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Stærðfræði

Inngangur
Að kenna stærðfræði á unglingastigi er áhugavert 
starf. Mörg viðfangsefni stærðfræðinnar eru grípandi 
og ættu því geta fangað hugi nemenda, opnað augu 
 þeirra fyrir nýjum víddum og hjálpað þeim að sjá 
umhverfi sitt í nýju ljósi. Það er fátt meira gefandi en 
að sjá unglinga í hrókasamræðum þar sem þeir eru 
að kafa í viðfangsefni eða eru djúpt hugsi 
í glímunni við að bæta skilning sinn á einhverju 
atriði. Unglingar eru oft mjög leitandi og því 
opnir fyrir að prófa nýja hluti. Þeir þurfa því að fá 
bæði félagslega og vitsmunalega ögrun sem leiðir 
þá á nýjar slóðir. Margir unglingar hafa 
náð nokkru valdi á óhlutbundinni hugsun og 
þarf að taka mið af því við skipulagningu náms. 
Áfram þurfa nemendur stuðning við að tengja nýja umfjöllun við fyrri þekkingu og 
 mikla áherslu þarf að leggja á að verkefni séu merkingarbær fyrir nemendur. 

Um stærðfræðinám
Hvað er þekking og hvernig þróa nemendur hugmyndir og hugtök? 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 tek
ist 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. Grundvallaratriði 
er að nemendur fái annað slagið tækifæri til að íhuga og ígrunda það sem þeir hafa 
gert og lært af vinnu sinni. 

Gerðir 
    Ígrundun             Nám
 Reynsla 

Í Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði (1999) eru sett fram markmið stærðfræði
náms á Íslandi. Þar má lesa hvað miðað er við að íslenskir unglingar fáist við í 
stærðfræði bæði hvað varðar aðferðir og inntak. Þar segir:

Meginmarkmiðið er að nemandinn nái valdi á stærðfræðilegri hugsun 
og liður í þeirri þjálfun er að hann temji sér að tjá hugsun sína með 
skýrum hætti.

(bls. 91)

Í námskránni er lögð áhersla á að í grunnskóla öðlist nemendur góða þekkingu og 
skilning á helstu þáttum stærðfræðinnar. 

Margir hafa glímt við spurninguna um hvað felist í því að vera góður í stærðfræði. 
Flestir tiltaka hæfnisþætti bæði á sviði inntaks og aðferða eins og sjá má í íslensku 
 námskránni. Í skýrslu, sem samin var af starfshópi á vegum danska menntamálaráðu
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neytisins,1 hefur verið sett fram svipuð sýn og fram kemur í íslensku námskránni 
með áherslu á stærðfræðilega hugsun og tjáningu.  Þar eru kynntar hugmyndir um 
átta hæfnissvið.2 

1.  Hæfni til stærðfræðilegrar hugsunar birtist í valdi til að setja fram skynsam
legar spurningar, tillögur um hvernig má leita svara og draga ályktanir af gögn
um. Einnig þurfa nemendur að efla hæfni sína í að nýta hugtök og hugmyndir 
sem gögnin hvíla á. 

2.  Hæfni til að leita lausna. Slík hæfni er mikilsverð í stærðfræðinámi. Nemendur 
 þurfa að geta leitað lausna á sjálfstæðan hátt, hafa úthald til að prófa mismunandi 
leiðir og þekkja takmarkanir og kosti mismunandi framsetningarmáta.

3.  Hæfni til að setja fram stærðfræðileg líkön felst í að greina samband milli 
 stærða, t.d. að búa til reiknireglur. Slíkar reiknireglur eru notaðar víða í sam
félaginu bæði við verklegar framkvæmdir og skipulagsmál.

4.  Hæfni til stærðfræðilegrar röksemdafærslu þurfa nemendur stöðugt að efla. Í 
grunnskóla felst hún fyrst og fremst í að nemendur útskýri, færi rök fyrir, finni 
rökvillur og mótdæmi sem afsanna fullyrðingu. 

5.  Hæfni til að geta sett stærðfræðileg viðfangsefni fram á fjölbreytilegan 
hátt felst í því að geta lesið og notað mismunandi framsetningarmáta og túlkað 
 milli þeirra. Oft er talað um að nemendur þurfi að geta sett fram og túlkað orð 
(munnleg og skrifleg), myndir, tákn og hlutbundna framsetningu. 

6.  Hæfni til að fara með táknmál stærðfræðinnar og setja stærðfræði fram á 
formlegan hátt felst í því að þekkja merkingu helstu stærðfræðitákna og geta 
 beitt þeim af nokkurri nákvæmni við tjáningu. 

7.  Hæfni til samskipta byggist á að geta bæði tjáð sig um og með stærðfræði og að 
geta skilið fjölbreytilegan framsetningarmáta annarra. Mikilvægt er að geta rætt 
um stærðfræði við ólíka hópa með mismunandi stærðfræðilegan bakgrunn.

8.  Hæfni til að nýta hjálpartæki til stærðfræðilegra verka, þ.m.t. tölvutækni. 
Stærðfræðingar nota heilmikið af tækjum við vinnu sína og nemendur þurfa að 
fá tækifæri til að kynnast þeim. Þar má nefna mælitæki, hringfara og reiknitæki. 
Nemendur þurfa að efla hæfni sína í að beita ýmsum tækjum og vita hvenær 
gæti hentað að nýta þau. 

 Þessi hæfnissvið tengjast að sjálfsögðu innbyrðis og myndast fjölbreytileg tengsl 
 milli flokka. Hæfni á einu sviði styður eflingu hæfni á öðru sviði, t.d. styður hæfni 
til stærðfræðilegrar hugsunar hæfni til að setja fram stærðfræðileg líkön. Hæfni í 
öllum flokkunum felst bæði í  að geta rannsakað og framkvæmt. Glíma við stærð
fræði krefst skapandi hugsunar og innsæis og hver einstaklingur þarf að fá tækifæri 
til að rækta slíka eiginleika hjá sér. 

Vel má finna samsvörun á milli hæfnissviðanna og markmiðaflokkanna í íslensku 
 námskránni. Í hæfnisflokkunum er þó lögð meiri áhersla á fjölbreytileg vinnubrögð 
og að sjá og greina stærðfræði. Sambærilegar hugmyndir um markmið stærðfræði
náms eru ræddar víða í heiminum. Mikilvægt er fyrir hvern stærðfræðikennara að 
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og er jafnan nefnd KOM-skýrslan.

2 Umfjöllun um hæfnissvið er byggð á grein Kristínar Bjarnadóttur sem birtist í Netlu, nettímariti KHÍ, 17. 
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 velta fyrir sér eigin hugmyndum um hvað felist í því að vera góður í stærðfræði og 
hver markmið stærðfræðináms í grunnskóla eigi að vera. 

Önnur leið3  til að skoða spurninguna um stærðfræðilega hæfni er að flokka stærð
fræðinám í staðreyndanám,  færni, vald á hugtökum, vald á hugsun og leiðum 
og viðhorf. Með staðreyndanámi er átt við að þekkja ýmsar staðreyndir eins og þá 
að það séu 1000 grömm í kílógrammi, skilgreiningu á þríhyrningi, skráningarmáta 
t.d. 32 stendur fyrir 3 · 10 + 2.  Staðreyndir finnst mörgum létt að kenna en ekki 
þykir að sama skapi jafnlétt að læra þær. 

 Færni í meðferð talna og forma gerir nemendum oft kleift að beina sjónum að sam
settum stærðfræðilegum hugmyndum. Þegar nemendur hafa áttað sig á reglum og 
einkennum reikniaðgerða er þægilegt að þeir hafi ýmis ferli á takteinum, t.d. reglu 
fyrir flatarmáli þríhyrnings eða margföldun með 1000.  

Skilningur á hugtaki þróast á löngum tíma og oft þarf að tengja saman í klasa 
nokkur hugtök til að fá heildstæða mynd. Einnig þarf að yfirfæra þekkingu af einu 
 sviði yfir á annað, greina samhengi og nýta þekkingu sína á stærðfræði og ferlum í 
stærðfræði betur. Sem dæmi má nefna að það að vera fær um að teikna línurit styður 
einstaklinginn ekki endilega í að geta túlkað línurit. 

Með valdi á hugsun og leiðum er átt við hæfnina til að velja viðeigandi leið til að 
 leysa vandamál í óþekktum aðstæðum, bæði í stærðfræði og almennt. Það er átt við 
hæfnina til að:

• Tákna, alhæfa og greina meginþætti.
• Prófa tilgátur og sanna.
• Rannsaka og setja fram spurningar.
• Nota tungumál stærðfræðinnar (óformleg og formlegt) á viðeigandi hátt við 

 lausn vandamála.
• Túlka stærðfræðilegar niðurstöður í því samhengi sem vandamál sprettur úr. 

Viðhorf kennara og nemenda ræður því hvernig þeir takast á við fagið. Kennarar 
sem líta á það sem sitt verkefni að miðla staðreyndum og færni hafa tilhneigingu til 
að stunda kennslu þar sem útskýringar vega þungt og áhersla er á kennsluferlið 

sýnidæmi ➝ regla ➝ aðferð ➝ æfing. 

Þeir sem álíta mikilvægt að hvetja til og skapa grundvöll fyrir þróun hugtakaklasa 
munu leggja meira upp úr verklegri vinnu og gera kröfu til nemenda um þátttöku í 
ígrundandi umræðum. 

Um stærðfræðikennslu
Áhugi hefur skapast á þróun kennsluhátta með það markmið að búa nemendum 
aðstæður til að byggja upp hugtakaskilning sinn til þess að þeir geti náð betri árangri 
í stærðfræðinámi sínu. Mikilvægt er að gefa þessu gaum nú og íhuga merkingu og 
 gildi viðfangsefna og efnisþátta. Margt bendir til þess að betra sé að vinna vel með 
fá útvalin verkefni en að leysa mörg dæmi. Viðfangsefni þarf því að velja af kost

NÁMSGAGNASTOFNUN 2006 – KENNSLULEIÐBEININGAR

8 tíu  1

3 Brekke, G. 2002. Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk. Læringssenterer, Osló



Stærðfræði

�

gæfni og gæta þess að meginhugmyndir að baki því hugtaki sem fengist er við fái 
athygli. Einnig þarf að gefa færi á að ræða um hugmyndir frá mörgum hliðum og 
 leggja ögrandi spurningar fyrir nemendur til að fá fram meiri dýpt. 

Mikilvægt er að kennari greini og dragi fram ranghugmyndir (misconceptions) sem 
nemendur hafa þróað og afli sér þekkingar á hvernig nemendur leysa verkefni til að 
geta stutt þá í að þróa lausnaleiðir. Kennari þarf að vita hvernig nemendur hugsa um 
hugtak, greina hvað er erfitt við ná skilningi á þessu hugtaki og skipuleggja kennslu 
á þeim grunni. 

Ranghugmyndir um hugtök og hugmyndirnar sem þau hvíla á kemur til dæmis 
oft fram þegar farið er að vinna með brot. Margir nemendur telja sig hafa reiknað 
vitlaust þegar þeir margfalda saman brot og fá margfeldi sem er lægra en bæði 
brotin. Sumir líta á metra og sentímetra skráð sitt hvorum megin við kommuna eins 
og tvær heilar tölur en horfa ekki á það sem er fyrir aftan kommu sem hundraðs
hluta úr metra. Allir þurfa að átta sig á að þær hugmyndir og hugtök sem þeir hafa 
myndað gætu þeir þurft að endurskoða. Hugtak er sjaldan fullþróað þó sköpuð hafi 
verið reynsla af því á afmörkuðu sviði. Þessa ófullkomnu hugsun er oft talað um 
sem ranghugmyndir. Mikilvægt að greina á milli villu og ranghugmynda. Ranghug
myndir stafa oft af of miklum alhæfingum og nemandi getur rökstutt þær. Villur 
hins vegar eru oft tilviljunarkenndar og nemandi getur leiðrétt þær ef hann fær að 
vita að lausn sé ekki rétt. Hentugasta leiðin til að víkka og efla hugtakaskilning er 
að nemendur ræði saman á grundvelli reynslu og máti þannig hugtakaskilning sinn 
meðal jafninga. 
 
Gard Brekke4 hefur sett fram hugmyndir um greinandi stærðfræðikennslu. Helstu 
þættir eru:

• Greina ranghugmyndir og hvernig nemendur skilja hugtök.
• Skipuleggja kennsluna þannig að mögulegar ranghugmyndir og takmörkun 

hugtakaskilnings komi fram. Það er kallað að skapa vitræn átök.
• Leysa vitræn átök gegnum umræður og ígrundun.
• Nota útvíkkaða eða nýja hugtakið í öðru samhengi.

Áhersla er lögð á orðadæmi sem lið í að þróa hugtaka
skilning og að gefa dæmi um notkun og samhengi. 
Það er mikilvægt að nemendur læri að greina dæmi 
og átti sig á hvaða leið þeir geta notað við lausn. 
Þegar unnið er með aðgerðaskilning þurfa nemend
ur að velja hvaða reikniaðgerð skal beita. Alltof 
oft taka þeir mið af þáttum sem ekki skipta máli, t.d. 
ef tvær tölur líkar að stærð koma fyrir í dæmi þá álykta 
þeir að leggja eigi saman. Slíkar ranghugmyndir geta nýst til að fá 
rétt svör við dæmum í kennslubókum en þá beinist rökhugsunin sem 
notuð er ekki að því að skoða samhengið í dæminu heldur er einblínt á 
tölurnar. Dæmi um verkefni þar sem kennara gefst gott tækifæri til að 
 greina ranghugmyndir og átta sig á skilningi nemenda er þegar giskað 
er á og svo kannað hvernig flatarmál rétthyrnings breytist ef hliðar 
eru lengdar um tvær einingar eða ef hliðarlengdir eru tvöfaldaðar.
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Þú‑getur fundið 
hornasummu marghyrninga 

með því að mæla hvert horn og finna 
summu hornanna. Það getur verið 

seinlegt þegar hornin eru mörg. 
Fleiri leiðir 
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Mikilvægir atburðir í kennslustund
Töluvert hefur verið fjallað um uppbyggingu kennsluferlis. Í framhaldi af TIMSS
rannsókninni 1995 hafa kennslustundir og uppbygging þeirra verið könnuð sér
staklega til að leita skýringa á mismunandi námsárangri þjóða. Í stórri fjölþjóðlegri 
samanburðarrannsókn5 hafa verið greindir nokkrir þættir kennslustundar sem bæði 
nemendum og kennurum þykja mikilvægir. 

• Upphaf kennslustundar.
• Verkefnin.
• Uppspretta verkefnanna – í hvaða samhengi eru þau?
• Nemendur segja frá.
• Leiðsögn kennarans.
• Gengið milli borða.
• Samantekt.

Mikilvægt er talið að í upphafi kennslustundar sé rifjað upp og viðfangsefni kennslu
stundarinnar tengt umfjöllun fyrri kennslustundar. Styðja þarf nemendur við að 
 beina huga sínum að viðfangsefni kennslustundarinnar og beina sjónum þeirra að 
meginhugmyndum í stærðfræðilegum kjarna kennslustundarinnar. Verkefni þarf að 
 velja af kostgæfni bæði með tilliti til stærðfræðilegs inntaks og samhengis. Nýta 
þarf reynslu frá fyrri kennslustund og þekkingu á nemendum til að velja hvaða verk
efni skuli leggja áherslu á. Nemendur og kennarar upplifa sterkt mikilvægi þess að 
nemendur segi frá ýmist yfir allan bekkinn, samstarfshóp sinn eða fyrir kennara. 
Það að segja frá skerpir eigin hugsun og á sama tíma fá aðrir innsýn í hvernig hægt 
er að hugsa á marga vegu um sama fyrirbæri og það hjálpar þeim að dýpka skilning 
sinn. 

Spurningar kennara og val á viðfangsefnum eru mikilvægustu þættir í leiðsögn 
kennara. Aðgangur að námsgögnum skiptir líka máli sem og það andrúmsloft sem 
ríkir í skólastofunni. Með spurningum sínum þarf kennari að ýta undir sjálfstæða 
hugsun og vangaveltur nemenda og styðja við rökhugsun. Hann getur notað spurn
ingar eins og: 

• Sýndu mér eða gefðu mér dæmi um ...
• Hvaða fleiri upplýsingar þarf til að fá svar við spurningunni ...
• Hvað er það sama og hvað er ólíkt við ...
• Flokkaðu eða raðaðu þessu miðað við ...
• Hvers vegna gefa ...  og ... öll sama svar?

Spurningar kennarans leiða nemendur á ákveðnar slóðir í stærðfræðilegum vanga
veltum sínum. Sumir kennarar spyrja aðeins yfirborðsspurninga, aðrir nota meira 
krefjandi spurningar sem þó eru ekki nógu markvissar út frá inntaki. Þriðji hópur 
kennara spyr markvissra spurninga og styður þannig nemendur í að byggja upp leið 
að skilningi. Kennarar þurfa að undirbúa spurningar sínar og vera sér meðvitaðir 
um markmið þeirra. 
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 Safna upplýsingum, 
athuga aðferð, leiða 
nemendur í gegnum 
aðferð.

Að setja inn hugtök.

Að rannska stærð
fræðilega merkingu 
og tengsl.

Greining, að fá 
nemendur til að 
útskýra eigin hugsun.

Að koma af stað 
umræðum.

Að tengja og nota.

Að víkka hugsun.

 Stefna og sjónarhorn.

Að búa til samhengi.

Krefst beins svars, venju
lega rangt eða rétt, æfir 
þekktar staðreyndir eða 
 ferli, nemendur setja fram 
staðreyndir eða lýsa ferli.

Þegar hugmyndir eru í 
umræðu, ýtir undir rétta 
stærðfræðilega notkun hug
taka í umræðum.

Bendir á undirliggjandi 
stærðfræðileg tengsl og 
merkingu. Býr til tengsl 
 milli stærðfræðihug
mynda.

Skýrir hugsun nemenda. 
Fær nemendur til að 
rannsaka eigin hugsun til 
gagns fyrir þá sjálfa og all
an bekkinn.

Gerir öðrum nemendum 
bekkjarins mögulegt að 
bæta við og gefa viðbrögð 
á hugmyndir í umræðum.

Bendir á tengsl milli stærð
fræðilegra hugmynda og 
stærðfræði og annarra 
 sviða náms og lífs.

Víkkar aðstæður sem rætt 
er í, þar sem svipaðar hug
myndir mætti nota.

Hjálpar nemendum að 
 horfa markvisst á megin
atriði eða sjónarhorn á 
aðstæður til að ýta undir 
lausnir þrauta.

Ræðir um málefni fyrir 
utan stærðfræði til að gera 
 kleift að tengja við stærð
fræði seinna.

• Hvert er gildi x í þessari 
 jöfnu?

• Hvernig myndir þú merkja 
punktinn?

• Hvað er þetta kallað í 
stærðfræði?

• Hvernig gætum við skráð 
 þetta stærðfræðilega rétt?

• Hvað er þetta x á 
myndinni? 

• Hvað þýðir hugtakið 
líkindi?

• Hvernig fékkstu tíu?
• Getur þú útskýrt hugmynd 

þína?

• Er einhver sem hefur aðra 
skoðun?

• Hvað sagðir þú, Jóhann?

• Í hvaða öðrum aðstæðum 
gætir þú notað þetta?

• Hvar annars staðar höfum 
við notað þetta?

• Gæti þetta virkað með öðr
um tölum?

• Um hvað er spurt?
• Hvað er mikilvægt?

 • Hvaða happdrætti gæti 
 þetta verið?

• Hve gamall þarftu að vera 
til að spila í happdrætti?

6 Boaler, J. og C. Humfreys. 2005. Connecting Mathematical Ideas. Heinemann, Portsmouth.
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Spurningar af gerð 1 eru langalgengastar í stærðfræðikennslustofum og eru allt 
að 95% spurninga. Kennarar sem aðhyllast sveigjanlega kennsluhætti nota frekar 
spurningu af gerð 4 og biðja í framhaldi um útskýringar. Kennarar virðast mjög 
sjaldan nota spurningar af gerð 3. Þegar kennarar eru að undirbúa spurningar þurfa 
þeir að hafa í huga hvers vegna þeir eru að spyrja og inn á hvaða brautir þeir vilja 
 beina nemendum. Tafla eins og þessi getur stutt kennara í að spyrja fjölbreyttari, 
markvissari og meira krefjandi spurninga. 

Margir kennarar verja drjúgum hluta hverrar kennslustundar í að ganga á milli 
 borða. Markmið kennara með því getur verið að:

• Fá innsýn í hugsun nemenda.
• Styrkja áhugahvöt nemenda.
• Greina hópvinnu, hlutverk hvers og eins, sbr. athuga hver tekur stærðfræði

hugmynd til umræðu, hver tekur við henni, neitar henni eða útvíkkar hana.
• Styðja nám með því að endursegja það sem nemandi er að segja. 
• Skoða valda nemendur, geta verið sterkir, slakir, hugmyndaríkir, góðir að 

tjá sig, þeir sem þurfa tækifæri til að sýna hvað í þeim býr …
• Hafa eftirlit með hvort nemendur eru að vinna.
• Skrá framvindu við sjálfstæð verkefni og skoða heimavinnu.
• Fá tækifæri til að styðja við sjálfstætt nám nemenda og mæta þeim þar sem 

þeir eru staddir. 

Nemendur upplifa að með því að ganga um í stofunni sýni kennari vilja til að vera 
til staðar fyrir nemendur. Þeir telja sig fá fjölbreyttari samræður og sjónarmið á 
viðfangsefnin. Þeir telja þetta dýrmætan stuðning sem þeir geta notað ef þeir þurfa 
á að halda. 

Mikilvægt er að byggja umfjöllun þannig að allir geti verið með, þ.e. hún feli í sér 
 ögrun fyrir ólíka hópa nemenda. Eftir að nemendur hafa unnið hver út frá sínum 
forsendum þarf að draga saman á grundvelli reynslu þeirra. Þeir þurfa að draga 
ályktanir um þau stærðfræðilegu viðfangsefni sem þeir hafa glímt við og kynnast 
niðurstöðum bekkjarfélaga um sama efnisþátt. Kennari getur líka deilt með nem
endum eigin vangaveltum. Það að draga saman í lokin hjálpar nemendum að beina 
sjónum að meginhugmyndum. 

Stærðfræðinám í 1.–7. bekk 
Aðalnámskrá grunnskóla – stærðfræði (1999) setur fram markmið stærðfræðináms 
í grunnskóla. Námsefni sem gefið er út af Námsgagnastofnun tekur mið af þeim 
markmiðum. Fyrir kennara á unglingastigi er mikilvægt að þekkja til viðfangsefna 
og vinnubragða á byrjenda og miðstigi svo byggja megi samfellu upp allan grunn
skólann. Upp úr síðustu aldamótum urðu töluverðar breytingar á stærðfræðikennslu 
á yngri stigum meðal annars vegna útgáfu nýrrar námskrár og námsefnis í kjölfar 
þess. Hver skóli og hver kennari hefur þó vald til að ákveða sjálfur hvernig kenna 
á og hvaða námsefni er notað. Í reynd er staðan sú að kennarar hafa ekki marga val
kosti um námsefni og því nota flestir Einingu á byrjendastigi og  Geisla á miðstigi 
sem grunnefni.
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Í námskránni er gert ráð fyrir töluverðum breytingum á stærðfræðikennslu ekki 
síst með tilliti til áherslu á vinnubrögð stærðfræðinnar. Í námsefnisgerð fyrir 1.–7. 
bekk hefur verið lögð áhersla á að nemendur kynntust fjölbreyttum efnisþáttum og 
vinnubrögðum stærðfræðinnar. Þeir hafa rannsakað, prófað, teiknað, rætt saman 
og dregið ályktanir frá upphafi skólagöngu. Þeir hafa kynnst hlutbundinni og verk
legri nálgun við að leita lausna og efla skilning sinn. Í námskránni er einnig kveðið 
á um að sum efnisatriði sem áður 
voru fyrst kennd á unglingastigi séu 
færð á miðstig, t.d. fyrsta kynning á 
frumtölum, fjölbreytt framsetning í 
tölfræði og skilgreiningar á formum 
í rúmfræði. Námsefnisflokkarnir Ein-
ing og  Geisli eiga sér heimasíðu á vef 
Námsgagnastofnunar. Á heimasíðu 
 Geisla eru kennsluleiðbeiningar og 
í inngangi þeirra má lesa meira um 
þá hugmyndafræði sem námsefnið 
er byggt á. 

Um bókaflokkinn
Átta – 10 er námsefnisflokkur sem ætlað er að styðja við stærðfræðinám og kennslu 
í 8.–10. bekk. Átta – tíu er sjálfstætt framhald af námsefnisflokkunum Eining og 
 Geisli. Miðað er því við að nemendur hafi kynnst þeim vinnubrögðum við stærð
fræðinám að það feli í sér að rannsaka, ræða, túlka, vinna hlutbundið, skrá og leysa 
þrautir. 

Í flokknum eru sex grunnbækur. Á heimasíðu námsefnisins má finna kennsluleið
beiningar og ýmislegt ítarefni, svo sem eyðublöð, gagnvirk verkefni og slóðir fyrir 
nemendur og kennara. Einnig verða sett upp forrit og önnur verkfæri fyrir nem
endur. Lausnir við viðfangsefni hverrar bókar er að finna á heimasíðunni en þær 
eru líka gefnar út í sérhefti. Námsmatsverkefni eru gefin út á geisladiski. Ætlunin er 
að gefa út nokkur þemahefti og er eitt væntanlegt á þessu ári (2005). Það fjallar um 
notkun töflureiknis og eru viðfangsefnin valin af ýmsum sviðum stærðfræðinnar. 

Í Átta – tíu, 1 eru níu kaflar og vangaveltur um viðhorf til stærðfræðináms. Kafla
heiti segja til um stærðfræðilegt inntak. Kaflarnir heita: Hringir og hyrningar, 
algebra, hlutföll, almenn brot, frumtölur, þrívídd, tugabrot og prósentur, tölfræði 
og breytingar. Í seinni bókum er haldið áfram með umfjöllun um þessa þætti og 
 reynt að mynda samfellu í umfjöllun. Í kennsluleiðbeiningum er umfjöllun um efni 
hvers kafla og rætt er um val á efnisatriðum. Þar má finna hugmyndir að nálgun og 
framkvæmd kennslu. Hafa verður þó í huga að alltaf þarf að skipuleggja kennslu 
miðað við þann hóp sem unnið er með og aðstæður á hverjum stað. 
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Hringir og hyrningar

Aðferðir
Markmið að nemendur:

• Beiti nákvæmni í vinnubrögðum.
• Kynnist vinnubrögðum stærðfræðinnar.
• Þjálfist í að nota tungumál stærðfræðinnar.
• Lesi og túlki stærðfræðilegan texta.
• Kynnist dæmum um tengsl stærðfræði og byggingarlistar.

Inntak
Markmið að nemendur:

• Læri að finna miðpunkt striks.
• Læri að teikna línustrik hornrétt hvort á annað og nýti sér það við rúmfræði

legar teikningar.
• Geti fundið flatarmál marghyrninga og hornasummu þeirra.
• Þekki einkenni hrings (þvermál, geisli, ) og geti fundið flatarmál og 

ummál hringja.
• Kynnist dæmum úr sögu stærðfræðinnar.

Umfjöllun um inntak og vinnubrögð
Kaflinn um hringi og hyrninga er fyrsti kaflinn í nýjum námsefnisflokki fyrir 
unglingastig. Ýmsar ástæður eru fyrir því að valið var að hafa þetta fyrsta kaflann 
í bókinni. Í fyrsta lagi þótti rétt að byrja bókina með efni sem er á ýmsan hátt nýtt 
fyrir nemendum og er jafnframt þess eðlis að allir nemendur ættu að geta tekist á 
við það á einhvern hátt sér til gagns og ánægju. Efnið gefur möguleika á ýmsum 
tengingum svo sem við sögu stærðfræðinnar, byggingarlist, myndlist og tölvutækni. 
Nálgun í gegnum teikningar og myndrænar lausnir getur gefið nemendum sem 
staðið hafa höllum fæti á öðrum sviðum stærðfræðinnar aukið sjálfstraust og áræðni 
til að takast á við stærðfræðina. Hún gerir kennurum einnig fært að leggja áherslu á 
að maður þarf að búa yfir margs konar hæfni til að ná árangri í stærðfræði og að allir 
eiga sína styrkleika og veikleika. Efnið býður upp á ýmiss konar vinnubrögð sem 
mikilvægt er að leggja áherslu á á unglingastigi. Má þar einkum nefna nákvæmni í 
vinnubrögðum og gildi þess að lesa vel fyrirmæli og fara eftir þeim. Einnig er gott 
að ganga á eftir því við nemendur við upphaf skóla að þeir hafi útvegað sér þau 
gögn sem til þarf og besta leiðin til þess er að nota þau sem fyrst. Á það við um 
gögn eins og hringfara og gráðuboga. 

Hringfarinn er tæki sem lengi var eitt af fáum tækjum stærðfræðinga. Þeim tókst 
að teikna ýmislegt af nákvæmni með hringfara og stiku einni saman. Þó þróuð hafi 
verið ný tæki finnst mörgum stærðfræðingum það heillandi að glíma við óleystar 
gátur eingöngu með hringfara og stiku að vopni. Ein af þeim gátum sem enn er 
glímt við er hvernig skipta má horni jafnt í þrjá hluta með hringfara og stiku. 

Í fyrsta hluta kaflans (bls. 4–9) er hringfarinn kynntur. Nemendur þjálfast í notkun 
hans og í því að skilja og fylgja fyrirmælum. Hringfarinn er gott hjálpartæki við 
gerð margs konar teikninga en það krefst töluverðar þjálfunar að ná góðum tökum 
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á meðferð hans. Nemendur hafa áður kynnst notkun hringfara t.d. við að teikna 
hringjamynstur, misstóra hringi og við að skipta hringferli í sex hluta út frá geisla 
en ekki er hægt að gera ráð fyrir að þeir hafi fengið mikla þjálfun í notkun hans. Það 
sem nemendur þurfa að ná tökum á er að finna miðpunkt striks, að teikna línur horn
réttar hvor á aðra og línu sem er hornrétt á aðra línu og liggur í gegnum punkt utan 
línunnar. Einnig þurfa þeir að átta sig á muninum á hugtökunum lína og (línu)–strik. 
Önnur verkefni reyna fyrst og fremst á hæfni nemenda til að fara eftir fyrirmælum 
auk þess sem þau beina sjónum að notkun hringferla og boga í byggingarlist, eink
um í gotneskum stíl. 

Síðan kemur kafli (bls. 10–14) þar sem rifjuð eru upp ýmis atriði sem snerta 
einkenni þríhyrninga og ferhyrninga og byggt er á því þegar fengist er við leiðir 
til að finna hornasummu og flatarmál marghyrninga. Það sem einkum er nýtt er 
umfjöllun um hæðir í þríhyrningum. Þar er skoðað hvernig nemendur geta teiknað 
hæð í þríhyrningi með því að nýta sér það að nú kunna þeir að teikna línu sem er 
hornrétt á línu í gegnum punkt utan línunnar. Aðalatriðið er að nemendur átti sig á 
að hæð í þríhyrningi er alltaf hornrétt á grunnlínu og að hún liggur í gegnum mót
lægan topppunkt þríhyrningsins. Grunnlínan getur verið hvaða hlið þríhyrningsins 
sem er. Nemendur hafa áður kynnst leiðum við að finna flatarmál þríhyrninga og 
rétthyrninga og hér nýta þeir sér það við að finna flatarmál marghyrninga. Einnig 
ættu nemendur að þekkja hugtök og skilgreiningar fyrir mismunandi gerðir þríhyrn
inga og ferhyrninga. Þeir hafa kynnst hornasummu þríhyrninga og að nýta sér þá 
þekkingu við að finna hornasummu annarra marghyrninga. 

Í síðasta hluta kaflans (bls. 15–18) er hringurinn og eiginleikar hans teknir til skoðun
ar. Byrjað er á að skoða sambandið milli þvermáls og ummáls. Nemendur hafa gert 
það áður, meðal annars með því að skoða ummál og þvermál dekkja, og hafa séð að 
ummálið er um það bil þrefalt þvermál. Þeir hafa einnig séð með óformlegri athug
un að flatarmál hrings er um það bil þrír fjórðu hlutar af flatarmáli umritaðs fernings 
og þrefalt flatarmál ferninga með hliðarlengd sem samsvarar geisla hringsins. Tal
an  er tekin til umfjöllunar og hvernig fræðimenn hafa í gegnum tíðina reynt að 
 finna leiðir til að setja fram hlutfallið milli 
ummáls og þvermáls hrings af sífellt meiri 
nákvæmni. Rétt er að benda á að á Netinu 
má finna fjölmargar síður þar sem fjallað 
er um töluna . Leitast er við að skýra regl
una um flatarmál hrings út frá skiptingu 
hrings í geira sem mynda því sem næst 
rétthyrning þegar þeim er raðað saman á 
ákveðinn hátt. Lengd rétthyrningsins verð
ur sem svarar hálfu ummáli hrings sem má 
skrá sem  · r og breidd hans samsvarar 
 geisla hringsins. 

Á síðustu blaðsíðu kaflans er efni hans dregið saman og þar reynir á að nemendur 
 beiti þekkingu sinni og geri sér grein fyrir hvort þeir hafa náð valdi á inntaki. Nem
endum er bent á að skoða kaflann og velta fyrir sér mikilvægum hugtökum og reyna 
að skilgreina þau. Einnig eiga þeir að sýna fram á að þeir hafi náð tökum á nokkrum 
mikilvægum atriðum sem tekin eru fyrir í kaflanum. Hér er verið að reyna að hvetja 
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þá til ígrundunar um nám sitt og ábyrgð á eigin námi. Þeir geta nýtt sér þessa leið 
við að skoða inntak annarra kafla að lokinni yfirferð yfir þá. 

Rétt er að benda á að í flestum tölvum eru einföld forrit sem gera manni kleift að 
 teikna ýmis form. Rétt er að skoða hvaða möguleika þessi forrit bjóða upp á meðal 
annars með tilliti til nákvæmni. Einnig eru til fullkomnari teikniforrit og sérstök 
forrit sem ætluð eru til rúmfræðikennslu. Rétt er að vekja sérstaka athygli á for
ritunum The Geometer’s Sketchpad® (http://www.keypress.com/sketchpad/) og 
 Cabri Géométre II (http://www.cabri.com/en) sem eru mjög öflug tæki til rúmfræði
kennslu og notuð víða um heim. 

Kennsluhugmyndir
 Byrja mætti umfjöllun um kaflann með því að skoða með nemendum nokkrar mynd
ir sem gerðar hafa verið úr hringjum. Bæði ýmiss konar hringjamynstur, myndir 
sem augljóslega hafa verið gerðar með því að teikna hringi og einnig myndir sem 
byggjast á hringjum og hringjamynstrum þó það sé ekki alveg augljóst. Nota má ein
hverjar af þeim myndum sem eru í kaflanum, svo sem myndir af bogum á blaðsíðu 
4 og einhverjar af myndunum á blaðsíðu 5, en skemmtilegt væri einnig að leita út 
fyrir efnið t.d. í listaverkabókum eða á Netinu. 

Í framhaldi af því mætti ræða upphafstexta bókarinnar við nemendur. Hér eru 
nokkur dæmi um spurningar.

• Þekkja nemendur hringfarann og hafa þeir notað hann við teikningar?
• Skyldi vera hægt að teikna öll form með hringfara og stiku?
• Skipta uppgötvanir stærðfræðinga til forna einhverju máli?
• Þekkja nemendur og hafa þeir notað einhver forrit sem nota má til að teikna 

í tölvu?
• Hvað er hægt að gera með þeim forritum sem nemendur þekkja?

Í framhaldi af umræðum fá nemendur tækifæri til að spreyta sig og teikna eftir fyrir
mælunum í bókinni. Leggja þarf áherslu á nákvæmni og að æfingin skapar meistar
ann. Einnig reynir á hæfni nemenda til að fara eftir fyrirmælum. Því er æskilegt að 
þeir vinni tveir og tveir saman og beri saman teikningar sínar og fari yfir fyrirmæli 
saman ef teikningum ber ekki saman. Sjálfsagt er að nemendur velji úr verkefnum 
á blaðsíðu 5. Myndir mætti vinna á stök blöð og þær gætu síðan prýtt veggi stærð
fræðistofunnar. Einnig er líklegt að einhverjir nemendur fái áhuga á að hanna og 
búa til sínar eigin myndir. 

Á blaðsíðu 6 eru settar fram skilgreiningar á hugtökunum lína og strik. Í því sam
hengi er gott að ræða skilgreiningar á hugtökum almennt og tilgang skilgreininga 
í stærðfræðinni. Velja mætti nokkur hugtök sem gera má ráð fyrir að allir nemend
ur þekki, bæði stærðfræðileg hugtök og hugtök sem ekki eru af stærðfræðilegum 
toga. Sem dæmi má nefna hugtök eins og þríhyrningur, ferhyrningur, tölur, nefnari, 
úlpa, friður. Nokkrir nemendur skilgreina hvert hugtak en síðan eru skilgreiningar 
lesnar og bornar saman. Ræða má hvort og þá hvers vegna mikilsvert er að sami 
skilningur liggi að baki tilteknum hugtökum. Rétt er að gefa hlutverki skilgreininga 
í stærðfræði sérstakan gaum. 
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Að lokinni almennri vinnu með skilgreiningar er gott að ræða skilgreiningarnar efst 
á blaðsíðu 6 og mikilvægi þess að nemendur gæti þess að vera nákvæmir í vinnu 
 sinni og fylgi fyrirmælum nákvæmlega. Því er gott að nemendur vinni dæmi 3–6 
hver fyrir sig en beri saman lausnir sínar og skilning á fyrirmælum. Í þessum verk
efnum er lagður grunnur að því að nemendur geti fundið miðpunkt striks, teiknað 
línur sem eru hornréttar hvor á aðra og teiknað línu sem er hornrétt á aðra línu og 
fer í gegnum punkt utan línunnar. Á þessa færni reynir síðan í verkefnum 7–13 og 
getur kennari valið einhver verkefnanna fyrir alla nemendur að spreyta sig á eða 
skipt þeim á milli þeirra á einhvern hátt. Sumir nemendur gætu þurft að fá meiri 
þjálfun í að finna miðpunkt striks og að teikna hornréttar línur meðan aðrir spreyta 
sig á flóknari verkefnum. 

Í kaflanum er sjónum beint að gotneskum byggingarstíl og hvernig teikna má ein
falda gotneska boga sem eru eitt af einkennum byggingarstílsins. Þetta er efni sem 
 kanna mætti enn frekar, meðal annars með aðstoð myndmenntakennara og arki
tekta. Einnig er að finna margvíslegt efni á Netinu með upplýsingum, teikningum 
og myndum sem nemendur geta skoðað. Á þessari síðu
(http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/fnart/arch/gothic_arch.html)
er m.a. að finna myndir af Notre Dame kirkjunni í París sem vísað er til í textanum 
í bókinni.

Í næsta hluta kaflans á blaðsíðum 10–15 eru meginviðfangsefni flatarmál og horna
summa þríhyrninga, ferhyrninga og annarra marghyrninga. Hefja mætti umfjöllun 
með umræðu um eiginleika þríhyrninga og ferhyrninga og leiðir til að finna flatar
mál þeirra. Þetta er efni sem nemendur hafa fengist við áður og þeir ættu að þekkja 
þær reglur sem nota má til að finna flatarmál þríhyrninga og rétthyrninga. Þeir hafa 
líka kynnst því að til þess að finna flatarmál óreglulegra flata getur verið gott að 
 skipta þeim upp í reglulega fleti eftir því sem kostur er. Nemendur gætu í hópum 
unnið veggspjöld um eiginleika þríhyrninga og ferhyrninga og leiðir til að finna 
flatarmál þeirra. 

 Skoða þarf sérstaklega hæðir í þríhyrningum, að hæð er alltaf hornrétt á grunnlínu 
sem getur verið hvaða hlið þríhyrningsins sem er. Nemendur geta notað hringfarann 
til að teikna hæðir og æskilegt er að hvetja þá til að nýta sér þá þekkingu og leikni 
sem þeir hafa öðlast í meðferð hringfarans. Þeim nemendum sem eiga erfitt með 
 þetta má benda á hvernig nota má reglustiku og teikna hæðir ef nákvæmni er gætt. 
Á blaðsíðu 11 eiga nemendur að teikna mismunandi þríhyrninga eftir gefnum fyrir
mælum. Það er töluverð vinna og gæti því verið heppilegt að velja færri þríhyrninga 
fyrir suma nemendur.

Að lokinni sameiginlegri umfjöllun eða hópvinnu ættu nemendur að geta unnið 
viðfangsefnin sjálfstætt. Gott er að tveir og tveir vinni saman og beri saman niður
stöður. Á blaðsíðu 12 eru nokkrir hyrningar og eiga nemendur að lýsa hvernig finna 
má flatarmál þeirra með því að skipta þeim upp. Þetta verkefni geta nemendur unnið 
í hópum og síðan borið saman lausnir sínar. Einnig gæti hver hópur glímt við ein
hverjar tvær myndir og reynt að leita mismunandi leiða til að finna flatarmálið. 

Á blaðsíðu 14 eru verkefni um hornasummu sem mynda eina heild og gott gæti 
verið að láta nemendur glíma við í hópum og skila einhvers konar skýrslu um.  
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Á Netinu má finna pinnabrettisforrit sem gott getur verið að nota til að skoða 
hvernig hornasumman breytist  þegar hliðum marghyrnings fjölgar 
(http://nlvm.usu.edu/en/nav/category_g_1_t_3.html).

Síðasti hluti kaflans fjallar um hringinn, eiginleika hans og leiðir til að finna flatar
mál hrings. Nemendur hafa fengist við verkefni þar sem þeir mæla ummál og þver
mál hringja og finna hlutfallið á milli. Engu að síður er æskilegt að nemendur fái 
tækifæri til að vinna þetta verklega og að þeir mæli ýmsa hringi í umhverfi sínu og 
 skoði hlutfallið á milli ummáls og þvermáls. Gott er að skrá niðurstöður mælinga 
inn í töflureikni og setja inn reglu sem finnur hlutfallið milli ummáls og þvermáls 
U/Þ. Þá er líka hægt að skoða þýðingu nákvæmni í mælingum og hversu nákvæmar 
þær þurfa að vera til að fá hlutfallið 3,1 eða 3,14.

Í bókinni er fjallað um leit fræðimanna að því hvernig hægt er að skrá hlutfallið 
 milli ummáls og þvermáls á sem nákvæmastan hátt.  Á Netinu má finna margvísleg
an fróðleik um pí og sögu þess hvernig hlutfallið hefur verið skráð í gegnum tíðina.  
Dæmi um slíkar síður eru http://www.cecm.sfu.ca/pi/pi.html  
http://archive.ncsa.uiuc.edu/edu/RSE/RSEorange/teachercomments.html. Með því 
að nota leitarorðin the story of pi mathematics má finna fleiri síður með skemmti
legum upplýsingum. Sem dæmi má nefna að talið er að það myndi taka um 133 ár 
að þylja alla þekkta tölustafi í pí en fjöldi þeirra er um 6,4 milljarðar. Til er fólk sem 
hefur gaman af að reyna að leggja á minnið tölustafi í pí. Árið 1995 átti Hiroyuki 
Goto, sem þá var 21 árs, heimsmetið og tók það hann meira en níu klukkustundir 
að fara með þá rúmlega 42000 tölustafi sem hann mundi.

Að lokinni umfjöllun um pí og umræðum um hvernig nota má það við að finna 
ummál og þvermál hrings ættu nemendur að geta fengist við dæmin á blaðsíðu 17 
upp á eigin spýtur. Nemendur þurfa sjálfsagt mismikla þjálfun í þessum þáttum og 
engin ástæða er til að reikna öll dæmin ef nemendur hafa náð tökum á hugmyndinni 
og samhenginu milli ummáls, þvermáls og . Sumir nemendur gætu haft  gaman af 
að grufla meira í sögunni meðan aðrir æfa sig í að reikna. 

Í tengslum við verkefni 42 eiga nemendur að giska á flatarmál nokkurra hringja 
og getur verið fróðlegt að skoða hvaða leiðir þeir fara. Hugsanlega hafa einhverjir 
 þeirra komið auga á regluna neðst á síðunni og prófa að beita henni meðan aðrir 
 reyna væntanlega að skipta hringnum upp í minni einingar og nálgast verkefnið á 
þann hátt. Nemendur geta unnið þetta verkefni í hópum eða tveir og tveir saman 
og síðan gert grein fyrir leiðum sínum. Í Geisla 3 hafa nemend
ur skoðað að flatarmál hrings er um það bil þrefalt flatarmál 
fernings með hliðarlengdina r. Sjálfsagt er að taka það aftur til 
umræðu og skoðunar ef sú leið kemur ekki frá þeim sjálfum. 
 Leggja ber áherslu á að þeim er ekki ætlað að finna nákvæmt 
svar en velta fyrir sér leiðum sem fara mætti til að fara nærri 
flatarmálinu. 

Í dæmi 44 er það tekið til skoðunar hvernig færa má rök fyrir reglunni um flatarmál 
hrings með því að skoða hring sem klipptur hefur verið niður í geira og þeim raðað 
upp á nýjan hátt (eins og sýnt er á mynd á bls. 13) þannig að það myndist form sem 
fer sífellt nær því að vera rétthyrningur eftir því sem geirarnir verða fleiri. Lengd 
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annarrar hliðarinnar verður því sem samsvarar 
lengd geislans (r) og lengd lengri hliðarinnar 
verður sem samsvarar hálfu ummáli en þá 
stærð má tákna með r · . Flatarmál rétthyrn
ingsins verður því sem næst r · r · . Mikilvægt 
er að nemendur fái að búa til hring og klippa 
hann niður eins og sýnt er á myndinni. Gæta 
þarf þess að hafa hringinn nægilega stóran svo 
þægilegt sé að vinna með litlu geirana.  

Í lok umfjöllunar um hringinn er rétt að draga 
saman þætti sem tengjast eiginleikum hrings og 
leiðum til að finna flatarmál og ummál hringja. 
Markmiðið með síðustu blaðsíðu kaflans er að draga saman inntak hans og gætu  
nemendur unnið þau verkefni sem þar eru hver fyrir sig eða tveir og tveir saman.
 Skýrsla nemenda eða samantekt gæti orðið hluti af frammistöðumöppu eða leiða
bók nemenda og þjónað tilgangi námsmats. 

Við kennslu þessa kafla mætti einnig skipta viðfangsefnum hans upp í nokkur hóp
verkefni sem nemendur kanna upp á eigin spýtur með aðstoð kennslubókarinnar og 
annars efnis sem þeir finna á Netinu eða í öðrum kennslu eða fræðibókum. Þá væri 
æskilegt að byrja á að taka fyrir meginatriði kaflans með öllum nemendum, svo sem 
hvernig teikna má hornréttar línur, finna flatarmál marghyrninga og ummál og flat
armál hrings. Möguleg hópverkefni gætu verið einhver eftirtalinna.

• Gotneskur byggingarstíll og bogar.
• Saga stærðfræðinnar einkum hvað varðar hringi og hyrninga.
• Hringjamynstur.
• Ólíkar gerðir marghyrninga og einkenni þeirra. 
• Hringurinn og eiginleikar hans.
• Reglur og skilgreiningar um horn og hyrninga. 

Mikilvægt er að leggja áherslu á vandaðar kynningar á hópverkefnum og umræður 
um hvað nemendur hafa lært af því að fást við verkefnin og hvað þeir geta lært af 
verkefnum annarra. 
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Algebra

Aðferðir 
Að nemendur:

• Geti nýtt sér táknmál stærðfræðinnar.
• Greini samhengi og skrái. 
• Þýði verkefni úr daglegu lífi yfir á táknmál stærðfræðinnar.
• Greini röklegt samhengi og dragi ályktanir.

Inntak
Að nemendur:

• Átti sig á hvernig algebra er notuð í útreikningum.
• Skilji markmið með notkun bókstafa í stærðfræði.
• Þekki leiðir til að skrá samband stærða.
• Kynnist hugtakinu stæða og notkun þess.
• Geti einfaldað stæður og fundið gildi þeirra. 
• Greini mynstur og regluleika og skrái á táknmáli stærðfræðinnar.
• Geti sett fram stæður með tölum, táknum, myndum og orðum.
• Kynnist forgangsröð aðgerða og notkun sviga.

Umfjöllun um inntak og vinnubrögð
Gera má ráð fyrir að nemendur hafi unnið töluvert með mynstur og regluleika í 1.–7. 
bekk. Þeir hafa væntanlega líka sett fram einfaldar stæður og jöfnur. Í námsefninu 
 Geisli er jafnvægisvog notuð sem tæki til að leysa jöfnur. Umfjöllun um þennan efnis
þátt hefur að mestu verið óformleg en þó hafa verið kynnt ýmis hugtök og tákn.

 Miklu skiptir að nemendur átti sig á að sömu eiginleikar eiga við hvort sem reiknað er 
með tölustöfum eða bókstöfum. Nemendur þurfa að geta útskýrt og réttlætt eiginleika 
sem þeir nota við útreikninga með tölum og yfirfært þá þekkingu yfir á útreikninga 
með bókstöfum. Það er mikilvægt að styðja nemendur í að tengja saman reikning með 
tölustöfum og reikning með bókstöfum. Dæmi má taka af dreifireglu. Hana má nota 
til að finna summu af 50 + 30 = 5 · 10 + 3 · 10 = (5 + 3) · 10 = 8 · 10. Að skoða dæmi 
sem þetta byggir undir skilning á hvers vegna 5b + 3b = 8b. Kennarar þurfa að átta sig 
á því hvernig nemendur líta á bókstafina. Greina má skilning þeirra í fimm stig.

1. stig.  Bókstafur er eitthvað sem finna þarf merkingu fyrir. 
2. stig.  Það er nóg að prófa eina tölu í staðinn fyrir bókstaf.
3. stig.  Það er nauðsynlegt að prófa nokkrar tölur. 
4. stig.  Litið er á bókstaf sem tákn fyrir hóp af tölum. Það er nóg að prófa
  nokkrar þessara talna.
5. stig.  Litið er á bókstaf sem tákn fyrir hóp af tölum. Ekki þarf að prófa þær.  

Margir nemendur eiga erfitt með að ná 4. og 5. stigi. Það er auðveldara að átta sig á 
að bókstafur standi fyrir tiltekna tölu en að bókstafur tákni breytu. Nemendur þurfa 
því að skoða og ræða dæmi um bókstaf sem breytu og það að setja fram stæður styrkir 
hugsun þeirra á þessu sviði. 
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Hafa þarf í huga að algebra snýst ekki bara um að flytja tákn. Nemendur þurfa 
að skapa sér góðan skilning á meginhugtökum algebrunnar. Þeir þurfa að greina 
uppbyggingu og lögmál sem ráða hvernig flytja má táknin til og hvernig nota má 
tákn til að skrá hugmyndir og öðlast innsýn í aðstæður. Nemendur þurfa hvatningu 
til að setja fram alhæfingar og í að greina samhengi milli hugtaka og ferla. Þannig 
 verða útreikningar oft einfaldari. Mikilvægt er að nemendur læri að stærðfræðileg 
tákn hafa merkingu sem virða þarf til þess að skráning þeirra verði öllum skiljan
leg. Umræða um jafnaðarmerkið getur skerpt það viðhorf. Jafnaðarmerkið er eitt af 
þeim stærðfræðilegu táknum sem eru notuð of frjálslega. Oft er skráð Ísafold = 8, 
þegar átt er við að Ísafold hafi fengið átta stig eða sé 8 ára. Einnig eru margir sem 
nota jafnaðarmerkið þegar reiknað er í áföngum, sbr. 30 + 25 = 55 + 14 = 69 + 2 
= 71. Auðvelt er að finna fleiri dæmi um ranga notkun jafnaðarmerkisins og þess 
 vegna er það gott dæmi um hvernig merking verður óljós ef mismunandi merking 
er lögð í tákn.  

Þekking á forgangsröð aðgerða er þýðingarmikill hluti af því að geta lesið og nýtt 
sér táknmál stærðfræðinnar. Athuga þarf að þó forgangsröð aðgerða sé innbyggð 
í marga vasareikna á það ekki við um alla. Það er kjörið rannsóknarverkefni að 
 skoða hvernig svör við dæmum breytast eftir því í hvaða röð er reiknað. Svigar eru 
almennt notaðir til að gefa til kynna að ekki eigi að fara eftir forgangsröð aðgerða 
heldur byrja á að reikna það sem í svigum er. 

Nemendur þurfa að gera sér grein fyrir að táknasamstæða er táknun á sambandi 
 stærða. Þekking á hvernig skrá má samband stærða með stæðum er grundvallar
þáttur í algebru. Stæður eru gott dæmi um viðfangsefni þar sem nemendur nota 
táknmál stærðfræðinnar til að greina samband og tjá það. Það auðveldar nemend
um skilning að sjá að slík viðfangsefni geti verið sprottin úr daglegu umhverfi 
 þeirra. Gaman er að skoða hvernig það að skrá stæður auðveldar lausnir á ýmsum 
gátum. Mörg dæmi eru um slíkar gátur í kaflanum. Skoðun á mynstrum, bæði talna
mynstrum og rúmfræðilegum mynstrum, getur líka verið frjó uppspretta. Alhæfingu 
má setja fram með stæðu. Það er oft góður stuðningur við nemendur að nota ýmist 
tölustafi, myndir, orð eða tákn og skoða hvernig fara má á milli skráningarforma. 

 Velta þarf fyrir sér hvað stæða er. Oft er sagt að jafna sé samsett úr tveimur stæðum 
og jafnaðarmerki. Flestir mundu nefna dæmi á borð við x + 7 ef þeir væru beðnir 
að nefna dæmi um stæðu en bæði x og 7 geta líka verið stæður. Stæður geta því 
verið eingöngu með tölustöfum, eingöngu bókstöfum eða blöndu af hvoru tveggja. 
Ekki er nauðsynlegt að aðgerðarmerki sé hluti 
af stæðu. Oftast eru stæður þó samsettar og því 
skráning á sambandi stærða. Þegar skoða á gildi 
 stæða sem innihalda bókstafi og aðgerðarmerki er 
hentugt að nota töflureikni. Þá er auðvelt að prófa 
mörg gildi og sjá hvernig þau breytast eftir gildi 
bókstafanna í stæðunum. Mörg dæmi má finna í 
kaflanum þar sem nemendum er ætlað að setja 
fram stæður og mikilvægt er að ræða um grunn
viðmið við greiningu á sambandi stærða. Í dæmi 
51 er t.d. skoðað hvernig greina má eldspýtna
mynstur og setja fram stæðu sem gerir auðvelt að 
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 finna þann fjölda eldspýtna sem þyrfti til að leggja hvaða mynd sem er. Þar er unnið 
með að skoða samband á milli númers myndar og fjölda sem þarf til að búa hana til. 
Í dæmi 55 eru talnarunur skráðar í súlur. Þar er gert ráð fyrir að nemendur teikni súl
urnar upp og bæti nokkrum tölum við. Síðan eiga þeir að skrá regluna með stæðu. Í 
dlið er skoðað hvernig leggja má stæður saman og fá fram nýja stæðu.
   
Víða á Netinu má finna smáforrit sem nota má í tengslum við vinnu með efni 
kaflans. Á heimasíðu bandarísku stærðfræðikennarasamtakanna 
(http://illuminations.nctm.org) er töluvert efni og hér fyrir neðan eru nokkur dæmi 
um slóðir að smáforritum sem reynst hafa gagnleg. Þessi slóð 
http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html leiðir að yfirlitssíðu yfir margs konar 
smáforrit. Slóðirnar sem fylgja fyrir neðan eru að þremur forritum þar sem er að 
 finna þáttatré, breytivél og þáttaleik. 
 

Þáttatré – http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_202_g_3_t_2.html     
Breytivél – http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_191_g_3_t_2.html     
Þáttaleikur – http://illuminations.nctm.org/tools/tool_detail.aspx?id=12    

Kennsluhugmyndir
Kaflinn hefst á stuttum inngangi um algebru og notkun hennar í samfélaginu. 
Nauðsynlegt er að lesa þennan inngangskafla með nemendum og ræða inntak hans 
við þá. Æskilegt er að kennari sýni nemendum nokkur dæmi um hvar algebra er 
notuð í samfélaginu, svo sem með því að setja upp nokkrar reglur í töflureikni, til 
dæmis reglur sem sýna skattaútreikninga, einföld dæmi sem sýna verðútreikninga 
eða kostnað sem byggist á fastakostnaði og kostnaði í samræmi við notkun. Þar 
mætti til dæmis skoða símakostnað eða útreikninga á verði fyrir bílaleigubíl. Einnig 
er æskilegt að nemendur reyni að orða sjálfir þær hugmyndir sem þeir hafa um 
algebru og af hverju hún er mikilvæg. Þetta mætti gera með því að láta orðið ganga 
þannig að allir nemendur þurfi að leggja eitthvað til málanna. 

Æskilegt er að nemendur vinni dæmi 1–3 sjálfstætt og ræði síðan saman og beri 
saman svör sín. Einnig gætu þeir unnið verkefnin í paravinnu. Á blaðsíðu 21–22 
er sjónum beint að táknmáli stærðfræðinnar og reglum um forgangsröðun aðgerða. 
Mikilvægt er að taka til umræðu hvers vegna táknmálið skiptir svo miklu máli í öllu 
stærðfræðinámi. Gott getur verið að byrja á þankahríð þar sem nemendur reyna að 
telja upp öll þau stærðfræðitákn sem þeir þekkja og ræða merkingu þeirra. Einnig 
þarf að ræða skráningarhefðir svo sem eins og forgangsröð aðgerða og notkun 
sviga. Nemendur þurfa að átta sig á að þessar reglur hafa mótast til að allir skilji 
stærðfræðilegan texta á sama hátt. Hvetja þarf nemendur til að prófa vasareikna sína 
svo þeir viti hvort forgangsröð reikniaðgerða er innbyggð. Rétt er nefna að hér er 
fyrst og fremst verið að vekja athygli nemenda á að þetta eru þættir sem skipta máli 
og því þarf að nálgast alla táknræna framsetningu með gát. Nánar verður fjallað um 
forgangsröð aðgerða í 9. bekk. 

Þrautir neðst á bls. 22 gefa prýðilegt tækifæri til að ræða á hvern hátt það að skrá á 
táknmáli getur auðveldað lausnir þrauta.
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Mikilvægt er að ræða við nemendur um skilning á hugtakinu stæða. Heppilegt 
getur verið að kennari taki dæmi úr umhverfi nemenda. Hann gæti til dæmis búið 
til stæðu sem lýsir sambandi á milli aldurs hans og nemenda. Hópurinn getur síðan 
búið til stæður sem lýsa sambandi á milli aldurs einhverra einstaklinga. Á blaðsíðu 
23 eru nokkur æfingadæmi, sem nemendur ættu að geta unnið að mestu sjálfstætt, 
þar sem viðfangsefnið er aldur. 

Á blaðsíðu 24 er áfram skoðuð skráning stæða. Í stæðunum er fjöldi skráður ýmist 
sem þekkt eða óþekkt stærð. Gott getur verið að nemendur leysi dæmi 16 og 17 og 
síðan skoði bekkurinn saman muninn á skráningu eftir því hvort fjöldinn er 12 eða 
x. Nemendur gætu síðan safnað viðbótardæmum, t.d. um verðútreikninga með því 
að safna verðmiðum og reikningum eins og rafmagns og símareikningum. Dæmi 
á blaðsíðu 25–26 eru þjálfunarverkefni sem kennari getur valið úr fyrir nemendur 
miðað við mismunandi þarfir þeirra og getu. Þar er áhugavert að skoða hvernig 
nemendur hugsa þegar þeir eru að skrá stæðurnar og bera saman mismunandi leiðir. 
Lausnir nemenda við dæmi 22 gefa væntanlega tilefni til umræðna. 

Á blaðsíðu 27 er margföldun inn í sviga kynnt. Nemendur geta unnið verkefni 34 
tveir og tveir saman og rætt saman um hvaða áhrif það hefur ef fjöldi penna og 
blýanta er óþekktur. Þetta er fyrsta kynning á margföldun inn í sviga og sjónum er 
einkum beint að því að einfalda má stæður með því að margfalda þá þætti sem eru 
innan sviga með stærð sem stendur fyrir framan (eða aftan) svigann. Lögð er áhersla 
á að lýsa má sama sambandi, eins og t.d. ummáli rétthyrnings, með mismunandi 
stæðum sem eru jafngildar og að ganga má úr skugga um hvort stæður eru jafngildar 
með því setja inn eitthvert gildi fyrir óþekkta stærð. Æskilegt er að nemendur vinni 
verkefnin tveir og tveir saman og beri saman og ræði lausnir sínar. Nemendur ættu 
auðveldlega að geta leyst dæmi 35 og 36 en í dæmi 37 stranda líkast til margir og þá 
er mikilvægt að kennarinn hvetji nemendur til að velta fyrir sér mögulegum leiðum 
að lausn, meðal annars með því að skoða á hvern hátt leysa mátti dæmi 34–36 á 
tvo vegu. 

Á blaðsíðu 28–29 eru æfingadæmi þar sem greina á jafngildar stæður sem settar eru 
fram á mismunandi formi. Kennari getur valið úr þessum dæmum með nemendum. 
Mikilvægt er að allir geti skráð stæður á mismunandi formi. Þessi verkefni henta 
vel til hópvinnu.

Nemendur geta t.d. teiknað rétthyrninga í dæmum 40–42 á veggspjöld og síðan 
skrifað viðeigandi stæður og texta á spjöld sem festa má á veggspjöldin með 
kennaratyggjói. Þeir geta líka teiknað fleiri gerðir rétthyrninga sjálfir og spreytt sig 
á að búa til stæður og texta við þá. Á svipaðan hátt má fást við dæmi 44. 

Á blaðsíðu 30–33 er fengist við að greina reglur í mynstrum og setja fram stæður á 
þeim grunni. Dæmi 45–50 eru upprifjun á því að greina reglu í talnarunum og bæta 
liðum við í talnarunur. Hér er tilvalið að nota töflureikni. Þar má setja upp reglur 
og fá fram tilteknar talnarunur á einfaldan hátt. Í þemaheftinu Töflureiknir notaður 
mætti vinna verkefnin á fyrstu fimm blaðsíðunum í þessu samhengi og þá sleppa 
verkefnum í bókinni. Einnig er rétt að benda á forritið Hver er reglan? sem finna 
má á heimasíðu 8-tíu. 
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Í dæmi 55 er gefið dæmi um leið til að skrá stæðu fyrir vaxandi mynstur. Miðað er 
við að skrá stæðuna þannig að ef númer myndar er þekkt megi finna heildarfjölda 
eldspýtna sem þarf til að leggja myndina. Þetta dæmi er kjörið að taka til umfjöllunar 
með öllum bekknum. Heppilegt er að leggja mynstrið á myndvarpa. Skoða má fleiri 
dæmi, t.d. ef lagðir eru þríhyrningar. Þetta er sambærilegt 
dæmi og ferningamynstrið. Í þríhyrningamynstrinu bætast 
alltaf tvær eldspýtur við, þannig að stæðan verður 1 + 2x. 
Einnig gæti verið góð hugmynd að skoða mynstur sem 
nemendur hafa glímt við á miðstigi, t.d. úr Geisla 3, og 
skoða hvernig skrifa má almenna stæðu fyrir þau. Nokkur fleiri eldspýtnamynstur 
eru sýnd en hvetja ætti nemendur til að búa til fleiri og skrá stæður fyrir þau. 

Blaðsíðu 33 má líta á sem samantekt með æfingadæmum úr kaflanum í heild. Þar 
eru dæmi sem varpa ljósi á megininntak kaflans. Nemendum kann að reynast erfitt 
að rökstyðja sanngildi fullyrðinga í síðasta verkefninu og því getur verið nóg fyrir 
suma að leiða líkur að því með talnadæmum.

Í þessum kafla er fengist við stæður á ýmsan máta. Langtímamarkmið er að 
nemendur geri greinarmun á jöfnum og stæðum. Þetta er fyrsta formlega umfjöllun 
um stæður og má því gera ráð fyrir að nemendur nái mismiklum skilningi. 

Þetta er aðeins eitt dæmi um hvernig byggja mætti upp kennsluferli út frá 
námsbókinni. Margar leiðir eru færar og mikilvægt að hugsa námsefnið aðeins sem 
stuðning fyrir nemendur og kennara til að vinna að markmiðum námsins. Óþarfi er 
að allir nemendur glími við öll dæmi og mikilsvert er að gera mismunandi kröfur 
til ólíkra nemenda. 

Líta má á kaflann sem tvískiptan. Í fyrsta hluta er fengist við forgangsröð aðgerða 
og sviga. Í dæmunum þar er beitt rannsóknar og þrautanálgun. Vel má hugsa sér 
að nemendur skipti dæmunum á milli sín og geri síðan hópnum grein fyrir lausn 
sinni. Einnig má hugsa sér að skipta nemendum í litla hópa og hver hópur reikni 
2–3 dæmi. Fyrst reikni hver einstaklingur innan hópsins dæmin og síðan beri þeir 
lausnir sínar saman. Á þeim grundvelli gæti hver hópur kynnt viðfangsefni sitt og 
greint frá umræðum í hópnum um viðfangsefni og lausnir. Í öðrum hluta kaflans 
er fjallað um hvernig skrá má stæður, bæði til að skrá samband stærða og reglu í 
vaxandi mynstrum. Mismunandi er hve mikið nemendur þurfa að styðja sig við 
námsbókina til að æfa þetta. Hvetja má þá til að búa til eigin dæmi í stað þess 
að reikna dæmin í bókinni. Kjörið er að prófa stæður með því að slá þær inn í 
töflureikni. Þá má líka setja fram línurit sem eitt birtingarform í viðbót við tölur, 
myndir, orð og tákn. Lærdómsríkt er að setja stæður fram á sem fjölbreytilegastan 
hátt og því ber að leggja áherslu á ólík birtingarform. 

Tilraunir geta verið góð nálgun. Nemendur geta t.d. rannsakað hve hátt bolti 
skoppar. Þá sleppa þeir boltanum úr mismunandi hæð og mæla hve hátt hann 
skoppar. Þeir skrá niðurstöður í gildistöflu og reyna að setja fram almenna reglu. Í 
þessu verkefni gæti verið gagnlegt að skoða línurit því erfitt getur verið að mæla af 
nákvæmni og þá er hægt að sjá samhengi með bestu línu. Önnur 
tilraun gæti verið að skoða hvernig fá má sem mesta burðargetu 
í þakrennu úr 20 sentímetra breiðu járni.
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Leggja má meiri áherslu á að nemendur útskýri hvað bókstafir standa fyrir og 
útskýri það samband sem stæðurnar lýsa. Í TIMSS 1995 var dæmi þar sem spurt 
var um hvað bókstafur stæði fyrir.

Benni vildi finna þjár jákvæðar heilar tölur í röð sem hefðu summuna �1. Hann 
skrifaði jöfnuna (n‑1) + n + (n+1) = �1. Fyrir hvað stendur n? 
a. Lægstu töluna af tölunum þremur.
b. Heilu töluna í miðjunni.
c. Hæstu töluna af tölunum þremur.
d. Mismuninn á milli lægstu og hæstu tölunnar af tölunum þremur. 

Þetta dæmi gæti hentað vel sem viðfangsefni þegar nemendur hafa leyst þrautina 
neðst á blaðsíðu 22. Jafnan (n1) + n + (n+1) = 81 er ein leið til að skrá samband 
þeirra stærða sem nefndar eru í þrautinni og mikilvægt er að nemendur átti sig á 
hvað bókstafurinn stendur fyrir.

Gott viðfangsefni er líka að biðja nemendur að útskýra af hverju stæðan 2n gefur 
alltaf slétta tölu og stæðan 2n + 1 gefur alltaf oddatölu. Einnig má skoða dæmi sem 
þetta. 

Andrea á tvöfalt fleiri fótboltamyndir en Signý. 
Ef Andrea gefur Signýju � myndir eiga þær jafnmargar myndir. 
Hve margar myndir átti Signý í upphafi? 
Jafnan x + 1� = �x er notuð til að skrá þetta samband. 
Fyrir hvað stendur x?

Þetta eru nokkur sýnishorn af dæmum sem nota má til að nálgast viðfangsefni 
kaflans út frá aðeins öðru sjónarhorni. Meginmarkmið ætti að vera að allir 
nemendur styrki skilning sinn á táknmáli stærðfræðinnar og efli færni sína í að beita 
því til að tjá sig. 
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Hlutföll

Inntak 
Markmið að nemendur:

• Efli hlutfallaskilning sinn.
• Geti fundið hlutfall af heild og hlutföll milli hópa.
• Geti borið saman hlutföll.
• Nýti sér mælikvarða. 
• Kynnist mismunandi skráningarformi á hlutföllum.

Aðferðir
Markmið að nemendur:

• Geti nýtt sér táknmál stærðfræðinnar bæði við lestur og skráningu hlutfalla.
• Lesi stærðfræðilegar upplýsingar og dragi af þeim ályktanir.
• Rökstyðji niðurstöður sínar og skýri lausnaleiðir af nákvæmni.
• Beiti stærðfræðiþekkingu sinni á viðfangsefni daglegs lífs.

Umfjöllun um inntak og vinnubrögð
Hugtakið hlutfall kemur oft fyrir í samræðum manna. Sem dæmi má nefna að jeppa
fólk ræðir um drifhlutföll, áhugafólk um tísku um hlutföll í mannslíkamanum og skát
ar ræða um hlutföll í fánanum og skjaldarmerkinu. Fólk spáir fyrir um þróun miðað 
við rétt hlutfall, ber saman hlutföll og stækkar eða minnkar í réttu hlutfalli. Ef hugtak
ið hlutfall er slegið inn í leitarvél á Netinu birtast mörg áhugaverð dæmi. Hlutföll eru 
notuð í ýmsum efnisþáttum stærðfræðinnar. 

Langan tíma tekur fyrir nemendur að þróa skilning sinn á hlutfallahugtakinu og því er 
nauðsynlegt er að þeir fái góðan tíma til að skoða það og hugmyndina sem það hvílir 
á. Hlutfall byggist upp á margföldunarsambandi tveggja stærða og birtist í mismun
andi myndum. Á ensku eru notuð þrjú mismunandi hugtök yfir það sem á íslensku er 
kallað hlutfall, þ.e.  ratio, rate og  proportion. Ratio er notað þegar fjallað er um hlut
fall milli heilla talna, t.d. mælikvarða. Rate er notað um hlutfall milli þekktra mæliein
inga, t.d. km/klst.  Proportion er notað yfir hlutfall milli tveggja hlutfalla. Þegar finna 
á hvort tvö hlutföll séu í réttu hlutfalli er gagnlegt að leita eftir því hvort hlutföllin 
séu jafngild brot. Þegar fundin eru jafngild brot er gjarnan skoðað samband milli telj
ara innbyrðis og nefnara innbyrðis. Ef hlutfallið er sama talan eru brotin jafngild. Ef 
hlutfall á að haldast milli hlutfalla má líka skoða hlutfall milli 
teljara og nefnara í hvoru broti. Ef það er það sama eru brotin 
líka jafngild. 

Hlutfall er víðtækt hugtak og nemendur þurfa því að fá fjöl
breytt tækifæri til að kynnast því, sjá það fyrir sér myndrænt, 
 prófa það verklega og frá mörgum uppsprettum úr daglegu 
lífi. Hvetja þarf nemendur til umræðna og samanburðar á 
hlutföllum. Mikilvægt er að nemendur þrói eigin hugsun um 
hlutföll í glímu við verkefni og umræður þeim tengdum.
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 Vanda þarf val viðfangsefna því stærð talna, samband þeirra og uppspretta verkefna 
skiptir miklu fyrir það hvernig nemendum gengur að leita lausna. Það skiptir máli 
fyrir þyngdarstig verkefnis hvort samband talnanna í verkefninu er heiltölusamband 
eða ekki. Á unglingastigi þurfa nemendur að vinna með þægilegar tölur, bæði heilar 
tölur og brot. Ýmist er heppilegra að vinna með samband innan hlutfalls eða milli 
hlutfalla. Það þarf því að skoða hvort tveggja. Í kennsluleiðbeiningum sem fylgja 
 Geisla 3 má finna ágætt dæmi um þetta. 

Í eftirfarandi verkefni er heiltölusamband bæði innan hlutfalls og milli hlutfalla  
(2 · 3 = 6, 2 · 5 = 10). 

 Jónas blandar ávaxtadrykk. Í uppskriftinni eru 2 dl af mysu og 6 dl af 
appelsínusafa. Hann ætlar að nota 10 dl af mysu. Hve mikinn appel-
sínusafa þarf hann? 

Hér er sambandið milli hlutfallanna heiltölusamband (2 · 5 = 10) og því auðvelt að 
margfalda sex með fimm. Hér er líka heiltölusamband innan hlutfallsins þar sem 
 þrisvar sinnum meira þarf af appelsínusafa en mysu. Þess vegna er líka hægt að 
 finna lausnina með því að margfalda tíu með þremur. Ef Jónas ætlaði að nota 7 dl 
af mysu er ekki lengur heiltölusamband milli hlutfallanna. Þá er nærtækast að nýta 
sér sambandið innan hlutfallsins og margfalda sjö með þremur. 

Sambandi milli þátta í verkefninu má lýsa með eftirfarandi skýringarmynd. 

Samband milli hlutfalla

Samband 
innan 
hlutfalls 

Kennsluhugmyndir
Hlutfall er hugtak sem nemendur hafa áður unnið með í stærðfræði og oft heyrt. 
Því getur hentað að byrja á því að biðja nemendur í litlum hópum að útskýra eða 
skilgreina hugtakið og gefa dæmi um hlutföll. Kennari safnar þessum verkefnum 
saman og við lok kennsluferlisins eru nemendur síðan beðnir að skoða verkefni sín 
aftur og bæta þau. 
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Á blaðsíðu 34–35 eru upprifjunardæmi þar sem nemendur þurfa að finna hlutfall 
af hópi og hlutfall milli hópa. Á meðan nemendur vinna þessi dæmi gefst kennara 
tækifæri til að ræða við nemendur eða nemendahópa út frá vinnu við dæmin. Þannig 
getur kennari áttað sig á grunnskilningi nemenda á hlutföllum Mikilvægt er að ræða 
um muninn á     og 1:4. 

Á blaðsíðum 36–38 eru hlutföll skoðuð út frá blöndun á ávaxtasafa. Hlutföll í 
blöndum eru borin saman og uppskriftir eru ýmist stækkaðar eða minnkaðar. Mörg 
verkefnanna henta vel í paravinnu. Gaman gæti verið að geta prófað einhverjar 
þessar blöndur og mætti þá hugsa sér að nemendur glímdu við að reikna út t.d. 
miðað við að blandan ætti að vera 1 desílítri. Sýnt er hvernig nota má línurit og 
töflur til að auðvelda sér að finna út magn í blöndum í tilteknum hlutföllum.

Á blaðsíðu 39 er fengist við hlutföll með því að skoða mælikvarða. Áherslu þarf að 
leggja á að nemendur fáist bæði við að stækka og minnka. Þannig fá þeir þjálfun í að 
nota mælikvarða, bæði til að breyta yfir í raunverulegar stærðir og teikna í tilteknum 
mælikvarða. Oft er umræða í þjóðfélaginu um tilteknar byggingar eða mannvirki 
sem gaman getur verið að skoða.

Í dæmum 25–28 er verið að bera þjóðir saman miðað við höfðatölu. Gott er að byrja 
á umræðum með nýlegum dæmum úr fjölmiðlum. Verkefnin henta vel til hópvinnu. 
Skipta mætti dæmum á milli nemenda eða leyfa þeim að velja sér verkefni og sýna 
myndrænt. Einnig gætu einhverjir þeirra haft áhuga á að finna fleiri dæmi um 
eitthvað sem mætti miða við höfðatölu. Annar möguleiki væri að skipta þjóðunum 
á milli nemenda þannig að einn hópur tæki samanburð við Rússa, annar Dani og 
svo framvegis. 

Á blaðsíðu 42 er fengist við kort og mælikvarða. Í stað verkefna í bók geta 
nemendur sjálfir eða kennari fundið önnur kort sem þeim finnst áhugavert að skoða. 
Mikilvægt er að nemendur vinni sjálfstætt og fái tækifæri til verklegrar vinnu. Á 
blaðsíðu 43 er hópverkefni sem vinna má samhliða vinnu með kaflann, t.d. taka 3 · 2  
kennslustundir í slíka vinnu. Þá geta nemendur mótað hugmyndir sínar yfir lengri 
tíma og unnið viðbótarvinnu heima. 

Á blaðsíðu 44 eru línurit notuð til að greina magn í blöndum í tilteknum hlutföllum. 
Þar er málning notuð sem viðfangsefni. Hér er kjörið að fá myndmenntakennara til 
samstarfs. Hann gæti miðlað af fróðleik sínum um ýmis hlutföll við litablöndun. 
Nemendur gætu síðan skoðað litakort í myndmenntatíma og prófað blöndur undir 
stjórn myndmenntakennarans. 

Á blaðsíðu 45 eru verkefni þar sem reynir á hvort nemendur hafa náð tökum á helstu 
viðfangsefnum kaflans. Vinnuaðferðin – einn, fleiri, allir gæti hentað vel. Nemendur 
reyna þá fyrst einir og bera sig síðan saman við 2–3 bekkjarfélaga. Hópurinn finnur 
lausn í sameiningu. Kennari stjórnar að lokum umræðum fyrir allan bekkinn þar 
sem rætt er um leiðir við lausnir og skilning á viðfangsefnunum. 

Umfjöllun um hlutföll lýkur svo á að kennari afhendir nemendum upphafsverkefnið 
þar sem þeir skilgreindu og gáfu dæmi um hlutföll. Þeir endurskoða verkefni sitt og 
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bæta við á grundvelli þess sem þeir hafa lært í glímu sinni 
við viðfangsefni kaflans. 

Ýmsar aðrar leiðir má fara við vinnu með hlutföll. Til 
dæmis mætti byrja á að skoða hlutföll í skjaldarmerki 
Íslands og íslenska fánanum. Nemendur gætu búið fánann 
til í ýmsum stærðum úr pappír eða öðru efni og búið til töflu 
yfir breidd einstakra hluta fánans miðað við mismunandi 
stærðir. Skjaldarmerkið má stækka og minnka í tölvu eða 
ljósritunarvél, mæla síðan þær lengdir sem fram koma og 
skoða hvernig hlutföll haldast. 

Líkaminn gefur mörg tilefni til að skoða hlutföll. Í hefti Flatar 
– samtaka stærðfræðikennara frá 2004, Dagur stærðfræðinnar 
– stærðfræðin í lífi og starfi, eru nokkur verkefni þar sem 
skoðað er hvernig gullin snið birtast víða í líkamanum. 
Mörgum unglingum finnst áhugavert að uppgötva nýjar 
hliðar á sjálfum sér og félögum sínum. 

Margir vinna mikið með hlutföll. Það gæti hjálpað 
nemendum að efla skilning sinn á hugtakinu að fara og ræða 
við einstaklinga eins og bílaáhugamenn, myndlistarmenn, 
arkitekta, bankamenn, efnafræðinga, fjármálastjóra og fleiri. 
Nemendur gætu farið í litlum hópum og greint frá niðurstöðum sínum 
fyrir bekkinn. 

Rannsóknarverkefni geta komið í stað ýmissa verkefni í námsbókinni. Kennari og 
nemendur geta valið hvaða verkefni gagnast best. Aðalatriðið er að hver nemandi 
geti byggt ofan á eigin þekkingu og fái fjölbreytt tækifæri til þess.  
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Almenn brot

Inntak
Markmið að nemendur:

• Efli brotaskilning sinn.
• Geti fundið jafngild  almenn brot og metið stærð brota.
• Finni hluta af stakstæðri heild (fjölda). 
• Nái valdi á einföldum reikningi með almennum brotum bæði með samnefnd

um og ósamnefndum brotum. 
• Kynnist hvernig nota má frumþáttun við að finna samnefnara.
• Æfist í að breyta endanlegum tugabrotum í almenn brot og almennum 

brotum í tugabrot.

Aðferðir
Markmið að nemendur:

• Geti notað mismunandi form til að skrá og sýna skilning sinn. 
• Beiti stærðfræði til að skrá og greina viðfangsefni úr daglegu lífi.
• Nýti sér myndir og hlutbundin námsgögn við nám sitt.
• Geri sér grein fyrir og geti rökstutt mismunandi leiðir við lausnir verkefna.
• Nái valdi á hugtökum sem notuð eru um brot.

Umfjöllun um inntak og vinnubrögð
Brotahugtakið er margslungið. Það tekur tíma og krefst ákveðins þroska að ná 
tökum á því. Nemendur hafa fengist töluvert við brot en á unglingastiginu þurfa 
þeir að skerpa skilning sinn og beita honum í ólíkum efnisþáttum stærðfræðinnar. 
Jafnframt þurfa nemendur að ná tökum á reikningi með brotum. Þeir þurfa að átta 
sig á samhenginu milli almennra brota, tugabrota og prósenta. Í auknum mæli mæta 
þeir einnig brotum í ýmsum efnisþáttum stærðfræðinnar, svo sem í jöfnum og regl
um þar sem fyrir koma breytur. Nemendur þurfa á brotum að halda til þess að geta 
tjáð stærðir sem eru minni en heildin og stærðir sem liggja á milli heilu talnanna. 
Þeir þurfa og vilja geta sett fram svar sem er nákvæmt. Margir nemendur hafa lát
ið nægja, t.d. þegar deilt er, að gefa svar sem heila tölu og afgang en þeir þurfa að 
læra fleiri leiðir til að skrá nákvæmt svar. Brot eru líka notuð til að setja fram hlut
föll milli stærða. Brot eru öðruvísi en heilar tölur og sérstaklega getur skilningur á 
stærðum almennra brota vafist fyrir nemendum. Þau eru sett fram sem tvær tölur 
sem skráðar eru á sérstakan hátt sem endurspeglar hlutfall. Enn fremur geta mörg 
talnapör staðið fyrir sama hlutfallið. Það krefst því annars konar hugsunar að bæta 
brotum við talnasviðið en þegar það er útvíkkað með því að bæta stöðugt við heilum 
tölum. 

Flestir geta verið sammála því að mikilvægt sé að byggja upp góðan skilning á 
brotum en skiptar skoðanir eru um hversu mikla áherslu beri að leggja á reikning 
með almennum brot. Sumir telja að í grunnskóla sé nægilegt að leggja áherslu á 
reikning með tugabrotum og að framkvæma megi slíka útreikninga á fljótan og 
öruggan hátt með vasareikni. Aðrir telja leikni í reikningi með almennum brotum 
mjög mikilvægan grundvöll fyrir kennslu í algebru. Í því samhengi má benda á að 
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flestir vasareiknar eru með brotatakka sem gera nemendum kleift að reikna með 
almennum brotum og  til eru vasareiknar sem geta framkvæmt algebruútreikninga. 
Brýnt er að kennarar kynni sér vel þau reiknitæki sem nemendur eru með. Kennarar 
 þurfa að láta í ljós hvaða kröfur þeir telja eðlilegt að gera til þeirra tækja sem nem
endur eiga að nota og á hvern hátt þeir vilja að nemendur noti þau. Benda má á að 
í Aðalnámskrá grunnskóla – stærðfræði (1999) er gert ráð fyrir að vasareiknar séu 
eðlilegt hjálpartæki nemenda frá upphafi skólagöngu en ekki eru settar fram neinar 
hugmyndir um hvers konar kröfur er eðlilegt að gera til reiknitækja á mismunandi 
skólastigum.

Það sem gerir mörgum erfitt um vik að ná góðum skilningi á almennum brotum, 
tugabrotum og prósentum er að þau hafa margs konar merkingu sem við mætum í 
daglegu lífi. 

Brot geta verið:
• Hluti af heild –     hlutar af einum – heild sem t.d. má tákna sem 

hring eða þríhyrning. 

• Punktur á talnalínu sem liggur milli tveggja heilla talna. 

• Samanburður milli hluta og heildar.     af kúlunum eru svart ar. 

• Svar við deilingardæmi. 2 : 3 =   

• Leið til að bera saman tvö mengi eða tvær mælingar.
 A á     meira en B. Bíll A er     af lengd B. 

Mikilvægt er að nemendur skoði þessa ólíku notkun á brotum og verði sér meðvit
aðir um hana. 

Líkön gegna þýðingarmiklu hlutverki fyrir nemendur þegar þeir eru að byggja 
upp skilning sinn á almennum brotum og brotareikningi. Til eru margar gerðir af 
líkönum og má flokka þau í svæðalíkön, lengdarlíkön og mengjalíkön. Hér verður 
fjallað um þessar mismunandi gerðir líkana sem nemendur hafa kynnst og nýtt sér 
á yngri stigum og mikilvægt er að þeir hafi aðgang að þó komið sé upp á unglinga
stig.

Brotabútar eru algengasta gerðin af svæðalíkani. Þeir geta verið hringlaga eða 
rétthyrndir pappa eða plastbútar sem skipt er niður í misstóra hluta. Með námsefninu 
Einingu og  Geisla fylgdu hringlaga brotabútar sem panta má hjá Námsgagnastofnun. 
Brotabútar henta mjög vel við samanburð á brotum og reikning með brotum. Fern
ingslaga brotabútar á glærum henta mjög vel þegar skoða á margföldun og deilingu 
 brota. Pinnabretti, punktanet, rúðunet, þríhyrninganet og hundrað reita tafla eru 
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allt gagnleg svæðalíkön. Eyðublöð má 
 finna á heimasíðu námsefnisins.

Lengdarlíkön eru t.d. talnalína og 
brotarenningar. Brotarenningar eru 
mjög góðir þegar finna á jafngild brot 
og bera saman stærðir brota og einnig 
má nota þá við reikning með brotum. Það sama má segja um talnalínuna sem hentar 
einkar vel þegar reikna á með brotum t.d. þegar brot er margfaldað með heilli tölu 
eða þegar deilt er í heila tölu eða brot með broti. 

Mengjalíkön byggjast á því að heildin er stakstæð, t.d. sett saman úr 12 kubbum, og 
hlutar heildarinnar sýndir með mismunandi litum. Mengjalíkön henta oft betur en 
 svæða og lengdarlíkön við hlutfallareikning. Hve stór hluti hópsins er í gulri treyju 
– hve stór hluti hópsins er í grænni treyju? Hve margir eru það? Hvert er hlutfallið 
 milli þeirra sem eru í gulri og grænni treyju? 

Brotareikningur er mikilvægt viðfangsefni á unglingastigi. Eins og við reikning 
með heilum tölum eru margar leiðir færar við að reikna brotadæmi og nota má 
margvísleg hjálpartæki svo sem brotabúta, talnalínur og vasareikna. Mikilsvert er 
að nálgast viðfangsefni með skilning að leiðarljósi og nota hann þegar niðurstöður 
útreikninga eru metnar. Í því samhengi er gagnlegt að vekja athygli nemenda á 
áhrifum reikniaðgerðanna margföldunar og deilingar þegar farið er að margfalda og 
 deila brotum með brotum. Í kaflanum er lögð áhersla á að skoða þetta meðal annars 
með svæðalíkönum og talnalínum. 

Í margföldun er lögð áhersla á að þegar margfaldað er með t.d.     er fundinn      hluti 
af þeirri stærð sem margfaldað er með. Þetta má skoða á svipaðan hátt með því að 
 teikna upp ferning eins og myndin sýnir.
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Hvað deilingu viðkemur er lögð áhersla á að skoða hana sem endurtekinn frádrátt. 
2 :    getur m.a. falist í að skoða hve oft er hægt að taka     af 2. Á sama hátt má 
 skoða     :     og sjá að það má taka     af hálfum einum og hálfu sinni. Séu brotin 
gerð samnefnd þ.e. þeim báðum breytt í sjöttu hluta verður þetta enn augljósara  
   :     eru 1  . 
 
Á þessu stigi eru ekki kynntar þær reglur sem flestir hafa lært að beita við brotareikn
ing, oft á tíðum án nokkurs skilning. Engu að síður má gera ráð fyrir að einhverjir 
nemendur komi auga á reglurnar, sérstaklega í sambandi við margföldun. 

Samnefnari hefur áður verið kynntur til sögunnar í sambandi við samlagningu og 
frádrátt brota. Hér er fjallað um hvernig nota má lengingu til að finna jafngild brot 
en jafnframt er skoðað hvernig nota má þáttun til að finna samnefnara. Eftir sem 
áður er áhersla á fjölbreyttar leiðir og að ekki hugsa allir nemendur eins samanber 
mynd á blaðsíðu 51. 

Rétt er að vekja athygli á að hugtökin blandin tala, eiginlegt brot og óeiginlegt brot 
eru ekki notuð hér. Skiptar skoðanir eru um gagnsemi þess að draga þessi hugtök 
fram sérstaklega og er það ekki gert í námskránni. Því er valið að gera það ekki held
ur í námsefninu. Áhersla er lögð á að tölur má skrá á ýmsu formi, svo sem heilar töl
ur, heilar tölur og brot, almenn brot og tugabrot. Yfirleitt er gott að nota einfaldasta 
form tölu þó það sé ekki algilt. Þegar reiknað er með heilum tölum og brotum er gott 
að skoða hvorn þáttinn fyrir sig og athuga síðan hvort hægt er að einfalda svarið enn 
frekar með því að daga saman líkar stærðir. Hér á við sem oft áður að gagnlegt er 
að staðnæmast og ræða um og ígrunda niðurstöður og leiðir. Það getur skilað mun 
 betri árangri en að reikna mörg sams konar dæmi án nokkurrar ígrundunar. 

Á slóðinni http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html er að finna fjölmörg smá
forrit sem nota má til að efla brotaskilning og skilning á reikningi með almennum 
brotum.

Kennsluhugmyndir
Til eru ýmsar skemmtilegar þrautir sem reyna á brotaskilning og rökhugsun nem
enda. Skemmtilegt getur verið að byrja þennan kafla með því að láta nemendur 
 glíma við nokkrar slíkar þrautir hvern fyrir sig eða í hópum. 

Guðrún og Grímur fá bæði arf. Þau ákveða að kaupa hlutabréf. 
Guðrún eyðir      af sínum arfi og Grímur     af sínum.
Gæti Guðrún hafa eytt hærri upphæð en Grímur? Útskýrðu svar þitt.

Ef     af peningum Benedikts er dreginn frá      af peningum Héðins 
verður svarið �0 000. Hve mikla peninga á hvor þeirra ef þeir eiga 
samtals �00 000?

Í reiðhjólabúð er notað hjól selt fyrir ��00 krónur að viðbættum helm‑
ingi þess sem búðin hafði keypt hjólið fyrir. Hagnaður búðarinnar er 
10�0 krónur. Á hvaða verði var hjólið selt?
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 Aníta býður nokkrum vinkonum sínum í peruveislu. Fyrst gefur hún 
 Birgittu 1 peru og sjötta hluta af þeim perum sem eftir eru. Því næst 
fær Dagmar � perur og sjötta hluta af þeim perum sem eftir eru. 
Fanney fær � perur og sjötta hlutann af þeim perum sem eftir eru. 
 Þannig heldur Aníta áfram að gefa perur þangað til engin pera er eftir. 
Þá kom í ljós að allar vinkonurnar höfðu fengið jafnmargar perur. 
Notið þessar upplýsingar til að finna út hve mörgum perum var skipt 
og hve margar vinkonurnar voru. 

Verkefnunum á fyrstu blaðsíðu kaflans (46) er ætlað að  varpa ljósi á brotaskilning 
nemenda og þær leiðir sem nemendur nota við lausnir viðfangsefna. Mikilvægt er 
að námsgögn eins og brotarenningar, brotaspjöld og kubbar séu tiltæk því eflaust 
 kjósa margir nemendur að nýta sér þau. Nemendur leysa verkefnin fyrst einstak
lingslega og ræða síðan lausnir og leiðir í hópum. Meðan á vinnunni stendur beinir 
kennari sjónum að brotaskilningi nemenda og hvert vald þeir hafa á reikningi þar 
sem brot koma fyrir. Hvað gögn kjósa nemendur að nota? Fara þeir aðrar leiðir en 
kennari gerði ráð fyrir? 

Æskilegt er að kennari reyni að fá fram ólíkar leiðir við hvert dæmi og taki þær til 
umræðu og samanburðar.

Á blaðsíðu 47 er meginviðfangsefnið jafngild brot. Gott er að byrja á að allir 
nemendur fái brotatöflu (eyðublað). Heppilegt getur verið að nota auða töflu sem 
nemendur fylla út sjálfir. Með brotatöflunni má bera saman stærðir brota og finna 
jafngild brot. Nemendur gætu fengið það verkefni að skrá hjá sér að minnsta kosti 
fimm brot sem eru jafngild    ,    ,    ,    ,    . Í framhaldi af því má ræða hvernig finna 
megi jafngild brot þegar töflunni sleppir og í því samhengi er hægt að koma inn á 
styttingu og lengingu brota. 

Neðst á brotatöflunni hefur heildinni verið skipt í tíundu hluta og út frá því má 
 einnig velta fyrir sér hvernig skrá má almenn brot sem tugabrot og öfugt. Því næst 
ættu nemendur að leysa dæmin á blaðsíðunni. Mikilvægt er að þeir skoði vel talna
línu og myndir og velti fyrir sér leiðum til að finna jafngild brot. 

Verkefnin á blaðsíðu 48–49 eru þjálfun í að finna hluta af heild. Gott er að nem
endur glími við verkefnin upp á eigin spýtur eða tveir og tveir saman. Líklegt er 
að þeir fari mismunandi leiðir að lausn. Líkast til munu einhverjir nýta sér að finna 
 hluta strax út frá heildinni þegar um þægilegar tölur er að ræða eða nota auðveld 
viðmiðunarbrot eins og     ,     ,    ,       og       eins og þeir gera í prósentureikningi 
og byggja þannig upp lausnir sínar. Aðrir munu að öllum líkindum reyna að finna 
einn hluta t.d.      og margfalda síðan þá tölu með 5 þegar finna á     . Æskilegt er að 
nemendur beri saman lausnaleiðir sínar. Ekki er víst að allir hafi þörf fyrir eða gagn 
af að leysa öll dæmin og getur kennari, eða nemendur, valið viðfangsefni miðað við 
þarfir og getu nemenda.
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Á blaðsíðu 50–52 er feng
ist við samlagningu og 
frádrátt brota einkum 
ósamnefndra. Gert er 
ráð fyrir að nemend
ur fari mismunandi 
leiðir og þeir velji 
og geti rökstutt þær 
leiðir sem þeir nýta 
sér. Bent er á ýmsar 
leiðir svo sem eins 
og að lengja brot, 
 teikna myndir og finna 
samnefnara. Sýnt er 
hvernig nota má frumþáttun við að finna lægsta samnefnara. Sjálfsagt er að taka 
 þetta til skoðunar þó ekki sé gert ráð fyrir að allir nái tökum á því að nota frumþátt
un við að finna lægsta samnefnara enda dugir talnaþekking og vald á margföldum 
nemendum oft til að finna samnefnarann, sérstaklega þegar ekki er um háar tölur að 
ræða. Oft dugir að skrá nokkur jafngild brot fyrir hvort brot fyrir sig og sjá þannig 
hver samnefnari getur orðið. Setja dæmi í ramma eða á miða eða á einhvern hátt 
 greina það frá en hafa samt inn í textanum

     =       = 

     =       = 

Í tengslum við reikniaðgerðir með almennum brotum er æskilegt að ræða um notkun 
almennra brota í daglegu lífi. Hvenær notar maður almenn brot? Í hvaða samhengi 
gæti maður þurft að reikna dæmi eins og þau sem eru neðst á blaðsíðu 51? Geta 
nemendur auðveldlega búið til viðfangsefni úr daglegu lífi út frá öllum dæmunum? 
 Einnig þarf að ræða hvað gera má þegar viðfangsefnin fela í sér bæði heilar tölur 
og brot. Er hægt að breyta heilu tölunum í brot eða brotunum í heilar tölur? Hvað 
finnst nemendum best að gera? Hvers vegna? 

Eins og fram hefur komið er margföldun og deiling með almennum brotum 
viðfangsefni sem mikilvægt er að gefa sérstakan gaum. Á blaðsíðu 53–54 er marg
földun skoðuð og deiling á blaðsíðu 55. Þegar margfaldað er með almennu broti er 
verið að finna hluta af heild hvort, sem hlutinn er heil tala eða brot. Því má segja að 
margföldun með almennu broti svari til deilingar. 
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Gott er að byrja að skoða þetta með því að nota glærur með ferningum sem skipt 
hefur verið niður í misstóra hluta. (eyðublað) Með því að leggja ferning sem skipt 
hefur verið í þriðju hluta yfir heilan ferning má afmarka flöt sem hefur hliðarlengdir 
1 og     . Stærð flatarins verður því     · 1 eða     af heila fletinum. Ef heili flöturinn 
er látinn tákna 1200 má sjá að     · 1200 eða     af 1200 er 400.

Ef flöturinn sem lagt er yfir er ekki lengur einn heill heldur t.d. hálfur má sjá að 
þegar fundinn er     af honum verður stærð flatarins     ·      eða      af hálfum sem 
eru     af heildarfletinum. Á sama hátt má byrja með     og finna     af honum og sjá 
að það er einnig    . 

Nauðsynlegt er að nemendur fáist við þetta á myndrænan hátt annaðhvort með því 
að teikna upp ferninga eins og lagt er til í kennslubókinni eða nota glæruferninga. 

Á blaðsíðu 54–55 er byrjað að fást við deilingu með almennum brotum og er lögð 
áhersla á deilingu sem endurtekinn frádrátt. Hér er talnalínan mikilvægt hjálpartæki 
en einnig má nota brotabúta. Æskilegt er að nemendur takist á við dæmin upp á 
eigin spýtur eða tveir og tveir saman með aðstoð hjálpargagna. Mikilsvert er að í lok 
vinnunnar sé síðan dregið saman og rætt um hvað gerist þegar deilt er með almennu 
 broti í almennt brot og hvers vegna útkoman verður stundum heil tala mun stærri en 
bæði almennu brotin sem fengist er við.   

Á blaðsíðu 56 er unnið með tengsl almennra brota og tugabrota. Nemendur hafa 
fengist við viðfangsefni sem þessi áður og ættu að geta glímt við verkefnin upp á 
eigin spýtur. Það sem helst þarf að ræða er að þeir vasareiknar sem nemendur eru 
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með geta verið mismunandi. Aukastafir geta verið mismargir og einnig getur verið 
mismunandi hvernig farið er með óendanleg tugabrot. Skoða má hvað gerist þegar      
   er breytt í tugabrot með því að deila með þremur í einn. Verður svarið aftur einn 
þegar sú tala sem út kemur er margfölduð með þremur? En ef sama tala er slegin 
inn í vasareikninn og hún síðan margfölduð með þremur? Með sumum vasareiknum 
yrði svarið við fyrra dæminu einn en því síðara 0,999999999. Einnig er rétt að 
 benda nemendum á að mismunandi hefðir ríkja um það hvort notuð er komma eða 
punktur til að greina á milli heilla talna og brota. Á flestum vasareiknum er notaður 
punktur en ekki komma og það sama gildir víðast hvar í hinum enskumælandi heimi 
og því líklegt að það sé þannig í því efni sem nemendur finna á Netinu. 

Á síðustu síðu kaflans er hópverkefni sem hugsað er sem samantekt og upprifjun á 
efni kaflans. Það ætti einnig að gefa kennara nokkuð góða hugmynd um hversu góð 
tök nemendur hafa á efninu. Við leit á Netinu geta nemendur bæði prófað að nota 
íslensku orðin brot, almenn brot og tugabrot og ensku orðin fraction og decimal 
fraction. 

Hér að framan hefur verið gerð grein fyrir meginuppbyggingu kaflans og gefið 
dæmi um hvernig byggja má upp kennsluferli út frá viðfangsefnum hans.

Að sjálfsögðu eru margar aðrar leiðir færar. Byrja mætti á síðasta verkefninu og láta 
nemendur nýta efni kaflans til að búa til veggspjöld, skyggnusýningu eða skýrslu og 
sýna á þann hátt að þeir hefðu náð tökum á meginviðfangsefnum kaflans. 

 Einnig má leggja meiri áherslu á að skoða hvernig almennt brot og reikningur með 
almennum brotum er notaður í daglegu lífi. Sumir nemendur þurfa að leggja meginá
herslu á að efla brotaskilning sinn en aðrir geta einbeitt sér meira að því að ná góðu 
 valdi á brotareikningi. 

Í þessum er kafla ekki miðað við að vasareiknir sé notaður við að reikna með 
almennum brotum. Það er hins vegar gert í næstu bók. Hugsanlegt er að einhverjir 
nemendur nýti vasareikni meira þegar þeir fást við viðfangsefni þessa kafla. Getur 
það bæði átt við þá sem hafa gott vald á efninu en einnig þá sem eiga í erfiðleikum 
með brotareikninginn og þurfa að beina sjónum sínum meira að brotaskilningi. 
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Frumtölur 

Inntak
Markmið að nemendur:

• Efli leikni sína í meðferð talna.
• Kynnist þáttum úr sögu stærðfræðinnar.
• Þekki einkenni frumtalna og leiðir til að finna þær.
• Átti sig á deilanleika talna og geti fundið út hvort tiltekin tala gangi upp í 

aðra.
• Þekki ferningstölur og ferningsrætur.
• Kynnist veldarithætti. 
• Þekki einkenni samsettra talna og geti rakið samsetta tölu í frumþætti.

Aðferðir
Markmið að nemendur:

• Beiti rannsóknarnálgun við skoðun á viðfangsefnum talnafræði.
• Lesi og túlki stærðfræðilegan texta.
• Beiti hugtökum stærðfræðinnar við skriflegar og munnlegar útskýringar og 

í umræðum.
• Noti fjölbreytilegar aðferðir við lausnir verkefna og þrauta.
• Nýti lærð vinnubrögð á mörgum sviðum.
• Setji fram af nákvæmni einfalda röksemdafærslu, bæði í mæltu og rituðu 

máli, á skýran og skiljanlegan hátt. 
• Finni sanngildi fullyrðinga og geti rökstutt niðurstöðu sína.

Umfjöllun um inntak og vinnubrögð
Frumtölur hafa lengi verið rannsóknarefni stærðfræðinga. Árið 300 f.Kr. sönnuðu 
Grikkir að fjöldi frumtalna væri óendanlegur en áfram heldur leitin að stórum frum
tölum. Tölvutæknin opnaði nýja möguleika í leit að frumtölum. Á síðustu árum hafa 
því fundist hæstu skráðu frumtölurnar og búast má við að hærri frumtölur finnist á 
 næstu árum og er áhugavert að fylgjast með þróun mála. Á Netinu má finna ýmsar 
slóðir undir leitarorðunum,  primes, prime numbers og frumtölur. Í júní 2005 var 
listinn yfir hæstu frumtölurnar. 
 

röð frumtölur fjöldi tölustafa ár
 1 225964951–1 7816230 2005
 2 224036583–1 7235733 2004
 3 220996011–1 6320430 2003
 4 213466917–1 4053946 2001
 5 28433.27830457+1 2357207 2004
 6 26972593–1 2098960 1999
 7 5359.25054502+1 1521561 2003
 8 23021377–1 909526 1998
 9 22976221–1 895932 1997
 10 1372930131072+1 804474 2003

http://www.utm.edu/research/primes/notes/by_year.html
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Á þessum lista má sjá að frumtalan sem fjallað er um í bókinni er komin í sjötta sæt
ið. Margir bíða spenntir eftir því að það finnist tala sem hafi yfir milljarð tölustafa. 
Þróunin hefur verið hröð og má skoða hana í línuritinu hér fyrir neðan. Nokkuð 
auðvelt er að setja fram bestu línu og nota hana til að spá fyrir um þróunina.  

http://www.utm.edu/research/primes/notes/by_year.html

Frumtölur eru gott dæmi um viðfangsefni sem fylgt hefur stærðfræðingum um 
 ómuna tíð. Auk þess að leitast við að skrá sem hæstar frumtölur hefur líka verið 
glímt við að finna reglu í staðsetningu frumtalnanna á talnalínunni og leiðir til að 
 finna hvort tala er frumtala. Algengasta leiðin til að greina hvort tala er frumtala 
eða samsett tala er að prófa að deila með lægri frumtölum. Ef það finnst frumtala 
sem gengur upp í töluna sem verið er að skoða er komið mótdæmi sem notað er til 
að hrekja að talan geti verið frumtala. Þar sem öll tveggja þátta faldheiti tölu eru 
 þannig samsett að önnur talan er hærri eða jöfn ferningsrót tölunnar og hin lægri eða 
jöfn ferningsrót tölunnar er nóg að prófa að deila með frumtölum að ferningsrót töl
unnar. Sáldur Eratosþenesar er kynnt fyrir nemendum og er það mjög þekkt leið til 
að greina frumtölur frá samsettum tölum. Þessi leið er yfir 2000 ára gömul og er enn 
þá þægileg leið til að finna frumtölur undir 100. Eratosþenes var merkur fræðimað
ur og vann að ýmsum stærðfræðilegum athugunum sem gaman er að fræðast um.   

Leit að frumtölum gefur nemendum tækifæri til að stunda rannsóknir. Í  Geisla 3 var 
stutt kynning á frumtölum og nemendur kynntust því að rekja í frumþætti. Við leit 
að frumtölum þurfa nemendur að notfæra sér þekkingu á margföldun og deilingu 
og geta notað vasareikni og leitarvélar á Netinu sem hjálpartæki. Þetta viðfangsefni 
er tilvalið fyrir nemendur til að æfa sig í að leita og finna mótdæmi sem sanna að 
tala er ekki frumtala. 
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Ferningstölur og ferningsrót eru mikilvæg hugtök í talnafræði. Skilningur á þeim 
styrkir talnaskyn og skilning á áhrifum margföldunar. Þessi hugtök eru líka þægi
legt rannsóknarefni og gefa því nemendum tækifæri til að stunda stærðfræðilegar 
rannsóknir. Myndræn framsetning á þessum hugtökum í formi fernings og tengslum 
ferningsrótar við hliðarlengdir fernings hjálpar mörgum nemendum að skilja þau og 
 festa í minni. Íslendingar notuðu lengi dönskuslettuna kvaðratrót og er hún enn þá 
mörgum töm í munni. Hér gefst því gott tækifæri til að ræða um kosti þess að hafa 
hugtök á gegnsærri íslensku. 

Þekking á frumtölum er forsenda þess að geta rakið samsetta tölu í frumþætti. 
Mikilvægt er að nemendur þjálfi með sér leikni í meðferð talna og er gott að hvetja 
nemendur til að vera greinandi þegar þeir eru að frumþátta, t.d. taka eftir hvaða frum
tölur koma oft fyrir og hvaða tölur hafa sömu frumþætti. Þægilegt er að nota velda
rithátt þegar frumtala kemur endurtekið fyrir sem þáttur. Það að skrifa 23 í stað þess 
að skrifa 2 · 2 · 2 er gott dæmi um leiðir stærðfræðinnar til að hafa skráningu stutta, 
 skýra og markvissa. Nánari umfjöllun um veldi verður í seinni bók fyrir 8. bekk.

Nauðsynlegt er að nemendur fái tækifæri til að ræða saman um stærðfræði og þjálfa 
sig í notkun stærðfræðilegra hugtaka. Ef verkefni eru sett fram í þrautaformi gefst 
oft góður grundvöllur fyrir umræður. Umræður ýta undir íhugun og ígrundun og 
með því að lauma inn góðum spurningum getur kennari náð nemendum á flug í 
vangaveltum og greiningu á viðfangsefni. Umræður geta skapað meðvitund hjá nem
endum um hvað þeir hafa verið að læra og eflt skilning þeirra á því. 

Kennsluhugmyndir
Kaflinn hefst á umfjöllun um sáldur Eratosþenesar. Sáldrið er gott dæmi um stærð
fræðilega uppgötvun sem hefur lifað með mannkyninu. Það má líka nota sem dæmi 
um að stærðfræðin er sköpun mannsins. Ágætt er að byrja á sáldrinu og til að fá 
skipulegri skráningu getur verið gott að láta nemendur fá hundrað talna töflu eins 
og mynd er af neðst á blaðsíðunni. Sumir nemendur gætu líka skoðað tölurnar milli 
100 og 200. Verkefni á blaðsíðu 58 snúast fyrst og fremst um að skoða hvernig 
frumtölurnar undir 100 raðast. Gott er að hvetja nemendur til að setja fram tilgátur 
um reglu um röðun frumtalnanna. Á 
blaðsíðu 59 eru fleiri æfingadæmi til að 
átta sig á einkennum frumtalna og sam
settra talna. Rifja má upp með nemend
um að allar sléttar tölur nema tveir eru 
samsettar tölur. Gott er einnig að skrá 
á veggspjald einkenni margföldunar
tafla eins og 5töflunnar, 3töflunnar og  
9töflunnar. Það hjálpar nemendum að 
 greina samsettar oddatölur. Kjörið er 
að nemendur vinni dæmi 6–11 í litlum 
hópum því dæmin krefjast áræðis og 
skilnings. Gera þarf kröfur til nemenda 
um að settar séu fram tilgátur og þær 
ræddar í hópnum. Kennari getur síðan 
valið einhver dæmi til að ræða með 
öllum hópnum. 
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Nemendur hafa væntanlega áður heyrt talað um ferningstölur og ferningsrætur. 
 Byrja mætti umfjöllun um ferningstölur á að biðja nemendur í litlum hópum að 
 finna leið til að raða heilu tölunum frá 1 til 15 í röð þannig að summa hverra tveggja 
samliggjandi talna sé ætíð ferningstala. Heppilegt er að útbúa spjöld til að auðvelda 
nemendum að prófa mismunandi samsetningar. Safna má síðan saman öllum þeim 
leiðum sem nemendur fundu og skoða hvað er líkt og hvað ólíkt. Í vinnu með 
ferningstölur er ástæða til að hvetja nemendur til að teikna ferningstölurnar upp í 
200 til að festa betur skilninginn. Til þess að æfa lestur á stærðfræðitexta er hentugt 
að skoða skilgreiningu á ferningstölu og ferningsrót á blaðsíðu 60. Nemendur geta 
endursagt skilgreininguna með eigin orðum eða útskýrt hvernig þeir skilja textann. 

Á blaðsíðu 61 er gert ráð fyrir að nemendur tengi saman þekkingu sína á frumtölum 
og ferningsrót. Þeim er bent á hvernig þeir geta stytt sér leið við að finna hvort tala 
er frumtala. Mikilvægt er að ræða við einstaka nemendur og reyna að tryggja að þeir 
 skilji hvers vegna er nóg að skoða tölur sem eru lægri en ferningsrótin. Kjörið er að 
láta nemendur vinna einstaklings eða hópverkefni um frumtölur byggt á heimildum 
af heimasíðum um frumtölur. 

Á blaðsíðum 62–63 er áhersla lögð á samsettar tölur og hvernig rekja má þær í 
frumþætti. Einnig er á mjög einfaldan hátt rifjuð upp skráning velda í tengslum 
við frumþáttun. Nemendur þurfa að skoða vel svör sín og bera þau saman við svör 
bekkjarfélaga. Þannig greina þeir frekar einkenni samsettra talna og efla skilning 
sinn á frumþáttun. Þeir geta síðan valið sér tölur til að æfa sig í að frumþátta ýmist 
í höndunum eða í tölvunni. Á Netinu má finna smáforrit þar sem nemendur geta 
slegið inn tölur og æft sig að frumþátta. Dæmi um slíkt forrit má finna á þessari slóð 
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_202_g_3_t_2.html. Einnig má nýta þetta 
forrit. Það er í raun þáttaleikur fyrir tvo. 
http://illuminations.nctm.org/tools/tool_detail.aspx?id=12    

Á blaðsíðum 64–65 eru verkefni þar sem nemendur þurfa að rökstyðja og meta sann
gildi fullyrðinga. Áherslu ber að leggja á að þeir geti orðað hugsun sína. Talnaþraut
ir í dæmum 42–45 eru krefjandi og það getur tekið þó nokkurn tíma fyrir nemendur 
að leita lausna. Í lokaverkefni kaflans er gert ráð fyrir að nemendur dragi saman 
og skrái þekkingu sína á frumtölum. Þetta verkefni er dæmi um viðfangsefni sem 
ástæða væri fyrir nemendur að halda til haga og gæti verið hluti af frammistöðu
möppu. 

Í umfjöllun um þennan kafla mætti leggja meiri áherslu á sögu stærðfræðinnar. Heil
mikið efni er á Netinu, ekki síst á ensku, og því gæti verið gott að nemendur ynnu 
samþætt verkefni í stærðfræði og ensku úr sögu stærðfræðinnar. Gaman gæti líka 
verið fyrir nemendur að kynnast íslenskum rannsóknum í stærðfræði.

  

 

NÁMSGAGNASTOFNUN 2006 – KENNSLULEIÐBEININGAR

8 tíu  1



Stærðfræði

�0

Þrívídd

Inntak
Markmið að nemendur:

• Geri greinarmun á tvívídd og þrívídd. 
• Þekki hugtökin réttstrendingur og teningur og einkenni þessara forma. 
• Kynnist því hvernig finna má rúmmál réttra strendinga, þrístrendinga, sex

strendinga og sívalninga.
• Vinni með mælieiningar sem tengjast flatar og rúmmálsmælingum.
• Kynnist samspili efnismagns sem notað er í algengar umbúðir og rúmmáls 

 þeirra.

Aðferðir
Markmið að nemendur:

• Kynnist einföldum leiðum við fjarvíddarteikningar.
• Geti unnið úr stærðfræðilegum upplýsingum og notað slíkar upplýsingar í 

röksemdafærslum.
• Hanni og búi til þrívíða hluti af nokkurri nákvæmni.
• Kynnist verklegum vinnubrögðum og rannsóknum í stærðfræði.

Umfjöllun um inntak og vinnubrögð
Við lifum í þrívíðum heimi og til þess að geta lýst honum þurfum við að ná tökum á 
ýmsum hugtökum og leiðum til að kanna hann. Þar má nefna hugtök sem notuð eru 
um þrívíð form eins og teningur, kúla, sívalningur og  þrístrendingur.Við fjöllum 
líka um lengd, breidd og hæð þrívíðra hluta og notum ýmsar rúmmálseiningar til 
að lýsa stærð þeirra svo sem eins og l, dl, cm3, m3. Við þurfum líka á hugtökum 
að halda til að lýsa staðsetningu hluta í þrívíðu rúmi. Bækur, blöð og myndir, hvort 
sem eru ljósmyndir eða kvikmyndir, eru tvívíðir miðlar. Þar er beitt ýmsum leiðum 
til að reyna að draga fram þrívíddaráhrif en myndirnar eru eftir sem áður áfram tví
víðar. Mikilvægt er að nemendur geri sér grein fyrir þessu og þekki einkenni hins 
þrívíða rúms. Sumir telja t.d. að teiknimyndir þar sem beitt er þrívíddaráhrifum eins 
og t.d. Litla lirfan ljóta séu þrívíðar en teiknimyndir um Simpson fjölskylduna og 
 Tomma og Jenna séu tvívíðar. 

Kynntar eru einfaldar leiðir til fjarvíddarteikninga meðal annars 
með því að nota einfalt rúðunet og þríhyrningapappír. Nem
endur hafa töluvert gert af því áður að teikna byggingar með 
því að nota þríhyrningapappír eða þríhyrningapunktanet  en 
með einföldu rúðuneti má einnig ná töluverðum fjarvíddará
hrifum sérstaklega þegar um rétta strendinga er að ræða. Fara 
 mætti mun lengra í fjarvíddarteikningum og er tilvalið að gera 
það í samvinnu við myndmenntakennara. Einnig eru til tölvu
forrit sem nota má til þrívíddarteikninga. Þegar nemendur 

eru komnir á unglingastig geta teikningar í mörgum tilvikum 
komið í stað hlutbundinna líkana. Til þess að teikningar komi að fullum notum 

 þurfa nemendur að vera nákvæmir í teikningum sínum og skráningu.
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Í kaflanum er mikil áhersla lögð á þá meginhugmynd að til þess að finna rúmmál 
 réttra strendinga er nægilegt að finna flatarmál grunnflatar og margfalda það síðan 
með hæðinni.
 
Réttur strendingur er strendingur með 
grunnflöt sem er marghyrningur og er 
með annan eins mótlægan toppflöt. Hliðar 
strendingsins eru rétthyrningar sem mynda 
rétt horn við hliðar grunnflatar og toppflatar. Réttstrendingur 
er réttur strendingur með rétthyrndan grunn- og toppflöt.

Rifjað er upp með nemendum hvernig finna má flatarmál réttstrendings með því að 
 finna flatarmál grunnflatar og margfalda síðan með hæðinni. Því næst eru skoðaðir 
aðrir réttir strendingar og lögð er áhersla á að nemendur vinni verklega að því að 
 kanna rúmmál ýmissa réttra strendinga. Einnig skoða nemendur snið réttstrendinga 
og hvernig sami strendingur getur verið búinn til úr mismunandi sniðum og þeir 
 velta líka fyrir sér því efnismagni sem notað er í strendinga. Hér er í raun verið að 
fást við yfirborðsflatarmál þó hugtakið sé ekki nefnt. 

Nemendur hafa áður skoðað úr hvaða formum ýmsar umbúðir eru gerðar og hafa 
kannað lögun ýmissa strendinga og margflötunga. Meðal annars ættu þeir að 
 þekkja heiti og einkenni hinna fimm reglulegu margflötunga, fjórflötungs, tenings, 
áttflötungs, tólfflötungs og tuttuguflötungs.

Til eru ýmis skemmtileg smáforrit 
(http://nlvm.usu.edu/en/nav/category_g_3_t_3.html 
http://www.fi.uu.nl/wisweb/welcome_en.html) sem nota má til að skoða þrívídd
ina nánar og einnig eru margar skemmtilegar síður á Netinu þar sem meðal annars 
má finna upplýsingar um hina fimm reglulegu margflötunga (Platonic Solids). 

Nemendum er flestum kunnugt að stærð íbúðarhúsnæðis er yfirleitt gefin upp í 
fermetrum og er þá miðað við flatarmál grunnflatar. Þegar um stærri byggingar er 
að ræða er stundum talað um stærð í rúmmetrum og einnig er húshitunarkostnaður 
tengdur rúmmetrum. Því eru hér tekin nokkur dæmi um hvernig reikna má og áætla 
stærð bygginga í rúmmetrum. Þetta er fyrst og fremst gert til að vekja athygli á hve 
 þriðja víddin breytir miklu varðandi stærðir og til að nemendur fái aðeins betri til
finningu fyrir hugtakinu rúmmetri en áður hafa þeir fengist við að búa til rúmmetra 
með ýmsa lögun. Mjög margir eiga erfitt með að gera sér grein fyrir mælieiningunni 
 rúmmetra. 
  
Í framhaldi af könnun á rúmmáli réttra strendinga er sívalningurinn tekinn til skoð
unar. Í hópverkefninu á blaðsíðu 70 er skoðað rúmmál sívalninga sem hafa hliðar
flöt sem gerður er úr einu A4 blaði en botnflöturinn er misstór. Meginmarkmiðið 
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með þessu verkefni er að nemendur átti sig á að þó hæðin sé breytileg þá er flatar
mál hliðarflatarins alltaf það sama og að það er samhengi á milli ummáls, hæðar og 
rúmmáls sívalninganna. 

Ekki er gert ráð fyrir að nemendur leggi á minnið reglur til að finna rúmmál réttra 
strendinga og sívalninga. Meginatriðið er eins og fram hefur komið að þeir átti sig 
á að til þess að finna rúmmálið þarf að finna flatarmál grunnflatar og margfalda það 
síðan með hæðinni. Áhersla er á verklega og myndræna nálgun og að nemendur 
framkvæmi sjálfir ýmsar athuganir á þrívíðum hlutum, annaðhvort einir sér eða í 
samstarfi við aðra. Verkleg vinna og umræður er mikilvægar til að skerpa skilning 
og ná tökum á hugmyndum. Verkefnin gefa nemendum líka tækifæri til að kafa 
misdjúpt í viðfangsefni og kemur það sérstaklega skýrt fram í hópverkefnunum. Þar 
gætu sumir nemendur farið mun lengra en aðrir í leit að samhengi og reglum. 

Kennsluhugmyndir
Myndin og textinn í upphafi kaflans ættu að gefa tilefni til umræðna um tvívídd og 
þrívídd. Sérstaklega mætti ræða hvaða leiðum er beitt til að skapa þrívíddaráhrif í 
tvívíðum myndum. 

Í framhaldi af því gætu nemendur skoðað leiðir til að ná fram þrívíddaráhrifum í 
einföldum teikningum. Ein leið er kynnt í bókinni. Nemendur ættu að hafa prófað 
að teikna á þríhyrningapappír eða í þríhyrningapunktanet og er sjálfsagt að rifja 
það upp. Einnig er líklegt að einhverjir nemendur hafi kynnst fleiri leiðum við 
fjarvíddarteikningar í myndlist. Gaman gæti verið að vinna þetta verkefni í samstarfi 
við myndmenntarkennara. Í verkum margra myndlistarmanna má auðveldlega 
greina hvaða leiðir þeir fara til að ná fram fjarvíddaráhrifum. Dæmi um slíkt má 
sjá í netstofu á Listavefnum (http://www.nams.is/listavefurinn/index.html). Einnig 
eru ágætar leiðbeiningar um nokkrar leiðir til fjarvíddarteikninga á þessari slóð:  
(http://mathforum.org/workshops/sum98/participants/sanders/Geom3D.html).

Í hópverkefni á blaðsíðu 68 mætti skoða fleiri gerðir af umbúðum svo sem eins 
og þrístrendinga, sexstrendinga og jafnvel sívalninga. Einnig má fara lengra í að 
skoða efni sem þarf í umbúðir og velta fyrir sér hve stór hluti þess fer í raunverulegt 
yfirborð hlutarins og hve mikið í samskeyti og flipa sem eiga að tryggja að umbúðir 
lokist vel. 

Rifja þarf upp með nemendum og ræða leiðir til að finna 
rúmmál réttstrendinga. Þeir hafa kynnst því áður og hér er því 
um upprifjun að ræða. Í framhaldi af því mætti láta nemendur 
fá í hendur nokkra rétta strendinga og láta þá ræða í hópum 
leiðir til að finna rúmmál þeirra. Einnig gætu nemendur búið 
til rétta strendinga eins og lagt er til í hópverkefni á blaðsíðu 
69. Nota má pappaform sem grunnfleti. Slík pappaform 
voru fylgigögn með Einingu námsefni fyrir yngsta stig og 
má panta þau hjá Námsgagnastofnun. Nemendur geta líka 
búið til sín eigin pappaform eftir sniðum á eyðublaði. Hliðar má tengja saman með 
mjóum pappastrimlum sem brotnir hafa verið í horn (mynd) eða með blómavír, 
pípuhreinsurum eða einhverju slíku efni. Hér er fengist við þá meginhugmynd að 
ef grunnflöturinn er sá sami þá er það hæðin eða lengd hliðanna sem hefur áhrif á 
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rúmmálið. Einnig má sjá að það hefur meiri áhrif á rúmmálið að bæta 2 sentímetrum 
við hliðarlengdir grunnflatarins en að auka hæðina um 2 cm. Það byggist á að 2 cm 
er bætt við tvær víddir, lengd og breidd, en í hinu tilvikinu er 2 cm eingöngu bætt 
við eina vídd. 

Verkefnin um sívalningana á blaðsíðu 70 gefa eins og fram hefur komið tækifæri 
til að skoða samhengi milli ummáls, hæðar og rúmmáls sívalninga. Mikilvægt er að 
nemendur fái að vinna verkefnið verklega og skynja mismun á rúmmáli. Það vefst 
eflaust fyrir mörgum að láta alla nemendur gera tilraunirnar. Nota má sand, baunir, 
kubba eða eitthvert annað þurrefni. Að sjálfsögðu er hægt að setja tilraunina þannig 
upp að hún sé sett fram sem sýnikennsla en þá er æskilegt að nemendur sjái sjálfir 
um framkvæmdina. Gott er að setja niðurstöður úr mælingum á sívalningunum 
upp í töflureikni og reikna þannig út rúmmál þeirra. Hugsanlegt er að einhverjir 
nemendur komi auga á að í raun og veru er nægilegt að mæla lengd og breidd 
A4 blaðs þar sem allir sívalningarnir eru búnir til úr A4 blaði og að nota má þær 
upplýsingar til að finna rúmmál þeirra. Nemendur geta síðan sjálfir leyst dæmin á 
blaðsíðu 71. 

Dæmin á blaðsíðu 72–73 eru fyrst og fremst æfing í að reikna rúmmál réttstrendinga 
auk þess sem þeim er ætlað að efla rúmskyn nemenda. Þeir ættu að geta unnið 
þau sjálfstætt. Dæmi 26 krefst þess að nemendur áætli ýmsar stærðir út frá 
gefnum forsendum eins og t.d. lofthæð. Það má m.a. velta upp spurningum eins 
og hvort líklegt sé að sama lofthæð sé alls staðar í byggingunni. Er sama lofthæð 
í verslunarrými, á bílastæðum og í skrifstofuhúsnæði? Nemendur þurfa einnig að 
átta sig á að fermetrafjöldinn sem gefinn er upp er samanlagður gólfflötur en ekki 
grunnflötur. Á Netinu má finna fleiri upplýsingar um hæstu byggingar heims sem 
gaman getur verið að skoða nánar. 

Í verkefninu á blaðsíðu 74 er gert ráð fyrir að notaðir séu kubbar sem búnir eru til 
úr fimm teningum. Nauðsynlegt er að nemendur hafi slík gögn í höndunum. Búa 
má til kubbana úr sentíkubbum en einnig hefur verið hægt að kaupa slíka kubba. 
Fimmmínur og kubbar sem hafa sömu lögun má nota á margvíslegan hátt. Finna má 
hugmyndir á Netinu (http://www.mathematischebasteleien.de/pentominos.htm) 
og einnig er þar að finna smáforrit sem nýta má í ýmsar þrautir með fimmmínum 
(pentominos). 

Verkefnin á síðustu blaðsíðu kaflans eru hugsuð sem samantekt á efni hans og 
reyna á að nemendur geti beitt þeirri þekkingu sem þeir hafa öðlast við að fást við 
verkefnin í kaflanum. Þeir geta leyst þau hver fyrir sig en mikilvægt er að taka 
lausnir verkefnanna til sameiginlegrar umræðu. 
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 Tugabrot og prósentur

Inntak
Markmið að nemendur:

• Sýni góðan skilning á sætiskerfinu og uppbyggingu tugakerfisins.
• Hafi góðan skilning á tugabrotum og reikningi með þeim.
• Skilji og geti notfært sér samband milli tugabrota, prósenta og almennra 

 brota.
• Hafi nokkurt vald á prósentureikningi þar sem unnið er með hluta, heild, 

hækkun og lækkun.

Aðferðir
Markmið að nemendur:

• Lesi og skrifi háar og lágar tölur, tugabrot og prósentur.
• Lesi og túlki stærðfræðitexta, greini upplýsingar og vinni úr þeim.
• Þýði verkefni úr táknmáli stærðfræðinnar yfir á daglegt líf.
• Geti rökstutt lausnir sína og lausnaleiðir.
• Þekki nokkrar leiðir til að reikna með tugabrotum og prósentum.
• Beiti stærðfræðiþekkingu sinni á viðfangsefni daglegs lífs.
• Geti nýtt sér reiknitæki við reikning með tugabrotum og prósentum.

Umfjöllun um inntak og vinnubrögð
Skilningur á sætiskerfinu er eitt af grundvallaratriðum talnaskilnings. Sætiskerfi 
sem miðast við grunntöluna tíu er kallað tugakerfi og er það kerfi sem almennt 
er notað. Það gerir kleift að skrá á einfaldan hátt bæði stórar tölur og smáar. Það 
var Belginn Simon Stevin (1548–1620) sem kynnti notkun tugabrota í reikningi 
fyrir Evrópubúum. Fyrr höfðu bæði Arabar og Kínverjar notað tugabrot. Hann 
skrifaði árið 1585 bækling, La Theinde (Tíundi hlutinn), um grunnatriði varðandi 
tugabrot og reikning með tugabrotum sem ætlaður var kaupmönnum. Hann var þá 
sannfærður um að tugabrot yrðu notuð fljótlega í sambandi við gjaldmiðla, mál og 
vog. Bæklingurinn var tuttugu árum seinna þýddur á ensku og þegar dollari var 
tekinn upp sem gjaldmiðill í Bandaríkjunum var ákveðið að nota tugabrot og kalla 
tíundahlutann úr dollara dime. 

Skilningur á tugabrotum byggist á góðum skilningi á tugakerfinu. Í vinnu með tuga
brot kemur því fljótt í ljós hvort nemendur hafa náð grunnskilningi á tugakerfinu, 
þ.e. að það hvar tölustafurinn er skráður segi til um gildi hans, að þeir þekki gildi 
hvers sætis og samband milli þeirra. Nemendur þurfa að átta sig á gildi kommunnar 
og getur verið gagnlegt að skoða staðsetningu kommu í skráningu á niðurstöðum 
mælinga. Mikilvægt er að nemendur átti sig á að fjöldi aukastafa getur verið 
óendanlegur. Nemendur þurfa að fá tækifæri til að leika sér með tugabrot, t.d. raða 
tölum eftir stærð, mæla með tveggja stafa nákvæmni, para saman tölur sem upp
fylla tiltekin skilyrði og myndgera tugabrot. Þeir þurfa líka að þekkja vel dæmi um 
notkun tugabrota í samfélaginu og átta sig á hvaða fjölda aukastafa er raunhæft að 
tala um.   
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Nálgun þarf að vera fjölbreytt. Talnahúsið er gott líkan að vinna með og auðveldar 
mörgum nemendum skráningu og lestur tugabrota. Mikill stuðningur er af ýmsum 
hjálpargögnum. Gott er að nota talnalínu og skoða hvernig alltaf er talið upp í tíu 
áður en farið er í næsta sæti. Þannig má einnig skoða hvernig alltaf er hægt að finna 
 fleiri tölur sem lenda á milli tveggja talna. 

Ýmis æfingaforrit um sætisgildi má finna á Netinu og meðal annars á þessum 
slóðum. 
http://www.funbrain.com/cgibin/tens.cgi?A1=s&A2=2  http://www.321know.
com/plc.htm

Reikningur með tugabrotum byggist á sömu lögmálum og reikningur með heilum 
tölum. Þó er ýmislegt sem getur komið nemendum á óvart. Margir hafa byggt upp 
þann skilning að þegar tvær tölur eru margfaldaðar saman komi út tala sem er hærri 
en báðar tölurnar. Það er ekki alltaf tilfellið þegar margfaldað er með tugabrotum, 
ekki ef tugabrotið er milli 0 og 1. Varðandi deilingu er algengt að fólk telji að útkom
an sé alltaf lægri en önnur talan en ef reiknað er deilingardæmið 0,9 : 0,3 verður 
svarið 3. Það geta orðið skemmtilegar umræður þegar nemendur velta vöngum yfir 
 þessu og þeir þróa þá jafnframt skilning sinn á reikniaðgerðum og brotum. 

Prósentur, almenn brot og tugabrot eru þrjár gerðir brota. Nemendur þurfa að gera 
sér meðvitað grein fyrir þessum þremur leiðum til að skrá brot og samband þeirra. 
Miðað er við að nemendur hafi áður náð nokkrum skilningi á almennum brotum og 
tugabrotum. Algengt  er að breyta á milli skráningarforma, bæði til að átta sig betur 
á stærðum talna og við útreikninga. Gott er að nota sömu líkön og eru hundraðrúðu
net og prósentureitur dæmi um heppileg líkön. Í  Geisla hafa nemendur kynnst notk

un prósentureits og hentar hann vel þegar unnið er með þægilegar tölur eða nóg er 
að áætla. Prósentureitur er einnig góður til að skoða hækkun og lækkun. Nemendur 
hafa áður kynnst þeirri leið að finna eitt prósent og margfalda síðan með fjölda pró
senta. Prósentujafnan hefur ekki verið kynnt en verður skoðuð í næstu bók.

Prósentur eru mikið notaðar í daglegu lífi og búa nemendur yfir töluverðri óform
legri þekkingu sem mikilvægt er að ganga út frá. Þeir þurfa að skerpa skilning sinn 
og geta beitt honum á fjölbreytt verkefni. Æskilegt er að vinna með raunveruleg 
viðfangsefni t.d. úr dagblöðum og auglýsingum. Í byrjun er gott að nota þægilegar 
tölur og einföld brot.  Hvetja þarf nemendur til að nýta sér líkön og teikningar til 
að útskýra lausnir og lausnaleiðir sínar. Þeir þurfa að fá tækifæri til að efla skilning 
sinn á prósentuhugtakinu með því að glíma við prósentudæmi sem eru sprottin úr 
veruleika nemenda. 

NÁMSGAGNASTOFNUN 2006 – KENNSLULEIÐBEININGAR

8 tíu  1
�,1 �,�

0%

0

100%

��00



Stærðfræði

��

Í prósentureikningi er oft gott að nota námundun og áætla svör til að gera sér grein 
fyrir á hvaða talnabili nákvæmt svar liggi. Sama má segja um tugabrotsreikning. 
Vasareiknir er gott tæki fyrir nemendur til að sjá að það að áætla svör getur verið 
gagnlegt. Hvetja ætti  nemendur til að áætla alltaf svör áður en þeir slá tölur inn í 
vasareikninn og að horfa gagnrýnum augum á niðurstöðuna því oft verða villur í 
 innslætti og hugsunarvillur við val á reikniriti. 

Kennsluhugmyndir
Kveikjuverkefni að þessum kafla gæti verið að slá inn í vasareikni tölu á borð við 
2356,7892107 og biðja nemendur að reyna að breyta henni í 0. Reglan er að aðeins 
má losna við eina tölu í einu. Dæmi: Til að losna við 9 þarf að draga 0,009 frá. Þetta 
má gera með því að vera með myndvarpavasareikni eða vasareikni varpað með 
skjávarpa eða þá að nemendur vinna saman í pörum. Kennari ákveður í hvaða röð 
á að losna við tölurnar. Glíman við þetta verkefni ætti að hjálpa nemendum að rifja 
upp þekkingu sína á tugabrotum og hita þá upp í umræður um hvað tugabrot sé og 
skoðun á talnahúsi. Mikilvægt er að nemendur átti sig á að talnahúsið getur stækkað 
endalaust bæði til hægri og vinstri. Ræða þarf um sætisgildi.

 Fyrstu tíu dæmin í kaflanum eru æfingadæmi í skráningu og lestri á tugabrotstölum 
sem nemendur ættu að geta unnið nokkuð sjálfstætt. Kjörið er að biðja nemendur 
að búa til fleiri dæmi á borð við dæmi 9. 

Á blaðsíðu 78 eru dæmi þar sem fengist er við samlagningu og frádrátt tugabrota. 
Mikilvægt er að nemendur átti sig á í hvaða samhengi slíkur reikningur er stundaður 
og að talnadæmi getur verið byggt á sögum úr ólíkum samhengi. Gott getur verið 
að hvetja nemendur til að nota talnalínu við útreikningana. 

Nemendur hafa ekki mikið fengist við margföldun og deilingu tugabrota. Heppilegt 
getur verið að skoða margföldun og deilingu tugabrota á talnalínu áður en nem
endur byrja að glíma við dæmin í bókinni. Þar er valin sú nálgun að bera saman 
margfeldi 4 · 2 og 0,4 · 2. Það er ekkert sem mælir á móti því að nemendur finni 
margfeldin með vasareikni en áherslu þarf að leggja á að þeir skilji og geti útskýrt 
samhengið milli dæmanna. Byrjað er að skoða margföldun tugabrots og heillar tölu 
en síðan er farið út í að skoða margföldun tugabrots með tugabroti. Þar er stuðst við 
rúðunetslíkan. Gott getur verið að vera með tvö hundraðrúðunet og leggja þau hvort 
ofan á annað til að sýna hvernig áhrif margföldunin hefur.

Áherslu þarf að leggja á að nemendur velti vöngum yfir þessu samhengi og er 
dæmi 31 kjörið umræðuverkefni. Dæmi 32 gæti líka hentað vel í hópumræður. Þar 
er fengist við deilingu með tugabroti í heila tölu. Síðan er rannsóknarverkefni sem 
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gott er að nemendur vinni hver fyrir sig. Kynnt er aðferð til að einfalda deilingu og 
gefur það tilefni til að safna saman þeim leiðum sem nemendur hafa farið og ræða 
í bekknum um leiðir. 

Neðst á blaðsíðu 82 er hópverkefni þar sem dregið er saman það sem hefur verið 
fengist við í kaflanum um tugabrot. 

Á blaðsíðum 83–91 er fengist við prósentur. Byrjað er að rifja upp mismunandi 
skráningarform og notkun prósentureitsins. Dæmi 43–54 ættu nemendur að geta 
unnið nokkuð sjálfstætt. 

Á blaðsíðum 85–88 er fengist við útreikninga varðandi mataræði. Fyrst er skoðað 
hvernig hitaeiningar eru reiknaðar út en síðan eru nemendur látnir reikna út eigið 
fæðuval. Í bókinni eru gefnir nokkrir valkostir en á heimasíðu manneldisráðs má fá 
aðgang að forriti þar sem nemendur geta fengið uppgefnar upplýsingar um margar 
fæðutegundir. Hér er reynt að tengja saman umræðu um heilbrigðar matarvenjur og 
stærðfræði. Það væri því kjörið að efna til samstarfs við heimilisfræðikennara og 
jafnvel íþróttakennara og búa til þemaverkefni út frá þeim vangaveltum sem settar 
eru fram í þessum hluta kaflans. Nemendur geta gert kannanir á matarvenjum, farið 
í morgunhlaup og fengið sér morgunverð saman, búið til mat, skoðað umbúðir af 
mismunandi fæðutegundum, athugað brennslu við líkamsáreynslu og svona mætti 
 lengi telja. Í verkefnunum í kaflanum þurfa þeir að finna hve margar prósentur til
tekinn hluti er og prósentur af heild. 

Á blaðsíðum 89–90 er skoðuð prósentulækkun og prósentuhækkun. Þar er prósentu
reiturinn notaður til að hjálpa nemendum að átta sig á upplýsingum og reikna út frá 
þeim. Hér gætu nemendur skoðað dagblöð eða tilboð á Netinu. Markmiðið er að 
þeir átti sig á að þeir geta fundið hlutann og bætt við eða dregið frá eða fundið strax 
margföldunarstuðulinn og notað hann. 

Á blaðsíðu 91 eru gefin dæmi um starfsstéttir sem nota mikið tugabrot og prósentur 
í starfi sínu. Kjörið er að nemendur velji sér eina starfsstétt og geri stutta greinargerð 
um hvernig hún notar þessa þætti stærðfræðinnar við vinnu sína. Þeir geta valið á 
 milli kostanna í bókinni eða fundið fleiri. Hvetja mætti þá til að fara í heimsókn á 
vinnustað og taka viðtöl við starfsfólk til að afla sér gagna. Í kaflanum eru mörg 
hópverkefni og því gæti hentað að nýta þetta verkefni sem einstaklingsverkefni og 
gera ráð fyrir að nemendur skili því sem skýrslu eða greinargerð. 

Verkefnin á síðustu blaðsíðunni eru dæmi um þau viðfangsefni sem fengist hefur 
verið við í kaflanum. Verkefnin eru ekki þung heldur er lögð áhersla á að draga fram 
aðalatriðin. Gaman gæti verið að enda umfjöllun um kaflann með því að allur hópur
inn vinni verkefnin saman og ná þannig bekkjarumræðu um aðalatriðin. 

Meginviðfangsefni þessa kafla er reikningur með tugabrot og margvísleg vinna 
með prósentur. Vel má hugsa sér að velja úr viðfangsefnunum og kafa dýpra í þau. 
 Einnig mætti geyma viðfangsefni t.d. um mataræðið og nota þau sem upprifjunar
verkefni seinna. Kaflinn er langur en líta má á að hann skiptist í umfjöllun um tuga
brot (bls. 76–82), upprifjun á prósentum (bls. 83–84) og æfingu í prósentureikningi 
með uppsprettu úr daglegu lífi (bls. 85–92). Í næstu bók er stór kafli um prósentu
reikning og er þessi kafli undanfari hans. 
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Tölfræði     

Inntak
Markmið að nemendur:

• Þekki hugtökin tíðni, tíðasta gildi, meðaltal, miðgildi og dreifing og geti 
notað þau til að lýsa gagnasafni.

• Geti notað súlurit, línurit, stuðlarit og önnur einföld myndrit til að setja fram 
tölulegar upplýsingar.

• Geti túlkað og lesið úr tölfræðilegum upplýsingum.
• Þjálfist í að nota gagnasöfn og gera kannanir til að afla tölulegra upplýsinga. 
• Kynnist mismunandi leiðum við flokkun og úrvinnslu tölulegra upplýsinga.

Aðferðir
Markmið að nemendur:

• Þjálfist í að beita rökhugsun og draga ályktanir út frá tölfræðilegum upplýs
ingum.

• Setji fram tilgátur og finni leiðir til að komast að rökstuddri niðurstöðu.
• Kynnist möguleikum til að vinna úr upplýsingum með aðstoð töflureiknis.

Umfjöllun um inntak og vinnubrögð
Tölfræðilegar upplýsingar, töflur og myndrit verða sífellt meira áberandi í fjölmiðl
um. Allir þjóðfélagsþegnar verða að geta túlkað og metið slíkar upplýsingar til 
þess að geta tekið upplýstar ákvarðanir um samfélagsleg málefni og einnig ýmsar 
ákvarðanir sem varða persónulega hagsmuni. Læsi á tölulegar upplýsingar er hluti 
af almennu læsi sem allir þurfa að búa yfir í nútíma þjóðfélagi. Því er eðlilegt að 
tölfræði fái töluvert vægi í nýju námsefni fyrir unglingastig. 

Í tölfræðinni koma fyrir fjölmörg hugtök sem nemendur þurfa að ná tökum á. Má 
þar nefna hugtök sem notuð eru til að lýsa miðsækni eins og tíðni, tíðasta gildi, 
miðgildi, meðaltal og dreifing. Einnig eru til margs konar myndrit og hugtök yfir 
þau. Nemendur hafa kynnst flestum þessara hugtaka áður en búast má þó við að 
 rifja þurfi upp með þeim merkingu sumra þeirra eins og miðgildis, tíðasta gildis og 
 tíðni. Dreifing er nýtt hugtak en það er mjög gegnsætt og ætti ekki að vefjast fyrir 
nemendum. 

Nokkuð virðist á reiki hvenær og um hvers konar myndrit hugtökin, súlurit, stuðla
rit og stöplarit eru notuð. Súlurit eru oftast notuð fyrir breytur sem mældar eru á 
nafnkvarða en einnig virðist hugtakið súlurit notað fyrir breytur sem mældar eru á 
rað eða jafnbilakvarða. Þá er ekki haft bil á milli súlnanna. Hugtökin stöplarit og 
stuðlarit eru einnig notuð um myndrit þar sem verið er með breytu sem er mæld á 
jafnbila eða hlutfallskvarða. Þar er ekki bil á milli stöpla eða stuðla. Til þess að 
 reyna að komast hjá ruglingi var því ákveðið að nota hugtakið súlurit um myndrit 
þar sem breytur eru mældar á nafnkvarða en stuðlarit um myndrit þar sem breytur 
eru mældar á rað, jafnbila eða hlutfallskvarða. Í súluritum er því haft bil á milli 
 súlna en stuðlarit eru samhangandi. Á blaðsíðu 96 er hugtakið stuðlarit notað í 
 fyrsta sinn og þarf að kynna það fyrir nemendum. Þegar gerð eru stuðlarit út frá 
 stóru gagnasafni þarf oft að skipta gögnum í flokka eða talnabil og síðan er skráð 
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 tíðni fyrir hvern flokk. Talnabilin þurfa að vera jafnstór. Dreifing gagnanna og 
 fjöldi athugana hefur áhrif á hve stór þau eru höfð. Verkefnin á blaðsíðum 94–95 
eru æfing í flokkun gagna og gerð tíðnitaflna út frá flokkunum, þau eru því góður 
undirbúningur fyrir gerð stuðlarita.  

Á vef Amalíu Björnsdóttur, dósents við KHÍ (http://vefir.khi.is/tolfraedi/) er að 
 finna góðar og einfaldar útskýringar á öllum helstu tölfræðihugtökum fyrir kennara. 
Þar eru einnig ágætar leiðbeiningar um hvernig nýta má töflureikni við tölfræðilega 
úrvinnslu. Þar er meðal annars að finna ágæta umfjöllun um laufrit og punktarit. Á 
blaðsíðu 99 er hæð drengja og stúlkna í nemendahóp sýnd með laufriti. Laufrit sýna 
vel tíðni og dreifingu gagnasafns og auðvelt er að sjá dreifingu, hæsta og lægsta 
 gildi sem og miðgildi. Auk þess má auðveldlega bera saman tvo hópa með laufriti. 
Hugtakið laufrit er ekki kynnt fyrir nemendum enda er það ekki aðalatriðið heldur 
að nemendur geti lesið úr þeim upplýsingum sem sýndar eru með myndritinu. Mynd
ritin efst á blaðsíðu 99 eru í raun bara talnalínur þar sem hæð nemenda er merkt við 
línuna með punktum og eru punktar fyrir annað kynið settir fyrir neðan línuna en fyr
ir hitt ofan við línuna til aðgreiningar og til þess að hægt sé að bera saman kynin. 

 Lægsta gildi hjá stúlkum er 136 cm. Hæsta gildi er 156 cm. Miðgildið er 152 cm.  

 Lægsta gildi í gagnasafninu öllu er 132 cm en hæsta gildið 156 cm. Miðgildið er 
150. 

Nemendur hafa gert töluvert af því að gera eigin kannanir og setja fram niðurstöður 
 þeirra á myndrænan hátt með töflum og línuritum. Hætta er á að slík gagnaöflun 
 verði nokkuð takmörkuð bæði hvað varðar fjölda athugana og einnig talnagildi 
sem fengist er við. Því er hér annars vegar lögð áhersla á að nemendur vinni úr fyr
irliggjandi upplýsingum og gögnum sem aðrir hafa safnað og aðgengileg eru t.d. 
á Netinu. Hins vegar er gert ráð fyrir að nemendur afli sjálfir gagna en þá er lögð 
áhersla á að þeir safni ekki færri en 100 athugunum eða mælingum. Þetta er gert 
til að gera úrvinnsluna meira krefjandi og einnig ætti að vera meira mark takandi 
á gögnum sem byggð eru á fleiri athugunum. Þó er ætíð mikilvægt að ræða hversu 
víðtækar ályktanir má draga af takmörkuðum fjölda athugana. 

Í lok kaflans er fengist við línurit og túlkun og framsetningu upplýsinga með línu
ritum. Með línuritum er oft verið að sýna samhengi milli tveggja breyta, t.d. milli 
vegalengdar og tíma. Nemendur hafa tilhneigingu til að líta á línurit sem einhvers 
konar mynd af aðstæðunum sem línuritið tengist og stundum má segja að línuritin 
gefi slíka mynd. Línan í línuritinu í verkefni 18a á blaðsíðu 101 gefur nokkuð góða 
mynd af því hvernig vatnsyfirborðið í baðkarinu hækkar sé gengið út frá því að 
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baðkarið sé af hefðbundinni gerð með beinar hliðar. Í seinna 
línuritinu gæti hins komið fram hvort nemendur líta á 
það sem mynd af aðstæðum eða samhengi milli 
tveggja breyta. Þeir nemendur sem ekki hafa náð 
tökum á þessari hugsun eru líklegir til að 
lýsa ökuferðinni á þann hátt að fyrst æki Börk
ur upp hæð, síðan æki hann á jafnsléttu en 
færi síðan niður hæðina aftur og svo fram
vegis. 

Dæmi um algengar ranghugmyndir í dæmi eins og þessu eru. 

Nemandinn lítur á línuritið sem kort.
Hann eða hún byrjuðu á því að ganga nokkuð langa vegalengd í norð‑
austur. Síðan gengu þau beint í austur og breyttu svo aftur um átt 
og fóru að ganga svolítið til suðurs.

Nemandinn lítur á línuritið sem mynd.
Eftir einn tíma vorum við búin að ganga �,� km. Þegar við vorum búin 
að ganga í tvo tíma vorum við komin á toppinn og þá höfðum við 
eingöngu gengið upp í móti. Síðan gengum við � km á sléttu. Eftir 
 nokkurn tíma byrjuðum við að fara niður af toppnum og efir tvo tíma 
vorum við komin niður aftur. 

Í norskri rannsókn þar sem þetta verkefni var notað svöruðu einungis 25% nemenda 
rétt, 18% litu á línuritið sem mynd eins og fram kemur í fyrra svarinu og 6% litu á 
það sem kort. 21% var með svar þar sem hraði var nefndur, 14% nefndu vegalengd 
og tíma án þess að samhengi þessara þátta kæmi fram og 2% komu með rúmfræði
legar skýringar7.

Það er því mikilvægt að nemendur fái tækifæri til að skoða og greina línurit og er 
það markmiðið með verkefnunum á blaðsíðum 101–103. 
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Fjarlægð 
að heiman í 
kílómetrum

Tími í klukkustundum

Línuritið sýnir gönguferð. 
Lýstu með eigin orðum því sem 
línuritið segir um gönguferðina.

7  Brekke, G. 2002. Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk. Læringssenterer, Osló.
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Á síðustu blaðsíðu kaflans eru myndrit byggð á upplýsingum sem fengnar eru á 
heimasíðu Blóðbankans. Er þetta ágætt dæmi um hvernig koma má upplýsingum á 
framfæri á einfaldan hátt með hjálp myndrita. Ekki er auðvelt að finna upplýsingarn
ar en ef leitað er í leitarvél undir leitarorðunum blóðbankinn í tölum eða blóðflokk
ar Íslendinga má finna þær og fleiri tölulegar upplýsingar. (http://svali.landspitali.
is/lsh_ytri.nsf/pages/bb_0302)

Kennsluhugmyndir
 Hefja mætti vinnu við þennan kafla með þankahríð þar sem gerður er listi yfir öll 
þau tölfræðihugtök sem nemendur þekkja. Þeir geta síðan skipt með sér að skil
greina og gera grein fyrir merkingu hugtakanna. Nemendur gætu í sameiningu útbú
ið skyggnusýningu með útskýringum og dæmum um merkingu hugtaka og notkun 
 þeirra. Nemendur gætu notað töflureikni til að búa til töflur og myndrit og jafnvel 
framkvæmt tölfræðilega útreikninga með töflureikni. 

Á sama hátt mætti kanna og ræða hugmyndir nemenda um hvers vegna nemendur 
í 8. bekk þurfa að læra tölfræði.  

Meginatriðið með verkefnunum á blaðsíðum 93–96 er að nemendur nái tökum á hug
tökunum tíðasta gildi, tíðni, miðgildi og meðaltal. Einnig læra þeir að flokka gögn, 
búa til tíðnitöflur og stuðlarit á grundvelli þeirra. Nemendur geta notað þau gögn 
og þær upplýsingar sem gefnar eru á þessum síðum og unnið sig sjálfir í gegnum 
verkefnin, einir eða í hópum, en einnig má nota einhver önnur gögn sem nemendur 
eða kennari aflar. Nota mætti hópverkefnin tvö sem eru á blaðsíðu 96–97 sem verk
lýsingar og byrja strax á þeim að lokinni upprifjun á hugtökum. Einnig mætti byrja 
á verkefninu á blaðsíðu 96 og nota það til að skoða með nemendum hvernig flokka 
má gögn og búa til stuðlarit. Þeir geta síðan unnið hópverkefnið efst á blaðsíðu 97. 
Tilvalið er að nota tækifærið til að kenna nemendum að nýta töflureikni ef þeir 
 kunna það ekki nú þegar. Huga mætti að samstarfi við kennara í upplýsingatækni. 
 Einnig má benda á að væntanlegt er þemahefti með þessu námsefni þar sem sérstak
lega verða kynntir ýmsir möguleikar á notkun töflureiknis í stærðfræðinámi. 

Markmiðið með verkefnunum á blaðsíðu 98–100 er að nemendur geti lesið, túlkað 
og dregið ályktanir af upplýsingum sem settar eru fram á fjölbreyttan hátt. Æskilegt 
er að nemendur vinni þessi verkefni tveir og tveir saman svo þeir geti rætt saman 
og borið saman niðurstöður sínar. Hér eru myndrit sem nemendur hafa eflaust ekki 
séð áður eins og myndritin efst á blaðsíðu 99. Þó formið sé framandi er mikilvægt 
að reyna að lesa úr upplýsingunum og með smá rökhugsun ætti það ekki að reynast 
 erfitt. Nemendur gætu spreytt sig á að setja upplýsingarnar í myndritum a–d upp 
í laufrit og upplýsingar úr laufritunum upp á talnalínu eins og gert er í myndritum 
a–d. Þeir geta síðan rætt kosti og galla hverrar framsetningar fyrir sig. 

Hvað punktarit varðar þá er mikilvægt að nemendur átti sig á að með þeim er verið 
að greina samband milli tveggja breyta. Þeir þurfa jafnframt að skilja er að átta sig á 
að þó hægt sé að sýna fram á samband milli tveggja breyta er ekki endilega hægt að 
fullyrða að það sé orsakasamband. Sem dæmi má nefna að oft fer saman að sala á ís 
 eykst og fleiri fara í sund. Orsakirnar má finna í veðrinu og þó hægt sé að sýna fram 
á samband á milli íssölu og fjölda sundferða þá er ekki orsakasamband þar á milli. 
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Með línuritunum á blaðsíðu 101 er líka verið að sýna samband milli tveggja breyta. 
Kvarðinn á hvorum ás fyrir sig er samfelldur og því er um samfellda línu að ræða.  
Hér að framan hefur verið gerð grein fyrir algengum ranghugmyndum. Nota má 
verkefnin á blaðsíðu 101 til að kanna hverja hugmyndir nemenda eru og ræða þær 
síðan. Vafalaust koma fram mismunandi lausnir og skilningur sem mikilvægt er að 
ræða. Síðan má nota dæmi 20 til að sýna fram á og ræða samhengið milli ílátanna 
og línuritanna. 
 Spyrja má:

• Hvaða hlutar ílátanna eru eins?
• Hvaða hlutar myndritanna eru eins?

Slíkar spurningar ættu að geta komið nemendum á sporið.  Nemendur geta síðan 
 spreytt sig á að búa til línurit fyrir ílátin í dæmi 21. 

Verkefnin á síðustu tveimur blaðsíðum kaflans eru dæmi um hvernig tölfræði og 
myndrit eru notuð víða í samfélaginu við að koma upplýsingum á framfæri. Nem
endum er ætlað að lesa úr upplýsingum og túlka þær. Nauðsynlegt er að þeir ræði 
saman um niðurstöður og beri þær saman. Einnig geta nemendur sjálfir reynt að 
 finna fleiri dæmi um slíkar upplýsingar. Þeir gætu til dæmis unnið í hópum og tekið 
eitt dagblað og fundið allar tölfræðilegar upplýsingar í því og greint hvaða tilgangi 
þær þjóna eða leitað að upplýsingum á Netinu. 

Eins og fram hefur komið mætti nálgast stóran hluta af markmiðum þessa kafla í 
gegnum rannsóknarverkefni sem nemendur framkvæma sjálfir sé þess gætt að þeir 
afli og vinni úr bitastæðum gögnum. Þó er æskilegt að nemendur fari í gegnum 
verkefnin á blaðsíðu 99–102 á svipaðan hátt og gerð hefur verið grein fyrir hér að 
framan. 
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Breytingar

Inntak
Markmið að nemendur: 

• Kynnist því að lýsa má stærðfræðilegu inntaki á ýmsa vegu.
• Geri sér grein fyrir tengslum inntaksþátta stærðfræðinnar.
• Átti sig á að stærðfræðileg hugtök eru oft notuð til að lýsa því sem gerist í 

raun og veru. 
• Fái þjálfun í að beita stærðfræðilegri þekkingu sinni í margvíslegu 

samhengi.

Aðferðir
Markmið að nemendur:

• Kynnist því að setja má fram stærðfræðileg hugtök á fjölbreyttan hátt.
• Beiti rannsóknum og athugunum. 

Umfjöllun um inntak og vinnubrögð
Í Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði (1999) er inntaksþáttum skipt niður á 
nokkuð hefðbundinn hátt en þeir eru sem kunnugt er:

• Tölur.
• Reikniaðgerðir, reiknikunnátta og mat.
• Hlutföll og prósentur.
• Mynstur og algebra.
• Rúmfræði.
• Tölfræði og líkindi.

Inntaksþátturinn mælingar er ekki tilgreindur sérstaklega eins og gert er sums 
staðar annars staðar heldur eru mælingar tengdar öðrum þáttum eins og tengslum 
stærðfræði við daglegt líf og umhverfi, rúmfræði og einnig má segja að tölfræði og 
mælingar séu mjög tengdar þar sem þar er mjög oft verið að meðhöndla einhvers 
konar mælinganiðurstöður. 

Til eru ýmsar aðrar leiðir til að flokka stærðfræðilegt inntak. Í alfræðiorðabókinni 
 Wikipedia sem finna má á Netinu er stærðfræðilegt inntak flokkað á eftirfarandi hátt 

• Magn. 
• Breyting.
• Uppbygging.
• Rými.
• Strjál stærðfræði.
• Hagnýt stærðfræði.
• Frægar setningar og tengsl.
• Undirstöður og aðferðir.
• Saga og heimur stærðfræðinga.
• Stærðfræði og önnur svið.

http://en.wikipedia.org/wiki/Mathematics
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Í þessu námsefni hefur einkum verið stuðst við hina hefðbundnu skiptingu inntaks
þátta sem fram kemur í Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði (1999). Inntaksþættirn
ir skarast á ýmsan hátt þó tekið sé mið af slíkri skiptingu. Tölur og reikningur eru 
t.d. samofin flestum öðrum þáttum og það sama má segja um alla aðra þætti. Það er 
 erfitt að fjalla um tölfræði án þess að til komi margs konar mælingar, talnameðferð 
og útreikningar. Fjölmargir þættir rúmfræðinnar eru líka nátengdir bæði mælingum 
og útreikningum svo dæmi séu tekin.

Í þessum kafla er reynt að tengja saman inntaksþætti á svolítið annan hátt en tíðkast 
hefur. Hugtakið breytingar er lagt til grundvallar og velt upp spurningum um á 
hvern hátt lýsa má breytingum bæði með tölum og tölfræðilegum upplýsingum, í 
rúmfræðilegu samhengi og á annan hátt. Ekki er hægt að lýsa öllum breytingum 
með hjálp stærðfræðilegra hugtaka en mjög oft er það hægt.

Ekki eru teknir fyrir neinir nýir þættir en gert er ráð fyrir að nemendur beiti og 
nái betri tökum á ýmsum atriðum sem þeir hafa fengist við áður, svo sem eins og 
flutningum og lestri og túlkun tölulegra upplýsinga. 

Kennsluhugmyndir
Gert er ráð fyrir að vinna nemenda hefjist með hópverkefni þar sem þeir ræða ýmsar 
breytingar, bæði sem snúa beint að þeim sjálfum og einnig breytingar sem orðið 
hafa í samfélaginu. Það eru t.d. ákveðnir þættir sem hafa breyst gríðarlega mikið á 
örfáum árum svo sem eins og farsímanotkun. Svo miklar breytingar eru mjög oft til
komnar vegna þróunar á tækni eða aðgengi meðan aðrir þættir breytast mun hægar 
eins og t.d. skólastofur. Nemendur geta rætt þessar spurningar sín á milli en einnig 
er tilvalið að ræða breytingar við fólk á ýmsum aldri. Fólk sem komið er á efri ár í 
dag hefur t.d. flestallt upplifað gríðarlegar breytingar bæði hvað varðar samfélagið 
í heild og breytingar á tæknisviðinu. Viðfangsefni sem þetta væri tilvalið að vinna í 
tengslum við aðrar námsgreinar svo sem samfélagsgreinar, íslensku og upplýsinga
tækni. 

Verkefnin á fyrstu blaðsíðunni ættu nemendur að geta unnið upp á eigin spýtur. 
Þar eru dæmi um hvernig nota má stæður til að lýsa sambandi talna. Á blaðsíðum 
106–107 er einkum fengist við flutninga. Í dæmi 7 er mikilvægt að nemendur prófi 
sig áfram með því að teikna og mæla. Einnig gæti verið gott að vera með mislanga 
mjóa renninga eða pinna og prófa að búa til þríhyrninga og breyta síðan einhverjum 
stærðum. 

Í dæmi 8 er æskilegt að sjá hvort og á hvern hátt nemendur beita hugtökum sem 
þeir hafa áður lært til að lýsa rúmfræðilegum flutningum. Vera má að kennari telji 
nauðsynlegt að rifja þau hugtök upp með nemendum. Einnig má beina sjónum að 
hnitum hornpunkta þríhyrningsins og hvernig þau breytast við þá flutninga sem 
koma fram í verkefninu. 

Að því loknu ættu nemendur að geta unnið verkefni 9–13 upp á eigin spýtur. 

Í dæmi 14 er skoðað hvað einkennir hnit punkta á lóðréttri línu, láréttri og skálínu 
með hallatöluna 1 sem liggur í gegnum upphafspunkt og sker xás í –3. Þetta er fyrst 
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og fremst gert til að benda nemendum á að þarna er samhengi en ekki eru settar 
fram jöfnur línanna. Fara má lengra með þetta verkefni og sumir nemendur ættu að 
geta sökkt sér niður í það, meðal annars með hjálp tölvuforrita. Sem dæmi má nefna 
forritið Flott föll sem Námsgagnastofnun hefur gefið út og einnig er hægt að finna 
smáforrit á Netinu sem gera manni kleift að kanna föll.
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_109_g_3_t_2.html?open=activities
Í þessum forritum eru föll sett fram á formlegan hátt sem jöfnur annaðhvort á form
inu y = ax + b eða sem föll  f(x) = x. Ekki er hægt að skilgreina lóðrétta línu með 
þessum forskriftum en auðvelt er að skoða láréttar línur, skálínur og ýmsa boga.

Línuritin á blaðsíðu 109 eru dæmi um hvernig nota má línurit þegar breyta á milli 
eininga eins og celcíusgráða og fahrenheitgráða eða dollara og evru. Hægt er að 
 finna fleiri slík dæmi t.d. breyta á milli kílómetra og mílna og einnig mætti nota 
aðra gjaldmiðla en evrur og dollara. Nemendur gætu sjálfir gert línurit út frá fleiri 
gjaldmiðlum og breytt þeim verðum sem upp eru gefin við dæmi 18. Þeir gætu 
 einnig breytt verði á einhverjum hlutum sem þá langar til að eignast yfir í erlenda 
gjaldmiðla og síðan reynt að finna verð á þeim hlutum á Netinu og borið saman 
við umreiknað verð út frá íslensku verði. Vafalaust kemur í ljós nokkur verðmunur 
og mætti þá velta fyrir sér í hverju hann felst. Á Netinu má einnig finna vefsíður 
(currency converter) með forritum sem breyta milli gjaldmiðla og gætu nemendur 
haft gaman af að skoða þær. Þetta eru ágætt dæmi um raunverulegar breytivélar. 

Upplýsingarnar sem fengist er við í verkefnunum á blaðsíðu 110 eru teknar úr mann
fjöldaspá Hagstofunnar. Á vef Hagstofunnar (http://www.hagstofa.is) er að finna 
gríðarlega mikið af tölulegum upplýsingum og eitt af markmiðunum með þeim 
er að lýsa og spá fyrir um breytingar sem verða í samfélagi okkar. Hér er spá um 
mannfjölda skoðuð og er það að mörgu leyti áhugavert, meðal annars með tilliti til 
þess hve miklar sveiflurnar eru í raun og veru og hvernig þær haldast. Sjálfsagt er 
að beina nemendum í að skoða fleiri upplýsingar á vef Hagstofunnar. Þeir geta lagt 
upp með að finna eitthvað sem gæti hafa breyst mikið eða lítið á undanförnum 10 
árum. 

Í samantekt um efni kaflans er ástæða til að ræða um hvernig hugtakið breyting 
birtist í þeim inntaksþáttum stærðfræðinnar sem nemendur hafa verið að fást við í 
þessum kafla þ.e. algebru, rúmfræði og tölfræði. 
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Viðhorf til stærðfræðináms

Aðferðir
Markmið að nemendur:

• Geri sér grein fyrir eigin viðhorfum.
• Greini ólíkar verkefnagerðir og vinnubrögð í stærðfræði.
• Geti rökstutt skoðanir sínar.
• Noti stærðfræðihugtök í umræðum um stærðfræði.
• Geti tjáð sig munnlega og skriflega um stærðfræði.

Inntak
Markmið að nemendur:

• Kunni deili á hvað felst í einstökum efnisþáttum stærðfræðinnar.

Umfjöllun um inntak og vinnubrögð
Áhugi á rannsóknum um hugmyndir og viðhorf nemenda hefur verið mikill síðan á 
áttunda áratug 20. aldar. Ætla má að þessi rannsóknaráhugi byggist á þeirri skoðun 
að viðhorf hafi áhrif á hvernig fólk skilur sjálft sig og umhverfi sitt og hvernig það 
tekst á við lífið. Á grundvelli hugmynda um tiltekið málefni þróar einstaklingur 
með sér viðhorf til þess. Viðhorf hans þróast út frá einföldum skynjunum, reynslu, 
hugmyndum og væntingum til lífsins almennt. Viðhorf hafa mikil áhrif á hegðun 
og viðbrögð einstaklingsins, þ.e. hvernig hann skynjar og skilur. Viðhorf hafa því 
áhrif á hvers konar tilfinningar vakna og hve mikill áhugi er t.d. á að takast á við 
stærðfræðinám.

Meðvitund fólks hefur vaknað um áhrif viðhorfa á nám. Nú er litið svo á 
að viðhorf séu hluti af námi. Í Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði (1999) 
er lögð áhersla á að nemendur  öðlist jákvætt viðhorf til stærðfræðinnar  
og kynnist skemmtigildi hennar. (bls. 10) Margir telja að mikið væri unnið í stærð
fræðinámi ef það þætti gefa mörg tilefni til ánægjulegrar 
upplifunar og kallaði fram jákvæðar tilfinningar. Mikil
vægt er að hafa í huga að margt hefur áhrif á viðhorf til 
stærðfræði og stærðfræðináms, t.d. eigin reynsla af stærð
fræðinámi, samskipti við kennara, efnisþættir, námsefni, 
kennsluaðferðir, viðhorf bekkjarfélaga, viðhorf heima 
fyrir og umræða um stærðfræði í samfélaginu. Viðhorf 
til námsgreinar og náms eru ásamt vitrænum þáttum talin 
vera megingrundvöllur náms. Viðhorf snúa að þáttum 
eins og áhuga, jákvæðni og sjálfstrausti. Gagnlegt er 
fyrir nemendur að þekkja eigin viðhorf og það hjálpar 
kennara mikið við skipulagningu kennslu að þekkja 
viðhorf nemenda til efnisþátta og vinnubragða.  
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Kennsluhugmyndir
Í þessum stutta kafla er aðeins eitt viðfangsefni. Vel má hugsa sér að nemendur 
 glími við það í upphafi skólaárs og svo aftur um miðjan vetur. Miðað er við að nem
endur setji fyrst fram viðhorf sín hver og einn en síðan ræði þeir saman í litlum hóp
um. Fullyrðingarnar í verkefni 2 má líka ræða strax í hópum og safna síðan saman 
viðhorfum alls bekkjarins. 
Það gæti verið gott heimaverkefni að skrifa um eigin hugmyndir um stærðfræði 
og stærðfræðinám. Í Flatarmálum 1. tölublaði 2005 eru ritgerðir um stærðfræði í 
umhverfinu eftir tvær unglingsstúlkur. Gaman gæti verið að lesa ritgerðirnar fyrir 
nemendur eða biðja þá að lesa þær og skrifa eigin vangaveltur í framhaldi af því.  
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