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Ágrip 

Í þessari ritgerð er umfjöllunarefnið gagnvirkar kennslutöflur í stærðfræðinámi og –kennslu 

en þær hafa verið að ryðja sér til rúms í skólastarfi um víða veröld. Nokkrar rannsóknir á 

notkun taflnanna verða reifaðar og sýna þær fram á að þegar kemur að innleiðingu þeirra í 

skólastarf þá sé að ýmsu að hyggja. Mikilvægt er að vandað sé til verka ella er jafnvel hætt 

við skaðlegum áhrifum á nám nemenda.  

Fjallað er um hugsmíðihyggju og áhrif hennar á námskrár og námsefni, upplýsingatækni í 

stærðfræðinámi og þær breytingar sem orðið hafa á stærðfræðinámi og –kennslu. Ýmis 

sjónarhorn hugsmíðihyggjunnar eru reifuð og skoðað hvernig þær hugmyndir geta komið 

að gagni til þess að skapa nemendum árangursríkt námsumhverfi. Sköpun og sköpunargáfa 

í stærðfræði er einnig til umfjöllunar og pælt í því hvernig kennsla studd gagnvirkum 

töflum geti ýtt undir hana. Einnig fylgja nokkrar gagnlegar vefslóðir sem geta nýst öllum 

kennurum, hvort sem kennsla þeirra er studd gagnvirkri töflu eður ei.  

Vona ég að þessi ritgerð gagnist þeim sem hyggja á kaup á gagnvirkri töflu, þeim sem huga 

að innleiðingu og þeim kennurum sem þegar eru svo heppnir að hafa aðgang að slíkum 

töflum.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er lögð fram til fullnaðar B.Ed. í grunnskólakennarafræði við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands með áherslu á stærðfræði. Vægi ritgerðarinnar er 10 

einingar (ECTS).  

Hugmyndin að viðfangsefni ritgerðarinnar kviknaði í umræðum við starfandi kennara sem 

kynnst höfðu gagnvirkum kennslutöflum og höfðu ýmsar hugmyndir um notkun þeirra. 

Vildi ég kynnast því hver reynslan væri af notkun taflnanna þar sem ljóst er að um mikla 

fjárfestingu er að ræða, bæði í tækjum og fólki. Að þeirri kynningarvinnu lokinni vildi ég 

vita hvernig ég gæti tengt notkun gagnvirkra taflna við raunverulega kennslu í alvöru 

kennslustofu. Þann kafla tengi ég þeirri kennslufræði sem átt hefur hug minn frá því að ég 

hóf nám í Kennaraháskólanum (síðar Menntavísindasvið Háskóla Íslands) og las bókina 

Elementary and Middle School Mathematics eftir John A. Van de Walle í tengslum við 

fyrsta stærðfræðinámskeið sem ég tók við stofnunina. Hugsmíðihyggja einkennir alla þá 

bók en kennslufræði byggð á þeirri kenningu heillaði mig frá fyrsta orði. Stór hluti þessarar 

ritgerðar fjallar því um hana þar sem sú kennslufræði sem kennarar aðhyllast hefur, eða á 

að hafa, mótandi áhrif á kennslu þeirra. Að lokum vildi ég tengja sköpun þessu 

umfjöllunarefni þar sem ég tel að það sé allt of oft litið framhjá þeim þætti stærðfræðinnar 

þrátt fyrir að hún sé í raun drifkraftur greinarinnar líkt og færð verða rök fyrir.  

Guðbjörg Pálsdóttir, lektor í stærðfræðimenntun við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, 

var leiðbeinandi minn í þessu verki og á hún þakkir skildar fyrir góða leiðsögn, hugmyndir 

og aðstoð. Einnig vil ég þakka Kristjáni, Sturlu og öðru samstarfsfólki fyrir stuðning, 

skilning og sveigjanleika á meðan námi mínu stóð meðfram vinnu hjá Jónum Transport. 

Vinum mínum og fjölskyldu þakka ég ómetanlega þolinmæði og hlakka til að eyða með 

þeim miklu meiri tíma að þessum áfanga loknum. Prófarkarlestri sinntu þær Jónína Ósk 

Ingólfsdóttir og Ása Marin Hafsteinsdóttir og eiga þær kórónu skilda fyrir frábærlega unnið 

verk. Að lokum þakka ég mínum traustasta stuðningsmanni, eiginkonu og besta vini, 

Björgu Haraldsdóttur.  
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1 Inngangur 

Á síðustu árum hefur orðið mikil breyting á viðhorfum til stærðfræðikennslu og er það svo í 

mörgum tilfellum að reynsla stærðfræðikennara nútímans úr eigin stærðfræðinámi er 

gjörólík þeim kennsluháttum sem ætlast er til að þeir beiti. Aðalnámskrá grunnskóla, 

stærðfræði (2007) endurspeglar breyttar kröfur og í kjölfarið hefur námsefni greinarinnar 

einnig breyst. Það er þó mörgum kennaranum erfitt að brjótast úr viðjum vanans og þeir 

halda áfram að styðjast við kennsluhætti sem þeir þekkja af eigin raun. Það leiðir til þess að 

þeir fella námsefnið að sinni reynslu, þrátt fyrir að þeir kennsluhættir séu ekki í samræmi 

við uppbyggingu námsefnisins. Getur þetta meðal annars leitt til þess að vegur 

breytinganna verður lengri, og stundum grýttari en ella.  

Hér er fjallað um þær breytingar sem orðið hafa á námskrám á Íslandi. Frá Námsskrá fyrir 

nemendur á fræðsluskyldualdri (1960), sem var fyrsta almenna námskráin, til þeirrar 

aðalnámskrár sem nú er í gildi og gefin var út árið 2007. Við skoðun kemur í ljós að 

skilningur hefur ávallt verið hluti stærðfræðináms en hinsvegar hafa viðhorf til þess hvernig 

þeim skilningi skuli náð tekið breytingum. Núverandi aðalnámskrá byggir á 

hugsmíðihyggju og gefið hefur verið út námsefni sem byggir á sömu hugmyndafræði. Er 

skemmst frá því að segja að hugsmíðihyggjan hefur haft mikil áhrif á nútíma 

stærðfræðikennslu. Hér er fjallað um hana út frá tveimur sjónarhornum, sjónarhorni 

tileinkunar og þátttöku. Tekið er undir sjónarhorn Skott, Jess og Hansen (2008) sem vilja 

líta á nám einstaklingsins frá sjónarhorni tileinkunar en telja að sjónarhorn þátttöku henti 

betur til þess að lýsa samskiptunum innan skólastofunnar. Það sjónarhorn er í samræmi við 

kenningar félagslegrar hugsmíðihyggju og Paul Cobb. Í kjölfarið eru áhrif 

hugsmíðihyggjunnar á stærðfræðinám og –kennslu könnuð, áhrifum á skipulag kennslu, 

námsumhverfi og uppbyggingu kennslustunda, val á viðfangsefnum og þeirra spurninga 

sem kennari varpar til nemenda sinna svo fátt eitt sé nefnt.  

Fjallað er um almennt gildi upplýsingatækni í stærðfræðinámi og gagnvirkar töflur en þær 

hafa verið að ryðja sér til rúms í skólunum síðasta áratuginn. Hafa þær heillað íslenskt 

skólafólk sem sér mikla möguleika í notkun þeirra í ýmsum greinum og hafa sífellt fleiri 

íslenskir skólastjórnendur ákveðið að fjárfesta í tækninni. En hver er ávinningur þeirra? 
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Hvað hafa töflurnar að bjóða sem ekki er hægt að ná fram á hagkvæmari máta? Hvernig er 

best staðið að innleiðingu þeirra? Er eitthvað sem ber að varast í þessum efnum? Þetta eru 

nokkrar þeirra spurninga sem fengist verður við, og svara leitað í erlendum rannsóknum. Þá 

er gildi taflnanna kannað frá sjónarhorni nemenda sem stuðning við nám, og frá sjónarhorni 

kennara sem stuðning við kennslu.  

Sköpun og sköpunargáfa er hluti stærðfræði og sköpun tryggir vöxt greinarinnar. Fjallað er 

um sköpun, hvað þætti eða eiginleika verkefni verði að fela í sér til þess að ýta undir hana. 

Þá er því velt upp hvernig kennarar geta notað gagnvirkar töflur til þess að ná því 

markmiði. 

Ljóst er að umræðuefnið er vítt, en það er von höfundar að vídd þess geri það að verkum að 

það nýtist sem flestum. Hér má nefna skólastjórnendur við ákvörðun um fjárfestingu í 

gagnvirkum töflum, starfsfólki sem kemur að innleiðingu þeirra, kennurum sem eru að 

byrja að nota gagnvirkar töflur og kennurum sem þegar eru farnir að nota þær. Hér hefur 

verið reynt að reisa sem flestar vörður, eða vísi að vörðum, á þessari leið sem stöðugt 

verður fjölfarnari.  

  



7 

 

2 Stærðfræðinám 

Á síðustu misserum hefur því oft verið haldið fram að áherslur stærðfræðikennslu í 

grunnskólum hafi breyst mikið síðustu 50 ár, og áherslan færst frá því að vera á verkfæri 

stærðfræðinnar yfir á lausnarferlið og hugsun um það. Einna skýrasta dæmið um þessa 

breytingu er að nú er talað um stærðfræðikennslu í stað reikningskennslu áður fyrr. Þessar 

hugmyndir má sjá ef bornar eru saman gildandi aðalnámskrá grunnskóla og Námsskrá fyrir 

nemendur á fræðsluskyldualdri frá árinu 1960 en hugtakið reikningskennsla er mun þrengra 

og vísar eingöngu til afmarkaðs hluta þess sem felst í því að iðka stærðfræði. Því er ekki úr 

vegi að kanna opinberar áherslubreytingar í námskrám og í kjölfarið hvort útgefið námsefni 

ætlað kennslu í grunnskólum sé í samræmi við þær áherslubreytingar sem orðið hafa.  

2.1 Námskrár 

Fyrsta almenna námskráin sem gefin var út til þess að veita leiðbeiningu um starfshætti og 

námsefni hinna ýmsu námsgreina var Námsskrá fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri sem 

kom út árið 1960 (Alþingi, 2007). Áður, eða árið 1929, hafði komið út námskrá fyrir 

barnaskóla en hún var í raun listi yfir þær bækur sem ætlast var til að kennarar notuðu við 

kennslu þeirra námsgreinar sem tilteknar voru í Lögum um fræðslu barna nr. 59/1907. Í 

kjölfar nýrra grunnskólalaga árið 1974 kom út ný aðalnámskrá árin 1976 og 1977. Voru 

skólastarfinu þar sett í fyrsta sinn almenn markmið sem útfærð voru fyrir ákveðnar greinar í 

stað þess að námskráin væri lýsing á því sem kennurum bæri að kenna. Aðalnámskráin 

1976/77 var gefin út í tíu heftum en hvorki voru gefin út hefti með markmiðum fyrir 

líffræði né stærðfræði (Alþingi, 2007). 

Í Námsskrá fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri (1960) er sex blaðsíðna kafli um 

reikningskennslu. Þar segir að reikningskennsla eigi að veita þekkingu og leikni í 

almennum reikningi og kynna einföldustu hugtök í flatar- og rúmmálsfræði (Námsskrá fyrir 

nemendur á fræðsluskyldualdri, 1960:20). Leggja átti áherslu á öryggi og hraða í 

hugarreikningi sem og skriflegum reikningi og kennslunni átti að haga þannig að nemendur 

temdu sér góðan frágang á skriflegum verkefnum og vendust á nákvæmni og rökvísi í 

hugsun. Í námskránni eru svo talin upp atriði sem kenna átti börnum á mismunandi aldri. 
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Aftast í kaflanum um reikning eru nokkrar athugasemdir um kennslu og segir meðal annars 

að færni í reikningi byggist á skilningi, utanbókarlærdómi og þjálfun (Námsskrá fyrir 

nemendur á fræðsluskyldualdri, 1960:22). Þessum skilningi átti meðal annars að ná fram 

með endurtekningum, samtölum kennara við nemendur og léttum hugarreikningsdæmum. 

Nemendur áttu því að læra reikning en ekki iðka stærðfræði, læra skipulögð og nákvæm 

vinnubrögð og öðlast skilning á því sem reikningsbókin gæfi tilefni til. Notagildi 

reikningskunnáttu í lífi og starfi var í fyrirrúmi og ekki fjallað um viðhorf nemenda 

gagnvart greininni. Notagildi reikningskunnáttunnar miðaðist við þær lágmarksþarfir sem 

þegnarnir höfðu, miðað við það þjóðfélag sem þeir lifðu í. 

Eins og áður kom fram voru ekki sett fram markmið fyrir stærðfræði í þeirri aðalnámskrá 

sem kom út árið 1976 og 1977 (Alþingi, 2007) en í Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1989 

er hægt að greina mikla breytingu frá námskránni frá árinu 1960. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla (1989) er nánar greint frá inntaki þess efnis sem kenna átti og æskilegir 

kennsluhættir tilteknir (Rannveig Halldórsdóttir, 2009). Stærðfræðikafli námskrárinnar er 

fimmtán blaðsíður þar sem fjallað er um meginmarkmið kennslu stærðfræði í grunnskóla. 

Markmiðin voru meðal annars þau að nemendur fengjust við stærðfræðileg hugtök og 

lærðu að nota táknmál greinarinnar (Aðalnámskrá grunnskóla, 1989:142). Önnur markmið 

voru að nemendur næðu það góðum tökum á völdum sviðum stærðfræðinnar að hún nýttist 

í daglegu lífi, að á náminu mætti byggja áframhaldandi nám, að nemendur temdu sér að 

beita stærðfræði við ný viðfangsefni, að þeir gerðu sér grein fyrir að skýr röksemdafærsla 

og kerfisbundin framsetning væri mikilvæg vinnuaðferð í stærðfræði, að nemendur gerðu 

sér grein fyrir að stærðfræði mætti nota til að lýsa fyrirbærum og athuga þau og gætu smám 

saman beitt stærðfræði til þess. Að lokum áttu nemendur að öðlast það viðhorf til 

stærðfræðinnar að þeir vildu leggja rækt við hana og hún gæti orðið þeim uppspretta 

ánægju og vinnugleði. Í þessari námskrá er einnig fjallað um notagildi stærðfræðinnar og 

sagt er að erfitt geti verið að velja viðfangsefni sem raunverulega varði daglegt líf nemenda. 

Aðstæður séu misjafnar eftir atvinnu aðstandenda, menntun þeirra og viðhorfum og því 

hvort nemendur búi í þéttbýli eða dreifbýli. En hér er þó líka litið til notagildis framtíðar 

því fram kemur að aðstæður nemenda breytast eftir því sem þeir eldist og að nám í 

stærðfræði eigi að vera undirstaða áframhaldandi náms.  
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Næsta námskrá kom út árið 1999. Hún var gefin út í tólf heftum og skiptist í almennan 

hluta og ellefu sérstaka námsgreinahluta (Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði, 1999). Í 

almenna hlutanum voru kjarnagreinar tilgreindar, fjallað um meginstefnu kennslunnar og 

kennsluskipan, meginmarkmið náms og kennslu og skiptingu kennslutíma milli námsgreina 

auk þess sem þar var fjallað um uppeldishlutverk skóla. Í greinahlutunum var svo fjallað 

um markmið, inntak og skipulag náms. Stærðfræðihluti hennar var 136 blaðsíður og áhersla 

lögð á aðferðamarkmið auk inntaksmarkmiða. Námskráin frá 1999 fól því í sér mun 

ítarlegri leiðbeiningu um stærðfræðinám og –kennslu í grunnskólum landsins en áður hafði 

verið gefnar út af opinberum aðilum. Markmiðin voru sett fram í þremur flokkum, 

þrepamarkmið, áfangamarkmið og lokamarkmið. Þrepamarkmið áttu að mynda stíganda í 

náminu og vera safn markmiða til þess að ná áfangamarkmiðum, sem sett voru fram til 

viðmiðunar fyrir skólana við gerð skólanámskrár. Áfangamarkmiðum var deilt á þrjú stig 

grunnskólans, yngsta stig eða 1. til 4. bekk, miðstig 5. til 7. bekk og unglingastig fyrir 8. til 

10.bekk. Að lokum voru lokamarkmið sem gefa áttu heildamynd af því námi sem að væri 

stefnt með kennslu á grunnskólastigi og því sem nemendur áttu að hafa tileinkað sér að 

skyldunámi loknu.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði (1999) voru markmið í stærðfræði flokkuð í tíu 

flokka sem skiptust í aðferðamarkmið og inntaksmarkmið. Þau átti að flétta saman svo 

nemandi myndi skynja þau sem eina heild og stuðla að jákvæðu viðhorfi þeirra gagnvart 

stærðfræði. Þar segir: „Nemendur ættu að skynja nám í stærðfræði sem ferli og skapandi 

athöfn fremur en söfnun afmarkaðrar kunnáttu og þekkingar. Einstök tækniatriði, s.s. 

mælingar, útreikningar, gerð myndrita o.s.frv., eru tæki til að koma hugmyndum til skila og 

þjálfun í þeim fær aðeins gildi ef þau eru þáttur í einhverju sem hefur merkingu og tilgang“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði, 1999:8). Hér er því ekki eingöngu hægt að skynja 

áherslubreytingu frá verkfærum greinarinnar á ferlið, heldur er áherslubreytingin beinlínis 

færð í orð.  

Með kennslu í stærðfræði í grunnskólum samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 

(1999:10) var stefnt að því að nemendur öðluðust kunnáttu til að takast á við þau 

stærðfræðilegu verkefni sem upp gætu komið í daglegu lífi og yrðu jafnframt færir um að 

nota stærðfræði við margs konar störf í þjóðfélaginu. Stærðfræðinámið átti að veita 
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nemendum nægilega kunnáttu til að stunda framhaldsnám í ýmsum greinum og kynnast 

stærðfræði sem hluta af menningararfi og almennri menntun. Til að stefna að þessum 

markmiðum áttu nemendur að ná tökum á rökfastri og gagnrýnni hugsun, ná valdi á 

táknmáli stærðfræðinnar, kynnast reiknitækjum sem hjálpartækjum, geta tjáð sig um 

aðferðir sínar og lausnir í töluðu og rituðu máli og verða læsir á texta sem fæli í sér 

stærðfræðileg tákn og hugtök. Nemendur áttu að læra að takast á við margvísleg verkefni 

og þrautir, finna lausnir á þeim og að lokum öðlast jákvætt viðhorf til stærðfræðinnar og 

kynnast skemmtigildi hennar.  

Sú námskrá í stærðfræði sem nú er í gildi var gefin út árið 2007. Þar er hlutverk 

stærðfræðinnar sagt vera að lýsa og skýra viðfangsefnin, túlka gögn og segja fyrir um 

framvindu (Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði, 2007:6). Þá segir ennfremur: „Hún 

tengist náið tilraunum manna til að skilja heiminn umhverfis sig en sýnir einnig mörg dæmi 

um frjálsa sköpunargáfu mannsins og hæfileika hans til að skapa nýjar hugmyndir” 

(Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði, 2007:6). Á þennan hátt mætast formfesta og sköpun 

stærðfræðinnar, röksemdir og hugkvæmni. Ekki er um miklar breytingar að ræða milli 

stærðfræðihluta nýjustu námskrárinnar og þeirrar námskrár sem gefin var út 1999, 

námskráin fyrir 1. til 7. bekk var óbreytt en nokkrum atriðum bætt við námsefni 8. til 10. 

bekkjar. Breytingin var því í formi tilfærslu námsefnis frá framhaldsskóla til grunnskóla 

ekki var um að ræða stefnubreytingu frá hinu opinbera.  

Samkvæmt framansögðu hefur skilningur ávallt verið hluti stærðfræðináms, en munurinn 

liggur í því hvernig þeim skilningi skuli náð. Þó svo að í Námsskrá fyrir börn á 

fræðsluskyldualdri (1960) sé fjallað um reikningskennslu í stað stærðfræðikennslu kemur 

fram að færnin átti meðal annars að byggjast á skilningi auk utanbókarlærdóms og 

þjálfunar. Áherslurnar hafa þó verið að breytast en í því felst meðal annars að í dag er talið 

að nemendur byggi upp eigin stærðfræðiþekkingu og í kennslu sé leitað leiða til þess að 

skapa nemendum tækifæri til þess (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir, 

2006b:4). Í gildandi aðalnámskrá kemur fram að stærðfræðinám eigi að vera samfellt ferli 

og að hugtökum fjölgi eftir því sem á skólagöngu nemenda líður sem séu skyld fyrri 

hugtökum og tengist fyrri reynslu (Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði, 2007:14). 

Hugsmíði verður þegar fyrirbæri tengjast í neti hugmynda og hugtaka einstaklinga 
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(Meyvant Þórólfsson, 2003) og má segja að hugsmíðihyggja sé einkennandi fyrir 

Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði frá árinu 2007. 

2.2 Námsefni 

Þróun á nýju námsefni í stærðfræði hófst hjá Námsgagnastofnun á árunum 1997 til 1998. 

Námsefnið átti að endurspegla áherslur Aðalnámskrár grunnskóla (1999) og byrjað var að 

gefa það út í kjölfar útgáfu hennar. Á árunum 1999 til 2000 kom út þýtt og staðfært 

námsefni ætlað nemendum á yngsta stigi sem heitir Eining og í kjölfarið var gefið út 

íslenskt námsefni fyrir miðstig og unglingastig. Á árunum 2002 til 2005 var gefið út 

námsefnið Geisli sem ætlað er nemendum á miðstigi og námsefnið Átta-tíu var gefið út á 

árunum 2005 til 2008, ætlað til kennslu á unglingastigi og er það námsefni hér til 

umfjöllunar. 

Í inngangsköflum að kennsluleiðbeiningum Átta-tíu, stærðfræði 1, Átta-tíu, stærðfræði 3 og 

Átta-tíu, stærðfræði 5 er meðal annars fjallað um áherslur í námi og kennslu, eðli og gerð 

viðfangsefna og hlutverk kennara. Í kennsluleiðbeiningum Átta-tíu, stærðfræði 1 segir: „Í 

námsefninu Átta-10 er miðað við þá hugmynd að gerðir og reynsla hvers einstaklings skapi 

grundvöll fyrir nám hvers og eins. Ígrundun og hugsun sem fer af stað þegar tekist er á við 

viðfangsefni er afgerandi fyrir þróun og uppbyggingu raunverulegrar þekkingar. Áhersla 

er því lögð á að skipuleggja viðfangsefni þar sem nemendur geta skapað sér reynslu sem 

þeir nota til að byggja þekkingu sína á“ (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga 

Gunnarsdóttir, 2006a:4). Af þessari tilvitnun er hægt að draga þá ályktun að höfundar 

námsefnisins séu þeirrar skoðunar að fyrri reynsla nemenda hafi áhrif á nám þeirra og að 

nemendur byggi upp þekkingu sína sjálfir í stað þess að taka við þekkingu úr ranni kennara 

eða bóka. Í kennsluleiðbeiningunum segir ennfremur að kennarar þurfi að skapa nemendum 

aðstæður þar sem þeir geti byggt upp hugtakaskilning sinn til að ná betri árangri í 

stærðfræðinámi, og að betra sé að vinna vel með fá verkefni en leysa mörg dæmi (Guðbjörg 

Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir, 2006a:6). Í þessum tilgangi er í námsefninu lögð 

áhersla á orðadæmi til að þróa hugtakaskilning. Námsefnið er yfirgripsmikið og tæpast 

möguleiki á því að allir nemendur komist yfir allt efnið. Eitt af hlutverkum kennara er þar 

af leiðandi að velja viðfangsefni við hæfi fyrir nemendur sína en það ásamt þeim 
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spurningum sem þeir beina til nemenda sinna er mikilvægasti þátturinn í leiðsögn þeirra. 

Spurningarnar eiga að ýta undir sjálfstæða hugsun, vangaveltur og styðja við rökstuðning 

nemenda og varða þannig leið nemenda að skilningi.  

Rannveig Halldórsdóttir (2009) kemst að þeirri niðurstöðu eftir greiningu á námsefni 

ætluðu til kennslu í 8.bekk, að Átta-tíu, stærðfræði 1 og 2 einkennist af hugmyndum 

hugsmíðihyggjunnar þar sem nemendur byggi skilning sinn upp, leiti lausna, dragi 

ályktanir, rökstyðji og tjái skoðanir sínar. Nemendur eiga að byggja upp skilning sinn með 

margvíslegri vinnu og þeim ályktunum sem þeir draga af henni, þeir leita mismunandi 

lausna og þurfa að færa rök fyrir þeim og tjá skoðanir sínar (Rannveig Halldórsdóttir, 

2009). Það er því hugsmíðihyggjan sem einkennir námsbókaflokkinn Átta-tíu. Hann er 

sjálfstætt framhald námsefnisflokkanna Einingar og Geisla og í 1. til 7. bekk hafa 

nemendur kynnst hlutbundinni og verklegri vinnu í lausnaleit og hafa rannsakað, prófað, 

teiknað, rætt saman og dregið ályktanir (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga 

Gunnarsdóttir, 2006a:11). Eru það meðal annars vinnubrögð sem talin eru vænleg til 

árangurs þegar kennt er í anda hugsmíðihyggju. Bókaflokkunum er því öllum ætlað að vera 

í samræmi við áherslur Aðalnámskrár grunnskóla (1999) og byggja á sömu 

hugmyndafræði. 

Víða í námsefninu er hvatt til notkunar tölvutækni og hafa verið settir upp safnvefir fyrir öll 

stig grunnskólans þar sem finna má forrit sem eru gagnvirkt námsefni. Þá er nemendum 

kennt að nota reiknivélar strax á yngsta stigi og gefin hafa verið út þemaheftin Reiknitæki 

eftir Jónínu Völu Kristinsdóttur og Töflureiknir notaður eftir þau Margréti Völu 

Gylfadóttur og Stefán Loga Sigurþórsson. Hið fyrrnefnda fylgir námsefnisflokknum Geisla 

og er ætlað til notkunar á miðstigi en hið síðarnefnda Átta-tíu og ætlað er til notkunar á 

unglingastigi.  

2.3 Sjónarhorn hugsmíðihyggju 

Eins og fram kom í umfjöllun um námskrár og námsefni hér að framan má sjá að 

hugmyndir byggðar á hugsmíðihyggju eru atkvæðamiklar í gildandi námskrá og námsefni í 

stærðfræði útgefnu af Námsgagnastofnun. Reyndar er það svo að hugsmíðihyggja hefur 
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haft mikil áhrif á náttúruvísinda- og stærðfræðikennslu samtímans (Matthews, 2002). 

Kenningar um hugsmíðihyggju eru hinsvegar ekki einsleitar og hægt er að skoða 

stærðfræðinám og kennslu frá mismunandi sjónarhornum hennar. Eitt sjónarhornanna er að 

litið er á nám nemenda í skólum þannig að nemendur tileinki sér faglega þekkingu (Skott, 

Jess og Hansen, 2008:40). Einnig er hægt að líta svo á að námið eigi sér stað við þátttöku í 

hópi sem fæst við stærðfræðileg viðfangsefni. Helsti munur þessara sjónarhorna er sá að 

hið fyrra, tileinkunarsjónarhornið, bindur námið við einstaklinginn því það er hann sem 

tileinkar sér hugtök og færni en seinna sjónarhornið, þátttökusjónarhornið, felur í sér að 

nám eigi sér stað þegar nemandinn tekur þátt í og er hluti af félagslegu starfi.  

Skott, o.fl. (2008:133) telja að ekki þurfi að velja á milli þessara tveggja sjónarmiða því vel 

komi til greina að styðjast bæði við tileinkunarsjónarhornið og þátttökusjónarhornið. 

Tileinkunarsjónarhorn henti vel til þess að lýsa námi einstaklinga og þáttökusjónarhorn 

henti til þess að lýsa félagslegum hliðum samverunnar í skólastofum og þýðingu þess fyrir 

nám einstaklinga innan hennar. Á þann hátt segja þau að mögulegt sé að sætta sjónarhornin 

tvö, þau bæti hvort annað upp og hvort um sig leggi sitt af mörkum. Slík sýn á 

stærðfræðinám er einkennandi fyrir það sem kallast félagsleg hugsmíðihyggja (e. social 

constructivism).  

2.3.1 Tileinkunarsjónarhornið og róttæk hugsmíðihyggja 

Skott, o.fl. (2008:129) tengja tileinkunarsjónarhornið róttækri hugsmíðihyggju og 

kenningum Piaget og Ernst von Glasersfeld sem líta á þekkingu og nám út frá 

einstaklingum. Róttæk hugsmíðihyggja hefur haft gríðarmikil áhrif á hugmyndir um 

stærðfræðinám og er jafnan litið á hana sem uppsprettu hugmynda um að nemendur eigi að 

læra stærðfræði út frá eigin forsendum með skilningi. Von Glasersfeld telur að þar sem 

þekking sé aðeins til í höfðinu á fólki eigi það engra annarra kosta völ en að byggja það 

sem það veit á grunni fyrri reynslu og að eini veruleikinn sem það getur meðvitað unnið í er 

sá veruleiki sem það hefur smíðað sér sjálft (Skott, o.fl., 2008:69). Þannig byggir róttæk 

hugsmíðihyggja Glasersfelds á tveimur megingrundvallarviðmiðum. Í fyrsta lagi tekur fólk 

ekki aðgerðarlaust á móti þekkingu heldur byggir hver og einn hana upp út frá eigin 

reynslu. Í öðru lagi þá byggir skilningur ekki á því að uppgötva hlutlægt þann veruleika 
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sem til er heldur raðar hver og einn saman sinni reynslu. Þetta viðmið gerir það að verkum 

að við getum ekki vitað með vissu hvernig hugmyndir okkar af veruleikanum mátast við 

hinn raunverulega veruleika og enginn veit hversu raunsanna mynd af veruleikanum hann 

hefur sett saman. Það eina sem fólk getur vitað er að það er ekkert úr fyrri reynslu sem 

gefur því ástæðu til þess að halda að heimurinn eigi að vera öðruvísi en þær hugmyndir sem 

það hefur. Þessi viðmið róttækrar hugsmíðihyggju tengjast hugmyndum Jean Piaget. Í 

kenningu Piagets er rauði þráðurinn sá að það þurfi að vera jafnvægi milli lífveru og 

umhverfis hennar og að það sé samsvörun milli skilnings manna og líffræðilegra breytinga, 

en þeirri samsvörun er lýst með hugtökunum aðlögun (e. assimilation) og aðhæfingu (e. 

accommodation). Þannig aðlagi manneskjan skilning sinn á aðstæðum eða fyrirbærum við 

að færa nýja reynslu inn í þann forskilning sem hún býr yfir en við aðhæfingu breytir hún 

skilningi sínum þegar hún bregst við nýrri reynslu. Í túlkun Ernst von Glasersfeld er 

aðlögun lýst þannig að manneskjan túlki nýja reynslu og aðstæður sem dæmi um það sem 

hún þekki og því komi hún ekki auga á önnur sjónarhorn sem aðrir gætu haft þar sem þau 

passi ekki forskilningi hennar. 

Samkvæmt framansögðu hefur hver og einn aðeins aðgang að eigin skilningi að veröldinni 

en ekki annarra (Skott, o.fl., 2008:87). Því getur enginn vitað hvort tiltekið svar sé skilið á 

sama hátt af þeim sem spyr og þeim sem svarar. Í þessu samhengi spilar tungumálið stórt 

hlutverk, því ekki er öruggt að allir leggi sama skilning í orðin sem notuð eru og þar af 

leiðandi er ómögulegt að vita fyrir víst hvernig það tekst að deila upplifun með öðrum. 

Samskipti fólks einkennast ekki einvörðungu af töluðu máli og því geta fleiri þættir komið 

til, svo sem líkamstjáning, tónblær og raddhæð, sem getur gert það að verkum að ekki leggi 

allir aðilar sama skilning í tjáskiptin. Samskipti milli fólks er meginþáttur í því að skapa 

nauðsynlegt misvægi fyrir aðhæfingu. Félagsleg samskipti eru einnig mikilvæg svo okkur 

geti fundist við deila vitneskju með öðrum þó við vitum í rauninni aldrei hvort við gerum 

það. Þau skipta einnig miklu máli um það hvernig hugtök og leikni einstaklingar smíða sér. 

Bekkjarumræður og útskýringar kennara geta stuðlað að ætluðum sameiginlegum skilningi 

(e. taken-as-shared understandings) á þeim faglegu hugmyndum og aðferðum sem er 

umfjöllunarefni kennslunnar. Við samvinnu reynum við að finna merkingu í því sem 

samstarfsmenn okkar reyna að gera og í reynslu þeirra. Ef hún virðist vera sú sama og 

okkar þá styrkjast hugmyndir okkar og er þá talað um ætlaðan sameiginlegan skilning. Það 
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er hann sem hjálpar til við að skapa þá tilfinningu að hugtök, markmið og tilfinningar séu 

eitthvað sem við deilum með öðrum, og sé því á einhvern hátt raunverulegri en það sem við 

upplifum ein. 

2.3.2 Þátttökusjónarhornið og menningarsögulegi skólinn 

Þegar litið er á nám sem þátttöku er talið að það sé meiri þörf fyrir félagslegar athafnir en 

gert er ráð fyrir samkvæmt róttækri hugsmíðihyggju (Skott, o.fl., 2008:93). Samkvæmt 

þessu sjónarhorni er nám óaðskiljanlegur hluti félagslegra athafna og því ekki þörf á að 

byggja fyrst upp einstaklingsbundinn skilning á hugmyndum og aðferðum áður en farið er 

að vinna með öðrum. Þegar sjónum er beint að félagslegum þáttum þá þýðir það að læra 

stærðfræði að verða stöðugt færari um að geta gert hegðunarmynstur, sem einkenna 

félagsleg og fagleg samfélög sem einstaklingurinn tilheyrir, að sínum (Skott, o.fl., 

2008:86). Það gerist með því að í byrjun líkir einstaklingurinn eftir þeim leiðum sem 

samfélagið hefur þróað og tileinkar sér svo í kjölfarið tilteknar leiðir og tilganginn við að 

nota þær. Þátttökusjónarhornið beinir kastljósi sínu að því hvaða áhrif hið félags- og 

menningarlega hefur á stærðfræðinám sem kemur þannig að hluta til í stað hugsmíðinnar 

því hún skýrir ekki nægilega vel félagslega þætti stærðfræðináms. Þessi umvending sem 

hefur átt sér stað síðustu tvo áratugina fær sérstakan innblástur frá rússneska sálfræðingnum 

Lev Vygotsky og menningarsögulega skólanum.  

Æðri hugarstarfsemi, sem felur meðal annars í sér skynjun, athygli, minni og hugsun er það 

sem skilur manneskjur frá öðrum lífverum að mati Vygotsky (Skott, o.fl., 2008:99). Maður 

er ekki fyrst manneskja sem mótast af félagslegum þáttum heldur er maður manneskja 

vegna þess að maður mótast af félagslegum þáttum. Tungumálið stjórnar ekki aðeins 

verklegum athöfnum fólks heldur einnig æðri hugarstarfsemi þess og gegnir því 

aðalhlutverki við útvíkkun hennar og hugtakamyndun (Skott, o.fl., 2008:101). Hugtök 

þróast við að einkenni hluta eða athafna eru greind, en einkennin eru svo sameinuð og 

flokkuð þannig að eitthvað sameiginlegt er dregið fram. Þannig verða til hópar húsgagna úr 

stólum og borðum og hópar námsgagna úr formum og kubbum. Allar hugmyndir eru 

fasttengdar orðum í tungumáli og því er ekki mögulegt að þróa fyrst hugmynd og tengja 

hana við orð seinna. 
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Vygotsky gerir mikinn greinarmun á daglegum hugtökum og fræðilegum hugtökum, og 

liggur munurinn aðallega í því hvernig þau þróast (Skott, o.fl., 2008:104). Daglegu 

hugtökin þróast út frá notkun við raunverulegar aðstæður ekki í beinni kennslu og fræðilegu 

hugtökin eru kynnt formlega, þau eru skilgreind og þróast merking þeirra við notkun og 

tengsl við dagleg hugtök. Börn þurfa að kynnast skilgreiningum smám saman því annars er 

hætt við utanbókarlærdómi án skilnings (Karpov, 2003:68) og því þurfa óþekkt orð að vera 

notuð í tengslum við eitthvað sem börnin þekkja þegar og formlegar skilgreiningar kynntar 

smám saman (Skott, o.fl., 2008:104). Þannig er hægt að skapa skilningsgrundvöll á 

óþekktum hugtökum. Hægt er að nota dagleg hugtök upp að vissu stigi á meðan fræðin 

öðlast merkingu, til dæmis að nota tölustafi við fyrstu kynni af algebru. Þetta má hinsvegar 

ekki skilja svo að dagleg og fræðileg hugtök séu tvö aðskilin fyrirbæri heldur eru þau tvær 

hliðar sama ferlis en skilningur á daglegum hugtökum þarf að hafa náð vissum þroska áður 

en hægt er að kynna þau fræðilegu kerfisbundið.  

2.3.3 Félagsleg hugsmíðihyggja 

Í bók Skott, o.fl. (2008) er að finna samantekt á hugmyndum Paul Cobb en hann er 

frumkvöðull í leit að samhæfingu á persónulegum og félagslegum skilningi á 

stærðfræðinámi. Cobb og samstarfsmenn hans komust að því að sjónarhorn 

hugsmíðihyggjunnar lýsti ekki flóknu starfi stærðfræðinnar nægilega vel og töldu það til að 

mynda ekki samræmast hugmyndum um íhugandi sértekningu, aðlögun og aðhæfingu 

(Skott, o.fl., 2008:137). Þeir settu því upp þriggja þrepa líkan til að ná utan um flækjustig 

skólastofunnar. Hvert þrep líkansins snýr meira að sjálfri stærðfræðinni en hið fyrra og 

fjallar um flækjustigið annars vegar út frá félagslegu sjónarhorni og hinsvegar út frá 

sálfræðilegu sjónarhorni. Þrepin fjalla meðal annars um hvaða gildi og hugmyndir hafa 

þýðingu í stærðfræðitímum, um þau gildi og hugmyndir sem tengjast faginu, hvernig hægt 

er að stunda stærðfræði hlutbundið og að lokum hvaða hlutbundnu hugtök og aðferðir 

nemendurnir þróa með sér. 
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Tafla 1. Þriggja þrepa líkan Cobb og samstarfsmanna. 

Félagslegt sjónarhorn Sálfræðilegt sjónarhorn 

1. Félagsleg viðmið, gildi og 

hugmyndir skólastofunnar. 

2. Hugmyndir um eigin hlutverk og annarra 

innan skólastofunnar og hugmyndir um 

almenn einkenni þess að stunda stærðfræði. 

3. Félags-stærðfræðileg gildi. 4. Gildismat og hugmyndir tengdar stærðfræði 

og því að stunda stærðfræði. 

5. Gildandi stærðfræðivenjur 

skólastofunnar. 

6. Stærðfræðilegar hugmyndir og ástundun. 

Þýtt úr bókinni Matematik for lærerstuderende. Delta. Fagdidaktik (Skott, o.fl., 2008:137) 

Fyrsta þrep félagslega þáttarins fjallar um hvaða félagslegu viðmið, gildi og hugmyndir eru 

ríkjandi í bekk, og hverju má búast við að sé gert og sagt (Skott, o.fl., 2008:136-144). Sum 

þessara gilda eru almenn en önnur eru sértækari fyrir stærðfræði. Félagsleg viðmið á fyrsta 

þrepi þróast í gagnvirku sambandi kennara og nemenda en einnig á milli nemenda. Með 

þátttöku í þessu félagslega gagnvirka sambandi læra nemendurnir gildi og hugmyndir og 

gera að sínum. Á þann hátt hafa gildin áhrif á væntingar nemendanna um hlutverk sitt og 

annarra og er þar komið inn á sálfræðilegt sjónarhorn fyrsta þrepsins. Á fyrsta þrepi er 

fjallað vítt um tengsl stærðfræðináms og -kennslu en á öðru þrepi meira fjallað um 

stærðfræði. Félagsleg viðmið annars þreps fjalla um gildi og hugmyndir sem tengjast faginu 

stærðfræði frá félagslegu sjónarhorni og hvernig hægt er að vinna stærðfræði hlutbundið. 

Þar er það skoðað hvaða verkefni séu við hæfi og hvað sé góð stærðfræðileg spurning, en 

einnig hvað sé góð stærðfræðileg lausn. Sálfræðilega sjónarhornið á öðru þrepi í líkani 

Cobb og samstarfsmanna fjallar um hugmyndir nemenda um stærðfræði og stærðfræðileg 

viðfangsefni. Ríkjandi gildi þróast milli kennara og nemenda og á milli nemenda. Á þriðja 

þrepinu er fjallað dýpra um faglegt innihald en í hinum tveimur. Þar er meðal annars fjallað 
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um stærðfræðihugtök og stærðfræðivinnu. Í stærðfræðitímum er þróaður skilningur á 

faglegum aðferðum og niðurstöðum sem gerir það að verkum að ekki þarf að rökstyðja þær 

því þar er þróaður skilningur á því sem er almennt viðurkennt, í það minnsta innan 

skólastofunnar. 

Tengsl félagslega sjónarhornsins og hins sálfræðilega í líkani Cobb og samstarfsmanna eru 

gagnkvæm á þann hátt að félagslegu viðmiðin ákvarða hvaða einstaklingslegu hugmyndir 

nemendur þróa með sér, en skilningur kennara og nemenda af því hvers sé vænst viðheldur 

og útvíkkar gildin (Skott, o.fl., 2008:145). Sú sýn Cobb og samstarfsmanna að tengslin séu 

gagnkvæm er það sem aðgreinir félagslegu hugsmíðihyggjuna frá tileinkunar- og 

þátttökusjónarhorninu. Samkvæmt félagslegu hugsmíðihyggjunni felur nám bæði í sér 

einstaklingsbundna tileinkun en einnig þátttöku í félagslegum athöfnum.  

Hugsmíðihyggja lítur aðallega á tungumálið sem tjáningarmiðil fyrir óskir, þekkingu, 

fyrirætlanir og annað sem einstaklingurinn kýs (Skott, o.fl., 2008:159-162). Með 

tungumálinu eru einstaklingar færir um að tjá þann skilning sem þeir hafa þróað. Cobb lítur 

á tungumálið þannig að tákn er tjáning sem stendur ekki bara fyrir táknið sjálft heldur 

einnig eitthvað annað og að nokkru leyti má líta á tákn sem samantekt af framsetningu og 

því innihaldi sem það tengist hverju sinni. Því er hægt að tala um tákntjáningu og 

tákninnihald, en það getur þó valdið misskilningi. Annars vegar getur þetta misskilist á 

þann hátt að þetta séu tveir aðskildir þættir en hinsvegar að tjáningin hafi alltaf sama 

innihaldið.  

Tungumál og tákn eru samkvæmt félagslegri hugsmíðihyggju afgerandi fyrir hugsun og 

mikil áhersla er á þátt framsetningar og tákna í stærðfræðikennslu (Skott, o.fl., 2008:166). Í 

því samhengi eru þrjú almenn atriði sem vert er að huga að. Í fyrsta lagi er einblínt á tákn 

sem eru notuð eða þróuð á staðnum. Þau eru ekki aðeins vísindaleg og taka mið af því sem 

hægt er að búast við að nemendur geti notað, heldur er sameiginlegur þroski og notkun 

tákna í skólastofunni einnig mikilvæg. Í öðru lagi er ekki hægt að þróa fyrst hugtökin og 

setja svo nýtt tákn á þau heldur verður það að gerast um leið. Óformlegt tákn af hugtaki eða 

aðferð er ekki hægt að yfirfæra á stærðfræðilegt tákn. Og í þriðja lagi þá er ekki hægt að 
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leggja einhvern einn skilning í ákveðið tákn þó skilningur sé lagður í táknbundna 

framsetningu.  

Þeir sem aðhyllast félagslega hugsmíði telja að reynslan geti sýnt að sum þekking eigi meiri 

stoð en önnur, en róttækustu hugsmíðisinnarnir telja hinsvegar að ekki sé til nein ein sönn 

þekking (Meyvant Þórólfsson, 2003). Höfundi hugnast vel sjónarhorn Skott, Jess og 

Hansen (2008) þar sem þau líta á nám einstaklingsins frá sjónarhorni róttæku 

hugsmíðihyggjunnar en hugmyndir menningarsögulega skólans til þess að lýsa flóknum 

félagslegum hliðum samverunnar í skólastofum. 

2.4 Áhrif hugsmíðihyggju á nám og kennslu 

Líkt og þegar hefur verið dregið fram hefur hugsmíðihyggja haft mikil áhrif á íslenskar 

námskrár og námsefni í stærðfræði, og þar af leiðandi hlutverk stærðfræðikennara. Eðli 

kennarastarfsins hefur breyst frá því vera að kenna reikning og til þess að stuðla að því að 

nemendur iðki stærðfræði með því að skapa hvetjandi námsumhverfi og bekkjarmenningu. 

Jafnvel er hægt að halda því fram að kennarastarfið hafi orðið talsvert flóknara því 

hugsmíðihyggjan leggur áherslu á virkni nemandans í eigin námi og þar af leiðandi er 

kennarinn ekki lengur sá sem býr yfir og miðlar þekkingu sinni til nemenda (Guðbjörg 

Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir, 2007:6). Skipulag kennslunnar þarf að miðast út 

frá þessum breyttu áherslum og hafa kennarar því hannað kennslunálganir sem henta 

fjölbreyttum nemendahópum með mismunandi námsforsendur og getu (Guðbjörg Pálsdóttir 

og Guðný Helga Gunnarsdóttir, 2006b:5).  

Námsumhverfið er einn þeirra þátta sem hafa mikil áhrif á þá bekkjarmenningu sem ríkir og 

kennarar þurfa að hafa í huga í kjölfar breyttra kennsluhátta. Vegna stöðu sinnar innan 

skólastofunnar er kennarinn mjög sterkur í mótun bekkjarmenningar sem felur meðal 

annars í sér siði, reglur, væntingar, gjörðir, samskipti, viðhorf og gildi sem nemendur og 

kennari hafa mótað og skilið (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir, 2006:5). 

Að framan var rakið þriggja þrepa líkan Cobb og samstarfsmanna sem fjallar um flækjustig 

skólastofunnar út frá sálfræðilegu og félagslegu sjónarhorni en það er félagslega 

sjónarhornið sem snertir bekkjarmenninguna. John A. Van de Walle (2007:5-6) fjallar um 
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fimm breytingar á störfum kennara í kjölfar breytinga á námsumhverfi, frá því að vera 

kennaramiðað til þess að vera nemendamiðað. Kennarar verði að stuðla að því að í 

kennslustofum þeirra myndist stærðfræðilegt samfélag í stað þess að vera safn einstaklinga, 

þá verði þeir að færa sig frá því að vera sá sem hefur öll réttu svörin í áttina til rökfræði og 

stærðfræðilegra sannana, víkja minnisaðferðum burt fyrir stærðfræðilega rökhugsun og 

stuðla að uppgötvunarnámi nemenda og þrautalausnum í stað þess að leggja áherslu á 

vélræna lausn verkefna. Að lokum verði kennarar að tengja saman ýmsa þætti 

stærðfræðinnar, hugmyndafræði hennar og reiknitæki í net hugtaka. Allt eru þetta þættir 

sem stuðla að því að andrúmsloft skólastofunnar breytist. Það þarf að ýta undir sjálfstætt 

nám og ef tengsl nemenda og kennara byggjast á virðingu þá ýtir það undir það að 

nemendur taki ábyrgð á eigin námi (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir, 

2006b:6). 

Uppbygging kennslustunda hefur verið rannsökuð með tilliti til námsárangurs og þykja 

bæði kennurum og nemendum eftirfarandi þættir kennslustunda mikilvægir; upphaf 

kennslustundanna, verkefnin og uppspretta þeirra, frásögn nemenda, leiðsögn kennara, að 

kennari gangi á milli nemenda meðan vinnu stendur og samantekt í lokin (Guðbjörg 

Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir, 2006a:8). Upphaf kennslustundanna gefur tóninn 

og tengja þarf viðfangsefni hennar fyrri reynslu nemenda, vekja athygli þeirra á 

viðfangsefninu og veita þeim stuðning við að einbeita sér að stærðfræðilegum 

úrlausnarefnum. Verkefnin þurfa að ná til allra nemenda og því þarf að skipuleggja 

kennsluna þannig að hún taki mið af ólíkum þörfum nemenda (Guðbjörg Pálsdóttir og 

Guðný Helga Gunnarsdóttir, 2007:4-5). Þá þarf að vekja áhuga nemenda en það geta 

kennarar meðal annars gert með því að velja viðfangsefni út frá áhugasviðum nemenda og 

skapa fjölbreyttar námsaðstæður svo nemendur geti dýpkað skilning sinn. Nemendur þurfa 

oft að tengja nokkur hugtök í net hugtaka til að fá sem heildstæðasta mynd af hugtaki og 

því getur skilningur verið að þróast á löngum tíma (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga 

Gunnarsdóttir, 2006a:6). Kallast það tengslaskilningur þegar skilningur myndast á fyrirbæri 

og það er tengt öðrum fyrirbærum sem þegar hefur verið myndaður skilningur á (Guðbjörg 

Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir, 2006b:8). Eftir því sem tengingarnar eru fleiri 

því traustari er skilningurinn, hann er í stöðugri þróun, tengslunum fjölgar og hugtakanetið 

verður æ flóknara.  
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Það getur verið mikil áskorun að finna verðug viðfangsefni sem hjálpa nemendum að þróa 

skilning á stærðfræðihugtökum, en ein leið til þess gæti verið að gefa nemendum tækifæri 

til þess að beita stærðfræði við fjölbreyttar aðstæður (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga 

Gunnarsdóttir, 2007:5). Þá getur notkun tækni og annarra hjálpargagna í kennslu gert 

kennurum auðveldara að aðlaga verkefni að mismunandi þörfum nemenda sinna.  

Þær spurningar sem kennarinn varpar til nemenda sinna er einn mikilvægasti þátturinn í 

kennslu þeirra (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir, 2006a:8). Jo Boaler 

(2005:4) telur að hægt sé að sjá hversu flókið kennarastarfið er með því að skoða þær 

kröfur sem eru á kennurum þegar þeir eru í samskiptum við nemendur. Það að varpa 

spurningum til nemenda er mjög vitsmunalega krefjandi og þarf að gerast á augabragði, 

mitt í samskiptum við nemandann og fyrir framan bekkinn. Fyrst þarf kennarinn að hlusta á 

það sem nemandinn hefur að segja, skilja röksemdafærslu hans og staðsetja hugmyndir 

hans í stærðfræðilegu samhengi. Þá þarf kennarinn að taka tillit til getu og vilja nemandans 

og taka með í reikninginn hvað sé árangursrík stærðfræðileg leiðbeining fyrir nemandann. 

Þegar kennarinn hefur tekið tillit til framangreindra þátta þarf hann að setja fram spurningu, 

sem sé nemandanum og bekkjarfélögum hans skiljanleg, nægilega ögrandi og gagnleg. Það 

er mikilvægur hluti undirbúningsferlisins að kennarar undirbúi spurningar sínar og séu 

meðvitaðir um þau markmið sem þeir hafa með því að setja þær fram þar (Boaler og 

Humphreys, 2005:36). Spurningarnar varða þá leið sem nemendur fara og móta reynslu 

þeirra. 

Í kennsluleiðbeiningum Átta-tíu, stærðfræði 1 er að finna töflu1 yfir þau markmið sem 

spurningar kennara geta haft, en taflan var þýdd úr bókinni Connecting mathematical ideas 

eftir Boaler og Humphreys (2005:37). Markmiðin geta meðal annars verið þau að safna 

upplýsingum, setja fram hugtök, rannsaka stærðfræðilega merkingu og tengsl eða til 

greiningar. Markmið spurninga getur einnig verið að koma umræðum af stað, tengja 

hugtök, víkka hugsun nemenda eða hjálpa þeim að einbeita sér að aðalatriðunum eða að 

búa til samhengi. Slík tafla getur leiðbeint kennurum við að átta sig á því hvernig spurninga 

þeir spyrja og hvernig spurninga þeir vilja spyrja til þess að styðja við nám nemenda sinna.  

                                                 
1 Fylgiskjal 1. 
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Stærðfræðikennsla verður að byggjast á þeirri þekkingu sem til er um hvernig nám á sér 

stað og mikill fjöldi rannsókna benda til að eigi þekking að reynast gagnleg þurfi 

nemandinn, í samræmi við hugmyndir hugsmíðihyggju, að byggja hana upp sjálfur (Parker, 

1993:7).  
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3 Upplýsingatækni í stærðfræðinámi 

Í aðalnámskrá er lögð áhersla á að notkun upplýsingatækni sem hjálpartæki í öllum 

námsgreinum og segir þar að í hverri námsgrein verði að nýta þau tækifæri sem gefast til að 

ná markmiðum greinarinnar (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 2006:10). Þá er í 

stærðfræðihlutanum lögð áhersla á myndræna framsetningu með teikningum, 

myndböndum, grafískum reiknivélum og tölvuforritum við skýringar á hugtökum 

stærðfræðinnar (Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði, 2007:8). Tölvur og reiknivélar eigi 

að vera virk hjálpartæki kennslunnar því gott vald nemenda á þeim geti reynst nemendum 

hjálpleg við dýpkun skilnings og gert þeim kleift að kynnast fjölbreyttum viðfangsefnum 

námsgreinarinnar (Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði, 2007:7). 

3.1 Hjálpartæki 

Upplýsingatækni er nauðsynlegt hjálpartæki í stærðfræðinámi og –kennslu og mikilvægt er 

að hugsa ekki um tækni sem enn einn hlutinn sem þarf að hugsa um að koma til skila í 

kennslu (Van de Walle, 2007:107). Tækni á frekar að vera hjálpartæki í námi og kennslu og 

þar af leiðandi innbyggð í allri kennslu. Þannig getur tækni útvíkkað nám og stuðlað að 

fjölbreyttari viðfangsefnum nemenda.  

Reiknivélar hafa stundum verið vanmetið tæki í stærðfræðikennslu og hafa andstæðingar 

þeirra haldið því fram að þær séu notaðar sem hækja og geri það að verkum að ekki séu 

gerðar eins miklar kröfur til nemenda (Van de Walle, 2007:107). Það er hinsvegar alrangt 

því notkun þeirra getur haft jákvæð áhrif á stærðfræðinám. Þær má til dæmis nota til þess 

að þróa hugtakaskilning eða gera nemendum kleift að æfa sig og eru taldar bæta getu 

nemenda til þrautalausna. Þá eru þær tímasparandi og víða notaðar í samfélaginu. Van de 

Walle (2007:109) telur þess vegna að allir nemendur grunnskóla eigi að hafa aðgang að 

reiknivélum öllum stundum því auk fyrrgreindra kosta geti notkun þeirra ekki haft slæmar 

afleiðingar á nám nemenda og notkun þeirra taki ekki athygli frá þróun almennrar færni. Þá 

telur hann að af notkun reiknivéla spretti ýmis námstækifæri og að nemendur ættu ekki að 

þurfa að fá leyfi til að nota reiknivélar til að leysa þrautir því ef reiknivélum er haldið frá 

nemendum gætu þeir farið að halda að þær séu almennt ekki notaðar við lausn þrauta. Að 
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lokum telur Van de Walle (2007:109) að nemendur þurfi að læra að velja hvenær þeir noti 

reiknivélar og hvenær sé betra að beita hugarreikningi.  

Víða í útgefnu námsefni frá Námsgagnastofnun er hvatt til notkunar tölvutækni og hafa 

meðal annars verið settir upp safnvefir með gagnvirku námsefni í stærðfræði fyrir öll stig 

grunnskólans. Gagnvirkt námsefni í stærðfræði er víða að finna, finna má frí forrit á 

veraldarvefnum og hægt er að kaupa námsforrit frá hugbúnaðarframleiðendum, til dæmis 

Talnapúkann. Hægt er að finna forrit sem ýta undir aukinn talnaskilning, forrit sem hægt er 

að nota í rúmfræðinámi eða rannsóknum á líkindum og á föllum. En hafa ber í huga að það 

sama gildir um stærðfræðiforrit sem önnur hjálpargögn að þau eru einmitt það, hjálpargögn. 

Séu þau vel hönnuð geta þau ýtt undir þróun stærðfræðilegrar hugsunar en í sjálfu sér þá 

geta þau ekki kennt nemandanum (Van de Walle, 2007:109). Einnig eru til kennsluforrit 

sem er ætlað að veita nemandanum kennslu og getur þeim verið ætla að byggja upp 

hugtakaskilning, láta nemandann takast á við þrautalausnir eða veita honum æfingu þó ekki 

bendi margt til þess að æfing á tölvu sé áhrifaríkari en án tækninnar (Van de Walle, 

2007:114-115). Hinsvegar virðist oft skorta stærðfræðilegt innihald í þrautir í þeim forritum 

sem ætlað er að ýta undir hugtakaskilning auk þess sem þau gefa fá tækifæri til samræðna 

eða til þess að draga ályktanir. Í sumum tilfellum getur verið betra að kennarinn stjórni 

slíkum forritum á stórum skjá eða gagnvirkri töflu og getur hann þá spurt spurninga og ýtt 

undir umræður.  

3.2 Gagnvirkar töflur 

Gagnvirkar töflur hafa einnig verið nefndar skjátöflur eða snjalltöflur og nefnast á ensku 

interactive whiteboards en oft er skammstöfunin IWB notuð. Eftirleiðis verður heitið 

gagnvirkar töflur notað í þessum texta. Gagnvirkar töflur eru tvennskonar. Annars vegar er 

um að ræða litlar töflur sem tengdar eru við tölvur. Með þeim getur kennari eða fyrirlesari 

deilt með nemendum eða áheyrendum því sem hann skrifar eða teiknar (Brown, án ártals). 

Hin gerð gagnvirkra taflna er sú sem hér er til umfjöllunar. Um er að ræða stóran 

gagnvirkan skjá eða töflu sem tengd er við tölvu og skjávarpa (Brown, án ártals; Interactive 

Whiteboard, 2010). Hana er hægt að nota sem hefðbundna töflu, flöt til að varpa mynd á, 

eða með því að skjávarpinn varpi mynd af tölvuskjánum á skjáinn eða töfluna, en þaðan er 
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hægt að stjórna tölvunni með fingrinum eða með til þess gerðum penna. Töfluna er bæði 

hægt að festa á vegg og hafa frístandandi. Það sem er unnið með á skjánum er meðal annars 

hægt að vista á tölvuna, deila á innra neti, senda í tölvupósti, prenta út eða hvað annað eins 

og um venjuleg tölvuskjöl væri að ræða. 

Gagnvirkar töflur voru upphaflega hannaðar til notkunar fyrirtækjum, til að mynda í 

fundarherbergjum, en eru nú notaðar í auknum mæli við kennslu (Greiffenhagen, 2002). 

Fræðileg umfjöllun er því takmörkuð en þó má finna nokkrar rannsóknir sem gerðar hafa 

verið sem og lýsingar á möguleikum tækninnar við kennslu (Smith, Higgins, Wall og 

Miller, 2005). Ljóst er að mikil fjárfesting fylgir innleiðingu gagnvirkra taflna í 

skólastofum, bæði í tækjum og í þjálfun kennara. Því er eðlilegt að spyrja hvort töflurnar og 

möguleg notkun standi undir þeim væntingum sem til þeirra eru gerðar. Lewin, Somekh og 

Steadman (2008) telja að ef kennsla með gagnvirkum töflum eigi að vera árangursrík þá 

verði möguleikar taflnanna til miðlunar að vera nýttir en þær ekki notaðar eins og 

upphafnar kennaratöflur.  

3.3 Gagnvirkar töflur kalla á breyttar kennsluaðferðir 

Í greininni Embedding interactive whiteboards in teaching and learning: the process of 

change in pedagogic practice er fjallað um rannsókn sem breska ríkisstjórnin lét gera á 

árunum 2004 til 2006 til þess að meta áhrif gagnvirkra taflna á nám og kennslu í 

barnaskólum í Englandi (Lewin, Somekh og Steadman, 2008:292). Verkefnið Primary 

Schools Whiteboard Expansion, skammstafað PSWE, var sett á fót að frumkvæði 

ríkisstjórnarinnar og á árunum 2003 til 2004 fjárfesti PSWE fyrir tíu milljónir punda í 

kaupum og notkun á gagnvirkum kennslutöflum í 21 héraði í Englandi. Gera má ráð fyrir 

því að margir skólar hafi fengið auka ríkisfjárveitingu og náð að tvöfalda upphaflega 

fjárveitingu PSWE. Auk tækjakaupa útvegaði PSWE umfangsmikla þjálfun sem fól meðal 

annars í sér tækniþjálfun og þjálfun fyrir ráðunauta innan héraðanna. Ekki var þó veitt fé í 

þjálfun starfsfólks í skólum af hendi ríkisins en það var á hendi sveitarfélaganna. Kennarar, 

aðstoðarmenn þeirra og nemendur höfðu stöðugan aðgang að gagnvirku töflunum í 

kennslustofum sínum. 
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Tilgangur rannsóknarinnar var meðal annars sá að meta áhrif gagnvirkra taflna á árangur, 

mætingu og hegðun, en einnig að bera kennsl á áhrif slíkrar tækni á kennslufræði 

upplýsingatækni, innleiðingu upplýsingatækni í öllum hlutum námskráa sem og starfsþróun 

starfsfólks (Lewin, o.fl., 2008:292). Blönduðum rannsóknaraðferðum var beitt. Eftir átján 

mánuði bentu bráðabirgðaniðurstöður til þess að gagnvirku töflurnar hefðu jákvæð áhrif á 

nám en ljóst þótti að framlenging rannsóknarinnar yrði gagnleg. Því var rannsóknin 

framlengd um átján mánuði og gögnum safnað með megindlegum og eigindlegum 

rannsóknaraðferðum. Framlenging rannsóknarinnar gerði það að verkum að 

rannsóknarteymið hafði tækifæri til þess að fylgjast með yfir tveggja ára tímabil því ferli 

sem átti sér stað og greina áhrif tækninnar á formlegt námsmat.  

Megindlegar og eigindlegar rannsóknaraðferðir gáfu tækifæri til þess að rannsaka hlutina 

frá fleiri en einu sjónarhorni (Lewin, o.fl., 2008). Í greininni er athyglinni beint að ferli 

breytinga á kennslufræði og greinarhöfundar skilgreina kennslufræði sem það gagnvirka 

eða víxlverkandi ferli sem á sér stað milli kennara og nemenda. Fjöllaga líkan (e. multilevel 

modelling) var notað til þess að skoða áhrif á árangur og tilviksrannsóknir til að kanna 

breytingar á framkvæmd kennslunnar. Fjöllaga líkön taka tillit til þeirrar uppsöfnunar sem á 

sér stað innan skólakerfis þar sem nemendur innan bekkja búa að svipaðri reynslu og hafa 

lík viðhorf sem þó eru líklega ólík viðhorf nemenda úr öðrum bekkjum innan sama skóla. 

Fjöllaga líkön gera það mögulegt að skoða breytileika milli bekkja og skóla betur. Í þessari 

rannsókn var gagnagreining fjöllaga líkansins stigskipt. Stigin tvö voru nemendur og 

kennslustofur sem gerði það mögulegt að bera saman tvo hópa ellefu ára nemenda sem tóku 

samræmd próf árin 2005 og 2006. Greiningin byggði á því hversu lengi nemendum hafði 

verið kennt með notkun gagnvirkra taflna en ekki var hægt að skipta í hópa „kennt“ og 

„ekki kennt“ með gagnvirkri töflu vegna þess hve ör tæknivæðingin var í þeim skólum sem 

ekki voru hluti af upprunalega verkefninu.  

Í fyrri hluta rannsóknarinnar voru tíu skólar valdir og heimsóttir tvisvar til þrisvar í tvo 

daga í senn á tímabilinu frá febrúar 2005 til apríl 2006 (Lewin, o.fl., 2008:294). 

Rannsóknaraðferðir fólu í sér vettvangsathuganir sem voru teknar upp á myndband og 

viðtöl við nemendur, starfsfólk og stjórnendur. Gagnagreining fór fram í samvinnu 
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rannsóknarteymisins. Voru þrír meginþættir hverrar vettvangsathugunar valdir og greindir 

af teyminu og stuðlaði það að sameiginlegum skilningi á því sem verið var að rannsaka.  

Eitt markmiða seinni hluta rannsóknarinnar var að rekja breytingar yfir langt tímabil en 

einnig að staðfesta eða hrekja þær bráðabirgðaniðurstöður sem fengust með gagnagreiningu 

úr fyrri hlutanum (Lewin, o.fl., 2008:295). Sem dæmi um það var í seinni hlutanum hægt 

að kafa dýpra í bráðabirgðaniðurstöður megindlegu rannsóknanna úr fyrri hlutanum. Þær 

gáfu til kynna að gagnvirku töflurnar voru ekki að gagnast getuminni nemendum. Í 

kjölfarið gátu rannsakendur þróað kenningar sem skýrðu muninn á ávinningi hópanna. 

Gögnin voru skoðuð með samfélags-menningarlegri sýn (e. socio-cultural lens), þar sem 

skoðað er hvaða hlutverki verkfæri gegna í mannlegum athöfnum. Líkt og með alla nýja 

tækni byrja kennarar á því að reyna að láta nýju verkfærin falla inn í kennsluhætti sína en 

með tímanum finna þeir nýjar leiðir til þess að nýta tæknina. Þetta gerist eftir því sem 

fagstéttin þróast, innan sem utan skólanna og kennarar læra hver af öðrum. 

Fjöllaga líkan (e. multilevel modelling) rannsóknarinnar leiddi í ljós jákvæð áhrif í læsi, 

stærðfræði og náttúrufræði (e. science) hjá börnum á aldrinum sjö til ellefu ára og voru 

áhrifin vensluð þeim tíma sem þau höfðu notið kennslu með gagnvirkri töflu (Lewin, o.fl., 

2008:296). Eftir því sem nemendur höfðu notið kennslu með gagnvirkum töflum lengur, 

þeim mun betri var árangur þeirra. Fjöllaga líkanið gerði rannsakendum einnig mögulegt að 

velja kennslustofur kennara þar sem nemendur höfðu sýnt verulegan árangur og meta hvaða 

aðferðir gætu hafa ýtt undir þann árangur. Rannsóknir á vettvangi ásamt viðtölum bæði við 

kennara og nemendur voru notuð til að kortleggja hvernig kennsluaðferðir breyttust en 

einnig að kanna mögulegar ástæður þess að gagnvirkar töflur höfðu ekki haft jákvæð áhrif á 

nám getulítilla nemenda. 

Lewin, o.fl. (2008:297) segja að eigi kennsla með gagnvirkum töflum að gefast vel þá verði 

notkun þeirra að vera þannig að ýtrustu möguleikar þeirra til miðlunar séu nýttir. Séu þær 

aðeins notaðar sem upphafnar kennaratöflur sem annað slagið eru notaðar til að sýna á 

lifandi myndir þá munu þær hafa lítil áhrif á nám nemenda. Kennarar verði að læra að 

miðla kennslu sinni með þeim ótal möguleikum sem gagnvirkar kennslutöflur hafa upp á að 

bjóða, og aðlaga kennsluhætti sína að notkun hinnar nýju tækni. Þó svo að meginþunginn 
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sé á kennurum við val á formi og innihaldi kennslunnar þá þurfi þeir einnig að leyfa 

nemendum sínum að njóta gagnvirkni töflunnar þannig að miðlun eigi sér stað. Í eiginlegri 

og óeignlegri merkingu þurfi kennarar að læra að standa til hliðar. Þetta fékk stoð í einni 

vettvangslýsingu frá meðlimi rannsóknarteymisins. Þar lýsir hann því að hann taki eftir því 

að þegar kennarinn standi til hliðar eða sé á gangi um kennslustofuna sé athygli nemenda á 

töflunni en ekki kennaranum. Í viðtölum staðfestu nemendur þetta og sögðu jafnframt að 

taflan hjálpaði þeim að skilja betur það sem verið væri að útskýra, eða ef þeir gleymdu sér 

þá gætu þeir fundið staðinn með því að horfa á töfluna. Jafnframt sögðu margir nemendur 

að stundum væri ekki nóg að heyra eitthvað sagt heldur myndi það oft skýra hlutina betur ef 

þeir sæju þá á töflunni. 

Dæmi um breytingu til batnaðar með notkun gagnvirkra taflna er að þær ýta undir 

samvinnunám (e. co-learner style) kennara og nemenda fremur en að ýta undir hefðbundin 

hlutverk (Lewin, o.fl., 2008). Þó svo að kennarar hafi beitt þessari kennsluaðferð fyrir tíma 

gagnvirkra taflna þá öðlast hún aukið mikilvægi þegar þær eru notaðar vegna 

miðlunarmöguleika þeirra. Annað dæmi um úrbætur á kennsluaðferðum með notkun 

gagnvirkra taflna varðar skipulag kennslustunda. Kennsluáætlanir og kennslugögn eru 

geymd rafrænt ásamt námsmarkmiðum. Þær geymast svo ár eftir ár, eru fínstilltar eftir 

aðstæðum og þannig skapast reynsla af notkun þeirra. Annar kostur er sá að oft eru 

kennsluáætlanirnar þróaðar í teymisvinnu fagkennara eða kennara í sama árgangi. Þá má 

ætla að það geti komið til góða fyrir forfallakennslu að kennarar eigi tilbúnar 

kennsluáætlanir fyrir kennslustundir vikunnar sem forfallakennari getur gengið í þegar og 

ef þörf er á. 

Rafrænar kennsluáætlanir sem virka sem nokkurs konar handrit að kennslustundum geta 

veitt kennurum tækifæri til þess að takast á við mörg verkefni í einu (Lewin, o.fl., 

2008:299). Þegar kennarar eru vissir um skipulag kennslustundarinnar hafa þeir meiri tíma 

lausan til þessa að meta nemendur, til dæmis með tilliti til svara þeirra í bekkjarumræðum. 

Aukin athygli kennara á nám nemenda styður mótandi námsmat og því geta kennarar 

brugðist við með kennslu við hæfi.  
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Rannsakendur fylgdust með breytingu kennsluaðferða yfir tveggja ára tímabil og þróuðu í 

kjölfarið þriggja þrepa líkan af þróun þeirra sem byggist á þeim gögnum sem aflað var í 

rannsókninni og greind með samfélags-menningarlegri sýn (e. socio-cultural lens) á nám 

(Lewin, o.fl., 2008:301). Þegar kennarar hafa notað gagnvirkar töflur í langan tíma verða 

þær hluti af kennslufræði þeirra sem verkfæri til miðlunar í samskiptum við nemendur sem 

og á milli nemenda. Fyrsta stigið í líkaninu er að kennarar reyna að láta ný verkfæri passa 

inn í ríkjandi kennslufræði, annað stigið er að kennarar taki þátt í könnun á nýjum 

tækifærum sem verkfærið býður upp á í samvinnu við aðra og að lokum þá er þriðja stigið 

það að kennarar nota gagnvirkar töflur af fagmennsku og af innsæi á þann hátt að 

kennsluhættir þeirra verða fjölbreyttari eða jafnvel gerbreyttir. 

3.4 Nýbreytni eða endurtekning 

Grein Zevenbergen og Lerman (2008) er hluti stærri rannsóknar þar sem notkun kennara á 

gagnvirkum töflum var könnuð. Greinin heitir á ensku Learning environments using 

interactive whiteboards: new learning spaces or reproduction of old technologies. Í 

greininni er fjallað um það hvernig gagnvirkar töflur hafa verið teknar í notkun í 

kennslustofum, mat lagt á þær aðferðir sem kennarar beita og leitast við að skýra þær 

vettvangsathuganir sem gerðar voru. Er niðurstöðum rannsóknarinnar lýst út frá sjónarhorni 

athafnakenningar (e. activity theory) sem einnig hefur verið kölluð menningarsöguleg 

nálgun (e. cultural-historical approch). Sérstaklega er fjallað um hugmyndir hennar um 

verkfæri sem miðla kennslufræðilegum samböndum, í þessu tilfelli gagnvirkum töflum. 

Innan kenningarinnar geta verkfæri bæði verið áþreifanleg og táknfræðileg, og því eru þau 

verkfæri skoðuð sem hægt er að nota til að skýra flókin sambönd kennslustofunnar um 

kennslufræði og þess að taka gagnvirkar töflur í notkun. Trú og kenningar kennara um 

kennslufræði og tækni hafa áhrif á það hvernig þeir nýta tækni í kennslu sinni.  

Eins og fram kom í grein Lewin, o.fl. (2008) og lýst er hér að framan hefur miklum 

fjármunum verið veitt í það verkefni að fjárfesta í gagnvirkum töflum í kennslustofur í 

Englandi. Innleiðing gagnvirkra taflna felur í sér mikla fjárfestingu í fólki og tækjum 

(Zevenbergen og Lerman, 2008:109). Eins og ávallt þegar farið er í gegnum ferli breytinga 

hafa kennarar misjafnar skoðanir á innleiðingu en viðhorfin gegna lykilhlutverki ef 
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kennarar eiga að verða virkir notendur gagnvirkra taflna. Beauchamp (2004) heldur því 

fram að breytingin frá hefðbundnum kennsluháttum til þess að samþætta gagnvirkar töflur 

kennslunni krefjist annarra kennslufræðilegra hugmynda af kennurum. Til þess að öðlast 

öryggi og sjálfstraust í notkun gagnvirkra taflna í kennslu, og byggja upp hæfni og 

samþættingu, er mælt með því að kennarar hafi daglegan aðgang að töflum og að 

gagnvirkar töflur séu hluti af reglulegu starfi í kennslustofunni (Zevenbergen og Lerman, 

2008:110). Í grein Zevenbergen og Lerman (2008:110-111) er fjallað um ýmsar rannsóknir 

á því hvaða áhrif gagnvirkar töflur hafi á kennslu og eru niðurstöðurnar mjög fjölbreyttar. 

Virðast gagnvirkar töflur hafa gríðarlega möguleika sem ekki hafi verið uppgötvaðir eða 

nýttir ennþá. Áhyggjuefnin snúa að því að samskipti minnki, að stjórn kennara aukist og að 

aukinn gangur í kennslustundum sé á kostnað gæða þeirra spurninga sem kennarar spyrji.  

Rannsókn Zevenbergen og Lerman (2008:108) var gerð í Ástralíu en þar hefur verkefnið 

ekki fengið eins mikinn fjárhagslegan stuðning frá hinu opinbera. Í flestum tilfellum er um 

að ræða ákvörðun hvers skóla sem er styrkt með þeim fjármunum sem þeir ná að safna. 

Hvernig innleiðing gagnvirkra taflna er framkvæmd í áströlskum skólum er því háð þeim 

úrræðum sem skólar hafa við að fjárfesta í þeim og því hvernig starfsfólk skólans metur 

þær sem verkfæri til kennslu. Zevenbergen og Lerman (2008:111-112) söfnuðu gögnum úr 

níu skólum sem valdir voru vegna þess að þeir lýstu þeim margbreytileika sem er að finna í 

áströlskum skólum, til að mynda staðsetningu, tækninotkun og uppbyggingu bekkja. Á 

meðan rannsókninni stóð duttu sumir skólanna út en aðrir komu inn og alls voru fimm 

skólar þátttakendur allan rannsóknartímann. Valdar voru kennslustofur 1. til 6. bekkjar (e. 

primary school) og fengu skólarnir myndbandstökuvélar til þess að taka upp kennslustundir 

þar sem tölvutækni var notuð til að styðja við talnaskilning. Þessi rannsóknaraðferð 

takmarkaði sveigjanleika kennara í kennslunni og því bauðst rannsóknarteymið til þess að 

mynda kennslustundirnar og var það þegið af mörgum kennurum.  

Þau gögn sem fjallað er um í rannsóknargrein Zevenbergen og Lerman (2008:112) eru hluti 

stærra verkefnis, en þar er fjallað um hvernig kennsluháttum var beitt í kennslustofum þar 

sem upplýsingatækni var notuð sem stuðningur við stærðfræðinám. Sérstaklega var sjónum 

beint að samanburði gagnvirkra taflna við upplýsingatækni og benda vettvangsathuganir og 

myndbönd úr tímunum til mjög ólíkra aðferða. Gögnum var safnað úr 45 kennslustofum 
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þar sem upplýsingatækni var notuð og fimmtán kennslustofum þar sem gagnvirkar 

kennslutöflur voru notaðar.  

Þegar að greiningu kom, var stuðst við myndbönd af kennslustundunum ásamt handritum af 

þeim þar sem kennslustundinni var lýst ásamt þeim samskiptum sem áttu sér stað á milli 

kennara og nemenda (Zevenbergen og Lerman, 2008:113). Rannsóknargögn sýndu að 

kennararnir spurðu meira af staðreyndaspurningum en spurninga sem kröfðust dýpri 

skilnings. Vegna þess hve svör nemenda kröfðust lítillar dýptar gátu kennarar spurt fleiri 

spurninga sem leiddi af sér hraðari takt í kennslustundinni. Aðalkennsluaðferðin var 

bekkjarkennsla þar sem kennari stjórnaði kennslustundinni og bauð nemendum að taka þátt 

með því að stjórna því sem unnið var með á töflunni. Í öllum tilfellum var það aðeins einn 

nemandi í einu og sátu aðrir nemendur á gólfinu eða við borðin sín. Virtust fá 

hegðunarvandamál koma upp og nemendur virtust hafa athygli á orðum og athöfnum 

kennara.  

Kennarar hófu kennslustundir sínar ávallt með innlögn í fimm til fimmtán mínútur með því 

að nota gagnvirku töflurnar (Zevenbergen og Lerman, 2008:113). Í sumum tilfellum voru 

þeir að nota kennsluáætlanir sem aðrir höfðu þróað og voru aðgengilegar í gegnum kerfið 

og í öðrum tilfellum notuðu þeir verkfærin sem fylgja gagnvirku töflunum, til að mynda 

brot, reiknivél eða klukku. Að lokinni innlögninni fóru nemendur í sætin sín til þess að 

vinna að verkefnum dagsins. Í sumum tilfellum studdi gagnvirka taflan við innihaldsríka 

innlögn með tilliti til tungumáls stærðfræðinnar. Segja Zevenbergen og Lerman (2008:113) 

frá einu tilfelli þar sem kennari notaði brota verkfæri gagnvirku töflunnar til að kenna ýmis 

brot þar sem form, t.d. hringur, ferningur eða ferhyrningur, voru látin tákna brotin. Með 

þessu gat kennari byggt upp orðaforða til að tákna formin, myndirnar og brotin. Samfellan í 

kennslustundinni og hraði hennar ýttu undir miklar samræður um þær tölur sem táknaðar 

voru hverju sinni en hraði spurninganna ýtti undir meiri takt. Hinsvegar var ekki hægt að 

sjá merki dýpri skilnings á hugtökum eða stærðfræðilegrar hugsunar.  

Eigindlegar rannsóknaraðferðir vörpuðu ljósi á það hvernig gagnvirku töflurnar voru 

notaðar af kennurum en einnig voru notaðar megindlegar aðferðir til þess að greina 

kennslustundirnar betur (Zevenbergen og Lerman, 2008:114). Þau notuðu aðferð sem þau 
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höfðu notað áður við að greina notkun upplýsingatækni í kennslustofum og gátu því borið 

þær niðurstöður saman við rannsókn á notkun gagnvirkra taflna í kennslustofum. Aðferðin 

fól það í sér að þrír rannsakendur horfa á myndband af kennslustund og hver þeirra flokkar 

kennslustundina í fyrirframgefna flokka. Rannsakendurnir koma svo saman til þess að 

komast að sameiginlegri niðurstöðu. Til að búa til vinnuramma var notuð greiningavinna 

rannsakenda sem greindu eitt þúsund kennslustundir með tilliti til þeirrar kennslufræði sem 

kennarar beittu. Innan vinnurammans eru fjórir flokkar eða víddir: vitsmunaleg gæði (e. 

intellectual quality), gildi eða þýðing (e. relevance), stuðningur í námsumhverfi (e. 

supportive school environment) og viðurkenning á fjölbreytileika (e. recognition of 

difference). Innan hverrar víddar voru aðrir eiginleikar kennslufræði skilgreindir. Sem 

dæmi úr flokknum vitsmunaleg gæði er djúpur skilningur og það er reynt að greina hvort 

vinna og viðbrögð nemandans sýni merki um djúpstæðan hugtakaskilning. Tenging við 

daglegt líf er dæmi úr flokknum sem ber yfirskriftina gildi eða þýðing og sem dæmi um 

stuðning í námsumhverfi er stjórn nemenda; hafa þeir eitthvað að segja um gang 

kennslustunda? Dæmi úr síðasta flokknum er hvort tilraunir séu gerðar til þess að auka 

þátttöku allra nemenda með fjölbreyttan bakgrunn. 

Rannsakendur gáfu einkunnir á bilinu núll til fimm eftir því hvort þeir sáu einkenni 

ákveðinnar kennslufræði í kennslustundinni, þar sem núll voru engin merki og einkunnin 

fimm táknaði að kennslufræðin væri óaðskiljanlegur hluti kennslunnar (Zevenbergen og 

Lerman, 2008:116). Niðurstöður benda til þess að þegar gagnvirkar töflur eru notaðar í 

kennslu eru áhrif þeirra á vissan hátt takmörkuð og borið saman við niðurstöður úr 

rannsókn á notkun upplýsingatækni þá fengu gagnvirku töflurnar mun verri einkunn. 

Almennt séð voru niðurstöður upplýsingatækninnar mun betri en einkunnir gagnvirku 

taflanna og af tuttugu þáttum sem sneru að kennslufræði var munurinn mjög mikill í sjö 

þáttum. Af þessum gögnum drógu Zevenbergen og Lerman (2008:116-117) þá ályktun að 

sú notkun gagnvirkra taflna sem fram fór í þeirra rannsókn stuðlaði að minni gæðum þeirra 

tækifæra sem nemendur fengu til stærðfræðináms, stuðlaði að færri tækifærum til að tengja 

nám við daglegt líf og hafði litla möguleika á sjálfstæðu námi í för með sér. Notkun þeirra á 

þann hátt er rannsóknin gaf til kynna skapar því ekki tækifæri til djúpstæðs náms í 

stærðfræði. Sú niðurstaða vakti athygli rannsakenda, sérstaklega vegna þess að fá 

hegðunarvandamál virtust vera meðal nemenda þegar gagnvirkar töflur voru notaðar. Var 
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því ákveðið að taka viðtöl við kennara sem svo voru skoðuð út frá kenningum 

athafnakenningarinnar.  

Athafnakenningin á rætur að rekja úr smiðju Vygotsky en Zevenbergen og Lerman 

(2008:118-121) nota greiningarlíkan Engeström til þess að greina þá starfsemi sem fram fór 

í kennslustofunum. Athafnakenningin fjallar um hlutverk menningar í mannlegum 

athöfnum en einnig um markmið allra athafna. Með greiningarlíkani Engeström er reynt að 

bera kennsl á mismunandi þátttakendur og úrræði hverrar athafnar, hlutverk þeirra og 

ábyrgð. Þannig er mögulegt að greina spennu og mótsagnir innan athafnakerfis og 

möguleika til þróunar. Þróunarmöguleikar hverrar starfsemi felst í því að takast á við 

mótsagnir sem til verða og valda truflunum í starfseminni. Að yfirvinna mótsagnir er leið til 

þess að þróa starfsemina. Greiningarlíkan Engeström er á mynd 1. 

Innan athafnakenningarinnar miðla verkfæri námi og því er í rannsókninni litið svo á að 

gagnvirkar töflur hafi mótandi áhrif á það hvernig nám getur átt sér stað (Zevenbergen og 

Lerman, 2008:119). Til dæmis fannst kennurum þau námsúrræði sem í boði eru með 

notkun gagnvirku taflanna bjóða upp á aðra möguleika til þess að vinna með nemendum. 

Verkfæri 

Gerandi 

Reglur 
Samfélag 

Viðfang/athöfn 

Verkaskipting 

Mynd 1. Greiningarlíkan Engeström. Þýtt úr 
grein Zevenbergen og Lerman (2008:118) 

Útkoma 
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Úrræðin höfðu þó ekki aðeins haft áhrif á það hvernig kennararnir skipulögðu sig og 

kenndu því þau höfðu einnig áhrif á aðrar hliðar starfs þeirra.  

Gagnvirku töflurnar voru taldar stytta skipulagstímann með tvenns konar hætti 

(Zevenbergen og Lerman, 2008:119). Annars vegar með því að hægt væri að nálgast 

kennsluáætlanir sem aðrir hafa skipulagt og prófað og hins vegar vegna þeirrar verkfæra 

sem gagnvirku töflurnar hafa að bjóða, svo sem hringfara, reglustiku, klukku og reiknivél 

sem eru á töflunni. Verkfærin voru ekki aðeins talin tímasparandi við undirbúning heldur 

einnig innan kennslustundarinnar. Með því að hafa verkfærin til staðar þá fór minni tími í 

að leita að viðeigandi hjálpargögnum og virtist taktur kennslustundanna verða hraðari. 

Töldu kennarar sig því hafa meiri tíma til þess að spyrja spurninga og því hefðu nemendur 

fleiri tækifæri til þess að taka þátt í kennslunni. Einnig auka verkfæri taflnanna möguleika á 

nákvæmni, til dæmis við að teikna stærð brota á töfluna og minnka því líkurnar á 

misskilningi af þeim sökum. Þrátt fyrir það virtist kennslufræðin vera svipuð þeirri sem 

rannsakendur höfðu greint í hefðbundnari kennsluháttum og spurningar kennara reyndust 

vera tiltölulega yfirborðskenndar.  

Þegar hlutur verkfæra er skoðaður samkvæmt athafnakenningunni er einnig nauðsynlegt að 

spyrja hvaða verkfæri nýju tækninni er ætlað að leysa af hólmi (Zevenbergen og Lerman, 

2008:121). Gagnvirkar töflur leysa af hólmi hefðbundnar kennaratöflur en með þeim er 

hægt að sýna það sem fyrirfram er undirbúið og kennari getur einnig notað hágæða 

sýningar eftir þörfum. Vettvangsathuganir Zevenbergen og Lerman (2008) styðja að það sé 

það sem kennarar nýta hvað best af eiginleikum gagnvirkra taflna. Þegar kennari skrifar á 

hefðbundna kennaratöflu snýr hann bakinu í nemendur á meðan og því geta gagnvirkar 

töflur ýtt undir hraðari takt kennslustunda og meiri stjórn kennara á hegðun nemenda.  

Athafnakenningin kallar einnig á að tekið sé tillit til verkaskiptingar (Zevenbergen og 

Lerman, 2008:122). Í vettvangsathugunum kom skýrt fram að hefðbundnar kennsluaðferðir 

voru mest ríkjandi, þar sem kennari er áhrifamestur og nemendur eru oftast hlutlausir og 

vinna sjálfstætt. En gagnstætt því sem venjulega á sér stað í kennslustundum þar sem 

hefðbundnar kennsluaðferðir eru notaðar voru truflanir fátíðar og nemendur tóku þátt í 

kennslustundinni.  
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Það virðist nokkur spenna liggja á milli þeirra markmiða sem notkun gagnvirkra taflna 

kallar á og hefðbundinna markmiða stærðfræðikennslu (Zevenbergen og Lerman, 

2008:123). Hefðbundin markmið stærðfræðikennslu ganga oftast út á stærðfræðinám en 

með notkun nýrrar tækni virðast markmiðin vera meðal annars þau að veita nemendum 

aðgang að hinni nýju tækni. Tilgáta Zevenbergen og Lerman (2008:123) er að með 

innleiðingu gagnvirkra taflna í kennslustofur eigi reynsla barna af skólum eftir að 

fjarlægjast reynslu foreldra þeirra meira. 

Zevenbergen og Lerman (2008:124) segja að lítill vafi sé á því að gagnvirkar töflur búi yfir 

eiginleikum sem geti ýtt undir tækifæri námsmanna til þess að sjá stærðfræðilegar 

framsetningar og þróa stærðfræðihugsun sína. Hinsvegar breyti ný verkfæri ekki neinu, 

heldur er það mannanna verk. Á meðan kennarar nota tæknilega möguleika gagnvirkra 

taflna til þess að fanga athygli nemenda þá útiloki þær djúp samskipti kennslustofunnar. 

Einnig gætu kennarar verið óviljugri til þess að bregðast við óvæntum námstækifærum 

vegna fyrirfram undirbúinna fyrirlestra, og jafnvel ekki alltaf komið auga á þarfir nemenda 

vegna aukins takts kennslustundanna. Draga Zevenbergen og Lerman (2008) þá ályktun að 

eins og gagnvirku töflurnar voru notaðar af kennurunum sem þátt tóku í rannsókn þeirra þá 

geti þær raunverulega verið hindrun fyrir því að nám eigi sér stað.  

3.5 Gagnvirk kennsla og gagnvirkar töflur 

Í greininni Interactive whole class teaching and interactive white boards er fjallað um eðli 

gagnvirkrar kennslu og sagt að ef úrbætur á kennslu eigi að fara fram þá verði djúp 

samskipti að eiga sér stað í kennslustofunni, ekki yfirborðskennd (Tanner, Jones, 

Kennewell og Beauchamp, 2005:720). Um síðustu aldamót höfðu stjórnvöld í Englandi 

áhyggjur af stöðu enskra nemenda í stærðfræði í samanburði við aðrar þjóðir sem leiddi til 

þess að sett var stefnumörkun fyrir stærðfræðikennslu ellefu til fjórtán ára nemenda. Þó 

aðferðirnar ættu að heita leiðbeinandi var ekki litið á þær þannig. Þær voru ítarlegar og fólu 

í sér leiðbeiningar frá einstökum kennslustundum til áætlana fyrir skóla. Kennslustundum 

átti að skipta í þrjá hluta; byrja á munnlegri innlögn sem fylgt var eftir með viðfangsefnum 

tímans og ljúka átti kennslustundum með samantekt. Í öllum þremur hlutum 

kennslustundarinnar átti að leggja áherslu á beina kennslu og spurningar kennara til 
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bekkjarins. Ekki átti þó að beita hefðbundinni bekkjarkennslu heldur átti kennslan að vera 

mjög gagnvirk. Hinsvegar var gagnvirk bekkjarkennsla (e. interactive whole class teaching) 

hvergi skilgreind og innan leiðbeininganna var skörun og mótsagnir sem kennurum þótti 

villandi. Sem dæmi um skörun má nefna þá áherslu sem lögð var á að viðhalda röskum 

takti í kennslustundum og þess að gefa nemendum tækifæri til þess að ígrunda svör sín. 

Annað dæmi er áherslan sem lögð var á hraðar staðreyndaspurningar og þess að nota villur 

nemenda á uppbyggjandi hátt. Vegna skorts á skýrum skilgreiningum á eðli gagnvirkrar 

kennslu var mikið rúm fyrir túlkun og aðferðir kennara, og það þrátt fyrir að mikil þjálfun 

færi fram í kjölfar stefnumörkunarinnar.  

Stefnumörkuninni var ætlað að ýta undir gagnvirka bekkjarkennslu, þar sem ýtt væri undir 

samtöl og þrautalausnir af miklum gæðum (Tanner, o.fl., 2005:721). Hinsvegar virðist 

gagnvirk kennsla aðallega hafa verið tekin upp á þann hátt að stjórnin var hjá kennaranum 

sem spurði nemendur spurninga. Svör nemenda voru að jafnaði stutt og oftast metin af 

kennurum rétt eða röng í stað þess að kennarar byggðu á þeim. Samskipti kennara við 

nemendur þar sem nemendur sögðu meira en tíu orð voru mjög sjaldgæf. Spurningar 

kennara voru flestar af lágu vitsmunastigi og aðeins 25% þeirra ýttu undir dýpri hugsun 

nemenda. Áhrif stefnumörkunarinnar er umdeild (Tanner, o.fl., 2005:722). Einkunnir á 

samræmdum prófum hafa hækkað en vísbendingar eru um að það sé vegna þess að kennt sé 

til prófs fremur en vegna aukins náms eða skilnings. Rannsóknir benda til þess að 

yfirborðskennd samskipti í anda hefðbundinnar bekkjarkennslu og krafa um aukinn takt í 

kennslustundum virðist leiða til aukinnar þátttöku nemenda í viðfangsefnum fremur en að 

hvetja til stærðfræðilegrar hugsunar.  

Tanner, o.fl. (2005:722) skoða samskipti út frá viðhorfi félagslegrar hugsmíðihyggju (e. 

socio-constructivist), og telja að nemendur smíði eigin þekkingu sem þeir svo staðfesta í 

félagslegu samhengi kennslustofunnar. Ef nám eigi að eiga sér stað þurfi að vera samskipti 

milli nemandans og kennslunnar. Til þess að samskiptin séu ekki yfirboðskennd þurfa 

nemendur að taka þátt og geta ekki verið óvirkir móttakendur upplýsinga. Gagnvirkni krefst 

virkrar þátttöku nemenda sem leggja sitt fram til þróunar sameiginlegs skilnings. 

Gagnvirkri bekkjarkennslu er ætlað að ýta undir kennsluhætti sem eru munnlegir, 

víxlverkandi og líflegir, gert er ráð fyrir virkni nemenda með því að svara spurningum, taka 
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þátt í samræðum og sýna og útskýra sínar aðferðir fyrir bekknum (Tanner, o.fl., 2005, 720). 

Þau setja fram samfellulíkan í gagnvirkni bekkjarkennslu. Þrepin eru fimm talsins og fara 

samskipti innan þeirra frá því að vera að mestu undir stjórn kennara til þess að vera undir 

mikilli stjórn nemenda.  

Tafla 2. Samskipti bekkjarkennslu  

Eðli samskipta Stjórn 

Fyrirlestur (e. lecture) 

Engin gagnvirk samskipti eða aðeins innri samskipti 

Leiðandi spurningar (e. low level / funnelling questioning) 

Mikill stuðningur og yfirborðssamskipti 

Könnunarspurningar (e. probing questioning) 

Minni stuðningur og dýpri gagnvirk samskipti 

Skarpar spurningar (e. focusing or uptake questioning) 

Breytilegur stuðningur og djúp gagnvirk samskipti 

Sameiginleg ígrundun (e. collective reflection) 

Sveigjanlegur stuðningur og full gagnvirkni samskipta 

Mikil stjórn kennara 

 

 

 

 

 

 

 

Mikil stjórn 

nemenda 

Þýtt úr Interactive whole class teaching and interactive white boards  

(Tanner, o.fl., 2005:723) 

Fyrirlestrarformið býður upp á minnst samskipti og þau sem eiga sér stað eru innri 

samskipti (Tanner, o.fl., 2005:723-724). Með leiðandi spurningum beinir kennarinn 

hugsanaferli nemenda inn á afmarkað svið, stjórnar ákvarðandatöku og leiðir nemendur að 
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fyrirfram ákveðinni lausn. Sýna rannsóknir fram á að þetta sé algengasta form samskipta. Á 

þriðja þrepinu þegar kennari spyr nemendur könnunarspurninga verður framlag einstakra 

nemenda orðið meira og öðlast þeir örlitla stjórn á samræðunum. Á því fjórða er hinsvegar 

breytilegri stuðningur og samskipti nemenda og kennara verða gagnvirkari í sameiginlegri 

uppbyggingu þekkingar. Kennarinn er mikilvægastur á þessu stigi og staðfestir ályktanir og 

notar skarpar spurningar til þess að stjórna ferðinni. Spurningarnar beina athygli bekkjarins 

að mikilvægum innleggjum nemenda. Stuðningur kennara á þessu þrepi er breytilegur og 

krefst mikillar hæfni og sjálfstrausts. Fimmta þrepið, sem felur í sér mesta stjórn nemenda á 

samskiptum kennslustofunnar, er sameiginleg ígrundun. Áherslan er á mati og ígrundun 

sem á sér vanalega stað þegar kennari ýtir undir samræður eftir verkefni til þess að stuðla 

að sjálfsmati nemenda og ígrundun ferlisins.  

Yfirleitt hefur verið litið á gagnvirkni sem aðalávinning upplýsingatækni í námi og kennslu 

og er hún sú virkni upplýsingatækni sem ýtir undir hraðasta endurgjöf og svörun (Tanner, 

o.fl., 2005:725). Kennsluhættir ákvarðast ekki af gagnvirkum töflum heldur fer það eftir 

notkun þeirra og hæfni kennarans til þess að nýta sér hvernig kennslustundirnar þróast. 

Notkun hefðbundinna kennarataflna er hægt að lýsa sem gagnvirkri í sumum tilfellum, en 

fer það eftir þeim kennsluaðferðum sem kennararnir velja að nota. Þeir kennarar sem ekki 

hafa beitt gagnvirkri bekkjarkennslu eru ekki líklegir til þess að breyta því eingöngu vegna 

nýrrar tækni og sýnir reynslan að fyrst eftir að ný tækni er tekin í notkun þá aðlaga kennarar 

hana ríkjandi kennsluháttum. 

Þrátt fyrir að gagnvirkar töflur hafi möguleika til að ýta undir gagnvirka kennslu, þar sem 

nemendur geta kannað eigin hugmyndir og deilt með bekknum í ígrundandi samskiptum þá 

eru þeir möguleikar undir stjórn kennara (Tanner, o.fl., 2005:726). Því væri hægt að færa 

fyrir því rök að kennarar þurfi að hafa breytt kennsluháttum sínum úr hefðbundnum í 

gagnvirka áður en þeir geta komið auga á þá möguleika sem gagnvirkar töflur hafa upp á að 

bjóða en gagnvirkar töflur geta einnig nýst kennurum í að þróa með sér gagnvirka 

bekkjarkennslu. 
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3.6 Gagnvirkar töflur í námi og kennslu 

Smith, Higgins, Wall og Miller (2005) rannsökuðu greinar um áhrif gagnvirkra taflna á 

nám og kennslu og fjalla um það í grein sinni Interactive whiteboards: boon or 

bandwagon? A critical review of the literature. Þau greindu þann stuðning sem talinn var 

mögulegur með notkun gagnvirkra taflna, annars vegar við kennslu og hinsvegar við nám. Í 

formála greinarinnar er hinsvegar tekið fram að þegar þau rannsökuðu efnið hafi lítið verið 

til af fræðigreinum en hinsvegar hafi mikið verið til af skýrslum um verkefni sem voru smá 

í sniðum. Þá hafi verið til mikið af greinum um notkun gagnvirkra taflna sem birtar hafi 

verið í fræðiblöðum og tímaritum og dragi því samantektargrein þeirra dám af því. Smith 

o.fl. (2005) taka fram að nokkurrar varúðar sé þörf við túlkun gagna úr þeim skýrslum sem 

sagt er frá í greininni þar sem rannsóknaraðferðir hafi stundum verið óformlegar og litlar 

upplýsingar séu um þær. Sömuleiðis sé ástæða til að taka fram að fæstar þeirra greini á 

milli almenns og sértækari ávinnings af notkun gagnvirkra taflna sem geri það að verkum 

að erfitt hafi verið að meta raunveruleg áhrif tækninnar. Í næstu köflum verður fjallað um 

áhrif gagnvirkra taflna í námi og kennslu út frá samantekt Smith, o.fl. (2005) og eru 

varnaðarorð þeirra því endurtekin hér. Hinsvegar er um að ræða heimildir frá fólki sem 

hefur reynslu af notkun gagnvirkra taflna og því tel ég réttlætanlegt að nota þær heimildir 

þó óformlegar séu.  

3.6.1 Stuðningur við kennslu 

Smith, o.fl. (2005:92) segja að í fyrsta lagi þá telji kennarar á öllum stigum, jafnvel í 

fjarnámi, að gagnvirkar töflur bjóði upp á sveigjanleika og fjölhæfni í kennslu. Til dæmis er 

sá möguleiki að geta farið fram og aftur á blaðsíðum á gagnvirkri töflu talin gagnleg tækni 

til að bregðast við í kvikri kennslustofu, og telja kennarar það meðal annars jákvæðan 

möguleika fyrir nemendur sem þurfa á meiri aðstoð að halda eða nemendur með sérþarfir 

(Walker, 2002).  

Í öðru lagi þá er einn meginkostur gagnvirkra taflna í kennslu talinn sá að hún er 

margmiðlunartæki (Smith, o.fl., 2005:93). Edwards, Hartnell og Martin (2002) segja frá 

nokkrum dæmum af skipulagningu og kennslu stærðfræði með notkun gagnvirkra taflna. 

Telja þau töflurnar mjög gagnlegar við kennslu brota, mælingar á hornum og við ýmsa 
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flutninga, svo sem speglun og að þær styðji kennsluna með myndum. Þá telja þau 

tenginguna við veraldarvefinn vera gagnlega og sagt er frá dæmi af gagnvirkum leik þar 

sem nemendur unnu saman, sem að þeirra mati ýtti undir samvinnu nemenda og voru svör 

þeirra byggð á ígrundun í stað ágiskana. Með slíkri vinnu telja þau að kennarar geti fylgst 

betur með lærdómsferli nemenda og greint veikleika þeirra og mistúlkanir fyrr en ella svo 

hægt sé að leiðrétta þær.  

Þriðji meginkostur gagnvirkra taflna er að sá eiginleiki þeirra að þeim sé hægt að stjórna 

með því að snerta töfluna auki skilvirkni í kennslu (Smith, o.fl., 2005:93). Snertiskjárinn 

stuðli að skilvirkari flutningi og faglegri framsetningu margmiðlunar. Aðgengi að efni úr 

ýmsum áttum og fyrirfram skipulagðar kennsluáætlanir auðveldi skiptingu milli verkefna í 

kennslustundum. Einnig hefur verið greint frá því að með gagnvirkum töflum geti kennarar 

fært sig hnökralaust á milli efnisþátta í stærðfræði (Latham, 2002). Kennarar hafa skýrt frá 

því að þeir eyði minni tíma í að vinna með áþreifanleg gögn, til dæmis í stað þess að kasta 

teningum þá geti þeir gert það á gagnvirkri töflu og þurfi ekki að finna áþreifanleg gögn.  

Í fjórða lagi telja Smith, o.fl. (2005:93-94) að gagnvirkar töflur styðji við skipulagningu og 

þróun kennslustunda. Þó það geti tekið nokkra stund að öðlast tæknilega þekkingu og búa 

til kennsluáætlun með notkun gagnvirkra taflna fyrir kennslustundir þá hafa kennarar skýrt 

frá því að sá tími styttist þar sem þeir geti geymt skipulag sitt stafrænt, deilt því með öðrum 

og notað aftur. Þau segja frá rannsókn þar sem tekin voru viðtöl við gagnfræðaskólakennara 

sem töldu þann möguleika að geta vistað gögn á gagnvirkar töflur geta haft áhrif á 

kennsluáætlanir, ekki einvörðungu frá kennslustund til kennslustundar heldur einnig á milli 

ára. Í sömu rannsókn benti yfirkennari á að það geti einnig dregið úr kostnaði til lengri tíma 

litið þar sem hægt væri að nýta námsgögn á hagkvæmari hátt. 

Í fimmta lagi þá eru kennarar fyrirmyndir nemenda í notkun upplýsingatækni (Smith, o.fl., 

2005:94). Til að mynda greinir einn skóli í Ástralíu frá þeirri staðreynd að þeir kenni ekki 

lengur upplýsingatækni þar sem nemendur öðlist næga reynslu með því að fylgjast með 

kennurum sínum nota gagnvirkar töflur og nota þær sjálfir (Lee og Boyle, 2003). Einnig er 

talið að nemendur bæti hæfni sína í upplýsingatækni vegna stærðar og tærleika töflunnar 

þar sem það sé auðveldara að fylgjast með á henni heldur en að bekkurinn hópist í kringum 
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lítinn skjá og fylgist þar með músarbendlinum hreyfast (Smith, o.fl., 2005:94). Þá er það 

talið stór kostur þess að nota gagnvirkar töflur við að kenna upplýsingatækni að kennari 

snúi að bekknum í stað þess að vera jafnvel í betra sambandi við eigin tölvu en bekkinn í 

heild. Þar að auki sé það þægilegri staða fyrir marga kennara að standa við töfluna og geti 

þá veitt þeim kennurum sem séu haldnir tæknifælni stuðning við að gera kennslu í 

upplýsingatækni hluta af sinni kennslu. 

Gagnvirkni er nefnd sem einn mesti kostur gagnvirkra taflna sem verkfæris til kennslu 

(Smith, o.fl., 2005:94). Kennarar telja að gagnvirknin hafi hvetjandi áhrif á nemendur, 

meðal annars vegna þess að nemendum gefist tækifæri til þess að nota hana sjálfir, til 

dæmis með því að telja upp og niður talnalínu. Hinsvegar gefa ekki allir kennarar 

nemendum sínum tækifæri til þess. Smith (2001) greinir frá því að í einu viðtali hafi 

kennari sagt henni, að það að leyfa nemendum að koma upp og nota töfluna ætti það til að 

hægja á kennslustundinni ef nemendur lentu í vandræðum með notkunina sem leiddi til 

þess að duglegustu nemendunum færi að leiðast. Smith, o.fl. (2005:95) nefna að sumir telji 

að kennslufræðilegar tengingar hafi einnig verið gerðar á milli gagnvirkra taflna og 

gagnvirkni í kennslustundum, þar sem kennslufræðileg gagnvirkni sé tengd þátttöku 

nemenda í bekkjarkennslunni, til dæmis í gegnum bekkjarumræðum.  

Ekki eru allir sammála þessu því sumir telja að breið þátttaka nemenda í kennslustundum sé 

yfirborðseinkenni gagnvirkrar kennslu en gagnkvæm samskipti í leit að sameiginlegri 

merkingu séu dýpri einkenni hennar (Smith, o.fl., 2005:95). Aðrir taka tillit til gæða og 

dýptar gagnvirkni bekkjarkennslunnar út frá félagslegu sjónarhorni hugsmíðihyggjunnar og 

halda því fram að stærð taflanna geri það auðveldara að deila myndrænni framsetningu með 

bekknum. Þegar litið er á kennslu út frá þessu sjónarhorni er hlutverk kennara miðlun á 

milli tölvu og forrita hennar og nemenda, náms þeirra og reynslu, sem hefur meðal annars 

áhrif á staðsetningu kennara í kennslustofunni.  

3.6.2 Stuðningur við nám 

Sá kostur sem oftast var nefndur frá því sjónarhorni að vera stuðningur við nám, samkvæmt 

rannsókn Smith, o.fl. (2005:96) á rannsóknum og skýrslum um gagnvirkar töflur, var að 

þær þykja hafa hvetjandi áhrif á nemendur þar sem kennslustundirnar eru ánægjulegri og 
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áhugaverðari sem leiði til meiri athygli og betri hegðunar. Nemendur greina einnig frá því 

að gangur kennslustunda aukist, þær séu skemmtilegri og spennandi sem er í samræmi við 

það að kennarar greina frá því að nemendur séu fullir tilhlökkunar og áhuga á því hvað 

birtist næst á töflunni. Latham (2002) greinir frá því að sú vinna sem kennarar leggi í 

skipulagningu kennslustunda skili sér í vinnu nemenda. Hinsvegar láta sumir í ljós áhyggjur 

yfir því að nýjabrumið fari af töflunum þegar nemendur venjist notkun þeirra (Smith, o.fl., 

2005:96). 

Annar kostur sem sagður er vera stuðningur við nám er að gagnvirkar töflur bjóða upp á 

margmiðlun og framsetningu námsefnis á marga vegu (Smith, o.fl., 2005:97). Myndræn 

framsetning er sögð styðja við minni nemenda en nemendur segjast til dæmis muna betur ef 

þeir geti kallað fram hugarmyndir. Til dæmis er litur mynda og vinnan með þær á 

gagnvirkri töflu sögð ýta undir skilning á brotum og prósentum, mælingar horna og flutning 

(Edwards, o.fl., 2002). Að þessu sögðu er vert að nefna efasemdaraddir um gagnsemi 

margmiðlunar og mynd- og hljóðræna framsetningu efnis. Til dæmis segja Smith, o.fl. 

(2005:97) að gagnsemi myndrænnar framsetningar hvíli meðal annars á námsgrein, 

umfjöllunarefni, hvort myndir eru kyrrar eða lifandi, hvort munnlegar upplýsingar fylgi og 

svo framvegis. Einnig er nauðsynlegt að nemendur fái tækifæri til þess að snerta töfluna 

sjálfir, öðlast reynslu í notkun hennar og fjallar Greiffenhagen (2002) um nauðsyn þess að 

nemendur dragi línur og form í stærðfræði svo þeir fái tilfinningu fyrir beinni meðhöndlun 

sem sé nauðsynleg fyrir skilning á eiginleikum forma. 

3.7 Reynsla höfundar af gagnvirkum töflum 

Í tengslum við vinnslu þessarar ritgerðar fékk höfundur tækifæri til þess að nota gagnvirka 

töflu frá SMART Technologies Inc. í tveggja vikna stærðfræðikennslu. Umboðsaðili 

SMART taflna á Íslandi er Varmás ehf. og á heimasíðu fyrirtækisins er að finna ýmsar 

upplýsingar, má þar nefna kynningu á töflunum, uppfærslur þeim tengdar, tengill fyrir 

notendur þar sem meðal annars má finna námskeið í notkun þeirra, gagnvirk forrit og fleira 

(Varmás ehf., 2010). Þá er þar tengill á vefsíður fyrir kennara þar sem hægt er að finna 

kennsluferla í ýmsum greinum og tengill á heimasíðu framleiðandans þar sem hægt er að 

hlaða niður SMART hugbúnaði með 30 daga leyfi. Samkvæmt upplýsingum á heimasíðu 
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fyrirtækisins eru 51 grunnskóli um allt land að nota búnað frá SMART Technologies Inc. 

Höfundur hafði farið á byrjendanámskeið í notkun taflanna hjá Varmás ehf. og kynnt sér 

ýmsar rannsóknir, meðal annars þær sem reifaðar voru hér að framan, áður en hann studdist 

við notkun taflnanna í stærðfræðikennslunni. 

Í fyrstu vikunni notaði höfundur gagnvirku töfluna sem hefðbundna kennaratöflu og reyndi 

að aðlaga notkun hennar að kennsluháttum sem hann þekkti. Taflan var notuð til þess að 

skrifa þar sem ætlast var til að nemendur skrifuðu hjá sér, til þess að útskýra, teikna myndir 

og svo framvegis. Eina skiptið sem gagnvirka taflan var ekki notuð sem hefðbundin túss- 

eða krítartafla var þegar nemendur unnu í stöðvavinnu. Á einni stöðinni var paravinna en 

þar sem bekknum var skipt í þriggja manna hópa varð einn nemandi alltaf stakur en sá 

nemandi vann gagnvirkt verkefni á töflunni. Þó svo að hann hefði allt eins getað unnið 

verkefnið í tölvu þá fékk hann aðgengi að töflunni en eins og þegar hefur komið fram er 

það einn þeirra þátta sem talin er nauðsynlegur til þess að nemendur jafnt sem kennarar 

öðlist sjálfstraust í notkun þeirra (Zevenbergen og Lerman, 2008; Lewin, o.fl., 2008).  

Í seinni vikunni var sú ákvörðun tekin að reyna að nýta gagnvirku töfluna betur. Fyrir hvern 

tíma voru útbúnar stuttar kynningar eða innlagnir með umræðupunktum sem studdir voru 

myndum og tenglum á áhugaverðar síður á veraldarvefnum. Með SMART hugbúnaðinum 

er mögulegt að útbúa punkta og skilja eftir pláss þar sem hægt er að skrifa frekari 

útskýringar. Fremur en að undirbúa fullskapaðar glósur fyrir nemendur á slæðusýningu var 

ákveðið að fara þá leið. Rökin fyrir því voru meðal annars að reyna að virkja nemendur í 

bekkjarumræðum og undirbúa kynninguna ekki um of þar sem höfundur taldi sig óviljugri 

til þess að víkja frá fyrirframgefnu handriti ef það væri fullmótað (Zevenbergen & Lerman, 

2008:124). Samfellulíkan Tanner, o.fl. (2005:723-734) lýsir samskiptum innan bekkjar og 

er hægt að lýsa samskiptum þeirrar bekkjarkennslu sem fram fór þannig að hún hafi að 

mestu verið á öðru þrepi líkansins en stundum verið nálægt því þriðja. Leiðandi spurningar 

einkenna annað þrep líkansins með miklum stuðningi kennara en könnunarspurningar 

einkenna þriðja þrepið þar sem stuðningur er minni og samskiptin dýpri. Gangur 

kennslunnar í þeim tímum sem voru studdir notkun gagnvirku töflunnar var mun meiri, 

auðveldara reyndist að ýta undir bekkjarumræður og gagnvirkar vefsíður vöktu áhuga 

nemenda og studdu kennsluna myndrænt. Hinsvegar má færa fyrir því rök að með því að 
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undirbúa kennsluna með notkun SMART töflunnar í huga þá var lögð dýpri hugsun í 

kennsluna og undirbúning hennar og því hafi gangur hennar verið meiri og auðveldara hafi 

verið að leiða bekkjarumræður.  

Þessi stutta reynsla höfundar af gagnvirkri töflu í bekkjarkennslu er því í miklu samræmi 

við þær rannsóknir sem reifaðar voru hér að framan. Í fyrri vikunni var höfundur að reyna 

að láta nýja verkfærið, gagnvirku töfluna, passa inn í ríkjandi kennslufræði og því á fyrsta 

þrepi þriggja þrepa líkans Lewin, o.fl. (2008). Í seinni vikunni var hann að kanna 

möguleika verkfærisins, öðlast reynslu í því að beita grunneiginleikum þess og lagni við að 

skipta á milli ólíkrar miðlunar en komst aldrei nálægt þriðja þrepinu en á því þrepi nota 

kennarar gagnvirkar töflur af fagmennsku og innsæi. 

Færa má rök fyrir því að ef algengustu byrjendamistök við notkun gagnvirkra taflna eru 

notendum kunn reynist kennurum auðveldara að forðast þau og leiðrétta ef þau eru gerð. 

Því er mikilvægt að kennarar rýni í eigin kennslu og starfskenningu þegar tæknin er 

innleidd í þeirra kennslustofu. Þeir þurfa að vita hvert þeir stefna með kennslu sinni en ekki 

síst, hvert þeir vilja stefna.  
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4 Sköpun og sköpunargáfa í stærðfræði  

Sköpun eða sköpunargáfa eru orð sem ekki eru mikið notuð af kennurum og nemendum í 

tengslum við stærðfræði. Þrátt fyrir það er það sköpun í stærðfræði sem tryggir vöxt 

greinarinnar í heild þó sköpun sé tiltölulega ókannað svæði í stærðfræði og 

stærðfræðimenntun (Sriraman, 2008:2). Sriraman (2008:4-5) fjallar um erfiðleikana við að 

skilgreina sköpun í stærðfræði svo vel sé. Samkvæmt Íslenskri orðabók handa skólum og 

almenningi er það að skapa skilgreint sem það að búa til úr engu eða úr einhverjum efnivið 

(Árni Böðvarsson (ritstj.), 1985). Sú skilgreining er ágæt svo langt sem hún nær. Hún lýsir 

afurð en ekki ferlinu, lýsir útkomu eða gerð fremur en getunni til þess að skapa eða gera. 

Kannski má orða það svo að þessi skilgreining lýsi sköpun en ekki sköpunargáfu. Sriraman 

(2008:5) leggur til skilgreiningu sem lýsir sköpun í stærðfræði mun betur og segir að 

sköpun sé getan til að setja fram nýstárlega og frumlega hugmynd sem leiði af sér 

óvenjulega lausn að gefnu vandamáli. Í núgildandi aðalnámskrá segir að stærðfræðin sýni 

mörg dæmi frjálsrar sköpunargáfu mannsins og hæfileika til að skapa nýjar hugmyndir 

(Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði, 2007:6). Sköpun og sköpunargáfa er því hluti 

stærðfræði og ætti því að vera hluti stærðfræðinámi og –kennslu þó hugtakið sköpun sé 

ekki það fyrsta sem fólki dettur í hug í tenglum við stærðfræði. Sjálfstæð skapandi 

viðfangsefni gera miklar kröfur til sjálfstæðrar vinnu nemenda að skapandi verkefnum sem 

þeir eiga hlut í að velja, móta og þróa (Ingvar Sigurgeirsson, 1999:76). Slík verkefni reyna 

á fjölbreytta hæfileika, verkefnin eru lærdómsrík og líkleg til að vera góður undirbúningur 

fyrir framtíð nemenda þar sem frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð, hugmyndaflug og 

sköpunargáfa í einkalífi og starfi eru mikils metin. 

Stærðfræðileg sköpunargáfa hefur gjarnan verið skoðuð í ljósi þrautalausna og henni lýst 

með svipuðum orðum; framsetning þrautar, uppfinning, sjálfstæði og frumleiki (Haylock 

D., 2007). Þau hugtök ásamt almennari hugtökum sem hægt er að nota í tengslum við 

sköpun eru einnig oft notuð af stærðfræðikennurum þegar verið er að lýsa því þegar 

nemendur iðka stærðfræði. Má nefna hugtök eins og sveigjanleika, að hafa eitthvað á valdi 

sínu, að mynda nýjar tengingar og geti sett fram lausnir á fjölbreyttan hátt. Stærðfræðingar 

sem fást við nýtt viðfangefni byrja á því að prófa sig áfram en færa sig smám saman í eina 

átt til mögulegrar lausnar (Pehkonen, 2007). Í kjölfar þessara tilrauna setja stærðfræðingar 
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jafnvel fram tilgátu sem þeir reyna að sanna. Því er það ljóst að sköpun og sköpunargáfa 

eru nauðsynlegur hluti þess að iðka stærðfræði. 

Atara Shriki (2009) greinir á milli sköpunar með tilliti til afurðar og sköpunar með tilliti til 

ferlisins, dæmi um hið fyrra væri lausn eða svar við þraut en dæmi um hið seinna væri það 

hugsunarferli sem að baki því lægi. Shriki (2009) lýsir reynslu sautján kennaranema sem 

fengu verkefni sem ýta áttu undir þekkingu þeirra á sköpun í stærðfræði. Þeir áttu að vinna 

eins og alvöru stærðfræðingar. Fyrsta skref rannsóknarinnar fól í sér að kennaranemarnir 

ræddu hugtakið sköpun og hvað það fæli í sér og að því loknu áttu þeir að hanna og gefa 

nýju rúmfræðihugtaki nafn. Annað skrefið fól í sér að hver nemi kynnti hugtakið sitt sem 

svo voru rædd í bekknum. Að lokum rannsökuðu þeir hugtökin og eiginleika þeirra og 

kynntu fyrir hópnum og ræddu hugmyndir sínar. Í umræðum um sköpun reyndu þeir að 

skilgreina hugtakið sköpun og af þeim mátti sjá mismunandi viðhorf kennaranemanna til 

stærðfræðinám og stærðfræðikennslu. Sumir nemanna töldu stærðfræði þegar hafa verið 

skapaða af stærðfræðingum á meðan aðrir komu með skýringar í ætt við þá sem sett var 

fram hér að framan, að koma með nýstárlegar sannanir að þekktum þrautum. Ef kennari 

lítur á stærðfræði sem lokað svið sem enginn geti lagt neitt nýstárlegt til nema 

stærðfræðingar, líkt og fyrri hópurinn gerir, er líklegt að hann hvetji ekki nemendur sínar til 

þess að uppgötva ný hugtök og kenningar og koma með nýjar hugmyndir (Shriki, 2009). Ef 

stærðfræði er hinsvegar opin og sveigjanleg grein í augum kennara, líkt í augum seinni 

hópsins, gætu þeir ögrað nemendum sínum og hvatt þá til þess að leggja eitthvað til 

greinarinnar (Shriki, 2009). Þrautalausnir eru taldar ýta undir sköpun, stuðla að auknum 

vitþroska, stuðla að hvatningu þess að nemendur læri stærðfærði og séu hluti af 

stærðfræðilegu ferli (Pehkonen, 2007). Þrautir sem fela það í sér að vera opnar og án 

ákveðinnar lausnar eru taldar nátengdar sköpun. Þær ýta undir bekkjarumræður og hafa 

ekki verið nákvæmlega skilgreindar en þær fela í sér rannsóknarvinnu nemenda, að setja 

fram þrautir, að vera tengdar daglegu lífi, verkefnum og vera dæmi án spurninga. 

Ruth Parker (1993:4) telur að stærðfræði eigi að vera fyrir alla og öll börn eigi rétt á 

stærðfræðimenntun þar sem þau takast á við mikilvægar stærðfræðilegar hugmyndir sem 

krefjast ígrundunar og stuðla að skilningi. Ef stærðfræðimenning sem á sér stað í skólum og 
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innan fræðigreinarinnar er borin saman er ólíklegt að sú menning sem ríkir innan skólanna 

leiði til nemenda sem séu sterkir í stærðfræði. Samanburðinn má sjá í töflu 3. 

Tafla 3. Samanburður á stærðfræðimenningu 

Stærðfræðimenning... 

Í skólum Í fræðigreininni 

Stærðfræði er snyrtileg og 

hnitmiðuð. Hún felur í sér að leggja 

réttar aðferðir og reiknirit á minnið 

til þess að leysa vel skilgreind dæmi. 

Stærðfræði er óreiða. Hún felur í sér leit að 

merkingu og reglu frá flóknum illa skilgreindum 

aðstæðum. 

Áhersla er lögð á hraða og að finna 

svör á stuttum tíma, sem talið er 

mikilvægt. 

Seigla og sveigjanleiki eru grundvallareiginleikar 

við iðkun stærðfræði. Stærðfræðingar eyða oft 

mörgum árum í að reyna að leysa eitt dæmi. 

Áhersla er lögð á rétt svör. Svör eru 

metin af kennara eða uppgefnum 

lausnum. 

Það eru engin lausnahefti. Oft eru engin bestu svör 

eða trygging fyrir því að lausn sé yfirhöfuð að 

finna. Lausnaleit á þraut felur í sér mat. 

Rökstuðningur eigin hugmynda og samskipti um 

niðurstöður eru forsenda fyrir áframhaldandi 

viðleitni. 

Reiknirit og óhlutbundin vinna með 

tákn stærðfræðinnar mynda kjarna 

námskrárinnar. 

Mikilvægar hugmyndir og tengsl þeirra frá 

mismunandi stærðfræðisviðum, rúmfræði, mynstur 

og föll, rökfræði, tölur, mælingar, líkindafræði og 

söfnun tölulegra upplýsinga og greining á þeim 

mynda kjarna stærðfræðinnar. 
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Reiknivélar eru notaðar þegar náð 

hefur verið valdi á grunnfærni. 

Tölvur og önnur tækni eru aðallega 

gagnleg fyrir þjálfun en einnig vegna 

tilbreytingar. 

Gögn (t.d. hlutbundin gögn, tölvur, reiknivélar) eru 

ávallt tiltæk og eru notuð til að kanna og tákna 

hugmyndir eða til að auka við hugsun. Þreytandi 

útreikningar eru gerðir af vélum en hugsun og 

röksemdafærsla af fólki. 

Stærðfræði er iðkuð í einangrun, 

unnið er í hljóði úr námsbók eða af 

vinnublaði. 

Stærðfræði er notuð til þess að skilja upplýsingar, 

atburði eða aðstæður í veröldinni. Það er viðleitni 

unnin í samstarfi stærðfræðinga og annarra sem 

miðla hugmyndum sínum og byggja á annarra 

hugmyndum og reynslu. 

Þýtt úr bókinni Mathematical Power (Parker, 1993:5) 

Því ætti stærðfræðikennsla að ögra nemendum með óreiðu og illa skilgreindum aðstæðum 

eða flóknum þrautum og stuðla þannig að því að nemendurnir séu forvitnir, hafi tamið sér 

rannsóknaraðferðir sem byggja á hugsun, geti notað mikilvægar stærðfræðilegar hugmyndir 

til þess að skilja upplýsingar, atburði og aðstæður í veröldinni og skilja að stærðfræði sé 

leið til þess að afhjúpa mikilvæg mynstur og sambönd (Parker, 1993:4). Ef ekki er ýtt undir 

sköpunargáfu nemenda er verið að vannýta gott tækifæri nemenda til þess að þróa 

stærðfræðilegan skilning sinn (Shriki, 2009).  

Þegar fjallað er um leiðir til þess að ýta undir sköpunargáfu nemenda eru uppi tvö 

lykilsjónarhorn (Haylock D. W., 1987). Annars vegar er það getan til að yfirvinna festu í 

stærðfræðilegum þrautalausnum og hinsvegar getan til að skapa mismunandi afurðir í 

stærðfræðilegum aðstæðum. Festa getur sýnt sig þegar nemendur halda áfram að beita 

reikniritum sem hafa virkað áður við lausn einfaldra dæma eins og 10 x 125. Nemendur 

geta einnig sýnt stífni og haldið áfram að beita lausnum við þrautalausnir sem hafa reynst 

þeim vel og getur utanbókar- og þjálfunarlærdómur ýtt undir það. Festa í þrautalausnum er 

eiginleiki sem er gagnstæður sveigjanleika. Ef hugsun nemandans er föst í aðferðum sem 

gagnast ekki til lausnar nær hann ekki árangri. Tvö sjónarmið eru á festu og stífni nemenda. 
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Annars vegar festu í reikniritum þar sem nemandi notar það reiknirit sem hefur gagnast 

honum vel við lausn fyrri dæma jafnvel þó reikniritið nýtist honum ekki. Hinsvegar er það 

festa með tilliti til innihalds. Þá sýnir nemandi festu gagnvart beitingu aðferða í gefnu 

dæmi. Greindar hafa verið þrjár tegundir aðstæðna sem ýta undir getu nemenda til þess að 

skapa mismunandi afurðir; þrautalausnir, að setja fram þrautir og endurskilgreining þar sem 

nemendur eru látnir endurskilgreina frumatriði stærðfræðilegra eiginleika.  
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5 Umræða um gagnvirkar töflur í kennslu 

Val á kennsluaðferðum og viðfangsefnum með gagnvirkum töflum ætti að taka mið af þeim 

aðferða- og/eða inntaksmarkmiðum sem að er stefnt hverju sinni. Einnig þarf að huga að 

aldri nemenda, getu bekkjarins í heild sem og einstakra nemenda. Van de Walle (2007:116) 

setur fram viðmið sem gott er að hafa í huga við val á hugbúnaði sem eiga einnig við um 

gagnvirkar töflur hvort sem notuð eru gagnvirk forrit eða ekki. Í fyrsta lagi á 

upplýsingatæknin að bæta einhverju við markmið kennslunnar og hana ætti ekki að nota 

sem skraut eða í staðinn fyrir vænlegri leiðir. Í annan stað þarf að upplýsa nemendur um 

það hvernig nota á tæknina og gera ráð fyrir tíma svo nemendur geti kannað og æft sig í 

notkun hennar. Þá getur reynst vel að samþætta tæknina öðrum vinnubrögðum nemenda, 

svo sem gagnaöflun, hópavinnu, bókavinnu og svo framvegis, til þess að stuðla að 

fjölbreytni og viðhalda áhuga nemenda. Að lokum ráðleggur Van de Walle (2007:116) 

kennurum að útbúa kennsluáætlun um notkun upplýsingatækninnar sem felur í sér hvenær 

og hvernig tæknin er notuð og hvernig námsmat eigi að fara fram. 

5.1 Kennslufræði og gagnvirkar töflur 

Lewin, Somekh og Steadman (2008) telja að ef kennsla með gagnvirkum töflum eigi að 

vera árangursrík þá verði möguleikar taflnanna til miðlunar að vera nýttir í stað þess að 

nota þær sem upphafnar kennaratöflur. Eins og þegar hefur komið fram breyta gagnvirkar 

töflur ekki kennsluaðferðum kennara. Það verður að styðja þá við að taka upp 

kennsluaðferðir sem eru til hags fyrir nemendur þeirra og nauðsynlegt er að taka tillit til 

ýmissa þátta. Einn þeirra þátta er aðgengi kennara og nemenda að töflunum. Til þess að 

kennarar og nemendur öðlist sjálfstraust og öryggi í notkun gagnvirka taflna þurfa 

gagnvirkar töflur að verða hluti af reglulegu starfi kennslustofunnar. (Zevenbergen og 

Lerman, 2008; Lewin, o.fl., 2008). Kennarar þurfa stöðugan aðgang að nýrri tækni til þess 

að geta tileinkað sér notkun hennar og gert að órjúfanlegum þætti kennsluhátta sinna og þá 

má minna á að Greiffenhagen (2002) heldur því fram að það sé nauðsynlegt fyrir nemendur 

að fá að handleika töfluna.  
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Þær kennslufræðilegu kenningar sem kennarar aðhyllast hafa áhrif á það hvernig þeir nýta 

tækni í kennslu sinni (Zevenbergen og Lerman, 2008). Beauchamp (2004) segir að 

breytingin frá hefðbundnum kennsluháttum til kennsluhátta þar sem gagnvirkar töflur hafa 

verið innleiddar krefjist þess að kennarar tileinki sér nýja kennslufræði. Sýnt þykir að fyrst 

eftir að ný tækni er tekin í notkun þá reyni kennarar að fella hana inn í ríkjandi kennsluhætti 

(Tanner, o.fl., 2005; Lewin, o.fl., 2008). Hinsvegar gerist það að eftir því sem reynslan 

færist yfir þá finni þeir nýjar leiðir til þess að nýta tæknina og að lokum fari þeir að nota 

gagnvirkar töflur af fagmennsku og af innsæi.  

Rannsókn Zevenbergen og Lerman (2008) leiddi í ljós að þær kennsluaðferðir sem notaðar 

voru samhliða notkun gagnvirkra taflna gátu í raun verið hindrun fyrir því að nám ætti sér 

stað, nemendur fengju færri tækifæri til að tengja stærðfræði við daglegt líf og byðu upp á 

litla möguleika til sjálfstæðs náms. Kennararnir í rannsókn þeirra spurðu fremur 

staðreyndaspurninga en spurninga af því tagi sem krefjast dýpri skilnings og stuðlaði það 

meðal annars að auknum takti í kennslustundum. Aðalkennsluaðferðin var bekkjarkennsla 

með kennarann í brennidepli sem bauð svo einstaka nemendum upp að töflunni til þess að 

stjórna því sem unnið var með þar. Þar sem kennsluaðferðirnar voru tiltölulega 

hefðbundnar kom það nokkuð á óvart hversu truflanir voru fátíðar.  

Rannsóknir sýna að algengasta form samskipta í breskum kennslustofum er það sem fellur 

undir annað þrep samfellulíkans Tanner, o.fl. (2005) þar sem kennari spyr leiðandi 

spurninga. Samkvæmt þessu virðast samskipti í kennslustofum því ekki vera gagnvirk hvort 

sem um er að ræða kennslustofur með eða án gagnvirkra taflna. Þeir kennarar sem ekki hafa 

beitt gagnvirkum kennsluaðferðum fyrir innleiðingu gagnvirkra taflna eru ekki líklegir til 

þess að breyta því eingöngu vegna nýrrar tækni (Tanner, o.fl., 2005). Þar af leiðandi er 

hægt að álykta að ekki sé nægjanlegt að kennarar hljóti þjálfun í notkun gagnvirkra taflna 

heldur þurfi þeir einnig þjálfun í að beita þeim kennsluháttum sem að er stefnt svo töflurnar 

endi ekki sem upphafnar kennaratöflur. 
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5.2 Hugsmíðihyggja og gagnvirkar töflur 

Að framan var rakinn helsti munur tileinkunarsjónarhorns og þátttökusjónarhorns 

hugsmíðihyggjunnar en þegar nám nemenda fer fram með töflukennslu og þeir vinna í 

framhaldinu einir í vinnubækur fellur það undir tileinkunarsjónarhorn og hver nemandi 

tileinkar sér það námsefni sem að er stefnt hverju sinni. Þegar nám felur í sér þátttöku geta 

nemendur komið með eigin tillögur að lausnum, hlustað á aðra koma með tillögur og leitast 

við að skýra þær eða koma með mótrök. Auk þess geta nemendur fengist við þrautir sem 

þeir hafa fyrirfram fengið leiðbeiningu um hvernig eigi að leysa. Þannig fá nemendur 

tækifæri til þess að skilja, útskýra og endurskoða framlag annarra nemenda í 

kennslustundum. Höfundur tekur undir sjónarmið Skott, Jess og Hansen (2008) sem telja 

bæði sjónarhornin hafa nokkuð til síns máls og hallast að þriðja sjónarhorninu, félagslegri 

hugsmíðihyggju, sem felur bæði í sér einstaklingsbundna tileinkun og þátttöku í 

félagslegum athöfnum. Samkvæmt henni er mikil áhersla lögð á þátt framsetningar og 

tákna í stærðfræðikennslu og þurfa verkefni nemenda að taka mið af því að tungumál og 

tákn eru afgerandi fyrir hugsun (Skott, o.fl., 2008:166). Möguleikar gagnvirkra taflna til 

mismunandi framsetningar og miðlunar tákna eru því mjög gagnlegir í þessu tilliti. Hér 

hefur einnig verið fjallað um hið mikilvæga hlutverk kennara að spyrja spurninga en 

samverkun vel ígrundaðra spurninga og miðlunarmöguleikar taflnanna geta stuðlað að því 

að félagsleg viðmið, gildi og hugmyndir skólastofunnar samkvæmt þriggja þrepa líkani 

Cobb og samstarfsmanna þróist í samræmi við kenningar hugsmíðihyggjunnar. Með 

verkfærum gagnvirkra taflna eykst gangur kennslustundanna en nauðsynlegt er að spyrja 

betur ígrundaðri spurninga í stað fleiri staðreyndaspurninga. Leiðandi spurningar eru á öðru 

þrepi samfellulíkans Tanner, o.fl. (2005) en þrepin eru alls fimm þar sem stjórn kennara 

minnkar með hverju þrepi en stjórn nemenda eykst að saman skapi og samskiptin dýpka. 

Gagnvirkar töflur geta stutt kennara í að þróa með sér gagnvirkari kennsluhætti sem ýta 

undir virkni nemenda og dýpka þau samskipti sem eiga sér stað þannig að nemendur fái 

tækifæri til þess að smíða eigin þekkingu sem þeir svo staðfesta í félagslegu samhengi.  
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5.3 Sköpun og gagnvirkar töflur 

Nemendur þurfa að fá tækifæri til þess að takast á við fjölbreytt viðfangsefni sem fela ekki 

aðeins í sér að nemendur sýni seiglu og áhuga heldur einnig íhugun til þess að 

stærðfræðileg sköpunargáfa geti orðið eðlilegur hluti skólastofunnar (Sriraman, 2008:27). 

Það felur í sér að nemendur þurfa að íhuga verkefni sem þeir hafa áður fengist við og leyst 

og bera saman sambærileg verkefni. Þegar nemendur fást við að leita að sameiginlegum 

einkennum þrauta ýtir það undir stærðfræðilega hegðun og að sumir nemendur uppgötvi 

flókin stærðfræðileg fyrirbæri á svipaðan hátt og skapandi stærðfræðingar gera. Sá 

möguleiki gagnvirkra taflna að hægt er að vista allt sem skrifað er á töfluna getur 

augljóslega auðveldað kennurum og nemendum að líta tilbaka og íhuga verkefni sem þeir 

hafa áður fengist við. Gagnvirkar töflur eru einfaldar í notkun og því geta nemendur jafnt 

sem kennarar stjórnað þeim og flett tilbaka þegar þurfa þykir í bekkjarumræðum, hóp- eða 

jafnvel einstaklingsvinnu, hvort sem það er gert til upprifjunar eða sem rökstuðningur fyrir 

ákveðinni lausnaleið. 

Í kaflanum hér að framan er fjallað tvö lykilsjónarhorn sem uppi eru varðandi leiðir til þess 

að ýta undir sköpunargáfu nemenda, að yfirvinna festu og getan til að skila fjölbreyttum 

lausnum. Dæmi um festu og verkefni til þess að yfirvinna hana er að nemendur hugsa oft 

um lausnir í heilum tölum (Haylock D., 2007). Þegar nemendur öðlast getu til að yfirvinna 

slíka festu og útvíkkað það talnamengi sem þeir fást við hverju sinni getur hugsun þeirra 

spannað víðara svið. Sem dæmi þá er hægt að biðja nemendur að finna mismun talna. Byrja 

í tölum sem fela í sér summuna tíu og mismuninn fjóra. Til þess að koma tölunni núll að er 

hægt að biðja þá að finna summu tíu og mismun tíu og til þess að fá þá til þess að íhuga 

tugabrot er hægt að biðja um summuna níu og mismuninn tvo því þar er svarið 3,5 og 5,5. 

Þegar litið er til festu í rúmfræði og reikniritum má nefna að þegar nemendur eru beðnir að 

skipta rétthyrningi í jafna hluta með strikum. Byrjað er á því að biðja um tvo jafna hluta, 

þrjá, fimm, sjö, níu og að lokum sex jafna hluta. Flestir nemendur byrja á því að draga strik 

þannig að strikin séu einu færri en hlutarnir en aðeins einstaka nemandi sýnir skapandi 

hugsun og brýtur sig frá festunni og fær níu jafna hluta með því að draga tvær lóðréttar 

línur og tvær láréttar eða fær sex jafna hluta með því að draga þrjár línur. Slík verkefni er 

bæði einfalt og auðvelt að vinna á gagnvirka töflu og kennari getur stytt biðtíma nemenda 
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vegna teikninga með því að vera með tilbúnar slæður með rétthyrningum af viðeigandi 

stærðum svo kennari eða jafnvel nemendur þurfi ekki að teikna þá upp ef verkefnið væri 

unnið gagnvirkri bekkjarkennslu. 

Þegar verið er að ýta undir getuna til þess að skila fjölbreyttum lausnum er hægt að fela 

nemendum opin verkefni sem hefur ýmsar mögulegar lausnir (Haylock D., 2007). Telur 

Haylock D. (2007) að opin verkefni þurfa að uppfylla sex skilyrði til þess að mögulegt sé 

að bera kennsl á sköpun. Fyrsta skilyrðið er að svör nemenda þurfa að sýna að þeir hafi 

stuðst við ýmsar stærðfræðilegar hugmyndir, annað skilyrðið er að verkefnið þarf að bjóða 

upp á að minnsta kosti tuttugu möguleg svör, hið þriðja að svör nemenda eigi að sýna 

stöðugleika í túlkun og fjórða skilyrðið er að þrautin á að hafa nokkur augljós svör sem 

flestir nemendur geta fundið. Í fimmta lagi eiga að vera nokkur svör sem aðeins örfáir 

nemendur geta fundið og í sjötta og síðasta lagi eiga svörin að hafa stærðfræðilegt gildi. 

Námsbókaflokkarnir Eining, Geisli og Átta-tíu eru byggðir á kenningum 

hugsmíðihyggjunnar og uppfylla ýmis verkefni námsefnisins og viðbótarefnisins þau 

skilyrði sem Haylock D. setur fram. Því er sjálfsagt og eðlilegt að líta einnig til þeirra þegar 

leitað er verkefna sem ýta eiga undir sköpunargáfu nemenda í stærðfræði.  

5.4 Nám og kennsla með gagnvirkum töflum 

Kostir gagnvirkra taflna eru margir fyrir kennara og er tímasparnaður einn þeirra (Smith, 

Higgins, Wall og Miller, 2005; Lewin, o.fl., 2008). Kennarar geta sparað tíma þegar kemur 

að skipulagningu fyrir kennslustundir og en einnig í sjálfum kennslustundunum. Þegar 

kennarar hafa nokkurs konar handrit tilbúið að kennslustundinni gefst þeim aukinn tími til 

þess að meta námsstöðu einstakra nemenda en einnig getur það haft þann ókost í för með 

sér að viljinn til þess að víkja frá dagskránni verði minni. Smith, o.fl., (2005) greina frá 

fleiri kostum, svo sem sveigjanleika og fjölhæfni, margmiðlun, skilvirkni og gagnvirkni. 

Með verkfærum töflunnar eru öll kennslugögn innan seilingar og er því hægt að skapa 

meiri samfellu í kennslu. Enn annar kostur er að við notkun þeirra snýr kennari ekki baki í 

nemendur þegar hann skrifar á töfluna sem auðveldar agastjórn bekkjarins (Smith, o.fl., 

2005; Lewin, o.fl., 2008). 
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Smith, o.fl., (2005) segja frá því að töflurnar hafi hvetjandi áhrif á nemendur sem þyki 

kennslustundirnar verða áhugaverðari, sem leiði til meiri athygli og betri hegðunar þó sumir 

hafi áhyggjur af því hvað verði þegar nýjabrumið fer af þeim. Þau telja margmiðlun og 

fjölbreytta framsetningu námsefnis einnig vera kost gagnvirkra taflna því myndræn 

framsetning styðji við minni nemenda. Nákvæm myndræn framsetning stærðfræðihugtaka 

getur einnig komið í veg fyrir ranghugmyndir nemenda, til dæmis hvað varðar stærð brota 

eða samanburð tveggja stærða.  
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6 Nokkrar gagnlegar vefslóðir 

Við vinnslu ritgerðarinnar rakst höfundur á ýmsar gagnlegar vefslóðir. Þar sem aðeins var 

mögulegt að skrapa yfirborðið þá fylgja þær með í þessum kafla fremur en að láta þær falla 

í gleymskunnar dá, vonandi einhverjum til gagns en ef ekki þá að minnsta kosti til gamans.  

Fyrst af öllu er vert að minna á veftorg Námsgagnastofnunar með efni fyrir öll stigin, en þar 

eru meðal annars gagnvirk forrit sem fallið gætu að kennslu studdri gagnvirkri töflu. 

• http://www.nams.is/stae_yngsta_stig/ 

•  http://www.nams.is/stae_midstig/index.htm 

• http://www.nams.is/stae_ungl_stig/index.htm 

Á heimasíðu Kent ICT er að finna mikið magn upplýsinga um gagnvirkar töflur frá ýmsum 

framleiðendum, meðal annars SMART Technologies Inc. og Promethean. Þar er til dæmis 

samanburður á tegundum gagnvirkra taflna. 

• http://www.kenttrustweb.org.uk/kentict/kentict_iwb_home.cfm 

Hér að neðan er tengill á síðu Kent ICT þar sem viðfangsefnið er stærðfræðikennsla og 

upplýsingatækni. Þar eru verkefni þar sem stærðfræðikennsla er studd upplýsingatækni, 

upplýsingar um markmið og námsmat og fleira.  

• http://www.kenttrustweb.org.uk/kentict/kentict_sub_math_index.cfm 

Neðangreindur tengill hefur að geyma viðfangsefni í stærðfræði þar sem stuðst er við 

notkun gagnvirkra taflna. Hægt er að nota viðfangsefnin í lengri eða skemmri tíma, til 

dæmis væri hægt að byrja hverja kennslustund með Maths Starter Of The Day. Þar eru sett 

fram mismunandi verkefni á degi hverjum en einnig er hægt að velja verkefni ákveðins 

dags. Margir tenglanna bjóða upp á virkni nemenda og henta afar vel með notkun 

gagnvirkra taflna og bekkjarumræðum.  

• http://www.kenttrustweb.org.uk/kentict/kentict_sub_math_iwb.cfm  
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Á heimasíðu Sigurðar Fjalars Jónssonar, kennara við Fjölbrautaskólann í Breiðholti, er að 

finna efni fyrir gagnvirkar töflur. Þar eru einnig mikið af öðru efni sem getur nýst í kennslu, 

til dæmis ýmsir leikir og þrautir.  

• http://www.sfjalar.net/snjalltoflu/ 

• http://www.sfjalar.net/2010/01/14/skemmtilegar-þrautalausnir/ 

GeoGebra er frjáls hugbúnaður sem hentar vel þegar verið er að iðka stærðfræði á sviði 

algebru, rúmfræði, tölfræði eða stærðfræðigreiningar. Höfundur hefur góða reynslu af 

notkun þess með nemendum 10. bekkjar í rúmfræði og algebru. Til dæmis má nefna hversu 

einfalt og fljótlegt það er að sjá myndræna breytingu falla með aðstoð forritsins. Það hefur 

nú verið þýtt á íslensku og má nálgast ókeypis á neðangreindri slóð.  

• http://www.geogebra.org/cms/ 

 Einnig hefur verið sett upp heimasíða GeoGebra á Íslandi en þar er að finna efni á íslensku 

tengt forritinu, til dæmis námsefni, tengla, efni sem ritað hefur verið um GeoGebra og svo 

framvegis. Einnig er hægt að slá inn slóðinni www.geogebra.is sem leiðir notandann á 

neðangreinda vefslóð.  

• http://www3.hi.is/~freyjah/GeoVefsida/vefsida_Geo.htm 
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7 Lokaorð 

Í inngangi er tæpt á því að þessu verki sé ætlað að byggja vörður um gagnvirkar töflur sem 

flestir geti fylgt. Ekki verður reynt að halda því fram að umræðuefnið hafi þar með verið 

tæmt, langt í frá. Þó gagnvirkar töflur hafi þegar verið teknar í notkun í mörgum skólum á 

Íslandi er reynslan stutt og engar íslenskar rannsóknir hafa verið gerðar á notkun þeirra, 

hvorki í stærðfræði né öðrum greinum. Áhugavert væri að kanna reynslu kennara og 

nemenda af töflunum og hvernig þær hafa gagnast kennurum sem kenna á mismunandi 

aldursstigum. Gagnlegt væri að reyna að greina það sem betur hefur mátt fara við 

innleiðingu þeirra í íslenska skóla og, að sjálfsögðu, það sem vel hefur farið. Á þann hátt er 

hægt að draga lærdóm af reynslu þeirra sem á undan fara. Einnig væri afar gagnlegt ef 

búinn væri til safnvefur fyrir íslensk verkefni sem studd væru notkun ýmissa tegunda 

gagnvirkra taflna. Líkt og í notkun gagnvirkra taflna í kennslu þá eru möguleikarnir nær 

óþrjótandi, það þarf aðeins að koma auga á þá.  

Ég vona að þetta verk verði einhverjum til gagns, hvort sem það er upphafspunktur í notkun 

gagnvirkar töflu eða til frekari rannsókna.  
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9 Fylgiskjal 1 

Spurningar kennara. Tafla úr bókinni Connecting Mathematical Ideas eftir Boaler og 

Humphreys (2005:37). Þýðing úr Átta-tíu, stærðfræði 1. Kennsluleiðbeiningar (Guðbjörg 

Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir, 2006a:9). 

Markmið spurninga Lýsing Dæmi 

1. Safna upplýsingum, 

athuga aðferð, leiða 

nemendur í gegnum 

aðferð. 

Krefst beins svars, venjulega 

rangt eða rétt, æfir þekktar 

Staðreyndir eða ferli, 

nemendur setja fram 

staðreyndir eða lýsa ferli. 

• Hvert er gildi x í þessari 

jöfnu?• Hvernig myndir 

þú merkja punktinn? 

2. Að setja inn hugtök. Þegar hugmyndir eru í 

umræðu, ýtir undir rétta 

stærðfræðilega notkun 

hugtaka í umræðum. 

• Hvað er þetta kallað í 

stærðfræði? 

• Hvernig gætum við 

skráð þetta 

stærðfræðilega rétt? 

3. Að rannsaka 

stærðfræðilega merkingu 

og tengsl. 

Bendir á undirliggjandi 

stærðfræðileg tengsl og 

merkingu. Býr til tengsl 

milli stærðfræðihugmynda.  

• Hvað er þetta x á 

myndinni? 

• Hvað þýðir hugtakið 

líkindi? 

4. Greining, að fá 

nemendur til að útskýra 

eigin hugsun. 

Skýrir hugsun nemenda. Fær 

nemendur til að rannsaka 

eigin hugsun til gagns fyrir 

þá sjálfa og allan bekkinn. 

• Hvernig fékkstu tíu? 

• Getur þú útskýrt 

hugmynd þína? 

5. Að koma af stað 

umræðum. 

Gerir öðrum nemendur 

bekkjarins mögulegt að bæta 

við og gefa viðbrögð á 

hugmyndir í umræðum. 

• Er einhver sem hefur 

aðra skoðun? 

• Hvað sagðir þú, Jóhann? 

6. Að tengja og nota. Bendir á tengsl milli • Í hvaða öðrum 
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stærðfræðilegra hugmynda 

og stærðfræði og annarra 

sviða náms og lífs. 

aðstæðum gætir þú 

notað þetta? 

• Hvar annars staðar 

höfum við notað þetta? 

7. Að víkka hugsun. Víkkar aðstæður sem rætt er 

í, þar sem svipaðar 

hugmyndir mætti nota.  

• Gæti þetta virkað með 

öðrum tölum? 

8. Stefna og sjónarhorn. Hjálpar nemendum að horfa 

markvisst á meginatriði eða 

sjónarhorn á aðstæður til að 

ýta undir lausnir þrauta.  

• Um hvað er spurt? 

• Hvað er mikilvægt? 

9. Að búa til samhengi. Ræðir um málefni fyrir utan 

stærðfræði til að gera kleift 

að tengja við stærðfræði 

seinna.  

• Hvaða happdrætti gæti 

þetta verið? 

• Hve gamall þarftu að 

vera til að spila í 

happdrætti? 

 

 


