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Um námsefnið
Gott er í upphafi vetrar að ræða við nemendur um stærðfræðinám og vinnubrögð. 
Einnig þarf að vekja athygli þeirra á uppbyggingu námsbókarinnar og þeim táknum 
sem þar eru notuð. Gert er ráð fyrir að tekinn sé tími í að skoða bókina og að 
nemendur velti fyrir sér hvað þeir hafi lært og hvernig þeir læri. Heppilegt getur 
verið að lesinn sé saman upphafstextinn og nemendur vinni síðan verkefnin 
sjálfstætt. Að því loknu er mikilvægt að nemendur og kennari ræði saman um 
leiðir við nám og hvernig verkefni nemendum þykja áhugaverð. Nemendur geta sagt 
frá hvað þeir merktu við sem leiðir við stærðfræðinám og hvers vegna. Það gefur 
kennara góða innsýn í hvaða möguleika nemendur sjá og hvernig þeir hugsa um 
námið. Þeir þurfa að finna að stærðfræðinám bjóði upp á fjölbreytt vinnubrögð þar 
sem þeir hafa möguleika á að hafa áhrif á vissa þætti. 

Námskrá
Náms efn i› tek ur mi› af A›alnámskrágrunnskóla í stær› fræ›i. Eink um er stu›st vi› mark
mi› sem sett eru fyr ir mi› stigi. Náms efn i› er sjálf stætt fram hald af náms efn is flokkn um 
Einingu og er mi› a› vi› a› nem end ur hafi kynnst vinnu brög› um eins og a› rann saka, 
ræ›a, túlka, vinna hlut bund i›, skrá og leysa flraut ir. 

1A og 1B
Grunn náms efni 5. bekkj ar er sam sett af tveim ur grunn bók um, Geisla 1a og Geisla 1b, 
flrem ur flema heft um, verk efna möppu og kennslu lei› bein ing um sem finna má á heima sí›u 
Náms gagna stofn un ar. Auk fless er ‡m iss kon ar efni á vef Náms gagna stofn un ar og til eru 
margs kon ar kennslu for rit og ann a› ít ar efni. 

Í kennslu lei› bein ing um er fjall a› um mi› stigs nem and ann og stær› fræ›i nám. 
fiar er einnig um fjöll un um sér hvern kafla í grunn bók un um. Gefn ar eru 
kennslu hug mynd ir og dregn ar fram meg in hug mynd ir me› hverj um kafla. Gert 
er ráð fyrir a› hver kenn ari byggi upp heild stætt kennslu ferli fyr ir sinn bekk. 
Áhersla er lög› á a› nem end ur flrói me› sér gó› an skiln ing og geti gert sk‡ra 
grein fyr ir lausn um sín um. Sér stak ur kafli er um náms mat. Hugmyndir a› 
námsmatsverkefnum eru í möppu og á læstu svæði kennara. Þar eru líka gef in dæmi 
um matsvi› mi›. 

Grunn bæk urn ar eru einnota flar sem nem end ur ‡m ist skrá lausn ir sín ar og vanga velt ur 
í sjálfa bók ina e›a í vinnu hefti. fiar má finna fjöl breytt vi› fangs efni af ‡ms um svi› um 
stær› fræ› inn ar. Fyrri bók inni er skipt í tíu kafla sem heita; Þrautir,Mælingar,Margföldun
ogdeiling,Rúmfræ›iogflrívídd,Reiknia›ger›ir,Mynsturogbreytur,Almennbrot,Reitir
oghnitakerfi,TalnaleikniogJólískóla.Seinni bókinni er skipt í 10 kafla sem heita: Vetur,
Ritháttur og brot, Flutningur og form, Reiknia›ger›ir, Mynstur og algebra, Flatarmál,
Líkindi,Brot,firautir,Fer›alög.
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Þemahefti
fiemaheftin flrjú eru fjölnota bækur. fiau heita 
Töfrar, D‡r í Afríku og Mynstur. Vi› lausn 
verkefnanna í flemaheftunum gefst nemendum 
tækifæri til a› efla stær›fræ›iflekkingu sína og 
beita henni á ‡mis svi›. Verkefnin í heftinu Töfrar 
tengjast öll bókinni Abrakadabra, eftir Kristínu 
Steinsdóttur. fiau eru flest í léttum dúr og reyna á rökhugsun, innsæi og talnaskilning. 
Í flemaheftinu um d‡r eru stór d‡r í Afríku sérstaklega sko›u›. Stær›fræ›ilegt inntak er 
fyrst og fremst háar tölur, hlutföll, myndrit og samsettir útreikningar. Megininntak í heftinu 
Mynstur eru flutningar og formsko›un. Einnig eru verkefni flar sem nemendur eiga a› búa 
til mynstur bæ›i rúmfræ›ileg og talnamynstur. Gó› tækifæri gefast til listsköpunar. 

Aftast í þemaheftunum eru hugtakakort sem 
nýta má við skipulagningu á viðfangsefnum 
tengdum öðrum þemum en eru í bókunum. 
Sem dæmi væri hægt að verja aðrar 
skáldsögur sem grunn að þemavinnu, 
húsdýr eða annað.

Verkefnamappa
Í verkefnamöppu eru ‡mis verkleg vi›fangsefni, spil og fleira ítarefni. 
Í kennslulei›beiningum eru settar fram hugmyndir um notkun fleirra 
en kennurum er vitanlega í sjálfsvald sett hva›a verkefni fleir n‡ta fyrir 
nemendur sína og á hva›a hátt.

†msar lei›ir má fara vi› a› skipuleggja stær›fræ›inám fyrir nemendur í 5. bekk. 
Námsefnispakkinn Geisli 1 er fjölbreyttur og gefur kennurum tækifæri til a› skipuleggja 
kennslu mi›a› vi› nemendahópa og a›stæ›ur á hverjum sta›. Hafa flarf fló í huga a› vi› 
ger› flemaheftanna var mi›a› vi› a› strax a› hausti gætu nemendur unni› hefti› Töfrar. 
Forsenda fyrir sumum verkefnum í D‡r í Afríku er a› nemendur flekki línurit og flví er 
heppilegt a› fleir hafi á›ur fengist vi› vi›fangsefni í kaflanum Reitir og hnitakerfi í Geisla
1A. fiemahefti› Mynstur er heppilegt a› taka eftir a› unninn hefur veri› kaflinn Flutningar 
og form í Geisla1B.
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Sk‡r ing ar á tákn um í nem enda efni

Í bók inni eru not u› eft ir far andi tákn til lei› bein ing ar fyr ir nem end ur.

fiú skalt vinna verk efn i› me› ö›rum.
fietta tákn er vi› verk efni sem nem end ur eru hvatt ir sér stak lega til a› vinna me› ö›r
um. E›li legt er a› nem end ur vinni einnig sam an a› lausn ann arra verk efna og alltaf 
er nau› syn legt a› ræ›a lausn ir sín ar vi› a›ra. Sam vinna get ur falist í stuttu spjalli 
e›a nán ari sam vinnu flar sem nem end ur taka sam eig in lega ábyrg› á lausn verk efn is. 
Nem end ur geta ‡mist ver i› tveir saman e›a fleiri í hópi.

fiú skalt skrá vinnu flína í vinnu hefti.
fiau vi› fangs efni sem fletta tákn er vi› krefjast ann a› hvort nán ari úr vinnslu á 
verk efn um sem nem end ur hafa á›ur feng ist vi› e›a um er a› ræ›a fleiri verk efni 
af sama toga. 

Veldu flér hjálp ar gögn og skrá›u lausn flína. 
Verk efni me› flessu tákni eru flest fless e›l is a› tals ver›a um hugs un flarf vi› a› 
leysa flau og nem end ur eru hvatt ir til a› velja sér flau hjálp ar gögn sem fleir telja 
best henta hverju sinni. E›li legt er a› fleir noti flann skrán ing ar máta sem sk‡r ir best 
hvern ig fleir hugs u›u lausn sína. fia› geta ver i› sk‡r ing ar mynd ir, texti og tákn mál 
stær› fræ› inn ar. Nem end ur læra flannig a› skrá hugs un sína og fla› hjálp ar fleim a› 
skilja skrán ing ar kerfi stær› fræ› inn ar. 

Notaðu vasareikni.
Hér er gert ráð fyrir að nemendur noti vasareikni við lausn verkefnanna, til dæmis 
þar sem fengist er við háar tölur.
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Vi› 10 ára ald ur hafa flest ir nem end ur ná› fleim flroska a› geta gert sér ein hverja grein 
fyr ir flekk ingu sinni og skiln ingi á hvers kyns fyr ir brig› um. Í 1.–4. bekk hafa fleir afl a› sér 
flekk ing ar og skiln ings á tuga kerf inu, reikni a› ger› um, r‡mi, mæl ing um, form um og töl fræ›i. 
Mik il vægt er a› fleir læri nú a› koma skip an á flessa flekk ingu sína og fljálf ist í a› sko›a 
skiln ing sinn á fyrir brig› um stær› fræ› inn ar. Sam hli›a flví a› læra a› gera sér grein fyr
ir eig in flekk ingu og skiln ingi, flurfa fleir a› læra a› taka ábyrg› á námi sínu. Hvers kyns 
skrán ing og flokk un á flví sem fleir eru a› fást vi› hjálp ar fleim a› fá yf ir s‡n yfir kunn áttu 
sína og færni. 

Ung börn flurfa a› fá a› hand leika hluti til a› átta sig bet ur á fleim, flurfa a› 
telja hluti, á›ur en fleir geta tali› í hug an um, nota speg il til a› spegla mynd ir 
til a› geta sé› speg il mynd ina fyr ir sér o.s.frv. Nem end ur í 5. bekk eiga 
au› veld ara me› a› gera sér mynd í hug an um af flví sem fleir eru a› fást vi›. 
fieir flurfa fló oft a› grípa til fless a› vinna á hlut bund inn hátt e›a gera sér  
sk‡r ing ar mynd ir. fieg ar fleir eru a› fást vi› vi› fangs efni sem eru fleim 
fram andi e›a fleir hafa óljós an skiln ing á er afar mik il vægt a› fleir hafi tök 
á a› nota hvers kyns hjálp ar gögn. Í hverri kennslu stofu ættu flví a› vera 
til tæk nau› syn leg hjálp ar gögn til a› nota vi› vinn una. Mark viss sko› un á 
ákve›n um fyr ir bær um me› gó› um hjálp ar gögn um get ur líka styrkt mjög 
skiln ing nem enda á stær› fræ›i. A› sko›a hva› kem ur á skjá vasa reikn is ef 
hon um eru gef in ákve› in fyr ir mæli, sko›a hvern ig mynd breyt ist ef henni 
er snú i›, hli›r a› e›a spegl a›, til dæm is me› flví a› gefa skip an ir í tölvu 
og kanna rúm mál fer strend inga me› flví a› nota sentikubba eru dæmi um 
slíka sko› un. 

Til fless a› geta gert sér grein fyr ir eig in skiln ingi á stær› fræ›i flurfa nem end ur a› hafa velt 
hon um fyr ir sér. fia› læra fleir m.a. me› flví a› sk‡ra hann fyr ir ö›r um, bæ›i munn lega 
og skrif lega. Sam ræ› ur vi› bekkj ar fé laga og kenn ara um lausn a lei› ir vi› úr vinnslu verk efna 
hvetja til rök stu›n ings og út sk‡r inga á eig in skiln ingi. Vi› brög› bekkj ar fé laga og kenn ara 
geta líka hjálp a› nem end um til a› sjá flekk ingu sína í n‡ju ljósi. Hlut verk kenn ar ans er flar 
afar mik il vægt. Hann flarf a› hlusta á sk‡r ing ar nem enda og spyrja flá spurn inga sem hjálpa 
fleim til a› d‡pka skiln ing sinn á flví sem fleir eru a› fást vi› hverju sinni. Ef vel tekst til geta 
slík ar um ræ› ur or› i› skap andi námsum hverfi fyr ir bæ›i nem end ur og kenn ara. 

A› gera skrif lega grein fyr ir lausn á verk efni hjálp ar nem end um a› koma skip an á hugs un 
sína. E›li legt er a› nota texta, sk‡r ing ar mynd ir og tákn mál stær› fræ› inn ar jöfn um hönd um 
og ræ›st fram setn ing in hverju sinni af e›li verk efn anna og flroska nem enda. Vi› brög› 
kenn ara vi› skrif leg um sk‡r ing um nem enda eru jafn mik il væg og vi› brög› vi› munn leg um 
sk‡r ing um fleirra. Oft get ur reynst nau› syn legt a› bi›ja flá a› sk‡ra nán ar munn lega hva› 
fleir eiga vi› til a› kenn ar inn geri sér fulla grein fyr ir hva›a skiln ing ur ligg ur a› baki. fiá er 
mik il vægt a› hann geti sko› a› allt ferl i› vi› lausn nem enda og all ar til raun ir fleirra til a› 
takast á vi› verk efn in. fieir flurfa flví a› venj ast flví a› s‡na alla skrán ingu sína, strika yfir 
fla› sem fleir hættu vi›, en ekki flurrka út. Ef kenn ari fær a› sko›a lausn a ferli nem enda 
ver› ur hann bet ur fær um a› gefa fleim vi› brög› sem hjálpa fleim til a› flok ast áfram í 
skiln ingi sín um á vi› fangs efn um stær› fræ› inn ar. 

Inngangur
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Á tím um hra›a og tækni er mik il vægt a› vera me› vit a› ur um eig in skiln ing á fyr ir bær um, 
vera fljót ur a› átta sig á hvern ig ma› ur get ur not a› flekk ingu sína vi› a› leysa vanda mál og 
sjá fyr ir sér n‡j ar lei› ir a› lausn. Í dag eru reikni vél ar al mennt not a› ar vi› a› fram kvæma 
flókna út reikn inga og fla› er flví ekki leng ur nau› syn legt a› vera fljót ur a› fram kvæma, 
á bla›i, út reikn inga me› háum töl um. fia› er hins veg ar mik il vægt a› geta gert sér 
grein fyr ir hvort ni› ur sta› an sem reikni vél in gef ur sé rétt. Til fless a› vera fær um fla› 
flarf a› hafa gó› an talna skiln ing. Færni í hug ar reikn ingi er líka afar mik il væg, bæ›i a› 
geta reikn a› ná kvæm lega me› lág um töl um og geta námund a› háar töl ur a› heil um 
hund ru› um, flús und um o.s.frv. og flannig fund i› lausn sem er ná lægt flví a› vera rétt. 
Slík flekk ing kem ur sér vel fleg ar ni› ur stö› ur sem reikn a› ar hafa ver i› eru sann reynd ar. 
Nem end ur flurfa a› fá a› not færa sér vasa reikna og tölv ur vi› a› leysa verk efni og 
einnig a› kynn ast flví hvern ig er hægt a› nota flessi tæki til a› varpa ljósi á ‡mis  
fyr ir brig›i stær› fræ› inn ar. 

Vinnu brög›
Hér er lög› áhersla á a› nem end ur finni sín ar eig in lei› ir vi› út reikn inga og kynn ist mörg um 
ólík um lei› um me› flví a› sko›a hvern ig bekkj ar fé lag arn ir leysa verk efni sín. Vi› fla› a› nota 
eig in lei› ö›l ast nem end ur skiln ing á e›li reikni a› ger› ar inn ar. fieir flurfa a› fá a› flróa skiln ing 
sinn me› flví a› fá stö›ugt flókn ari verk efni a› glíma vi› og rann saka hvern ig töl ur breyt ast  
fleg ar fram kvæmd ar eru á fleim ákve›n ar a› ger› ir. Me› flví a› sko›a mark visst a› fer› ir 
sem a›r ir nota vi› út reikn inga kynn ast nem end ur n‡j um lei› um sem fleir hafa ekki reynt 
á›ur. Kennari get ur líka kynnt fyr ir nem end um ákve›n ar lei› ir, sem hann tel ur a› fleir flurfi 
a› hafa vald á. 

Mæl ing ar eru stór flátt ur í dag legu lífi okk ar. Nem end ur flurfa a› flekkja mis mun andi ger› ir 
mælinga og geta val i› hvers kon ar mæl ing hent ar hverju sinni. Mik il vægt er a› fleir ö›list 
til finn ingu fyr ir fleim eig in leika sem mæla á og er ágisk un gó› lei› til a› flróa slíka næmni. 
Leggja flarf áherslu á ná kvæm vinnu brög› og nem end ur flurfa a› ná leikni í a› beita margs 
kon ar mæli tækj um og skrá ni› ur stö› ur me› vi› eig andi mæli ein ing um. 

Mik il vægt er a› nem end ur átti sig á hve rúm fræ›i er ví›a not u› í mann ger›u um hverfi til 
dæmis vi› ‡m iss kon ar hönn un, í mynd list, bygg ing ar list, hann yr› um, verk fræ›i, tölvu tækni og 
korta ger›. fieir flurfa einnig a› fá tæki færi til a› ræ›a um hvar rúm fræ›i leg fyr ir brig›i er a› finna í  
nátt úr unni og sko›a form, mynst ur og spegl un ar ása blóma, laufa, berg teg unda og d‡ra. Vi› 
rúmfræ›i rann sókn ir er mik il vægt a› nem end ur skrái ni› ur stö› ur sín ar á skipu leg an hátt, 
kynni flær og dragi af fleim álykt an ir. Vi› a› leysa rúm fræ›i flraut ir efla nem end ur hæfni 
sína í a› sjá fyr ir sér hluti og rök sty›ja lausn ar lei› ir sín ar.

Nem end ur á mi› stigi hafa flest ir gam an af ‡m iss kon ar spil um. Mörg spil eru fless e›l is a› 
fla› flarf a› hugsa skipu lega til a› geta tek i› flátt í fleim. Dæmi um slík spil eru: Master
m ind, Hanoi turn inn, tangram, tafl, sjóor usta og flrír í rö›. Spila regl um flarf a› fylgja og vi› 
fla› eflist rök hugsun og álykt un ar hæfni. fia› er mik il glíma a› vera gó› ur í spil um og oft 
flarf a› s‡na út sjónar semi og hug mynda flug. Ár ang ur bygg ist á hvort spil ar ar hafa átt a› sig 
á sam hengi og geta n‡tt sér fla› vi› spila mennsk una. fiví flarf a› gefa nem end um tæki færi 
til a› ræ›a hvern ig stær› fræ›i leg hugs un og flekk ing n‡t ist fleim til a› bæta ár ang ur sinn.
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Kennslu ferli
Kenn ari flarf a› byggja upp heild stætt kennslu ferli fyr ir vet ur inn og skipta flví ni› ur í lot ur. 
Náms efn inu er skipt í flætti og er hægt a› nota flá skipt ingu sem grunn vi› mi›. Hverj um 
flætti eru sett mark mi› og sett ar fram hug mynd ir a› vi› fangs efn um flar sem nem end ur 
nálg ast inn tak i› á mis mun andi hátt og flurfa a› beita fjöl breytt um vinnu brög› um. Hver 
kenn ari flarf a› byggja upp kennslu ferli sem hent ar nem enda hópi hans og a› stæ› um. 

Í upp hafi kennslu ferl is hent ar oft vel a› beina sjón um 
nem enda a› efn inu me› spurn ing um og um ræ› um út frá 
fleim. Sko› un hluta, flraut ir, rann sókn ir og hug flæ›i geta fló 
líka ver i› gó› vinnu brög› sem byrj un á n‡ju vi› fangs efni. Í 
lok in er alltaf mik il vægt a› gefa svig rúm fyr ir um ræ› ur og 
vanga velt ur. Marg ir kenn ar ar velja a› nota vinnu ferli sem 
‡mist er kall a› einn, fleiri, all ir e›a hugsa, para, deila. Í flví felst 
a› fleg ar nem end ur fá verk efni byrja fleir á a› hugsa hver fyr ir 
sig og velta svo fyr ir sér hvern ig fleir gætu hugs an lega tek ist á vi› fla› og finna jafn vel lei› a› 
lausn. fieir deila svo hug mynd um sín um me› ein um e›a fleiri bekkj ar fé lög um, rök sty›ja flær  
og hlusta á sk‡r ing ar ann arra. Hóp ur inn reyn ir a› kom ast a› sam eig in legri ni› ur stö›u. Í 
lok in ger ir svo hver hóp ur bekkn um grein fyr ir henni. Vi› slíka kynn ingu er mik il vægt a› 
kenn ar inn sjái til fless a› sem flest ar hug mynd ir komi fram og hann flarf a› hvetja nem end ur 
til a› sk‡ra skipu lega frá, bæ›i me› or› um, mynd um og me› notk un hjálp ar gagna.

Stund um hent ar vel a› skipu leggja svæ›a e›a stö›v avinnu. Sem dæmi má nefna fleg ar 
nota flarf hjálp ar gögn, s.s. mæli tæki, tölv ur e›a ann a› sem ein ung is er til í tak mörk u›u 
magni. Nem end ur vinna flá sam an í litl um hóp um á af mörk u› um svæ› um flar sem kom i› 
hef ur ver i› fyr ir fleim hjálp ar gögn um sem nota flarf vi› verk efn in. fieir færa sig milli stö›va 
flannig a› í lok ákve› ins tíma bils hafi all ir feng ist vi› verk efni á öll um stö›v un um. Ekki er 
nau› syn legt a› all ir leysi öll verk efn in en gott er a› nem end ur fái tæki færi til a› ræ›a um 
flau og bera flau sam an. 

Vi› samn ingu flessa náms efn is hef ur ver i› haft í huga a› fla› henti nem end um me› 
ólík an skiln ing á fleim svi› um stær› fræ› inn ar sem til um fjöll un ar eru hverju sinni. Meg in
á hersla er lög› á a› nem end ur d‡pki skiln ing sinn á vi› fangs efn um og ö›list aukna leikni. 
Ef nem end ur læra a› leita lausna á sín um eig in for send um og not færa sér flá flekk ingu 
og skilning sem fleir hafa, eiga fleir a› hafa gagn af flví a› takast á vi› öll vi› fangs efni 
í náms efn inu. Tilgangur inn er ekki a› geta alltaf fund i› rétta lausn, held ur sá a› læra 
eitt hva› af glímunni vi› vi› fangs efn in. Me› sam vinnu vi› a›ra fá nem end ur ví› ari s‡n á 
vi› fangs efn in og oft geta rök ræ› ur vi› bekkjar fé laga og kenn ara opn a› augu nem enda 
fyr ir flví sem fleim var á›ur hul i›. Kenn ari get ur val i› a› ein falda e›a flyngja verk efni fyr ir 
ein staka nem end ur ef hann tel ur ástæ›u til, e›a sleppa verk efn um sem hann tel ur ekki 
henta. fiá er ekki sí› ur mik il vægt a› gera mis mun andi kröf ur til nem enda um úr vinnslu 
verk efna flannig all ir flurfi a› reyna á sig vi› vinn una og læra eitt hva› af flví a› takast á vi› 
verk efn in. Í kennlu lei› bein ing um og á vinnu spjöld um er tals vert af verkefnum sem kenn ari 
get ur lagt fyr ir nem end ur og er flar a› finna bæ›i au› veld og flók in vi›fangs efni.
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Náms mat
Náms mati, sem er órjúf an leg ur flátt ur alls skóla starfs, eru ger› skil í sér stök um kafla sem finna 
má á Veftorgi í stærðfræði fyrir miðstig og heit ir Náms mat.
 
Á læstu svæði kennara og í möppu sem fylgir efninu eru hugmyndir að námsmatsverk 
efnunum og matsviðmið.
 

Yfirlit yfir náms matsverkefni – Geisli 1A

Vi›fangsefni Matsverkefni

firautir Á hersla á hvern ig nem end ur geta skrá› lausn a ferli og rök stutt flrauta

lausn ir sín ar. Hóp verk efni og/e›a a› nem end ur  vinni fyrst ein ir, svo í 

hópi og svo a› bekk ur inn komi sér sam an um  lausn.

Mælingar Yf ir lits verk efni  verk legt hóp verk efni. Á hersla á a›  greina  hva›a vald 

nem end ur hafa á vinnu brög›um, fleir viti hva› felst í flví a› mæla, geti 

mælt af ná kvæmni og gert  sk‡rslu um mæl ing ar sín ar.

Margföldunogdeiling Sjálfs mat – ein stak lings verk efni. Nem end ur  greini sjálf ir hvern ig fleir 

 standa. Á hersla á a› ger›a skiln ing og a› nem end ur geti sk‡rt skilning 

sinn me› eig in or› um. 

Rúmfræ›iogflrívídd  Hóp verk efni. Nem end ur  vinna sam an í hóp um vi› a›  hanna og  sko›a 

um bú› ir. Á hersla á a›  sko›a hvern ig fleir n‡ta stær› fræ›i flekk ingu sína. 

Reiknia›ger›ir Yf ir lits verk efni. Nem end ur fá skrif legt náms mats verk efni sem tek ur til 

reikni a› ger› anna fjög urra. Lei› ir vi› reikn ing sér stak lega sko› a›ar. Í verk

efn un um Sund laug ar og Vei›i fer› er sjón um eink um  beint a› beit ingu 

stær› fræ›i á vi› fangs efni dag legs lífs og rök stu›n ing.

Almennbrot Hóp verk efni. Nem end ur eiga a› búa til hjálp ar gögn og n‡ta flau vi› út

reikn inga. Á hersla á a›  sko›a brota skiln ing.

Mynsturogbreytur Skrif legt ein stak lings verk efni. Á hersla á mynst ur og  reglu auk fless a› 

nota breyt ur til a› skrá ó flekkt ar stær› ir.

Reitir–hnitakerfi Skrif leg ein stak lings verk efni flar sem nem end ur eiga a› s‡na skilning 

sinn á flví a› skrá og lesa úr upp l‡s ing um sem gefnar eru í hnita kerfi. 

 Einnig eru nem end ur be›n ir um a› lesa úr línu rit um og  draga á lykt an ir 

af tölu leg um gögn um.  

Háartölur Yf ir lits verk efni um talna skiln ing. Ein stak lings e›a hóp verk efni. Áhersla á 

a› nem end ur geti not a›  hluti til a› s‡na  fjölda og unn i› me› fjög urra 

 stafa töl ur. 

Jólískóla Hóp verk efni. Á hersla á a› nem end ur  beiti stær› fræ›i vi› vi›fangs  efni 

daglegs lífs. Verk efn i› felst í a› búa til stær› fræ›i verk efni í tengslum vi› 

undirbún ing fyr ir jól in í  fleirra eig in  skóla.

http://www.namsgagnastofnun.is/geisli/geisli_1a_namsmat.pdf
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Mark mi› 
A› nem end ur
•  fljálf ist í a› leita lei›a til a› leysa flraut ir 
•  noti fjöl breytt ar a› fer› ir vi› lausn verk efna
•  ö›list færni í a› sk‡ra lausn a lei› sína fyr ir ö›r um, bæ›i í mæltu máli og rit u›u
•  temji sér a› prófa lausn ir í sam hengi vi› upp haf legt verk efni
•  semji eig in flraut ir
•  ö›list sjálfs traust vi› a› leysa stær› fræ›i verk efni

Um fjöll un og kennslu hug mynd ir
Vi› samn ingu fless ar ar bók ar hef ur fla› ver i› haft a› lei› ar ljósi a› til fless a› ö›l ast skiln ing 
á vi› fangs efn um sín um flurfi nem end ur a› fá a› glíma vi› flau. fieir fá fjöl breyti leg verk efni 
til a› spreyta sig á og er mik il vægt a› hjálpa fleim a› draga sam an flekk ingu sína, vinna úr 
reynslu sinni og koma skipu lagi á hana.

Vi› lausn flrauta er far i› í gegn um ákve› i› ferli. fietta ferli læra nem end ur best me› flví a› 
glíma vi› flraut ir og ræ›a a› fer› ir sín ar vi› a›ra. Til a› hjálpa fleim a› draga sam an reynslu 
sína eru fleim gefn ar ábend ing ar um fletta ferli í lok kafl ans. fiessi kafli er hugs a› ur sem 
und ir bún ing ur a› flví vinnu ferli sem not a› er í bók inni og flví mik il vægt a› gefa nem end um 
gó› an tíma til a› venj ast flví. 

Í kenn ara bók me› Einingu 8 er kafli um flraut ir. fiar er fjall a› um hva› flraut er, ólík ar 
teg und ir flrauta og vinnu ferli vi› lausn ir fleirra.

Vinna nem enda
fieg ar glímt er vi› flraut er nau› syn legt a› byrja á a› velta fyr ir sér um hva› hún sn‡st og 
gera sér áætl un um lei› ir til lausn ar. fiá get ur ver i› gott a› ræ›a vi› a›ra um hug mynd ir 
sín ar til a› varpa ljósi á eig in skiln ing. fieg ar verk efni hef ur ver i› leyst er nau› syn legt fyr ir 
nem end ur a› gera ö›r um grein fyr ir hvern ig fleir fóru a› vi› a› finna lausn. fia› hjálp ar 
fleim til a› d‡pka skiln ing sinn á vi› fangs efn inu og fleim a› fer› um sem fleir beittu vi› 
lausn ina. Me› flví a› hlusta á sk‡r ing ar ann arra kynn ast nem end ur líka fleiri lausn a lei› um 
og fla› get ur hjálp a› fleim til a› skilja enn bet ur fla› sem fleir hafa ver i› a› fást vi›. 
Nem end ur geta líka kom i› me› gagn leg ar spurn ing ar og ábend ing ar til bekkj ar fé lag anna í 
slíkri um ræ›u. fieir sem hafa gó› an skiln ing á vi› fangs efn inu græ›a oft ekki minna á slíkri 
um ræ›u en fleir sem skemmra eru komn ir í skiln ingi sín um. Oft koma nem end ur auga á 
vill ur í lausn um sín um fleg ar fleir flurfa a› rök sty›ja flær fyrir ö›r um. fieir flurfa flá a› fá 
tæki færi til a› yf ir fara vinnu sína og gefa n‡j ar sk‡r ing ar. 

Nem end ur geta gert sér skrá yfir lei› ir sem hugs an legt er a› fara vi› a› leysa flraut ir og 
finnst mörg um gott a› hafa slík an minnis lista á vegg í skóla stof unni. Hér er dæmi um slík an 
lista, en hvetja ætti nem end ur til a› koma me› sem flest ar hug mynd ir.

Þrautir
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Hlut verk kenn ar ans
fieg ar nem end ur eru a› vinna a› lausn um sín um flarf kenn ari a› reyna a› gera sér grein fyr ir  
skiln ingi hvers og eins á flví svi›i stær› fræ› inn ar sem ver i› er a› fást vi› hverju sinni. fietta 
er ekki alltaf ein falt en me› flví a› hlusta á nem end ur sína, fylgj ast me› hvern ig fleir vinna 
og taka flátt í sam ræ› um vi› flá, afl ar kenn ari sér upp l‡s inga sem n‡t ast hon um til a› 
byggja mat sitt á. fiannig ö›l ast kenn ar inn skiln ing á hvern ig nem end ur hugsa og fla› ger ir 
hon um kleift a› lei› beina fleim á fleirra eig in for send um. Spurn ing frá kenn ara, sem bygg› 
er á flekk ingu hans á nem and an um, get ur opn a› augu nem and ans fyr ir n‡ju sjón ar horni 
á vi› fangs efn i›. Ef kenn ari tem ur sér a› skrá hjá sér at huga semd ir um hvern nem anda 
au› veld ar fla› hon um a› fylgj ast me› skiln ingi hvers og eins og hjálp ar hon um til a› taka 
ákvör› un um hva› hann vill leggja áherslu á í kennslu sinni. 

Vi› lausn flraut ar velja nem end ur ólík ar lei› ir og ræ›st fla› af e›li flraut ar inn ar, skiln ingi og 
flekk ingu nem end anna á vi› fangs efn inu og færni fleirra í a› beita flekk ingu sinni. Mik il vægt 
er a› nem end ur geri sér grein fyr ir a› fleir fara í gegn um ákve› i› ferli fleg ar fleir leysa 
flraut, allt frá fyrstu sko› un á verk efn inu flar til fleir hafa rök stutt lausn sína fyr ir ö›r um. 
Um ræ› ur um mis mun andi lausn a lei› ir varpa ljósi á fletta ferli, en nem end ur flurfa hjálp 
vi› a› draga sam an reynslu sína af flví a› vinna a› lausn. firaut ir krefjast oft tals ver›r ar 
út sjón ar semi og skipu legra vinnu brag›a. Í verk efn inu um Dan merk ur fer› ina (bls. 6) eru 
gefn ir tveir mögu leik ar og get ur kenn ari breytt töl un um a› vild og gert ólík ar kröf ur til 
nem enda. Marg ar flraut ir eru fless e›l is a› au› veld lega má ein falda flær e›a flyngja me› 
flví a› breyta for send um. fietta ættu kenn ar ar a› n‡ta sér fleg ar fleir telja flörf á. Nem end
ur geta svo bor i› sam an svör mi› a› vi› ólík ar for send ur og sko› a› sam hengi í for send um 
og svör um.

firaut irn ar um úti legu, sund keppni og skák mót eru all ar í mörg um flrep um og erfitt a› leysa 
flær nema skrá skipu lega hjá sér, nota hluti e›a setja sög una á svi› á ein hvern máta. Ef 
nem end ur eiga erfitt me› a› gera sér grein fyr ir um hva› flraut irn ar snú ast ætti a› hvetja 
flá til a› setja flær á svi›, til dæm is me› flví a› teikna a› stæ› ur. 

Hugmynd að kennsluferli
Mikilvægt er að kennarar byggi upp heildstætt kennsluferli í kringum viðfangsefni hvers 
kafla sem hentar þeim nemendahópi sem unnið er með. Kaflanum má skipta í tvo þætti. 
Fyrri þátturinn er um tölur og einkenni sætiskerfisins. Þar eru viðfangsefnin sett fram 
með því markmiði að ýta undir að nemendur geti áttað sig á regluleika og rannsakað. 

•  teikna sk‡r ing ar mynd
•  leita eft ir mynstri
•  búa til e›a nota töflu
•  setja á svi›
•  ein falda flraut ina og leysa flannig fyrst
•  gera skipu leg an lista
•  rekja sig aft urá bak

•  skrifa flraut ina sem dæmi
•  giska á og sann reyna
•  gera e›a nota línu rit
•  gera lík an
•  kanna alla mögu leika
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Seinni þátturinn eru tvær gerðir þrauta, þ.e. eldspýtnaþrautir og fjölþrepaþrautir. Þar gefst 
nemendum tækifæri til að prófa sig áfram og velta fyrir sér leiðum við að leysa þrautir. Hér 
fylgir dæmi um kennsluferli. 

Bls.2–3
Umræður um tölur með áherslu á hundrað. Gott er að skoða í byrjun sætisgildiskubba og 
telja á hundruðum. Síðan mætti telja í kór á hundruðum út frá núverandi ártali bæði upp og 
niður. Í framhaldi af því að telja nú á 50 og mætti þá fara í leik þannig að bolta væri kastað 
á milli og nemendur ættu að nefna næstu tölu í talnaröðinni. Nemendur vinna bls. 2 og 
3 sjálfstætt, hver fyrir sig eða í pörum. Ítarefni er að finna í verkefnamöppu meðGeisla1. 
Þrautin Merkilegar tölur á vinnuspjaldi 2 og leikurinn Talnastríð á vinnuspjaldi 3 henta vel 
til að bjóða nemendum að glíma við í framhaldi af þessari vinnu.

Bls.4–5
Skipting talna í oddatölur og sléttar tölur er talnafræðileg nálgun að skoðun á tölum. 
Mikilvægt er að nemendur vinni hlutbundið með þennan þátt. Byrja þarf á því að skoða 
með nemendahópnum mismunandi turna sem hafa breiddina tveir kubbar      . Spyrja má 
nemendur hvort þeir geti séð hvort fjöldinn sem notaður var við bygginguna sé oddatala 
eða slétt tala. Ræða þarf spurninguna: Hvað einkennir turna sem byggðir eru úr fjölda 
sem er slétt tala? Hvað gerist ef tveir turnar eru settir saman? Gott er að hvetja nemendur 
til að vinna saman í litlum hópum verkefni á bls. 4 og 5. Verkefni 20 og 21 á bls. 5 er 
gott að nota til að draga saman umræðuna um sléttar tölur og oddatölur og vekja athygli 
á mikilvægi rannsókna í stærðfræði. Verkefni á vinnuspjöldum 1 og 2 henta vel fyrir 
nemendur sem eru fljótir að ljúka verkefnum á bls. 4 og 5.

Bls.6
Á blaðsíðu 6 er að finna verkefni þar sem sjónum er beint að uppbyggingu þriggja 
stafa talna. Nemendur gætu unnið sjálfstætt að verkefnunum og síðan lagt eigin þrautir 
hver fyrir annan. Gott væri að þeir kynntu síðan lausnir sínar og valdar lausnaleiðir fyrir 
nemendahópnum. 

Bls.7–9
Eldspýtnaþrautirnar á bls. 7 geta nemendur leyst saman eða hver í sínu lagi. Sumir 
nemendur hafa mjög gaman af svona þrautum og er fleiri slíkar að finna á vinnuspjaldi 4 
– Taktu þann síðasta. Hentugt er að nota myndvarpa til að þeir geti sýnt lausnir sínar. Um 
leið og þeir sýna lausnir sínar er gott að fá þá til að velta fyrir sér hvernig þeir fóru að og 
hvað beindi þeim til að prófa leiðir sem leiddu til lausnar.

Fjölþrepaþrautirnar á bls. 8 er gott að nemendur leysi í hópum eftir að hafa rætt saman 
um leiðir við lausnir þrauta. Þeir þurfa að hafa við höndina talningarefni, kubba eða aðra 
smáhluti til að nota. Það hjálpar þeim mikið til að halda utan um upplýsingarnar og 
prófa sig áfram. Hvetja ætti nemendur síðan til að teikna myndir sem sýna lausnaleið 
þeirra. Gott er að nemendur beri saman lausnaleiðir sínar. Fleiri þrautir er að finna hér í 
kennsluleiðbeiningunum og á vinnuspjöldum 5–7. Athygli er vakin á að á vinnuspjöldunum 
eru þrautir af öðrum sviðum og ekki unnið út frá tölum.
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Í lok kaflans ætti að draga saman hugmyndir um hvernig megi bera sig að við að leysa 
þrautir. Kennari getur líka nýtt sér lista sem finna má í undirkaflanum Vinna nemenda og 
bætt við hugmyndir nemenda.

Vinnuspjöldúrmöppu

1 Klukkuþrautir

2 Merkilegar tölur

3 Talnastríð

4 Taktu þann síðasta

5 Sjóstangveiði

6 Hnútar og lykkjur

7 Peningaþraut
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Tvær töl ur
Eft ir l‡st ar eru tvær töl ur milli 1 og 10. Ef 
einn er lag› ur vi› fyrri töl una og einn er 
dreg inn frá fleirri seinni, fæst sama tal an. Ef 
aft ur á móti einn er dreg inn frá fyrri töl unni 
og einn lag› ur vi› seinni töl una ver› ur hún 
tvö falt hærri en sú fyrri.
•  Hverj ar eru fless ar tvær töl ur?

Bræ› urn ir á Bakka
Bræ› urn ir á Bakka fóru í sund. fieg ar 
kom i› var a› flví a› borga voru fleir 
spur› ir a› aldri. Sá elsti fleirra var› fyr ir 
svör um og sag›i: „Ég er fjór um árum 
eldri en næstelsti bró› ir minn. Hann er 
fjór um árum eldri en næstyngsti bró› ir 
okk ar. Yngsti bró› ir inn er helm ingi yngri 
en ég.”
• Hva› eru fleir bræ› ur gaml ir?
• Held ur flú a› fleir hafi flurft a› borga 

barna e›a full or› ins gjald í sund?

Bóka hill an
Tvær bæk ur standa hli› vi› hli› 
í bóka hillu. Hvor fleirra er 100 
sí› ur. Bók in til vinstri er á hvolfi. 
Ef flú legg ur sam an bla› sí›u tali›, 
lengst til vinstri í vinstri bók inni og 
bla› sí›u tali› lengst til hægri í hægri 
bók inni, hva›a út komu fær›u flá?

Ít ar efni
Hér koma nokkr ar flraut ir sem kenn ar ar geta lagt fyr ir ein staka nem end ur e›a all an bekk inn. 
Á vinnu spjöld um me› náms efn inu eru auk fless fleiri flraut ir.

Sam lok ur
Smi› irn ir Gylfi og Gunn ar, sett ust ni› ur í há deg is hléi sínu til a› bor›a sam lok urn ar 
sín ar. Gylfi var me› fimm sam lok ur, en Gunn ar var me› flrjár. fiá kom flar a› fé lagi 
fleirra, Sig urgeir. Hann haf›i ekki me› sér neitt nesti og bu›u fé lag ar hans hon um flví 
a› deila me› sér mál tí› inni. fieir skiptu sam lok un um á milli sín og fengu all ir jafn an 
hlut. 

A› lok inni mál tí› inni bau›st Sig ur geir til a› borga fé lög um sín um 80 kr. fyr ir 
sam lok urn ar. Gylfi taldi rétt a› hann fengi 50 kr. og Gunn ar 30 kr. 
Gunn ar taldi rétt a› skipta pen ing un um jafnt á milli fleirra. 
Sig ur geir lag›i hins veg ar til a› Gylfi fengi 70 kr. og Gunn ar 10 kr. 
•   Hver fleirra tel ur flú a› hafi haft rétt fyr ir sér?

Klukk an
Hva› er klukk an núna ef hún fyr ir tveim ur 
tím um sí› an var jafn mik i› yfir eitt eft ir 
há degi og hún átti eft ir í eitt eft ir mi› nætti?
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Mælingar 
Mark mi› 

A› nem end ur
•  geri sér grein fyr ir hva› felst í flví a› mæla
•  velji heppi leg mæli tæki til a› mæla me›
•  velji sér mæli ein ing ar sem hent ar flví sem mæla á
•  geti beitt mæli tækj um af ná kvæmni
•  átti sig á upp bygg ingu metra kerf is ins
•  átti sig á a› hægt er a› mæla sama hlut á mis mun andi vegu

Um fjöll un
Mæl ing ar eru stór flátt ur í dag legu lífi og flví heppilegtnau› syn legt a› tengja flær vi› um hverfi 
nem enda. Í fless ari bók er bætt vi› fyrri um fjöll un um metra kerf i› og eru vi› fangs efni 
nem enda a› al lega tengd lengd og flyngd. Um hverfi skól ans er kjör inn vett vang ur til ‡m issa 
mæl inga og flá um lei› til a› finna hva›a mæli tæki og mæli ein ing ar má nota vi› hin ar 
‡msu mæl ing ar á skóla ló› inni. Mik il vægt er a› vinna úr ni› ur stö› um mæl inga. Notk un 
töflu reikn is hent ar oft vel til a› skrá ni› ur stö› ur og sko›a sí› an í mis mun andi mynd rit um.

Nem end ur flurfa a› ö›last tilfinningu fyr ir fleim eig in leika sem mæla á og geta met i› 
ni› ur stö› ur eig in mæl inga og ann arra. Mæl ing flyngd ar, lengd ar, rúm máls og flat ar máls er 
áflreif an leg en einnig flarf a› ræ›a um óá flreif an leg ar mæl ing ar svo sem á hita, hra›a og 
tíma. Nem end ur flekkja hita mæli og gera sér grein fyr ir fleg ar kalt e›a heitt er í ve›ri en 
eiga erfitt me› a› meta hva›a hita stig er. Sama gild ir um hra›a. fieir flekkja hra›a mæli en 
eiga erfitt me› a› meta hra›a bíla sem fara um ná grenni skól ans.

Mæli tæki og mæli ein ing ar
Í náms efn inu Einingu kynnt ust nem end ur al geng um mæli ein ing um og helstu mæli tækj um 
sem not u› eru vi› mæl ing ar. Í inn gangskafla kenn ara bók ar Einingar7 er fjall a› um mæl ing ar  
almennt. Í flessu náms efni er lög› áhersla á sta›l a› ar mæli ein ing ar og sam an bur› á 
mis mun andi ein ing um. Nem end ur sko›a hvern ig hægt er a› mæla mis mun andi eig in leika 
hluta. fieir flurfa a› fá til finn ingu fyr ir hva› ver i› er a› mæla, flekkja lei› ir til fless og 
vi› eig andi mæli ein ing ar. fieir flurfa a› flróa hæfni sína til ágisk un ar. Oft er ár ang urs ríkt 
a› mæla sama hlut me› nokkrum mis mun andi mæli ein ing um. Ágisk un bein ir sjón um 
nem enda a› fleim eig in leika sem mæld ur er og mæl inga ferl inu sjálfu. fieir ver›a a› finna 
sér vi› mi› og koma sér upp tækni vi› ágiskun ina. fia› d‡pk ar skiln ing fleirra a› ræ›a 
ágisk an ir sín ar vi› a›ra, sann reyna flær og draga álykt an ir af rann sókn um sín um.

Gam an er a› velta fyr ir sér hva›a hluti, stóra og smáa, er hægt a› mæla á hin um ‡msu 
stö› um:

• hva› er hægt a› mæla í flug vél?

• hva›a mæl ing ar er hægt a› fram kvæma á bíla verk stæ›i?

• en í versl un ar mi› stö›? 
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Einnig er flarft a› ræ›a um mis mun andi mæli tæki. Í náms bók eru 
vi› fangs efni á skóla ló› inni bæ›i hugs u› sem ein stak lings og hóp verk efni. 
Nem end ur geta skrá› í bæk ur sín ar hug mynd ir um hva› hægt er a› mæla 
úti. fieg ar fleir hafa sko› a› skóla ló› ina er heppi legt a› gefa fleim tíma til a› 
segja frá at hug un um sín um. Seinna vinna fleir í hóp um vi› fangs efni a› eig in 
vali og  skila ni› ur stö› um sam eig in lega. 

Vi› vinnu í náms bók flurfa nem end ur tíma til a› sko›a mis mun andi mæli tæki og ræ›a 
um hva›a tæki er heppi legt a› nota vi› hverja mæl ingu. fiá er hægt a› sko›a merk ingu á 
reglu stiku og mál bandi og velta fyr ir sér hversu ná kvæm lega er hægt a› mæla me› fleim. 
Kenn ari get ur spurt: 

•  „Hva› fl‡› ir fla› a› segja a› Jón sé 45,5 kg a› flyngd?” Nem end ur ræ›a  
 um mis mun andi mæli ein ing ar og velta fyr ir sér hvort fla› sé sama flyngd ef  
 sagt er a› hann sé 45 kg og 500 g e›a 45500 g. 

• Hva› er reglu stik an marg ir mm, cm e›a dm?

Hér eru til lög ur a› mæl ing ar verk efn um annars vegar verkefnum þar sem nemendur mæla 
sjálfir og þar sem þeir skoða niðurstöður annarra. Ekki má gleyma ágisk un á›ur en flær eru 
fram kvæmdar.

•   Marga smá hluti er hægt a› vigta á jafn vægis vog.

 Nem end ur geta búi› til ló› úr leir til dæm is 10 g, 50 g og 100 g, sem nota  
 má vi› mæl ing ar til a› at huga flyngd smá hluta. Gott er a› hafa í huga vi›  
 ger› ló› anna a› einn sentikubb ur veg ur 1 g. 

• Hægt er a› nota sentikubba vi› sko› un á flat ar máli. 

 Hva› er bréf mi›i, minn is bók, lít il stíla bók e›a penna veski a› flat ar máli.  
 Nem end ur at huga flat ar mál i› me› sentikubb um.

• Hægt er a› nota sentikubba vi› sko› un á rúm máli. 

 Hvert er rúm mál mis stórra smá kassa eins og til dæm is ópal pakka, krít ar kassa  
 e›a mjólk ur fernu. Nem end ur at huga rétt rúm mál me› sentikubb um.

• Í Heims meta bók Guinnes er hægt a› finna upp l‡s ing ar um ni› ur stö› ur alls  
 kyns mæl inga. fiær má nota til a› sko›a mæl ing ar frá ‡ms um hli› um.  
 Dæmi: Nem andi ber hæ› sína sam an vi› hæ› stærsta manns í heimi. 

 Nem end ur geta val i› sér vi› fangs efni, skrif a› um fla› e›a sagt frá. 

• Nem end ur gera lista yfir hvers kon ar mæl ing ar fleir nota dag lega, hvern ig  
 mæl ing ar eru al gengast ar í heima hús um, skrá hjá sér og ræ›a ni› ur stö› ur.

Sami hlut ur mæld ur á mis mun andi vegu 
Nau› syn legt er a› velta fyr ir sér mis mun andi mælieig in leik um og 
ræ›a um flá, til dæm is flyngd, lengd, flöt, rúm, tíma, hita, hra›a og 
hljó› styrk og flá l‡s ingu sem mæl ing in gef ur okk ur af flví sem mælt 
er. Í náms bók er fyrst og fremst ver i› a› sko›a lengd og flyngd, 
seinna í bók inni er fjall a› um rúm mál og í næstu bók , Geisla1B er 
fjall a› um flat ar mál. Til a› at huga a›ra eig in leika en flyngd og lengd 
má benda á verk efni um hita mæl ing ar á vinnu spjaldi 9. fiar er l‡s ing 
á hvern ig hægt er a› búa til ein fald an hita mæli og nem end ur at huga 

eiginleiki: flyngd
eiginleiki: flatarmál
eiginleiki: rúmmál
eiginleiki: lengd
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hva› ger ist fleg ar fleir setja hann í heitt e›a kalt vatn. Einnig er verk efni um mæl ing ar á 
hita stigi á mis mun andi stö› um í skól an um, hita stig ví›a um heim er sko› a› og ni› ur stö› ur 
skrá› ar í töflu reikni.

Kenn ari flarf a› kalla fram um ræ› ur um mæl ingu á mis mun andi eig in leik um sama hlut ar, 
hva›a mæl ing ar er til dæm is hægt a› gera á

• mjólk ur fernu

• gólf flís

• ísmola

fia› er mis mun andi hversu fljótt nem end ur átta sig á að í mæl ing um felst að samanburður 
við þekkta einingu, t.d. sentimetra eða kílógrömm. Reynsla fleirra, skyn og til finn ing eru ólík 
og flví eru um ræ› ur og verk leg vinna mik il væg ur flátt ur í nám inu. fiar fá fleir tæki færi til a› 
flroska hæfi leika sína til a› geta met i› og túlk a› hin ar ‡msu mæl ing ar.

fieg ar unn i› er a› mæl ing um hent ar stö›v avinna vel. Á einni stö› geta nem end ur til 
dæm is mælt flat ar mál, annarri rúm mál, flri›ju hita stig og fjór›u lengd. Ef áhersla er lög› á 
a› all ir ö›list færni í fless um ólíku mæl ing um er mik il vægt a› all ir vinni verk efni á öll um 
stö›v un um. Ef til gang ur inn er hins veg ar a› kanna hvers kon ar mæl ing ar henta best til a› 
mæla ákve› in fyr ir brig›i get ur ver i› nóg a› hver hóp ur fram kvæmi mæl ing ar á einni stö› 
og nem end ur ræ›i svo ni› ur stö› ur sín ar. 

Sta›l a› ar mæl ing ar og upp bygg ing metra kerf is
Í náms bók er reynt a› tengja mæli ein ing ar vi› eldri mæli tæki eins og fluml ung og alin.

Mik il vægt er a› nem end ur átti sig á upp bygg ingu metra kerf is ins og sjái sam hengi fless vi› 
tuga kerf i›. Í náms bók inni eru verk efni til a› fljálfa nem end ur í a› færa á milli mæli ein inga. 
Nem end ur flurfa a› geta gert sér grein fyr ir hva›a hlut ir eru um fla› bil 1 metri a› lengd, 
finna slík an hlut og a›ra hluti sem eru 1 dm og 1 cm. fiessa hluti nota fleir sí› an sem vi›
mi›. fieir flurfa a› fá fljálf un í a› mæla lengd ‡m issa hluta, til dæm is á bor› inu sínu eins 
og strokle› urs og bl‡ ants, og bera sam an vi› mæl ingu á glugga e›a hur›. Til a› ö›l ast 
flessa til finn ingu er mik il vægt a› fljálfast í a› giska á stær› ir. Hægt er a› fara í leiki flar 
sem nem end ur hand fjatla hluti og giska á lengd fleirra e›a flyngd. fieir mæla sí› an lengd 
hlut ar ins e›a vikta hann og bera sam an ni› ur stö› ur og ágisk un. Hægt er a› giska á ‡m is legt 
fleira og mæla svo, til dæm is lengd fót bolta vall ar e›a flat ar mál mi› r‡m is í skóla hús næ›i, 
hita stig inni í skóla stofu og úti á skóla velli e›a hve lang an tíma fla› tek ur a› flytja dæg ur lag. 
Vinnu spjald 8 er til val i› í fram haldi af fless ari um ræ›u. fiar er feng ist vi› flyngd (at hug i› 
a› oft er flyngd inni halds skrá› á um bú› ir). 

fia› er nau› syn legt a› ræ›a um mæli ein ing ar sem ekki er au› velt a› sko›a eins og til 
dæm is kíló metra. Gott er a› láta nem end ur áætla hve löng vega lengd er í skól ann. Hér 
svara oft fleir sem búa ná lægt skól an um í metra fjölda en a›r ir sem búa langt frá skól an um 
tala um kíló metra. Til val i› er a› sko›a kort yfir skóla hverf i›. Einnig er heppi legt a› láta 
nem end ur giska á fjar læg› frá skól an um a› flekkt um sta› í ná grenni hans. Hægt er a› 
at huga fjar læg› ina me› göngu mæli, öku mæli e›a korti. Vi› sko› un á landa korti er hægt a› 
áætla vegalengd milli bæja. Hægt er a› finna kort í síma skrá e›a á heima sí›u Landmælinga 
Íslands.
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Sögu horn
Fró› legt er fyr ir nem end ur a› kynn ast flví hvern ig stær› fræ› in hef ur ver i› sköp u› af 
mönn um. Grunn ein ing ar metra kerf is eru metri og kíló gramm. Metra kerf i› var fyrst lög leitt 
í Frakk landi 1799. Upp haf lega átti metri a› vera 1/10 000 000 af vega lengd inni frá Nor›
ur pól a› mi› baugi og massa ein ing in kíló gramm var massi 1 dm3 af vatni vi› 4°C. Út frá 
fless um skil grein ing um voru ger› ir sta›l ar úr plat ínu. Seinna komust menn a› flví a› 
mæl ing um á vega lengd inni sem not u› var sem vi› mi› skeik a›i um tæpa 2300 metra. Ári› 
1960 var metri skil greind ur a› n‡ju út frá bylgju lengd geisl un ar frá frum efn inu krypton og 
ári› 1983 var tek in upp n‡ skil grein ing. Einn metri jafn gild ir nú fleirri vega lengd sem ljós i› 
fer á 1/299 792 458 hluta úr sek. í loft tæmi. Á Ís landi var metra kerf i› lög leitt ári› 1907. 
Var flar kve› i› á um a› frá 1. jan ú ar 1912 skyldi ein ung is not a› metra kerfi. 

Hugmynd að kennsluferli
Ýmsar leiðir má fara í uppbyggingu kennsluferlis út frá viðfangsefnum mælingakaflans. 
Áherslu þarf að leggja á verklega þáttinn og að nemendur fái tækifæri til að giska, mæla 
og álykta. 

Bls.10–12
Á fyrstu opnu kaflans er hópverkefni þar sem nemendur eiga að rifja upp þekkingu sína 
á mælingum og máta hana við umhverfi sitt. Eftir upprifjun um hugtökin mælieiningar og 
mælitæki er gott að skipta nemendum í 3–4 manna hópa og biðja þá að vinna verkefni 
1a og 1b. Ræða þarf hugmyndir nemenda um mælieiningar og mælitæki og hjálpa þeim 
af stað við ágiskun á hugsanlegum niðurstöðum mælinga. Síðan geta hóparnir farið út 
og unnið verkefni 1c. Verkefnin á þessari opnu gefa kennara gott tækifæri til að kynnast 
nemendum og hugmyndum þeirra. Það er því upplagt fyrir kennara að ganga um og 
hlusta á hvað nemendur ræða. Hann getur síðan valið nokkur áhugaverð atriði til umræðu 
í upphafi næsta tíma. 

Kennari getur gripið með sér stein í kennsluna og notað sem umræðugrundvöll í verkefni 
2. Það verkefni geta kennari og nemendahópur unnið saman og kennari þannig stutt 
nemendur í að efla skilning sinn á mælieiginleikum. Hvetja ætti nemendur til að spreyta 
sig á fjölbreyttum mælieiginleikum en fyrir flesta er nóg að skrá niðurstöður mælinga á 
einum hlut í vinnuhefti. Gott er að kennari veki forvitni með því að setja fram spurningar 
svo nemendur geti velt fyrir sér og tengt saman. 

Bls.13
Á blaðsíðu 13 er sjónum beint að uppbyggingu metrakerfisins og samhengi mælieininganna 
í gegnum lengdarmælingar. Á flestum töflureglustikum og sumum málböndum má skýrt 
sjá lengd desimetra og sentimetra. Gaman getur verið að nemendur geri sér málband þar 
sem afmarkaðir eru desimetrar eða að þeir búi sér til desimetra. Til þess geta þeir merkt 
á renning, grillpinna, band, blýant, tugalengjur úr sætisgildiskubbum eða sogrör. Verkefnin 
á blaðsíðunni má nota til að koma nemendum af stað við mælingar og gefa þeim frelsi til 
að velja sér hluti til að mæla. 
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Bls.14–15
Nemendur hafa flestir notað reglustiku. Á bls. 14 er millimetrinn kynntur með skoðun á 
reglustikunni. Hér gefst tækifæri til að ræða um aflestur af mælingum og að erfitt er að vera 
alveg nákvæmur. Teikna má nokkur strik á töfluna og skoða hvernig má mæla þau með 
mismunandi nákvæmni. Mikilvægt er að nemendur mæli sem mest og fái góða þjálfun í 
að mæla með misnákvæmum mælitækjum. Ágæt verkefni er að finna á vinnuspjaldi 10 – 
Ummál, þar sem unnið er með desimetra og sentimetra. Á vinnuspjaldi 11 – Mælingar og 
tugabrot, er vinna með millimetra þar sem niðurstöður eru skráðar með tugabrotum og er 
gaman fyrir nemendur að kynnast því. 

Margs konar mælieiningar eru notaðar í heiminum og kjörið að nemendur kynnist nokkrum 
þeirra og hvaða viðmið eru notuð. Gömlu íslensku mælieiningarnar eru góðar til að 
nota sem grunn í umræðum um muninn á stöðluðum og óstöðluðum mælieiningum. Í 
verkefnum 14 og 15 eiga nemendur að raða spjöldum eftir stærð. Gott er að nemendur 
útbúi spjöld og raði þeim í stærðarröð, bæði með þeim tölum sem eru í dæmum og eigin 
tölum. Hér hentar líka ágætlega að nota vinnuspjald 12 – Fjölskyldan í Puttalandi.

Bls.16–17
Þyngd er mælieiginleiki sem gaman er að kanna. Nemendur geta búið sér til jafnvægisvog 
úr herðatré og þunnum plastpokum. Heppilegt er að nota létt járnherðatré og binda poka 
í báða enda. Þá má hengja vogina á grind skólaborðanna. Ef bera á saman þyngd má 
setja hlut í hvorn poka. Búa má til lóð úr sentikubbum eða leir og mæla þannig þyngd. Í 
verkefnum er síðan unnið með að 1000 grömm séu í einu kílói og nemendur fá tækifæri 
til að æfa sig að breyta mælieiningum. Nemendur geta unnið vinnuspjald 8 – Innkaup ef 
möguleiki er á að fara í matvöruverslun eða kynna sér þyngd. Annars má nota hugmyndina 
og nýta þá hluti sem eru í stofunni, t.d. hve þungar námsbækurnar eru, skólatöskurnar eða 
pennaveskin. 

Mælieiginleiki hita er oft ræddur í daglegu lífi. Það er gaman að mæla hita, inni og úti og 
fylgjast með hvernig hitinn breytist. Einnig geta nemendur búið til eigin hitamæla eins og 
sýnt er á vinnuspjaldi 9.

Vinnuspjöldúrmöppu

 8 Innkaup

 9 Hitarannsóknir

10 Ummál

11 Mælingar og tugabrot

12 Fjölskyldan í Puttalandi
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Margföldun og deiling
Mark mi› 

A› nem end ur
• efli skiln ing sinn á reikni a› ger› un um marg föld un og deil ingu og geti not a› flær 
 vi› a› leysa flraut ir af mis mun andi ger›
• geti n‡tt sér flekk ingu á tuga kerf inu til a› marg falda me› heil um tug um
• flekki marg föld un ar hlut leysu og áhrif 0 vi› marg föld un 
• átti sig á a› víxl regla gild ir vi› marg föld un
• geri sér grein fyr ir a› marg föld un og deil ing eru and hverfar a› ger› ir
• geri sér grein fyr ir a› deil ing get ur bæ›i ver i› jöfn skipt ing og end ur tek inn frá drátt ur

Um fjöll un og kennslu hug mynd ir
Nem end ur hafa or› i› tals ver›a reynslu af a› marg falda og deila. Skiln ing ur fleirra á fless um 
reikni a› ger› um er fló vænt an lega enn nokk u› ómót a› ur og flví nau› syn legt a› fleir fái a› 
vinna a› vi› fangs efn um sem efla skiln ing fleirra á e›li a› ger› anna.
Í kenn ara bók me› Einingu7 er um fjöll un um marg föld un og deil ingu. 

fiar kynnt ust nem end ur m.a.
•   a› marg föld un er end ur tek in sam lagn ing
•   hvern ig hægt er a› nota dreifi reglu vi› marg föld un 
•   hvern ig flat ar mál er reikn a› me› marg föld un
•   hvern ig nota má marg föld un til a› finna mögu leika á sam setn ing um
•   deil ingu sem jafnri skipt ingu
•   deil ingu sem end ur tekn um frá drættti

Lausn ir verk efna
E›li legt a› nota marg föld un fleg ar um er a› ræ›a ákve› inn fjölda hópa me› jafn mörg um 
stök um í hverj um, finna flarf flat ar mál e›a stær› er end ur tek in. Nem end ur sem ekki hafa 
ö›l ast gó› an skiln ing á a› ger› inni grípa gjarn an til fless a› nota end ur tekna sam lagn ingu 
flví fla› er fleim e›li legt a› nota fla› sem fleir hafa skiln ing á. Me› flví a› gefa nem end um 
tæki færi til a› ræ›a sam an um flær lei› ir sem fleir fara vi› a› leysa flraut irn ar gefst fleim 
tæki færi til a› sko›a ólík ar lei› ir og efla flannig frek ar skiln ing sinn á a› ger› inni. Sem fyrr 
er mik il vægt a› hvetja nem end ur til a› nota flau hjálp ar gögn sem nau› syn leg eru til a› 
fleir skilji bet ur reikni a› ger› ina.

Ekki er vert a› letja nem end ur til a› nota end ur tekna sam lagn ingu me› an skiln ing ur fleirra 
á marg föld un ar ferl inu er óljós, en me› flví a› vinna me› marg föld un á ‡ms an máta og 
kynn ast flví hvern ig a›r ir nota hana ætti skiln ing ur fleirra á henni smám sam an a› efl ast. 
Me› flví a› hlusta á sk‡r ing ar nem enda get ur kenn ari gert sér grein fyr ir hver skiln ing ur 
fleirra á a› ger› inni er. Spurn ing ar kenn ara geta líka hjálp a› nem end um til a› gera sér bet ur 
grein fyr ir skiln ingi sínum á vi› fangs efn inu. Oft get ur ver i› gott a› bi›ja flá a› s‡na fleiri en 
eina lei› a› lausn e›a sko›a lei› ir ann arra nem enda og kanna a› hva›a leyti ólík ar lei› ir 
eru mis mun andi. Ef lei› ir nem enda eru all ar af svip u› um toga get ur kenn ari bent fleim á 
fleiri lei› ir. 
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Í námsbók (bls. 23) eru s‡nd ar tvær ólík ar lausn ir nem enda til a› gefa dæmi um fletta. 
Gert er rá› fyr ir a› nem end ur hafi fleg ar sko› a› lausn ir bekkj ar fé laga sinna og rætt um 
flær. fiá er gott a› sko›a me› nem end um flær mis mun andi a› stæ› ur sem gefa til efni til 
marg föld un ar og hva›a lei› ir fleir hafa not a› í hverju til viki.

Hér eru s‡nd fleiri dæmi um hvern ig nem end ur geta hugs an lega leyst flraut um frí merkja bók. 

Sif:
Fyrst not a›i ég talna grind. Ég taldi 6 kúl ur fimm sinn um. fiá var ég kom in me› 3 tugi. 
fiá vissi ég a› fla› eru 30 frí merki. Svo not a›i ég sæt is gildiskubba. Fyrst tók ég 3 tugi 
10 sinn um. fiá var ég kom in me› 30 tugi sem er jafnt og 3 hund ru›. Svo tók ég 3 
tugi tvisvar sinn um, fia› er jafnt og 60. fiannig vissi ég a› fla› eru 360. 

Hér hef ur ver i› val in sú lei› a› leggja fyr ir nem end ur nokkr ar flókn ar flraut ir til a› hvetja flá 
til a› finna eig in lei› ir a› lausn. Í framhaldi af fleim koma gjarn an létt ari flraut ir af sama toga 
e›a nán ari úr vinnsla sem ætl a› er a› beina sjón um nem enda a› e›li reikni a› ger› anna. 
Ef nem endur fá létt dæmi í byrj un, flar sem fleir sjá lausn ina strax, flurfa fleir ekki a› velta 
fyr ir sér hvernig best sé a› takast á vi› vi› fangs efn i›.

Mynst ur í marg föld un
Me› flví a› sko›a hvern ig marg föld un ar tafl an er bygg› upp og flau ólíku mynst ur sem flar 
er a› finna styrkja nem end ur enn frek ar skiln ing sinn á reikni a› ger› inni og tuga kerf inu auk 
fless sem fleir leggja grunn a› skiln ingi sín um á al gebru. fia› er nau› syn legt a› flekkja 
al geng marg feldi og geta not a› flau sem grunn til a› finna önn ur marg feldi út frá. fietta má 
fljálfa me› hvers kyns sko› un á mynstri í töfl um og sam an bur›i á fleim. 

Dæmi um slíka sko› un er a› kanna hvern ig tafl an spegl ast um skálínu og sko›a hva› 
veld ur spegl un inni. fiá er vert a› sko›a fern ings töl urn ar sem liggja á skálín unni og kanna 
hvern ig flekk ing á fleim get ur hjálp a› til vi› a› finna marg feldi. Dæmi um slíka könn un er 
í náms efn inu (bls. 20). fiar kem ur fram a› 1 · 3 er ein um lægra en 2 · 2, 2 · 4 er ein um 
lægra en 3 · 3 o.s.frv. Á sama hátt má sko›a hva› ger ist ef vald ar eru töl ur sem eru ann ars 

fiór› ur:
 2 · 5 = 10
 4 · 5 = 20
 6 · 5 = 30
 fia› kom ast 30 frí merki  
 á hverja sí›u.

12 · 30 = 10 · 30 + 2 · 30 = 300 + 60 = 360
fia› kom ast 360 frí merki í bók ina.
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veg ar tveim ur lægri og hins veg ar tveim ur hærri en tal an sem marg föld u› er me› sjálfri sér. 
Dæmi: 3 · 3 = 9, 1 · 5 = 5, 4 · 4 = 16, 2 · 6 = 12 o.s.frv. og velta fyr ir sér hvers vegna 
flessi mis mun ur kem ur fram. fiannig má sko›a áfram hva› ger ist ef vald ar eru töl ur sem 
eru flrem ur lægri og flrem ur hærri o.s.frv.

Vasareiknir er mjög öfl ugt tæki til a› sko›a mynst ur í marg föld un art öfl unni. Me› flví a› 
setja inn fasta og bera töl urn ar sam an vi› marg föld un art öfl una sjá nem end ur vel fla› 
sam hengi sem er milli sam lagn ing ar og marg föld un ar. Gott er a› nota hund ra› talna 
töflu vi› slíka sko› un og merkja flá reiti sem koma fram. fiannig má bera sam an töl ur í 
mis mun andi töfl um og sko›a hva›a töl ur eru sam eig in leg ar í tveim ur e›a fleiri töfl um. 
Dæmi um slík verk efni eru í nem enda bók bls. 19 og á vinnu spjaldi 14.

Töflureiknir er líka gott tæki til a› sko›a fletta sam hengi. Ef sleg in er inn talna rö› in 1–20 og 
svo gef in fyr ir mæli um a› marg falda me› ákve› inni tölu er hægt a› sko›a hvern ig mynst ur 
kem ur fram. Sjá nán ari l‡s ingu me› verk efni á vinnu spjaldi 13. Á sama hátt má fást vi› 
a›r ar talnarunur. Hægt er a› velja sléttu töl urn ar og sko›a hva›a mynst ur kem ur fram ef 
flær eru marg fald a› ar me› ákve›n um töl um. Ef vald ar eru odda töl urn ar kem ur fram ann a› 
mynst ur og er gagn legt a› sko›a mun inn á fless um tveim ur mynstr um. 
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A› leita a› tölu á talnalínu er leik ur sem nota má til a› fljálfa marg föld un. Sá sem st‡r ir 
leiknum  vel ur sér tölu á ákve›nu talna bili (talna línu er hægt a› teikna á töflu e›a hafa á 
mynd varpa e›a bla›i). Hægt er a› setja regl ur um hvernig má spyrja og flá til dæm is hægt 
a› ákve›a a› bara megi spyrja hvort tal an sé marg feldi af ákve›n um töl um.

 

Dæmi:
Stjórn andi vel ur töl una 27. Nem andi spyr til dæm is hvort tal an sé í 5 sinn um töfl unni. 
Svar i› er nei og strik ar flá stjórn andi yfir all ar töl ur í 5 töfl unni. Næst er spurt hvort tal an sé 
í flrisvar sinn um töfl unni og flar sem svar i› er já eru nú all ar töl ur sem eru ekki í henni úr 
leik. fiá eru bara eft ir töl ur sem eru í flrisvar sinn um töfl unni og ekki í 5 sinn um töfl unni. 
Ef næst er spurt hvort tal an sé í 6 sinn um töfl unni ver›a fáar töl ur eft ir. fiannig fækk ar 
töl un um sem eru eft ir. fieg ar spurt er hvort tal an sé í 9 sinn um töfl unni, ver›a ein ung is eft ir 
töl urn ar 9 og 27. Nú er eft ir leik ur inn au› veld ur. Hægt er a› skipu leggja leik inn sem keppni 
á milli hópa e›a a› nem end ur setji sér a› finna töl una me› sem fæst um spurn ing um. 
Hægt er a› nota hærri töl ur á talna lín unni, til dæm is talna línu bil frá 25 til 50 e›a 73 til 
100 o.s.frv.

Deil ing ar verk efni
fia› vefst sjald an fyr ir börn um a› skipta í ákve› inn fjölda hópa ef fleir fá a› vinna me› hluti  
(til dæm is skipta 40 kúl um milli 5 barna). Erf i› ara get ur ver i› a› sjá fyr ir sér hvern ig 
hægt er a› skipta ef stær› hópa er flekkt, en ekki fjöldi fleirra t.d. skipta á 60 eggjum í 
12 eggjabakka. Nau› syn legt er a› nem end ur fái a› glíma vi› verk efni um skipt ingu me› 
flví a› nota hluti e›a sk‡r ing ar mynd ir á me› an fleir eru a› ö›l ast skiln ing á tengsl um 
marg föld un ar og deil ing ar.

Í verk efni um spila kvöld (bls. 26) flarf a› skipta fólki á fjög urra manna bor›. Nem end ur 
flurfa fyrst a› átta sig á hve marg ir gest ir eru á spila kvöld inu. fieir flurfa a› taka af stö›u 
til hvort nem end ur í bekkj un um eiga a› spila me› gest um sín um e›a ekki. Ef ein hverj ir 
nem end ur velja a› reikna a› eins me› gest un um get ur fla› gef i› til efni til um ræ›na um 
mis mun andi út komu flar sem reikn a› er me› ólík um töl um. 

Dæmi um hugs an leg ar lausn ir á flraut um spila kvöld .

Jónas:
Ég not a›i kubba. Ég tók 40 kubba og skipti fleim á bor› in. fia› 
ur›u 10 bor›. Ég not a›i vasa reikni til a› leysa dæmi Helga. Ég 
sló inn 76 og svo     4 og      .  Ég taldi hve oft ég flurfti a› ‡ta 
á      flar til ég fékk 0. fia› var 19 sinn um.

– =
=
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Eva Lind:
Fyr ir 4 flarf 1 bor›. 40 er 10 sinn um meira  
flá flarf 10 bor› hjá Sig rúnu.
Fyr ir 40 flarf 10 bor›
fyr ir 20 flarf 5 bor›
fyr ir 16 flarf 4 bor›
fia› flarf 19 bor› hjá Helga

Í dæm inu um upp skeru Sig rún ar ver› ur af gang ur fleg ar hún skipt ir á milli bekkj ar fé lag anna. 
fiá er mik il vægt a› taka til um ræ›u hvort dæm i› hafi geng i› upp og hva› eigi a› gera vi› 
fla› sem geng ur af. Í slík um um ræ› um koma nem end ur oft me› til lög ur um a› skipta 
ein ing um í brot og get ur slík um ræ›a lagt grunn a› skiln ingi nem enda á brot um. 

Gert er rá› fyr ir a› nem end ur vinni sam an vi› a› leysa verk efni um 
a› skipta frí merkj um. Vi› slíka vinnu koma fram ólík ar hug mynd ir a› 
lei› um vi› a› leysa flraut irn ar. fietta verk efni er ætl a› til a› beina 
sjón um nem enda enn frek ar a› flví hversu marg ar ólík ar lei› ir er 
hægt a› fara vi› a› skipta.

Ein kenni marg föld un ar og deil ing ar
Nau› syn legt er a› nem end ur geri sér grein fyr ir fleim lög mál um sem gilda um reikni a› ger› ir 
og er hér sér stak lega lög› áhersla á flau lög mál sem gilda um marg föld un og deil ingu og 
sam spil fless ara reikni a› ger›a. Sem fyrr er far in sú lei› a› hvetja nem end ur til a› rann saka 
og koma sjálf ir me› til lögu a› sk‡r ingu á›ur en regl an er sett fram. Slík vi› fangs efni get ur 
ver i› gott a› vinna í litl um hóp um flar sem nem end ur geta bor i› sam an hug mynd ir sín ar 
og reynt a› kom ast a› sam eig in legri ni› ur stö›u. 

Víxl regla í marg föld un kem ur vel í ljós ef sko› a› er hvern ig marg föld un ar tafl an spegl ast um 
skálínu. fiá má kanna tengsl marg föld un ar og deil ing ar me› flví a› velja tölu í töfl unni og 
sko›a af hva›a töl um hún er marg feldi. 

Dæmi: 
Tal an 35 er val in og ef far i› er eft ir lá réttri línu kem ur fram a› tal an er í 5 töfl unni (e›a 
7 töfl unni). Ef far i› er eft ir ló› réttri línu kem ur fram a› hún er líka í 7 töfl unni (e›a 5 
töfl unni). fiannig er hægt a› nota marg föld un art öfl una til a› finna deili heiti tölu. 

Talna lín an er líka öfl ugt tæki til a› sko›a flessi tengsl. Ef byrj a› er vi› töl una 35 og hopp a› 
yfir 5 bil í senn kem ur í ljós a› fla› flarf a› gera 7 sinn um til a› enda í 0, e›a byrj a› er vi› 
0 og hopp a› yfir 5 bil í senn flar til kom i› er a› 35. Á sama hátt má sko›a hvar end a› er 
ef hopp a› er 7 sinn um yfir 5 bil í senn, e›a 5 sinn um yfir 7 bil í senn. 
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Nem end ur eiga sjálf ir a› semja sög ur um dæmi. Nau› syn legt er a› 
ræ›a vi› flá, um hva› dæmi geta snú ist flar sem flarf a› marg falda e›a 
deila, á›ur en fleir takast á vi› a› semja dæm in. Slík um ræ›a og vinna 
vi› a› semja sög urn ar styrk ir skiln ing fleirra á reikni a› ger› inni og sög ur 
fleirra hjálpa kenn ar an um til a› sjá hver skiln ing ur fleirra er. Gott er a› 
gefa nem end um tæki færi til a› sko›a sög ur hvers ann ars og bera sam an fla› sem er líkt og 
ólíkt í sög um fleirra. Ekki er ólík legt a› deil ing ar dæm in geti bæ›i ver i› um a› skipta í jafnt 
í hópa, flar sem fjöldi hópa er flekktur og a› skipta í hópa flar sem fjöldi í hverj um hóp er 
flekkt ur. Nau› syn legt er a› benda nem end um á mun inn á fless um ólíku deil ing ar dæm um.

Hugmynd að kennsluferli
Í kaflanum og í verkefnamöppu er fjöldi verkefna sem mikilvægt er að kennari velji úr eftir 
því sem hentar nemendahópnum og einstökum nemendum. Miklu skiptir að nemendur 
hafi tækifæri til að nota fjölbreyttar leiðir og að þeir séu hvattir til að nota hlutbundna vinnu, 
teikningar og samræður. Í upphafi er unnið með margföldun og því er gott að byrja á að 
rifja upp hvað margföldun er og tengsl hennar við endurtekna samlagningu. Heppilegt 
getur verið að fara í búðarleik eða vinna með talningu í hópa til að skapa tækifæri til að 
velta fyrir sér gagnsemi margföldunar við að finna fjölda. Viðfangsefni í bók ættu nemendur 
að geta unnið nokkuð sjálfstætt.

Bls.18–19
Á bls. 18 er lagður grunnur að skilningi á víxlreglu með því að skoða hvernig skrá má raðir 
á bökunarplötu bæði út frá breidd og lengd. Þá kemur líka fram að tala á oftast fleiri en 
eitt faldheiti og hvernig má sýna það myndrænt. Á blaðsíðu 19 er margföldun skoðuð út 
frá hoppum á talnalínu og í hundraðtalnatöflu. Gaman er að hoppa saman á ímyndaðri 
talnalínu nokkrar töflur og skrá margfeldin, 8, 16, 24, 32, … Gagnlegt er að skoða töflurnar 
í hundraðtalnatöflu eftir að nemendur hafa unnið dæmi 6 og 7. Kennari getur notað 
hundraðtalnatöflu frá Námsgagnastofnun og límt miða yfir eða tekið töflu af Netinu og 
litað ákveðnar töflur. Nemendur gætu auðvitað líka gert það sjálfir á blaði eða í tölvu. 
Vinnuspjald 13–14 hefur að geyma verkefni þar sem margföldunartöflurnar eru skoðaðar í 
töflureikni. Vinnuspjald 15 er rannsóknarverkefni þar sem nemendur eiga að lita tölurnar í 
nokkrum margföldunartöflum í hundraðrúðunet og hentar því vel að skjóta inn hér. 

Bls.20–21
Á blaðsíðum 20 og 21 er margföldunartaflan upp í 10 · 10 skoðuð og tengsl milli margfelda. 
Vakin er athygli á sambandi margfelda x · x og (x – 1)(x + 1). Gott er að vekja athygli 
nemenda á hvernig má auðvelda sér að muna margföldunarstaðreyndir ef tengt hefur 
verið saman. Sumir nemendur gætu haft gaman af því að velta fyrir sér stærri tölum. Þeir 
vita að 30 · 30 = 900 og þá geta þeir líka vitað hverju 29 · 31 jafngilda. Í framhaldinu er 
sjónum beint að víxlreglunni og hvað hún þýðir. Mikilvægt er að ræða þetta við nemendur 
og styðja þá í að sjá fyrir sér að um sama fjölda er að ræða þegar fjölda hópa og fjölda í 
hóp er víxlað. Nemendur geta væntanlega unnið verkefni í bók nokkuð sjálfstætt en hvetja 
þarf þá til að ígrunda, greina samhengi og draga ályktanir.
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Bls.22
Afar gagnlegt er oft að þekkja ólík faldheiti tölu. Það kemur sér vel við skiptingu og við 
lausnir jafna. Gott er því að nemendur verði leiknir í að þekkja góðar tölur sem eiga sér 
mörg faldheiti. Það er gott verkefni að nemendur búi til veggspjöld, t.d. þannig að skrifa tölu 
á spjald og hengja öll faldheiti hennar í band við hana. Þá kemur fljótt fram að tölur sem 
hafa 2 og 3 sem deila eiga sér gjarnan mörg faldheiti. Vinnuspjald 16 gefur nemendum 
tækifæri til að skoða regluleika og töfra 11 töflunnar. 

Bls.23
Þrautirnar í dæmum 21–24 gefa nemendum tækifæri til að rannsaka og finna eigin leiðir. 
Mikilvægt er að þeir kynnist jafnframt lausnum annarra. Fyrr í þessum kafla eru gefin fleiri 
dæmi um leiðir við lausnir. Þeir geta síðan prófað einhverjar nýjar leiðir við lausnir þrauta í 
verkefni 26. Margar fleiri þrautir er að finna á vinnuspjöldum 17–20 sem nota má samhliða 
annarri vinnu með margföldun. Þær geta verið góðar í upphafi kennslustundar. 

Bls.24
Gaman er að ræða við nemendur um margföldun með núlli. Þeir geta velt fyrir sér 
spurningum eins og af hverju alltaf sé sama svarið ef margfaldað er með núlli. Einnig er 
gott að skoða einkenni margföldunar með einum. Þetta er undirstaða að góðum skilningi 
á margföldun með heilum tugum og hundruðum.

Bls.25
Áður en unnin eru verkefni á bls. 25 er gott að ræða um ræktun matjurta og hvernig 
sáð er eða sett niður skipulega í raðir og búin til beð. Margir nemendur hafa reynslu af 
matjurtaræktun og má í umræðum tengja til dæmis við stærð og skipulag skólagarða. Í 
verkefnunum er bæði unnið með flatarmál og fjölda og gagnlegt að varpa ljósi á hvernig 
margföldun er notuð í báðum tilfellum. Faldheiti tölunnar 100 eru ekki eins mörg og flestir 
nemendur myndu giska á. Þeir gætu líka fundið faldheiti tölunnar 120 og borið saman 
fjöldann. Hvetja ætti nemendur til að skrá faldheiti ýmissa talna og mætti búa til veggspjöld 
sem sýna faldheiti ólíkra talna.

Bls.26–30
Á bls. 26 er sjónum beint að lausnaleiðum og gagnlegt að skoða sem flestar leiðir. Hvetja 
ætti nemendur til að leysa dæmin á fleiri en einn veg og ræða saman um leiðirnar. Neðst 
á blaðsíðunni eru verkefni þar sem setja á inn tölur þannig að beggja vegna jafnaðarmerkis 
séu faldheiti sömu tölu. Mikilvægt er að nemendur átti sig á gildi jafnaðarmerkisins.

Margföldun og deiling eru andhverfar aðgerðir. Deilingu má bæði skoða sem skiptingu 
og endurtekinn frádrátt. Nemendur ættu að vinna verkefnin og síðan væri gott að skoða 
með þeim hvort um er að ræða skiptingu eða endurtekinn frádrátt. Dæmi 45 gefur tilefni 
til að skoða leiðir við deilingu. Nemendur þurfa að hafa aðgang að kubbum og öðru 
talningaefni og jafnframt ætti að hvetja þá til að nota myndir og talnalínu við lausnaleit. 
Tengsl margföldunar og deilingar er gott að skoða út frá spilastokk. Verkefni 47 og 48 ætti 
líka að skoða í því samhengi að þegar búið er að reikna fyrsta dæmið má nota það til að 
leysa hin dæmin. Þetta á einnig við önnur dæmi á blaðsíðunni og kennari ætti að ræða 
það við nemendur. 
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Deilingardæmin á blaðsíðu 29 er gott að leysa með því að nota kennslupeninga eða 
sætisgildiskubba. Aftur er sjónum beint að ólíkum lausnaleiðum. Val á leiðum og útskýringar 
nemenda gefa kennara góða innsýn í hugsun nemenda um deilingu og útreikninga. Deiling 
gengur ekki alltaf upp og nemendur þurfa að kynnast því. Hlutbundin og/eða myndræn 
vinna styður marga nemendur í lausnaleit.

Stærðfræðisögur gefa nemendum tækifæri til að tengja stærðfræðina við daglegt líf sitt. 
Gaman gæti verið að ljúka vinnu við margföldun og deilingu með því að nemendahópurinn 
byggi saman til bók með stærðfræðisögum.

Vinnuspjöldúrmöppu

13 Verkefni fyrir töflureikni

14 Framhald

15 Mynstur í margföldunartöflum

16 Galdrar með töfratölum

17 Ferðalög Helga

18 Sund

19 Á skeiðvellinum …

20 Hvað voru þau gömul?
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Rúmfræði og þrívídd
Mark mi› 

A› nem end ur
•  geri sér grein fyr ir eig in leik um tví og flrí ví›ra forma
•  geti flak i› flöt me› mis mun andi form um 
•  efli færni sína í flrí vídd ar teikn ingu
•  greini tví og flrí ví› form í um hverfi sínu
•  fljálf ist í rök hugs un

Um fjöll un og kennslu hug mynd ir
Rúm fræ›i er sú grein stær› fræ› inn ar sem fjall ar um flat ar mynd ir og rúm mynd ir og 
eig in leika fleirra. Helstu vi› fangs efni henn ar eru formsko› un, flutn ing ar, mæl ing ar, stefna 
og sta› setn ing. Vi› hvers kyns hönn un, til dæm is um bú›a, bygg inga, virkj ana, véla og 
tækni bún a› ar er rúm fræ›i beitt, sama á einnig vi› um list ir. Upp bygg ingu sól kerf is er hægt 
a› l‡sa me› rúm fræ›i, sama má segja um mynst ur og form í nátt úr unni. Í fless um kafla er 
a› al lega feng ist vi› formsko› un.

Sögu horn
Fyrstu dæm in um rúm fræ›i má rekja til Bab‡lon íu og Eg ypta lands fyr ir meira en 5000 
árum. Upp haf vi› fangs efna í rúm fræ›i er tali› vera land mæl ing ar. Eg ypt ar reistu p‡ramída 
um 2500 f.Kr. og hring hef ur ver i› skipt í 360 hluta (grá› ur) allt frá fless um tíma. En 
fla› voru Grikk ir sem bygg›u rúm fræ›i á rök legu sam hengi. Upp götv an ir í rúm fræ›i 
eru tengd ar mikl um fram fara skei› um í stær› fræ›i og list um eins og til dæm is fleg ar 
lista menn end ur reisn ar tím ans, sem höf›u áhuga á a› mála mynd ir sem s‡ndu fla› sama 
og aug a› sér í flrí ví› um heimi, flró u›u fjar vídd ar kerfi í mynd um sín um. fia› bygg› ist á 
a› láta sam sí›a lín ur mæt ast í fjarsk an um í svo nefnd um fjar punkt um. Á 17. öld var› til 
hnita rúm fræ›i. Upp hafs ma› ur henn ar var R. Descartes. Me› hnita rúm fræ› inni var› mik il 
fram flró un í stær› fræ›i en flar eru jöfn ur teikn a› ar inn í hnita kerfi og l‡sa flær flat ar og 
rúm mynd um. Rúmfræ›i er notu› í auknum mæli ví›a í samfélaginu svo sem í fjar skipta, 
tölvu og kvik mynda geir an um. 

Formsko› un og eig in leik ar forma
Mik il vægt er a› nem end ur geri sér grein fyr ir flví a› all ir hlut ir hafa ákve›na lög un og 
 bygg ingu. Nem end ur flurfa a› sko›a alls kon ar hluti og velta fyr ir sér ein kenn um fleirra og 
sam setn ingu. fia› skerp ir at hygl ina a› búa til lík ön flví fla› krefst mik ill ar ná kvæmni. fieir 
flurfa a› flekkja heiti al gengra tví ví›ra og flrí ví›ra forma, flekkja ein kenni fleirra og geta átt
a› sig á hag n‡t ingu fleirra. fia› má beina at hygli nem enda a› flessu me› marg vís leg um 
hætti, svo sem me› sko›un og um ræ› um. Í inn gangskafla Einingar 5 er fjall a› um 
rúm fræ›i. Einnig má benda á bók ina ElementaryandMiddleSchoolMathematics (John 
A. Van de Walle, 17. kafli).
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Mik il vægt er a› hand leika hluti vi› formsko› un. fia› vek ur bæ›i áhuga og for vitni 
nem enda og hjálp ar fleim a› ein beita sér a› vi› fangs efn inu. Einnig skap ast gó›
ur grund völl ur til um ræ›na milli nem enda og milli kenn ara og nem enda vi› slíka 
vinnu. fiannig fá nemendur betri yf ir s‡n yfir fla› sem fleir eru a› fást vi› og eiga 
au› veld ara me› a› l‡sa vinnu brög› um sín um og rök sty›ja flau. fieir flurfa einnig 
a› fá tæki færi til a› vinna sjálf stætt a› eig in list sköp un. Í fram haldi af vinnu me› tangram 
er hægt a› ra›a sam an form um eft ir fyr ir mynd og einnig a› búa til eigin ra› mynd. Gagnlegt 
getur veri› a› sko›a hvern ig mynd list ar menn nota ‡mis form í list sköp un sinni. Nota 
má lista verka bæk ur og sjá hva›a form lista menn nota í verkum sín um. Gam an væri fyr ir 
nem end ur a› fá tæki færi til a› búa til sín eig in lista verk úr mis lit um form um. 

Kenn ari get ur kom i› me› eft ir far andi spurn ing ar til a› örva um ræ›u um mis mun andi form 
og ein kenni fleirra:

•   Hva› heita form tangram búta og hver eru ein kenni fleirra? 

•   Hver er mun ur inn á fern ingi og rétt hyrn ingi? 

•   Bú›u til trapisu úr bút un um. 

Frá slíkri um fjöll un er au› velt a› fara yfir í erf i› ari vi› fangs efni fleg ar nem end ur velta fyr
ir sér  me› hva›a tangrambútum búa má til flrí hyrn ing, fer hyrn ing og rétt hyrn ing og hve 
margir bútar eru nota›ir.

fieg ar nem end ur sko›a og búa til tví og flrí ví› form er gott a› fleir velti fyrir sér hver sé 
mun ur inn á tví ví› um og flrí ví› um form um. Vi› sko›un á flríví›um formum má leita svara 
vi› spurningum eins og:

•  Hva›a form hafa rétt hyrnda fleti? 

• Hva›a form hafa flrí hyrnda fleti? 

• Hva› ein kenn ir fer strend ing og flrí strend ing? 

• Hvers vegna eru fer strend ing ar mik i› not a› ir í um bú› ir? 

• Hva› ein kenn ir sí valn ing? Hver er flat ar mynd hans?

Nem end ur sko›a hvern ig flrí ví› form líta út ef fleim er flett í sund ur.  
Heppi legt er a› fara í vett vangs fer› og sko›a hús, at huga flau frá 
mis mun andi sjón ar horni og sko›a form fleirra. Nem end ur geta skrá› 
hjá sér at huga semd ir og rætt um flær. fieir flurfa a› sko›a mis mun andi 
sjón ar horn bygg inga sem fleir hafa byggt úr sentikubb um. Bygg ing arn
ar má sko›a frá ólík um hli› um og teikna flær á punkta bla›. Nem end
ur byggja úr kubb um eft ir mynd sem teikn u› hef ur ver i› á punkta bla› 
frá fimm sjón ar horn um og teikna bygg ing una í flrí hyrn ings net. 

Til a› fljálfa bet ur rúm skyn geta nem end ur búi› til mis mun andi 
mynst ur í punkta e›a flrí hyrn ings net. fieir geta sko› a› mis mun andi 
mynstur ger› til dæm is í byggingum. Í eyðublöðum 2 á Veftorgi fyrir 
miðstig á heimasíðu Námsgagnastofnunar er að finna nokkrar gerðir 
af punkta og þríhyrningsnetum. Á heima sí›u Thor vald sensafns ins í 
Kaup manna höfn er hægt a› sko›a flísa lögn, hvarf punkta í flrí vídd og 
form bygg ingu högg mynda Bertil Thor vald sens. Leitarorð: Thorvaldsen 
Museum.
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Rúm mál
Rúm mál kubbabygg inga má sko›a og bera sam an me› sentikubb um. Nem end ur geta 
búi› til kubbabygg ingu og gisk a› á hve marg ir kubb ar eru í henni. fieir geta búi› til ten ing 
sem hef ur hli› ar lengd ina 3, 4 e›a 5 sentikubba og at hug a› heild ar fjölda kubbanna. Til 
sam an bur› ar geta fleir svo velt fyr ir sér hve marga kubba flarf í mis mun andi fer strend inga. 
Nem endur geta feng i› til dæm is 18 sentikubba, búi› til úr fleim mismunandi fer strend inga 
og skrá› hjá sér lengd, breidd og hæ› fleirra. Kenn ari get ur einnig ver i› me› fjöl breytt ar 
um bú› ir, feng i› nem end ur til a› giska á og at huga rúm mál i› me› sentikubb um, vökva 
e›a grjón um. 

fia› get ur ver i› erfitt a› bera sam an rúm mál 
íláta, sér stak lega ef flau eru mis mun andi a› 
lögun. fiá geta nem end ur not a› sem vi› mi› 
mæliglös sem fleir flekkja til dæm is lítra mál, 
desi lítra e›a milli lítra mál, fyllt ílát in me› 
vökva e›a grjón um, hellt í mæliglös in og skrá› 
ni› ur stö› ur. Hér er til val i› a› sko›a hin ‡msu 
form og láta nem end ur giska á og at huga til 
dæm is hverju mun ar á rúm máli p‡ramída og 
ten ings me› sömu hæ›.

Til val i› er a› sko›a al fræ›i bæk ur sem gefn ar hafa ver i› út fyr ir börn og láta nem end ur 
finna upp l‡s ing ar í fleim um lög un hluta.

fia› er nau› syn legt a› leggja áherslu á fjöl breytta, verk lega vinnu og um ræ› ur. fia› hjálp ar 
nem end um a› flróa hugs un sína, efla skiln ing sinn á vi› fangs efn inu og mynda tengsl milli 
hug taka rúm fræ› inn ar og tákn mynda henn ar. 

Hugmynd að kennsluferli
Bls.31
Fyrsta blaðsíða kaflans er helguð tangram. Gott er að byrja á að segja nemendum frá því 
að Kínverjar hafi snemma staðið framarlega í stærðfræði og meðal annars séu margar 
gestaþrautir og spil upprunnin þaðan. Eyðublað með ferningi, skipt í tangrambútana sjö, 
er að finna á heimasíðu Námsgagnastofnunar á stærðfræðivef miðstigs. Nemendur klippa 
bútana sjö út úr ferningnum og gott að minna þá á að vera nákvæmir svo lögunin haldist. 
Sýndar eru nokkrar myndir sem nemendur eiga að leggja og finna má fleiri á Netinu. Það 
er kjörið heimaverkefni að nemendur glími við tangramþrautir á Netinu eða með bútunum 
sínum. Ekki er síðra að hvetja þá til að búa til eigin tangramþrautir og leggja hver fyrir 
annan. Þeir geta raðað bútunum saman, strikað í kring og boðið bekkjarfélaga að þekja. 
Heppilegt er að þeir skrái lausnina hjá sér. Oft má finna margar ólíkar lausnir á því að þekja 
sömu mynd. Teikniverkefni á vinnuspjaldi 22 hentar vel til að skoða fleti og ólíka möguleika 
á samsetningu þeirra. Þar er unnið með jafnhliða þríhyrninga og möguleika á litamynstrum. 
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Bls.32
Gaman gæti verið að lesa Söguhornið úr kennsluleiðbeiningunum upp fyrir nemendur og 
ræða inntak þess. Oft eru einhverjir í nemendahópnum sem þekkja eitthvað af inntakinu 
eða hafa til dæms áhuga á egypsku píramídunum. Það geta því sprottið skemmtilegar 
samræður um hvernig mannkynið hefur byggt upp þekkingu og hvernig hún berst mann 
frá manni. Sniðið af teningnum á bls. 32 er að finna í eyðublöðum miðstigs. Hugtakið 
teningur er reglulegur þrívíður hlutur sem hefur sex ferningslaga hliðar. Orðið teningur er oft 
notað um alla verpla og jafnvel talað um tíu hliða tening. Hér er því hentugt tækifæri til að 
ræða um skilgreiningar á hugtökum. Einnig er gaman að skoða fleiri hluti frá mismunandi 
sjónarhorni. Gagnlegt væri að stilla upp á borð nokkrum hlutum og biðja nemendur að 
teikna fjögur sjónarhorn eða velta fyrir sér hvernig hús eru ólík eftir því hvaðan horft 
er á þau. Á vinnuspjaldi 21 er að finna teningaverkefni þar sem nemendur vinna með 
teningasnið. Það hentar vel til að leggja áherslu á sjónarhorn og form. 

Bls.33
Á bls. 33 er að finna teikniverkefni. Þar fást nemendur við að teikna teninga í þríhyrninganet. 
Gott er að þeir fái stærri blöð sem finna má í eyðublöðum. Þeir þurfa að fá tíma til að 
prófa sig áfram og ná valdi á að teikna í þrívídd með hjálparpunktum. Fyrir marga er þetta 
mikil upplifun að sjá teningana rísa út úr myndinni. Áherslu ætti að leggja á teikningarnar 
og nemendur geta líka teiknað fyrst og byggt svo. Vinnuspjöld 23 og 24 hafa að geyma 
teningaverkefni þar sem skoðaðar eru kubbabyggingar. Þar eru skoðaðar myndir og 
nemendur eiga að lesa úr þeim. 

Bls.34
Kjörið er að skipta nemendum í hópa þegar vinna á verkefnin á bls. 34. Gaman er að búa 
til stangir með því að rúlla upp dagblöðum. Hver hópur fær það verkefni að búa til tvö ólík 
þrívíð form með nokkrum jafnlöngum stöngum. Það skiptir miklu að ítreka að stangirnar 
eigi að vera jafnlangar til að fá fram reglulegu formin píramída og tening. Nemendur geta 
síðan skrifað lýsingar á formum sínum og þá má halda sýningu á formum allra hópanna. 
Einnig má nota sogrör í stað dagblaðastanga þá tekur verkið mun styttri tíma. Nemendur 
geta síðan svarað spurningum á bls. 34 eða líta má svo á að þeir hafi þegar svarað þeim 
í verklegu vinnunni. 

Bls.35
Það breytir miklu að hafa þrívíð form til að skoða þegar vinna á verkefnin á bls. 35. Ef 
þau eru ekki til í skólanum má finna viðeigandi pakkningar/kassa. Jafnvel þó ekki sé hægt 
að finna allt er gott að hafa nokkur þrívíð form til athugunar. Verkefnin gæti verið gott að 
nemendur ynnu tveir saman. 

Bls.36
Verkefnin á bls. 36 getur verið gaman að nemendur og kennari vinni saman. Þarna er verið 
að skerpa á ýmsum hugtökum og greiningu á eiginleikum tvívíðra og þrívíðra forma. Gott 
er að ræða bæði hvað formin eiga sameiginlegt og hvað skilur þau að. 
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Bls.37–38
Við vinnu með verkefni á bls. 37 og 38 er miðað við að nemendur hafi sentikubba. Hér 
er verið að leggja grunn að skilningi á rúmmáli. Ef ekki eru til sentikubbar gæti verið gott 
að vinna sambærileg verkefni með annars konar kubbum. Það er mikilvægt að nemendur 
geti unnið á hlutbundinn hátt og séð hvernig kubbunum fjölgar eftir því sem einhver 
hliðarlengdin eykst. Ekki ber að fara í formúluna fyrir rúmmáli ferstrendinga heldur á að 
leggja grunn að því að nemendur skilji á hvaða hugmynd hún hvílir. Skoða má rúmmál með 
því að mæla lítramál og er slíkt verkefni að finna á vinnuspjaldi 25. 

Í lok kaflans er gott að fara yfir efni hans. Hér hefur verið lögð áhersla á að til er tvívídd og 
þrívídd og að nemendur geti rætt um eiginleika forma.

Vinnuspjöldúrmöppu

21 Teningarnir hennar Kolbrúnar

22 Þríhyrningsmynstur

23 Kubbabyggingar

24 Teningaþraut

25 Rúmmálsmælingar
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Reikniaðgerðir
Mark mi› 

A› nem end ur
• efli skiln ing sinn á reikni a› ger› um og fljálf ist í a› beita fleim á  
 mismundandi verkefni
• fljálf ist í a› reikna me› háum töl um
• kynn ist nokkrum ólík um lei› um vi› a› leggja sam an og draga frá 
• fljálf ist í a› nota fleiri en eina lei› vi› út reikn inga

Um fjöll un og kennslu hug mynd ir
Nem end ur hafa nú feng i› tals ver›a fljálf un í notk un reikni a› ger›a og ættu a› hafa or› i› 
nokk u› hald gó› an skiln ing á e›li fleirra. Hér fá nem end ur tæki færi til a› rifja upp flessa 
flekk ingu sína og fljálfa sig í a› reikna me› háum töl um. Hér er sér stök áhersla lög› á 
sam lagn ingu og frá drátt, en nem end ur flurfa einnig a› nota flekk ingu sína á marg föld un og 
deil ingu. Gert er rá› fyr ir a› fleir finni sín ar eig in lei› ir vi› a› reikna dæm in og s‡nd ar eru 
nokkr ar ólík ar lei› ir til lausn ar. fieir flurfa a› fá gó› an tíma til a› ræ›a lausn a lei› ir sín ar vi› 
a›ra og rök sty›ja hvern ig fleir fundu svar. fiannig sjá fleir a› hægt er a› nota mis mun andi 
lei› ir og a› fla› get ur far i› eftir e›li verk efn anna og stær› taln anna hverju sinni hva› 
hent ar best. Sum dæmi er til dæm is mun fljót legra a› reikna í hug an um en a› setja upp á 
bla›. Ef kenn ari vel ur a› leggja áherslu á a› nem end ur temji sér a› nota ákve› i› reikni rit 
ver› ur jafn framt a› kapp kosta a› fleir skilji á hverju fla› bygg ir. Grund völl ur fyr ir skiln ingi 
á reikni rit um í tuga kerf inu er skiln ing ur á upp bygg ingu fless. fieg ar nem end ur geyma e›a 
taka til láns flurfa fleir a› skilja hva› fla› merk ir a› breyta á milli ein inga í tuga kerf inu, fl.e. 
a› breyta ein ing um í tug og færa yfir í tuga sæt i›, e›a fá lán a›an tug og breyta í ein ing ar. 
Mik il vægt er a› fleir noti hjálp ar gögn me› an fleir eru a› móta skiln ing sinn á reikni rit inu, 
en læri ekki bara a› fram kvæma ákve›n ar a› ger› ir. Í Einingu7, kenn ara bók, er fjall a› um 
stö›l u› reikni rit. Einnig er a› finna sk‡ra um fjöll un um hvern ig má kynna flau í bók inni 
ElementaryandMiddleSchoolMathematics (John A. Van de Walle, 11. kafli).

Út reikn ing ar
fieg ar nem end ur eru komn ir me› gó› an skiln ing á e›li reikni a› ger› ar geta fleir far i› a› 
sko›a mark visst hvern ig hægt er a› beita henni vi› mis mun andi a› stæ› ur. Gagn legt er a› 
velta fyrir sér hva›a lei› er ein fald ast og fljót leg ast a› fara vi› út reikn inga hverju sinni eft ir 
flví hva›a tölur er ver i› a› fást vi›. 

Dæmi: Leggja á sam an 379 og 543

Lei›I

Lei›II

Ég byrja á a› fylla upp í hund ra› me› flví  
a› bæta 21 vi› 379 og fæ 400.

Bæti svo 543 vi› 400 og fæ 943.

Dreg sí› ast 21 frá 943 og fæ 922.

Legg fyrst hund ru› in vi› 379, fæ 879.

Legg svo tug ina vi› 879 og fæ 919.

og sí› ast legg ég ein ing arn ar vi› 919 og fæ 922.
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Hér flarf a› gæta a› flví a› breyta tug um í hund ra› og ein ing um í tug, 
svo fla› er flók in lei› í flessu til viki. 

Leggja á sam an 2472 og 3215 

 

Í flessu dæmi hent ar ekki a› byrja á a› fylla upp í hund ra› e›a flús und.
 
Gott get ur ver i› a› punkta hjá sér töl ur til minn is fleg ar flannig er reikn a› í hug an um. Leik
ur sem flessi me› töl ur og reikni a› ger› ir fljálf ar nem end ur í huga reikn ingi og efl ir skiln ing 
fleirra á töl um og reikni a› ger› um. 

Vi› frá drátt er oft ein fald ara a› bæta vi› lægri töl una flar til sú hærri er feng in, en a› draga 
frá. 

Reikna á dæm i› 93 – 28 

Nem end ur koma árei› an lega auga á marg ar lei› ir og er mik il vægt a› fleir fái a› rök sty›ja 
flá a› fer› sem fleir nota. Talna lín an get ur ver i› gott hjálp ar tæki vi› flessa vinnu.
 
Á hli› stæ› an hátt má fást vi› marg föld un og deil ingu. 

Hvern ig er ein fald ast a› reikna dæm i› 20 · 15? 
fia› er hægt a› hugsa sem 20 ·10 + 20 · 5 = 200 +100 = 300

E›a 2·15 = 30, flá er 20 ·15 = 300 

Reikna á dæm i› 75 : 5 
75 = 50 + 25 50 : 5 = 10 og 25 : 5 = 5 fiá er 75 : 5 = 15

75 = 3 · 25 25 : 5 = 5 og 75 : 5 er flá flrisvar sinn um meira e›a 15

Vasa reikn ir ætti alltaf a› vera til tæk ur vi› út reikn inga flannig a› nem end ur geti grip i› til 
hans ef fleir telja fla› heppi legt. Hann leys ir flá samt ekki und an flví a› skilja hva› fleir 
eru a› gera flegar fleir láta hann vinna. Gott er a› temja sér a› sko›a alltaf hvort senni legt 
sé a› lausn sé rétt. Hvern ig get ég til dæm is sé› hvort svar i› er rétt ef ég legg sam an á 
vasa reikni 4239 og 158 og fæ út 597?

Hér er ein falt a› byrja á a› leggja sam an 

flús und in, svo hund ru› in, flá tug ina og í lok in 

ein ing arn ar og eng in hætta á rugl ingi flar.

Byrja á a› bæta 2 vi› 28 og fæ 30.

Bæti svo vi› 6 tug um og fæ 90

fiá á eft ir a› bæta 3 vi› til a› fá 93.

Sam tals hef ég bætt 65 vi›.
Hér er líka hægt a› byrja á a› draga 30 frá 93
Svo er 2 bætt vi› 63 og svar i› ver› ur 65.
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Verkefni um töfratölur á bls. 41 er hugsa› til a› varpa ljósi á uppbyggingu tugakerfisins. 
Mikilvægt er a› nemendur finni sínar eigin sk‡ringar á flví sem í ljós kemur. fia› styrkir 
rökhugsun fleirra a› kanna hva› liggur a› baki ni›urstö›unum og eflir skilning fleirra á 
tugakerfinu. Níu sinnum taflan birtist í ‡msum myndum flegar verkefnin eru leyst. fia› er 
flví kjöri› tækifæri a› taka hana til umfjöllunar og sko›a mynstri› og speglunina í henni.

9, 18, 27, 36, 45 / 54, 63, 72, 81, 90

Í framhaldi af fleirri umræ›u gæti veri› áhugavert a› leggja fyrir eftirfarandi flraut til a› 
kanna hvort nemendur geti notfært sér flekkingu sína á töflunni til a› leysa flrautina.

Fátækur bóndi í Grikklandi hinu forna, leita›i til véfréttar til a› fá rá›leggingar um hvernig 
hin fullkomna hjör› væri. Véfréttin svara›i: „Hin fullkomna hjör› er flannig a› sjáir flú 
margfeldi ki›linga og lamba í spegli, gefur fla› flér summu fleirra.“

Hve stór flarf hjör› bóndans a› ver›a til a› uppfylla fletta skilyr›i?

Vasa reikna verk efni gef ur til efni til a› sko›a ni› ur stö› ur út reikn inga.
•   Hvers vegna kem ur sama tal an í alla fjóra reit ina í innsta hringn um?
•   Ætli fletta ger ist alltaf, sama hva›a töl ur er byrj a› me›?

Hug mynd ir a› verk efn um til sko› un ar í litl um hóp um  
e›a í sam eig in legri um ræ›u í bekk:

•  Hvern ig er ein fald ast og fljót leg ast a› leysa dæm in? 
•  Hvers vegna er au› veld ast a› nota flá a› fer› sem var val in?

 78 + 42, 

 115 + 5, 

 685 + 257 

 3425 + 5261 

 2693 + 328

 54 – 37

 86 – 31

 350 – 47

 658 – 121

 4 · 15

 3 · 24

 18 · 2

 120 · 4

 33 : 3

 48 : 4

 82 : 10

 105 : 5
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Hugmynd að kennsluferli
Nemendur þurfa að ná góðu valdi á að leysa fjölbreytt reikningsdæmi. Miklu skiptir að 
þeir venji sig á að skoða dæmin vel áður en byrjað er að reikna. Þeir þurfa að greina hvað 
spurt er um og hvaða upplýsingar eru gefnar. En þeir þurfa einnig að velta fyrir sér hvaða 
aðferð henti við útreikningana. Gott er að byrja á því að skoða útreikninga Tryggva og 
Önnu og fá nemendur til að ræða hvernig þau hafa hugsað. Næst er að fá fleiri hugmyndir 
frá nemendum um hvernig megi finna verð á spilastokk og töfrasprota. Þannig má leggja 
grunn að góðum vinnubrögðum og því að mestu skipti að geta hugsað af yfirvegun um 
dæmin, ekki að reikna hratt. Áherslu ber einnig að leggja á skráningu. Taka ætti margar 
leiðir við útreikninga til umræðu nokkrum sinnum á leið gegnum kaflann. Hér á undan í 
kennsluleiðbeiningunum eru nokkur góð dæmi til að skoða með nemendahópnum. 

Bls.39–41
Samhliða vinnu við þennan kafla er kjörið að hafa í gangi búðarleik. Nemendur í fjögurra 
manna hópum geta útbúið mismunandi verslanir, t.d. töfrabúð, fataverslun, leikfangaverslun, 
ritfangaverslun og matvöruverslun. Þeir geta bætt við í búðirnar sínar á tímabilinu og gefið 
afslætti. Fara mætti í búðarleik einu sinni í viku og þá fái helmingur nemanda úthlutað 
peningaupphæð (t.d. 5000 kr.) til að versla fyrir og hinir afgreiða. Nota má kennslupeninga 
og vasareikna og fá þannig grundvöll fyrir umræðu um notkun vasareikna. 

Verkefni 3 og 4 er tilvalið að nemendur vinni saman í litlum hópum og hver hópur 
segi svo frá kostnaðaráætlun sinni. Í dæmum 5 og 6 eru skemmtilegar glímur þar sem 
reynir á útsjónarsemi og mikilvægt er að nemendur fái tíma til að glíma við þau. Sumum 
nemendum er gott að gefa dæmi þar sem tölur eru lægri, t.d. að 15 er summa 7 og 8, en 
hvaða nágrannatölur hafa summuna 17? Fyrir aðra er nóg að vekja athygli á hvað stendur 
í dæminu og fá þá til að endursegja það. Í dæmi 6 má beina sjónum nemenda að því að 
samlagning og frádráttur eru andhverfar aðgerðir. Hvetja ætti nemendur til að leita fleiri 
leiða í dæmum 7–10. Gaman gæti verið að velja eitt dæmi og skrá á töfluna eða búa til 
á veggmynd alla möguleika sem nemendur finna til að leysa það. 

Dæmi 11 er gott að gefa góðan tíma og mikilvægt að hægt sé að vinna það til enda. 
Það gefur verkefninu mun meira vægi ef hópur nemenda vinnur að verkefninu samtímis. 
Gott getur verið að skoða á hundraðtalnatöflu hvernig svörin birtast. Það hjálpar 
nemendum að átta sig á af hverju þversumma svaranna er alltaf 9. Eins og segir hér fyrr 
í kennsluleiðbeiningum er kjörið að skoða mynstrið í níu sinnum töflunni og speglunina 
í henni og í framhaldi af því þrautina um fátæka bóndann í Grikklandi. Á vinnuspjaldi 26 
er að finna áhugavert rannsóknarverkefni með þriggja stafa tölum svipað og í dæmi 11.  
Í dæmi 12 er sjónum nemenda beint að tengslum samlagningar og frádráttar. Ýta ætti 
undir að nemendur noti fjölbreyttar aðferðir við reikning í dæmi 13. Oft er hentugt að fylla 
upp í tuginn. Gaman er fyrir nemendur að glíma við talnaleiki á vinnuspjöldum 27, 28 og 
29.

Bls.42–44
Á blaðsíðu 42 er stórt frádráttardæmi. Athygli nemenda þarf að vekja á hugtakinu mismunur 
og tengsl þess við hugtakið frádráttur. Nemendur geta prófað sig áfram með hve mörgum 
sinnum þurfi að draga frá til að komast í núllið. Neðst á blaðsíðunni eru sýndar fjórar leiðir 
til að reikna dæmið 74 – 47. Nemendur ættu að skoða þessar leiðir vel og reyna að 
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meta þær og finna fleiri leiðir. Ef búin hefur verið til veggmynd fyrir samlagningardæmi er 
nú gott tækifæri til að búa til sambærilega mynd fyrir frádrátt. Dæmin á blaðsíðu 43 eru 
æfingadæmi í frádrætti. Hvetja ætti nemendur til að búa til fleiri myndadæmi eins og dæmi 
22 og leggja hver fyrir annan. 

Oft er rætt um að leggja ætti meiri áherslu á að nemendur noti myndir og teikni við 
lausn verkefna. Margir nemendur eiga auðvelt með að hugsa í myndum. Í verkefni 21 er 
nemendum ætlað að tengja saman mismunandi tjáningarmáta. Þeir gætu teiknað peninga 
til að sjá betur fyrir sér. 

Bls.45
Verkefni 23–30 er hentugt að vinna í töflureikni. Nemendur geta unnið tveir saman við 
tölvu eða kennari og hópur nemenda vinna saman þar sem kennari stjórnar tölvunni 
en nemendahópurinn tekur ákvarðanir og metur niðurstöður. Ætla má að þessi nálgun 
krefjist þess að kennari hafi aðeins hálfan nemendahópinn. Markmiðið er að nemendur 
sjái hvernig nota má töflureikni við samsetta útreikninga og hvernig það að vél reikni gefur 
tækifæri til að skoða marga möguleika léttilega. Á vinnuspjaldi 31 eru líka dæmi sem gott 
er að leysa með því að nota töflureikni. Margir Íslendingar nota töflureikni oft við vinnu 
sína. Nemendur gætu hugsanlega gert könnun á því hvernig og hvort fólk notar töflureikni. 

Bls.46–47
Á blaðsíðu 46 er athygli beint að stærðfræði í íþróttum. Áhugavert gæti verið að skoða 
hvernig nemendur nota sjálfir stærðfræði í íþróttaiðkun sinni eða við að fylgjast með 
íþróttum. Eins gæti verið gaman að skoða áhugaverð met frá síðustu Ólympíuleikum. Einnig 
er kjörið að fara út að hlaupa þekkta vegalengd og finna út hve langt nemendahópurinn 
hefur hlaupið. Í spilum og þrautum er líka oft reiknað. Dæmi um slík viðfangsefni er að 
finna á vinnuspjaldi 30. 

Margföldun og deiling eru andhverfar aðgerðir. Dæmi 36, 37 og 38 tengjast því í töflunni 
í dæmi 36 má finna svörin við dæmum 37 og 38. Sama hugsun er í dæmum 39 og 40 
og hvetja ætti nemendur til að hugsa um þessi tengsl og nýta sér þau. 

Gagnlegt er að taka eina kennslustund í að nemendur vinni í fjórum hópum sem sérhæfi 
sig í samlagningu, frádrátt, margföldun og deilingu. Nota má verkefnin hér að framan 
og hver hópur segir frá lausnum sínum. Þannig má draga saman áherslur kaflans á að 
nemendur meti, áður en þeir leysa dæmi, hvaða leið þeir telji góða til að leysa dæmin og 
að þeir hafi nokkrar leiðir á valdi sínu. 

Bls.48
Á síðustu blaðsíðu kaflans er annars vegar unnið með hugareikning og hins vegar vasareikni. 
Gaman getur verið að setja upp keppni þar sem nemendahópnum er skipt í tvennt eða 
tveir nemendur fengnir til að keppa. Kennari les síðan upp dæmi sem ýmist er fljótlegra 
að reikna í huganum eða á vasareikni. Dæmin gætu verið: 4 + 10, 10 · 2, 100 + 3000,  
125 : 25, 5 · 7. Svona keppni er góður undanfari umræðna um notkun vasareikna 
og hvernig nemendur kunna ýmsar staðreyndir utan að án þess að hafa nokkurn tíma 
meðvitað lært þær þannig. Flestir vita að 3 + 2 = 5 og að 7 + 3 = 10. Hvernig stendur á 
því? Leiðir við hugareikning eru margar en oft er gott að skrá hjá sér milliniðurstöður. Það 
einfaldar oft útreikninga að búta tölur niður. 
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Lokaverkefnið á að vekja áhuga nemenda á að reikna ýmislegt út. Hér eru nemendur 
beðnir að reikna út dagafjölda og tilvalið að láta þá finna upp á atburðum til að reikna út frá. 
Áður en hafist er handa við næsta kafla er kjörið að vinna þemaheftið Mynstur. Þar reynir 
á aðra þætti en í þessum kafla og nemendur fá tækifæri til að skoða hugtakið mynstur á 
ýmsa vegu.

Vinnuspjöldúrmöppu

26 Skrýtnar tölur

27 Töfraferningar

28 Stærsta tala – minnsta tala

29 Pílukast

30 Frímerkjasafn …

31 Vörulisti
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Almenn brot
Mark mi› 

A› nem end ur
•  geti skrá› ræ› ar töl ur sem al menn brot
•  efli færni sína í a› mynd gera al menn brot á mis mun andi hátt
•  geti skrá› ólík heiti á sömu tölu
•  noti al menn brot til a› l‡sa fjölda, magni og stær›
•  ræ›i sam an um stær› fræ›i og færi rök fyr ir máli sínu
•  skrái ni› ur stö› ur sín ar og geri grein fyr ir lausn a ferli í mæltu máli 

Um fjöll un og kennslu hug mynd ir
Gó› ur talna skiln ing ur er ein meg in und ir sta›a 
frjórr ar vinnu í stær› fræ›i. Á fyrstu skóla ár un um 
eru nem end ur a› byggja upp skiln ing á nátt úr legum 
töl um og upp bygg ingu tuga kerf is ins. Á mi› stig inu er 
nau› syn legt a› fleir byggi upp traust an brota skiln ing. 
Hér er feng ist vi› al menn brot. Nem end ur hafa 
á›ur feng ist vi› al menn brot og tuga brot en ekki 
er hægt a› bú ast vi› a› fleir hafi mynd a› sterk an 
talna skiln ing á flessu svi›i. Í Einingu8–kennara
bók er fjall a› um brot og hvern ig má leggja grunn 
a› skiln ingi á fleim. fiar seg ir m.a.:

Al menn brot eru skrán ing fyr ir jafna hluta af heild 
og byggj ast á flví:

•   Í hve marga hluta heild er skipt.

•   A› telj ari seg ir um hve marga hluta er a› ræ›a.

•   A› nefn ari seg ir til um hve stór hver hluti er e›a hversu marga hluta heild  
 er skipt í. 

•   A› tvö jafn gild al menn brot eru tvær a› fer› ir til a› l‡sa sömu stær›.

Nem end ur á mi› stigi hafa flest ir kom ist a› raun um a› ekki er nóg a› hafa bara heil ar 
töl ur. Eftir flví sem fleir eld ast hafa fleir flörf fyr ir meiri ná kvæmni og flá er heppi legt a› 
geta skrá› hluta úr ein ingu. Tuga brot eru mik i› not u› í dag legu lífi en oft koma al mennu 
brot in sér líka vel. Í dag legu máli er oft tal a› um helm inga og fjór› unga og út reikn ing ar 
ver›a stund um ein fald ari me› al menn um brot um. Einnig er oft styttra milli dag legs máls 
og al mennra brota og flví au› veld ara a› ö›l ast skiln ing á fleim. Í um ræ› um í bekkn um má 
taka upp spurn ing ar eins og:
•   Hvar not um vi› al menn brot?
•   Má finna al menn brot á um bú› um?
•   Eru brot not u› vi› tíma mæl ing ar?

V2
118

–2

–3

0,25

3–8

0,23

πN

Z

Q

R
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Brota skiln ing ur 
Mik il vægt er a› nem end ur geri sér grein fyr ir a› al mennt brot er tala, fl.e. skrán ing á stær›, 
fjölda e›a magni en líti ekki bara á fla› sem skipt ingu. Al mennt brot er skrán ing á hlut falli 
milli hluta og heild ar og er nau› syn legt a› nem end ur geri sér grein fyr ir flví. Telj ari tákn ar 
fjölda hluta en nefn ari hve stór an hluta af heild er um a› ræ›a. Til a› styrkja flann skiln ing 
og sjá fyr ir sér hlut ana flurfa nem end ur a› vinna me› gögn.

Marg ar lei› ir má fara til a› efla brota skiln ing. Til a› ö›l ast frek ari skiln ing á stær› brots og 
a› brot er tala sem tákn ar af mark a›a stær› er gott a› æfa hvers kyns taln ingu. Hva› eru 
marg ir helm ing ar, flri›j ung ar, fjór› ung ar o.s.frv. í ein um heil um? Hva› ger ist fleg ar fari› er 
yfir einn í taln ingu? Ef hald i› er áfram a› telja sjá nem end ur hvern ig telj ar inn stækk ar en 
nefn ar inn helst óbreytt ur, til dæm is 65, 

7
5, 

8
5 o.s.frv. Sko›a má spurn ing ar eins og hve oft flarf 

a› telja til a› fá flrjá ef hlaup i› er á hálf um, flri›j ung um, fjór› ung um o.s.frv. En ef tali› er 
upp a› 14

 3 ? Hve marg ir heil ir eru í 14
 3 ? En 17

 3  ? Til a› finna svar vi› slík um spurn ing um má 
til dæm is nota brota búta, telja á talna línu e›a teikna.

Nem end ur geta unn i› sam an í litl um hóp um og út bú i› talna lín ur. Hver hóp ur fær flá band 
til dæm is einn metra a› lengd. Hver hóp ur fær út hlut a› til tekn um brot um flannig a› einn 
hóp ur fær flri›j unga, ann ar fjór› unga o.s.frv. Brota heiti eru skrif u› á mi›a og fest á rétt an 
sta› á band inu. Bönd in eru svo öll hengd upp á vegg, hvert fyr ir ne› an ann a› og flannig 
fæst fram brota tafla svip u› og er í náms bók inni. Slíka töflu er gott a› hafa hang andi uppi 
á vegg flví fla› sty› ur vi› brota skiln ing inn.

Brota bút ar eru hent ug náms gögn. fiá má nota á fjöl breytt an hátt og mik il vægt a› nem end ur 
hafi grei› an a› gang a› fleim. Nem end ur geta sko› a› hvern ig búa má til heil an hring me› 
jafn stór um brota bút um e›a me› tveim ur mis mun andi ger› um búta. fieir geta reynt a› 
finna marg ar lei› ir til a› búa til heil an hring me› brota bút um. Einnig má nota ten inga. 
Nem end ur skrá flá brota heiti á lím mi›a og líma á ten ing. fieir skipt ast sí› an á a› kasta og 
reyna a› mynda heil an hring me› brota bút um úr fleim brot um sem upp koma. Gott get ur 
ver i› a› tengja vi› raun veru leik ann me› flví a› fá nem end ur til a› búa til sögu til dæm is 
um sölu tertu á veit inga sta› e›a fá flraut um sama efni.

Lárukök ur

Lára bak ar 4 tert ur fyr ir kaffi sölu 
bekkj ar ins. Hún sel ur fjóra flri›j unga, 
sex fjór› unga og flrjár hálf ar tert ur. Hve 
mik i› er flá eft ir? Hva› seldi hún fyr ir 
mik i›?

Ver› listi
Heil terta 1200 kr.
Hálf terta 600 kr.
firi›j ung ur 400 kr.
Fjór› ung ur 300 kr.

Af mæli El ín ar
Elín b‡› ur bekkn um sín um í af mæl i› 
sitt. Hún bak ar pizz ur og áætl ar 1

5 úr 
pizzu á mann. Í bekkn um eru 23 
nem end ur. Hve marg ar pizz ur flarf 
hún a› baka? Hve marga lítra af gosi 
flarf hún a› kaupa ef hún ætl ar 1

2 lítra 
á mann? Hva› flarf hún flá a› kaupa 
marg ar tveggja lítra gos flösk ur.



41..... Almenn brotGeisli 1A – Lausnir – © Námsgagnastofnun 2011 – 09072

fia› er lær dóms ríkt fyr ir nem end ur búa sjálf ir til or›a dæmi og leggja fyr ir bekk inn. fiá flurfa 
fleir a› n‡ta al menn brot til a› tjá sig og tengja vi› dag legt um hverfi.

Gó› lei› til a› fljálfa og styrkja skiln ing er a› spila. Í verk efna möppu eru tvö spil, fl.e. Brota
eltispil og Sam stæ›u spil. Nota má brota búta og spila bingó me› fleim. fiá velja nem end ur 
sér til dæmis fjóra brota búta og ra›a á bor› i›. Kenn ari/stjórn andi dreg ur sí› an brota bút og 
les upp heiti hans. Ef nem andi er me› flenn an til tekna brota bút má leggja hann til hli› ar. Sá 
sem fyrst ur nær a› fjar lægja alla búta sína vinn ur. Einnig geta nem end ur út bú i› bingóspjald 
og spil a› á flví. 

Me› brota bút um er sko› a› hvern ig búa má til heil an hring. fia› get ur eflt skiln ing nem enda 
a› sko›a hvern ig unn i› er út frá heil um og rétt hyrn ing ur e›a flrí hyrn ing ur not a› ur sem 
grunn vi› mi›. Nem end ur geta feng i› A4 bla›, brot i› fla› í tvennt og rif i›. fieir leggja sí› an 
ann an helm ing inn til hli› ar en taka hinn helm ing inn, brjóta hann í tvennt og rífa. fiannig 
er hald i› áfram eins lengi og út hald nem enda leyf ir. fieir skrá sí› an stær› hver brots mi›
a› vi› A4 bla›. Skemmti legt er a› tveir og tveir vinni sam an og hafi hvor sinn lit inn af 
papp ír. fieir gefa hvor ö›r um búta svo önn ur hver stær› ver›i í sama lit. Í lok in má svo 
ra›a bút un um sam an aft ur. 

Mik il vægt er a› nem end ur átti sig á flví a› all ar stær› ir má tákna á marga vegu. fieir hafa 
á›ur sko› a› heil ar töl ur en nú flarf a› beina sjón um fleirra a› jafn gild um brot um. Me› flví 
a› sko›a brota töfl una má sjá a› 13 og 26 eru jafn stór brot. Ávinnuspjaldi33 í verk efna möppu 
er verk efn i› A›skiptasvæ›um. fiar sko›a nem end ur hvern ig brota bút um fjölg ar vi› frek ari 
skipt ingu án fless a› stær› brots ins breyt ist.

Me› brota bút um sko›a nem end ur hvern ig al menn brot geta ver i› skrán ing á hlut falli af 
flat ar máli til dæm is hrings. fieir flurfa líka a› kynn ast flví a› um hluta af hópi e›a fjölda 
get ur líka ver i› a› ræ›a. Í náms bók inni er skrá› ur íflrótta á hugi í til tekn um bekk. Nem end ur 
gætu haft gagn af flví a› sko›a eig in um hverfi, bekk e›a skóla. fieir geta til dæm is kann
a› hvern ig hlut fall i› er milli ald urs stiga í skól an um e›a hve stór hluti nem enda er í hverju 
stjörnu merki. fieir geta líka feng i› flraut ir og or›a dæmi eins og Ósk ar í vanda, Tref ill inn og 
Stær› fræ›isp urn ing ar.

Ósk ar í vanda
Ósk ar á 120 cm af snæri. Hann not ar 1

3  
fless til a› binda ni› ur hlass á hjól i›  
sitt og ætl ar a› nota af gang inn til a› loka 
kart öflu pok um. Hann flarf 1

6 af snær inu til 
a› binda um hvern poka. Hve mörg um 
pok um get ur hann lok a›? Hve marga 
senti metra not ar Ósk ar til a› binda hlassi›? 
En hvern poka? Hve mik i› er eft ir af 
band inu fleg ar Ósk ar er bú inn a› binda 
hlass i› og fyr ir tvo poka?

Tref ill inn
Vikt or er a› prjóna tref il til a› gefa afa  
sín um í af mæl is gjöf. Afi hans á af mæli  
eft ir fjór ar vik ur. Tref ill inn flarf a› vera  
180 sentimetra lang ur. Fyrstu vik una 
prjón ar Vikt or flri›j ung inn og næstu viku 
flar á eftir 1

6 . Nú hef ur hann tvær vik ur til  
stefnu. Hvern ig ætti hann a› skipta 
af gang in um ni› ur?
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Nem end ur geta sko› a› á hlut bund inn hátt sam lagn ingu brota me› flví a› nota mæliglös. 
Í verk efna möppu er a› finna verk efni flar sem nem end ur eiga a› út búa eig in mæliglös og 
nota flau til a› finna heild ar magn og skrá fla› í al menn um brot um. Á sum um vasa reikn um 
er hægt a› reikna me› al menn um brot um. Nem end ur geta sleg i› dæmi inn í vasa reikn inn 
og velt fyr ir sér hva› ger ist. fieir geta bor i› sam an hva› kem ur fram ef fleir slá inn sömu 
brot og fleir nota vi› vatns mæl ing arn ar.

Hugmynd að kennsluferli
Bls.49–50
Í upphafi kaflans þarf að ræða um almenn brot. Þegar fleti er skipt í jafna hluta má skrá 
skiptinguna með almennu broti. Gott getur verið að skoða að það að vera með 1

4 þýðir að 
fjóra hluta þarf til að mynda heildina. Það má gera með því að rífa A4 blað í fjóra jafna 
hluta og skoða hvernig það verður aftur jafn stórt ef hlutunum er raðað saman. En hvað 
gerist ef 1

4 er rifinn í tvennt? Hve marga hluta þarf þá? Umræður um spurningar af þessu 
tagi geta verið góð kveikja. Um leið er rifjað upp hvernig fjórðungur er skráður. Verkefnin á 
fyrstu blaðsíðunni ættu að vera upprifjun fyrir flesta nemendur og þvi ágætt að þeir vinni 
þau sjálfstætt. Í dæmi 6 er haldið áfram á sama hátt en í dæmi 7 eru nemendur beðnir 
að draga ályktanir. Gott er að ræða það formlega eða óformlega í nemendahópnum. 
Brotaeltispil eru góð til að styðja nemendur í að tengja saman mynd og tákn. Á vinnuspjaldi 
32 eru leiðbeiningar um gerð slíks spils og notkun.

Stær› fræ›isp urn ing ar
Amma Freyju ver› ur brá› um fimm tug. Af flví til efni lang ar Freyju a› búa til stær› fræ›isp urn ing ar 
til a› nota í af mæl inu henn ar. Hún er kom in me› sex spurn ing ar. Svar a›u fleim og bættu 
tveim ur vi›. Ræddu vi› bekkj ar fé laga flína um spurn ing arn ar og legg›u svo spurn ing ar flín ar 
fyr ir flá. Hva›a spurn ing er erf i›? Hver er létt?

1. Amma var í grunn skóla í tíu ár. Hve stór hluti ævi henn ar er fla›?

2.  Amma eign a› ist fyrsta barn i› sitt fleg ar 2
5 ævi henn ar voru li›n ir.  

 Hve stór an hluta ævi sinn ar hef ur hún ver i› mamma? Hve mörg ár eru fla›?

3.  Amma mín var 55 cm fleg ar hún fædd ist. fia› er 1
3 af hæ› henn ar  

 í dag. Hve há er hún?

4. fieg ar mamma byrj a›i í skóla var hún 2
3 af hæ› ömmu minn ar. 

 Hve há var mamma flá?

5. Ald ur ömmu er 16 af póst núm er inu henn ar. Hvar á amma heima?

6. Fyrstu 25 hluta ævi sinn ar bjó amma í for eldra hús um. Næstu 25  
 hluta bjó mamma mín hjá henni. Hve göm ul var amma fleg ar 
 mamma flutti a› heim an? Hve göm ul var mamma flá?
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Bls.51–56
Á blaðsíðu 51 er að finna verkefni þar sem nemendur eiga að nota brotabúta. Áður en 
vinnan hefst þurfa þeir að fá tækifæri til að leika sér með bútana. Í umfjölluninni hér á undan 
eru gefnar nokkrar hugmyndir, t.d. um bingó sem gott er að nýta til að nemendur þekki vel 
bútana og stærðir þeirra. Dæmi 8–12 er mikilvægt að nemendur vinni á hlutbundinn hátt 
og geti sýnt lausnir myndrænt. Kennari ætti því að ganga á milli og fá nemendur til að sýna 
sér hvernig þeir geta útskýrt svör sín með því að nota bútana. Í tengslum við vinnu með 
dæmi 14 og 15 geta nemendur fengið fleiri þrautir, t.d. Lárukökur og Afmæli Elínar, sem 
er að finna hér að framan, eða þeir geta búið sjálfir til svipaðar þrautir. 

Áður en vinna hefst við dæmi 16 og 17 er gott að nemendur telji á brotum. Þeir þekkja 
vel að telja á einum og líka að telja á tveimur eða tíu. En til að styrkja skilninginn á að 
almenn brot eru tölur en ekki bara hlutföll er mikilvægt að leggja áherslu á talningu. Nota 
má brotabúta og telja, 1

3, 
2
3, 

3
3, 

4
3, 

5
3 o.s.frv. Þannig átta nemendur sig líka á að almenn brot 

eru ekki bara notuð til að skrá hluta úr einum. Í kaflanum er þó fyrst og fremst unnið með 
almenn brot minni eða sama sem einn. 

Nemendur hafa kynnst almennum brotum í gegnum að skoða fleti og talnalínu. En almenn 
brot eru líka notuð við skoðun á stakstæðri heild eða fjölda. Á blaðsíðum 53 og 54 er þetta 
skoðað. Kjörið er að nemendur skoði eigin nemendahóp á svipaðan hátt og er gert er við 
5. B í dæmi 23.

Brotarenningar er ein leið ennþá til að skoða brot. Mikilvægt er að áherslan í kennslunni liggi 
á að styrkja nemendur í að byggja upp brotaskilning sinn. Nemendur þurfa hver og einn að 
búa sér til brotarenninga. Gott er að nota A4 blöð og hentar ágætlega að fá fjóra renninga 
úr hverju blaði. Nemendur þurfa að vera nákvæmir svo að stærðir hvers almenns brots 
verði sem réttastar. Þeir eiga síðan að nota renninga við lausn dæmanna á blaðsíðunni. 
Nemendur ættu að geyma brotarenningana og nota áfram við vinnu með almenn brot. 

Þegar brotataflan er fyllt út ætti að ræða við nemendur um samanburð á stærðum og 
hvernig standi á því að 12 , 

2
4 , 

3
6 , 

4
8 ,  

5
10 og  

6
12 standast á. Út frá því er gott að skoða hvaða brot 

eru minni en 1
2 og hver stærri. Nemendur nota síðan brotatöfluna til að svara spurningum 

í dæmum 33–36. Vinnuspjald 34 hefur að geyma myndræna nálgun og teikningar fyrir 
jafngild brot. Þessi verkefni henta vel samhliða vinnu með verkefni á blaðsíðu 56. 

Bls.57–58
Á blaðsíðu 57 er sjónum beint að brotum sem eru stærri en einn. Áður en hafist er handa 
við verkefnin á blaðsíðunni er heppilegt að vinna vinnuspjald 33. Þar eiga nemendur að 
útbúa eigin mælikrukkur. Hugmyndin að baki því að nota ávaxtasafa er að gefa nemendum 
myndræna nálgun og hjálpa þeim að sjá fyrir sér. Gaman væri að leyfa þeim að sulla með 
vatn og prófa sig áfram. Þeir gætu merkt á mælikönnur fjórðunga og þriðjunga og velt fyrir 
sér dæmum á borð við dæmi 40. 

Í lok kaflans eru hugtökin teljari og nefnari kynnt. Ekki ber að leggja mikla áherslu á þau 
en gott fyrir nemendur að kynnast þeim og sjá hve gagnsæ þau eru. Nemendur eiga að 
útskýra hvað tiltekin almenn brot þýða og gott er að hvetja þá til að sýna það með mynd. 
Í lok kaflans er gott að ræða um hjálpargögnin og bera saman almenn brot á renningi og 
brotabút. Lokaverkefni kaflans gæti verið spilið á vinnuspjaldi 35. 



44..... Almenn brotGeisli 1A – Lausnir – © Námsgagnastofnun 2011 – 09072

Gott er að gauka að nemendum viðbótarverkefnum svipuðum og gefin eru dæmi um í 
stærðfræðispurningum. Nemendur gætu líka búið til svipaðar þrautir sjálfir. 

Vinnuspjöldúrmöppu

32 Brotaeltispil

33 Vatnsull

34 Að skipta svæðum

35 Hvernig er minnið?
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Mynstur og breytur
Mark mi› 

A› nem end ur
• efli skiln ing sinn og færni í me› fer› talna
• fljálf ist í a› greina mynst ur og reglu leika
• efli skiln ing sinn á e›li reikni a› ger›a.
• efli talna skiln ing sinn
• kynn ist flví a› nota bók stafi sem sta› gengla talna
• læri a› nota breyt ur 
• geri sér grein fyr ir a› oft geta ver i› mörg rétt svör vi› sama dæmi

Um fjöll un og kennslu hug mynd ir
Stær› fræ›i er oft nefnd vís indi mynstra og reglu leika. Einn af meg in flátt um í flró un 
stær› fræ›i legr ar hugs un ar er a› finna lei› ir til a› greina regluleika og skrá hann. Mik il vægt 
er a› nem end ur geti l‡st reglu leik an um me› eig in or› um og s‡nt hann me› mynd um, 
or› um og/e›a tákn um. Eft ir flví sem hæfn in til rök semda færslu flró ast geta fleir bet ur beitt 
tákn máli stær› fræ› inn ar til a› sty›ja vi› rök hugs un sína. 
Í kennarabók – Eining6 er kafli um mynst ur og al gebru.

Mynst ur
Nem end ur hafa á›ur unn i› tölu vert me› mynst ur, bæ›i talna mynst ur og rúm fræ›i mynst ur. 
Gó› æf ing er a› búa til mis mun andi mynst ur sem fylgja sömu for skrift. Eft ir for skrift inni 
AABCC gætu kom i› mynst ur eins og

I Blátt, blátt, brúnt, bleikt, bleikt, blátt, blátt, brúnt, bleikt, bleikt …

II

III 1, 1, 2, 3, 3, 1, 1, 2, 3, 3 ...

Safna má sam an hug mynd um nem enda og fleir geta líka búi› til mynst ur sem a›r ir  
nem end ur reyna a› skrá á ABC formi. Í kafl an um um margföldun og deilingu er 
marg föld un ar tafl an upp í 10 · 10 sko› u›. fiar koma fram marg vís leg mynst ur sem 
nem end ur gætu spreytt sig á a› skrá. 

Talnarun ur get ur ver i› gott a› sko›a sam an í bekkn um. Ef tali› er upp hátt og hlaup i› á 
mis mun andi töl um, heil um e›a brot um, ver› ur regl an oft sk‡r ari fyr ir nem end um. 
1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29
 1
2 , 1, 11

 2  2, 21
 2  … 
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Áhuga vert er a› bera sam an talnarun ur og sko›a hva› er líkt og hva› ólíkt. Bera má sam an 
talnarun ur eins og
1, 3, 5, 7, … Líkt, alltaf tveir á milli. 
2, 4, 6, 8, … ólíkt, slétt ar töl ur í annarri run unni en odda töl ur í hinni. 

2, 4, 6, 8, …  og 2, 4, 8, 16, … (líkt, ein göngu slétt ar töl ur, ólíkt, tveir bæt ast vi› 
 í annari run unni en marg fald a› me› tveim ur í hinni)
3, 4, 3, 4, …  og 9, 7, 9, 7, …
5, 10, 15, 20, …  og 2, 7, 12, 17, …
10, 20, 30, 40, …  og 50, 100, 150, 200, …

Nem end ur geta búi› til eig in talnarun ur og bor i› sam an vi› run ur bekkj ar fé lag anna. Sko›
un á talnarun um er gott vi› fangs efni fyr ir flá sem eru a› efla skyn sitt á reglu leika. 

Reglu leiki get ur líka ver i› fólg inn í reglu leg um vexti en ekki bara end ur tekn ingu og fastri 
aukn ingu. 

Nem end ur flurfa bæ›i a› sko›a og greina mynstr in og finna eft ir hva›a reglu flau vaxa. 
Mik il vægt a› nem end ur leggi mynstr in me› hlut um og teikni e›a skrái svo. 

fia› hjálp ar nem end um a› sjá regl una 
e›a átta sig á tengsl um a› búa bæ›i 
til töflu yfir fjölda hluta og teikna e›a 
leggja mynstr in. fieir geta flá sko› a› 
breyt ing un milli mynda og greint reglu 
í vext in um. fiannig geta fleir, me› flví 
a› skrá í töflu e›a leggja mynstr i›, 
fund i› hvern ig 10. mynd lít ur út og 
hve marg ir hlut ir eru í henni. Til a› 
geta sett fram al menna reglu og sagt 
fyr ir um fjölda í n. mynd flarf a› greina 
sam band milli fjölda hluta í mynd og 
núm ers mynd ar innar. 

Mynd 1 2 3 4 5 6 ? 20

Fjöldi punkta 2 6 12 20 30 ? ? ?

+4 +6 +8 +10
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Leikni í me› fer› talna
Talna leikni er gó› ur eig in leiki sem n‡t ist bæ›i í stær› fræ›i námi og í dag legu lífi. 
Fólk hef ur flró a› me› sér ‡ms ar lei› ir til a› muna núm er. Síma núm er eru al mennt sög› 
flannig a› fyrstu flrjár töl urn ar eru tekn ar hver fyr ir sig og svo tvær og tvær. Sum síma núm er 
er fló au› veld ara a› segja ö›ru vísi til dæm is 5 500 300. Síma núm er eru ágætt dæmi um 
hvern ig stórar töl ur eru bút a› ar ni› ur til a› au› veld ara sé a› muna flær. Gam an gæti ver i› 
a› kanna hvort nem end ur flekkja ein hverj ar fleiri lei› ir til a› leggja töl ur á minn i›. 

Mik il vægt er a› nem end ur séu hvatt ir til a› flróa me› sér a› vera glögg ir á töl ur og sam band 
fleirra. †ms ir talna leik ir eru heppi leg ir til fless a› ‡ta und ir a› nem end ur efli talna leikni sína. 
Til fless a› kveikja áhuga og vekja for vitni er oft gott a› hafa hæfi lega ögrun og kasta fram 
spurn ing um sem setja af sta› vanga velt ur hjá nem end um. Í byrj enda náms efn inu Einingu 
er tölu vert af spil um og leikj um sem nota má en oft flarf a› breyta talna bili og nem end ur 
geta jafn vel breytt regl um. fia› má nefna:

• Ég hugsa mér tölu milli 1000 og 10000. fiá reyna sam nem end ur a› kom ast 
 a› flví hver tal an er og mega spyrja 10 spurn inga og fá já og nei svör. 

• Hver er regl an? Einn nem andi hugs ar sér reglu, til dæm is a› leggja 5 vi› og  
 marg falda me› 4. Nem end ur nefna töl ur sem stjórn and inn beit ir regl unni á  
 og seg ir sí› an út kom una. Hin ir eiga a› finna út hver regl an er.

• Summ an er hund ra›. Á vinnuspjaldi35 má finna spila bor› og spila regl ur. 
 Nem end ur hafa tvo ten inga og er ann ar tuga ten ing ur og hinn ein inga ten ing ur. 
 Mark mi› i› er a› finna tölu sem mynd ar summ una 100 me› töl un um sem 
 upp koma á ten ing un um. 

Marg ir nem end ur hafa gam an af vanga velt um eins og hva›a ár ver› um vi› 50 ára, 75 ára, 
100 ára? fieir geta líka kann a› hvenær ‡ms ir í um hverfi fleirra ná sömu áföng um. fieir geta 
val i› sér einn e›a fleiri starfs menn e›a nem end ur í skól an um og spurt flá um fæ› ing ar ár 
og reikn a› út fyr ir flá sömu upp l‡s ing ar. 
fieir geta líka sko› a› vega kort og velt fyr ir sér hvar fleir gætu ver i› stadd ir ef fleir ækju/
hjól u›u 50 km, 75 km e›a 1000 frá heima bygg› sinni.

Mik il vægt er a› nem end ur flrói me› sér lei› ir vi› huga rreikn ing. Leikni í huga rreikn ingi 
hjálp ar nem end um a› meta hvort lík legt er a› svar sé rétt og fl‡t ir jafn framt fyr ir 
út reikn ing um hvort sem er á bla›i e›a í reikni vél um.
Nem end ur sem hafa flró a› eig in lei› ir vi› bla› reikn ing geta oft not a› sömu a› fer› ir vi› 
hugar reikn ing. Marg ar lei› ir eru til en ‡m ist er ver i› a› taka töl ur í sund ur e›a sam eina. 
fiannig eru bún ar til flægi leg ar töl ur a› reikna me›.
Dæmi:

• fleg ar finna á summ una 137 + 13 má hugsa 137 + 3 = 140 og tíu í vi› bót  
 eru 150. fiá er 13 tek i› í sund ur og fjöld inn skrá› ur sem 10 + 3, sí› an er  
 fyllt upp í tug inn og flá dæm i› or› i› létt.

• fleg ar reikna á dæm i› 342 – 178 má byrja a› hugsa fyrst 100 af 300, flá er  
 kom i› 242 – 78, 70 af 240 er 170, flá er kom i› 172 – 8 sem er 164.

Í huga rreikn ingi get ur oft ver i› gott a› skrá ni› ur stö› ur milli út reikn inga. 
Oft er gott a› geta sé› hvort rétt hef ur ver i› reikn a›. Spyrja má nem end ur: Af hverju segi 
ég a› 2 · 336 = 673 hljóti a› vera vit laust reikn a›? Hvern ig get i› fli› sé› fla›?



48..... Mynstur og breyturGeisli 1A – Lausnir – © Námsgagnastofnun 2011 – 09072

Hva› me› 3 · 425 = 1075? Get i› fli› sé› án fless a› reikna dæm i› í heild hvort svar i› 
er rangt? Á vinnuspjaldi36 er verk efni flar sem nem end ur reikna fyrst laus lega í hug an um 
og nota svo vasa reikni til a› fá ná kvæmt svar.

Slík ar spurn ing ar og vanga velt ur hjálpa nem end um a› venja sig á a› at huga hvort lausn ir 
fleirra geti sta› ist og finna lei› ir til a› leita a› vill um.

Breyt ur
Breyt ur eru tákn sem standa í sta› talna e›a talna bils. Mik il vægt er a› nem end ur átti sig 
strax á a› bók staf ir sen standa fyr ir breyt ur tákna ekki hluti held ur fjölda. Breyt ur hafa 
mis mun andi merk ingu eft ir flví hvort flær eru not a› ar sem tákn fyr ir magn sem breyt ist, 
óflekkt ar stær› ir e›a til a› s‡na sam band milli stær›a. Setja má fram stæ› ur um ver› 
e›a fjölda stól fóta. Fyrst nota nem end ur ein göngu töl ur en svo má sko›a hvern ig skrá má 
al mennt reikni rit sem hægt er a› nota vi› hva›a ver›útreikninga e›a stóla fjölda sem er. 
Breytu sem tákn um óflekkta stær› not u›u nem end ur fleg ar fleir voru a› sko›a sam band i› 
milli sam lagn ing ar og frá drátt ar. fieg ar sett ar eru fram jöfn ur e›a ójöfn ur er oft um a› 
ræ›a bæ›i óhá›a og há›a breytu. Óhá›a breyt an get ur tek i› mörg gildi en há›a breyt an 
stjórn ast af óhá›u breyt unni, sbr. 2x + 5 = y. 

fieg ar not a› ir eru bók staf ir er ekki skrá› marg föld un ar merki á milli. Skrá› er 7a sem 
stend ur fyrir 7 · a en fleg ar skrá› er 74 er ekki átt vi› 7 · 4. Rö› in skipt ir held ur ekki máli 
flví víxl regl an gild ir í marg föld un. fiess vegna er satt a› a7=7a en 74 er ekki jafnt og 47. 
fiessi skrán ing ar máti get ur vaf ist fyr ir nem end um. 

fia› reyn ist mörg um nem end um erfitt a› ná valdi á tákn máli stær› fræ› inn ar. Mjög 
mik il vægt er a› byrja ekki of snemma a› nota mik i› tákn mál held ur láta nem end ur segja 
frá e›a skrá me› or› um e›a töl um. Gott vi› fangs efni er a› vinna me› mynst ur, greina 
flau og halda áfram me› flau. fiá sjá nem end ur dæmi um a› sama regl an get ur birst í 
mis mun andi mynd um en ver i› l‡st me› sömu or› um og sama tákn máli. 

Nem end ur kynn ast hér hug tak inu grunn mengi. fieir nota nátt úr legu töl urn ar og/e›a hluta 
fleirra. Oft er fla› flannig a› ekki koma all ar mögu leg ar lausn ir til greina og flví er unn i› 
me› til tek in talna bil. Gott er a› taka dæmi úr dag lega líf inu um fletta. fiar má nefna fleg ar 
reikna á hagn a› af flví a› selja til tekna vöru er ekki hægt a› selja meira en til er í bú› inni. 
fieg ar reikna á kostna› vi› fönd ur í skól an um fer hann eft ir fjölda nem enda og hve mik
i› efni hver fleirra not ar. Slík ar at hug an ir hent ar oft vel a› setja upp í töflu reikni og sko›a 
ni› ur stö› ur. Sjá vinnuspjald 37.

Oft reyn ist vel a› segja nem end um sögu og láta flá til skipt is nefna töl ur og a› ger› ir. Saga 
gæti byrj a› svona. Í nagla verk smi›ju eru fram leidd ir 200 nagl ar á klukku tíma. Fram leitt er 
___ klukkutíma á dag. Í hverj um mán u›i er nagla vél in lát in ganga ______ daga. Bygg ing ar
vöru verslun in sel ur ______ nagla á dag og kaup ir inn á tveggja vikna fresti ...

Margs kon ar töfra leik ir eru til me› töl ur. Til a› átta sig á töfr un um er gott a› skrifa töl ur  
ni› ur og nota breyt ur. Nem end ur geta bæ›i reynt a› finna gald ur inn í eft ir far andi 
talna göldr um og búi› til eig in leiki. 
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Talnagaldur
Skrif a›u ni› ur ein hverja tölu.

Bættu vi› flá tölu næstu tölu á eft ir.

Bættu vi› níu.

Deildu me› tveim ur.

Drag›u upp haf legu töl una frá.

fiú fékkst töl una 5, ekki satt?

Próf a›u fleiri töl ur. Hvern ig stend ur á flví a› ni› ur sta› an er alltaf 5?

Veldu flér tölu milli 1 og 9, marg fald a›u me› 5, bættu vi› 3, marg fald a›u me› tveim ur, 
bættu vi› annarri tölu á bil inu 1–9 og drag›u 6 frá. Hva› sér›u?

Veldu tölu, marg fald a›u me› 6, bættu vi› 12, helm ing a›u út kom una, drag›u 6 frá, deildu 
me› 3. Hva› ger ist?

Nem end ur geta skrá› jöfn ur me› flví a› sko›a mynd ir af hlut um á jafn vægis vog e›a vigt. 

Hva›a form er flyngst?

Me› flví a› tengja sam an upp l‡s ing ar og skrá jöfn ur geta nem end ur fund i› út flyngd hvers  
hlutar. 
Á vinnu spjaldi 37 eru verk efni sem sty›ja vi› skiln ing á notk un bók stafa sem tákna fyr ir 
óflekktar stær› ir.

Hugmynd að kennsluferli
Bls.59–62
Undirstaða skilnings á algebru er að gera sér grein fyrir að skrá má fjöldann á óendanlega 
marga vegu. Einnig er gagnlegt að hafa gaman af því að greina tengsl og regluleika. Fyrstu 
verkefnin í kaflanum eru hugsuð sem rannsóknarverkefni sem ýta undir að nemendur geri 
eigin uppgötvanir og greini regluleika. Hjálpargögn eru mikilvæg, í verkefnum 2–5 er t.d. 
gott að nota vasareikni og í verkefnum á bls. 60 eru sætisgildiskubbar og kennslupeningar 
hentugir. Gaman væri að hver nemandi veldi sér tölu og fyndi flókna leið til að tákna hana. 
Nemandinn getur skráð hana á glæru og hinir ættu svo að finna hver talan er. Taka mætti 
í þetta eina viku og skipta nemendum í fimm hópa, einn fyrir hvern dag. 
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Stundum er talað um talnasetningar. Þá er átt við setningar eins og 2 + 3 = 1 + 4. Þessi 
setning er sönn því stæðurnar beggja vegna jafnaðarmerkisins eru jafngildar. Hvetja ætti 
nemendur til að leita að sambandi milli stæðnanna sitt hvorum megin jafnaðarmerkisins 
og milli liða í dæmunum. Jafnframt er gott að vekja athygli á að ekki kemur alltaf ein tala 
á eftir jafnaðarmerki. Kennari getur skoðað dæmi 14 með nemendum og hvernig þeir 
rökstyðja svör sín. 

Gaman er að búa til talnamynstur með vasareikni. Gera má margar einfaldar rannsóknir 
og mikilvægt er að kennari hjálpi til við að kveikja forvitni fyrir því hve löng runan verði 
áður en kemur þriggja stafa og fjögurra stafa tala og undrist að það séu ekki jafnmargar 
tveggja, þriggja og fjögurra stafa tölur. Hann þarf að vera fyrirmynd í að undrast og setja 
fram spurningar. Ef tekst að fá nemendur til að rannsaka og deila uppgötvunum sínum 
getur vinna með þessa blaðsíðu tekið langan tíma. Hér eru verkefni sem styðja nemendur 
við að efla talnaleikni sína og orða stærðfræðihugsun sína svo þessum verkefnum 
ætti að gefa léttleika og spennu. Vinnuspjöld 36, 37 og 38 hafa að geyma áhugaverð 
rannsóknarverkefni. 

Bls.63
Áður en hafist er handa við rúmfræðileg mynstur er tilvalið að skoða mynstur í peysum, 
á gjafapappír eða öðru sem auðvelt er að nálgast. Nemendur gætu teiknað upp 
mynstureininguna. Þeir gætu líka teiknað mynstur í tölvu eins og sýnt er í þemaheftinu 
Mynstur. Hér eru sýnd dæmi um mynstur þar sem mynstureining er endurtekin og líka um 
vaxandi mynstur þar sem alltaf bætist í grunnmyndina. Gott er að vekja athygli nemenda á 
þessum tveimur leiðum við að búa til mynstur. Nemendur gætu saumað út mynstur, eigin 
hönnun eða valið eitt af þeim sem eru í bókinni. 

Bls.64–65
Mynstur og breytur eru tveir þættir í algebru. Á vinnuspjaldi 39 er gott inngangsverkefni um 
breytur. Þar er unnið með peninga og því nauðsynlegt að hafa kennslupeninga. Í verkefnum 
í námsbókinni eru breytur fyrst kynntar sem óþekkt stærð sem hefur verið falin. Gott er að 
skrifa nokkrar jöfnur á töfluna og líma yfir einhverja töluna. Nokkrir nemendur gætu gert 
þetta. Síðan eiga aðrir nemendur að giska og svo má skoða undir miðann. En hvað gerist 
þegar um ójöfnur er að ræða? Þá koma oft margar tölur til greina þegar finna á óþekkta 
stærð en ekki allar. Þetta má skoða með því að vera með talnarenning og máta tölurnar 
við. Skoða þarf með nemendum þennan mun sem skapast eftir því hvort jafnaðarmerki 
eða stærra eða minna en merki er í talnasetningunni. 

Í lok kaflans er fjallað um hugtakið grunnmengi. Þennan texta þarf að lesa með nemendum 
og ræða jafnframt um mikilvægi þess að lesa í stærðfræði og læra stærðfræðihugtökin. 
Nemendur geta haft gaman af því að læra ný orð um hugmynd sem þeir þekkja. Góður 
stuðningur gæti verið að búa til talnarenninga fyrir afmörkuð grunnmengi og prófa þá á 
ýmsum dæmum á töfluna.

Vinnuspjöldúrmöppu

36 Summan er 100

37 Námundun

38 Töflureiknir

39 Peningar
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Reitir og hnitakerfi
Mark mi› 

A› nem end ur
• geri sér  grein fyr ir upp bygg ingu hnita kerf is ins
• geti les i› og skrá› hnit 
• geti les i› úr mynd rit um
• safni,  flokki og  setji fram tölu leg gögn
• dragi á lykt an ir af tölu leg um gögn um.

Um fjöll un og kennslu hug mynd ir
Dag lega lesa nem end ur upp l‡s ing ar úr ‡m iss kon ar töfl um, til dæm is vi› lest ur tíma á ætl ana 
og  korta. Vi› slík an lest ur  fljálfast fleir í a› nota hnita kerfi. Í um fjöll un um ‡mis mál efni 
í fjöl mi›l um og ann ars sta› ar eru oft sett fram tölu leg gögn. Mik il vægt er flví a› all ir nái 
 valdi á ‡ms um a› fer› um til a›  sko›a og  greina slík gögn og  skilji á  hverju flau eru bygg› 
og hvern ig flau eru sett fram. Í fless um  kafla er a› al lega feng ist vi› hnita kerfi og línu rit.

Reit ir og hnita kerfi
Nem end ur  flekkja margs kon ar töfl ur í um hverf inu svo sem stunda töflu. Upp lagt er a› 
 byrja um fjöll un um  fletta efni me› flví a›  sko›a stunda töflu nem enda.  Velta má upp 
spurn ing um eins og:
• Hva› eru marg ir stær› fræ›i tím ar á viku?
• Hva›a kennslu stund er í 4. tíma á flri›ju dög um?
• En í 6. tíma á föstu dög um?
Nem end ur geta búi› til  fleiri spurn ing ar og lagt fyr ir fé laga sína.  Einnig má  sko›a a›r ar 
tíma töfl ur til dæm is á ætl an ir al menn ings far ar tækja.

Korta lest ur bygg ist á flví a› lesa sta› setn ingu me› flví a› gefa upp  reiti. Á kort er teikn u› 
 tafla og fær hver dálk ur bók staf og hver rö› tölu. Margs kon ar kort má nota til dæm is af 
skóla hverf inu og  finna flá sta› setn ingu skól ans, heim ila og ann arra  sta›a sem nem end ur 
 flekkja.  Einnig er á huga vert a›  sko›a Ís lands kort e›a kort frá ö›r um heims hlut um og  finna 
sta› setn ingu flétt b‡l is sta›a og nátt úru fyr ir brig›a. Á vinnu spjaldi 41 er a›  finna dæmi um 
slík verk efni. 

 (1,5) (2,5) (3,5) (4,5) (5,5)

 (1,4) (2,4) (3,4) (4,4) (5,4)

 (1,3) (2,3) (3,3) (4,3) (5,3)

 (1,2) (2,2) (3,2) (4,2) (5,2)

 (1,1) (2,1) (3,1) (4,1) (5,1)
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Nem end ur  flurfa a› æfa sig a› skrá hnit í hnita kerfi.  Leggja flarf á herslu á a› fleir lesi  alltaf 
fyrst af lá rétta ásn um og sí› an af fleim ló› rétta. Pinna bretti er heppi legt náms gagn og má 
 byrja á a› gefa nögl um fless hnit. Nem end ur geta sí› an búi› til ‡mis form, til dæm is fern ing 
e›a flrí hyrn ing en  einnig geta fleir búi› til ein fald ar mynd ir og skrá hnit horn punkt anna.
Í rit inu Dagur stær›fræ›innar– rúmfræ›i (Flöt ur, sam tök stær› fræ›i kenn ara. 2000) er 
l‡s ing á leikn um Vanga velt ur í hnita kerf inu.  Einnig er á vef Náms gagna stofn un ar gagn virkt 
efni sem heit ir  Reyndufligvi›hnitakerfi›. fiar geta nem end ur æft sig í a› skrá og lesa hnit. 

Töl fræ›i
Nem end ur  flurfa a› ö›l ast  reynslu í a›  safna tölu leg um gögn um,  flokka flau, skrá og  setja 
fram á mynd ræn an hátt. Oft er heppi legt a› gera  tí›nitöflu og nota hana fleg ar  finna á 
me› al tal, tí› asta  gildi,  sko›a dreif ingu e›a búa til mynd rit. Mik il vægt er a› nem end ur geti 
les i› og túlk a› margs kon ar mynd rit.  Leitni kem ur oft sk‡r ar fram í fleim en í töfl um. Ekki er 
nau› syn legt a› nem end ur  safni öll um gögn um sjálf ir. fieir geta sko› a› ‡m iss tölu leg gögn, 
til dæm is um heima bygg› sína. Slík gögn má fá á skrif stof um sveita stjórna og heima sí› um 
 margra bygg› ar laga.

Súlu rit og skífu rit eru gjarn an not u› me› flokk un ar breyt um. Gögn eru flá flokk u› eft ir 
eig in leikum, til dæm is kyni, fljó› erni e›a stjórn mála sko› un um. Hér er ekki ætl ast til a› 
nem end ur læri a›  teikna skífu rit. fieir geta fló sett upp l‡s ing ar í töflu reikni og feng i› fram 
skífu rit. Nem endur  flurfa a› átta sig á a› skífu rit s‡na hlut föll og flví get ur ver i› gott a› 
fleir  reyni a› skrá flau sem al menn brot. Skífu rit er heppi legt a› nota fleg ar ver i› er a› 
 sko›a til tölu lega fáar stær› ir og bera sam an eins og  fylgi stjórn mála flokka e›a af stö›u eft ir 
kynj um. Nem end ur geta at hug a› mi› stig í eig in  skóla. fieir skrá  fjölda í hverj um ár gangi 
og skipt ingu eft ir kynj um. Sam hli›a geta fleir sko› a›a me› al fjölda í bekk. Ni› ur stö› ur má 
 setja fram í súlu rit og skífu riti og bera fless ar ger›ir mynd rita sam an. 

Tölu leg ar breyt ur fást vi› mæl ing ar og  segja til um breyti leika á til teknu tíma bili. Um get
ur veri› a› ræ›a mæl ing ar á  ve›ri e›a líf og e›l is fræ›i leg um eig in leik um. Mynd ræn 
fram setn ing fyr ir tölu leg ar breyt ur get ur ver i› stu›la rit e›a línu rit. Kost ur vi› línu rit er a› 
au› velt er a›  birta mis mun andi at hug an ir í sama mynd riti. Mörg á huga ver› línu rit er a› 
 finna á ‡ms um heima sí› um me› al ann ars Ve› ur stofu Ís lands og vega ger› ar inn ar.

Mik il vægt er  einnig a› nem end ur geri eig in at hug an ir,  skrái upp l‡s ing ar á skipu leg an hátt 
 teikni línu rit og  túlku ni› ur stö› ur. fieir geta afl a› upp l‡s inga um eig in hæ› á mis mun andi 
 aldri og gert línu rit sem s‡n ir vöxt  fleirra.  Einnig geta fleir skrá› hita stig í  nokkrum stór borg um 
á af mörk u›u tíma bili og sett fram í línu riti. 

Í dag legu um hverfi sjá oft nem end ur alls kyns mynd rit sem nau› syn legt er a› fleir geti les i› 
og túlk a›. Gott get ur ver i› fyr ir nem end ur a›  sko›a tíma rit, dag blö› e›a heima sí› ur,  velja 
sér línu rit,  túlka fla› og  greina bekkn um frá. Vi› túlk un  flurfa fleir a›  draga á lykt an ir og flá 
er á huga vert a› ræ›a n‡j ar spurn ing ar sem  vakna og  velta fyr ir sér  hva›a  gagna  flurfi a› 
afla til a›  svara fleim. 
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Stö›v avinna get ur ver i› heppi legt skipu lags form fleg ar nem end ur eru a›  vinna me› 
mis mun andi mynd rit. Nem end ur gera at hug an ir e›a kann an ir, skrá flær í töflu reikni e›a 
í  tí›nitöflu og  setja ni› ur stö› ur fram í mynd riti. Á  einni stö› má gera könn un á  fjölda 
les inna bóka í ár gang in um, skrá ni› ur stö› ur í  tí›nitöflu og  setja í súlu rit. Á  annarri stö› 
geta nem end ur gert könn un á vin sæld um út varp stö›va og skrá› ni› ur stö› ur í töflu reikni. 
Á  flri›ju stö› inni geta nem end ur unni› úr ni› ur stö› um á hita mæl ing um á til teknu tíma bili, 
til dæm is sí› asta mán u›i, og skrá› ni› ur stö› ur í línu rit. fieg ar nem end ur  greina frá 
ni› ur stö› um sín um má  beina sjón um sér stak lega a› mis mun andi mynd rit um og ræ›a 
hvers kon ar mynd rit  henti til a› s‡na ni› ur stö› ur.

Hugmynd að kennsluferli
Upplýsingar eru oft settar fram myndrænt með kortum og töflum. Það er því nauðsynlegt 
fyrir alla að geta lesið sér til. Kaflinn byrjar á yfirlitsmynd yfir verslunarmiðstöð þar sem 
skrá má staðsetningu verslana með bókstaf og tölustaf. Nemendur gætu fengið mynd 
af verslunarmiðstöð í nágrenni skólans eða farið í vettvangsferð og teiknað yfirlitsmynd. 
Gaman er líka að skoða kortabók og sjá hvernig sama skráningaraðferð er notuð þar. Þessi 
verkefni eru undanfari kynningar á hnitakerfinu og því gott að vekja athygli á ásunum. 

Bls.66–69
Mikilvægt er að gefa nemendum góðan tíma til að átta sig á uppbyggingu hnitakerfisins. 
Vekja þarf athygli á að þarna er verið að skrá staðsetningu punkta og að á báðum ásum 
eru tölur. Gott er að skrá hnit punkta í dæmum 3 og 4 fyrir neðan hnitakerfið. Dæmi 
5–10 eru æfingadæmi í að skrá og lesa hnitpunkta sem nemendur ættu að geta unnið 
nokkuð sjálfstætt. Vinnuspjöld 40 og 41 hafa líka að geyma æfingaverkefni í grunnatriðum 
hnitakerfis. Kennari ætti að ræða við nemendur um hvernig hnitpunktar eru skráðir og 
hvernig þeir kynnast æ fleiri þáttum í táknmáli stærðfræðinnar. Á vinnuspjaldi 42 er skoðað 
hvernig hnitakerfi er notað á landakortum. 

Bls.70–73
Seinni hluti kaflans er helgaður notkun hnitakerfisins í daglegu lífi. Fyrst eru línurit skoðuð 
og sett í samhengi við önnur myndrit. Ræða þarf við nemendur um hvernig lesa má úr 
línuritum og vinna þá ýmist út frá upplýsingum á xás, yás eða punkti á línunni. Heppilegt 
gæti verið að vinna dæmi 12 saman og ræða síðan spurningar nemenda úr dæmi 13. 
Línurit eru mikið notuð í eðlisfræði og við veðurathuganir. Kjörið er að gera veðurathuganir 
og skoða vef Veðurstofu Íslands. Þannig geta nemendur öðlast betri tilfinningu fyrir því 
hvað felst í línuritum. Dæmi 17 er æfingadæmi þar sem nemendur eiga bæði að lesa 
úr línuriti og færa upplýsingar úr töflu í línurit. Hér má gjarnan beina sjónum að því hvað 
lesa má úr línuritinu um hraða hjólreiðamannanna. Dæmi 20 felst í að lesa ferðasögu úr 
línuriti. Þetta verkefni er hugsað til að hjálpa nemendum að átta sig á samfellu í línuriti og 
að punktarnir hanga saman. Gaman væri að nemendur teiknuðu inn í hnitakerfi ferðalög 
og segðu ferðasöguna í leiðinni. Á vinnuspjaldi 43 eru hugmyndir að tölfræðilegum 
athugunum sem nemendur geta framkvæmt. 

Í þessum kafla er fyrst og fremst verið að kynna hnitakerfið, hvernig hnitapunktar eru skráðir 
og hvernig hnitakerfi eru notuð í daglegu lífi. Ekki ætti að gera ráð fyrir að nemendur nái 
góðu valdi á þessu heldur er nóg að þeir þekki skráningarmátann. 
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Vinnuspjöldúrmöppu

40 Þrír í röð

41 Ferðalag í hnitakerfi

42 Ísland og hnitakerfið

43 Tölfræðirannsókn



55Geisli 1A – Lausnir – © Námsgagnastofnun 2011 – 09072 ..... Talnaleikni

Talnaleikni
Mark mi› 

A› nem end ur
•  efli skiln ing sinn á háum töl um
•  geri sér grein fyr ir upp bygg ingu í tuga kerf inu
•  nái betra valdi á huga reikn ingi
•  geti beitt flví a› námunda og áætla til a› meta 
 árei› an leika svara
•  sko›i reikni a› ger› ir og háar töl ur
•  sko›i ‡msa mögu leika til a› nota vasa reikni
•  geti fram kvæmt sam setta út reikn inga

Sæt is kerf i›
Vi› skrán ingu talna er al mennt not a› sæt is kerfi me› grunn töl unni tíu. Nem end ur hafa not
a› töl ur upp í fjög urra stafa en ekki sko› a› mik i› sam setn ing ar svo hárra talna e›a reikn a› 
mik i› me› háum töl um. Sæt is gildiskub b arn ir hafa flús undakubb sem gott er a› sko›a 
og velta fyr ir sér hve mörg hund ru›, tugi e›a ein ing ar hann hefur. Einnig er gott a› s‡na 
fjölda me› kubb un um. Sætis gild is spjöld má líka nota og geta nem end ur sjálf ir búi› sér til 
slík spjöld. fiá búa fleir til spjöld me› töl un um frá 0–9, 10–90, 100–900 og 1000–9000. 

Sí› an má leggja fyr ir nem end ur verk efni eins og búi› til töl una 9876, tölu sem er 120 
minni, 30 meiri, 5000 minni o.s.frv. Gott get ur ver i› a› telja á til tekn um talna bil um, skrá 
á talna línu og ra›a fjög urra stafa töl um í stær› ar rö›. fia› get ur einnig eflt talna skyn a› 
námunda, bæ›i a› flús und um og hund ru› um. 

Nem end ur geta velt fyr ir sér hva› 1000 er mik i› me› flví a› s‡na 1000.
fiá má sko›a:

•  Hve mik i› rúm taka 1000 bréfa klemm ur, bæk ur, staf ir, A4 blö›, lykl ar ...?

• Hve marg ar bréfa klemm ur, lykl ar, bl‡ ant ar ... vega 1000 grömm? 

• Hve lengi ertu a› lesa 1000 or› e›a segja flau? En a› slá 1000 slætti  
 á tölvu? 

• Hve langt geng ur flú í 1000 skref um, hopp um, fet um ...?

• Hvenær er bekk ur inn flinn bú inn a› vera í 1000 daga, 750 daga, 500 daga í skóla?

Töl ur yfir 1000 koma ví›a fyr ir og flurfa nem end ur æf ingu í a› lesa slík ar töl ur. fieir geta 
fengi› fla› verk efni a› finna hva›a sveit ar fé lög á Ís landi hafa yfir 1000 íbúa, finna tíu 
fjallstinda á Íslandi sem eru hærri en 1000 metr ar e›a sko›a dag blö› og finna háar töl ur 
(sjá vinnu spjald 43).

9 0 0 0 9 0 0 7 0 6
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44
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11
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Skrifa má upp nokkr ar töl ur á bil inu 1000–10 000 og spyrja nem end ur spurn inga um flær. 
Ef skrif a› ar væru töl urn ar 2250, 9350, 4781, 8733, 5686, mætti til dæm is spyrja:

• Hverj ar fless ara talna eru slétt ar töl ur?

• Hver er næst 5000?

• Hverj ar hafa 7 í hund ra›a sæti?

• Hva›a tvær töl ur hafa summu ná lægt 7000?

• Hva›a tvær töl ur hafa mis mun ná lægt 7000?

• Hva›a tala yr›i 4500 ef hún væri tvö föld u›?

Kennslu pen ing ar eru heppi leg náms gögn til a› skerpa skiln ing á háum töl um. Nem end ur 
geta sett upp fata versl un í skóla stof unni, ver› lagt og not a› kennslu pen inga til a› kaupa fyr ir. 
Einnig má reka banka stofn un og fleiri versl an ir sam hli›a. Slík vi› fangs efni gefa nem end um 
tæki færi til a› fást vi› háar töl ur í e›li legu sam hengi. fieir flurfa a› gefa til baka og geta flá 
n‡tt sér a› fylla upp í flús und. Einnig má nota vasa reikna. Margs kon ar pen inga spil eru til 
flar sem nem end ur flurfa a› reikna út svo sem Matador,Viltuvinnamilljónog Ver›bréfa
spili›. Vi› kostn a› ar út reikn inga er fljótt far i› a› fást vi› flús und ir króna. Á vinnuspjaldi44 
eru nem end ur be›n ir um a› skipu leggja fer›a lag fyr ir bekk inn og gera kostn a› ar á ætl un.

Vasa reikn ar
Bla› reikn ing ur hef ur ver i› a› minnka mik i› í fljó› fé lag inu. Bæ›i 
heima og á vinnu stö› um not ar fólk æ meira reikni tæki. Nem
end ur gætu kann a› hvern ig fólk í um hverfi fleirra reikn ar. fieir 
gætu far i› í fyr ir tæki, spurt for rá›a menn, ömmu og afa o.s.frv.

Vasa reikna má nota til a› sko›a reglu leika, áhrif reikni a› ger›a 
og fl‡ta fyr ir út reikn ing um. Nem end ur hafa í fyrstu bekkj un um 
sko› a› ‡mis talna mynst ur og not a› vasa reikni til a› létta sér a› 
finna næstu tölu í til teknu mynstri. 

Mik il vægt er a› nem end ur læri a› nota vasa reikna af skyn semi. fieir flurfa a› átta sig 
á hva›a áhrif fla› hef ur a› ‡ta á ein staka takka og er hér sko› a› hvern ig nota má 
           takk ann og minnis takk ann. fieir n‡t ast vel fleg ar fram kvæma á sam setta út reikn inga. 
Vi› sam setta út reikn inga flarf a› huga a› for gangs rö› a› ger›a og er mis jafnt hvort 
vasa reikn ar reikna í fleirri rö› sem sleg i› er inn e›a taka marg föld un og deil ingu fyrst. 
Nem end ur fá fla› verk efni a› sko›a fla› á eig in vasa reikni. Gott er a› nota minni stakk ann 
til a› geyma milli ni› ur stö› ur.

Nem end ur geta feng ist vi› ‡mis vi› fangs efni eins og:
•   Stefnt á 0. Sleg i› er inn 64. Nem end ur skipt ast á a› draga frá 7, 8 e›a 9 og 
  vinn ur sá sem fær fram 0 í glugga vasa reikn is ins.

•   Hver er hæsta tala sem hægt er a› búa til í vasa reikn in um? Hva›a tala er  
 10 000 minni? Hva›a tala kem ur fram ef deilt er me› 9? En me› 3?

•   Hva›a mynst ur kem ur fram ef 9, 99, 999, 9999 er marg fald a› me› sömu  
 heilu töl unni?
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Hugmynd að kennsluferli
Bls.74–75
Í þessum kafla er áhersla á stórar tölur og vasareikna. Áhersla er á að nemendur leiki sér 
með tölur og sjái hvernig sömu lögmál gilda þegar unnið er með stórar og litlar tölur. 
Fyrst er upphitunarverkefni þar sem skoðuð er 11taflan og einkenni hennar. Gott er að 
nemendur velti fyrir sér hvernig taflan heldur áfram og æfi sig í að orða regluna. Þá má 
biðja þá að reikna í huganum: 20 · 11, 33 · 11 og 99 · 11 og síðan með vasareikni. 

Áður en hin eiginlega vasareiknavinna hefst er gott að skoða takkana á vasareikninum og 
fá nemendur til að prófa hvern takka. Á vasareiknum eru margir möguleikar sem almennt 
eru ekki notaðir, Einn þeirra er að nota aðgerðatakka ef endurtekið á að framkvæma aðgerð 
sem sömu tölu. Plús/mínus takkann getur til dæmis verið gott að nota ef nemandi vill 
breyta inn formerki eða ef leggja á saman skuldir eða útgjöld. 

Dæmi 5 er sett inn til gamans og hvetja ætti nemendur til að finna fleiri orð. Það er 
skemmtileg glíma og reynir á rökhugsun og skyn fyrir flutningum. Dæmi 6–8 eru dæmi um 
fjármálatilfærslur í daglegu lífi. Sögur nemenda um fjármál Hjörleifs gætu nemendur lesið 
upp og þannig má skoða hvað þetta getur verið dæmi um marga ólíka atburði. 

Bls.76
Á blaðsíðu 76 er unnið með fjögurra stafa tölur. Áður en vinnan hefst væri við hæfi að 
skoða sætiskerfið og uppbyggingu þess. Í umfjöllun um kerfið hér á undan eru nokkrar 
hugmyndir, t.d. hve langan tíma tekur að lesa 1000 orð? Það gæti verið góð hugmynd að 
vera með 20 orð og fá einhvern til að lesa þau og taka tímann. Síðan má margfalda þann 
tíma fyrst með 5 og síðan 10 og nota niðurstöðuna til að áætla svarið. Einnig mætti skipta 
nemendum í hópa og hver hópur fengi verkefni um 1000, t.d. hve marga blýanta þarf til 
að vega 1000 grömm? Hve oft þarf að ganga ganginn fyrir framan stofuna til að vera búinn 
að ganga 1000 skref? Hve lengi er verið að telja upp á 1000? Hve margir metrar eru 1000 
tíu ára börn? Eða hvar lendir þú ef þú gengur frá útidyrum skólans? Spurningarnar þarf að 
laga að aðstæðum og nemendafjölda. Við lausn verkefnanna er mikilvægt að nemendur 
hafi kennslupeninga á borðinu hjá sér. Þá geta þeir prófað sig áfram og rætt við sessunauta 
um verkefnin. 

Bls.77
Margir krakkar hafa áhuga á ártölum og metum. Á blaðsíðu 77 eru gefin upp ártöl þegar 
ýmsir mikilvægir atburðir áttu sér stað eða uppgötvanir voru gerðar. Nemendur gætu, að 
loknum útreikningunum, valið sér eitt ártal og kynnt sér meira um atburðinn eða árið. 
Peningar gætu hentað vel sem hjálpartæki við útreikningana. Hlutverk talna í texta er 
skoðað á vinnuspjaldi 44. Þar er gott ritunarverkefni sem hentar vel til að skoða hlutverk 
talna í lýsingum og frásögnum. 

Bls.78–79
Hvetja ætti nemendur, meðan þeir vinna dæmi á blaðsíðu 78, til að orða reglurnar í öllum 
talnarunum. Ágætt er að þeir bara segi þær upphátt og gæti kennari gengið á milli og 
spjallað við nemendur um reglurnar. Góð upphitun gæti verið að telja á hundruðum með 
fjögurra stafa tölum, t.d. 4810, 4910, 5010, 5110, 5210, 5310, 5410, … og svo aftur 
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á bak, 5410, 5310, 5210, 5110, 5010, 4910, … Viðfangsefnin á blaðsíðu 79 eru líka 
æfingaverkefni með stórar tölur og eru fimm stafa tölur skoðaðar. Heppilegt gæti verið að 
skoða með sætisgildisspjöldum uppbyggingu slíkra talna og ræða hvernig endalaust má 
bæta við eftir sömu reglu og skrá þannig æ stærri tölur. Aftur gæti verið gott að telja á 
hundrað og byrja t.d. 48 800, 48 900, 49 000, … og ekki gleyma að telja aftur á bak. Það 
reynir meira á nemendur að telja aftur á bak og því meiri ögrun í því en að telja áfram. 

Bls.80
Hvenær eru stórar tölur notaðar? Hvenær eru litlar tölur notaðar? Á hvaða talnabili eru tölur 
þegar tiltekin atriði eru rædd og metin? Geta bílar haft 8 001 dekk? Það er skemmtilegt að 
velta fyrir sér spurningum af þessum toga. Ekki skiptir öllu að svör verði „rétt“ miðað við 
okkar mat. Markmiðið er að nemendur velti fyrir sér að viðfangsefninu og í dæmi 24 eiga 
þeir að finna eigin dæmi.

Bls.81
Síðasta blaðsíða kaflans er helguð útreikningum með stórum tölum. Þar er bæði vísað til 
peninga og sætisgildiskubba sem hjálpargagna. Þannig er ýtt undir að nemendur átti sig 
á að fjölda má sýna á fleiri en einn veg hlutbundið og gott getur verið fyrir þá að hugsa 
um stórar tölur með slíkum myndum. Vinnu við kaflann væri við hæfi að enda með því 
að fara í leiki á vasareikninn. Í umfjölluninni hér að framan er t.d. leikurinn Stefnt á 0. Og 
þar er líka spurt: Hver er hæsta tala sem hægt er að búa til í vasareikninum? Hvaða tala er  
10 000 lægri en hún? Áhugavert er að ræða við nemendur að stundum er talað um stórar 
tölur og stundum háar tölur og á sama hátt litlar tölur og lágar tölur. Hvernig skyldi standa 
á því og hvenær er hvort orðalagið notað?

Vinnuspjöldúrmöppu

44 Af hverju tölur?

45 Undirbúningsnefndin
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Jól í skóla
Mark mi› 

A› nem end ur
  beiti a› fer› um stær› fræ› inn ar vi› lausn verk efna í dag legu lífi
  fljálf ist í a› vinna skipu lega vi› lausn verk efna
  efli talna skiln ing sinn á heil um töl um og brot um og færni í me› fer› talna
  leiti lausna á vi› fangs efn um flar sem taka flarf mi› af mörg um upp l‡s ing um
  kanni eig in leika fern ings og jafn hli›a flrí, fimm og sex hyrn inga og
 not færi sér flekk ingu sína á fleim 

Um fjöll un og kennslu hug mynd ir
Í sí› asta hluta bók ar inn ar eru verk efni sem öll tengj ast und ir bún ingi í skóla fyr ir jól in. fia› 
er löng hef› fyr ir flví í ís lensk um skól um a› halda jóla skemmt an ir og ví›a lög› mik il vinna 
í a› und ir búa flær. fiá fá nem end ur gjarn an tæki færi til a› búa til jóla skraut e›a smá hluti 
til gjafa. 

Vi› stær› fræ›i nám i› er mik il vægt a› nem end ur geti tengt flá flekk ingu og skiln ing sem 
fleir eru a› til einka sér vi› eitt hva› sem fleir flekkja. Í stær› fræ›i hluta a› a›l námskrár seg ir:
„fiábera›hafaíhugaa›yfirfærslastær›fræ›inámsinsgeristekkiafsjálfusér.Nemend
urflurfaa›fáæfinguía›setjakunnáttusínaísambandvi›kunnuglegahlutioghugtök
ogbeitahennivi›margvíslegverkefnidaglegslífsogogannarrasvi›a.” (bls. 6)

Gert er rá› fyr ir a› nem end ur vinni fless ar sí› ur í des em ber. Vi› fangs efn in eru flví í 
tengsl um vi› ann a› sem nem end ur eru a› fást vi› á sama tíma. Verk efn in eru flest fless 
e›l is a› nem end ur flurfa a› not færa sér flann skiln ing og flekk ingu sem fleir hafa til eink a› 
sér n‡ lega til a› geta leyst flau. Mörg verk efn anna reyna á inn sæi nem enda og a› fleir geti 
skipu lagt vinnu sína. Oft er heppi legt a› nem end ur vinni sam an tveir e›a fleiri vi› lausn 
fleirra. fia› hvet ur flá til um ræ›na um lei› ir a› lausn og örv ar flá til a› nota flau hug tök 
sem fleir hafa til eink a› sér. 

Rök hugs un
firaut ir eru vel falln ar til a› gefa nem end um tæki færi til a› efla rök hugs un sína. Ágætt er 
a› rifja upp hve mik il vægt fla› er a› byrja á a› gera sér grein fyr ir hva›a upp l‡s ing ar eru 
gefn ar og eftir hverju er ver i› a› leita. Áherslu flarf a› leggja á rök semda færslu, bæ›i a› 
skilja rök ann arra og geta rök stutt eig in lausn ir og dreg i› álykt an ir af ni› ur stö› um sín um. Í 
náms bók og á vinnu spjaldi 46 eru nokkr ar flraut ir a› glíma vi›.
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Form og fönd ur 
Eig in leika jafn hli›a forma (forma sem hafa all ar hli› ar jafn lang ar og öll horn jafn stór) eru 
sko› a› ir og búi› til alls kyns jóla skraut úr fleim. Hug tök in hvasst, rétt og gleitt horn eru rifj
u› upp, sko› a› hvern ig horn eru á mis mun andi form um og fjöldi horna lína er at hug a› ur. 
Í tengsl um vi› flessa rann sókn vakna fleiri spurn ing ar: 

•   Hvers vegna stækka horn in fleg ar hli› un um fjölg ar? 

•   Er hægt a› finna reglu fyr ir fjölda horna lína?

•   Hvers kon ar form mynd ast inni í öll um formun um fleg ar horna lín ur hafa  
 ver i› dregn ar?

Sex hyrn ing ur er tek inn til sér stakr ar sko› un ar og sko› u› tengsl hans vi› form snjó krist alla. 
Mörg fyr ir bæri í nátt úr unni eru sex hyrnd og önn ur hafa lög un ann arra jafn hli›a forma. fia› 
er ekki sí›ur mik il vægt a› nem end ur kynn ist stær› fræ› inni í nátt úr unni en í mann ger› um 
hlut um. Hér er val i› a› taka snjó krist all sem dæmi flar sem gert er rá› fyr ir a› verk efn i› sé 
unn i› a› vetr ar lagi. Til val i› er a› sko›a fleiri fyr ir brig›i í nátt úr unni og kanna lög un fleirra. 

Origami er ævaforn japönsk list sem not u› hef ur ver i› til a› fljálfa bæ›i huga og hönd. Vi› 
a› brjóta papp ír fá nem end ur gó›a til finn ingu fyr ir e›li for manna og hvern ig fram kem ur 
n‡tt form vi› a› bla› i› er brot i› sam an. Gott er a› nota tæki fær i› til a› nota hug tök in 
horna lína, mi›ja, fern ing ur og flrí hyrn ing ur fleg ar bla› i› er brot i›.

Ví›a er a› finna efni um origami, m.a. á ver ald ar vefn um. 

Hugmynd að kennsluferli
Jólahald er áberandi í íslensku þjóðlífi í desember. Í flestum skólum er ýmislegt gert til að 
gleðjast og kjörið að tengja það stærðfræðináminu. Gott er að byrja á umræðum um hvaða 
jólasiðir eru í eigin skóla og hvað nemendum finnst mikilvægt að halda í heiðri. Gæta þarf 
þess að ekki halda allir nemendur jól heima hjá sér og því þarf að miða umræður og alla 
nálgun út frá viðkomandi nemendahópi. Flest verkefnin í kaflanum henta til hópvinnu og 
því er hentugt að búa til hópa sem vinna saman í gegnum allan kaflann. Mörg verkefnanna 
eru tímafrek og því gott að hafa samliggjandi tíma eða skipta verkefnum niður milli hópa. 

Bls.82–84
Ferlið gæti verið: Nemendahópurinn ræðir saman um fyrstu spurninguna. Síðan byrja 
hóparnir að vinna saman og allir hópar vinna verkefni 2 og 3. Nemendur gætu haft gagn 
af því að nota vasareikni við lausn dæmis 2. Við lausn þrautarinnar um jólaföndurefnið 
(dæmi 3) væri hentugt að nota stundatöfluform til að skrá tíma kennaranna. Dæmum 4–7 
má skipta á milli hópa og ef hentar að útbúa föndurefni fyrir nemendahópinn. Einnig gætu 
nemendur unnið vinnuspjald 46 um kostnað við föndurefni. Jólin eru tími föndurs og því 
er gott að skoða einkenni forma og nota þá þekkingu til að föndra. Verkefni 8–12 ættu allir 
að vinna og gaman væri að hóparnir gætu búið til stjörnur úr blómavír. 
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Bls.85–86
Á blaðsíðum 85 og 86 er lagður grunnur að þekkingu á sexhyrningum og origami. Mikið 
er til af origamihugmyndum sem nemendur gætu haft gaman af að prófa og skoða. Í 
umfjöllun um form og föndur eru gefnar nokkrar slóðir að origami og er um að gera að 
leyfa nemendum að leita og finna fleiri góðar hugmyndir. Einnig eru fleiri hugmyndir á 
vinnuspjöldum 48 og 49. 

Bls.87–88
Á blaðsíðu 87 eru þrautir. Kubbaþrautirnar reyna á færni í að lesa úr vísbendingum. Gaman 
gæti verið að hver hópur byggi til kubbaþraut eða kubbaþrautir til að leggja fyrir hina hópana. 
Þrautin í dæmi 18 er krefjandi og hvetja þarf nemendur til að sýna úthald og prófa sig 
áfram. Þrautin Jólaveislan er á vinnuspjaldi 47 og gætu nemendur valið að glíma við hana 
eða jólakortaþrautina. Jólaskemmtanir eru oft lokaþáttur í jólahaldi í skólanum. Oft er reynt 
að hafa skemmtiatriði frá hverjum nemendahópi en allir vita að ekki mega skemmtiatriði 
taka of langan tíma. Skipulagning skiptir miklu máli. Þetta verkefni leiðir hug nemenda að 
því að skipulag er nauðsynlegt og að líkur á að eitthvað heppnist vel aukast mjög vel ef allt 
er vel undirbúið. En verkefnið leggur líka upp til umræðu um að samsetningarmöguleikar 
eru margir og forsendur skipta miklu máli um hver niðurstaðan getur orðið. 

Hér hefur verið gefið dæmi um hvernig má hugsa sér að nýta kaflann með nemendum. Vel 
kemur til greina að nota hugmyndirnar í kaflanum og yfirfæra þær á eigin skóla. Þá getur 
skapast mikil samkennd og auðveldara er að samþætta. 

Vinnuspjöldúrmöppu

46 Innkaup

47 Jólaveislan

48 Jólastjörnur

49 Blóm
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