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Útdráttur
Sjónsköpun í stærðfræði þykir sá hluti stærðfræðinnar sem reynist nemendum hvað erfiðast
að tileinka sér, og þá einkum hreyfanleg sjónsköpun. En í kjölfar tölvutækninnar hefur
orðið mikil þróun í gerð stærðfræðihugbúnaðar sem auðveldar myndræna framsetningu
stærðfræðinnar. GeoGebra er slíkur hugbúnaður sem sýnir hreyfanlegar myndir og getur ýtt
undir hreyfanlega sjónsköpun nemenda í stærðfræði. Eiginleikar GeoGebra geta einnig
auðveldað notkun uppgötvunarnáms í stærðfræðikennslu.
Markmið þessa verkefnis er að nota uppgötvunarnám til þess að efla hreyfanlega
sjónsköpun nemenda í stærðfræði. Stærðfræðiverkefni voru útbúin með GeoGebra ásamt
spurningum tengdum því sem leiða eiga nemendann til uppgötvunar á viðfangsefninu.
Fyrstu drög verkefnanna voru prófuð á hópi nemenda til að þess að betrumbæta og þróa
verkefnin út frá viðbrögðum nemenda. Ýmis vandamál komu upp í þessum prófunum og
var verkefnunum breytt til samræmis við þau. Lokaútgáfu af verkefnunum má finna á
vefsíðunni http://hi.is/~hla1.
Skoðanakönnun var lögð fyrir hóp nemenda sem hafði kynnst GeoGebra í kennslustundum
til þess að kanna í hversu miklum mæli nemendur notuðu myndir í stærðfræði og hvort
þeim þættu hreyfanlegar myndir í GeoGebra hjálpa til að auka skilning sinn. Einnig var
kannaður áhugi nemenda á að nota sjálf GeoGebra við stærðfræðinám. Helsta niðurstaða
könnunarinnar var sú að GeoGebra getur hjálpað nemendum að auka skilning sinn á
stærðfræðinni og að þróa með sér sjónsköpun.
Lykilorð: sjónsköpun, stærðfræði, GeoGebra, uppgötvunarnám.
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Abstract
Visualization in mathematics is the part of mathematics that students find most difficult to
learn, especially dynamic visualization. However in the wake of technology mathematics
software have developed greatly which makes the use of graphical representation in
mathematics easier. GeoGebra is such software that shows dynamic graphics and can
further dynamic visualization with students in mathematics. The attributes of GeoGebra
can also make the use of discovery learning easier in mathematics teaching.
The objective of this paper is to use discovery learning to encourage dynamic visualization
with students in mathematics. Mathematics projects were created with GeoGebra along
with related questions to guide students to discover the problem. The first drafts of the
projects were tested on a group of students to improve and develop the projects based on
the students feedback. A number of problems arose in these tests and the projects were
changed accordingly. The final version of the projects can be found on the website
http://hi.is/~hla1.
An opinion poll was carried out on a class of students that had been introduced to
GeoGebra in lessons to explore how much students use graphics in mathematics and if they
think that dynamic graphics in GeoGebra help to increase their understanding. Also the
opinion poll explored the students interest to use GeoGebra by themselves in their
mathematics studies. The main result was that GeoGebra can help students to gain
understanding in mathematics and to develop visualization.
Key words: visualization, mathematics, GeoGebra, discovery learning.
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1 Inngangur
Sjónsköpun í stærðfræði þykir sá hluti stærðfræðinnar sem reynist nemendum hvað
erfiðastur að tileinka sér, og þá einkum hreyfanleg sjónsköpun. En í kjölfar tölvutækninnar
hefur orðið mikil þróun í gerð stærðfræðihugbúnaðar sem auðveldar myndræna
framsetningu stærðfræðinnar. GeoGebra er slíkur hugbúnaður sem sýnir hreyfanlegar
myndir og getur ýtt undir hreyfanlega sjónsköpun nemenda í stærðfræði.
Hugmyndin að verkefninu varð til við mín fyrstu kynni á GeoGebra þegar ég sá
möguleikana sem hugbúnaðurinn getur gefið stærðfræðinámi. GeoGebra er gott tól til þess
að hjálpa nemendum að þróa með sér hreyfanlega sjónsköpun en einnig getur GeoGebra
auðveldað notkun uppgötvunarnáms í stærðfræðikennslu. Markmið þessa verkefnis er því
að nota uppgötvunarnám til þess að efla hreyfanlega sjónsköpun nemenda í stærðfræði.
Verkefnið snerist um að útbúa hreyfanleg myndræn stærðfræðiverkefni í GeoGebra ásamt
spurningum tengdu því sem eiga að leiða nemandann til uppgötvunar á viðfangsefninu.
Þessi verkefni voru síðan prófuð á hóp nemenda til þess að betrumbæta og þróa verkefnin
útfrá viðbrögðum nemenda og hvernig þeim gekk að leysa þau. Lokaútgáfa af verkefnunum
var síðan sett á veraldarvefinn svo þau væru aðgengileg öðrum og má finna á heimasíðunni
http://hi.is/~hla1.
Skoðanakönnun var svo lögð fyrir hóp nemenda sem hafði kynnst GeoGebra í
kennslustundum. Markmið könnunarinnar var að athuga í hversu miklum mæli nemendur
notuðu myndir í stærðfræði og hvort hreyfanlegar myndir í GeoGebra hefðu hjálpað til að
auka skilning þeirra. Einnig var kannaður áhugi nemenda á að nota sjálf GeoGebra við
stærðfræðinám.
Ritgerðin er byggð þannig upp að í kafla 2 er byrjað á því að fara í fræðilegan bakgrunn á
hugtakinu sjónsköpun. Þá er fjallað um rannsóknir á tregðu nemenda til að nota sjónsköpun
í stærðfræði og þá möguleika sem umhverfi hugbúnaðar getur gefið stærðfræðinámi.
Kaflinn endar svo á umfjöllun um uppgötvunarnám. Í kafla 3 má finna umfjöllun um
hvernig verkefnin þróuðust eftir að búið var að prófa þau á hóp nemenda. Lokaútgáfu
verkefnanna er svo lýst í kafla 4 og farið nánar í markmið hvers og eins verkefnis. Í fimmta
kafla eru svo niðurstöður könnunarinnar settar fram og farið í saumana á svörum nemenda.
Í kafli 6 má svo finna samantekt á verkefninu og helstu ályktanir.
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2 Fræðilegur bakgrunnur
Stærðfræðina má setja fram á þrjá mismunandi vegu, táknrænt, tölulega, og myndrænt.
Stærðfræðinám felur í sér að læra að þekkja þessar þrjár framsetningar, tengslin á milli
þeirra, og hverjar takmarkanir þeirra eru. Nemandinn þarf svo að þróa með sér getu til að
velja viðeigandi nálgun við lausn á stærðfræðiverkefnum (Zimmermann og Cunningham
1991). Myndræn framsetning stærðfræðinnar er sá hluti hennar þar sem nemendur þurfa að
þróa með sér sjónsköpun. Miklar vangaveltur eru í hinum ýmsu greinum um hvernig
skilgreina eigi sjónsköpun. Zazkis, Dubinsky og Dautermann (1996) lögðu fram
skilgreiningu á sjónsköpun sem Boz (2005) þykir nákvæmari en margar aðrar á þessu sviði.
Sjónsköpun er aðferð þar sem einstaklingur myndar sterk tengsl milli innri
hugmyndasmíðar og einhvers sem hann nálgast með skilningarvitunum. Slík tengsl er
hægt að mynda í hvora áttina sem er. Sjónsköpun getur verið hugmyndasmíð á hlut
eða ferli sem einstaklingur tengir við hluti eða atburði sem hann eða hún skynjar
utanfrá. Á hinn bóginn, getur sjónsköpun verið smíði, með einhverjum ytri miðli eins
og blaði, töflu, eða tölvuskjá, af hlutum eða atburðum sem einstaklingur tengir við
hlut(i) eða ferli í huga sér. (Zazkis o.fl. 1996:441).1

Boz (2005) þykir þessi skilgreining takmarkast hvorki við huga einstaklingsins né við
einhvern ytri miðil heldur sýni hún mikilvægi þess að tengja milli innri hugmyndasmíði og
ytri miðla. Boz segir skilgreininguna einnig eiga við hreyfanlega sjónsköpun en að hún hafi
þann sérstaka eiginleika að einstaklingar sem búa yfir hreyfanlegri sjónsköpun geta beitt
rökum um mikilvæga eiginleika hreyfanlegrar myndar, sem birtist á skjánum, eða í huga
þeirra, og geta þannig leyst stærðfræðiverkefni. Hreyfanleg sjónsköpun getur verið öflugt
tæki til að öðlast dýpri skilning á mörgum stærðfræðihugtökum eða hún getur verið
uppspretta þess að leysa stærðfræðiverkefni (Boz 2005).
Norma Presmeg (2006) fjallar um tregðu nemenda til þess að nota sjónsköpun í stærðfræði.
Hún vitnar í rannsókn Stylianou (2001) á skynjun og notkun sjónsköpunar hjá
stærðfræðingum og nemendum á fyrsta stigi háskólanáms, og var niðurstaða
rannsóknarinnar sú að bæði sérfræðingar og byrjendur skynja myndræna framsetningu sem
nytsamlegt tól og reyna oft að nota hana til að leysa vandamál. En þó að nemendur væru
viljugir til þess að nota myndræna framsetningu þá höfðu þeir litla þjálfun til að nota hana
(Stylianou 2001). Presmeg þykir því of djúpt í árina tekið að tala um tregðu nemenda.
Presmeg (2006) vitnar einnig í Healy og Hoyles (1996) sem gerðu þessa samantekt:

1

Upphaflegi textinn á ensku í grein Boz (2005): Visualization is an act in which an individual establishes a
strong connection between an internal construct and something to which access is gained through the senses.
Such a connection can be made in either of two directions. An act of visualization may consist of any mental
construction of objects or processes that an individual associates with objects or events perceived by her or
him as external. Alternatively, an act of visualization may consist of the construction, on some external
medium such as paper, chalkboard, or computer screen, of objects or events which the individual identifies
with object(s) or process(es) in her or his mind.
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Almennur vitnisburður um nemendur í stærðfræði, ... er að þeir nýta sjaldnast
myndræna nálgun til að styðja við þýðingarmikinn lærdóm. ... Þar sem
stærðfræðiverkefni eru tengd táknrænni framsetningu, eru nemendur tregir til að beita
rökum með myndrænni framsetningu. (Healy og Hoyles 1996:67).2

Þessar niðurstöður komu Healy og Hoyles ekki á óvart en þær veltu fyrir sér þeirri
spurningu hvaða stuðning væri hægt að veita nemendum til þess að hvetja þá til að mynda
tengsl milli myndrænna og táknrænna framsetninga á sömu stærðfræðihugtökunum
(Presmeg 2006). Boz (2005) telur að tæknin geti hjálpað nemendum að þróa með sér getu
til að beita hreyfanlegum myndrænum rökum.
Tall (1993) benti á að umhverfi hugbúnaðar gæti gert nemendum kleift að meðhöndla
mynd og tengja hreyfanlega stöðubreytingu hennar við viðkomandi stærðfræðihugtök. Þetta
gefur aukna möguleika til að auka skilning nemenda (Boz 2005). Boz (2005) fjallar um
mismunandi tegundir hugbúnaðar fyrir hreyfanlega sjónsköpun sem gerir nemendum kleift
að gera tilraunir og rannsóknir sjálfir og þannig uppgötva reglur og setningar í
stærðfræðinni. Slíkur hugbúnaður getur hjálpað nemendum að tengja á milli myndrænnar
og rökrænnar hugsunar (Presmeg 1992). GeoGebra er dæmi um slíkan hugbúnað sem getur
ýtt undir uppgötvunarnám hjá nemendum.
Uppgötvunarnám byggist á virku námi sem hvetur nemendur til að spyrja spurninga, setja
fram tilgátur sínar, og gera tilraunir á þeim (Lakkala ofl. 2003). Rannsóknir hafa sýnt að
uppgötvunarnám nemenda getur hjálpað þeim að verða meira skapandi, jákvæðari og
sjálfstæðari (Kühne 1995). Aðrar rannsóknir hafa sýnt að uppgötvunarnám bætir
frammistöðu nemenda (Alberta Learning 2004). Í kafla 3 verður farið í hvernig verkefnin
með GeoGebra þróuðust með uppgötvunarnám að leiðarljósi.

2

Upphaflegi textinn á ensku í grein Presmeg (2006): It is generally reported that students of mathematics, …
rarely exploit the considerable potential of visual approaches to support meaningful learning. … Where the
mathematical agenda is identified with symbolic representation, students are reluctant to engage with visual
modes of reasoning.
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3 Þróun verkefna með GeoGebra
GeoGebra býður upp á mikla möguleika fyrir uppgötvunarnám og hugmyndin að
verkefnum tengdum GeoGebra byggjast á þeirri hugsun að leiða nemendur áfram í að
uppgötva sjálf eiginleika stærðfræðihugtaka og reglur. Ákveðið var að velja einn
stærðfræðiáfanga í aðalnámskrá framhaldsskóla og búa til GeoGebra verkefni sem tengdust
honum. Stærðfræðiáfanginn STÆ 303 Hornaföll, vigrar og talningarfræði var valinn þar
sem í honum eru mörg tækifæri til myndrænnar framsetningar og eiginleikar GeoGebra
gætu nýst vel. Einnig þar sem ég var kennaranemi og sat í áheyrn í STÆ 303 tímum þá gat
ég fylgst með hvernig nemendur voru vanir að vinna í tímum og hvernig yfirferð á
námsefni væri háttað.
Þegar fyrstu drög af verkefnunum voru tilbúin fékk ég hóp af nemendum úr áfanganum til
þess að prófa verkefnin undir minni umsjá. Nemendur fengu þá verkefnin útprentuð á blaði
sem þau áttu að fylla út og nálguðust GeoGebra forritin á sameiginlegu drifi á tölvum
skólans. Nemendur höfðu ekki notað GeoGebra sjálf áður en í skólanum var ekki óalgengt
að nemendur notuðu tölvur í stærðfræðitímum til að leysa verkefni af ýmsum toga.
Nemendur voru því ekki óvanir að vinna með tölvur í stærðfræði.
Verkefnin voru þannig uppbyggð að nemendur áttu að leysa þau áður en kennarinn hafði
lagt sína inngjöf í námsefnið en erfiðlega gekk að fá nemendur til að vinna verkefnin á
þessum tímapunkti. Nemendur voru vanir að fara yfir námsefnið með kennaranum áður en
þau leystu verkefnin og tel ég að það hafi haft einhver áhrif á hvernig þeir nálguðust
verkefnin. Þannig að í stað þess að nemendur þyrftu að beita rökum til þess að uppgötva
sjálf námsefnið og öðlast þannig dýpri skilning þá var spurningum svarað út frá því sem
kennarinn var búinn að segja en engin rök til að styðjast við. Þetta sýndi sig meðal annars í
því að nemendur voru sumir hverjir tregir til að nota GeoGebra forritin til þess að leysa
verkefnin og rökstuddu ekki svörin sín. Einnig kom upp að nemendur slepptu oft
spurningum sem virtust vera of flóknar og kröfðust rökhugsunar. Hugsanlegt er að
nemendur hafi ekki lagt sig alla fram við að leysa verkefnin þar sem þau voru ekki hluti af
áfanganum í þeim skilningi að þau komu ekki frá kennaranum og giltu því ekki til
einkunnar.
Eftir að búið var að prófa verkefnin á nemendum voru verkefnin endurhugsuð út frá þeim
vandamálum sem komu upp. Hér að neðan kemur upptalning á helstu vandamálum með
dæmum úr fyrstu drögum verkefnanna og hvernig verkefnunum var breytt með tilliti til
þessara vandamála.
1.

Nemendur skoðuðu lítið virkni myndanna í GeoGebra.

Upphaflegu verkefnin byggðu ekki aðeins á myndrænni stærðfræði heldur einnig á tölulegri
og táknrænni. Í GeoGebra forritinu mátti þá sjá töluleg gildi breyta, vigra og hornafalla. Á
Mynd 3.1 má sjá fyrstu drög GeoGebra verkefnisins „Hornaföll – horn á
einingarhringnum“ þar sem í GeoGebra forritinu má sjá töluleg gildi hornafallanna.
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a) Hakið í gátreitinn -v (vinstra megin í skjalinu) og fyllið fyrst aðeins inn gildin cos(v),
sin(v), cos(-v) og sin(-v) inní eftirfarandi töflu með því að breyta gildinu á v á
rennistikunni og lesa af gildin á hornaföllunum:
v°

40°

150°

180°

cos(v)
sin(v)
cos(-v)
sin(-v)
cos(360°-v)
sin(360°-v)
cos(360°+v)
sin(360°+v)
cos(180°+v)
sin(180°+v)
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200°

290°

360°

cos(180°-v)
sin(180°-v)
cos(90°-v)
sin(90°-v)
cos(90°+v)
sin(90°+v)

b) Hvert er samband cos(-v) og sin(-v) við cos(v) og sin(v) ef borin eru saman gildin úr
töflunni í lið a)?

cos( v)  __________
sin( v)  __________

Mynd 3.1 Fyrstu drög að GeoGebra verkefninu „Hornaföll – horn á einingarhringnum“.
Verkefnin voru þá uppsett þannig að fylla átti út í töflur tilsvarandi töluleg gildi breyta,
vigra eða hornafalla. Mynd 3.1 sýnir hluta úr fyrstu drögum verkefnisins „Hornaföll – horn
á einingarhringnum“. Töflurnar voru gerðar í þeim tilgangi að nemendur gætu séð útfrá
tölulegu gildunum hver tengslin væru t.d. milli hornafallanna eins og í verkefninu á Mynd
3.1. Í GeoGebra forritinu mátti sjá rennistiku (efst í hægra horni) sem breytti gildinu á
horninu v með því að færa til punktinn á stikunni og við það breyttist myndin til samræmis
við gildið á v. Þegar hakað var við viðeigandi horn (hakað við -v á mynd) þá birtist
tilsvarandi horn og punktur á einingahringnum ásamt kósínus og sínus gildin á horninu.
En með því að hafa tölulegu gildin á hornaföllunum skoðuðu nemendurnir lítið GeoGebra
forritið og veltu lítið fyrir sér hreyfanlegu eiginleikum myndarinnar. Sem dæmi voru sumir
nemendur sem hökuðu í öll hornin (-v, 360°-v o.s.frv.) í GeoGebra forritinu á Mynd 3.1 til
þess að geta fyllt út í töfluna á einu bretti en með því var ekkert hægt að sjá út úr myndinni.
Af þessum sökum ákvað ég að setja verkefnin upp þannig að sem minnst væri um töluleg
gildi svo að nemendur myndu að sem mestu leyti nota GeoGebra forritið til þess að svara
spurningunum. Sjá má lokaútgáfu af verkefninu „Hornaföll – horn á einingarhringnum“ á
Mynd 4.20.
2.

Nemendur lásu ekki fyrirmælin.

Verkefnin voru áður uppsett þannig að í spurningunum voru fyrirmæli um hvernig nota ætti
GeoGebra forritið til þess að svara viðkomandi spurningu (Mynd 3.2).
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a) Fyllið inní eftirfarandi töflu með því að breyta gildinu v á rennistikunni og lesa gildin á
cos(v), sin(v) og punktinum P:
v°

0°

30°

110°

220°

270°

355°

cos(v)
sin(v)
P=(x,y)

b) Hvert er samband hornafallanna kósínus og sínus við punktinn P ef borin eru saman gildin
í töflunni í lið a)?

Mynd 3.2. Fyrstu drög af GeoGebra verkefninu „Hornaföll – einingarhringurinn“.
Dæmi um þetta vandamál má finna í fyrstu drögum verkefnisins „Hornaföll –
einingarhringurinn“ (Mynd 3.2) þar sem í a) lið eru nemendur beðnir um að breyta gildinu
v á rennistikunni til þess að geta fyllt út í töfluna. En margir nemendanna þurftu að spyrja
hvað þeir ættu að gera í GeoGebra forritinu til þess leysa þennan lið. Hugsanlega getur
verið að nemendur hafi ekki skilið hvað átt sé við með rennistiku en þó tel ég að ástæðan sé
líka að nemendur hafi ekki lesið spurninguna. Af þessum ástæðum þá ákvað ég að færa
fyrirmælin um notkun GeoGebra forritsins efst í verkefnið og þannig aðskilja þau frá
spurningunum (Mynd 4.1). Sjá má lokaútgáfu af verkefninu „Hornaföll –
einingarhringurinn“ á Mynd 4.16.

7

3.

Verkefnin voru of löng, nemendur misstu áhugann.

Upphaflega voru öll verkefnin um það bil 2-4 A4 blaðsíður og virtust nemendur oft missa
áhugann áður en þeir luku við verkefnin. Sem dæmi þá voru verkefnin „Hornaföll –
einingarhringurinn“ (Mynd 3.1) og „Hornaföll – horn á einingarhringnum“ (Mynd 3.2)
upphaflega eitt verkefni sem spannaði 4 A4 blaðsíður. Þegar ég prófaði það á nemendum
þá misstu flestir þeirra áhugann eftir að hafa leyst um það bil helminginn af verkefninu.
Verkefnunum var því skipt upp í fleiri minni verkefni til þess að hafa þau ekki of löng.
4.

Verkefnin hvöttu nemendur ekki til að nota myndrænan rökstuðning.

Verkefnin byggðu of mikið á tölulegri framsetningu stærðfræðinnar þar sem nemendur áttu
að uppgötva tengsl breyta og falla útfrá tölulegum gildum þeirra eins og sjá má í b) lið á
báðum hornafallaverkefnunum (Mynd 3.1, Mynd 3.2). Með þessari uppbyggingu voru
eiginleikar GeoGebra ekki nægilega vel nýttir og vildi ég að verkefnin einblíndu meira á
það að efla nemendur í að nota myndræna röksemdarfærslu og þróa með sér hreyfanlega
sjónsköpun í stærðfræði. Spurningum verkefnanna var því breytt með það að leiðarljósi að
nemendur þyrftu að rökstyðja svör sín út frá virkni myndanna í GeoGebra. En með því að
byggja verkefnin upp á þennan máta taldi ég þau vera í þyngri kantinum og bætti því við
valfrjálsum vísbendingum sem hægt var að fá fram með því að haka við viðeigandi reit í
GeoGebra forritinu (Mynd 4.1).
Í næsta kafla má svo sjá lokaútgáfu verkefnanna og útskýringar á hverju verkefni fyrir sig.
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4 Verkefnin
4.1 Vigrar
Í aðalanámskrá framhaldsskóla er eftirfarandi áfangamarkmið um vigra í STÆ 303:
Nemandi kunni skil á vigurreikningi í sléttum fleti, meðal annars









kunni skilgreiningu á eiginlegum vigri og núllvigri;
kunni skilgreiningu á og geti reiknað summu og mismun vigra og margfeldi
vigurs með rauntölu;
kunni að liða vigur upp í tvo vigra samsíða tilteknum ósamsíða línum;
kunni skilgreiningu á innfeldi vigra og reiknireglur um innfeldi;
kunni skilgreiningu á hnitum vigra í rétthyrndu hnitakerfi;
kunni skilgreiningar á einingarvigri og lengd vigurs og kunni að reikna lengd;
geti reiknað horn milli tveggja vigra;
þekki pólhnit vigra og kunni að skipta milli pólhnita og rétthyrndra hnita.
(Aðalnámskr. frhsk. Stæ. 1999:49)

4.1.1 Samlagning og frádráttur

Mynd 4.1 Verkefnið „Vigrar - samlagning og frádráttur” inná vefsíðunni http://hi.is/~hla1.
Fyrir þetta verkefni þurfa nemendur að vera búnir að kynnast vigrum og eiginleikum þeirra,
þ.e. að vigrar hafi upphafspunkt, endapunkt og stefnu. Markmið verkefnisins er að
nemendur öðlist skilning á myndrænni framsetningu samlagningar og frádráttar vigra.
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Mynd 4.2 Spurning 1 í verkefninu „Vigrar – samlagning og frádráttur“ ásamt GeoGebra
forritinu þar sem hakað er við 1. vísbendingu.
Spurning 1 (Mynd 4.2) hefur þann tilgang að nemendur átti sig á því að með því að leggja
saman tvo vigra þá eru vigrarnir tengdir saman úr upphafspunkti annars í endapunkt hins
og úr fæst vigur sem fer stystu leið frá upphafspunkti fyrri vigursins til endapunkts þess
seinni.
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Mynd 4.3 Spurningar 2 og 3 í verkefninu „Vigrar – samlagning og frádráttur“ ásamt
GeoGebra forritinu þar sem hakað er við 2. vísbendingu.
Með spurningum 2 og 3 (Mynd 4.3) er verið að biðja nemendur að sjá að samlagningin er
óháð leiðinni sem farin er milli upphafspunkts og endapunkts, þ.e. samlagningin er
eingöngu háð upphafspunktinum og endpunktinum en óháð því hvað gerist þar á milli.

Mynd 4.4 Spurning 4 í verkefninu „Vigrar – samlagning og frádráttur“ ásamt GeoGebra

forritinu þar sem hakað er við vigurinn - u og við 3. vísbendingu.
Spurning 4 (Mynd 4.4) er sett fram til að nemendur átti sig á að stefna vigurs snýst við
þegar formerki hans er breytt, þ.e. upphafspunktur og endapunktur hans víxlast.
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Mynd 4.5 Spurningar 5 og 6 í verkefninu „Vigrar – samlagning og frádráttur“ ásamt

GeoGebra forritinu þar sem hakað er við vigurinn - u og við 1. og 4. vísbendingu.
Tilgangur spurninga 5 og 6 (Mynd 4.5) er að nemendur átti sig á því að frádráttur er í raun
samlagning vigra með neikvæðum formerkjum.
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Mynd 4.6 Spurning 7 í verkefninu „Vigrar – samlagning og frádráttur“ ásamt GeoGebra

forritinu þar sem hakað er við vigurinn  w .
Að lokum er svo spurning 7 (Mynd 4.6) til þess að nemendur átti sig á því að stefna
vigranna skiptir máli við samlagningu og frádrátt.

4.1.2 Hnitakerfi

Mynd 4.7 Verkefnið „Vigrar - hnitakerfi” inná vefsíðunni http://hi.is/~hla1.
Fyrir þetta verkefni þurfa nemendur að þekkja vigra og eiginleika þeirra ásamt samlagningu
vigra. Markmið verkefnisins er að nemendur átti sig á hvernig lengd og hallatala vigurs eru
fundin.
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Mynd 4.8 Spurningar 1 til 4 í verkefninu „Vigrar - hnitakerfi” ásamt GeoGebra forritinu
þar sem hakað er við 1., 2. og 3. vísbendingu.
Spurningar 1 til 4 (Mynd 4.8) eru til þess að nemendur uppgötvi að hægt sé að reikna út
lengd vigurs með því að mynda rétthyrndan þríhyrning úr láréttum og lóðréttum hluta
vigurs og nota svo reglu Pýþagórasar um hliðarlengdir rétthyrndra þríhyrninga.
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Mynd 4.9 Spurningar 5 til 7 í verkefninu „Vigrar - hnitakerfi” ásamt meðfylgjandi
vísbendingum og viðeigandi haki í GeoGebra forritinu.
Spurningar 5 til 7 (Mynd 4.9) eru svo fyrir nemendur að uppgötva hvernig finna eigi
hallatölu vigurs og er hallatala línu notuð til hliðsjónar.

4.1.3 Blandað margfeldi

Mynd 4.10 Verkefnið „Vigrar - blandað margfeldi” inná vefsíðunni http://hi.is/~hla1.
Fyrir þetta verkefni þurfa nemendur að þekkja vigra og eiginleika þeirra. Markmið
verkefnisins er að nemendur átti sig á myndrænni framsetningu blandaðs margfeldis og að
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nemendur finni formúluna sem notuð er til þess að liða vigur upp eftir tveimur öðrum
ósamsíða vigrum.

Mynd 4.11 Spurningar 1 til 4 í verkefninu „Vigrar - blandað margfeldi” ásamt GeoGebra
forritinu þar sem hakað er við 1. vísbendingu.
Spurningar 1 til 4 (Mynd 4.11) hafa þann tilgang að nemendur átti sig á hvernig eiginleikar
vigurs breytast við að margfalda hann með rauntölu.

Mynd 4.12 Spurningar 5 og 6 í verkefninu „Vigrar - blandað margfeldi” ásamt
meðfylgjandi vísbendingu.
Spurningar 5 og 6 (Mynd 4.12) eru svo fyrir nemendur að uppgötva formúluna sem notuð
er til þess að liða vigur upp eftir tveimur öðrum ósamsíða vigrum.
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4.1.4 Einingarvigrar

Mynd 4.13 Verkefnið „Vigrar - einingarvigrar” inná vefsíðunni http://hi.is/~hla1.
Fyrir þetta verkefni þurfa nemendur að þekkja vigra og eiginleika þeirra. Markmið
verkefnisins er að nemendur öðlist skilning á eiginleikum einingarvigurs og hvernig hægt
sé að finna út einingarvigur samstefna tilteknum vigri.

Mynd 4.14 Spurningar 1 og 2 í verkefninu „Vigrar - einingarvigrar” ásamt GeoGebra
forritinu þar sem hakað er við 1. og 2. vísbendingu.
Tilgangur spurninga 1 og 2 (Mynd 4.14) er að nemendur átti sig á því að vigurinn innan

hringsins er einingarvigur samstefna vigrinum u .
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Mynd 4.15 Spurningar 3 og 4 í verkefninu „Vigrar - einingarvigrar” ásamt GeoGebra
forritinu þar sem hakað er við 3. vísbendingu.
Spurningar 3 og 4 (Mynd 4.15) eru svo fyrir nemendur að átta sig á því hvernig skuli finna
einingarvigur samstefna tilteknum vigri.

4.2 Hornaföll
Í aðalanámskrá framhaldsskóla er eftirfarandi áfangamarkmið um hornaföll í STÆ 303:
Nemandi hafi öðlast góða þjálfun í hornafræði þríhyrninga, nánar tiltekið









kunni skilgreiningu á hornaföllum út frá stefnuhorni;
kunni undirstöðureglu hornafallanna: cos2v + sin2v = 1;
geti ákvarðað gildi hornafalla af -v, 360° - v, 360° + v, 180° + v, 180° - v, 90°
- v og 90° + v ef gildi eins þeirra af v er gefið;
kunni reglur um hornaföll af summu og mismuni horna og ýmsar reglur sem
af þeim má leiða;
kunni sambandið milli hallatölu og stefnuhorns línu;
geti ákvarðað horn milli lína út frá hallatölum;
kunni flatarmálsregluna, sínusregluna og kósínusregluna og geti beitt þeim til
þess að reikna út ýmsar stærðir í þríhyrningum;
kunni skilgreiningu á bogamáli hrings, geti breytt bogamáli í gráður og
gráðum í bogamál.
(Aðalnámskr. frhsk. Stæ 1999:48)
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4.2.1 Einingarhringurinn

Mynd 4.16 Verkefnið „Hornaföll - einingarhringurinn” inná vefsíðunni http://hi.is/~hla1.
Fyrir þetta verkefni þurfa nemendur að hafa kynnst hornaföllum í rétthyrndum þríhyrningi
og tengslum þeirra við stefnuhorn vigurs. Markmið verkefnisins er að tengja hornaföllin
sínus, kósínus og tangens við einingarhringinn, finna hvert sambandið er milli hallatölu og
stefnuhorns línu og hver innbyrðis tengsl þessara hornafalla eru.

Mynd 4.17 Spurning 1 í verkefninu „Hornaföll - einingarhringurinn” ásamt GeoGebra
forritinu þar sem hakað er við 1. vísbendingu sem sýnir staðsetningu sin(v) og cos(v) innan
einingarhringsins.
Spurning 1 (Mynd 4.17) er til þess að nemendur átti sig á því hvert samband sínus og
kósínus er við punktinn P á einingarhringnum.
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Mynd 4.18 Spurning 2 í verkefninu „Hornaföll - einingarhringurinn” ásamt GeoGebra
forritinu þar sem hakað er við tan(v) og við 2. vísbending sem sýnir staðsetningu
hornafallsins tan(v) á línunni x=1.
Spurning 2 (Mynd 4.18) er fyrir nemendur að átta sig á hvernig tangens af stefnuhorni er
fundinn.

Mynd 4.19 Spurningar 3, 4 og 5 í verkefninu „Hornaföll - einingarhringurinn” ásamt
GeoGebra forritinu þar sem hakað er við tan(v) og Hallatala línu q og við 3. vísbendingu.
Spurningar 3 og 4 (Mynd 4.19) eru svo til að sýna samband stefnuhorns línu við hallatölu
hennar og sem vísir að svari við spurningu 5 (Mynd 4.19) sem er fyrir nemendur að
uppgötva innbyrðis tengsl hornafallanna sínus, kósínus og tangens.

20

4.2.2 Horn á einingarhringnum

Mynd 4.20 Verkefnið „Hornaföll - horn á einingarhringnum” inná vefsíðunni
http://hi.is/~hla1.
Fyrir þetta verkefni þurfa nemendur að hafa kynnst hornaföllum í rétthyrndum þríhyrningi,
tengslum þeirra við stefnuhorn vigurs og við einingarhringinn. Markmið verkefnisins er að
nemendur fái tilfinningu fyrir tengslunum á gildum hornafalla af stefnuhorni v við gildi
hornafalla af hornunum -v, 360° - v, 360° + v, 180° + v, 180° - v, 90° - v og 90° + v.
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Mynd 4.21 Spurning 1 í verkefninu „Hornaföll - horn á einingarhringnum” ásamt
GeoGebra forritinu þar sem hakað er við hornið 90°-v ásamt meðfylgjandi 6. vísbendingu
sem sýnir stöðu cos(90°-v) og sin(90°-v) á einingarhringnum.

4.3 Jafna hrings og sporbaugs
Í aðalnámskrá framhaldsskóla er eftirfarandi áfangamarkmið um jöfnu hrings og sporbaugs
í STÆ 303:
Nemandi þekki jöfnur hrings og sporbaugs, nánar tiltekið




geti ákvarðað jöfnu hrings út frá gefinni miðju og gefnum geisla, hvort punktur í
sléttu liggur á hring, innan hans eða utan og skurðpunkta hrings og línu;
þekki staðalform jöfnu sporbaugs og geti teiknað upp sporbaug út frá jöfnu;
viti að brautir reikistjarna um sólu eru sporbaugar.
(Aðalnámskr. frhsk. Stæ 1999:48)
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4.3.1 Jafna hrings

Mynd 4.22 Verkefnið „Jafna hrings” inná vefsíðunni http://hi.is/~hla1.
Markmið verkefnisins er að nemendur öðlist skilning á jöfnu hrings þ.e. átti sig á fyrir hvað
stuðlarnir í jöfnunni standa.

Mynd 4.23 Spurningar 1 og 2 í verkefninu „Jafna hrings” ásamt GeoGebra forritinu þar
sem hakað er við 1. vísbendingu sem sýnir geisla hringsins.
Spurningar 1 og 2 (Mynd 4.23) hafa þann tilgang að nemendur átti sig á að r stendur fyrir
geisla hringsins í jöfnu hrings.
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Mynd 4.24 Spurningar 3 og 4 í verkefninu „Jafna hrings” ásamt GeoGebra forritinu þar
sem hakað er við 2. vísbendingu.
Tilgangur spurninga 3 og 4 (Mynd 4.24) er að nemendur átti sig á því að punkturinn A sé
miðja hringsins.

Mynd 4.25 Spurning 5 í verkefninu „Jafna hrings” ásamt GeoGebra forritinu þar sem
hakað er við 3. vísbendingu.
Spurning 5 (Mynd 4.25) er svo fyrir nemendur átta sig á því að a og b standa fyrir x og y
hnit miðjupunkts hringsins.
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4.3.2 Jafna sporbaugs

Mynd 4.26 Verkefnið „Jafna sporbaugs” inná vefsíðunni http://hi.is/~hla1.
Markmið verkefnisins er að nemendur öðlist skilning á jöfnu sporbaugs þ.e. átti sig á fyrir
hvað stuðlarnir í jöfnunni standa.

Mynd 4.27 Spurningar 1 og 2 í verkefninu „Jafna sporbaugs” ásamt GeoGebra forritinu.
Tilgangur spurninga 1 og 2 (Mynd 4.27) er að nemendur átti sig á hvaða virkni breyturnar
a og b hafa í jöfnu sporbaugs.
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Mynd 4.28 Spurningar 3, 4 og 5 í verkefninu „Jafna sporbaugs” ásamt GeoGebra forritinu
þar sem hakað er við 1. og 2. vísbendingu.
Spurningar 3 og 4 (Mynd 4.28) eru til þess að nemendur sjái að punkturinn C sé miðja
sporbaugsins og spurning 5 (Mynd 4.28) er svo fyrir nemendur að sjá að h og k standa fyrir
x og y hnit miðjupunkts sporbaugsins.

Mynd 4.29 Spurningar 6 og 7 í verkefninu „Jafna sporbaugs” ásamt GeoGebra forritinu
þar sem a  b og hakað er við 3. vísbendingu sem sýnir ása sporbaugsins sem í þessu
tilfelli sýna geisla hringsins.
Spurningar 6 og 7 (Mynd 4.29) hafa svo þann tilgang að nemendur átti sig á tengslum jöfnu
sporbaugs við jöfnu hrings.
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5 Niðurstaða könnunar
Könnun var lögð fyrir hóp nemenda í áfanganum STÆ 303 og þar á meðal voru nemendur
sem voru fengnir til að prófa GeoGebra verkefnin (sjá umfjöllun í kafla 3). Ekki hafði allur
hópurinn prófað að nota GeoGebra en öll þeirra höfðu séð kennarann nota forritið í tímum.
Alls voru þetta 23 nemendur sem skiptust þannig eftir fæðingarári og kyni:
Tafla 5.1 Skipting nemenda eftir fæðingarári og kyni.
Kyn/fæðingarár ´93-´94
Kvenkyns
5
Karlkyns
5
Ekki vitað
1
Samtals
11

´88-´92
4
8
0
12

Samtals
9
13
1
23

Könnunin var gerð til þess að athuga í hversu miklum mæli nemendur notuðu myndir í
stærðfræði og hvort nemendum fyndist þeir ná betri skilningi á stærðfræðinni með því að
sjá myndræna framsetningu hennar. Einnig var kannað hvort að nemendum fyndist
hreyfanlegar myndir í GeoGebra auka skilning þeirra og hver áhugi þeirra væri á að læra
meira á GeoGebra. Að auki var athugað hvort nemendur héldu að stærðfræðin yrði
skemmtilegri ef þeir fengju að nota GeoGebra við stærðfræðinám sitt.
1.

Finnst þér þú skilja stærðfræðina betur þegar kennarinn teiknar myndir til
útskýringar?
Tafla 5.2 Hlutfallsleg skipting nemenda við svari á 1. spurningu.
1.
Allir
Kvenkyns
Karlkyns
´93-´94
´88-´92

Oft
61%
67%
54%
55%
67%

Stundum
39%
33%
46%
45%
33%

Aldrei
0%
0%
0%
0%
0%

Athyglisvert við skiptingu á svörum nemenda við þessari spurningu er að engum þeirra
fannst myndræn framsetning stærðfræðinnar aldrei hjálpa til að öðlast betri skilning. Öllum
nemendunum þykir því myndræn framsetning hjálpa að einhverju leyti og meiri hluta þeirra
þykir hún hjálpa oftar en ekki. Einnig er athyglisvert að sjá að stærri hluti kvenkyns en
karlkyns nemenda þykir myndræn framsetning hjálpa oftar en ekki, og einnig að stærri hluti
eldri nemenda bekkjarins eru á þeirri skoðun frekar en þeir yngri.
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2.

Teiknar þú myndir til þess að hjálpa þér með stærðfræðidæmi?
Tafla 5.3 Hlutfallsleg skipting nemenda við svari á 2. spurningu.
2.
Allir
Kvenkyns
Karlkyns
´93-´94
´88-´92

Oft
39%
44%
31%
27%
50%

Stundum
57%
56%
62%
64%
50%

Aldrei
4%
0%
8%
9%
0%

Ef við berum saman svör nemenda við spurningu 1 og 2 má sjá að þó að meiri hluti
nemenda þyki myndræn framsetning oftar en ekki auka skilning þeirra á stærðfræðinni, þá
eru færri þeirra sem teikna sjálfir til að leysa stærðfræðidæmi, og 4% sem nota myndræna
framsetningu aldrei. Hér er aftur athyglisvert að sjá að kvenkyns nemendur nota myndir í
meiri mæli en karlkyns, og að eldri nemendur nota myndir í mun meiri mæli en þeir yngri.
Einnig má sjá að allir eldri og kvenkyns nemendur nota myndir að einhverju leyti.
3.

Finnst þér þú skilja námsefnið betur þegar kennarinn sýndi GeoGebra forrit
með hreyfanlegum myndum í tímum?
Tafla 5.4 Hlutfallsleg skipting nemenda við svari á 3. spurningu.
3.
Allir
Kvenkyns
Karlkyns
´93-´94
´88-´92

Miklu betur
13%
11%
8%
27%
0%

Betur
48%
44%
54%
45%
50%

Lítið
22%
22%
23%
9%
33%

Breytti engu
17%
22%
15%
18%
17%

Hér má sjá að meiri hluta nemenda þykir þeir skilja námsefnið betur eða miklu betur við að
sjá hreyfanlegar myndir úr GeoGebra, en 17% nemenda þótti það breyta engu. Hér er
athyglisvert að sjá að fleiri karlkyns en kvenkyns nemendum, og mun fleiri af yngri en eldri
nemendum þóttu þeir skilja námsefnið betur eða miklu betur við að sjá hreyfanlegar
myndir. Þetta virðist benda til þess að þar sem fleiri kvenkyns og eldri nemendur eru
duglegir við að nota myndir í stærðfræði að þá hafi þau þróað með sér meiri sjónsköpun en
hinir nemendurnir.
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4.

Myndir þú vilja læra meira á forritið GeoGebra?
Tafla 5.5 Hlutfallsleg skipting nemenda við svari á 4. spurningu.
4.
Allir
Kvenkyns
Karlkyns
´93-´94
´88-´92

Já
30%
33%
23%
36%
25%

Kannski
43%
56%
38%
36%
50%

Nei
26%
11%
38%
27%
25%

Hér er þess vert að geta að fáir nemendanna höfðu sjálfir prófað að nota GeoGebra svo að
flest þeirra höfðu aðeins séð kennarann nota myndir í GeoGebra til útskýringar. Hér má sjá
að meirihluti nemenda er að einhverju leyti jákvæður gagnvart því að læra meira á
GeoGebra. Aftur á móti er athyglisvert að sjá að fleiri karlkyns nemendur, 38% þeirra, vilja
ekki læra á forritið. Einnig er athyglisvert að sjá að fleiri yngri nemendur vilja læra á
forritið en þeir eldri.
5.

Myndi þér finnast skemmtilegra í stærðfræði ef þú fengir að nota forritið
GeoGebra í kennslustundum og/eða við heimanám?
Tafla 5.6 Hlutfallsleg skipting nemenda við svari á 5. spurningu.
5.
Allir
Kvenkyns
Karlkyns
´93-´94
´88-´92

Já
22%
11%
23%
27%
17%

Kannski
52%
78%
38%
36%
67%

Nei
26%
11%
38%
36%
17%

Ef við berum saman svör nemenda á spurningum 4 og 5 má sjá að þeir nemendur sem vilja
læra meira á GeoGebra eru ekki allir vissir um að þeim muni þykja stærðfræðin
skemmtilegri, og að þeir nemendur sem halda að þeim muni finnast stærðfræðin
skemmtilegri ef þeir fengju að nota GeoGebra eru ekki allir vissir um hvort þeir vilji læra
meira á forritið. Hugsanlega er ástæðan sú að þeir vilji fá verkefnin tilbúin til að skoða í
stað þess að búa þau til sjálf.
Af þessari könnun má sjá að nemendum finnst almennt myndir hjálpa til að auka skilning á
stærðfræðinni en færri teikna myndir sjálfir til þess að leysa stærðfræðidæmi. Þetta er í
samræmi við rannsókn Stylianou (2001) á því að nemendur skynja myndræna framsetningu
sem nytsamlegt tól en skorta þjálfunina til þess að nota hana. Einnig má sjá að yngri
nemendur bekkjarins notuðu síður myndir til að leysa stærfræðidæmi en þeir eldri en mun
fleiri af yngri nemendunum þóttu myndirnar í GeoGebra auka skilning þeirra. GeoGebra
gæti því verið sá stuðningur sem Healy og Hoyles (1996) veltu fyrir sér til að hvetja
nemendur að nota myndræna framsetningu stærðfræðinnar.
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Áhugi nemenda á GeoGebra var misjafn en athyglisvert er að sjá að þeir nemendur sem
nota meira myndir í stærðfræði, þ.e. kvenkyns og eldri nemendur, eru óákveðnari um hvort
þeir vilji læra meira á GeoGebra og hvort þeim muni þykja stærðfræðin skemmtilegri ef
þeir fengju að nota GeoGebra við nám sitt. En þessir nemendur hafa líklegast þróað með
sér meiri sjónsköpun og finnst því GeoGebra kannski ekki nauðsynleg viðbót við
stærðfræðinám sitt. Einnig má sjá að þeir nemendur sem nota myndir lítið eða ekkert í
stærðfræði, þ.e. karlkyns og yngri nemendur, eru neikvæðari gagnvart því að vilja læra
meira á GeoGebra og stórt hlutfall þeirra telur að stærðfræðin verði ekki skemmtilegri ef
þeir fengju að nota GeoGebra við nám sitt. Hugsanlega eiga þessir nemendur erfitt með
stærðfræðina og þykir hún því ekki skemmtileg fyrir vikið. En einnig má sjá að hærra
hlutfall karlkyns og yngri nemenda en kvenkyns og eldri nemenda telja að stærðfræðin
verði skemmtilegri ef þeir fengju að nota GeoGebra.
Þessi könnun sýnir því að GeoGebra gæti hjálpað nemendum, sem eiga erfitt með
myndræna framsetningu í stærðfræði, að auka skilning sinn á henni. Einnig er mögulegt að
ef nemendur fengju að nota GeoGebra við stærðfræðinám sitt gæti það aukið áhuga þeirra á
stærðfræðinni.
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6 Lokaorð
Verkefni þetta byrjaði sem hugmynd að stærðfræðiverkefnum með hugbúnaðinum
GeoGebra til að efla uppgötvunarnám í stærðfræðikennslu. Rannsóknir hafa sýnt að
uppgötvunarnám getur haft jákvæð áhrif á stærðfræðinám nemenda (Kühne 1995, Alberta
Learning 2004). Fyrstu drög verkefnanna voru prófuð á hóp nemenda til þess að kanna
viðbrögð þeirra við verkefnunum. Ýmis vandamál komu upp en helsta vandamálið var að
verkefnin byggðu ekki nógu mikið á sjónsköpun og nemendur notuðu því myndirnar í
GeoGebra lítið til þess að leysa verkefnin. Verkefnin þróuðust því út í það að nota
uppgötvunarnám til þess að hjálpa nemendum að þróa með sér sjónsköpun.
Skoðanakönnun var svo lögð fyrir bekk nemenda sem höfðu kynnst GeoGebra til að kanna
í hversu miklum mæli nemendur notuðu myndir í stærðfræði og hvort myndir í GeoGebra
hefðu hjálpað til að auka skilning þeirra. Útkoma könnunarinnar styður niðurstöður annarra
rannsókna (Stylianou 2001) að nemendum finnst myndræn framsetning hjálpa til að auka
skilning sinn á stærðfræðinni en að nemendur forðast að nota hana sjálfir (Healy og Hoyles
1996). Könnunin sýndi að það ætti þó einkum við um nemendur sem skortir sjónsköpun.
Niðurstaða þessarar skoðanakönnunar er því í samræmi við aðrar heimildir (Tall 1993, Boz
2005) að hugbúnaður eins og GeoGebra sem sýna hreyfanlegar myndir geta því hjálpað
nemendum að auka skilning sinn á stærðfræðinni og að þróa með sér sjónsköpun.
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