árg. 2. stig 3. stig Erfitt að máta við 
stigin 

1 Leiti að ákveðnum 
formum í umhverfi 
sínu, beri saman og 
flokki eftir eiginleik-
um 

  

2 Skoði lögun hluta og 
ræði um eiginleika og 
notagildi 

  

3 Búi til þrívíða hluti, 
ræði um heiti hlutanna, 
horn, brúnir og hliðar-
fleti og eiginleika 
þeirra, til dæmis holur, 
gegnheill, sívalur, 
kúlulaga, kúptur, 
íhvolfur 

 Vinni með höfuðáttirnar 
á landakorti, beri saman 
við staðhætti og ákveði 
höfuðáttirnar í umhverf-
inu 
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Árg. 2. stig 3. stig Erfitt að máta við 
stigin 

4 Teikni flatarmyndir, 
s.s. þríhyrninga og 
rétthyrninga og noti 
hugtökin punktur, hlið, 
horn o.s.frv. rétt 

Þekki rétt horn, hvöss og 
gleið og þekki þau í sínu 
umhverfi 

Fylgi leið á korti eftir 
leiðbeiningum og leiti að 
stöðum á landakorti út 
frá upplýsingum um 
staðsetningu 

5 Teikni þríhyrninga 
með réttu, hvössu og 
gleiðu horni 

Noti hugtökin rétt horn, 
hvasst og gleitt horn, viti 
að rétt horn er 90° og að 
hringurinn er 360° 

Velji heppileg mælitæki 
og einingar til að mæla 
lengd og mæli lengdir 
upp á millimetra 

6 Telji hliðar, brúnir og 
horn á margflötungum, 
til dæmis á hinum 
fimm reglulegu marg-
flötungum 

Vinni með hornasummu 
þríhyrnings 

 

7  Reikni ummál og 
flatarmál flatarmynda; 
kunni og geti notað reglur 
um flatarmál rétthyrninga, 
þríhyrninga og ferninga 

 

8  Þekki hugtök, s.s. punkt, 
línu, línustrik, geisla, horn 
og ýmsar gerðir 
marghyrninga, fari rétt 
með heiti þeirra og geti 
lýst þeim bæði í mæltu 
máli og með því að teikna 
myndir, geti borið þau 
saman og flokkað 

Kynnist aðferð Eschers 
við að mynda flatar-
myndir sem nota má til 
að þekja flöt 

9  Tileinki sér regluna um 
hornasummu þríhyrnings 
og noti regluna til að finna 
hornasummur marg-
hyrninga 

Geri sér grein fyrir 
óvissu í mælingum, til 
dæmis með tilraunum 
með endurteknar mæl-
ingar á sama hlut 

10  Vinni með einslögun 
flatarmynda og tengsl 
þeirra við hlutföll 

Sýni þekkingu bæði á 
rúmfræðilegri og 
algebrulegri túlkun á 
hallatölu línu 

Þegar þrepamarkmiðin í Aðalnámskránni eru borin saman við van 
Hiele stigin kemur í ljós að þau fylgjast nokkuð vel að nema hvað í 
námskránni koma fram viðfangsefni sem erfitt er að flokka eftir van Hiele 
stigunum. Í 1.-3. bekk er aðallega fengist við viðfangsefni sem falla að 
van Hiele stigi tvö, í 4.-6. bekk van Hiele stigum tvö og þrjú og í 7.-10. 
bekk van Hiele stigi þrjú. Í Aðalnámskránni er ekki að finna viðfangsefni 
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í þrepamarkmiðunum sem hægt væri að flokka í van Hiele stig eitt eða 
fjögur. 

2.2.2 Van Hiele skrefin 

Í kenningum van Hiele er að finna kennslulíkan sem byggist á því að 
hjálpa nemendum að komast frá einu van Hiele stigi til annars í fimm 
skrefum. Hlutverk kennarans felst í því að bera fram hugmyndir og leiða 
síðan nemendur áfram í eigin þekkingarleit (Clements, 2003). 

1. skref. Upplýsingar. Kennarinn ber fram hugmyndir til nem-
enda til að vinna úr. 

2. skref. Vörðuð þátttaka. Kennarinn er þátttakandi í að skoða 
hluti með nemendum og leggur til málanna atriði sem hjálpa 
þeim að sjá tengingar og eiginleika viðfangsefnisins. 

3. skref. Tenging hugtaka. Kennarinn hjálpar nemendum að 
koma auga á hvaða hugtök þeir nota við að lýsa formum og 
leggur inn stærðfræðileg hugtök. Dæmi um slíkt er ef nemandi 
bendir á horn fernings og segir að formið hafi fjóra kanta þá 
bendir kennarinn á að nemandinn hefði notað orðið kantur um 
það sem er kallað horn. 

4. skref. Sjálfstæð vinna. Kennarinn leggur fyrir rúmfræði-
verkefni sem hægt er að leysa á margvíslegan hátt og gefur 
fyrirmæli um að nemendur megi nota margar leiðir og hvetur 
þá til að skýra frá niðurstöðum sínum og leiðum. Með þessu 
fá þeir þjálfun í að koma auga á eiginleika þess sem unnið er 
með og hugtakaskilningur eflist. 

5. skref. Samþætting. Kennarinn hvetur nemendur til að ígrunda 
rúmfræðiþekkingu sína með áherslu á að þeir setji svar sitt 
fram skipulega og stærðfræðilega. Þannig styrkjast þeir í 
þekkingu sinni og fá dýpri skilning á því sem þeir vita nú 
þegar. Þegar þessu skrefi er lokið eiga nemendur að hafa 
komist yfir á næsta stig. 

Hafa ber í huga að kennarinn á einungis að stýra þekkingarleit 
nemandans í skrefi þrjú og fimm. Í hinum skrefunum á nemandinn að 
vinna að mestu sjálfstætt og þar með uppgötva sjálfur. Þetta kemur heim 
og saman við kenningar Piaget og Inhelder, að nemendur verði að fá að 
prófa sig áfram til þess að efla skilning á eðli rúmfræðinnar. Þessar 
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hugmyndir gefa til kynna að kennarinn þurfi að forðast að einskorða sig 
við einhæfar kennsluaðferðir, til dæmis töflukennslu og fyrirlögn 
einhæfra verkefna. Slíkt gæti heft þróun rúmfræðihugsunar. Hann ætti að 
nota umhverfið til að hjálpa nemendum að ná tengingu við rúmfræðina 
(Clements, 2003). Þegar verið er að tala um að nota umhverfið er meðal 
annars verið að vísa í það að hægt sé að nýta ýmis hjálpargögn við 
rúmfræðikennslu. Dæmi um slík hjálpargögn eru pinnabretti og 
mismunandi form úr tré, plasti og pappír en einnig er hægt að nota tölvur 
til að byggja upp rúmfræðiskilning. 

2.3  Ýmis rúmfræðiforrit 
Forrit sem hægt er að nota við rúmfræðikennslu eru margbreytileg með 
mismunandi innihald og virkni. Sum rúmfræðiforrit í dag hafa það fram 
yfir þau eldri að hægt er að nýta þau í fleira en rúmfræði. Forritið 
Geogebra er dæmi um slíkt forrit því það er einnig nýtanlegt í reikningi, 
algebru og stærðfræðigreiningu. Hægt er að raða þessum forritum í fimm 
flokka en taka skal fram að sumir þessara flokka skarast (Clements, 
2003). 

Rúmfræðikennsla með aðstoð tölvu (computer-assisted instruction). 
Hér er verið að ræða um að almenna notkun forrita við rúmfræðikennslu. 
Nemendur í grunnskólum sem hafa fengið rúmfræðikennslu þar sem þeir 
leysa verkefni í tölvum hafa sýnt töluvert meiri framfarir en þeir sem fá 
rúmfræðikennslu án aðstoðar tölva. Leiðsögn kennarans er mikilvæg 
þegar forrit eru notuð í kennslu og rannsóknir benda til þess að án 
leiðsagnar kennarans nýti nemendur á unglingastigi ekki nægilega vel þá 
möguleika sem felast í verkefnunum (Hannafin og Sullivan, 1995). 
Einnig hefur verið sýnt fram á að nemendur eru almennt jákvæðari 
gagnvart rúmfræðikennslunni ef þeir fá leiðsögn frá kennara (Clements, 
2003). 

Forrit með gervigreind (intelligent tutors). Forritið Geometry Tutor 
(IslandCoders Inc., á.á.) er dæmi um forrit sem notar gervigreind til að 
kenna rúmfræðisannanir. Til eru margar útgáfur af þessu forriti frá 
mörgum fyrirtækjum þannig að erfitt er að segja til um það hvert sé hið 
eina og sanna Geometry Tutor. Betra er að líta á Geometry Tutor sem 
samheiti yfir ákveðin forrit sem eru lík í eðli sínu. Í forritum sem þessum 
er sett fram staðhæfing og gefnar forsendur sem á að sanna. Meðan verið 
er að vinna að lausn kemur forritið með ábendingar eða athugasemdir. 



23 

Rannsóknir sýna að nemendur ná miklum framförum með notkun þessa 
forrits en þar kemur einnig fram að sumir nemendur geta lent í vanda 
þegar gervigreindin er ekki til staðar og þeir þurfa að vinna einir að 
sönnunum (Kafai, 1995). Mikið álag er á kennara þegar hann vinnur með 
forrit sem þetta en það á við um flest alla vinnu með tölvur, sérstaklega í 
heilum bekk (Clements, 2003). 

Leikir. Tölvuleikir nýtast misvel í rúmfræðikennslu. Sýnt hefur verið 
fram á að þeir nýtast vel til að kenna til dæmis hnitafræði og til að efla 
rýmisgreind. Leikir sem hafa þá eiginleika að notandinn dregur form, 
snýr þeim og breytir stærð ,eru ekki til þess fallnir að efla skilning að 
neinu marki. Betra er talið að leyfa nemendum að handfjatla formin í stað 
þess að vinna í slíkum forritum. Helsti kostur tölvuleikja í kennslu er að 
notandinn fær strax svörun frá leiknum og getur það hvatt hann áfram. Í 
leikjum er yfirleitt stefnt að ákveðnu markmiði og ýtir það enn frekar á að 
notandinn stefni ótrauður að settu marki og leggi sig þar af leiðandi meira 
fram (Clements, 2003). 

Ógrynni af svokölluðum fræðsluleikjum eru til á netinu en að mati 
höfundar má rökræða um hvort þeir falli undir skilgreininguna leikur því 
margir af þeim séu í raun kennsluforrit en ekki leikir. Kennsluforrit 
verður ekki að leik þó svo það sé skreytt með skærum litum og skoppandi 
verum á skjánum sem tala við notandann og gefa frá sér glaðleg hljóð. Til 
þess að kennsluforrit geti talist leikur þarf að hafa upphaf, miðju og enda 
líkt og sögur hafa. Að mati höfundar er Reiknibíllinn (Scarry, 2000) 
dæmi um góðan stærðfræðitölvuleik. Hann fjallar um lítinn strák sem er 
úti að hjóla, hjólið hans bilar og aðeins smiðurinn í bænum getur hjálpað. 
Til þess að smiðurinn geti það þarf hann varahluti í viðgerðarvélina. Fer 
þá strákur ásamt vini sínum orminum einfætta um borg og bý að leita 
þessara hluta en hann þarf að leysa ýmsar stærðfræðilegar þrautir til að 
verða sér út um þá. Þarna er um leik að ræða þó svo hver þraut sé ekkert 
annað en stærðfræðidæmi. Dæmi um kennsluforrit sem er ekki leikur í 
þessum skilningi er Bogi blýantur (Námsgagnastofnun, 2003). Þar er 
ekkert upphaf og enginn endir, einungis valmynd þar sem hægt er að 
velja ýmsar gerðir þrauta og engin raunveruleg tenging er á milli þeirra. 

Logo forritið. Logo var gefið út árið 1967 af Bolt, Beranek and 
Newman (BBN), rannsóknarfyrirtæki í Cambridge, Massachusetts í 
Bandaríkjunum. Höfundar þess eru Wally Feurzeig, stofnandi BBN, og 
Seymour Papert en hann var þá starfsmaður hjá The Massachusetts 
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Institute of Technology (MIT) sem er einkarekinn rannsóknarháskóli í 
Cambridge, Massachusets. Þróun forritsins var byggð á hugmyndum 
Piaget sem segja að nám eigi sér stað innra með einstaklingnum með 
hjálp annarra og umhverfis. Forritið var hannað sem tæki til að efla 
hugsun barna og efla þau í þrautalausnum (problem solving). Í forritinu er 
lítil vera sem er kölluð skjaldbaka og er hún notuð til að leysa ýmis 
verkefni. Notandi forritsins gefur skjaldbökunni ákveðnar skipanir, svo 
sem að hreyfa sig aftur á bak eða áfram um ákveðna vegalend, beygja um 
ákveðnar gráður og endurtaka skipanir. Skjaldbakan teiknar línur sem 
sýna hvaða leið hún hefur farið og myndar þannig mynstur. Hægt er að 
setja saman röð skipana og búa til lítil forrit sem framkvæma og leysa 
ákveðin vandamál svo sem teikna tiltekin form eða fara frá einum stað á 
annan. Papert hélt því fram að þrátt fyrir einfalt forritunarmál Logo þá 
gætu eldri og reyndari einstaklingar líka notað forritið (Papert, 1980). 

Í kringum 1995 höfðu fleiri rannsóknir verið gerðar í tengslum við 
forritið Logo en önnur forrit. Þó svo notkun þessa forrits hafi minnkað 
með árunum þá er talið að niðurstöður rannsóknanna séu enn marktækar. 
Í fyrsta lagi eru enn í dag notuð forrit sem hafa ekki ósvipaða virkni og 
Logo. Í öðru lagi er hægt að nota niðurstöður rannsóknanna þegar kemur 
að því að skoða hvernig nemendur læra á önnur forrit og jafnvel í 
aðstæðum án tölva. Sýnt hefur verið fram á að notkun á Logo hjálpar 
nemendum að þróast yfir í 2. og 3. van Hiele stig, það er 
óhlutbundið/tengingarstig og lýsandi/greinandi. Samkvæmt rannsóknum, 
þar sem bornir eru saman annars vegar nemendur sem nota Logo og hins 
vegar nemendur sem nota það ekki, hefur forritið fimm megináhrif á 
notendur. 

 Nemendur eiga auðveldara með að skilja eiginleika 
rúmfræðilegra forma. 

 Nemendur eru jákvæðari og duglegri við vinnu. 

 Nemendur eiga auðveldara með að sjá samhengi milli 
rúmfræðilegra eiginleika. 

 Nemendur eiga auðveldara með að útskýra stærðfræðileg 
viðfangsefni. 

 Nemendur eiga auðveldara með að tileinka sér og skilja 
óhlutbundna hugsun Logo (Clements, 2003). 
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Uppbyggingaforrit og kvik rúmfræðiforrit (construction and 
interactive geometry programs). Interactive geometry programs eru 
einnig kölluð interactive geometry software skammstafað IGS. Markmið 
þessara forrita er að auðvelda nemendum að búa til og prófa þeirra eigin 
ágiskanir um einhver tiltekin rúmfræðiatriði. Virkni forritana er 
mismunandi þó svo þau falli öll undir sama flokk. Forritið Supposer 
(Schwartz og Yerushalmy, 1968) er til dæmis kvikt rúmfræðiforrit en 
hefur aðra virkni en Geogebra. Þar geta nemendur til dæmis unnið með 
grunnform, framkvæmt á því mælingar og breytt að vild. Forritið geymir 
upplýsingar um aðgerðir sem notandinn framkvæmir á einhverju tilteknu 
formi og síðan getur hann látið það framkvæma sömu aðgerðir á annað 
form. Dæmi um slíkt er þegar notandinn minnkar hliðarlengdir 
þríhyrnings um helming, speglar hann um grunnlínuna og snýr réttsælis 
um 90°. Síðan eru nákvæmlega þessar sömu aðgerðir notaðar á ferning. 
Með þessu getur notandinn borið saman mælingar og séð hvort samhengi 
er milli formanna. Þetta auðveldar honum að rökstyðja hvort ágiskanir 
hans stóðust eða ekki og hvers vegna. Nemendur sem notuðu forritið 
sýndu framfarir á rúmfræðiprófum. Svo virðist sem þeir hafi unnið meira 
á van Hiele stigi 4 sem gengur út á að sanna og rökstyðja (Clements, 
2003). 

2.3.1 Rúmfræðiforritið GeoGebra og rannsóknir tengdar 
kvikum rúmfræðiforritum 

Eins og áður segir þá flokkast Geogebra, Geometer’s Sketchpad (KCP 
Technologies, 2008) og Cabri (Cabrilog, 2009) undir kvik rúmfræðiforrit. 
Þessi forrit eru byggð upp á svipaðan hátt en Geogebra hefur það fram 
yfir hin að hægt er að nálgast það frítt á netinu. Til þess að vinna í þeim 
sjálfstætt er gott að hafa einhvern skilning á hnitakerfinu og skilja hugtök 
á borð við hornrétt, samsíða og rétt horn og gott er að hafa skilning á því 
að hægt er að teikna línur og fleygboga jafna á hnit. Geogebra býður upp 
á að teikna form eftir auganu eða eftir nákvæmum málum, setja punkta 
inn sem hnit, draga línu á milli punktanna og mynda form ef punktarnir 
eru fleiri en tveir. Allt það sem notandinn setur inn, svo sem punkta, línur 
og fleira, reiknar forritið sjálfkrafa og gefur samstundis tölulegar 
upplýsingar. Þegar formi er breytt þá breytast allar mælingar, lengdir lína, 
hornastærðir, flatarmál, fjarlægðir milli punkta og fleira. Hægt er að láta 
forritið finna miðpunkta, smíða samsíða línur og finna jöfnu línu svo fátt 
eitt sé nefnt. Einnig er hægt að setja inn jöfnur, allt frá einföldum 
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línulegum jöfnum yfir í diffurjöfnur og hornafallajöfnur. Með öðrum 
orðum þá eru kvik rúmfræðiforrit öflug tæki fyrir þá sem eru að læra 
hnitafræði og rúmfræði á 3. og 4. van Hiele stigi (Clements, 2003). 

Kvik rúmforrit hafa verið rannsökuð á ýmsan hátt, til dæmis hafa 
mismunandi gerðir kvikra forrita verið borin saman. Rannsakað hefur 
verið hvernig þau eru nýtt við nám og kennslu og hvaða áhrif þau hafa á 
nám nemenda (Sinclair, 2003). Hægt er að nýta forritin á ýmsa vegu en 
algengast er að teikna form, myndir og gröf eða þá að nota svokallað 
drag mode sem hér verður kallað dragleið en sú leið er talin vera helsti 
kostur kvikra rúmfræðiforrita. Dragleiðin byggist á því að til dæmis 
punktur eða lína er dregin til og fylgst með hvernig formin og 
upplýsingar breytast. Hafa ber í huga að dragleiðin hentar ekki öllum því 
að nemendur geta átt það til koma ekki auga á eiginleikana heldur líta 
einungis á þetta sem leið til að breyta formum. Dæmi um slíkt er þegar 
viðkomandi minnkar hæðina í jafnarma þríhyrningi. Þá sér hann ef til vill 
eingöngu þríhyrninginn minnka en kemur ekki auga á það að 
grunnlínuhornin eru alltaf jöfn hvort öðru. Í rannsókn sem Arzarello og 
samstarfsmenn hans gerðu (1998) er þrem mismunandi gerðum dragleiða 
lýst og koma þær oftar en ekki hvor á eftir annarri. Fyrst er notuð 
svokölluð stefnulaus dragleið (wandering dragging) þar sem notandinn 
dregur tilviljanakennt án þess að hafa neitt sérstakt markmið í huga. 
Síðan kemur dragprófun (dragging test) þegar notandinn er að ganga úr 
skugga um hvað sé draganlegt. Þegar notandinn hefur farið í gegnum 
fyrstu tvær dragleiðirnar fer hann að nota stefnufasta dragleið (lieu muet 
dragging). Á þessu stigi er hann að draga eitthvað markvisst til að 
fylgjast með hvað breytist eins og til dæmis að draga punkt á línu til þess 
að fylgjast með hvernig hliðarlengdir eða horn breytast (Hollebrands, 
2007). 

Við notkun kvikra rúmfræðiforrita er talin ein besta leiðin til að 
fylgjast með hugsanaferli nemendanna og hver skilningur þeirra er á 
ákveðnu rúmfræðifyrirbæri að láta þá nota stefnuföstu dragleiðina og 
fylgjast með þeim ásamt því að spyrja spurninga sem krefjast þess að þeir 
greini og ígrundi það sem þeir eru að gera. Til að auka líkurnar á því að 
þeir noti þessa leið þarf að skipuleggja vel kynningu á viðfangsefninu og 
hjálpa þeim að koma auga á það sem á að greina (Sinclair, 2003; 
Laborde, Kynugos, Hollebrands og Strässer, 2006). Þegar nemendur 
byrja að nota forrit sem þessi fer af stað visst ferli sem er nánast 
sammerkt með þeim öllum. Fyrst prófa þeir sig ómarkvisst áfram með 
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einföldustu skipanir. Á þessu stigi heyra þeir sjaldnast hvað kennarinn er 
að segja þó svo hann sé að útskýra virkni forritsins eða verkefnin. Þess 
vegna er gott að kennari útskýri virknina áður en verkefni eru lögð fyrir 
og jafnvel leyfi nemendum að prófa sig áfram með forritið áður en 
kennsla hefst. Á næsta stigi fara nemendur að teikna í forritinu og fara 
þeir þá mikið eftir auganu og eru ekki mjög nákvæmir. Síðan fara þeir að 
vinna ómarkvisst með rúmfræðileg viðfangsefni án þess endilega að gera 
sér grein fyrir að þau séu rúmfræðilegs eðlis. Að lokum byrja þeir að átta 
sig á möguleikum forritsins og nota það markvisst til að vinna með 
rúmfræðileg viðfangsefni (Laborde og Laborde, 1995). Með því að vera 
vakandi yfir þessu ferli má skipuleggja kennsluna eftir því og koma 
þannig í veg fyrir mögulega árekstra. Kennarar gætu litið á það sem 
veikleikamerki hjá sér ef nemendur fara að prófa sig áfram þegar þeir 
eiga að vera að vinna markvisst. Jafnvel reyndustu kennarar sem kenna 
rúmfræði í fyrsta sinn með svona forritum hafa fengið á tilfinninguna að 
þeir missi stjórn á bekknum. Þessi tilfinning hefur verið skilgreind og 
byggist sú skilgreining á að kennurum finnst þeir vera að missa tökin á 
skipulags-, persónulegri og faglegri stjórn. Skipulagsstjórn byggist á því 
að kennsluumhverfið sé vel skipulagt og þeir geti haldið uppi aga. 
Persónuleg stjórn er færni kennarans til að meta eigin væntingar og 
framfarir nemenda. Fagleg stjórn þýðir að kennarinn getur svarað 
spurningum nemenda (Clements, 2003). Eflaust kannast margir kennarar 
við þessa þætti þegar þeir eru að fara að kenna eitthvað í fyrsta skipti, 
kenna nýjum bekk, nýtt námsefni eða nýjum árgangi. Gott er að hafa 
þetta bak við eyrað þegar þeir kenna rúmfræði í fyrsta sinn á tölvur. Ekki 
má gleyma því að sumir kennarar hafa ekki mikla tölvuþekkingu og sú 
kynslóð sem nú er í grunnskólum hefur alist upp í kringum tölvur. Slíkt 
getur orsakað vanmáttarkennd hjá kennurum sem gerir þeim erfitt fyrir að 
einbeita sér að kennslunni. 

2.4 Samantekt 
Þó svo kenningar Piaget og Inhelder fjalli um hvernig rúmfræðiskilningur 
barna þróast með því að prófa sig áfram þá er vel hægt að yfirfæra þær 
hugmyndir yfir á fleiri aldurshópa en börn. Enda hafa kenningar þeirra 
verið lagðar til grundvallar í kenningum van Hiele hjónanna og 
rannsóknum þar sem verið er að rannsaka hvernig rúmfræðiskilningur 
eflist með hjálp tölvunnar. Þrepamarkmið rúmfræðikennslu í 
Aðalnámskrá grunnskóla falla að van Hiele stigunum og því vel hægt að 
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nota þau við greiningu á þátttakendum og til að meta hvort þróun hafi átt 
sér stað á rúmfræðihugsun þátttakenda. Við hönnun rannsóknarinnar voru 
notuð ýmis atriði sem koma fram í fræðilega grunninum. 

Ýmis rúmfræðiforrit hafa verið hönnuð í gegnum árin og er ein gerð 
flokkuð sem kvik rúmfræðiforrit. Gerðar hafa verið erlendar rannsóknir á 
því hvernig nemendur læra á slík forrit og kemur ýmislegt þar í ljós sem 
nýtist vel við hönnun rannsóknarinnar. Þar má nefna hvernig nemendur 
prófa sig áfram með forritin, hvaða vinnuaðferðir henta best þegar 
markmiðið er að efla skilning nemenda á rúmfræði og mögulega árekstra 
sem kennari getur upplifað þegar hann kennir í fyrsta sinn með slíkum 
forritum. 
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3 Lýsing á rannsókninni 

Rannsóknin fólst í því að skoða hvernig skilningur þróaðist hjá 
þátttakendum þegar þeir unnu verkefni tengd þríhyrningum í 
rúmfræðiforritinu Geogebra. Rannsóknin var eigindleg og fylgst var með 
tveim nemendum í 8. bekk. Áhersla var lögð á að reyna að fá fram hvað 
þátttakendurnir voru að hugsa meðan á verkefnavinnu stóð. Til að greina 
hvernig skilningur þróaðist var tekið stöðuviðtal í upphafi og við lok 
rannsóknar ásamt því að skrá samtöl og það sem fram fór í 
verkefnatímunum. Niðurstöður rannsóknarinnar voru byggðar á 
samanburði fyrrgreindra gagna. 

3.1 Val á þátttakendum 
Ákveðið var að velja tvo nemendur á unglingastigi úr sitt hvorum 
grunnskólanum í Reykjavík. Ekki skipti máli hvaða árgangur yrði fyrir 
valinu eða hvaða skólar en miðað var við að nemendurnir væru í sama 
árgangi, helst mismunandi sterkir í stærðfræði því slíkt gæti mögulega 
gefið skýrari mynd af því hver áhrif kvikra rúmfræðiforrita eru á 
mismunandi getustigi nemenda. Miðað var við að fá hvorki nemendur 
sem teljast mjög sterkir né nemendur sem þurfa sérúrræði í stærðfræði. 
Tveir stærðfræðikennarar, sem rannsakandi þekkir til, sögðu að hjá sér 
væru nemendur á unglingastigi sem mögulega hefðu áhuga á að taka þátt. 
Skólastjórnendum þessara skóla var sent bréf (sjá fylgiskjal 2) þar sem 
beðið var um samþykki þeirra fyrir rannsókninni. Að samþykki fengnu 
var farið í skólana og rætt við nokkra nemendur og þeir spurðir hvort þeir 
hefðu áhuga. Þar sem um ólögráða einstaklinga var að ræða þurfti einnig 
að fá samþykki forráðamanna þeirra (sjá fylgiskjal 3). Alls sýndu átta 
nemendur í 8.-10. bekk áhuga og fengu fimm þeirra samþykki 
forráðamanna. Tveir nemendur úr 8. bekk voru valdir vegna þess að þeir 
uppfylltu fyrrgreind skilyrði. Þeir voru í sama árgangi úr sitt hvorum 
skólanum og missterkir i stærðfræði að mati kennara. 

3.2 Rannsóknaraðferðin 
Rannsóknin var eigindleg og byggðist á hugmyndum Cobbs um 
hönnunar- og rannsóknarhring (Design Research Cycle). Meginmarkmið 
aðferðarinnar er að hanna, prófa og endurskoða kennsluferli sem er ætlað 
að ýta undir þróun stærðfræðihugsunar hjá nemendum á einhverju 
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3.3 Viðtölin 
Ástæða þess að valin var eigindleg aðferðafræði er sú að verið var að 
rannsaka hvernig skilningur tveggja einstaklinga á þríhyrningum mótast 
og þróast. Slíkt er illmögulegt með megindlegri aðferðafræði. Eitt af því 
sem einkennir eigindlega aðferðafræði eru viðtöl. Samkvæmt norska 
sálfræðingnum Kvale þá eru viðtöl samræður milli spyrjanda og svar-
anda. Hann skilgreindi eigindleg rannsóknarviðtöl sem tilraun til að skilja 
sjónarmið svaranda með því að skoða hvað liggur að baki reynslu hans 
áður en vísindalegar útskýringar eru settar fram. Viðtöl eru margbreytileg 
en öll eiga það sammerkt að spyrjandinn verður að vera sá sem útbýr 
ramma og ákveður hvaða reglur gilda á meðan á viðtalinu stendur. Viðtöl 
í formi yfirheyrslna eða atvinnuviðtala hafa það sammerkt að spyrjandinn 
stýrir viðtalinu meira en í sálfræðiviðtölum eða eigindlegum rannsóknar-
viðtölum. Minni stýring á viðtölum verður til þess að svarandinn verður 
afslappaðri og í kjölfarið verður auðveldara að ná til hans. Helsti 
munurinn á sálfræðiviðtölum og eigindlegum rannsóknarviðtölum er að 
sálfræðiviðtöl eru hönnuð til að ná fram skilningi og valda þannig 
breytingum á hugsun svarandans meðan markmið eigindlegra rannsókn-
arviðtala er að skilja svarandann án þess að reyna að fá fram breytingar. 
Rannsóknarviðtöl skiptast í þrjá meginflokka þar sem hver flokkur hefur 
sína kosti og galla. Lokuð viðtöl flokkast undir megindleg viðtöl en þar er 
fastur viðtalsrammi þar sem lokaðar spurningar eru í meirihluta en slíkar 
spurningar gefa ekki möguleika á ígrunduðu svari. Hálf-opin viðtöl 
einkennast af opnum og hálf-opnum spurningum en þó er farið eftir 
ákveðnum viðtalsramma. Opnar spurningar eru þær spurningar sem eru 
slíkar að viðkomandi þarf að ígrunda eða tengja saman nokkra þætti til 
þess að geta svarað. Hálf-opnar spurningar eru þær sem gefa mögulegt 
færi á ígrunduðu svari en hægt er að svara þeim með fáum orðum. Opin 
viðtöl innihalda nánast eingöngu opnar spurningar og þar er 
viðtalsramminn mjög sveigjanlegur. Getur svarandinn í raun farið um 
víðan völl í svörum sínum meðan spyrjandinn reynir að halda 
svarandanum við efnið í hálf-opnum viðtölum (Kvale, 1996). Eins og 
áður segir var ákveðið að nota hálf-opin viðtöl (stöðuviðtöl) vegna þess 
að verið var að meta skilning á þríhyrningum og hugtökum tengdum 
þeim. Lokuð viðtöl henta ekki sem stöðuviðtöl vegna þess að erfitt er að 
greina skilning svarandans og opin viðtöl geta þróast yfir í almennt spjall 
sem mögulega gefur ekki góða mynd af stöðu svarandans. Mikilvægt er 
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að hönnun viðtalsrammans sé vel ígrundað ferli. Við hönnun stöðuviðtala 
í þessari rannsókn var farið eftir sjö skrefa hönnunarferli Kvale. 

Stefnumörkun (thematizing). Fyrst er mörkuð skýr stefna í viðtali og 
er það gert áður en viðtalsramminn er hannaður. Á þessu stigi þarf að 
ákveða hvaða svör væri æskilegt að fá fram og hvers vegna. Þetta 
ígrundunarferli er álíka mikilvægt og þegar verið er að hanna viðtal í 
megindlegri rannsókn. 

Hönnun (designing). Hönnunin byggist á því að skipuleggja viðtalið í 
heild og ákvarða hvernig greiningu gagna skuli háttað og hvernig meta á 
niðurstöður. 

Viðtal (interviewing). Viðtalið byggist ekki eingöngu á því að skrá 
niður munnleg samskipti. Einnig þarf að fylgjast með líkamstjáningu 
svarandans og setja hana í samhengi við munnleg svör. Að fylgjast með 
líkamstjáningu getur skekkt áreiðanleika rannsóknarinnar en reyndur 
spyrjandi getur styrkt áreiðanleikann með því að nota innsæi til að ná 
dýpri skilning á reynslu svarandans. 

Gagnaskráning (transcribing). Þetta er mikilvægt skref frá viðtali til 
greiningar gagna. Þetta skref getur verið mjög tímafrekt en það fer eftir 
lengd viðtala og hversu nákvæmlega á að skrá. 

Greining gagna (analyzing). Aðferðir við greiningu gagna eru 
ákveðnar snemma í hönnunarferlinu. Oftar en ekki er þetta tímafrekasti 
hlutinn í rannsóknarferlinu. Hér þarf að vinna úr upplýsingum gagna og 
setja fram á auðskiljanlegan hátt. 

Endurskoðun (verifying). Þetta skref byggist á því að skoða hvort 
gögnin séu áreiðanleg og meta hvort niðurstöður hafi einhverja meiningu 
eða svari rannsóknarspurningunni. Ein leið til þess að vinna þetta er að 
fara með upptökur eða skráð gögn til þátttakenda rannsóknar og leyfa 
þeim að tjá sig um málið. Þeir geta til dæmis sagt til um það hvort 
rannsakandinn hafi skilið þá rétt. 

Skýrslugerð (reporting). Hér eru niðurstöður skráðar í samhengi við 
rannsóknarspurningu. Beinar tilvitnanir í setningar þátttakenda eru 
undirstaða skýrslugerðar en rannsakandinn þarf að varast það að vera 
með mikinn fjölda beinna tilvitnana (Kvale, 1996). 

Hönnunar- og rannsóknarhringurinn gerði það að verkum að vinnsla 
þessara skrefa var mun viðameiri þar sem tekin voru tvö stöðuviðtöl 
ásamt skráningu og greiningu gagna á verkefnatímunum. Þetta kerfi var 
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haft til hliðsjónar við samningu verkefna til að auðvelda alla gagna-
vinnslu og greiningu. 

3.4 Verkefnin 
Van Hiele skrefin voru aðallega notuð við hönnun á verkefnum og 
kennsluferli. Í töflu 2 er dæmi um fyrirlögn verkefnis með Van Hiele 
skrefunum. Miðað er við að þátttakandinn þekki ekki muninn á 
mismunandi gerðum þríhyrninga og þekki ekki hugtökin tengd þeim 
(unnið af höfundi út frá grein Clements, 2003). 

Tafla 2. Dæmi um fyrirlögn verkefnis með van Hiele skrefunum. Kennslu-
ferlið í töflunni er eins og það var í fyrsta verkefnatíma Birnu 

Hiele 
skref 

Hvað er gert í þessu skrefi 
samkvæmt Hiele Athugasemd 

1 Upplýsingar. 
Kennarinn leggur fram hug-
myndir til þátttakendanna til 
að vinna úr. 

Kennarinn segir hvað skilgreinir þrí-
hyrning, að hann hafi þrjú horn og þrjár 
hliðar. Hann segir frá því að ef form 
uppfyllir þessi skilyrði þá er sama hver 
lögun þess er, alltaf er um þríhyrning að 
ræða. Þátttakandinn fær myndir af 
mörgum mismunandi gerðum þríhyrn-
inga en inn á milli eru form sem falla 
ekki að skilgreiningunni. Hann er beðinn 
um að merkja við öll form sem falla að 
þessari skilgreiningu (fylgiskjal 1a). 

2 Vörðuð þátttaka. 
 Kennarinn tekur þátt í að 
skoða hluti með nemendum 
og leggur til málanna atriði 
sem hjálpa þeim að sjá 
tengingar og eiginleika við-
fangsefnisins. 

Ef þátttakandinn á í erfiðleikum eða 
virðist vera að ruglast á einhverju 
forminu mun kennarinn hjálpa honum 
áfram með því að spyrja opinna 
spurninga er varðar formið, fá fram 
hvað hann er að hugsa og fá hann til að 
ræða um það. 

3 Tenging hugtaka. 
Kennarinn hjálpar þátttakend-
unum að koma auga á hvaða 
hugtök þeir nota við að lýsa 
formum og leggur inn stærð-
fræðileg hugtök. 

Þegar þátttakandinn hefur merkt við 
þau form sem hann telur að falli undir 
skilgreininguna í skrefi 1 þá mun 
kennari ræða við hann um valin form, 
það er rétthyrndan, jafnhliða, jafnarma 
og óreglulegan þríhyrning. Þátt-
takandinn er beðinn að lýsa forminu og 
leggur kennari inn hugtök sem hann 
misskilur eða þekkir ekki. 
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Hiele 
skref 

Hvað er gert í þessu skrefi 
samkvæmt Hiele Athugasemd 

4 Sjálfstæð vinna. 
Kennarinn leggur fyrir rúm-
fræðiverkefni sem hægt er að 
leysa á margvíslegan hátt og 
gefur fyrirmæli um að þátt-
takendurnir megi nota margar 
leiðir og hvetur þá til að skýra 
frá niðurstöðum sínum og 
leiðum.  

Þátttakandinn teiknar þríhyrningana 
(rétthyrndan, jafnhliða, jafnarma og 
óreglulegan) í forritinu Geogebra með 
hjálp kennarans. Kennarinn hjálpar 
einungis með vinnu í forritinu en þátt-
takandinn ræður ferðinni. Verkefnin 
sem hann vinnur eru þessi: 
1) Hvað getur þú búið til margar gerðir 
þríhyrninga sem hafa þrjár hliðar sem 
eru 2 einingar að lengd? 
2) Hvað getur þú búið til margar gerðir 
þríhyrninga sem hafa tvær hliðar sem 
eru 2 einingar að lengd? 
3) Hvað getur þú búið til margar gerðir 
þríhyrninga sem hafa eina hlið sem er 2 
einingar að lengd? 

5 Samþætting.  
Kennarinn hvetur þátttak-
endurna til að ígrunda rúm-
fræðiþekkingu sína með 
áherslu á að þeir setji svar sitt 
fram skipulega og stærð-
fræðilega. 

Eftir að verkefnum er lokið fer fram 
umræða á milli kennarans og þátt-
takandans um það sem fór fram. Verður 
meginmarkmið umræðunnar að fá 
þátttakandann til að lýsa eiginleikum 
þríhyrninganna og segja frá því hvað er 
sameiginlegt með sumum þeirra. Til 
dæmis að jafnhliða þríhyrningur er líka 
jafnarma, að rétthyrndur þríhyrningur 
getur líka verið jafnarma. 

3.5 Greining gagna 
Viðtöl voru tekin upp á segulbönd og síðan skráð orðrétt niður. Vinna í 
tölvu var tekin upp á myndband og samtöl skráð orðrétt. Auk þess voru 
skráðar vettvangsglósur þar sem fram komu atriði sem talin voru 
mikilvæg svo sem truflanir frá umhverfi og hvað olli uppgötvun 
þátttakenda. Notaðar voru kóðunaraðferðir úr bókinni Qualitative data 
analysis (Miles og Huberman, 1994) og var sama kóðunarkerfi notað í 
viðtölum og við greiningu á samtölum sem fóru fram á vettvangi. Var það 
gert til að auðvelda að tengja það sem þar fór fram. Líkt og önnur 
kóðunarkerfi þá byggist kerfi Miles og Huberman á því að taka saman 
gögn til að auðvelda yfirsýn yfir þau. Með öðrum orðum þá er kóðunin 
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greiningartæki. Svokallaðir kóðar eru merki sem notuð eru til þess að 
merkja við orð eða setningar sem er svo hægt að draga saman í lok 
gagnaskráningar og fá heildstæða mynd. Þetta hentar vel þegar verið er 
að skoða breytingu á einhverju viðfangsefni yfir ákveðinn tíma. Kóðarnir 
geta verið allt frá einu orði yfir í flóknar skilgreiningar. Í þessari rannsókn 
eru notuð stök orð (hugtök) og þau tengd við skilning þátttakenda á þeim. 
Í grunninn var kóðunin sett upp á þennan hátt: 

A Tengist viðhorfum þátttakanda á: 

1) Stærðfræði almennt (tilgangur, áhugi og fleira). 

2) Rúmfræðinni (tilgangur, áhugi og fleira). 

3) Þríhyrningum (tilgangur, áhugi og fleira). 

4) Eigin getu (tilgangur, áhugi, framtíðin og fleira). 

5) Viðhorf til forritsins Geogebra. 

B Tengist hugtökum þríhyrninga: 

1) Horn (gleitt, hvasst, grunnlínuhorn, aðlægt horn, mótlægt 
horn). 

2) Hliðar (langhlið, skammhlið, aðlæg hlið, mótlæg hlið). 

3) Gerð þríhyrnings (jafnarma, jafnhliða, óreglulegur, rétt-
hyrndur, hvasshyrndur, gleiðhyrndur, einslaga). 

4) Annað: Flatarmál (hæð, grunnlína), Pýþagóras, Pýþa-
górasarreglan og fleira 

5) Notkun annarra hugtaka sem tengjast ekki þríhyrningum. 

C Tengist eðli þríhyrninganna: 

1) Hornasumma þríhyrninga er 180°. 

2) Eðli jafnhliða þríhyrninga (öll horn jafnstór og allar hliðar 
jafnlangar) 

3) Eðli jafnarma þríhyrninga (jöfnu armarnir jafnlangir, 
grunnlínuhorn jafnstór). 

4) Eðli Pýþagórasarreglunnar (geta beitt henni, geta útskýrt 
hana, geta fært almenna sönnun á því af hverju hún virkar). 

5) Eðli annarra þríhyrninga en jafnhliða og jafnarma. 
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Sem dæmi þá var merkt C2 ef eitthvað kom fram frá þátttakanda um 
eðli jafnhliða þríhyrninga. Til að auðvelda úrvinnslu gagna enn frekar var 
merkt hjá liðum B og C ++ fyrir aftan kóðun ef þátttakandi hafði 
yfirgripsmikinn skilning, + fyrir skilning og 0 ef hann skildi ekki (sjá 
töflu 3). 

Tafla 3. Dæmi um kóðun á lið C2 en hann fjallar um eðli jafnhliða 
þríhyrninga. 

Kóðun Dæmi um atburð 

C2 + Þátttakandi þekkir jafnarma þríhyrning á mynd, getur útskýrt hvers 
vegna hann er kallaður jafnarma þríhyrningur og bendir jafnvel á 
að jafnhliða þríhyrningur sé líka jafnarma. 

C2 + Þátttakandi bendir á jafnarma þríhyrning og segir að hann sé 
jafnarma því að tvær hliðar eru eins. 

C2 0 Þátttakandi þekkir ekki hugtakið jafnarma þríhyrningur og getur 
ekki teiknað slíkan eða fundið hann á mynd. 

 
Unnið var úr gögnum jafnt og þétt. Eftir hvert viðtal og hverja 

fyrirlögn verkefnis voru samtöl skráð niður orðrétt ásamt því að 
rannsakandi ígrundaði það sem fram fór. Ígrundunin fólst í að velta fyrir 
sér hvort markmiðum hafi verið náð, hvað hafi gengið vel, hvað illa og 
hvers vegna, hvað þátttakandinn hafi getað og hvað ekki, hverju hafi þurft 
að skerpa á og að lokum hverju mátti sleppa (sjá fylgiskjal 4). Gerðar 
voru skýrslur út frá ígrunduninni sem voru síðan notaðar til hliðsjónar 
þegar næsta verkefni var hannað (sjá fylgiskjal 5). Við hönnun 
lokaviðtals voru notuð eftirfarandi gögn: 

a) Kóðað upphafsviðtal. 

b) Kóðuð samtöl sem áttu sér stað í hvert skipti sem verkefni 
voru unnin. 

c) Vistuð Geogebra skjöl sem sýna hvað verið var að vinna 
með í hvert sinn. 

Gögnin voru nytsamleg til að greina hvort og hvar breytingar höfðu átt 
sér stað varðandi ákveðin viðfangsefni og vistuðu skjölin sýndu, að hluta 
til, við hvaða aðstæður þessar breytingar urðu. Út frá því var lokaviðtalið 
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hannað með opnum spurningum er vörðuðu fyrrgreind viðfangsefni og 
leiddu í ljós hverjar hugmyndir þátttakendanna voru. 

Þegar þátttakendur svöruðu spurningum tengdum formum á fylgiskjali 
1a var notast við greiningartöflu (fylgiskjal 1b). Þessi aðferðafræði er 
sambærileg rannsókn sem var gerð á 10. bekk grunnskóla í Banda-
ríkjunum (Hollebrands, 2007). Í þeirri rannsókn var fylgst með 16 þátt-
takendum þar sem þeir breyttu rúmfræðiformum (spegla, snúa, stækka, 
minnka og breyta lögun) en í grunninn er hún svipuð. Helsti munurinn er 
að bandarísku þátttakendurnir unnu í tveggja manna hópum sem stuðlar 
að meiri umræðu og samvinnu en hér unnu þátttakendur einir með 
rannsakanda. Einnig fengu þátttakendur í bandarísku könnuninni 21 
kennslustunda kennslu á meðan þátttakendur hér fengu um það bil 8 
kennslustundir. 

Tafla 4. Dæmi um greiningu á rúmfræðilegri hugsun tengdri þríhyrningum 
samkvæmt van Hiele stigunum. 

Prófun 
á stigi Fyrirlögn Verið að prófa Athugasemd 

1 

Þátttakandinn fær 
mynd af þríhyrn-
ingi. Hann er beð-
inn um að segja 
hvað formið heitir. 

Hvort þátttakandinn 
þekkir formið sem 
„þríhyrning“. 

Ef þátttakandinn þekkir 
ekki formið þá fellur hann 
ekki inn í Hiele stigin. 

1-2 

Þátttakandinn fær 
20 myndir af mis-
munandi formum. 
Sum formin eru 
þríhyrningar en 
önnur ekki. Hann 
er beðinn um að 
segja hverjir eru 
þríhyrningar, 
hverjir ekki og 
hvers vegna (sjá 
fylgiskjal 1a). 

Hvort þátttakandinn 
geti flokkað form 
eftir eiginleikum 
þeirra. 

Ef þátttakandinn segir að 
það sé ekki hægt að flokka 
þessi form þá má gera ráð 
fyrir að hann sé á stigi 1. 
Ef hann getur greint út 
þríhyrningana má gera ráð 
fyrir því að hann sé á van 
Hiele stigi 2 í rúmfræði-
legri hugsun tengdri 
þríhyrningum. 
Ef hann getur útskýrt 
hvers vegna sum formin 
eru þríhyrningar og getur 
fært fyrir því óyggjandi 
rök með tilheyrandi 
hugtökum má gera ráð 
fyrir að hann sé á stigi 3. 
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Við greiningu á rúmfræðilegri hugsun þátttakenda voru Val Hiele 
stigin höfð til hliðsjónar (Clements, 2003). Sú greining er ekki tæmandi 
þannig að stigin voru eingöngu notuð til stuðnings. Einnig voru Van 
Hiele skrefin (steps) notuð við hönnun verkefna og fyrirlögn þeirra því 
þau falla vel að vinnuumhverfi þar sem rannsakandinn er leiðbeinandi í 
gegnum ferlið (Clements, 2003; Clements og Sarama, 2000). Í töflu 4 er 
að finna dæmi um greiningu á rúmfræðilegri hugsun tengdri 
þríhyrningum samkvæmt van Hiele stigum en þessi tafla var notuð þegar 
verið var að greina á hvaða stigi þátttakendur voru (unnið af höfundi út 
frá grein Clements, 2003): 

Mikilvægt er að hafa í huga að Van Hiele stigin voru ekki notuð sem 
afgerandi greiningartæki heldur voru þau einungis notuð til stuðnings. 
Eina helsta gagnrýnin á van Hiele stigin fjallar um hversu lítil áhersla er 
lögð á hvað nemandinn er að hugsa varðandi formin. Gert er ráð fyrir að 
viðkomandi þekki ekki formin og mismuninn á þeim ef hann þekkir ekki 
hugtökin (Clements, 2003). Gera má ráð fyrir að sumir nemendur þekki 
vel muninn á formum en kunni ekki að koma orðum að því. 

3.6 Samantekt 
Í þessari rannsókn var skoðað hvernig skilningur þróaðist hjá nemendum 
þegar þeir unnu verkefni tengd þríhyrningum í rúmfræðiforritinu 
Geogebra. Þetta var eigindleg rannsókn þar sem tvær stúlkur úr 8. bekk 
voru rannsakaðar. Rannsóknaraðferðin var byggð á hönnunar- og 
rannsóknarhring Cobbs en sú aðferð hjálpaði við að prófa og endurskoða 
hönnun verkefna. Í upphafi og enda rannsóknarinnar fóru fram stöðu-
viðtöl sem voru hönnuð eftir sjö skrefa hönnunarkerfi Kvale fyrir 
eigindleg viðtöl. Fyrra stöðuviðtalið var mikilvægasta viðtalið í öllu 
rannsóknarferlinu því þar var staða nemandans greind og verkefni þróuð í 
framhaldi af því. Van Hiele skrefin ásamt hönnunar- og rannsóknarhring 
voru notuð til að hanna verkefni og kennsluferli. Við greiningu gagna var 
kóðunarkerfi Miles og Huberman notað. 
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4 Verkefnin 

Forgreining var gerð á þátttakendum fyrir fyrsta verkefnatíma. Þessi 
forgreining var mikilvæg til þess að meta stöðu þeirra og sjá á hvaða stigi 
þeir voru samkvæmt van Hiele. Þar kom fram hverjir styrkleikar og 
veikleikar þátttakenda voru ásamt útlistun á því hvað þeir vissu um 
þríhyrninga. Niðurstöðurnar gáfu vísbendingu um hvar kunnáttu var 
ábótavant og voru nýttar til að setja saman einstaklingsmarkmið sem var 
farið eftir í verkefnatímum og má sjá lista yfir í forgreiningunni. 
Forgreiningin var einnig notuð sem viðmið þegar verið var að skoða 
hvort þróun hefði átt sér stað í rúmfræðihugsun þátttakenda tengdri 
þríhyrningum. 

4.1 Lýsing á forgreiningu 
Í forgreiningunni voru þátttakendur spurðir út í hugtök tengd þrí-
hyrningum og opnar spurningar notaðar til að komast að hver skilningur 
þeirra var á þríhyrningum almennt. Ef viðkomandi mundi ekki eitthvað 
hugtak var hann spurður leiðandi spurninga til að sjá hvort það væri 
gleymt. Dæmi um slíkt var þegar Birna sagðist ekki vita hvað jafnarma 
og jafnhliða þríhyrningar væru og var þá spurð hver hún héldi að 
munurinn sé á þessum tveim þríhyrningum. Ef svo virtist sem hvorki 
þekking né skilningur væri til staðar þá var ekki staldrað lengi við heldur 
næsta hugtak tekið fyrir. Hugtökin sem voru tekin fyrir voru þau sömu og 
koma fram í greiningu gagna bls. 27. Í lok stöðuviðtals voru þátttakendur 
beðnir um að teikna eitthvað að eigin vild í forritinu. Tilgangurinn með 
því var að meta færni þeirra í tölvuforriti sem þessu en þeir sem hafa 
unnið í öðrum grafískum forritum eru fljótari að ná tökum á forritum eins 
og Geogebra. Samkvæmt rannsókn hjá Laborde og Laborde (1995) þá 
fara notendur rúmfræðiforrita í gegnum fjögur stig. Fyrsta stigið 
einkennist af því að notandinn prófar sig ómarkvisst áfram með 
einföldustu skipanir og þar af leiðandi heyri hann sjaldnast það sem 
kennarinn segir. Með því að fá þátttakendur til að teikna í forritinu þá var, 
um leið og færni þeirra var metin, verið að fá þá til að prófa sig áfram 
með forritið og minnka þar með líkurnar á að þeir færu í gegnum þetta 
fyrsta stig og myndu missa af því sem rannsakandinn segði. 
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4.2 Forgreining á Önnu 
Samkvæmt van Hiele þá flokkaðist rúmfræðihugsun Önnu tengd 
þríhyrningum á stigi 3 vegna þess að hún gat skilgreint mismunandi 
gerðir þríhyrninga og aðgreint þá eftir mismunandi eiginleikum þeirra. 
Að hennar sögn var hún nokkuð góð í stærðfræði en hafði litla reynslu af 
tölvunotkun og enga af grafískum forritum. Anna þekkti allmörg hugtök 
tengd þríhyrningum og vissi hvernig átti að beita þeim. Hún sagði til 
dæmis að „grunnlínuhorn jafnarma þríhyrnings eru jafnstór minnir mig“. 
Hún bar það með sér að búa yfir hugtakaþekkingu en skildi ekki alltaf 
hvers vegna hlutirnir eru eins og þeir eru. Dæmi um slíkt var þegar hún 
var spurð um flatarmál þríhyrninga þá svaraði hún umsvifalaust „það er 
grunnlína sinnum hæð deilt með tveimur“. Hún gat þá hvorki útskýrt 
hvers vegna deilt er með tveimur þegar flatarmál þríhyrnings er fundið né 
hvers vegna grunnlína er margfölduð með hæð. Þegar hún sá hvass-, rétt- 
og gleiðhyrnda þríhyrninga með sömu hæð og grunnlínu þá vissi hún ekki 
að þeir höfðu allir sama flatarmál. 

Hjónin Pierre og Dina van Hiele komu fram með aðra áhrifamikla 
kenningu um þróun rúmfræðihugsunar sem byggir á kenningum Piaget og 
Inhelder. Þau segja að rúmfræðiskilningur þróist eftir ákveðnum stigum 

• Hugtök eða atriði sem hún mundi ekki og/eða skildi ekki:Í 
upphafi vissi Anna ekki út á hvað rúmfræði gengi. 

• Hugtök sem hún notaði ekki rétt: Hvasshyrndur, gleiðhyrndur 
og topphorn. 

• Hugtök sem hún þekkti ekki: Mótlæg/aðlæg horn, mót-
lægar/aðlægar hliðar, Pýþagórasarreglan, aðlæg horn/hliðar, 
mótlæg horn/hliðar, einslaga þríhyrningar. 

• Skildi ekki að hægt er að tengja fleiri en eitt hugtak til að lýsa 
sumum gerðum þríhyrninga, til dæmis að jafnhliða 
þríhyrningur er einnig jafnarma og hvasshyrndur. 

Markmið (áhersla lögð á að efla skilning og færni í að beita 
skilningnum): 

• Sönnun á að grunnlínuhorn jafnarma þríhyrnings eru alltaf 
jafnstór. 



43 

• Einslaga þríhyrningar og eiginleikar þeirra. 

• Flatarmál þríhyrninga. 

• Sönnun með hjálp samsíða lína á því að hornasumma 
þríhyrninga er 180°. 

• Sönnun á því að öll horn jafnhliða þríhyrnings eru 60° og að 
hliðarnar eru því alltaf jafnar. 

• Pýþagórasarreglan og hvers vegna hún er sönn. 

4.3 Forgreining á Birnu 
Samkvæmt greiningartæki van Hiele þá flokkaðist rúmfræðihugsun Birnu 
tengd þríhyrningum á stigi 2 - 3 vegna þess að hún þekkti í sundur 
þríhyrninga og gat flokkað þá eftir eiginleikum þeirra en ekki skilgreint 
formin. Hún var að hluta til á stigi 3 vegna þess að hún gat aðgreint 
þríhyrningana eftir eiginleikum þeirra þó hún hefði ekki hugtaka-
þekkinguna til þess að koma orðum að því. Að sögn kennara þá taldist 
Birna vera undir meðallagi í stærðfræði en það fannst henni ekki. Hún 
sagðist „alveg fatta“ hvað kennarinn var að segja en hún gæti ekki „hermt 
eftir“ honum þegar hún átti að gera sjálf. Þegar Birna prófaði sig áfram í 
forritinu kom í ljós að hún hafði ágæta þekkingu á tölvuumhverfi og 
áttaði sig fljótt á ýmsum eiginleikum forritsins. Hún fann til dæmis sjálf 
út hvernig átti að teikna hring, línu og festa línu við punkt. Að hennar 
sögn þá var hún vön tölvum og hafði unnið í forritum á borð við 
myndvinnsluforritið Photoshop. 

Hugtakaþekking tengd þríhyrningum var lítil. Einu hugtökin sem hún 
notaði af sjálfsdáðum voru horn og hliðar. Hún talaði einnig um að 
þríhyrningar væru alltaf 180 í flatarmáli (ruglaði saman hornasummu og 
flatarmáli) og að auðveldast væri að vinna með „þríhyrninga með beinum 
línum“, hér átti hún við rétthyrnda þríhyrninga þar sem „beina línan“ var 
lóðrétt skammhlið. Birna gat fundið alla þríhyrninga á blaðinu sem var 
lagt fyrir í viðtalinu og gat útskýrt hvers vegna þeir voru þríhyrningar og 
hvers vegna hin formin voru það ekki. Aðspurð sagðist hún ekki muna 
hvað hugtökin þýddu sem lýstu gerðum þríhyrninga en gat samt sem áður 
tengt rétt hugtök við þríhyrninga á blaðinu. Gera má ráð fyrir að einhvern 
tímann hafi Birna þekkt þessi hugtök að einhverju leyti eða þá að hún hafi 
notað útilokunaraðferðina, það er að segja hafi vitað að það voru 
mismunandi þríhyrningar til og hafi mátað hugtökin við útlitið. Aðspurð 
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um hugtök á borð við jafnarma, rétthyrnda og jafnhliða þríhyrninga þá 
gat hún bent á slíka þríhyrninga á blaði en gat ekki sagt með neinni vissu 
hverjir eiginleikar þeirra væru, til dæmis hornastærðir jafnhliða 
þríhyrnings og grunnlínuhorn jafnarma þríhyrnings. Hugtökin tengd 
þríhyrningum sem Birna þekkti voru horn, hliðar, hvasshyrndur og 
gleiðhyrndur. Hún gat flokkað þríhyrninga eftir gerðum en ekki notað 
viðeigandi hugtök. 

• Farið var í allar gerðir þríhyrninga, þeir skoðaðir og lögð var 
áhersla á að þátttakandinn notaði viðeigandi hugtök þegar 
hann talaði um það sem fram fór. 

• Sönnun á því að grunnlínuhorn jafnarma þríhyrnings eru alltaf 
jafnstór. 

• Sönnun á því að þríhyrningur með öll horn 60° sé jafnhliða. 

• Flatarmál þríhyrninga. 

4.4 Samantekt á greiningu 
Það kom sterklega fram að Anna hafði mun meiri hugtakaþekkingu en 
Birna og þekkti einnig ýmsar reglur tengdar þríhyrningum, svo sem 
flatarmálsformúluna og hvernig hægt var að nota hornasummu 
þríhyrninga til að finna eitt óþekkt horn í þríhyrningi. Birna hafði fram 
yfir Önnu ágæta færni í að vinna með forrit. Kom það berlega í ljós þegar 
hún teiknaði mynd að eigin vali. Meðan Anna notaði eingöngu 
þríhyrninga var Birna farin að nota hringi, línur og önnur form. Þetta 
gerði hún án aðstoðar. Þegar Önnu var boðið að nota önnur form gat hún 
það ekki fyrr en henni var sýnt hvernig. Báðar stúlkurnar áttu sammerkt 
að vera óöruggar í svörum. Ef þær vissu ekki með fullri vissu það sem 
spurt var um gáfust þær fljótt upp og sögðust ekki muna eða ekki geta 
útskýrt nægilega vel. 

Ef það hefði átt að fara bókstaflega eftir van Hiele stigunum þá benti 
stöðuviðtalið til að Anna væri á stigi 3 og Birna á stigi 1. Þarna komu 
vankantar van Hiele stiganna fram því þegar betur var að gáð kom í ljós 
að Birna skildi ýmislegt varðandi þríhyrninga en hún kunni ekki 
hugtökin, gat til dæmis greint þá í sundur án vandræða og sett þá í flokka 
en gat ekki sagt hvað þeir hétu. Þess vegna var Birna á van Hiele stigi 2 
og yrði unnið með hugtök og reynt að auka skilning hennar á þeim. Ekki 
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var raunhæft að ætla það að hún myndi komast á van Hiele stig 3 meðan á 
rannsókninni stendur en verkefnin voru þó hönnuð með það að leiðarljósi. 
Þó svo Anna kæmi mun betur út og ætti að vera á stigi 3 þá var ekki víst 
að fullur skilningur væri til staðar. Hún gat til dæmis ekki borið saman 
jafnhliða og jafnarma þríhyrninga. Þegar hún var spurð hvað greindi þá í 
sundur sagði hún frá eðli hvors þríhyrnings um sig en gat ekki útskýrt 
muninn á þeim. Vegna þessa urðu verkefni hennar líkt og Birnu að byrja 
á stigi 2 og miða að því að hjálpa henni að komast á stig 3. 

4.5 Verkefni sem voru lögð fyrir 
Við hönnun verkefna voru kenningar Piaget og Inhelder um 
rúmfræðiskilning lagðar til grundvallar sem þýddi að reynt var eftir 
fremsta megni að hjálpa þátttakendum að fá tilfinningu fyrir eðli 
þríhyrninganna með því að leyfa þeim að prófa sig áfram og þannig auka 
líkurnar á að skilningur þróaðist. Þar að auki var reynt að efla skilning 
þátttakenda á hugtökum til að ýta undir frekari skilning á eðli 
þríhyrninganna. Verkefnin tengdust markmiðum sem gerð voru fyrir 
þátttakendur og í sumum tilfellum voru sömu verkefni lögð fyrir báða en 
með mismunandi nálgun og undirbúningi. Markmið rannsóknar var að 
skoða hvernig hægt væri að nota forritið Geogebra til að efla skilning. 
Fyrir utan þessi grunnmarkmið voru önnur markmið sem eru útskýrð við 
hvert verkefni. Öll verkefnin áttu það sameiginlegt að vera unnin í 
þrepum þar sem þátttakandanum var leiðbeint eftir þörfum. Hvert þrep 
var undanfari næsta þreps sem þýddi að ef viðkomandi náði ekki tökum á 
fyrri þrepum, þá voru litlar líkur á því að hann myndi skilja það sem fram 
færi í næsta þrepi. Áhersla var lögð á að þátttakandinn kæmist sjálfur frá 
einu þrepi til annars. Síðasta þrepið innihélt ávallt mat á því hvort 
markmiðum verkefnisins hafi verið náð. 

Hér eru fyrst tekin fyrir verkefnin sem voru eingöngu unnin með 
Önnu, síðan verkefni sem var eingöngu unnið með Birnu og að lokum 
koma verkefni sem voru unnin með þeim báðum, alls sjö verkefni með 
Önnu og fimm með Birnu. Allar myndir sem fylgja textanum nema ein 
voru unnar eftir Geogebra vinnuskjölum sem stúlkurnar unnu með og eru 
þær ekki merktar sérstaklega. Myndirnar voru lagaðar til með því að 
hreinsa burt óþarfa upplýsingar, lita eða feitletra það sem skiptir máli og 
bæta inn upplýsingatextum þar sem það á við. Einnig fylgja með töflur 
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með van Hiele skrefum. Í þeim tilfellum sem vitnað er í það sem 
þátttakendur sögðu þá voru tekin burt hikorð og málfarsvillur. 

Tímaröð verkefna lögð fyrir Önnu. 

1) Stutt verkefni um flatarmál þríhyrninga. 

2) Aukaverkefni um hornasummu marghyrninga. 

3) Einslaga þríhyrningar og eiginleikar þeirra. 

4) Sönnun á því að grunnlínuhorn jafnarma þríhyrnings eru 
alltaf jafnstór. 

5) Sönnun með hjálp samsíða lína á því að hornasumma 
þríhyrnings er 180°. 

6) Pýþagórasarreglan og hvers vegna hún er sönn. 

7) Sönnun á því að öll horn jafnhliða þríhyrnings eru 60° og að 
hliðarnar eru því alltaf jafnar. 

Tímaröð verkefna lögð fyrir Birnu. 

1) Farið var í allar gerðir þríhyrninga. Þeir skoðaðir og hún 
lýsti því sem fram fór og reyndi að finna sjálf út hvaða 
eiginleika þeir höfðu. 

2) Stutt verkefni um flatarmál þríhyrninga.  

3) Aukaverkefni um hornasummu marghyrninga. 

4) Sönnun á því að grunnlínuhorn jafnarma þríhyrnings eru 
alltaf jafnstór. 

5) Sönnun á því að öll horn jafnhliða þríhyrnings eru 60° og að 
hliðarnar eru því alltaf jafnar. 

4.6 Verkefni unnin eingöngu með Önnu 

4.6.1 Einslaga þríhyrningar og eiginleikar þeirra 

Í upphaflegu viðtali við Önnu kom í ljós að hún hafði aldrei heyrt um 
einslaga þríhyrninga en hún var að mati rannsakanda með nægilega mikla 
hugtakaþekkingu og skilning á eiginleikum þríhyrninga til þess að takast á 
við þá. Til þess að geta lagt þetta verkefni fyrir var æskilegt að viðkomandi 
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vissi að hornasumma þríhyrnings er alltaf 180° og hefði einhvern skilning á 
hlutföllum. Hér var verið að vinna frá Hiele stigi 2 til 3. 
Markmið: 

• Að Anna öðlaðist þekkingu á eiginleikum einslaga 
þríhyrninga. 

• Að Anna öðlaðist skilning á því hvernig hægt væri að nota 
hlutfallareikning til að finna hliðalengdir einslaga þríhyrninga. 

Verkefnið þrepaskipt: 
Þrep 1 – Fyrst var teiknaður 
upp rétthyrndur þríhyrn-
ingur og forritið látið birta 
stærð horna. Að því loknu 
var teiknuð spegilmynd af 
þríhyrningnum. Anna var 
beðin um að skoða hvað 
væri sameiginlegt með 
þríhyrningunum tveimur. 
Þeir áttu það sameiginlegt 
að þeir voru jafnstórir en 
aðalatriðið var að hornin 
voru eins í báðum þríhyrningum. Þegar Anna hafði áttað sig á því var farið í 
næsta þrep. Mikilvægt var að Anna áttaði sig á því að ef tvö horn voru eins þá 
var þriðja hornið sjálfkrafa jafnstórt í báðum þríhyrningum. 

Þrep 2 – Kennari hjálpaði 
Önnu að teikna tvo eins 
þríhyrninga þar sem hægt 
var að snúa öðrum þeirra 
án þess að lögun breyttist. 
Anna var beðin um að 
skoða hvort eitthvað 
breyttist þegar honum var 
snúið. Þegar Anna hafði 
komið auga á að hornin 
breyttust aldrei var farið í 
næsta þrep. Hér lagði 
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næsta þrep. Hér lagði kennari inn þá þekkingu að ef horn voru eins í 
tveim þríhyrningum þá voru þeir einslaga. 
Þrep 3 – Anna var beðin 
um að teikna rétthyrndan 
þríhyrning með ákveðnum 
hliðarlengdum. Síðan var 
hún beðin um að teikna 
annan þríhyrning sem 
hafði tvöfalt lengri hliðar. 
Ef Anna sá að hornin voru 
eins og sagði að þetta voru 
einslaga þríhyrningar þá 
fór af stað ígrundunarferli 
með aðstoð kennara þar 
sem reynt var að fá fram með leiðandi spurningum að þríhyrningarnir 
voru í sömu hlutföllum og þar af leiðandi væri hægt að nota 
hlutfallareikning til að finna óþekktar hliðar. Dæmi um spurningar; 
„Hvað þýðir að stóri þríhyrningurinn hefur tvöfalt lengri hliðar en sá 
litli?“, „Hverjar eru þá hliðarlengdir litla þríhyrningsins miðað við þann 
stóra?“. Eftir ígrundun var farið í síðasta þrepið til þess að sjá hvort Anna 
hefði skilið það sem verið var að ræða um og hvort hún gæti yfirfært 
skilninginn á sambærilegt dæmi og var í þessu þrepi. 
Þrep 4 – Kennari teiknaði 
tvo rétthyrnda þríhyrninga 
þar sem annar hafði 
þrisvar sinnum lengri hlið-
ar en hinn. Sá minni hafði 
hliðarlengdirnar 3, 4 og 5. 
Tvö horn voru sýnileg í 
báðum þríhyrningum. Ein 
hliðarlengd stærri þríhyrn-
ingsins var sýnileg og var 
hún 9, hún lá samsíða 
stystu hlið minni þríhyrn-
ingsins. Hér var í fyrsta lagi verið að prófa hvort Anna áttaði sig á því að 
ef tvö horn voru eins þá var þriðja hornið eins sem þýddi að um einslaga 
þríhyrninga var að ræða. Máli skipti að Anna vissi það að hornasumma 
þríhyrninga er 180° og gæti beitt þeirri þekkingu. Í öðru lagi var verið að 
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skoða hvort Anna sæi að hliðarlengdir stærri þríhyrningsins voru þrisvar 
sinnum hliðarlengdir þess litla og þar af leiðandi voru allar hliðar 
margfaldaðar með þremur. Ef hún næði ekki að koma auga á það mætti 
telja það sem svo að hún hefði ekki náð tökum því sem verið var að vinna 
með. 

Tafla 5. Kennsluáætlun með tilliti til van Hiele skrefanna 

Hiele 
skref 

Hvað er gert í þessu 
skrefi samkvæmt Hiele Athugasemd 

1 Upplýsingar Rifjað upp að hornasumma þríhyrninga er 
180° og í framhaldi af því er rifjað upp hvað 
hugtakið hlutfall þýðir og hvernig hægt er að 
nota það, til dæmis í daglegu lífi. 

2 Vörðuð þátttaka Kennarinn aðstoðar Önnu með tæknileg atriði 
varðandi forritið ef þörf á. Spurt er leiðandi 
spurninga þegar það á við: 
„Hvað er sameiginlegt með þríhyrn-
ingunum?“ 
„Hvers vegna eru þetta einslaga 
þríhyrningar?“ 
„Hvers vegna eru þríhyrningar með eins horn 
líka eins í laginu?“ 

3 Tenging hugtaka Þegar verið er að vinna í þrepum verða í 
upphafi notuð hugtökin snúningur, hliðrun og 
speglun. Að öllum líkindum þekkir Anna 
þessi hugtök, ef ekki þá verður ekki mikil 
áhersla lögð á að útskýra þau nánar. Helstu 
hugtök sem verið er að vinna með eru horna-
summur, einslaga þríhyrningar og hlutföll. 

4 Sjálfstæð vinna  Anna vinnur sjálf að sinni lausnarleit með 
aðstoð kennarans sem spyr leiðandi spurninga 
um það sem hún er að fást við. Kennarinn 
grípur ekki inn í nema vankunnátta Önnu á 
forritinu hindri vinnu hennar. Ef Anna kemur 
auga á eitthvað mikilvægt er hún beðin um að 
rökstyðja uppgötvun sína. 

5 Samþætting Þegar síðasta þrepi er lokið er Anna beðin um 
að endursegja hvað var verið að vinna með og 
hvernig hægt sé að nýta þessa nýju þekkingu 
á sviði stærðfræðinnar eða í daglegu lífi. 
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Framkvæmdin: 
Anna átti auðvelt með að vinna fyrstu þrjú þrepin í verkefninu og svör 
hennar við spurningum gáfu til kynna að hún vissi vel út á hvað þetta 
gekk. Hún var til dæmis fljót að átta sig á því að ef einhver tvö horn voru 
eins þá voru þríhyrningarnir einslaga burt séð frá hliðarlengdum og stöðu. 
Hún kom með ábendingu um að samkvæmt þessu væru allir jafnhliða 
þríhyrningar einslaga sem sýndi að hún náði að yfirfæra þessa þekkingu á 
önnur hugtök. Hún átti í svolitlum erfiðleikum með að reikna út 
hliðarlengdir stóra þríhyrningsins í þrepi 4 en það tókst með smá hjálp 
eftir að hún sá að sá stóri hafði þrisvar sinnum lengri hliðar en sá minni. 
Eina hjálpin sem hún fékk var spurningin „Nú veistu að lengd lóðréttu 
hliðar stóra þríhyrningsins er þrisvar sinnum lengri en lengd lóðréttu 
hliðar litla þríhyrningsins. Getur þú fundið út hvað hinar hliðar stóra 
þríhyrningsins eru langar?". Aukadæmi var lagt fyrir þar sem Anna átti að 
reikna til baka, það er að segja að finna út hliðarlengdir minni 
þríhyrningsins þar sem sá stóri hafði fjórum sinnum lengri hliðar en hann. 
Þetta var henni um megn þannig að hér var látið kyrrt liggja. Hún gat með 
engu móti hugsað þetta til baka. 
Mat á því hvort markmiðum hafi verið náð: 
Að Anna öðlist þekkingu á eiginleikum einslaga þríhyrninga. 

Anna náði þessu vel og átti ekki í neinum erfiðleikum með að koma 
auga á einslaga þríhyrninga eða útskýra hvers vegna tveir þríhyrningar 
voru einslaga. 
Að Anna öðlist skilning á því hvernig hægt er að nota hlutfallareikning til 
að finna hliðarlengdir einslaga þríhyrninga. 

Þetta náðist að hluta til. Með smávægilegri hjálp komst hún að því 
hverjar hliðarlengdir stóra þríhyrningsins voru. Hún fann út töluna sem 
þurfti að margfalda hliðarlengdir litla þríhyrningsins með til þess að fá út 
hliðarlengdir þess stóra. Anna lenti í vandræðum þegar hún átti að finna 
hliðarlengdir lítils þríhyrnings út frá stærri einslaga þríhyrningi en þar 
hefði hún getað notað sömu aðferð og í fyrra dæmi. Einnig lenti hún í 
vandræðum ef margföldunartalan var ekki heil tala. Hér var í rauninni 
verið að vinna með algebru og því ekki lögð mikil áhersla á að hún kunni 
reikniaðferðirnar heldur var meira lagt upp úr því að hún skildi hvað hún 
var að vinna með. 
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Þáttur forritsins í verkefninu: 
Forritið hjálpaði mikið þegar Anna var að komast að því að öll horn voru 
eins í einslaga þríhyrningum. Að hennar sögn hefði það verið tímafrekara 
að sanna slíkt með því að teikna þríhyrninga á blað og mæla þá handvirkt 
því slík vinna tæki lengri tíma á meðan forritið gæfi strax svörun. Með 
forritinu gat Anna skoðað þríhyrningana á marga vegu og fylgst með 
breytingunni á hornum með tilliti til snúnings og þess háttar. Erfiðara var 
að nota forritið þegar unnið var með reikniaðgerðir í hlutfallareikningi 
enda bauð forritið ekki upp á slíkar reikniaðgerðir. Án efa hefði verið 
betra að leyfa Önnu að nota dragleiðina á þríhyrninga sem hefðu verið 
forritaðir til þess að halda hlutföllum. Þannig hefði hún geta velt fyrir sér 
samhenginu á milli hliðarlengda tveggja einslaga þríhyrninga. 

4.6.2 Sönnun með hjálp samsíða lína á því að hornasumma 
þríhyrnings er 180° 

Þekking á því að hornasumma þríhyrninga er ætíð 180° sama hvernig þeir 
eru teiknaðir er ekki endilega vísbending um að viðkomandi skilji hvers 
vegna hornasumman er 180°. Þar sem hluti rúmfræðilegrar hugsunar 
Önnu var á Hiele stigi 3 yrði prófað að vinna á Hiele stigi 4. Hún þurfti 
að geta rökstutt og sanna að hornasumma þríhyrninga er 
undantekningarlaust 180°. 
Markmið: 

• Að hugtakaþekking Önnu ykist. Hugtök sem Anna þekkti ekki 
samkvæmt stöðuviðtali og voru tekin hér fyrir voru topphorn 
og einslæg horn. 

• Að efla skilning Önnu á eiginleikum samsíða lína til þess að 
hún gæti nýtt sér þá eiginleika til sönnunar á hornasummu 
þríhyrninga. 

• Að Anna gæti sannað að hornasumma þríhyrninga sé alltaf 
180° og gæti svarað spurningum varðandi þá sönnun. 
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Verkefnið þrepaskipt: 
Þrep 1 – Fyrst teiknaði 
Anna tvær beinar línur sem 
skárust og mynduðu 
þannig tvö gleið horn og 
tvö hvöss horn. Hún var 
beðin um að velta fyrir sér 
hvað hún vissi um hornin. 
Reynt var að fá hana til 
þess að koma auga á að 
hornin sem voru á móti 
hvort öðru (topphornin) 
voru jöfn. Ef hún áttaði sig 
ekki á því lét hún forritið birta hornastærðir og þannig sá hún að hornin 
voru jöfn. Þegar Anna hafði áttað sig á þessu var hugtakið topphorn tengt 
við hornin og að því loknu farið í næsta þrep. Ekki var unnið með 
sannanir á því að topphornin voru jöfn. 
Þrep 2 – Anna teiknaði 
tvær samsíða línur og var 
beðin um að velta fyrir sér 
hvenær samsíða línur 
skærust. Ef hún átti erfitt 
með að skilja að þær 
skærust aldrei gat hún 
notað „þysja út“ skipunina 
zoom-out (hlutföll minnk-
uð) til þess að sjá hvort 
þær skærust. Ef hún kom 
ekki auga á þetta með því 
að þysja út yrðu notaðar leiðandi spurningar til þess að koma henni á 
sporið, til dæmis var hægt að breyta halla annarrar línunnar og sjá þá að 
þær skerast. Þegar Anna hafði áttað sig á að tvær samsíða línur skárust 
aldrei var farið á þrep 3. 
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Þrep 3 – Fyrst teiknaði 
kennarinn upp tvær 
samsíða línur sem voru 
læstar, það er að segja 
haldast samsíða sama 
hvernig þeim var snúið. 
Anna teiknaði fyrst eina 
línu sem skar samsíða 
línurnar. Síðan var hug-
takið einslæg horn kynnt 
því það er grundvallaratriði 
til þess að geta sett fram 
almenna sönnun um hornasummu þríhyrninga. Að því loknu teiknaði 
Anna aðra línu og myndaði þannig þríhyrning. Áður en hún lét forritið 
birta allar hornastærðir var gott að hún velti fyrir sér hvað hún vissi um 
hornin (topphornin og einslægu hornin). Þegar allar hornastærðir voru 
komnar var skoðað að hornasumma við hvern skurðpunkt er 360°. Þegar 
þríhyrningurinn var tilbúinn var Anna beðin um að draga þríhyrninginn 
til og frá til þess að sjá hvort topphorn og einslæg horn héldust. Þegar hún 
hafði komið auga á það var farið í þrep 4. 
Þrep 4 – Upplýsingar um 
hornin voru fjarlægðar 
þannig að eftir stóð þrí-
hyrningurinn inn á milli 
samsíða lína. Hornin í þrí-
hyrningnum voru merkt x, 
y og z. Anna var beðin um 
að fylla inn viðeigandi 
bókstafi í hornin sem voru 
ómerkt. Þetta reyndi á það 
hvort hún gæti beitt því 
sem hún var að læra í þrepi 
1-3. Ef hún myndi fylla þetta rétt út og hún legði saman bókstafi sem 
mynda 360° kæmi í ljós að 2x+2y+2z=360°. Hér reyndi á algebruhugsun 
hennar. Ef hún kæmi auga á að hægt væri að deila með 2 í gegnum 
formúluna og fá út að x+y+z=180° þá væri málið leyst. Gæti hún það 
ekki tæki kennari við og útskýrði það með einföldum sýnidæmum að 
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hægt var að margfalda og deila í gegnum jöfnur og þær héldu samt 
eiginleikum sínum. Þegar Anna skildi þetta var farið í þrep 5. 
Þrep 5 – Anna var beðin 
um að útskýra hvers vegna 
hornasumma þríhyrninga 
er 180°. Ef hún virtist vera 
að endursegja það sem 
kennari hafði sagt var hún 
beðin um að útskýra nánar 
hvað hún átti við. 

 
 
 

Tafla 6. Kennsluáætlun með tilliti til van Hiele skrefanna 

Hiele 
skref 

Hvað er gert í þessu 
skrefi samkvæmt Hiele Athugasemd 

1 Upplýsingar Kennarinn biður Önnu um að sýna fram á 
það með óyggjandi hætti að hornasumma 
þríhyrninga er 180°. Ef hún getur það ekki er 
forritið notað til að kynna fyrir henni að 
topphorn eru jöfn, samsíða línur skerast 
aldrei og einslæg horn eru einnig jöfn. 

2 Vörðuð þátttaka Þar sem Anna þarf að hafa nokkra þekkingu 
á forritinu þarf kennarinn að hjálpa til við að 
teikna þríhyrning á samsíða línum sem 
haldast samsíða. Ef það er ekki gert er hætt 
við að dragleiðin nýtist ekki því samsíða 
línurnar gætu hætt að vera samsíða. Hér er 
verið að vinna á van Hiele stigi 4 þannig að 
gera má ráð fyrir að Anna þurfi meiri 
leiðsögn en áður. Reynt verður eftir fremsta 
megni að láta hana sjálfa komast að svari en 
ef hún getur það ekki mun kennarinn grípa 
inn í og leiða hana áfram en þó ekki hraðar 
en hún ræður við. 
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Hiele 
skref 

Hvað er gert í þessu 
skrefi samkvæmt Hiele Athugasemd 

3 Tenging hugtaka Passað verður upp á að hugtökin topphorn og 
einslæg horn séu rétt notuð, sérstaklega með 
tilliti til þess að samkvæmt stöðumatinu þá telur 
Anna að topphorn sé það horn sem vísar „upp“ á 
þríhyrningi. 

4 Sjálfstæð vinna  Eiginleg sjálfstæð vinna fer fram í þrepi 4. Þá 
situr kennarinn hjá og leyfir Önnu að spreyta sig 
á verkefninu. Þegar hún hefur lokið við að fylla 
inn það sem hún ræður við mun kennarinn 
leiðbeina henni með afganginn og hjálpa til við 
að leiðrétta mögulegar villur. 

5 Samþætting Ef Anna nær að skilja það sem fram fer er hún 
beðin um að sanna að hornasumma samsíðungs 
er 360°. Ef hún getur það klakklaust má gera ráð 
fyrir að hún hafi náð skilningi á sönnuninni um 
hvers vegna hornasumma þríhyrninga er alltaf 
180° og geti beitt sönnuninni á fleiri 
viðfangsefni rúmfræðinnar. 

 
Framkvæmdin: 
Það tók Önnu ekki langan tíma að skilja topphorn og eðli þeirra. Hún var 
fljót að ná því að samsíða línur skerast aldrei en þurfti lengri tíma til að 
átta sig á því að einslæg horn væru alltaf jöfn. Þegar hún áttaði sig á því 
sagði hún „hornin eru eins því að samsíða línan er eins og tvöföld sama 
línan sem liggja eins og ef lína fer í gegnum báðar línurnar þá hljóta öll 
horn að vera eins en samt bara hornin sem liggja eins“. Þegar Anna 
teiknaði þríhyrning milli samsíða línanna fannst henni verkefnið verða 
torskildara. Hún átti til dæmis erfitt með að skilja eðli einslægra horna. 
Þetta gerði það að verkum að hún gat með engu móti unnið í þrepum 4 og 
5. Í þessum þrepum var verið að vinna á van Hiele stigi 4 og því kom 
ekki á óvart að Anna hafi átt í erfiðleikum með þetta. 
Mat á því hvort markmiðum hafi verið náð: 
Að hugtakaþekking Önnu aukist. Hugtök sem Anna þekkti ekki samkvæmt 
stöðuviðtali og voru tekin hér fyrir eru topphorn og einslæg horn. 

Anna náði vel að skilja hvað topphorn eru og eðli þeirra en hún átti í 
meiri erfiðleikum með einslæg horn. 
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Að efla skilning Önnu á eiginleikum samsíða lína til þess að hún geti nýtt 
sér þá eiginleika til sönnunar á hornasummu þríhyrninga. 

Anna komst að því að samsíða línur skerast aldrei og tengdi það fljótt 
við samsíðung, ferning og fleira. Hún kom auga á það að einslæg horn 
við samsíða línu eru alltaf jafnstór en lengra komst hún ekki í 
þekkingarleitinni. 
Að Anna geti sannað að hornasumma þríhyrninga er alltaf 180° og geti 
svarað spurningum varðandi þá sönnun. 

Þessu markmiði var ekki náð. Anna fékk einungis einn og hálfan tíma 
til þess að vinna með þetta en hefði þurft meiri tíma. 
Þáttur forritsins í verkefninu: 
Forritið hjálpaði verulega þegar Anna var að kynnast topphornum og 
einslægum hornum. Hún notaði dragleiðina til þess að koma auga á 
eiginleika þessara horna og samspil þeirra í þríhyrningnum og samsíða 
línunum. Hún sagði þetta um verkefnið eftir að hafa unnið það með 
forritinu: „Mér finnst þægilegt að forritið svarar strax og lætur mann vita 
hvað hefur breyst. Það auðveldar mér að læra. Ég til dæmis skildi alveg 
þríhyrninga en mér finnst ég skilja þá betur í forritinu sjálfu“. Hún benti 
til dæmis á það að þegar hún vann þrepið með topphornunum þá skildi 
hún fljótt að þau væru alltaf jöfn. Ef hún hefði þurft að gera sambærilegt 
verkefni á blaði með gráðuboga þá hefði tekið lengri tíma fyrir hana að 
skilja eðli hornanna. Forritið ætti því að vera hjálplegt verkfæri til að 
vinna með verkefni sem þetta. 

4.6.3 Pýþagórasarreglan og hvers vegna hún er sönn 

Þetta verkefni var tvískipt. Annars vegar að sýna með myndrænum hætti 
eðli Pýþagórasarreglunnar og hins vegar hvernig á að nota hana í 
hefðbundnum útreikningum á blaði. Meiri áhersla var lögð á að Anna 
skildi eðli reglunnar en að hún öðlaðist færni í að beita henni í 
útreikningum. Skilningur á eðli reglunnar fólst í því að geta útskýrt 
hvernig hún virkaði og á hvað hún virkaði. Höfundur taldi það mikilvægt 
að þessi skilningur væri til staðar áður en reikningur byrjaði því það 
auðveldaði alla útreikninga. Væri skilningur ekki til staðar þyrfti hún að 
læra utanað notkun reglunnar sem svo leiddi af sér auknar líkur á 
mistökum í útreikningum, misbeitingu reglunnar (til dæmis á þríhyrninga 
sem væru ekki rétthyrndir) og hættu á að hann myndi gleyma reglunni 
með tímanum. 
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Markmið: 

• Að Anna skilji út á hvað Pýþagórasarreglan gengur og hvert 
eðli hennar er. 

• Að Anna geti notað Pýþagórasarregluna í útreikningum. 

Verkefnið þrepaskipt: 
Þrep 1 – Anna var beðin 
um að teikna línu með 
lengdina 2. Síðan varhún 
beðin um að teikna ferning 
með hliðarlengdirnar 2 og í 
framhaldi af því að útskýra 
hvað flatarmál er, hvernig 
það er reiknað og skráð. 
Lögð var áhersla á að hún 
áttaði sig á því að þegar 
verið er að skoða flatarmál 
fernings þá er verið að 
skoða eina hliðarlengd hans í öðru veldi. Stærsta hindrunin var ef hún 
þekkti ekki veldi. Þegar Anna áttaði sig á þessu var farið yfir í þrep 2. 
Þrep 2 – Anna prófaði sig 
áfram með því að draga 
punta í þríhyrningi sem 
kennari hafði teiknað fyrir 
hana. Þetta var rétthyrndur 
þríhyrningur með áfasta 
ferninga á hverri hlið. 
Hliðarlengd hvers fernings 
ákvarðast af hliðarlengdum 
þríhyrningsins, samkvæmt 
Pýþagórasarreglunni er 

 en á mynd-
inni má sjá að samanlagt flatarmál minni ferninganna tveggja var jafnt 
flatarmáli stærri ferningsins. Geogebra sýndi sjálfkrafa flatarmál 
ferninganna. Þegar Anna kom auga á þetta var farið í þrep 3. 
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Hiele 
skref 

Hvað er gert í þessu 
skrefi samkvæmt Hiele Athugasemd 

1 
Upplýsingar, framhald Í fimmta og síðasta lagi þarf hún að vita 

hvaða hliðar standa fyrir hvern bókstaf 
reglunnar (a, b, c). 

2 

Vörðuð þátttaka Í þessu verkefni er meiri stýring en í öðrum 
verkefnum þar sem útreikningar eru gerðir 
handvirkt en ekki í gegnum Geogebra. Anna 
fær líka ákveðið form sem kennarinn hefur 
teiknað fyrir hana. Þetta er rétthyrndur 
þríhyrningur með áfasta ferninga á hverri 
hlið hans (sjá mynd með þrepi 2). Kennarinn 
teiknar formið fyrir Önnu vegna þess að það 
þarf ákveðna færni í að búa til form sem 
hefur þrjá punkta sem hægt er að draga til, er 
alltaf rétthyrndur þríhyrningur sama hvernig 
hann er hreyfður til og hefur þrjá samfasta 
ferninga sem fylgja eftir breytingum 
þríhyrningsins. 

3 

Tenging hugtaka Skammhliðar og langhlið eru hugtök sem 
verða notuð þegar unnið er með regluna. 
Hugtökin flatarmál og veldi verða einnig 
notuð þegar það á við. 

4 

Sjálfstæð vinna  Sjálfstæð vinna fer aðallega fram í þrepi 1 
en þar vinnur Anna með grunninn að 
skilningi á Pýþagórasarreglunni. Einnig er 
um sjálfstæða vinnu að ræða í öðrum 
þrepum en gera má ráð fyrir að kennarinn 
þurfi að leiðbeina Önnu í átt að svari. 

5 

Samþætting Þegar verkefninu er lokið fer fram umræða 
þar sem Anna er hvött til þess að koma með 
dæmi úr daglegu lífi þar sem hægt sé að nota 
regluna. 

 
Framkvæmdin: 
Þrep 1 gekk fljótt og örugglega fyrir sig. Anna skildi að lengd striksins 
var í raun í fyrsta veldi og flatarmál ferningsins var lengd striksins í öðru 
veldi. Þegar hún spurði: „Er þá línan í þriðja veldi svona eins og 
teningur?“ var ljóst að hún var að ná kjarna málsins. Í þrepi 2 tók um 15 
mínútur fyrir hana að átta sig á því að summa flatarmála minni 
ferninganna var jöfn flatarmáli stóra ferningsins. Oftar en ekki festist hún 



60 

í að leita eftir samhengi milli lengda lína og þurfti að benda henni á að 
einbeita sér að flatarmáli ferninganna. Henni fannst allmerkilegt að það 
væri samhengi þarna á milli. Þegar hún áttaði sig á þessu var 
Pýþagórasarreglan sett fram og útskýrð fyrir henni munnlega og á blaði. Í 
fyrstu virtist hún skilja hvernig átti að nota regluna en hún þurfti leiðsögn 
í gegnum lausnir á dæmum í þrepi 3. Þrátt fyrir vinnuna í þrepi 3 og 
ítrekaðar tilraunir gat hún ekki notað regluna. Að hennar sögn voru það 
veldin sem voru að rugla hana í ríminu. 
Mat á því hvort markmiðum hafi verið náð: 
Að Anna skilji út á hvað Pýþagórasarreglan gengur og hvert eðli hennar er. 

Samkvæmt lokaviðtali sem fór fram tveim vikum eftir að þetta 
verkefni var lagt fyrir þá sagði hún: „Þessi regla er til að finna hliðar sem 
maður veit ekki um en maður þarf að vita allavega tvær og það verður að 
vera rétthyrndur þríhyrningur. Ég ruglast samt alltaf á reglunni“. Þetta 
sýndi að Anna vissi til hvers reglan er en færni í að nota hana var 
takmörkuð. 
Að Anna geti notað Pýþagórasarregluna í útreikningum. 

Þessu markmiði var ekki náð enda þekkti Anna ekki veldi eða 
veldisreikninga. 
Þáttur forritsins í verkefninu: 
Forritið var einkar nytsamlegt til að sýna samhengi milli hluta og sem 
grunnur að nýju efni til þess að efla skilning nemenda en þegar kom að 
reikniaðgerðum og útreikningum þá nýttist forritið ekki eins vel. Dæmið 
frá vefsíðu Geogebra er gott dæmi um það hvernig hægt er að nota 
forritið í kennslu. Sá sem leysir dæmið þarf enga færni í forritinu sjálfu 
þar sem dæmið hefur verið unnið frá grunni af einhverjum öðrum og 
síðan flutt úr forritinu sem hreyfimynd sem hægt er að vinna með. Hér er 
það færni dæmasmiðs sem skiptir máli. Ef kennarar vilja að nemendur 
teikni sjálfir dæmi sem þetta eða teikni þríhyrning líkt og í þrepi 2 þá fer 
það eftir færni nemendanna hversu langan tíma það tekur. Að mati 
höfundar getur slíkt tekið heila kennslustund og vaknar því spurning 
hvort þeim tíma sé vel varið. Slík vinna mun án efa efla færni 
nemendanna í forritinu frekar en að efla skilning þeirra á Pýþa-
górasarreglunni. 
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4.7 Verkefni unnin eingöngu með Birnu 

4.7.1 Farið í allar gerðir þríhyrninga 

Í stöðuviðtali sem tekið var við Birnu í upphafi rannsóknar kom í ljós að 
hugtakaþekking tengd þríhyrningum var lítil en hún þekkti þríhyrninga 
frá öðrum formum þegar hún sá þá á mynd. Í þessu verkefni fékk Birna 
tækifæri til þess að vinna með grunnaðgerðir í forritinu sjálfu og einnig 
að vinna með jafnarma, jafnhliða, rétthyrnda og óreglulega þríhyrninga 
ásamt því að greina í sundur hvasshyrnda og gleiðhyrnda. Unnið var með 
eðli þríhyrninganna, þar sem Birna prófaði sig áfram í átt að svari, með 
áherslu á að nota viðeigandi hugtök, svo sem horn, gleitt horn, hvasst 
horn, rétt horn, hlið, gráður, jafnarma, jafnhliða, rétthyrndur, 
gleiðhyrndur og hvasshyrndur. 
Markmið: 

• Að Birna læri og geti beitt hugtökunum jafnarma, jafnhliða, 
rétthyrndur, óreglulegur, hvasshyrndur og gleiðhyrndur 
þríhyrningur og grunnlínuhorn. 

• Að Birna skilji hver munurinn á eiginleikum þríhyrninganna 
er og geti borið þá saman með því að skoða hvað greinir þá í 
sundur og hvað þeir eiga sameiginlegt. 

Verkefnið þrepaskipt: 
Þrep 1 – Birna var beðin 
um að teikna þríhyrning 
þar sem allar hliðar voru 2 
á lengd samkvæmt lengd-
areiningum forritsins. Síð-
an var hún beðin um að 
reyna að teikna fleiri gerðir 
þríhyrninga þar sem allar 
hliðar voru 2. Þegar hún 
hafði komist að því að það 
var einungis hægt að búa 
til eina tegund kynnti kennarinn hugtökin jafnhliða og hvasshyrndur 
þríhyrningur ásamt því að láta forritið birta hornin og í framhaldi af því 
fór fram umræða um það hvað væri markvert varðandi hornin. Til þess að 
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fá nákvæm horn teiknaði kennarinn upp fyrir Birnu nákvæman jafnhliða 
þríhyrning, annars var hætta á því að hvert horn yrði ekki 60°. Þegar 
Birna hafði áttað sig á því hvað jafnhliða þríhyrningur er og vissi að öll 
horn hans eru nákvæmlega 60° var farið í þrep 2. 
Þrep 2 – Þetta þrep var 
sambærilegt þrepi 1 nema 
hér notaði Birna tvær 
hliðar í stað þriggja og bjó 
til eins margar gerðir 
þríhyrninga og hún gat. Ef 
þörf var aðstoðaði kennar-
inn Birnu við að tengja 
hliðarlengdirnar tvær og 
láta forritið teikna sjálf-
krafa þriðju línuna líkt og 
sést á myndinni hér til 
hægri. Unnið var með henni í þessu þrepi þar til hún komst að því að 
hægt er að búa til jafnarma þríhyrning sem er gleið-, hvass- og 
rétthyrndur. Einnig þurfti hún að átta sig á því að grunnlínuhorn jafnarma 
þríhyrnings eru alltaf jöfn. Þegar því var lokið var farið á þrep 3. 
Þrep 3 – Þetta þrep var sambærilegt þrepi 1 nema hér notaði Birna eina 
hlið með lengdina 2 og tvær hliðar með breytilegri lengd. Með þessu átti 
hún að búa til eins margar gerðir þríhyrninga og hún gat. Unnið var með 
henni í þessu þrepi þar til hún komst að því að hægt er að búa til allar 
gerðir þríhyrninga. 
Þrep 4 – Birna var beðin um að gera tvennt. Teikna rétthyrndan 
þríhyrning með allar hliðar jafnar og athuga hvort hægt væri að teikna 
rétthyrndan þríhyrning með allar hliðar jafnar. Hér var verið að athuga 
hvort hún næði að yfirfæra það sem fram fór í fyrri þrepum og hvort hún 
gæti borið saman mismunandi gerðir þríhyrninga eða séð hvað var 
sameiginlegt með þeim.  
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Tafla 8. Kennsluáætlun með tilliti til van Hiele skrefanna 

Hiele 
skref 

Hvað er gert í þessu 
skrefi samkvæmt Hiele Athugasemd 

1 Upplýsingar Kennarinn segir frá hvað einkennir þríhyrning, 
að hann hafi þrjú horn og þrjár beinar hliðar. 
Hann segir frá því að ef form uppfyllir þessi 
skilyrði þá er alltaf um þríhyrning að ræða 
sama hvernig hann er svo í laginu. Birna fær 
myndir af mörgum mismunandi gerðum 
þríhyrninga en inn á milli eru form sem falla 
ekki að skilgreiningunni. Hún er beðin um að 
merkja við öll form sem falla að þessari 
skilgreiningu (fylgiskjal 1a). 

2 Vörðuð þátttaka Ef Birna á í erfiðleikum eða virðist vera að 
ruglast á einhverju formi mun kennarinn hjálpa 
henni áfram með því að spyrja opinna 
spurninga er varða formið og reyna þannig að 
fá fram hvað hún er að hugsa. 

3 Tenging hugtaka Þegar Birna hefur merkt við þau form sem hún 
telur að falli undir skilgreininguna í skrefi 1 þá 
mun kennarinn ræða við hana um valin form, 
það er rétthyrndan, jafnhliða, jafnarma og 
óreglulegan þríhyrning. Hún er beðin að lýsa 
forminu og leggur kennarinn inn hugtök sem 
hún er að misskilja eða þekkir ekki. 

4 Sjálfstæð vinna  Birna teiknar þríhyrningana (rétthyrndan, 
jafnhliða, jafnarma og óreglulegan) með hjálp 
kennarans í forritinu Geogebra. Eina sem 
kennarinn hjálpar með er að vinna í forritinu en 
Birna ræður ferðinni. Verkefnin sem hún 
vinnur eru eftirfarandi: 
1) Hvað getur þú búið til margar gerðir 

þríhyrninga sem hafa þrjár hliðar sem eru 2 
einingar að lengd? Í öllum tilfellum fer 
lengdareiningin eftir hnitum forritsins þannig 
að ekki er hægt að tala um eiginlega 
mælieiningu. 

2) Hvað getur þú búið til margar gerðir 
þríhyrninga sem hafa tvær hliðar sem eru 2 
einingar að lengd? 

3) Hvað getur þú búið til margar gerðir 
þríhyrninga sem hafa eina hlið sem er 2 
einingar að lengd? 
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Hiele 
skref 

Hvað er gert í þessu 
skrefi samkvæmt Hiele Athugasemd 

5 Samþætting Eftir að verkefnum er lokið fer fram umræða 
á milli kennarans og Birnu um það sem fór 
fram. Verður meginmarkmið umræðunnar 
að fá hana til að lýsa eiginleikum 
þríhyrninganna og segja frá því hvað er 
sameiginlegt með sumum þríhyrningum. Til 
dæmis að jafnhliða þríhyrningur er líka 
jafnarma og að rétthyrndur þríhyrningur 
getur líka verið jafnarma. 

 
Framkvæmdin: 
Fyrst fannst Birnu erfitt að halda hliðarlengdum í tveimur og bað um að 
festa þær í þeirri lengd ef það væri hægt. Í þrepi 1 sá hún fljótt að aðeins 
ein tegund þríhyrninga var möguleg ef allar hliðarnar væru eins en í þrepi 
4 þegar hún var beðin um að reyna að teikna rétthyrndan þríhyrning með 
allar hliðar jafnar þá eyddi hún um hálftíma í að prófa sig áfram áður en 
hún komst að þeirri niðurstöðu að það væri ekki hægt. Hún sagði að ein 
hliðin lengdist alltaf (langhliðin) þegar hún reyndi að fá 90° horn. Í 
framhaldi af þessu var hún fullviss um að það væri ekki möguleiki að 
teikna gleiðhyrndan þríhyrning með allar hliðar jafnar. Þarna náði hún 
ekki að tengja við fyrri uppgötvun sína að aðeins ein tegund þríhyrninga 
væri möguleg með allar hliðar jafnar. Í þrepi 2 komst hún að því að hægt 
væri að búa til „ógeðslega margar gerðir“ þríhyrninga. Hún sagði að þeir 
gætu verið hvass-, gleið- og rétthyrndir þríhyrningar en þegar hún sagði 
þetta virtist sem hún hefði rifjað upp eitthvað sem hún hefði gleymt. Á 
þessi stigi sagði hún að gleiðhyrndur þríhyrningur væri með eitt horn 
meira en 90°, hvasshyrndur þríhyrningur væri með öll horn minni en 90° 
og rétthyrndur þríhyrningur væri með eitt 90° horn. Þetta sagði hún sjálf 
án nokkurrar aðstoðar frá kennara. Aftur lenti hún í vandræðum í þrepi 4 
þegar hún var spurð hvort rétthyrndur þríhyrningur gæti verið jafnarma 
þríhyrningur. Hún þurfti dágóða stund til að prófa sig áfram með þetta þó 
svo að hún hefði sagt stuttu áður að jafnarma þríhyrningur gæti verið 
rétthyrndur þríhyrningur. Svo virtist vera að hún hefði ekki getað yfirfært 
fyrri uppgötvun á þetta dæmi. Þrep 3 tók litla stund því að hún sá fljótlega 
að hún gæti búið til hvaða gerð sem er. Hún var beðin um að búa til allar 
gerðir sem hún og gerði án vandræða. Við lok verkefnatímans hafði hún 
frumkvæði að því að skrifa niður á blað öll þessi hugtök og skilgreiningar 
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með myndum. Hún sagðist ætla að eiga þetta þegar hún færi að læra betur 
um þríhyrninga í skólanum. 
Mat á því hvort markmiðum hafi verið náð: 
Að Birna læri og geti beitt hugtökunum jafnarma, jafnhliða, rétthyrndur, 
óreglulegur, hvasshyrndur og gleiðhyrndur þríhyrningur og 
grunnlínuhorn. 

Eftir þennan tíma gat Birna beitt öllum hugtökunum og tengt þau við 
þríhyrninga sem hún sá. Rannsóknin leiddi í ljós að þessi þekking var til 
staðar allan tímann þrátt fyrir örlítinn rugling sem ef til vill byggðist á 
reynsluleysi við að nota hugtökin. Hún kallaði til dæmis rétthyrndan 
þríhyrning „jafnhyrndan þríhyrning“. Í lokaviðtali gat Birna talið 
vandræðalaust upp öll þessi hugtök. Þessu markmiði var náð. 
Að Birna skilji hver munurinn á eiginleikum þríhyrninganna er og geti 
borið þá saman með því að skoða hvað greinir þá í sundur og hvað þeir 
eigi sameiginlegt. 

Í fyrstu átti Birna erfitt með að bera saman mismunandi gerðir 
þríhyrninga en þegar líða tók á rannsóknina síaðist skilningurinn inn. Í 
lokin gat hún talið upp eiginleika hvers þríhyrnings, hvað var 
sameiginlegt með þeim og hvað greindi þá í sundur. Dæmi um slíkan 
skilning kom fram þegar hún sagði að „Jafnhliða þríhyrningar eru alltaf 
hvasshyrndir því að ekkert horn er 90° eða meira, þeir eru líka jafnarma 
þannig séð, bara á alla kanta, sama hvernig hann snýr. Samt eru jafnarma 
þríhyrningar ekki alltaf jafnhliða nema bara stundum, þegar línan niðri 
eða grunnlínan er eins og armarnir. Munurinn er líka að jafnarma geta 
verið gleiðhyrndir en það geta jafnhliða ekki“. Hér sást greinilega að 
Birna hafði náð góðum tökum á hugtökunum. Erfitt er að staðhæfa að 
þetta verkefni hafi kennt henni allt þetta en draga má þá ályktun að það 
hafi að minnsta kosti verið kveikjan að þessari hröðu skilningsþróun. 
Þáttur forritsins í verkefninu: 
Forritið var ómissandi í þessu verkefni. Með því að leyfa henni að prófa 
sig áfram og fá samstundis svörun á hornastærðum og fleiru þá náði hún 
að komast sjálf að svari. Hún minntist á að „með því að fikta sjálf í 
forritinu þá finnst mér ég skilja betur orðin“, sem sýndi að hún átti 
auðveldara með að skilja hugtökin með því að vinna svona verkefni í 
forritinu. Aðspurð um það hvað hún meinti með því að forritið hjálpaði 
henni að skilja betur sagði hún „Þegar kennarinn er að kenna á töflu þá 
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Þrep 2 – Hér áttu þær að 
reyna að finna leið til þess 
að sanna hvers vegna 
grunnlínuhornin eru alltaf 
eins. Þeim var bent á að 
þær mættu teikna inn á 
myndina eða fá aðstoð til 
þess. Ef þær festust hér og 
komust ekki sjálfar að 
svari myndi kennarinn 
skipta jafnarma þríhyrn-
ingnum í tvo hluta. Í fram-
haldi af því myndu þær reyna að finna sönnun á því hvers vegna 
grunnlínuhornin eru eins. Vonast var til þess að þær myndu sjá að úr yrðu 
tveir eins þríhyrningar nema hvað þeir væru spegilmyndin af hvor öðrum, 
þess vegna eru hornin eins. 
Þrep 3 – Þetta verkefni var hannað sérstaklega fyrir Önnu en var líka lagt 
fyrir Birnu til þess að sjá hvort þær myndu leysa það á mismunandi hátt. 
Þegar Anna vann fyrstu verkefnin treysti hún meira á sjón frekar en það 
sem var gefið. Dæmi um slíkt var þegar þríhyrningur sýndist vera jafn-
arma þá giskaði hún á það í stað þess að reyna að finna rökin fyrir því að 
hann væri jafnarma. Þess vegna var verkefnið hannað þannig að allir 
þríhyrningarnir litu eins út (sjá mynd á næstu síðu).3 

                                                      
3  1)  Er jafnarma þríhyrningur því að minnsta kosti tvö horn eru eins. 
 2)  Er jafnhliða þríhyrningur því allar hliðar eru jafnar. Þetta sýnir að 

jafnhliða þríhyrningar eru líka jafnarma en þetta var þungamiðjan í 
síðasta verkefni sem var lagt fyrir báðar, þar sem þær áttu að sanna að öll 
horn og allar hliðar væru eins í jafnhliða þríhyrningi. 

 3)  Er ekki jafnarma þríhyrningur því að síðasta hornið er 60° sem þýðir að 
engin horn eru eins og þar af leiðandi er engin hlið eins. 

 4)  Er jafnarma þríhyrningur því að síðasta hornið er 50°. Þá eru tvö horn 
eins sem þýðir að hann er jafnarma. 

 5)  Er ekki þríhyrningur. Ekkert horn er eins en samt eiga tvær hliðar að vera 
eins. Þetta gengur ekki upp. 
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Hiele 
skref 

Hvað er gert í þessu 
skrefi samkvæmt Hiele Athugasemd 

2 Vörðuð þátttaka Kennarinn hjálpar stúlkunum að teikna 
jafnarma þríhyrning sem helst jafnarma 
sama hvað gert er við hann og gráðurnar 
verða sýnilegar fyrir öll horn þríhyrningsins. 
Einnig hjálpar hann við önnur tæknileg 
atriði ef þau koma upp. Stúlkurnar eru 
beðnar um að breyta þríhyrningnum að vild 
og athuga hvort þær taki eftir einhverju 
sérstöku. Þegar sönnunin á grunnlínu-
hornum hefst mun kennarinn vera til taks ef 
þær komast ekki áfram. 

3 Tenging hugtaka Hugtök sem munu koma fram og þurfa að 
vera á hreinu eru jafnarma, grunnlína og 
grunnlínuhorn. 

4 Sjálfstæð vinna  Stúlkurnar vinna að mestu sjálfstætt nema 
þegar kennarinn lagar til tæknileg atriði 
varðandi forritið. Lögð verður áhersla á 
sjálfstæða vinnu en kennarinn mun leiða 
þær áfram þegar þess þarf. 

5 Samþætting Þegar stúlkurnar hafa komist að því að í 
jafnarma þríhyrningi eru grunnlínuhornin 
alltaf eins og þegar grunnlínuhornin eru eins 
þá sé þríhyrningurinn jafnarma verður spáð 
í hvort þetta eigi við aðrar gerðir 
þríhyrninga. 

Framkvæmdin: 
Anna vissi strax að grunnlínuhornin voru jöfn þannig að hún fór 
umsvifalaust á þrep 2. Þar lenti hún í verulegum vandræðum og það 
hjálpaði henni lítið þegar lóðrétt lína var teiknuð og þríhyrningnum skipt 
þannig í tvo einslaga þríhyrninga. Hana þurfti að leiða í átt að svari þrátt 
fyrir að hún hefði áður verið að vinna með svipaða mynd í verkefninu um 
einslaga þríhyrninga. Fyrst áttaði hún sig á því að ef lóðrétt lína er dregin 
frá efsta punkti þá myndast tvö 90° gráðu horn við grunnlínuna, síðan að 
þríhyrningnum hafi verið skipt niður í tvo jafna helminga og að lokum 
hvernig líta má á línuna sem speglunarás. Á þessu stigi skildi Anna hvers 
vegna grunnlínuhornin eru alltaf eins því að þau eru í rauninni 
spegilmynd hvort af öðru. Í þrepi 3 svaraði hún fjórum fyrstu 
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verkefnunum rétt en sagði að sá fimmti væri jafnarma. Þegar hún sá að 
ekkert horn var eins sagði hún að sá hlyti að vera „mjög sérstakur“ 
jafnarma þríhyrningur sem vakti spurningu um það hvort hún hefði í raun 
skilið það að grunnlínuhornin í jafnarma þríhyrningi eru alltaf eins. Hún 
varð fyrir verulegri truflun vegna þess að allir þríhyrningarnir voru eins í 
laginu sem sýndi að hún treysti á það sjónræna. 

Birna hafði ekki unnið verkefnið með einslaga þríhyrningunum líkt og 
Anna. Samkvæmt stöðuviðtali var Birna lakari í stærðfræði almennt og 
hafði minni þekkingu á hugtökum. Af þessu hefði mátt gera ráð fyrir að 
Birna myndi eiga erfiðara með þetta verkefni en annað kom í ljós. Hún sá 
fljótlega að grunnlínuhornin voru eins og benti á að þá hlytu jafnhliða 
þríhyrningar líka að vera jafnarma. Hún kom sjálf með þá hugmynd að 
skipta þríhyrningnum í tvennt því eins og hún orðaði það „ef hann er með 
tvær línur eins og línan neðst, grunnlínan, er alveg bein (lárétt) þá er þetta 
eins og tveir þríhyrningar sem eru eins, bara hlið við hlið og hinn snýr 
öfugt, er það ekki?“. Aðspurð um það hvað hún græddi á þessari 
uppgötvun sagði hún án þess að prófa sig áfram „þá hljóta hornin að vera 
eins í þeim báðum“. Í þrepi 3 kom í ljós að hún vissi vel að hornasumma 
þríhyrninga er 180° þó svo hún hafi sagt í upphafi að flatarmál 
þríhyrninga væri alltaf 180. Líkt og Anna svaraði hún fyrstu fjórum rétt 
en lenti í vandræðum með þann fimmta. Sagði að hann „gæti eiginlega 
ekki verið þríhyrningur, allavega ekki jafnarma held ég“. 
Mat á því hvort markmiðum hafi verið náð: 
Að stúlkurnar skilji hvers vegna grunnlínuhorn jafnarma þríhyrnings eru 
alltaf jöfn án tilliti til lögunar hans. 

Í upphafi vissi Anna að grunnlínuhornin ættu að vera eins en Birna 
komst að því meðan hún vann í þrepi 1. Báðar náðu að skilja hvers vegna 
grunnlínuhornin eru eins og gátu auðveldlega endursagt sönnunina með 
eigin orðum. Birna átti að vísu til að vilja endursegja það sem 
rannsakandi sagði en gat svarað þegar hún var spurð í kringum hlutina. 
Birna náði tengingunni að „ef tvö horn eru eins þá er þetta jafnarma 
þríhyrningur sem þýðir að jafnhliða þríhyrningur er líka jafnarma því 
hann hefur tvö horn eins“. Anna þurfti aðstoð til þess að koma auga á 
þetta. Markmiðum náð. 
Að stúlkurnar átti sig á að þríhyrningur er jafnarma ef tvö horn eru eins. 

Anna náði þessu strax en Birna þurfti aðstoð. Eftir nokkrar mínútur 
höfðu þær báðar náð að skilja þetta. 
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Þáttur forritsins í verkefninu: 
Þær notuðu báðar dragleiðina til þess að prófa sig áfram sem gerði það að 
verkum að þær áttuðu sig á því að grunnlínuhornin voru alltaf eins. Fram 
kom að forritið nýttist þeim afar vel þegar þær prófuðu sig áfram að svari. 
Allar tölulegar upplýsingar uppfærðust um leið og einhverju var breytt 
sem hjálpaði þeim að koma auga á að grunnlínuhornin eru alltaf jöfn. 
Þetta hefur verið talin einn af kostum kvikra rúmfræðiforrita. Velta má 
fyrir sér hvort skilningur stúlknanna hefði komið svona fljótt ef þær hefðu 
gert þetta á blaði. Forritið nýttist ekki í þrepi 3 því allar myndir voru 
fyrirfram teiknaðar og ekki hægt að prófa sig áfram með þær. Það hefði 
þjónað sama tilgangi að gera verkefnið á blaði. 

4.8.2 Stutt verkefni um flatarmál þríhyrninga 

Þetta verkefni var upphaflega hugsað fyrir Birnu en Anna fékk að prófa 
það líka vegna þess að þó svo hún þekkti flatarmálsformúlu þríhyrnings 
er þá var ekki víst að hún skildi hana. Birna hélt því fram í fyrra 
stöðuviðtali að flatarmál þríhyrninga væri alltaf 180 og var því verkefnið 
hannað með það að markmiði að leiðrétta þann misskilning. 
Markmið: 

• Að Birna átti sig á því að flatarmál þríhyrninga er breytilegt. 

• Að stúlkurnar skilji hvað liggur að baki flatarmálsformúlu 
þríhyrninga og hvernig henni er beitt. 

• Að stúlkurnar átti sig á því að ef hæð og grunnlína þríhyrnings 
breytist ekki þá er flatarmálið alltaf það sama. 

Verkefnið þrepaskipt: 
Þrep 1 – Fyrst var unnið 
með flatarmál rétthyrnds 
þríhyrnings og það skoðað 
út frá flatarmáli rétthyrn-
ings og hvernig þríhyrn-
ingurinn er í raun helm-
ingur af rétthyrningnum. 
Þegar það var komið fram 
að flatarmál þríhyrninga er 
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lengd (grunnlína) sinnum breidd (hæð) deilt með tveimur, þá var farið í 
næsta þrep. Allar mælieiningar sem voru gefnar miðast við hnitakerfi 
forritsins þannig að þegar talað var um hæðina 3 þá var það fjarlægðin frá 
punktinum (1,1) til punktsins (1,4). 
Þrep 2 – Haldið var áfram 
með sömu hæð og sömu 
grunnlínu en efri punktur 
þríhyrningsins var færður 
til. Þá sást að flatarmálið 
breyttist aldrei, sama 
hversu mikið þríhyrning-
urinn var teygður. Í 
framhaldi af þessu fór 
fram umræða um það 
hvers vegna flatarmálið 
breyttist aldrei og hvaða 
atriði það eru sem hafa áhrif á flatarmálið. 

Tafla 10. Kennsluáætlun með tilliti til van Hiele skrefanna 

Hiele 
skref 

Hvað er gert í þessu 
skrefi samkvæmt Hiele Athugasemd 

1 Upplýsingar Einu upplýsingarnar sem stúlkurnar fá er að 
nú á að vinna með flatarmál. 

2 Vörðuð þátttaka Kennarinn leiðir stúlkurnar áfram með 
leiðandi spurningum. Annað gerir hann ekki. 
Hér eru nokkur dæmi um spurningar sem 
leiða frá einu yfir í annað. 
1) „Hér er grunnlínan 4 og hæðin 3 og 

forritið segir að flatarmálið sé 6. Hvernig 
heldur þú að flatarmálið sér reiknað?“ 

2) „Af hverju er deilt með tveimur?“ 
3) „Þú varst að reikna út flatarmál rétthyrnds 

þríhyrnings. Hvað gerist með flatarmálið 
ef þú hreyfir til efsta punktinn?“ 

4) „Hvers vegna breytist flatarmálið ekki?“ 

3 Tenging hugtaka Þegar flatarmál þríhyrninga er fundið er talað 
um grunnlína sinnum hæð en ekki lengd 
sinnum breidd. 



73 

Hiele 
skref 

Hvað er gert í þessu 
skrefi samkvæmt Hiele Athugasemd 

4 Sjálfstæð vinna  Stúlkurnar vinna algerlega sjálfstætt að 
lausnarleitinni. 

5 Samþætting Ekki verður unnið sérstaklega með 
samþættingu við annað efni þar sem ekkert 
annað verkefni tengist flatarmáli. 

 
Framkvæmdin: 
Þær komust báðar í gegnum þetta verkefni hnökralaust. Í lokin var 
kominn skilningur á því hvað liggur að baki formúlunnar og þær fundu út 
að það voru grunnlínan og hæðin sem skiptu máli en ekki lögun 
þríhyrningsins. Hvorug þeirra kunni í upphafi að reikna flatarmál 
þríhyrninga sem voru ekki rétthyrndir. 
Mat á því hvort markmiðum hafi verið náð: 
Að Birna átti sig á því að flatarmál þríhyrninga er breytilegt. 

Þessu markmiði var náð. Hún sagðist einfaldlega hafa ruglað flatar-
málinu við hornasummu í upphafi. Dágóða stund tók að fá þetta fram því 
að hún hélt fast í það að allir þríhyrningar væru 180 að flatarmáli og 
munurinn á stærð þríhyrninga færi einungis eftir hvort verið væri að mæla 
í millimetrum, metrum og svo framvegis. 
Að stúlkurnar skilji hvað liggur að baki flatarmálsformúlu þríhyrninga 
og hvernig henni er beitt. 

Þær náðu í lokin að skilja formúluna. Þær gátu til dæmis sagt hvers 
vegna deilt var með tveimur en það höfðu þær ekki vitað fyrr. 
Að stúlkurnar átti sig á því að ef hæð og grunnlína þríhyrnings breytist 
ekki þá er flatarmálið alltaf það sama. 

Þær áttu auðvelt með að skilja þetta meðan þríhyrningurinn rúmaðist 
innan rétthyrningsins en erfitt með að skilja hvers vegna formúlan átti við 
þegar þríhyrningurinn var teygður mjög langt út fyrir rétthyrninginn. Þær 
sögðust báðar hafa haldið að flatarmálið minnkaði. Þær ákváðu samt að 
treysta forritinu því að forritið sýndi alltaf að flatarmálið breyttist ekki. 
Þáttur forritsins í verkefninu: 
Hér var notuð dragleiðin með einn punkt til að skoða hvað gerðist þegar 
hann var hreyfður. Grunnlínan og hæð héldust þannig að flatarmálið 
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Þrep 2 – Valdir voru tveir geislar 
og þríhyrningur myndaður út frá 
þeim. Hér var vitað að eitt hornið 
var 60° og hann var jafnarma 
(það er að segja ef þær komu 
auga á að hann væri jafnarma). 
Þar sem hann var jafnarma þá 
hlutu grunnlínuhornin að vera 
jöfn. Hornasumma þríhyrningsins 
er 180° og eitt horn var 60°. Eftir 
stóðu 120° sem skiptust jafnt á 
tvö horn sem gerðu 60° hvort. Þá 
hafði verið sannað að það myndaðist þríhyrningur með öll horn 60° en það 
hafði ekki verið sannað enn að allar hliðar væru jafnar. Þegar hér var komið 
við sögu var farið á næsta þrep. 
Þrep 3 – Hér fór fram umræða 
þar sem viðkomandi átti að 
sanna að allar hliðar væru jafnar 
ef hornin voru öll 60°. Eina 
vísbendingin sem kennari gaf var 
að hægt væri að nota það sem 
vitað var um jafnarma þríhyrn-
inga til að komast að svari. 
Sönnunin byggðist á því að hægt 
er að snúa þríhyrningum að vild 
og getur þá hver hlið verið 
grunnlína og þar sem grunnlínuhornin eru alltaf jöfn þá fæst alltaf 
jafnarma þríhyrningur sem þýðir að allar hliðar eru jafnar. Þegar 
sönnunin var komin var farið á næsta þrep. 
Þrep 4 – Hér fór fram umræða um það sem fram hafði farið og gengið úr 
skugga um hvort þær skildu hvað hafði verið gert. Spurt var í kringum 
hlutina til þess að varpa ljósi á það. 
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Tafla 11. Kennsluáætlun með tilliti til van Hiele skrefanna 

Hiele 
skref 

Hvað er gert í þessu 
skrefi samkvæmt Hiele Athugasemd 

1 Upplýsingar Til þess að geta leyst þetta verkefni þarf að 
vera á hreinu að grunnlínuhorn jafnarma 
þríhyrnings eru alltaf jöfn, að hornasumma 
þríhyrnings er alltaf 180° og að í hring séu 
360°. Þetta verður rifjað upp í byrjun 
verkefnis áður en eiginleg vinna hefst. 

2 Vörðuð þátttaka Kennarinn spyr leiðandi spurninga sem 
leiðir stúlkurnar í átt að sönnuninni. Sjá 
nánar um þetta í þrepunum. 

3 Tenging hugtaka Unnið hefur með öll helstu hugtökin úr 
öðrum verkefnum. Nýtt hugtak sem verður 
notað hér er hugtakið geisli. Verður það 
kynnt og útskýrt ef þess þarf. 

4 Sjálfstæð vinna  Stúlkurnar vinna sjálfar í forritinu eftir 
leiðsögn frá kennaranum. 

5 Samþætting Hér er verið að samþætta sama efni úr vinnu 
sem þær hafa unnið í fyrri verkefnum. 
Verkefnið endar á því að ræða um þessa 
samþættingu og hvort möguleiki sé á því að 
þessi þekking og skilningur nýtist á öðrum 
sviðum. 

 
Framkvæmdin: 
Fyrsta hindrun Birnu var að átta sig á því að geislarnir voru allir jafnir og 
þar af leiðandi var kominn jafnarma þríhyrningur. Anna áttaði sig á þessu 
sjálf og án vandræða. Báðar voru fljótar að átta sig á því að öll horn voru 
60° en mesti tíminn fór í að klára þrep 3, að sanna að allar hliðar voru 
jafnar. Þær þurftu ábendingu um að nota það sem þær vissu um jafnarma 
þríhyrninga til þess að fá fram svarið. Anna var fyrr til að átta sig á þessu 
en Birna lenti í vandræðum með endursögn á sönnuninni. Þær náðu að 
vinna sjálfar í forritinu að nánast öllu leyti nema endrum og eins þegar 
þær spurðu um smávægileg atriði eins og að teikna punkta þar sem línur 
skárust. 
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Mat á því hvort markmiðum hafi verið náð: 
Að stúlkurnar skilji hvers vegna öll horn eru 60° í jafnhliða þríhyrningi 
og hvers vegna allar hliðar eru jafn langar þegar öll horn eru 60°. 

Markmiði var náð. Þær gátu rökstutt hvort tveggja. Sjá nánar um þetta 
í næsta markmiði. 
Að stúlkurnar geti með eigin orðum rökstutt ofangreinda sönnun. 

Í fyrstu virtust báðar ætla að nota orðalag kennarans við sönnunina en 
Anna gat notað sitt eigið orðalag í lokin. Birna lenti hins vegar í 
vandræðum þegar hún var spurð nánar út í rökstuðning sinn. Í seinna 
stöðuviðtalinu var hún spurð aftur út í sönnunina og þá gat hún rökstutt 
og svarað spurningum út frá því. Ef til vill hafði þetta síast inn hjá henni 
eða þá að hún hafði verið að prófa sig áfram í einrúmi. 
Að stúlkurnar sjái hvernig hringir og þríhyrningar tengjast innbyrðis.  

Markmiði náð. Birna sýndi sérstakan 
áhuga á að vita meira um samspil þríhyrninga 
og hringja. Forritið var notað til þess að finna 
miðju hrings út frá hornréttum línum sem 
skera miðpunkta hverrar línu í þríhyrningum. 
Þetta fannst Birnu mjög merkilegt. 
Þáttur forritsins í verkefninu: 
Það hefði verið hægt að vinna þetta verkefni 
að hluta til með hringfara og reglustiku enda minntust þær á að hafa gert 
eitthvað svipað í skólanum. Þær gátu gert ýmislegt í forritinu sem ekki 
var hægt á blaði eins og að stækka, minnka og snúa því sem verið var að 
vinna með og fylgjast með hvað breyttist. Þetta notuðu þær óspart og að 
þeirra sögn hjálpaði þetta þeim að skilja hvað þær voru að gera. 

4.8.4 Aukaverkefni um hornasummu marghyrninga 

Í fyrra stöðuviðtali kom í ljós að stúlkurnar sáu ekki tilgang í að læra 
sérstaklega um þríhyrninga því þeir nýttust ekki í neinu sérstöku nema 
maður væri arkitekt eða ef svo ólíklega vildi til að til sölu væri þríhyrnt 
hús eins og Birna komst að orði. Þetta verkefni var aukaverkefni sem var 
lagt fyrir þegar tími gafst. Verkefnið tengdist ekki öðrum verkefnum 
beint nema að hér var ítrekað bent á að hornasumma þríhyrninga er 180°. 
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Markmið: 

• Að stúlkurnar finni tilgang í því að læra um þríhyrninga. 

• Að stúlkurnar sjái að þríhyrningar tengjast öðrum formum 
með einum eða öðrum hætti. 

Verkefnið þrepaskipt: 
Hér var einungis um eitt þrep að ræða þar sem þetta var stutt verkefni í 
einum lið. 
Þrep 1 – Fyrst átti að 
teikna þríhyrning að eigin 
vali. Spurt var um 
hornasummuna. Síðan var 
viðkomandi beðinn um að 
bæta við öðrum þríhyrn-
ingi. Spurt var hvað 
formið héti sem nú var til 
og hver hornasumman 
var. Síðan var teiknaður 
tíhyrningur og viðkom-
andi beðinn um að finna 
út hornasummuna. Í lokin 
var umræða um það sem fram fór í verkefninu. 

Kennsluáætlun með tilliti til van Hiele skrefanna 

Ekki var unnið samkvæmt Hiele skrefunum í þessu verkefni þar sem þetta 
var stutt aukaverkefni. 
Framkvæmdin: 
Báðar skildu strax hvernig þetta virkaði en Anna fór skrefinu lengra og 
komst að því að hornasumma marghyrninga var fjöldi horna mínus 2 
sinnum 180°. Þessu komst hún að með því að teikna ferhyrning, 
fimmhyrning og sexhyrning og skoða samhengið milli þeirra. Birna fann 
ekki þessa reglu sjálf og átti í erfiðleikum með að skilja regluna þegar 
hún var kynnt. Aðferðin sem Birna notaði til að finna hornasummu 
marghyrnings var að skipta honum í þríhyrninga og margfalda fjölda 
þríhyrninganna með 180. 
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Mat á því hvort markmiðum hafi verið náð: 
Að stúlkurnar finni tilgang í því að læra um þríhyrninga. 

Önnu fannst þríhyrningar verða „skemmtilegri“ eftir þetta verkefni og 
sagði að hún hefði aldrei vitað að það væri hægt að nota þá svona. Hún 
var þess fullviss að það væri hægt að læra meira „sniðugt“ varðandi 
þríhyrningana. Hún spurði ekki frekar út í það. 

Birnu fannst frekar tilgangslaust að læra um þríhyrninga þrátt fyrir að 
geta notað þá til að finna út hornasummu marghyrninga. Sagði að hringir 
og ferhyrningar væru miklu meira notaðir. Hún var samt sammála því að 
það þyrfti að líka læra eitthvað um þríhyrninga þá sérstaklega flatarmál. 
Að stúlkurnar sjái að þríhyrningar tengjast öðrum formum með einum 
eða öðrum hætti. 

Þeim fannst báðum sniðugt að hægt væri að nota þríhyrninga til þess 
að finna hornasummu marghyrninga en Birna var sú sem vildi vita meira, 
til dæmis spurði hún hvort hringir og þríhyrningar tengdust eitthvað, sem 
þeir vissulega gera. 
Þáttur forritsins í verkefninu: 
Þetta verkefni, eins og það var lagt fyrir, hefði án efa verið hægt að gera 
eins vel á blaði svo fremi sem viðkomandi vissi að hornasumma 
þríhyrninga er 180°. Eina sem var gert í forritinu í þessu verkefni var að 
teikna upp marghyrninga og skipta þeim síðan niður í þríhyrninga. 

4.9 Samantekt 
Þegar verkefnin voru skoðuð þá sást að Anna fékk alls 7 verkefni en 
Birna fékk 5 verkefni. Ástæðan var sú að Birna þurfti lengri tíma til að 
vinna með þau verkefni sem lögð voru fyrir þær báðar. Markmiðin sem 
voru fyrir hvert verkefni náðust að hluta eða mestu leyti. Þau markmið 
sem náðust ekki byggðust aðallega á atriðum sem tengdust 
reikniaðgerðum og þegar stúlkurnar þurftu að geta rökstutt eitthvað 
ákveðið. Verkefnin höfðu þau áhrif á stúlkurnar að hugtakaþekking og 
skilningur efldist til muna og sást það best á umræðum um efnið meðan 
unnið var með það og í seinna stöðuviðtali. Mestur skilningur varð til 
þegar þær fengu að prófa sig áfram í forritinu en minni skilningur þegar 
inngrip kennarans var of mikið. Þegar slíkt hendir er hætta á því að 
nemandinn hætti í eigin lausnarleit. Mestur lærdómur átti sér stað þegar 
þær fengu að byggja vinnu sína upp frá grunni í forritinu og ígrunduðu 
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það sem fram fór. Yfir heildina litið gekk fyrirlögn verkefna vel, það 
hefði þó verið betra að fá lengri tíma fyrir þessi verkefni eða velja færri 
verkefni og kafa dýpra í hvert þeirra. 
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5 Umræða 

Hér er dregið fram það helsta úr verkefnavinnunni. Þá koma fram helstu 
niðurstöður og umræður í framhaldi af því. Áhersla var lögð á að skoða 
hvaða áhrif forritið hafði í stað þess að skoða hvernig þátttakendur notuðu 
forritið. 

5.1 Anna 
Í lok rannsóknar gat Anna notað öll hugtök sem hún þekkti ekki í upphafi 
fyrir utan hugtakið hvasshyrndur þríhyrningur en hún sagði að slíkir 
þríhyrningar þyrftu einungis tvö hvöss horn til að kallast hvasshyrndir. 
Allir rétthyrndir þríhyrningar hafa til dæmis tvö hvöss horn þannig að 
þessi staðhæfing féll um sjálfa sig. Þetta gaf til kynna að Anna ætti ennþá 
erfitt með að greina eðli þríhyrninga, hvað væri sameiginlegt með 
mismunandi gerðum og hvað aðgreinir þá. Hún gat talið upp eiginleika 
hverrar gerðar en átti erfiðara með að bera þær saman. Anna náði ekki að 
nýta sér forritið eins vel og vonast var til. Í hennar tilfelli hefði ef til vill 
sýnikennsla á töflu eða á blaði borið sama árangur. 

5.1.1 Mat á markmiðum 

Sönnun á því að grunnlínuhorn jafnarma þríhyrnings eru alltaf jafn stór. 
Anna skildi nú hvers vegna grunnlínuhornin eru jöfn í jafnarma 

þríhyrningi og gat útskýrt hvers vegna, í orðum myndum og með 
Geogebra. Notkun forritsins hjálpaði mikið til við að efla þennan 
skilning. 
Einslaga þríhyrningar og eiginleikar þeirra. 

Anna þekkti eiginleika einslaga þríhyrninga en gat ekki leyst dæmi 
sem tengdust þeim. Með öðrum orðum þá vissi hún að einslaga 
þríhyrningar eru í sömu hlutföllum en réð ekki við útreikningana til að 
finna út hliðalengdir. Hér var eflaust vöntun á algebruskilning að hamla 
Önnu og/eða þá að hún skildi ekki vel hlutfallareikning. 
Flatarmál þríhyrninga. 

Anna náði að efla skilning sinn á flatarmáli þríhyrninga til muna og 
skilja að það skiptir ekki máli hvernig þríhyrningur lítur út, ef grunnlínan 
og hæðin er sú sama þá er flatarmálið það sama. Anna notaði dragleiðina 
í forritinu til að skerpa á skilning sínum. 
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Sönnun með hjálp samsíða lína á því að hornasumma þríhyrnings er 
180°. 

Anna náði strax hvað topphorn er en fataðist fljótt flugið þegar 
sönnunin hófst. Hún gat ekki lýst sönnuninni með eigin orðum. Hér var 
verið að vinna með van Hiele stig 4 þannig að það var ekki óeðlilegt að 
hún hafi lent í erfiðleikum. 
Sönnun á því að öll horn jafnhliða þríhyrnings eru 60° og að hliðarnar 
eru því alltaf jafnar. 

Þetta gekk mjög vel. Hún gat notað eigið orðalag þegar hún rökstuddi 
sönnunina í lokaviðtali sem gaf til kynna að hún skildi hana. Að eigin 
sögn fannst henni ólíklegt að hún hefði getað „fattað þetta“ með blaði og 
skriffærum. Verkefni líkt og þetta er erfitt að framkvæma nema með hjálp 
kvikra rúmfræðiforrita. 
Pýþagórasarreglan og hvers vegna hún er sönn. 

Í fyrstu virtist Anna ná eðli reglunnar en þegar hún átti að beita henni 
þá lenti hún ítrekað í vandræðum. Gleymdi jafnóðum því sem hún var að 
gera og þurfti aðstoð í hvert sinn. Í sumum tilfellum var hún að nota 
regluna með nokkurra mínútna millibili en gleymdi samt hvað hún átti að 
gera sem gaf sterka vísbendingu um að hún skildi ekki regluna og/eða 
þekkti ekki almennilega reikniaðgerðir með veldi. Hún hafði til dæmis 
aldrei notað ferningsrót áður. Þetta er viðfangsefni í 10. bekk þannig að 
það var skiljanlegt að hún ætti erfitt með þetta. 

5.2 Birna 
Færri hugtök voru tekin fyrir með Birnu en Önnu. Hugtakaþekking Birnu 
á þríhyrningum var upphaflega í lágmarki og þar af leiðandi lítill sem 
enginn skilningur bak við þau en eftir rannsóknina gat hún tilgreint hvert 
hugtakið á fætur öðru og svarað spurningum tengdum þeim. Áhersla var 
lögð á að taka fyrir þau helstu og ganga úr skugga um að hún skildi vel 
hvað lá að baki hvers hugtaks. Ástæða þess að hugtakaþekking jókst er 
ekki endilega vegna Geogebra heldur tengist því að hún notaði hugtökin 
endurtekið í rannsókninni. Hún hefði eflaust geta lært þessi hugtök án 
forritsins en það hjálpaði henni að skilja betur hvað liggur að baki 
hugtakanna. Birna var dugleg að prófa sig áfram í Geogebra forritinu og 
finna þannig lausnir á spurningum sem voru lagðar fyrir. Hún hafði líka 
sýnt það frumkvæði að því að undirbúa sig með því að fá aðstoð frá eldri 
systur áður en sum verkefni voru lögð fyrir. Þannig náði hún að nýta 
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betur verkefnatímana. Skilningur á því sem hún vann með efldist til muna 
og varla hægt að sjá að verið væri að taka stöðuviðtal við sömu stúlku í 
upphafi og í lokin. 

5.2.1 Mat á markmiðum 
Farið í allar gerðir þríhyrninga, þeir skoðaðir og lögð verður áhersla á 
að nemandinn noti viðeigandi hugtök þegar hann talar um það sem fram 
fer. 

Birna náði að tileinka sér öll hugtökin sem var unnið með og í 
framhaldi af því gat hún getið sér til um önnur hugtök sem var ekki unnið 
sérstaklega með eins og til dæmis aðlæg/mótlæg horn/hliðar og einslaga 
þríhyrningar. Það eina sem hún átti í erfiðleikum með í fyrstu var að 
tengja fleiri en eitt hugtak við þríhyrningana, til dæmis að jafnhliða 
þríhyrningur var bæði hvasshyrndur og jafnarma.  
Sönnun á því að grunnlínuhorn jafnarma þríhyrnings eru alltaf jafn stór. 

Þetta gekk vel. Hún náði strax pælingunni og gat endursagt hana í loka 
stöðuviðtali með því að nota sín eigin orð. Stundum virtist hún vera að 
endurtaka það sem rannsakandi sagði í upphafi en þegar hún var spurð í 
kringum hlutina kom í ljós að hún skildi vel það sem hún var að tala um. 
Sönnun á því að öll horn jafnhliða þríhyrnings eru 60° og að hliðarnar 
eru því alltaf jafnar. 

Þetta tók þó nokkurn tíma og þurfti að leiða Birnu skref fyrir skref að 
svari. Forritið var notað óspart og hún prófaði sig áfram með ýmislegt. Í 
lokin gat Birna endursagt sönnunina og notaði eigið orðalag sem er merki 
um að hún skildi hvað verið var að gera. Verkefni líkt og þetta er erfitt að 
framkvæma nema með hjálp kvikra rúmfræðiforrita. 
Flatarmál þríhyrninga. 

Ruglingi á hornasummu þríhyrninga og flatarmáli þríhyrninga var 
eytt. Hún hélt lengi í þá hugmynd að flatarmál þríhyrninga væri alltaf 180 
sem gaf vísbendingu um að hún hefði ekki góða tilfinningu fyrir 
flatarmáli almennt, allavega ekki í upphafi. Birna skildi í lokin hvað 
liggur að baki flatarmálsformúlunnar og gat notað rétt hugtök í 
rökstuðningi. 

5.3 Niðurstöður 
Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að Geogebra nýtist best til að efla 
skilning þegar nemandinn fær að prófa sig áfram. Kemur það heim og 
saman við kenningar Piaget og Inhelder (Clements, 2003). Forritið býður 
upp á að viðkomandi geti prófað sig áfram svo fremi sem færni í forritinu 
og skilningur á virkni þess er til staðar eða einhver með færni í forritinu 
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er viðstaddur til að hjálpa. Ef kennari leiðbeinir viðkomandi í 
verkefnavinnu sinni þarf hann að passa að gefa ekki of mikið upp því það 
getur komið í veg fyrir að skilningur eflist. Í rannsókninni kom fram að 
þegar rannsakandinn greip of mikið inn í lausnarleit þátttakandanna virtist 
það frekar trufla en hjálpa. Við slíkar aðstæður voru meiri líkur á að 
viðkomandi lærði utanað hugtök og hvað býr að baki þeirra en skilningur 
á þeim virtist vera takmarkaður. Gott dæmi um það var hjá Önnu þegar 
hún var að vinna með einslaga þríhyrninga. Hún fékk lítið að vinna með 
formin og einkenndist verkefnið af því að rannsakandi mataði hana með 
upplýsingum. Eftir verkefnavinnu gat Anna fundið einslaga þríhyrninga 
án þess að vita hvers vegna þeir eru í raun einslaga. Einnig kom í ljós að 
hugtök festust betur í minni þegar þátttakendur skildu hvað býr að baki 
þeirra. Kvik rúmfræðiforrit geta því vel eflt skilning nemenda á 
rúmfræðifyrirbærum svo fremi sem verkefnin eru skipulögð þannig að 
nemandinn fái að prófa sig áfram sjálfur. Verkefni sem er fyrirfram 
teiknað eða einkennist af endurteknu inngripi kennara hefur litla þýðingu. 
Í slíkum verkefnum er í raun verið að fara á mis við þá óþrjótandi mögu-
leika sem forritið býður upp á. 

Þátttakendur staðfestu það sem kom fram í rannsókn Arzarello (1998) 
en þar var þremur mismunandi gerðum dragleiða lýst. Í nánast öllum 
tilfellum byrjuðu þátttakendur að nota stefnulausa dragleið og fóru síðan 
fljótlega í dragprófun. Þegar þeir fóru að skilja verkefnið var stefnuföst 
dragleið notuð en sú dragleið er æskilegasta leiðin, sérstaklega í rannsókn 
sem þessari því þá er auðveldast að fylgjast með hvað fer fram í huga 
þátttakandans. Erfitt virðist vera að koma í veg fyrir að fyrri tvær leið-
irnar séu farnar í fyrstu þegar verið er að vinna í nýju forriti. Þeir sem 
ákveða að nota kvik rúmfræðiforrit verða því að gera ráð fyrir að einhver 
tími fari í stefnulausa dragleið og dragprófun því það er eðlislægt að 
prófa sig áfram með nýja hluti. 

Verkefnin um Pýþagórasarregluna og þrep 3 í sönnun á því að 
grunnlínuhorn eru alltaf jöfn nýttu ekki vel forritið. Sá skilningur sem 
varð til þar hefði mátt fá fram með öðrum aðferðum. Verkefnin eiga það 
sammerkt að þátttakendur gátu ekki notað forritið að neinu viti. 

5.4 Umræða 
Það kom á óvart að framfarir Birnu voru umtalsvert meiri en Önnu. Eftir 
að hugtakaþekkingu var náð kom skilningur á henni fljótt eftir það. Birna 
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átti auðveldara en Anna með að sjá hlutina myndrænt fyrir sér og það 
hjálpaði henni að sjá samhengi milli atriða. Dæmi um slíkt var þegar hún 
áttaði sig á því að með því að draga lóðrétta línu í gegnum jafnarma 
þríhyrning þá fengust tveir eins þríhyrningar og þar af leiðandi væru 
grunnlínuhornin eins. Þetta sýnir að hún gat sett þetta röklega fram í 
huganum og fengið þannig leið til að sanna. Spurningar vöknuðu hvort 
Birna hefði ef til vill betri skilning á þríhyrningum en Anna þó svo 
hugtakaþekking Önnu hafi verið betri. Ef það er rétt þá mætti gera ráð 
fyrir að Birna hafi mögulega öflugri rúmfræðihugsun en Anna, allavega 
þegar kemur að þríhyrningum. Þetta vekur óneitanlega upp þá spurningu 
hvort að kvik rúmfræðiforrit séu ekki vel til þess fallin að hjálpa 
nemendum sem eru lakari í stærðfræði. Þetta var ekki prófað sérstaklega 
hér þannig að ómögulegt var að greina það almennilega. Ef til vill gæti 
verið að einstaklingar sem eiga auðveldara með sjónræna úrvinnslu eigi 
þar af leiðandi auðveldara með að skilja það sem fram fer á skjánum. 

Annað sem kom á óvart var að báðar gátu þær klárað verkefnið þar 
sem þær áttu að sanna það að þegar öll horn eru eins þá eru allar hliðar 
jafnar. Til að leysa þetta þarf nokkuð öfluga rúmfræðihugsun (4. van 
Hiele stig). Þetta leystu þær og sýnir að þær gátu tengt saman það sem 
þær höfðu lært á undan. Þáttur forritsins í þessu tilfelli var að þær prófuðu 
sig áfram að svari og samkvæmt kenningu Piaget og Inhelder þá hefur 
það væntanlega stuðlað að skilningi á því sem þær unnu með. 
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6 Lokaorð 

Þar sem einungis tveir nemendur voru rannsakaðir verður varla hægt að 
yfirfæra niðurstöður rannsóknarinnar á alla nemendur en vonast er til að 
þær greiði leiðina fyrir viðameiri rannsókn. Þar sem niðurstöður gáfu til 
kynna að forrit sem þessi efli skilning nemenda er hægt að víkka hana út 
enn frekar og taka fyrir stærri hóp nemenda og jafnvel hafa 
viðmiðunarhópa þar sem annar hópurinn fær rúmfræðikennslu með kviku 
rúmfræðiforriti og hinn fær kennslu án tölvu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að kvik rúmfræðiforrit nýtast vel 
til að efla skilning nemenda en til þess að nýta þau sem best þarf 
kennarinn að hafa einhvern grunn til að byggja á. Ætlar hann að kenna 
nemendum að nota forritið og/eða ætlar hann að nota forritið sem 
kennslugagn? Í báðum tilfellum þarf kennarinn að vera með nokkuð góða 
þekkingu á forritinu til þess að óþarfa tími fari ekki í að leita leiða til að 
leysa tæknivandamál og finna svör við spurningum nemenda. Kennarinn 
þarf einnig að íhuga það hvort viðfangsefnið sem hann ætlar að taka fyrir 
nýtist vel í Geogebra. Ef til vill gæti hann náð sama eða betri árangri með 
hjálp annarra hjálpargagna. Ég tel mikilvægt að kennarar sem vilja nýta 
sér kvik rúmfræðiforrit kynni sér forritin til hlítar, reyni að greina það 
sem getur farið úrskeiðis, hafi skýr markmið, reyni eftir fremsta megni að 
nota opnar spurningar og síðast en ekki síst leyfi nemendum að vinna sem 
mest sjálfir. 
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1a – Þríhyrningakönnun 
 
Formin eru sett fram samkvæmt hugmyndafræði fenginni úr tímaritinu 
Teaching Children Mathematics en sú grein fjallar almennt um það 
hvernig hugmyndir barna um rúmfræðiform eru og hvernig þær þróast 
(Clements og Samara, 2000). 
 

 A B C D 

1 

    

2 

    

3 

    

4 

    

5 
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Fylgiskjal 1b – Greiningartafla fyrir fylgiskjal 1a 
 
Þetta er greiningartafla sem er notuð fyrir þríhyrningana á fylgiskjali 1a. 
 
 A B C D 

1 
++ = Það vantar 
eitt horn. 
+ = Opinn (gat) 

++ = Þetta er 
(óreglulegur) 
ferhyrningur 
+ = Það eru of 
mörg horn/hliðar 

++ = Óreglulegur
+ = Þríhyrningur 

++ = Þetta er 
ferhyrningur 
+ = Það eru of 
mörg 
horn/hliðar 

2 

++ = Þetta er 
(óreglulegur) 
sexhyrningur 
+ = Það eru of 
mörg horn/hliðar 

++ = Jafnarma 
+ = Þríhyrningur 

++ = Of mörg 
horn og of 
margar hliðar 
+ = Hliðar á 
vitlausum stað 

++ = Þetta er 
ferhyrningur 
+ = Það eru of 
mörg 
horn/hliðar 

3 
++ = 
Rétthyrndur 
+ = Þríhyrningur 

++ = Það eru 6 
hliðar og þær 
tengjast ekki 
+ = Göt á 
hliðunum 

++ = Þetta er 
(óreglulegur) 
fimmhyrningur 
+ = Það eru of 
mörg horn/hliðar 

++ = Jafnhliða 
og jafnarma 
+ = 
Þríhyrningur 

4 

++ = Það vantar 
tvö horn og eina 
hlið. 
+ = Opinn (gat) 

++ = 
Óreglulegur 
+ = Þríhyrningur 

++ = Óreglulegur
+ = Þríhyrningur 

++ = 
Þríhyrningar 
hafa ekki 
bogadregnar 
línur 
+ = Hef aldrei 
séð svona 
þríhyrning 

5 
++ = 
Óreglulegur 
+ = Þríhyrningur 

++ = Þetta er 
ferhyrningur 
+ = Það eru of 
mörg horn/hliðar 

++ = 
Þríhyrningar hafa 
ekki bogadregnar 
línur 
+ = Hef aldrei 
séð svona 
þríhyrning  

++ = 
Þríhyrningar 
hafa ekki 
bogadregnar 
línur 
+ = Vantar 
hornin 
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Fylgiskjal 2 – Bréf til skólastjóra 
STAÐUR, dagsetning 

 
Til skólastjóra skóla X 
Ég er nú að vinna að rannsóknarverkefni í framhaldsnámi mínu í 
stærðfræðimenntun við Háskóla Íslands, Menntavísindasviði. Verið er að 
rannsaka hvort það sé raunhæfur kostur að nota rúmfræðiforrit sem 
kennslugagn í rúmfræðikennslu. Verður rannsóknin framkvæmd utan 
skólatíma en ég þarf aðstoð kennara á unglingastigi til að finna nemendur 
sem gætu hentað rannsókninni. Verið er leita eftir einum nemanda í 8.-9. 
bekk sem hefur áhuga á því að taka þátt í rannsókn eftir skóla. Þegar 
nemandi hefur gefið samþykki sitt verður sent bréf til foreldra þar sem 
beðið verður um skriflegt samþykki þeirra.Tveir nemendur úr sitt hvorum 
grunnskólanum í Reykjavík verða teknir fyrir. 
 
Ef (NAFN SKÓLA) tekur þátt í verkefninu mun ég setja mig í samband 
við stærðfræðikennara í skólanum og finna hugsanlegan þátttakanda í 
samstarfi við hann. Einnig væri gott ef hægt væri að nota tölvuaðstöðu 
skólans ef svo vill til að aðstaðan sé ekki góð heima hjá nemandanum. 
Fullrar nafnleyndar er gætt í rannsókninni. Sé þess óskað verður 
einnig nafnleynd skóla. Að rannsókninni lokinni fá skólastjórar, 
þátttakendur og forráðamenn í hendur greiningu gagna og niðurstöður. 
Gefst eftirtöldum aðilum vika til að lesa yfir gögnin og koma með 
athugasemdir ef einhverjar eru. 
 
Ef óskað er nánari upplýsinga um þessa rannsókn þá er velkomið að hafa 
samband við mig Þorstein Kristjáns Jóhannsson, en ég hef umsjón með 
þessari rannsókn (í síma xxx-xxxx4). Einnig er hægt að senda mér 
tölvupóst á steinerinn@hotmail.com 
 
Með fyrirfram þökk,  
 
________________________________ 
Þorsteinn Kristjáns Jóhannsson 
  

                                                      
4 Símanúmer tekið út í ritgerðinni. Áhugasamir vinsamlegast sendið mér 
tölvupóst. 
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Fylgiskjal 3 – Bréf til foreldra/forráðamanna 
STAÐUR, dagsetning 

Kæru foreldrar/forráðamenn  
Ég er nú að vinna að rannsóknarverkefni í framhaldsnámi mínu í 
stærðfræðimenntun við Háskóla Íslands, Menntavísindasviði. Verið er að 
rannsaka hvort það sé raunhæfur kostur að nota rúmfræðiforrit sem 
kennslugagn í rúmfræðikennslu. Verður rannsóknin framkvæmd utan 
skólatíma en ég hef fengið aðstoð kennara á unglingastigi til að finna 
nemendur sem hentuðu rannsókninni. Teknir verða fyrir tveir nemendur 
úr sitt hvorum grunnskólanum í Reykjavík. 
 
(NAFN NEMANDA) hefur sýnt áhuga á því að taka þátt í rannsókninni 
en áætlað er að hún spanni yfir þriggja vikna tímabil þar sem ég hitti 
(NAFN NEMANDA) þrisvar sinnum í 1 klst. og 30 mín. í senn, alls um 4 
klst. og 30 mín. Hægt er að vinna rannsóknina heima hjá ykkur ef aðstaða 
leyfir, það er ef þið hafið tölvu í lokuðu rými. Annars get ég einnig hitt 
(NAFN NEMANDA) í skóla sínum eftir síðustu kennslustund. Fullrar 
nafnleyndar er gætt í rannsókninni. Að rannsókninni lokinni fá 
skólastjórar, þátttakendur og forráðamenn í hendur greiningu gagna og 
niðurstöður. Gefst eftirtöldum aðilum vika til að lesa yfir gögnin og koma 
með athugasemdir ef einhverjar eru. 
Ef óskað er nánari upplýsinga um þessa rannsókn þá er velkomið að hafa 
samband við mig Þorstein Kristjáns Jóhannsson, grunnskólakennara, en 
ég hef umsjón með þessu verkefni (í síma xxx-xxxx5). Einnig er hægt að 
senda mér tölvupóst á steinerinn@hotmail.com 
 
Með von um jákvæðar viðtökur. 
 
________________________________ 
Þorsteinn Kristjáns Jóhannsson 
 

Ég leyfi að ________________________________ (nafn nemenda) taki 
þátt í ofangreindri rannsókn um rúmfræðikennslu með rúmfræðiforritum.  
____________________________________  
(undirritun foreldris/forráðamanns) / Dags 

                                                      
5 Símanúmer tekið út í ritgerðinni. Áhugasamir vinsamlegast sendið mér 
tölvupóst. 
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Fylgiskjal 4 – Ígrundunarskýrsla 
 
Ígrundunarskýrsla nr.: _______ 
Nemandi:___________________________Dags kennslu: _______  
Viðfangsefni kennslu: _____________________________________  
 _______________________________________________________  
Hver voru markmiðin? ____________________________________  
 _______________________________________________________  
Var markmiðum náð? _____________________________________  
 _______________________________________________________  
Ef ekki, að hvaða leyti náðust þau ekki?  ______________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
Hvað gekk vel? __________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
Hvað gekk illa og hvers vegna? _____________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
Hvað átti nemandinn erfitt með? _____________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
Hvað átti hann auðvelt með? ________________________________  
 _______________________________________________________  
Hvað þarf að skerpa? ______________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
Hverju má sleppa? ________________________________________  
 _______________________________________________________  
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Fylgiskjal 5 – Skipulag kennsluferlis 

Nemandi: _________________________Dags: ________________  

Unnið út frá ígrundunarskýrslu nr.: ____________  

Það sem tekið verður fyrir: _________________________________  

 _______________________________________________________  

Markmið: _______________________________________________  

 _______________________________________________________  

Skref Viðmið Framkvæmd 

1 Upplýsingar. 
Kennarinn leggur fram hugmyndir til 
nemenda til að vinna úr. 

 

2 Vörðuð þátttaka. 
Kennarinn er þátttakandi í að skoða 
hluti með nemendum og leggur til 
málanna atriði sem hjálpa honum að 
sjá tengingar og eiginleika 
viðfangsefnisins. 

 

3 Tenging hugtaka. 
Kennarinn hjálpar nemendum að koma 
auga á hvaða hugtök þeir 
(nemendurnir) nota við að lýsa 
formum og leggur inn stærðfræðileg 
hugtök. 

 

4 Sjálfstæð vinna. 
Kennarinn leggur fyrir 
rúmfræðiverkefni sem hægt er að leysa 
á margvíslegan hátt og gefur fyrirmæli 
um að nemendur megi nota margar 
leiðir og hvetur þá til að skýra frá 
niðurstöðum sínum og leiðum.  

 

5 Samþætting. 
Kennarinn hvetur nemendur til að 
ígrunda rúmfræðiþekkingu sína með 
áherslu á að þeir setji svar sitt fram á 
skipulegan og stærðfræðilegan hátt. 

 

 




