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Um náms efn ið
Náms efn i›  er  sami› me› hli› sjón af A›alnámskrágrunnskóla–stær›fræ›i . Einkum er 
stu›st vi› mark mi› fyr ir mi› stig . Náms efn i› er sjálf stætt fram hald af náms efninu  Geisli
1A og 1B og er mi› a› vi› a› nem end ur  flekki fla› náms efni og hafi til eink a› sér flau 
vinnu brög› sem flar er  beitt . 

Geisli 2a og 2b
Grunn náms efni 6 . bekkj ar er sam sett af grunn bókum Geisla2A og 2B, tveim ur 
vinnu bók um, flrem ur flema heft um, verk efna möppu og kennslu lei› bein ing um . 
Kennslu lei› bein ing ar og ‡m iss kon ar ann a› ít ar efni er á vef Náms gagna stofn un ar .

Í Geisla 2A eru sjö kafl ar en níu í Geisla 2B . Kaflarnir fjalla ýmist um ein staka 
efn is flætti e›a vi› fangs efni dag legs lífs . Grunn bækurnar eru fjöl nota og er a› jafn a›i 
gert rá› fyr ir a› nem end ur  skrái lausn ir í vinnu hefti . Kafl ar í vinnu bók um tengj ast 
köfl um í grunn bók og er gert rá› fyr ir a› nem end ur fá ist vi› vi› fangs efn in í fless um 
bók um sam hli›a . 

Kennslu lei› bein ingar
Í kennslu lei› bein ing un um er al menn ur inn gang ur um stær› fræ›i kennslu á 
mi› stigi . Megin efni  fleirra er fló um fjöll un um og kennslu hug mynd ir fyr ir hvern 
 kafla grunn bók ar . Fjall a› er um meg in inn tak og á hersl ur í vi› kom andi  kafla og á 
 hva›a hug mynd um efn is val og fram setn ing byggj ast . Sett ar eru fram hug mynd ir 
a›  kveikju og sam an tekt og kynnt  helstu vinnu brög› sem  henta vi› lausn 
verkefna í hverj um  kafla . Sjálft kennslu ferl i› flarf hver kenn ari sí› an a›  byggja 
upp í sam ræmi vi› nem enda hóp og a› stæ› ur  hverju  sinni . 

Á vef Námsgagnastofnunar er a›  finna sér staka um fjöll un um náms mat . Hug
mynd ir a› náms mats verk efn um og mati á fleim er a›  finna í verk efna möppu . Auk 
fless eru í möpp unni ‡m iss kon ar verk efni og hef ur sér stak lega ver i› safn a› sam an 
hug mynd um a› verk leg um vi› fangs efn um og spil um . Á heima sí› unni eru  einnig 
margs kon ar ey›u blö› sem n‡t ast vi› lausn ir verk efna og yf ir lit yfir náms gögn sem 
nau› syn legt er a› skól ar hafi a› gang a› . 

fiema heft i
fiema heft in flrjú eru fjöl nota bæk ur . fiau  heita: Hvestórterstórt?, Sund og Reiknitæki . fiau 
má  velja a› nota  hvenær vetr ar sem er . Verk efn in flar eru óhá› yf ir fer› á Geisla2a og 2b . 
Vi›  lausn vi› fangs efna í flema heft un um gefst nem end um tæki færi til a› kynn ast n‡j um 
flátt um í stær› fræ›i og  beita stær› fræ›i flekk ingu  sinni á n‡ svi› . Verk efn in í heft un um eru 
mi› u› vi› stær› fræ›i en au› velt er a›  víkka flau svo flau  spanni svi›  fleiri náms greina 
og  henta flau flví vel vi› sam flætt ingu náms greina . Kennslu lei› bein ing ar  fylgja  hverju 
flema hefti og eru þær á vef Námsgagnastofnunar .

Geisli 2A

Geisli 2A – Kennsluleiðbeiningar – © Námsgagnastofnun 2012 – 07513

Kennsluleiðbeiningar

Kennsluleiðbeiningar

1. október 2012

Geisli 2B – Kennsluleiðbeiningar – © Námsgagnastofnun 2012 – 07513

Kennsluleiðbeiningar
Kennsluleiðbeiningar



Geisli 2A – Kennsluleiðbeiningar – © Námsgagnastofnun 2012 – 07513 4

Í heft inu Hve stórt er stórt? er feng ist vi› stær› ir og hlut föll . fiar er hug a› a› 
tengsl um stær› fræ›i vi› list og verk grein ar, sér stak lega vi› tækni mennt . 

Sund  flekkja öll ís lensk börn . fia› hef ur ver i› i›k a› í heim in um í ár flús und ir 
og menn hafa  beitt stær› fræ›i fleg ar fleir hafa kom i› sér upp sund a› stö›u . 
Sund lauga bygg ing ar, rekst ur  fleirra og mögu leik ar til  leikja og æf inga gefa 
til efni til stær› fræ›i legra út reikn inga og vanga veltna . 

Reiknitæki hafa  lengi ver i› mann in um hug leik in . Hann hef ur  reynt a› 
gera sér út reikn inga au› veld ari me› flví a› nota tæki . Í heft inu eru kynnt 
‡m iss kon ar reikni tæki, göm ul og n‡, og mögu leik ar  fleirra sko› a› ir . Aftast 
í þemaheftunum eru hugtakakort sem nýta má m .a . við undirbúning á 
viðfangsefnum í tengslum við önnur þemu .

 

Verkefnamappa
Í verkefnamöppu eru fjölbreytt verkefni, meðal annars ýmis verkleg 
viðfangsefni, spil og fleira . Í kennsluleiðbeiningum eru settar fram hugmyndir 
um notkun þeirra en kennurum er vitanlega í sjálfsvald sett hvaða verkefni 
þeir nýta fyrir nemendur sína og á hvaða hátt .

Ýmsar leiðir má fara við að skipuleggja stærðfræðinám fyrir nemendur í  
6 . bekk .

Námsefnispakkinn Geisli2 er fjölbreyttur og gefur kennurum tækifæri til að 
skipuleggja kennslu miðað við nemendahópa og aðstæður á hverjum stað . 
Hugmyndir að námsmatsverkefnum eru í möppu og á læstu svæði kennara . Þar 
eru líka gefin dæmi um matsviðmið .
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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 .

Skýringar á táknum
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Kennsla á mi› stigi get ur ver i› bæ›i mjög gef andi og 
skemmti leg flví nem end ur hafa á fless um  aldri ná›  valdi 
á ‡ms um grunn at ri› um en eru fló  stö›ugt a› bæta 
vi› flekk ingu sína og  færni . fieir  flekkja skóla líf i› vel og 
bekk ur inn  fleirra e›a hóp ur inn sem fleir eru í er or› inn 
fl‡› ing ar mik ill flátt ur í lífi  fleirra . fieir eru or›n ir sjálf bjarga á 
mörg um svi› um og geta tek i› á byrg› á mörg um at ri› um 
bæ›i inn an og utan  skóla . Fé lags legt um hverfi er sterk ur 
á hrifa flátt ur á allt nám . fia› hef ur bæ›i á hrif á hvern ig nám 
fer fram og  hva›a gagn nem and inn hef ur af flví sem hann 
lær ir . Nem end ur eru a› ö›l ast  flroska og móta sjálfs vit und 
sína og flá skipt ir  miklu máli hver  reynsla  fleirra er af sjálf um 
sér sem náms mönn um og hvers kon ar vi› horf fleir flróa me› sér til náms grein anna . Marg ir 
eru a› kom ast á stig ó hlut bund inna a› ger›a en flest ir hafa flörf fyr ir hlut bundna nálg un 
fleg ar n‡ vi› fangs efni eru tek in fyr ir . Slík nálg un gef ur líka frek ar til efni til um ræ›na og 
vanga veltna og get ur vak i› nem end ur til um hugs un ar um  flætti sem fleir  hef›u ef til vill 
ekki kom i› auga á ef fleir  hef›u ekki feng i› a›  sko›a og hand leika  hluti . Mik il vægt er a› 
hafa í huga a› nem end ur  byggja flekk ingu sína á flví sem fleir sjálf ir  skilja og minnis at ri›i 
sem ekki hafa merk ingu í huga  fleirra koma fleim ekki a›  gagni vi› a› flróa hugs un sína og 
skiln ing . All ir nem end ur  flurfa a› fá n‡ og spenn andi vi› fangs efni sem fela í sér hæfi lega 
 ögrun . Verk efni flar sem fleir  flurfa a›  sko›a, rann saka, ræ›a sam an og  greina gefa hverj um 
og ein um frek ar tæki færi til a›  vinna á eig in for send um . Í slík um verk efn um geta all ir tek i› 
flátt og lagt eitt hva› til mál anna sem gagn ast ö›r um . 

fia› a› vera fljót ur a›  reikna fel ur ekki endi lega í sér a›  skilja vel stær› fræ›i . Ef nem end ur 
hafa lært reikni a› fer› ir utan a› er  hætta á a› fleir  reikni vél rænt . Á kvæ›i um reikni færni 
hafa  breyst í  námskrá me› til komu vasa reikna og ann arra reikni tækja . Á hersla er lög› á a› 
nem end ur  skilji hvern ig er reikn a›, fla› er  hva›a reikni rit hafa ver i› not u› vi› út reikn inga . 
Í  yngri bekkj un um hafa nem end ur próf a› sig á fram, kynnst lei› um sam nem enda  sinna og 
nokkr ar lei› ir hafa ver i› kynnt ar í náms efn inu . fieir ættu nú a› hafa flró a› me› sér eig in 
lei› ir vi› út reikn inga og geta val i› hent uga lei›  hverju  sinni allt eft ir e›li fless verk efn is sem 
feng ist er vi› . 

 Miklu skipt ir a› ger› ar séu stig vax andi kröf ur til nem enda . Á mi› stigi er hægt a› gera  meiri 
kröf ur til skrif legr ar rök semda færslu og skipu legr ar fram setn ing ar en fyrr,  flannig a› bæ›i 
nem and inn sjálf ur og a›r ir geti sé› hvern ig hann hef ur hugs a› um vi› fangs efn i› og velt 
flví fyr ir sér . Vinnu hefti nem enda ver› ur æ mik il væg ara og fleir  flurfa a›  temja sér a› skrá 
flar  helstu ni› ur stö› ur og vanga velt ur og  varpa  flannig  ljósi á skiln ing sinn á vi› fangs efn um 
 hverju  sinni . Á mi› stigi  flurfa nem end ur a› ná  valdi á flví a› geta túlk a› stær› fræ›i leg 
vi› fangs efni me› hlut um, or› um, mynd um og tákn um .

Í sam fé lagi okk ar eru ger› ar flær kröf ur til  allra a› fleir læri a› lesa og  skrifa en  einnig er 
gert rá› fyr ir a› all ir læri a›  reikna . fieg ar börn læra a› lesa opn ast fleim n‡r heim ur flar 
sem flau geta leit a› sér upp l‡s inga á eig in sp‡t ur og fla› veit ir fleim ör yggi og á nægju . Me› 
lestr ar og skrift ar kunn áttu gef ast fjöl breytt ari tæki færi til a›  glíma vi› tungu mál i› og til a› 
ná  valdi á  fleiri flátt um fless . Á sama hátt get ur auk inn skiln ing ur og  færni í stær› fræ›i gef i› 

Inngangur
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fjöl breytt ari mögu leika til a›  takast á vi› stær› fræ›i .  Færni í stær› fræ›i felst í hæfi leik an um 
til a› rann saka,  setja fram til gát ur og rök sty›ja en jafn framt í a› geta leit a› fjöl breyttra 
 lei›a vi›  lausn  n‡rra vi› fangs efna . Nem end ur  flurfa  einnig a› geta rætt um stær› fræ›i 
og tengt sam an hug mynd ir inn an stær› fræ› inn ar og vi› önn ur svi› . Eig in leik ar eins og 
sta› festa, sveigj an leiki, for vitni, út sjón ar semi og upp finn inga semi hafa mik il á hrif á hvern ig 
stær› fræ›i færni nem enda n‡t ist fleim . fieg ar meta á stær› fræ›i lega  færni og skiln ing flarf 
flví a›  sko›a hvern ig nem andi not fær ir sér stær› fræ›i, til dæm is magn upp l‡s ing ar, vi› mat 
og  lausn vi› fangs efna . 

Fyr ir  flesta er nau› syn legt a› nota n‡ fengna flekk ingu og  færni til ein hvers sem skipt ir 
flá máli . fia› er einnig mik il vægt náms ferli í  sjálfu sér a›  sko›a hvern ig  beita má 
stær› fræ›i flekk ingu  sinni til a› auka skiln ing sinn á ‡ms um fyr ir bær um . Me› flró un 
upp l‡s inga tækni hafa skap ast ‡mis n‡ tæki færi fyr ir alla nem end ur til a›  takast á vi› 
raun hæf verk efni . Rann sókn á hvern ig töl ur og stær› fræ›i eru not u› í sam fé lag inu er 
mik il væg ur li› ur í stær› fræ›i námi á mi› stigi . Mik il vægt er a›  alltaf séu a› bæt ast vi› n‡ir 
efn is flætt ir og a› nem end ur fái tæki færi til a›  byggja á fleim skiln ingi sem fleir hafa fyr ir . 

Kennslu ferli
Vi› samn ingu  flessa náms efnis 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 eru til um fjöll un ar  hverju  sinni . 
Kenn ari flarf a›  byggja upp heild stætt kennslu ferli mi›
a› vi› eig in nem enda hóp . Í náms efn inu er meg in á hersla 
lög› á a› nem end ur fái tæki færi til a›  d‡pka skiln ing 
sinn á stær› fræ›i 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 flann skiln ing sem fleir hafa, eiga 
fleir a› hafa gagn af a›  takast á vi› öll vi› fangs efn in í 
náms efn inu og læra eitt hva› af  glímunni . 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› bekkj ar fé laga og kenn ara opn a› augu nem enda 
fyr ir flví sem fleim var á›ur hul i› . 

Vi› skipu lagn ingu  kennslu flarf kenn ari a› n‡ta sér flekk ingu sína á kennslu fræ›i, á 
nem enda hópn um sín um og ein stök um nem end um . Stær› fræ›i kennslu er ekki hægt a› 
 sinna eft ir upp skrift . Gó›  kennsla hvíl ir  alltaf á mik illi í hug un, grein ingu, sköp un og metn a›i . 
Vi› val á vi› fangs efn um og kennslu a› fer› um flarf kenn ari a› hafa í huga a› fram setn ing 
og stær› fræ›i legt inn tak verk efna gefi nem end um mögu leika til a› flróa stær› fræ›i leg an 
skiln ing sinn,  hvetji flá til a›  tengja vi›  fyrri flekk ingu, séu merk ing ar bær fyr ir alla nem end ur 
og taki til lit til ó líks bak grunns  fleirra og getu .

Námsum hverfi hef ur mik il á hrif á hvern ig og  hva›a nám á sér sta› .  Skapa flarf  flannig 
and rúms loft í skóla stof unni a› á huga vert flyki a› rann saka stær› fræ›i leg ar hug mynd ir og 
a› nota til fless ‡m iss kon ar hlut bund in gögn og upp l‡s inga tækni . Bæ›i í ein stak lings vinnu 
og hóp vinnu  flurfa nem end ur a› fá tæki færi til a› flróa og nota stær› fræ›i leg ar hug mynd ir 
og  færni vi›  lausn for vitni legra vi› fangs efna . fieir  flurfa a› geta val i› heppi leg ar lei› ir,  beitt 
námund un og mati, reikn a› í hug an um og not a› ‡m iss kon ar hug bún a› . Veiga mest er fló 
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a› fleir  ver›i gripn ir af vi› fangs efn inu og rök ræ›i lei› ir og lausn ir . All ir nem end ur geta lært 
a›  hugsa stær› fræ›i lega .

All ir nem end ur  flurfa a› hafa metn a› í námi sínu og  finna lei› ir til a› efla  færni sína . 
Mik il vægt er flví a› kenn ar ar  leggi á herslu á  flætti sem  hvetja nem end ur til a›  glíma vi› 
stær› fræ›i og  hjálpa fleim a›  byggja upp sjálfs traust . Eft ir far andi  punkta  mætti  setja á 
vegg spjald og ræ›a vi› nem end ur um hva› felst í  hverju at ri›i . 

•  lær›u a› meta stær› fræ›i
•  treystu á eig in  hæfni til a›  hugsa stær› fræ›i lega
•  glímdu vi› stær› fræ›i leg vi› fangs efni
•  lær›u a› ræ›a um stær› fræ›i
• lær›u a› færa stær› fræ›i leg rök

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 
á stæ›u til e›a  sleppa verk efn um sem hann tel ur ekki  henta nem end um sín um . fiá er ekki 
sí› ur mik il vægt a› gera mis mun andi kröf ur til nem enda um úr vinnslu verk efna  flannig a› 
all ir  flurfi a›  reyna á sig vi› vinn una . Árí› andi er a› gefa nem end um gó› an tíma til a›  leysa 
verk efni og ræ›a um lausn ir  fleirra . fia› hef ur mun  meira  gildi a›  sko›a sama verk efni frá 
ó lík um sjón ar horn um,  velta fyr ir sér mis mun andi lei› um a›  lausn og bera flær sam an en 
a›  reikna  fleiri dæmi af sama toga án um hugs un ar . 

Í kennslu lei› bein ing um me› ein stök um köfl um eru sett ar fram ‡ms ar kennslu hug mynd ir og 
hug mynd ir a› verk efn um . Í verk efna möppu eru fjöl breytt verk efni flar sem lög› er sér stök 
á hersla á verk lega  flætti . Um fjöll un um náms mat er a›  finna á heima sí›u náms efn isins . 
Hug mynd ir a› náms mats verk efn um og markmi› me› fleim eru í verk efna möppu . 
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Mark mið
A› nem end ur 
• efli  færni sína í me› fer›  talna
• geti  beitt  nokkrum ó lík um lei› um vi› reikn ing
• noti hjálp ar gögn svo sem  kubba og vasa reikna
•  glími vi› talna flraut ir og efli me› flví skiln ing sinn á e›li  talna og reikni a› ger›a 
• ra›i nei kvæ› um töl um eft ir talna gildi
•  leggi sam an og  dragi frá me› nei kvæ› um töl um 

Um fjöll un og kennslu hug mynd ir
Nem end ur hafa feng ist vi› töl ur og reikni a› ger› ir í mörg ár . Mik il vægt er a› fleir  haldi 
á fram a› efla og  d‡pka skiln ing sinn á töl um og reikni a› ger› um . Í fless um  kafla er sjón um 
sér stak lega  beint a› fljálf un í reikni a› ger› um me› flví a›  sko›a lei› ir vi› út reikn inga og 
lausn ir  flrauta .  Einnig er fjall a› sér stak lega um nei kvæ› ar töl ur . fia› er fl‡› ing ar mik ill li› ur 
í efl ingu talna skiln ings a› átta sig á a› talna kerf i› rúm ar já kvæ› ar töl ur, nei kvæ› ar töl ur 
og brot . 

Stær› fræ›i er fræ›i grein sem ma› ur inn hef ur fund i› upp og nau› syn legt er a› hafa gott 
vald á töl um og talna fræ›i . Á öll um flekkt um menn ing ar svæ› um hafa töl ur or› i› til  vegna 
fless a› flörf hef ur skap ast fyr ir a› skrá  fjölda . Fólk hef ur fund i› upp og not a› mis mun andi 
tákn og  kerfi í fleim til gangi a› skrá  fjölda . Börn  byrja  snemma a› flróa og efla talna skiln ing 
sinn . fia› er há› menn ingu fless sam fé lags sem flau búa í hvern ig hann flró ast . fiau læra 
a›  telja  vegna fless a› fla› gagn ast fleim í um hverf inu . fiau  flroska me› sér skiln ing á 
fjölda hug tak inu og kynn ast lei› um til a› skrá  fjölda flví í sam fé lagi okk ar eru töl ur mjög 
s‡ni leg ar . Börn hafa snemma flörf fyr ir a› nota töl ur og kom ast fljótt á fla› stig a› átta sig 
á ó hlut bund inni hugs un, t .d . a› flrír er flrír hvort sem fla› eru fíl ar e›a flug ur . 

Skiln ing ur á fjölda hug tak inu og talna skiln ing ur al mennt er  hluti af menn ing ar arf in um . 
All ir nota töl ur, til dæm is til a› gera sér  grein fyr ir  fjölda, l‡sa hlut um og fyr ir bær um og 
átta sig á sam hengi . Töl ur eru not a› ar bæ›i til a›  segja til um rö› un og  fjölda . Oft er 
mynd af  fjölda tengd mynd af ein hverju í um hverf inu, t .d . fimm fing ur, fjór ir fæt ur á d‡r
um og stól um, flrí hjól o .s .frv .  fietta má me› al ann ars sjá í talna vís um . Ó end an lega  lengi 
má  telja flví  alltaf má bæta ein um vi› . Gam an get ur ver i› a› nem end ur ræ›i vi› börn á 

for skóla aldri og at hugi hva› flau geta  tali› . Heim sókn á leik skóla flar sem 
grunn skóla nem end ur fara í  leiki vi›  flriggja til fimm ára börn, til dæm is í 
bolta leik e›a a› rólu get ur gef i› tæki færi til a› átta sig á hvern ig skiln ing ur 
á töl um flró ast . 

Stær› fræ›i er stund um skil greind sem vís indi  mynstra og reglu leika . Mik ils vert er a› 
nem end ur  nálgist stær› fræ›i verk efni me› opn um huga en  flekki jafn framt vinnu brög› 
stær› fræ› inn ar . fieir  flurfa a›  reyna a›  finna  kerfi og átta sig á reglu leika . Sæt is kerf i› er lei› 
til a› koma skipu lagi á  fjölda og ger ir okk ur au› velt a› skrá bæ›i stór ar og litl ar töl ur . Marg ir 
full or›n ir líta á töl ur sem gagn legt verk færi án fless a›  velta fyr ir sér á  hverju talna kerf i› 
bygg ist og  hva›a regl ur  liggja til grund vall ar öll um reikn ingi . 

Tölur
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Me› a› eins tíu tákn um og  einni  reglu um sæt is gildi má skrá  hva›a tölu sem er . Oft má 
 rekja vand ræ›i  barna vi› a›  reikna til fless a› flau hafa ekki skiln ing á sæt is kerf inu . fiví get
ur ver i› gott a› skrá í talna hús bæ›i stór ar töl ur og litl ar . fiá gefst mögu leiki á a› ræ›a um 
sæt is gildi og nem end ur geta skerpt skiln ing sinn á sæt is kerf inu . †ms ir leik ir eru vel falln ir 
til a›  styrkja skiln ing inn . Nem end ur geta feng i› nokkr ar töl ur, t .d . 6789, og fyr ir mæli um 
a› búa til tölu sem er

• ná lægt 7000
• slétt tala
• me› 9 í hund ra›asæti
• fjór ar töl ur me› 8 í flús unda sæti
• tuga brot me› 8 í tí undu  hluta sæt inu

Taln ing sem skap ar flörf fyr ir a› hópa sam an og  mynda  flannig  stærri  heild er gó› ur 
grunnur til a›  skilja a› einn tug ur er fla› sama og tíu ein ing ar . Nem end ur hafa á›ur kynnst 
skrán ingu á  fjölda flar sem önn ur grunn tala er not u› (Eining8) . 

Í um fjöll un um kafl ann Talna leikni hent ar vel a› ræ›a vi› nem end ur um hvern ig flekk ing á 
sæt is kerf inu n‡t ist vi› út reikn inga . Stund um er gott a›  fylla í tug inn e›a  vinna sér stak lega 
me› hvert sæti . fia› er mik il vægt a›  hvetja nem end ur til fless a›  leika sér me› töl ur og 
 leita  marga  lei›a .  fiannig  eflist skiln ing ur og  leikni í me› fer›  talna . fiá er nau› syn legt a› 
 velta fyr ir sér á hrif um reikni a› ger› anna . Hve  margra  stafa tala er  summa taln anna 50 og 
51? En marg feldi  fleirra? Í grunn bók og vinnu bók er tölu vert af verk efn um sem gefa til efni 
til a›  velta reikni a› ger› um og reikni a› fer› um fyr ir sér . Nem end ur geta sjálf ir búi› til  fleiri 
sam bæri leg verk efni, til dæm is um ná granna töl ur .  

Nei kvæð ar töl ur
fieg ar frost er mik i› er ‡m ist tal a› um hva› frost grá› urn ar eru marg ar e›a um mínus grá› ur . 
Hug tak i› nei kvæ› ar töl ur er lít i› not a› í dag legu máli . Mínustöl ur koma  einnig stund um 
fram í ‡ms um út reikn ingi me› pen inga . Ef spurt er: Hva› flarf Sól ey a› fá mik i› a› láni til 
a› fara í bíó ef hún á 500 krón ur, kall ar fla› á um ræ›u um hvern ig  setja má slík dæmi 
fram og hvern ig má skrá me› tákn um hve mik i› hana vant ar . Í dag legu lífi kem ur líka oft 
fyr ir í frá drætti a› frá drátt ar li› ur inn er  stærri en upp hafstal an . Er hægt a›  reikna dæm i›  
2 – 4 = ?
Me› flví a›  sko›a á talna línu má sjá hva› ger ist . 

–3       –2     –1     0     1     2     3

–4

+2

Marg ir hafa velt fyr ir sér hvern ig hægt er a› s‡na nei kvæ› ar töl ur hlut bund i› . fia› er oftast 
gert í náms bók um me› flví a›  tengja vi› hita mæli e›a pen inga . Nei kvæ› ar töl ur hafa 
senni lega fyrst or› i› til í Kína (um 400 f .Kr .) . fiar tí›k a› ist á fleim tíma a› nota reikni bretti 
til a›  reikna á . Not a› ar voru kúl ur, rau› ar kúl ur fyr ir fla› sem átti a› bæt ast vi› og svartar 
fyr ir fla› sem átti a›  draga frá . Stund um ur›u  fleiri svart ar kúl ur og flá kom fram flörf 
fyrir a›  tákna flær og far i› var a› tala um nei kvæ› ar töl ur . Gott get ur ver i› í tengsl um 
vi› um fjöll un um nei kvæ› ar töl ur a› nem end ur  finni  hluti sem nota má sem tákn fyr ir  
já kvæ›ar og nei kvæ› ar töl ur . fieir geta reikn a› ‡mis dæmi me› fleim og sko› a› me› 
flessum hjálp ar tækj um hvern ig  leggja má sam an og  draga frá me› nei kvæ› um töl um . 
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+ 3 – 5 =    – 2

Fyr ir  botni Mi› jar› ar hafs var ekki far i› a› fást vi› nei kvæ› ar töl ur fyrr en um flús und árum 
 seinna og var flá  einnig feng ist vi› marg föld un nei kvæ›ra  talna . fia› an barst  flessi flekk ing 
til Evr ópu . 

Mik il vægt er a› nem end ur átti sig á a› talna lína er ó end an leg í bá› ar átt ir . fia› er gott 
a›  velta líka fyr ir sér stór um nei kvæ› um töl um . Í raun eru nei kvæ› ar töl ur fyrst og fremst 
nota› ar vi› lausn ir  jafna, fl .e .a .s . í stær› fræ› inni . Í dag legu lífi er far i› fram hjá fleim og 
tal a› um skuld ir, frost og fyr ir ne› an sjáv ar mál .  fietta má nota til a› mynd gera nei kvæ›u 
töl urn ar . Í  flessu náms efni er fla›  einmitt gert og gert rá› fyr ir a› nem end ur not færi sér fla› 
vi› a›  leggja nei kvæ› ar töl ur sam an og  draga frá . Í raun er ver i› a› nota talna línu . Talna
bil i› sem nem end ur hafa not a› hef ur  stö›ugt ver i› a›  stækka og  ver›a fín ger› ara . Hér 
gefst gott tæki færi til a› ræ›a mun inn á nei kvæ›ri tölu og frá drætti, fl .e . hver er munur inn 
á –2 fleg ar ein göngu stend ur – 2 e›a fleg ar stend ur 5 – 2 =

Hér á  landi er sjald an mik i› frost og flví gef ur um fjöll un um hita stig ekki mörg tæki færi til a› 
fást vi› háar nei kvæ› ar töl ur . Nem end ur hafa fló lík ast til marg ir  veitt flví at hygli, t .d . fleg ar 
fleir fer› ast me› flug vél, a› uppi í há loft un um er oft mik i› frost .  fietta má ræ›a og n‡ta vi› 
út reikn inga me› nei kvæ› um töl um . Hita lækk un fyr ir  hverja 1000  metra sem fari› er upp 
er á bil inu 5–10 grá› ur . Í grunn bók er verk efni flar sem gert er rá› fyr ir a› hita lækk un sé 
10 grá› ur fyr ir  hverja 1000  metra og í vinnu bók er verk efni flar sem gert er rá› fyr ir a› hún 
sé 5 grá› ur . Marg ir hafa efa laust fylgst me› fjall göngu mann in um Har aldi Ólafs syni fleg ar 
hann  kleif  hæstu fjöll  heims . Hver ætli hit inn hafi ver i› uppi á fjallstind unum? Hver hef ur 
flá hit inn ver i› á jafn sléttu e›a í bú› um í mis mun andi hæ›?  Hva›a áhrif hef ur fla› á hit ann 
á tind in um ef hit inn á lág lendi hækk ar e›a lækk ar um 10 grá›ur?  Einnig má  fjalla um á hrif 
vind kæl ing ar .  Hva›a á hrif hef ur vind ur á hita stig? Upp l‡s ing ar um  hæstu fjöll  heims og 
göng ur á flau má m .a .  finna á ‡ms um vefsló› um (leit ar or›  seven  summits) .

Hægt er a›  tengja nei kvæ› ar töl ur vi› d‡pi fyr ir ne› an sjáv ar mál líkt og gert 
er í náms efn inu . Vi› strend ur lands ins er fló ó ví›a  meira en 100 m d‡pi og 
land grunn i› mi› ast vi› 200 m d‡pi . Me› flví a›  sko›a kort af land grunn inu 
(sjá t .d . bls . 24 í Kortabókhandagrunnskólum) geta nem end ur sé› hvar vi› 
strend ur lands ins er lík legt a›  finna mik i› d‡pi .  Einnig má  velta fyr ir sér d‡pt 
út haf anna og hve djúpt kaf ar ar og kaf bát ar geta far i› .  Hva›a d‡r flekkj um vi› 
sem geta lif a› á  miklu d‡pi? Hva› er  tali› a› flak i› af Titan ic sé á  miklu d‡pi? 

Me› verk efn um sem fless um fá nem end ur dá litla fljálf un í a› fást vi› háar nei kvæ› ar tölur 
og fá til finn ingu fyr ir flví a› sömu lög mál  gilda vi› me› fer›  fleirra og vi› me› fer› já kvæ›ra 
 talna . Í fram haldi af  flessu er hægt a›  kynna fyr ir nem end um +/ takk ann sem er á  
flestum vasa reikn um og láta flá  prófa a› nota hann vi› út reikn inga me› nei kvæ› um tölum . 
fiægi legt er a› nota +/– fleg ar ver i› er a›  reikna sam an já kvæ› ar og nei kvæ› ar tölur, hvort 
sem um er a› ræ›a pen inga streymi e›a köf un . Í vinnu bók á bls . 4 eru vasa reikna verk efni 
sem  einnig má  vinna me› nei kvæ› um töl um . 
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Frá –167 ni› ur í –1200
• í einu  skrefi
• í tveim ur skref um
• í flrem ur skref um
• í fjór um skref um

Verk efni í fless um  kafla eru fyrst og fremst hugs u› til a› nem end ur geti auk i›  leikni sína 
í me› fer›  talna, bæ›i nei kvæ›ra og já kvæ›ra . Jafn framt er nau› syn legt a› kenn ari n‡ti 
öll tæki færi sem gef ast til a› örva talna leikni og talna skiln ing nem enda . Oft er hægt a› 
 grípa til ein faldra talna æf inga fleg ar tími gefst, t .d . í tengsl um vi› nest is tíma e›a vi› lok 
kennslu stunda . Skrá má nokkr ar töl ur á töfl una og  bi›ja nem end ur a› búa til  hæstu e›a 
 lægstu tölu,  finna mis mun,  leggja sam an o .s .frv .  Skrifa má upp tölu eins og 1000 e›a 400 
og  bi›ja nem end ur a›  finna töl ur sem gefa  flessa  summu e›a hafa flenn an mis mun o .s .frv . 
Tala er skrá› á töfl una –  hva›a töl ur  ganga upp í hana? Gæti  flessi tala ver i› marg feldi af 
5? Hvers  vegna, hvers  vegna ekki? Mögu leik arn ir eru marg ir ef kenn ar inn n‡t ir flau tæki færi 
sem gef ast .

Hugmynd að kennsluferli
Búast má við að vinna við þetta námsefni hefjist að hausti og því gott að gefa nemendum 
tækifæri til að vinna saman . Þeir þurfa einnig að rifja upp ýmsa stærðfræðiþekkingu og því 
er kjörið að byrja á því að nemendur fari í stærðfræðileiki og spil . Byrja má á stöðvavinnu og 
gefa þannig nemendum tækifæri til að spjalla saman og tengjast eftir sumarfrí . Vinnuspjald 
1: Talnagaldur, Vinnuspjald 2: Hver vinnur flest lönd, Vinnuspjald 5: Talnaþríhyrningar og 
blaðsíða 1 í Geisli 2A vinnubók henta hvert um sig vel sem viðfangsefni á eina stöð .

Grunnbók bls. 5–7, vinnubók bls. 1–3
Gott er að byrja að vinna formlega með grunnbókina með allan hópinn saman og ræða 
þá í leiðinni um vinnubrögð og kröfur um frágang og framsetningu verkefna í vinnuhefti . 
Það er því heppilegt að kennari og nemendur vinni saman dæmi 1–4 og síðan vinni 
nemendur sjálfstætt dæmi 5–9 . Mikilvægt er þó að kennari ræði þá við nemendur 
um leiðir og skoði með hópnum fjölbreyttar leiðir . Oft er gott að biðja nokkra 
nemendur sem farið hafa ólíkar leiðir að segja frá leið sinni og stundum er 
gaman að sýna þeim fleiri leiðir sem kennari þekkir . Dæmi 10 og 11 reyna á 
útsjónarsemi og úthald . Í dæmi 10 væri gaman að safna dæmum um lausnir 
upp á vegg og kennari gæti byrjað á að fara með hópnum í leikinn sem 
kenndur er í dæmi 11 . Nemendur þurfa að prófa leikinn í paravinnu nokkrum 
sinnum til að læra af honum . Gott væri að hvetja þá til að prófa hann heima 
og skrá niðurstöður . Í dæmum á blaðsíðu 7 er unnið með töluna 1000 . Gagnlegt 
er að stilla upp sætisgildiskubbum fyrir hvert sæti, þ .e . einingu, lengju, plötu og kubbi og 
gera þannig samhengi milli sæta sýnilegt . Á blaðsíðum 2 og 3 í vinnubók eru dæmi sem 
hentar að vinna hér í framhaldi . Þar er áhersla á talnaleikniverkefni og námundun rifjuð 
upp . Hvetja ætti nemendur til að búa til spjöld með tölustöfunum 4, 7 og 9 til að nota 
þegar þeir vinna dæmi 16–18 .

170

130

410

360 70
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Grunnbók bls. 8–9, vinnubók bls. 4–7 
Nágrannatölur er skemmtilegt að skoða . Þær gefa tilefni til áhugaverðra rannsókna og 
umræðna um niðurstöður . Gott er því að nemendur vinni á sama tíma að dæmum á bls . 8 
og beri saman lausnir sínar . Ef góður áhugi skapast er kjörið að skoða hærri tölur . Heppilegt 
getur verið að nemendur hafi vasareikna við höndina til að létta sér útreikninga við tilraunir 
sínar . Á blaðsíðu 9 eiga nemendur að skoða hvernig má auðvelda sér margföldun með því 
t .d . að leggja saman, tvöfalda eða helminga . Áhersla er lögð á að þeir læri að nýta sér það 
sem þeir vita þegar þeir leita svara við nýjum spurningum . Dæmi á bls . 4 og 5 í vinnubók 
eru af sama toga . Dæmi í vinnubók á bls . 6 og leikur á bls . 7 eru æfingadæmi í vinnu með 
jákvæðar tölur . 

Grunnbók bls. 10–13, vinnubók bls. 8–9
Í kaflanum Vetur í Geisla1B er fjallað um neikvæðar tölur . Þar er meðal annars notaður 
hitamælir og skráning hitastiga á nokkrum stöðum . Hér er áfram unnið með hitamælinn en 
skoðuð hitamet á landinu . Gaman getur verið að byrja á því að skoða hitastig í heiminum 
og leita hvort einhvers staðar sé frost á þessum árstíma . Á heimasíðu veðurstofunnar er 
að finna slíkar upplýsingar . Ýmsir krakkar fara í fjallgöngur og hafa því kannski áhuga á 
fjallamennsku . Það er að mörgu að hyggja í fjallaferðum og eitt af því er að það er kaldara 
þegar upp er komið en við fjallsrætur . Oft er miðað við að hitastig lækki um 5 gráður 
við hverja 1000 metra sem upp er farið . Gera á ráð fyrir á mynd á blaðsíðu 11 að hver 
hitamælir sýni hækkun um 1 km . Í vinnubók á bls . 9 eru fleiri verkefni um fjallaklifur . Á 
Vinnuspjaldi 4: Hitastig er að finna æfingadæmi í að lesa af hitamæli sem gott getur verið 
að nýta í tengslum við þessa vinnu . Við vinnu með bls . 12–13 er gott fyrir nemendur að 
hafa góða reglustiku eða renning til að lesa af . Gaman væri að gefa nemendum tækifæri 
til að vinna saman í hópum og leggja svo spurningar sínar úr dæmi 33 fyrir annan hóp . 
Blaðsíðu 8 í vinnubók og Vinnuspjald 3: Töfraferningur má nýta til að vinna með frekar með 
neikvæðar tölur og reikning með þeim . 

Við lok kaflans getur hentað vel að nemendur vinni í pörum námsmatsverkefnið 
Talnaskilningur . Þar gefst kennara tækifæri til að fylgjast með og ræða við nemendur um 
tölur og þannig getur hann öðlast skilning á stöðu nemenda . Það er mjög mikilvægt í 
upphafi skólaárs að kennari átti sig á hvernig nemendur hugsa um tölur og hvaða hugtök 
þeir hafa á valdi sínu . Við mat á úrlausnum ætti að leggja áherslu á hvort leiðir við lausnir 
koma fram og hvort þeir hafa sýnt úthald og útsjónarsemi . Einnig ætti að meta hvernig 
nemendum gengur að skilja verkefnin og leysa þau .

Vinnuspjöld úr möppu

1 Talnagaldur

2 Hver vinnur flest lönd?

3 Töfraferningur

4 Hitastig

5 Talnaþríhyrningur
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Þríhyrningar og horn
Mark mi› 

A›	nem	end	ur
• þekki gráður sem mælieiningu fyrir horn
• þjálfist í að mæla og teikna horn með gráðuboga
• viti að hringur hefur 360° og að hornasumma þríhyrnings er 180°
• geti gert leiðarlýsingu með því að gefa upp stefnu 
• kanni eiginleika þríhyrninga og dragi ályktanir af athugunum sínum
• geti teiknað jafnhliða og jafnarma þríhyrninga
• greini einkenni þríhyrninga og innbyrðis tengsl þeirra
• geti teiknað þríhyrninga með gefnum stærðum
• geti reiknað flatarmál rétthyrndra þríhyrninga ef hliðarlengdir eru þekktar
• geti fundið flatarmál þríhyrninga út frá samanburði við umritaðan rétthyrning

Um fjöll un
Á›ur en far i› er a› nota mæli ein ing una  grá›u vi› horna mæl ing ar er nau› syn legt a› 
nem end ur beri sam an stær› ir  horna á ó form leg an hátt og  prófi a› mæla horn me› 
ó stö›l u› um mæli tækj um .  fiannig fá fleir til finn ingu fyr ir eig in leik an um sem á a› mæla . 
Ræ›a flarf hva› er ver i› a› mæla og hvers  vegna  flurfi n‡ja mæli ein ingu . Nem end ur átta 
sig oft ekki á hva› er ver i› a› mæla fleg ar horn eru mæld . Um ræ› ur um hvers  vegna ekki 
er hægt a› mæla fjar læg›  milli  tveggja arma horns me› mál bandi er flví nau› syn leg . fia› 
er mjög mik il vægt a› nem end ur geri sér  grein fyr ir a› stær› horns ins breyt ist ekki fló arm
ar fless leng ist e›a stytt ist . fia› er ekki ver i› a› mæla  armana held ur horn i› á  milli  fleirra . 
fieg ar nem end ur búa til horna mæli átta fleir sig bet ur á hvern ig mæl ing er fram kvæmd 
me› grá›u boga . fieg ar fleir hafa sko› a› mis stór horn og mælt me› horna mæl in um geta 
fleir far i› a› mæla af ná kvæmni me› grá›u boga . Hægt er a› búa til mis stór horn me› flví 
a› opna bók e›a hur› . Horn i› sem mynd ast vi› grunn flöt inn er flá mælt .  Einnig er hægt 
a› búa til margs kon ar horn me› lík am an um og geta or› i› skemmti leg ar um ræ› ur um 
hvernig má nota hann til a› búa til rétt,  glei› og hvöss horn . Rim ar eru  einnig heppi leg 
hjálp ar gögn til a› búa til mis mun andi horn sem nem end ur geta sí› an mælt af ná kvæmni .
Flest ir grá›u bog ar sem til eru í versl un um eru  flannig a› á fleim eru  tveir mæli kvar› ar sem 
lesa má af bæ›i frá  hægri og  vinstri . fia› get ur rugl a› flá nem end ur sem ekki hafa ná› 
tök um á horna mæl ing um . Til a›  byrja me› er flví mælt me› a› fleir noti grá›u boga sem 
a› eins hef ur einn mæli kvar›a . Í ey›u blö› um á Geisla vefn um er a›  finna slík an grá›u boga 
sem hægt er a› ljós rita á  glæru . 

fieg ar nem end ur fara a› nota grá›u boga me› tvö föld um mæli kvar›a er mik il vægt a› fleir 
átti sig á hvern ig hann er upp bygg› ur . Til fless a› lesa stær› horns rétt af slík um grá›u boga 
 flurfa nem end ur gera sér  grein fyr ir  hva›a horn er ver i› a› mæla .  Benda má á a› rétt horn 
má nota sem vi› mi› fleg ar stær› ir  horna eru sko› a› ar . 
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Til lög ur að verk efn um
• Teikn a›u mis mun andi hvöss og  glei› horn .
  Mældu flau og  ber›u sam an stær› ir  fleirra .
• Teikn a›u fjög ur, fimm e›a sex mis stór horn  

sem ra›a má sam an á hring og  mældu stær›  fleirra .

Klukku vís ar geta ver i› gagn leg vi› mi› fleg ar nem end ur  giska á stær›  horna .

• Hve marg ar grá› ur sn‡st  stóri vísir inn á  klukku á 15 mín út um?
 En 30 mín út um? En 20 mín út um? 
 Búi› til  töflu . Mik il vægt er a›  giska fyrst en mæla sí› an stær› horn anna .

á gisk un mæl ing

Á 10 mín út um

Á 15 mín út um

Á 20 mín út um

• Finn i› dæmi um horn flar sem klukku vís ar  mynda 45°, 90° og 60° horn .
 Hve stór horn  mynda vís arn ir á klukk unni fleg ar hana vant ar fimm mín út ur í flrjú? 
 En fleg ar hún er 20 mín út ur yfir tólf? E›a fimm mín út ur yfir fimm .
• Hægt er a›  sko›a lista verk frá mis mun andi sjón ar horn um og  velta fyr ir sér horn um 

sem  finna má í verk un um . 
 Á Listavefkrakka á vef Námsgagnastofnunar er að finna upplýsingar um íslenska 

listamenn og þar má skoða mis mun andi listaverk . 
 fiar er hægt a›  sko›a lista verk eft ir ‡msa höf unda sem nota form og bein ar lín ur í 

verk um sín um, t .d . Gu› mundu Andr és dótt ur, Hör› Á gústs son, Nínu Tryggva dótt ur 
og Svav ar Gu›na son . 

• Nem end ur geta sjálf ir búi› til lista verk úr bein um lín um og mis stór um horn um .

Í tengsl um vi› bíla verk efn i› sem er á bls . 11 í vinnu bók má  velta fyr ir sér hva›  
veg ur má vera bratt ur til a› bíll  velti ekki . Vi›  hva›a  halla velt ur bíll?  
Gera má til raun me›  halla fjal ar flar sem nem end ur  setja mis flunga  
 hluti e›a  hluti sem hafa mis mun andi lög un á fjöl ina og mæla hva›  
horn  milli fjal ar og grunn flat ar er stórt fleg ar fleir  velta . fia› má  
 einnig ræ›a um hvort  hra›i, hlass, loft í dekkj um, ‡mis út bún a› ur og 
 fleira hafi á hrif á hve stö›ug ir bíl ar eru í mikl um  halla .

Nem end ur  teikna form út frá gefn um for send um . fieir fá ‡m ist gefn ar hli› ar lengd ir e›a 
horna stær› ir . Hér er á hersla á a› fleir fram kvæmi tvenns kon ar mæl ing ar, horna mæl ing ar 
og lengd ar mæl ing ar . Auk fless er gam an a›  velta fyr ir sér  hva›a for send ur  flurfa a› vera 
gefn ar til fless a› á kvar›a stær› og lög un flrí hyrn ings e›a fer hyrn ings . fieg ar  teikna á 
flrí hyrn ing flarf a› gefa upp eitt hva› flrennt, fl .e . tvær hli› ar lengd ir og horn i›  milli  fleirra 
e›a tvö horn og eina hli› ar lengd til a› á kvar›a stær› hans og lög un . Ef  teikna á fer hyrn ing 
flarf a› gefa  fleiri upp l‡s ing ar .
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Í lok in er hring ur inn sko› a› ur me› fla› í huga a› nem end ur fái til finn ingu fyr ir stær›  horna . 
fieir  flurfa a› átta sig á
• a› rétt horn er 90° horn 
• a› tvö horn sem  standa hli› vi› hli› og  mynda  beina línu eru 180°
• a› hring ur er 360° 

Hugmynd að kennsluferli
Grunnbók bls. 14–17, vinnubók bls. 10–11
Í upphafi kaflans er kynnt hvernig það að Babýlóníumenn notuðu 60 sem grunntölu hafði 
áhrif á að hringur hefur 360° . Gott er að byrja á að lesa með nemendum skyggðu textana 
og að þeir vinni verkefnin á milli . Þannig má skapa góðan grunn fyrir bekkjarumræður 
um horn og stærðir horna . Mikilvægt er að nemendur hafi viðeigandi form við höndina . 
Sexhyrningar eru eitt af pappaformunum sem kaupa má með námsefninu . Á blaðsíðu 
15 er sjónum beint að því að byrja að mæla horn og að nemendur þrói tilfinningu fyrir 
stærðum horna . Byrjað er með einfaldan hornamæli sem gefur færi á að mæla horn með 
hring sem brotinn er saman . Með honum geta nemendur metið stærðir horna þó það sé 
ekki með mikilli nákvæmni . Gaman er að fara í leik með bekknum þar sem nemendur eiga 
ýmist að búa til horn með líkamanum af tiltekinni stærð eða mæla á hve mörgum stöðum 
á líkamanum nemendur geta samtímis t .d . búið til 45° horn . Best er að nemendur vinni 
saman í pörum í þessum leikjum . Í vinnubók eru tvær blaðsíður með svipuðum dæmum .
Áttavitinn byggist á notkun hrings og á hann eru skráðar 360 gráður . Nemendur ættu að 
fá tækifæri til að skoða áttavita og læra að nota hann . Þeir gætu fengið kort af nágrenni 
skólans og skráð áttir á þekkta staði út frá skólanum . Þeir geta síðan búið til leiðarlýsingar 
svipað og gert er í dæmi 10 . Á blaðsíðu 17 eru dæmi sem tilvalið er að nota sem 
hópumræðuverkefni . Þar geta nemendur rætt um þríhyrninga og velt fyrir sér af hverju þeir 
séu góð byggingareining . 

Grunnbók bls. 18–21, vinnubók bls. 12–14
Þríhyrningar eru ekki allir eins en hafa allir þrjú horn og þrjár hliðar . Gott getur verið að 
biðja nemendur að teikna nokkra ólíka þríhyrninga (t .d . 5) og lýsa svo munnlega hvað 
greinir þá frá jafnhliða þríhyrningi sem kennari sýnir þeim . Nemendur eiga að finna 
eins þríhyrninga í dæmi 14 og í dæmi 15 . Gert er ráð fyrir að þeir noti pinnabretti og 
pinnabrettisblöð við lausn verkefnanna (eyðublöð eru í veftorgi námsefnisins) . Mikilvægt 
er að ýta undir að nemendur rannsaki og dragi ályktanir af rannsóknum sínum . Gott er því 
að spyrja þá spurninga eins og: Hafa allir þríhyrningar gleitt horn? Hafa margir þríhyrningar 
fleiri en eitt gleitt horn? Að lokinni rannsóknarvinnunni er komið að því að nemendur læri 
að nota gráðuboga . Eins og fram kom í umfjöllun er gott að nota gráðuboga með einum 
talnakvarða og mjög gott að ljósrita af eyðublaði á glæru gráðuboga handa öllum . Þeir 
eru einfaldir og brotna ekki . Hjálpa þarf nemendum að fylgja leiðbeiningum á bls . 19 um 
notkun gráðuboga því mikilli nákvæmni þarf að beita svo niðurstöður verði nokkuð réttar . 
Mörg æfingaverkefni fylgja, bæði í grunnbók og vinnubók . Í dæmi 19 er sjónum beint að 
því að hornasumma þríhyrnings og horna við beina línu eru 180° . Dæmi 21–24 henta vel 
sem hópverkefni . Alltaf er gott að giska áður en mælt er . Það eykur tilfinningu fyrir stærðum 
og gerir nemendur gagnrýnni á niðurstöður sínar . Hér á undan voru settar fram tillögur að 
verkefnum sem gaman getur verið að grípa í til að fá tilbreytingu og víðara sjónarhorn, t .d . 
með því að skoða klukkuvísa og listaverk . 
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Grunnbók bls. 22–25, vinnubók bls. 15–16
Í dæmi 25 eru hugtökin jafnhliða þríhyrningur, jafnarma þríhyrningur og rétthyrndur 
þríhyrningur kynnt fyrir nemendum . Þeir vinna svo áfram með þessi hugtök og mikilvægt 
að þeir byrji strax að skoða einkenni þeirra . Jafnframt þurfa þeir að átta sig á að til eru 
fleiri gerðir þríhyrninga sem ekki hafa sérstakt nafn . Í vinnubók eru æfingaverkefni . Unnið 
er áfram með þessi hugtök og gagnlegt er að nemendur teikni og klippi þríhyrninga . Það 
hjálpar þeim að átta sig á einkennum þeirra að rannsaka og prófa sig áfram . Einnig er 
mikilsvert að þeir læri að nota hugtökin þegar þeir lýsa þríhyrningum . 

Grunnbók bls. 26–27, vinnubók bls. 17–19
Í lok kaflans er unnið með flatarmál og leiðir við að finna það . Í upphafi er gert ráð fyrir 
að nemendur finni flatarmál út frá rúðum og með því að nýta sér þekkingu á flatarmáli 
rétthyrninga . Sjónum er beint að rétthyrndum þríhyrningum og er gott að vinna blaðsíður 
17–18 í vinnubók eftir dæmi 39 . Í framhaldi er kynnt hvernig nýta má þekkingu á flatarmáli 
rétthyrninga og rétthyrndra þríhyrninga til að finna flatarmál annarra þríhyrninga bæði í 
grunnbók og vinnubók . 

Námsmatsverkefni Þríhyrningar er skriflegt einstaklingsverkefni . Þar eru svipuð verkefni og 
eru í dæmum í kaflanum . Nemendur þurfa að svara á sérstakt blað . Nægilegt getur verið 
að nota dæmi 4 því þar kemur fram meginefni kaflans . 
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Deiling
Mark mi› 

A›	nem	end	ur
• efli skiln ing sinn á reikni a› ger› inni deil ingu
• geri sér  grein fyr ir tengsl um deil ing ar vi› a›r ar reikni a› ger› ir
• skilji hva› fl‡› ir a› ein tala  gangi upp í aðra og af  hverju oft mynd ast 

af gang ur vi› deil ingu
• flekki á hrif deil ing ar me› 10 og 100
• geti  beitt deil ingu vi› vi› fangs efni úr dag legu lífi
• flrói eig in lei› ir og  sko›i mis mun andi lei› ir vi› deil ingu og geti gert  grein fyr ir fleim 

Um fjöll un og kennslu hug mynd ir
Nem end ur hafa feng ist vi› deil ingu og sko› a› hana ‡m ist sem skipt ingu e›a end ur tek inn 
frá drátt . 
Dæm i› 12 : 4
Vi› skipt ingu er hugs un in: Hve marg ir nem end ur  ver›a í hópi ef 12 nem end um er skipt 
í  fjóra hópa? Vi› end ur tek inn frá drátt er hugs un: Hve marg ir hóp ar mynd ast ef nem end ur 
eru 12 og fjór ir eru sam an í hópi?
Kafl inn byrj ar á upp rifj un á fless um hug mynd um um deil ingu . Gott er a› nem end ur noti 
sæt is gildiskubba og kennslu pen inga vi›  lausn  dæmanna . 

fieir hafa á›ur sko› a› a› marg föld un og deil ing eru and hverfar a› ger› ir og hvern ig flær 
tengj ast sam lagn ingu og frá drætti .  fietta sam hengi flarf a›  sko›a nán ar . Gott get ur ver i› 
a›  leggja fyr ir nem end ur fla› verk efni a›  skrifa um tengsl deil ing ar vi› a›r ar reikni a› ger›ir . 

Vi› deil ingu er oft leit a› a› marg föld un ar flætti . 
 Hva›a tala marg föld u› me› fjór um gef ur tólf?   4 · ? = 12

 fiessi lei› vi› deil ingu geng ur  vegna fless a› deil ing og marg föld un eru and hverfar a› ger›ir, 
flví gild ir
12 : 4 = 3 4 · 3 = 12 a : b = c a› eins ef b · c = a 

 fietta geta nem end ur not fært sér fleg ar fleir  vilja at huga hvort rétt hef ur ver i› reikn a› . 

Í Geisla 1 voru sko› a› ar mis mun andi lei› ir til a›  deila . fiar voru s‡nd ar hlut bundn ar lei› ir, 
hug a reikn ing ur, notk un talna línu,  dreifiregla og hef› bund in reikni rit . Deil ing fær hér mik i› 
vægi og gefst nem end um flar me› tæki færi til a› flróa lei› ir sína vi› deil ingu enn frek ar 
og  sko›a ein kenni fless ar ar reikni a› ger› ar . Deil ing hef ur löng um ver i› sú a› ger› sem 
nem end um finnst hva› erf i› ust . fieg ar hin um reikni a› ger› un um er  beitt kem ur fram eitt 
sk‡rt svar og ef flar er feng ist vi› nátt úr leg ar töl ur er svar i› líka nátt úr leg tala . Í deil ingu er flví 
ekki  flannig var i›, ekki er  alltaf hægt a›  deila al veg til enda . fiá mynd ast af gang ur og  velta 
flarf fyr ir sér hva› gera eigi vi› hann . fia› krefst gó›s talna skiln ings bæ›i á heil um töl um 
og brot um .  Einnig reyn ir mjög á skiln ing á sæt is kerf inu . Vi›  lausn deil ing ar dæma eru a›r ar 
reikni a› ger› ir oft not a› ar í út reikn ing un um . Í hef› bundnu reikni riti vi› deil ingu flarf til dæm
is bæ›i a›  draga frá og marg falda . fia› er líka sér stakt vi› deil ingu a› ekki er hægt a›  deila 
me›  núlli . fia› er spenn andi hugs un a› ekki sé hægt a›  deila me›  einni tölu . fia› vek ur upp 
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vanga velt ur um stær› fræ› ina og upp bygg ingu henn ar a› eitt hva› geti bara ver i› ó skil greint . 
Í  Geisla1 var sagt frá núll inu og  hvenær fla› bætt ist vi› sem tala . Gam an get ur ver i› a› 
ræ›a um fla› og vanda mál i› sem felst í flví a›  skipta í núll  hluta .  Einnig er á huga vert a› 
 sko›a hva› ger ist ef  deilt er í núll . Hve oft má taka 100 af  núlli? Hve oft geng ur millj ón upp 
í núll? Hér gefst aft ur tæki færi til a›  sko›a deil ingu og marg föld un sem and hverfar a› ger› ir .

0 · 100 = 0 0 : 100 = 0
0 ·  ?  = 100 100 : 0 =   ?

Hva› get ur sta› i› í sta› inn fyr ir spurn ing ar merk i›? 

Í fless um  kafla er lög› á hersla á a› nem end ur  sko›i lei› ir vi› deil ingu .  Einnig gefst tæki færi 
til a›  sko›a sam hengi  milli  fleirra  talna sem  deilt er í ( deilistofns),  deilt er me› (deil is) og 
út komu ( kvóta) . Hvatt er til a› nota hlut bund in náms gögn og talna línu . Feng ist er vi› frek ar 
háar töl ur til a› nem end ur  flurfi a›  takast á vi› a› flróa lei› ir sín ar og  ver›i me› vit a› ir um 
flær . Dæmi me› háum töl um krefj ast fless a›  deilt sé í á föng um og mik il vægt a› nem end ur 
æfi sig í a›  skipta töl un um ni› ur til a› gera deil ing una a› gengi legri . Stund um hent ar a› taka 
hvert sæti fyr ir sig en oft er ein fald ara a› búa til gó› ar töl ur og  deila í flær fyrst .

4924 : 4 = 4800 : 4 + 100 : 4 + 24 : 4 = 1200 + 25 + 6 = 1231 .

Gott er a› nem end ur l‡si lei› um sín um vi› til tek in dæmi bæ›i munn lega og skrif lega . Oft 
er hent ugt a› nota vasa reikni í flókn um sam sett um út reikn ing um . fiá  ver›a nem end ur a› 
geta á ætl a› svar i› og meta hvort rétt hef ur ver i› reikn a› . Verk efn in um í flrótta vör urn ar á 
bls . 33–34 eru gott dæmi um fla› . fiau  henta vel til hóp vinnu og má  skipta vi› fangs efn um 
 milli hópa . Nem end ur geta flá feng ist vi› mis flung verk efni og au› velt er a›  breyta töl um 
og/e›a bæta vi› sam bæri leg um vi› fangs efn um . Fyr ir  marga nem end ur er gott a›  teikna 
lausn irn ar og  vinna flær  flannig í á föng um . Hent ugt gæti flví ver i› a›  vinna lausn ir fless ara 
verk efna á vegg spjöld . 

Í sum um dæm um get ur svar i› a› eins ver i› heil tala . fiá flarf a› meta hvort  hækka eigi e›a 
 lækka í  næstu  heilu tölu . fia› fer eft ir e›li fless vi› fangs efn is sem ver i› er a›  leysa . Tölu leg 
 lausn get ur ver i› 2,5 og hún geng ur sem svar ef um er a› ræ›a ban ana en ekki ef um 
mann eskj ur er a› ræ›a . Dæmi um fla› er: Fimm menn flarf til a› bera 250  kílóa stál bita . 
Hva› flarf  marga jafn sterka menn til a› bera 125  kílóa stál bita? 

Nem end ur fást hér vi› verk efni tengd dag legu lífi og störf um . Sum verk efn anna má  vinna 
hlut bund i› e›a búa til svip u› verk efni, til dæm is a›  skipta  bandi af á kve› inni lengd í búta 
af til tek inni lengd . Oft má  tengja n‡t ingu á efni í fönd ur vi› deil ingu . Í tengsl um vi› flenn an 
 kafla gæti ver i› á huga vert a› fara í heim sókn í fram lei›slu fyr ir tæki og  sko›a hvern ig vör um 
er pakk a› flar . A› flví  loknu gætu nem end ur búi› til dæmi á grund velli  reynslu sinn ar og 
upp l‡s inga frá fyr ir tæk inu . 

Í fless um  kafla fást nem end ur vi› deil ingu frá ‡ms um sjón ar horn um og fá tæki færi til a› 
ö›l ast  nokkra  leikni í deil ingu . Kafl inn er nokk u› lang ur og kenn ari flarf a› vega og meta 
hvort hent ar nem end um a›  fjalla um hann all an í sam fellu e›a  geyma ein hverj ar sí› ur flar 
til  seinna . Rétt er a›  benda á a› gó› ur skiln ing ur á reikni a› ger› bygg ist á a› nem end ur fái 
fjöl breytt tæki færi til a›  vinna hlut bund i›, út frá tákn rænni fram setn ingu og raun veru leg um 
a› stæ› um og a› fleir eigi au› velt me› a› fara á  milli mis mun andi fram setn ing ar máta . 
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Hugmynd að kennsluferli
Gott er að byrja á því að skoða deilingu bæði sem skiptingu og endurtekinn frádrátt . 
Nemendur hafa oft deilt áður en alltaf er þörf á að rifja upp, viðhalda og bæta þekkingu . 
Nemendur gætu fengið kubba og skoðað hvernig skipta má t .d . 72 kubbum í hópa . Margar 
tölur ganga upp í 72 og því margir möguleikar . Skipting getur verið seinleg og því er gott 
að skoða hvernig endurtekinn frádráttur á talnalínu getur verið góður til að skoða deilingu . 
Þá má prófa, ef byrjað er í 72, að hoppa alltaf 9 til baka og athuga þannig hvort talan níu 
gengur upp í 72 . 

0

–9 –9 –9 –9 –9 –9 –9 –9

72

Oft er mun fljótlegra að nota talnalínu en kubba því þá þarf ekki að telja fjöldann í byrjun . 
Það nýtist þá vel að vera leikinn í frádrætti og almennt í meðferð talna . Þegar notaðir eru 
kubbar er gott að nota sætisgildiskubba og nýta tugalengjur og hundraðsplötur . Nemendur 
ættu að geta nýtt báðar leiðir því þegar deilt er með háum tölum er oft fljótlegra að nota 
talnalínu en þegar deilt er með lágum tölum að nota kubba . 

Grunnbók bls. 28–30, vinnubók bls. 20–21
Í dæmum 1–5 er mikilvægt að nemendur hafi kubba og geti sýnt lausnir með kubbunum . 
Þegar nemendur hafa leyst dæmin ættu þeir ásamt kennara að ræða leiðir og sýna hver 
öðrum hvernig þeir fóru að . Á blaðsíðu 29 er unnið með deilingu í tölurnar 200, 300 og 
500 . Þá er gott að skoða hvernig samhengið milli svara er . Þá má spyrja spurninga eins og: 
Hvernig má nýta svarið við 200 : 5 til að finna svarið við 200 : 10 eða 200 : 40? Eða bera 
beint saman svörin við dæminu og skoða tengslin . Hvetja ætti nemendur til að fara í leikinn 
neðst á blaðsíðunni og er það gott heimaverkefni að búa til nokkur svona dæmi . Á blaðsíðu 
30 og á vinnubókarblaðsíðu eiga nemendur að rannsaka deilanleika talna . Hvetja ætti þá til 
að nota talnalínu við rannsóknir sínar . Gaman gæti verið að setja upp á veggspjöld dæmi 
um tölu . Nemendur gætu í litlum hópum, t .d . þrír saman, unnið með deilanleika einnar 
tölu . Heppilegar tölur gætu verið: 540, 800, 1000, 480, 440, 600, 780, 960 . 
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Hugmynd að kennsluferli
Gott er að byrja á því að skoða deilingu bæði sem skiptingu og endurtekinn frádrátt. 
Nemendur hafa oft deilt áður en alltaf er þörf á að rifja upp, viðhalda og bæta þekkingu. 
Nemendur gætu fengið kubba og skoða hvernig skipta má t.d. 72 kubbum í hópa. Margar 
tölur ganga upp í 72 og því margir möguleikar. Skipting getur verið seinleg og því er gott 
að skoða hvernig endurtekinn frádráttur á talnalínu getur verið góður til að skoða deilingu. 
Þá má prófa ef byrjað er í 72 að hoppa alltaf 9 til baka og athuga þannig hvort talan níu 
gengur upp í 72. 
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Oft er mun fljótlegra að nota talnalínu en kubba því þá þarf ekki að telja fjöldann í byrjun. 
Það nýtist þá vel að vera leikinn í frádrætti og almennt í meðferð talna. Þegar notaðir eru 
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Kjörið er í framhaldi af vinnu með dæmi 1–5 að setja í gang stöðvavinnu þar sem unnin 
eru vinnuspjöld og blaðsíður í vinnubók . Skynsamlegt gæti verið að hafa stöðvavinnu tvisvar 
í viku og dreifa þannig stöðvavinnunni á tvær vikur . 
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Stöð 1: Vinnuspjald 6: Deildu í mig
Stöð 2: Vinnuspjald 7: Fjórir í röð
Stöð 3: Vinnuspjald 8: Deilingarleikur
Stöð 4: Vinnubók bls . 22: Þrautir
Stöð 5: Vinnubók bls . 24: Deiling með afgangi

Grunnbók bls. 31–32, vinnubók bls. 20–21
Ágætt er að samhliða stöðvavinnu vinni nemendur í grunnbók og vinnubók . Á blaðsíðu 
31 er unnið með deilingu með 10 og 100 . Þar er gagnlegt að tengja við peninga og því 
er heppilegt að hafa kennslupeninga og skoða hve margar myntir þarf til að leggja fram 
viðeigandi upphæð . Í hópvinnudæmi 21 er væntanlega nóg fyrir flesta að velja sér 1–2 liði 
og vinna þá vel eða finna þrjá vegu fyrir hvern lið . Áður en hafist er handa við að vinna með 
deilingu á bls . 32 er gott að skoða tengsl margföldunar og deilingar . Ræða má spurningar 
eins og: Hve oft get ég tekið 10 af 100? Með hvaða tölu þarf ég að margfalda 10 til að 
fá 100? (10 · ? = 100) . Hér er sýnt hvernig deila má í áföngum og er mikilvægt að skoða 
þetta vel með nemendum . Þeir geta nýtt sér þessa leið í áframhaldi í vinnu í kaflanum . 

Grunnbók bls. 33–35, vinnubók bls. 22–27
Á blaðsíðum 33 og 34 og á blaðsíðu 23, 25, 26 og 27 í vinnubók er unnið með dæmi 
um deilingu í daglegu lífi . Vel má hugsa sér að nemendur vinni saman að einstökum 
viðfangsefnum þannig að einn hópur taki íþróttafatnað (bls . 33–34), annar hópur 
byggingavöruverslun á bls . 23 í vinnubók, þriðji hópurinn kjötvinnslu á bls . 25 í vinnubók 
og fjórði hópurinn vatn á bls . 26–27 . Verkefnin má nota sem dæmi sem nemendur 
geta síðan spunnið út frá . Á blaðsíðu 24 í vinnubók er gott verkefni þar sem skoðaður er 
afgangur, nemendur hafa unnið það í stöðvavinnu er gagnlegt að skoða niðurstöður þeirra, 
ræða um mögulega afganga og af hverju sumar tölur gefa hvorki afgang þegar deilt er með 
fjórum né fimm meðan aðrar gefa afgang í báðum tilfellum . Kemur einhvern tímann fram 
sami afgangur . Ef deilt er með fjórum eða fimm? Á blaðsíðu 35 eru dæmi um meginatriði 
kaflans . Þau henta því vel sem samantekt eða sem námsmatsverkefni . Nemendur gætu 
unnið dæmin sjálfir og verið með öll gögn við höndina til að geta nýtt fyrri vinnu sína . 

Vinnuspjöld
6 Deildu í mig
7 Fjórir í röð 
8 Deilingarleikur
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Hvalir
Mark mi› 

A›	nem	end	ur
• fljálf ist í a› lesa upp l‡s ing ar úr töfl um og nota flær vi› út reikn inga
• setji fram upp l‡s ing ar á mynd ræn an hátt
• reikni me› háum töl um í e›li legu sam hengi
• leiti  lausna á vi› fangs efn um flar sem taka flarf mi› af mörg um upp l‡s ing um
• kynn ist hvern ig stær› fræ›i teng ist dag legu lífi og  beiti töl u›u máli,  texta og mynd rit um 

til a›  kynna ni› ur stö› ur
• noti mæli kvar›a og  breyti  milli mæli ein inga

Um fjöll un og kennslu hug mynd ir
Í a› al námskrá grunn skóla, stær› fræ›i, er lög› á hersla á a› sam flætta stær› fræ›i nám i› vi› 
nám á ö›r um svi› um . fiar er  einnig fjall a› um hvern ig nota má stær› fræ› ina til a› l‡sa 
fyr ir brig› um nátt úr unn ar . fiem a› var val i› me› til liti til fless a› fla› veki á huga nem enda 
í 6 . bekk .  Einnig  haf›i á hrif á val i› a› fleg ar rætt er um  hvali koma ví›a fyr ir háar töl ur . 
Vi›  flessa um fjöll un er til val i› a› sam flætta stær› fræ›i, nátt úru fræ›i, ís lensku, lífs leikni og 
mynd mennt . fieg ar feng ist er vi›  flessi vi› fangs efni er e›li legt a› nem end ur  vinni sam an 
vi›  lausn verk efna . 

Æski legt er a› nem end ur noti vasa reikni vi› út reikn inga og n‡ti sér töflu reikni fleg ar fla› 
á vi› .

Í töfl um me› upp l‡s ing um um stær› og flyngd  hvala er talna bil i› sums sta› ar nokk u› 
 breitt . Sér stak lega á  fletta vi› um búr hval inn . Lengd og flyngd full vax inna d‡ra af sömu 
tegund er nokk u› breyti leg . Oft ast er karl d‡r i› bæ›i  flyngra og  lengra en kven d‡r i› . 
Steypirey› ar k‡r er fló bæ›i  lengri og  flyngri en tarf ur inn . Mik il vægt er a› ræ›a  fletta vi› 
nem end ur og bera sama vi› stær› ann arra spen d‡ra, t .d .  manna . fieg ar nem end ur  teikna 
mynd rit um lengd og flyngd  hvala  ver›a fleir a›  velja  hva›a stær› fleir ætla a› nota .  Velta 
má upp spurn ing um um hva› e›li legt sé a›  velja, me› al tal,  hæsta  gildi e›a  lægsta  gildi . 

Spurn ing um á  fyrstu opnu er ætl a› a›  vekja nem end ur til um hugs un ar um stær› hval anna, 
hva› sum ar teg und ir eru grí› ar lega stór ar en a›r ar lít i›  stærri e›a á líka stór ar og ma› ur inn . 
Ekki er hægt a›  finna svör vi› öll um spurn ing un um í grunn bók inni en nem end ur geta get i›  
sér til um svör e›a leit a› upp l‡s inga . Í bók inni, Hvalir.Sko›umnáttúruna, má  t .d . finna 
upp l‡s ing ar um stær› ar hlut föll nokk urra  hvala . 

Í sömu bók eru  fleiri sta› reynd ir nefnd ar . fiar kem ur m .a . fram a›  tunga steypirey› ar veg ur 
jafn mik i› og fíll og a› steypirey› ur get ur or› i› jafn flung og 25 fíl ar . Skemmti legt get ur 
ver i› a› bera  fletta sam an og  sko›a hve stór  hluti af flyngd hvals ins tung an er .  Einnig væri 
hægt a›  velta fyr ir sér hva› tung an í  manni vægi ef hlut föll í manns lík am an um væru flau 
sömu og í  steypirey›i . Í bók inni, Hvalirvi›Ísland, kem ur fram a› steypirey› ur er jafn löng 
og  Boeing 737 flota og  flyngri en all ir Hver ger› ing ar til sam ans .
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Á  fyrstu fjór um sí› um í vinnu bók um  hvali flarf a›  leita upp l‡s inga í  töflu í grunn bók . 
At huga ber a› ekki er hægt a›  teikna súlu í súlu rit sem s‡n ir flyngd  hnísu, flar sem hnís an 
er marg falt létt ari en hin ir hval irn ir . Til a› nem end ur fái til finn ingu fyr ir raun veru legri stær› 
hval anna er hæ›  fleirra bor in sam an vi› eitt hva› sem fleir  flekkja . Lengd steypirey› ar er 
bor in sam an vi› í bú› ar blokk og lengd  hnísu vi› hæ› manns .

Fjall a› er um ætis leit  hvala,  hversu djúpt og hve  lengi fleir kafa .  Benda má á mynd rit á bls . 
13 í bók inni, Hvalir.Sko›umnáttúruna, flar sem vel sést hve mis djúpt fleir kafa . Í vinnu bók 
er gert rá› fyr ir a› nem end ur  teikni fer il sem s‡n ir köf un búr hvals eft ir æti . Gera  mætti 
svipa› an fer il fyr ir grind hval sem kaf ar ni› ur á 600  metra d‡pi og er 15 mín út ur í kafi í einu .

Í um fjöll un um hvala sko› un flarf a›  reikna me› háum töl um . Gíf ur leg aukn ing hef ur ver i› 
í hvala sko› un og gam an er a› ræ›a um og spá fyr ir hve  lengi  flessi flró un  haldi á fram .

Í lok kafl ans er fjall a› um hval vei› ar og skemmti legt er a› bera sam an  fjölda  skipa sem 
stund u›u hval vei› ar í upp hafi og lok tíma bils ins .  Einnig er gam an a›  velta fyr ir sér hvern ig 
lít il skip eins og not u› voru í upp hafi tíma bils ins gátu dreg i› stór an hval . Til sam an bur› ar 
má ræ›a um hve létt ur ma› ur inn er í  vatni . 

Mik i› er til af a› gengi leg um upp l‡s ing um um  hvali og sam hli›a 
 flessu efni er hægt a› fjalla um flá frá  fleiri sjón ar horn um . Til
val i› er a› sam flætta vi›  kennslu í nátt úru fræ›i og  sko›a 
hva› er líkt me› hvaln um og ö›r um spen d‡r um . Um ræ›a 
um um hverf is vernd teng ist líka hval vei› um og hvala sko› un . 
Í bók inni Villt íslensk spend‡r er  kafli um hvala taln ing ar . fiar er sagt frá og s‡nt me› 
mynd rit um hvern ig hval ir eru tald ir . Marg ar fljó› sög ur eru til um  hvali . Nokkr ar  fleirra eru 
birt ar á vef Náms gagna stofn un ar, Fjaran og hafi› og á hvala vef RÚV . Hér gefst  einnig 
tæki færi til a› ræ›a um samfélags lega fl‡› ingu hval vei›a og hvala sko› un ar . 

Hugmynd að kennsluferli
Hvalakaflinn gefur tilefni til að vinna að samþættu verkefni í stærðfræði, samfélagsfræði, 
náttúrufræði, íslensku, lífsleikni og myndmennt . Þar er unnið með líf hvala og samskipti 
manna og hvala . Hér verður eingöngu gefin hugmynd um hvernig vinna má efnið með 
áherslu á stærðfræði þó viðfangsefni annarra námsgreina fléttist óhjákvæmilega inn . 
Kennarar geta þá unnið meira með þá þætti eftir því áhugi og aðstæður leyfa .

Grunnbók bls. 36–39, vinnubók bls. 28–32
Margir krakkar þekkja ýmsar hvalategundir og vita heilmikið um hvali . Það er því gott að byrja 
að ræða um hvali og stærð þeirra út frá þekkingu barnanna . Gott er að bera lengd hvala 
og þyngd saman við eitthvað sem börnin þekkja og eru ýmis viðmið notuð í kaflanum . Á 
fyrstu blaðsíðunni er miðað við að nemendur teikni hvali í vinnubók sína . Skemmtilegra er 
ef hægt er að fá myndmenntakennara með sér í lið og gera mun stærri mynd af hvölunum . 
En einnig getur verið gaman að finna stað í eða við skólann þar sem hægt er að merkja inn 
raunverulega lengd hvalanna . Í töflunni á blaðsíðu 36 eru gefin upp viðmið um lengd og 
þyngd hvalanna . Nemendum kann að finnast það einkennilegt að ekki sé hægt að gefa upp 
lengd en þá má benda þeim á að manneskjur eru misháar og misþungar . Í vinnubók (bls . 28)  
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passar að miða við að 1cm jafngildi 100 cm og þurfa nemendur þá að nýta eigin töflu 
úr dæmi 2 . Heppilegt er að þeir vinni blaðsíður 28 og 29 í vinnubók í framhaldi af vinnu 
á bls . 36 í grunnbók . Í dæmum á bls . 37 er unnið með mat á staðreyndum . Nemendur 
gætu þurft að afla sér upplýsinga til að geta metið staðreyndirnar og því er gott að þeir hafi 
aðgang að nettengdri tölvu . Þeir gætu byrjað á að giska og síðan gæti hópurinn farið yfir 
þetta saman . Gaman væri ef nemendur byggju til fleiri slíkar staðreyndir . Þeir geta notað 
upplýsingar úr töflu á bls . 36 eða aflað sér frekari upplýsinga úr lesefni um hvali . 
Á blaðsíðum 38–39 í grunnbók eru ýmis orðadæmi um hvali þar sem unnið er með 
lengd, þyngd, vaxtarhraða og sund . Gagnlegt er að kennari eða nemendur velji dæmi sem 
vakið hafa áhuga eða umræður meðal nemenda til að skoða nánar . Þá má skoða hvaða 
upplýsingar nemendur hafa og hvernig fara má að við að finna lausn . Í vinnubók eru 
hlutfallaverkefni þar sem nemendur þurfa að nýta sér upplýsingar úr grunnbók . Athugið að 
í dæmi 10 í vinnubók er unnið áfram með dæmi 9 í grunnbók .

Grunnbók bls. 40–41, vinnubók bls. 33
Vaxandi áhugi er á hvalaskoðunarferðum og hafa eflaust einhverjir nemendur í hópnum 
farið í hvalaskoðunarferð . Við Íslandsstrendur má líka oft sjá hvali og má t .d . skoða fréttir af 
grindhvalavöðum við suðvesturhornið í júlí 2012 . Í dæmum 12 og 13 er skoðað hvernig 
fjöldi ferðamanna í hvalaskoðun hefur vaxið og fjöldinn borinn saman milli ára og í vinnubók 
bls . 33 er unnið áfram með svipuð viðfangsefni . Í dæmum 14–17 er unnið með dæmi um 
hvalaskoðunarferð . Ef hvalaskoðunarfyrirtæki er í sveitarfélaginu gæti verið góð hugmynd 
að heimsækja það og fá sambærilegar upplýsingar þaðan . Hvalaskoðunarfyrirtæki halda 
jafnan dagbók um hvaða hvalir sjást í hverri ferð og ef hægt er að fá aðgang að slíkri dagbók 
gefur hún tilefni til tölfræðilegrar úrvinnslu .

Grunnbók bls. 42–43, vinnubók bls. 34
Heilmikil umræða er jafnan í samfélaginu um hvalveiðar . Reikna má með að nemendur 
hafi heyrt ávinning af því og að einhverjir hafi skoðanir á því máli . Hvalveiðar hafa verið 
stundaðar á Íslandi um langa hríð og oft hafa erlendir útgerðarmenn sett af stað hvalstöðvar 
í fjörðum landsins . Merki um slíka vinnslu er að finna víða um land og aftur er hér tilefni til 
að skoða heimaslóðir ef við á . Í dæmum 18 og 19 er borinn saman afli á tveimur áratugum 
tuttugustu aldar og skoðað hve mikið afkastageta eins skips hefur aukist . Áhugavert er fyrir 
nemendur að sjá áhrif tæknibyltingar á veiðar . Á blaðsíðu 34 í vinnubók eiga nemendur að 
gera súlurit sem sýnir fjölda veiddra hvala á sömu áratugum . Laun sjómanna eru reiknuð 
út á annan hátt en almennt gerist í landinu . Það á sér langa sögu og í dæmum 22–24 
eru viðfangsefnin tengd því . Í tengslum við þessa umfjöllun mætti skoða hvernig laun 
sjómanna eru reiknuð í dag . 

Í lok kaflans er gagnlegt fyrir nemendur að fara yfir kaflann og skrá hvers konar stærðfræði 
þeir hafa nýtt við lausn dæma . Það er ekki ástæða til að hafa sérstakt námsmat við þennan 
kafla þar sem hann er stuttur og fyrst og fremst æfing í að beita stærðfræði á nýtt svið . 



25..... Val á reikniaðgerðumGeisli 2A – Kennsluleiðbeiningar – © Námsgagnastofnun 2012 – 07513

Val á reikniaðgerðum
Mark mi› 

A›	nem	end	ur
• meti hvers kon ar og hve ná kvæma út reikn inga flarf a› gera
• á ætli svar í hug an um
• n‡ti sér skiln ing sinn á reikni a› ger› un um vi› val á reikni a› fer› um
•  flekki og út sk‡ri nokkr ar ó lík ar reikni a› fer› ir og reikni rit
• geti beitt mis mun andi reikni a› fer›um
• viti a› menn hafa not a› ‡ms ar a› fer› ir vi› reikn ing 

Um fjöll un og kennslu hug mynd ir
Í kafl an um eru sko› a› ar ‡ms ar reikni a› fer› ir vi› sam lagn ingu, frá drátt, marg föld un og 
deilingu . Nem end ur er be›n ir a›  prófa til tekn ar lei› ir . Gagn legt er a› fleir fái tæki færi til a› 
ræ›a sam an og nái a›  skilja hugs un ina á bak vi› a› fer› irn ar . 

Marg ar lei› ir eru til a›  reikna . Nem end ur hafa sjálf ir feng ist vi› a› flróa eig in lei› ir vi› 
reikning jafn hli›a flví sem fleir hafa sko› a› lei› ir bekkj ar fé laga  sinna auk  fleirra sem kynntar 
hafa ver i› í náms efni . fieg ar ein stak ling ur er a›  velja sér a› fer› vi› a›  reikna skipt ir máli 
hva› hann ætl ar a› gera vi› svar i› . fieg ar ver i› er a› á ætla e›a  sko›a hvort ni› ur sta›a er 
rétt  flurfa út reikn ing ar ekki a› vera ná kvæm ir, flá má  námunda töl ur a› gó› um töl um og 
 reikna í hug an um . Stund um skipt ir hins veg ar sköp um a› fá ná kvæma ni› ur stö›u . Br‡nt er 
a› nem end ur  velti  flessu fyr ir sér og flar me›  hvenær og hvern ig fleir not færa sér reikni tæki 
og ó lík ar reikni a› fer› ir . 

Val á reikni a› fer› um er líka há› flví  hva›a reikni a› ger› er feng ist vi› . fieg ar lagt er sam an 
vita flest ir a› fla› er sama í  hva›a rö› töl ur eru lag› ar sam an . fiess  vegna  reyna marg ir a› 
búa til gó› ar töl ur vi› sam lagn ingu á mörg um töl um fló fleir séu ekki me› vit a› ir um flá 
reikni reglu sem ligg ur á bak vi›, fl .e . tengi regl una . Nem end ur vita a› fleg ar tvær nátt úr leg ar 
töl ur eru lag› ar sam an kem ur fram ein nátt úr leg tala, fl .e . summ an . fieir vita líka a› fla› 
er sama hvor tal an er tek in á und an, víxl regl an gild ir í sam lagn ingu . Á mi› stigi er mik il vægt 
a› nem end ur  ver›i me› vit a› ir um fless ar regl ur og geti not fært sér flær vi› út reikn inga . 
fia› flarf líka a›  vekja at hygli  fleirra á a›  fjöldi li›a skipt ir ekki máli og a›  tengiregla gild ir, 
fl .e . fla› skipt ir ekki máli  hva›a li› ir eru lag› ir fyrst sam an . fia› er kjör i› a›  sko›a víxl reglu 
og tengi reglu skipu lega í tengsl um vi› reikni a› ger› irn ar fjór ar .  Einnig flarf a›  sko›a hvort 
fless ar regl ur  gilda fyr ir nátt úr leg ar töl ur, all ar heil ar töl ur og brot . Slík rann sókn er ver› ugt 
vi› fangs efni fyr ir nem end ur í tengsl um vi› um ræ›u um reikni a› fer› ir flví flær tak markast 
me› al ann ars af flví hvort fless ar regl ur  gildi .

Í Einingu 7, kennarabók er fjall a› um reikni a› ger› ir . fiar er ger›  grein fyr ir hvern ig 
nem end ur  hugsa mis mun andi um  hverja reikni a› ger› eft ir flví í hvern ig sam hengi dæm i› 
er sett fram . Gott er a› hafa fla› í huga fleg ar sko› a› ar eru a› fer› ir vi› reikn ing . Meg in a›
fer› ir vi› sam lagn ingu fel ast í a› nem end ur sam eina e›a  telja á fram . Í frá drætti er nálg un in 
hins veg ar oft a› taka af, bera sam an e›a  fylla upp í . Marg ir nem end ur gera sér  einnig  grein 
fyrir a› sam lagn ing og frá drátt ur eru and hverfar a› ger› ir og not færa sér fla› vi› út reikn inga . 
 fietta má s‡na me› tákn máli . 
a + b = c c – a = b
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Nem end ur geta líka próf a› hvort fleir hafi til dæm is dreg i› rétt frá me› flví a›  leggja sam an 
svar i› og frá drátt ar li› inn . fia› er spenn andi verk efni a›  sko›a nei kvæ›u töl urn ar í  flessu 
sam hengi . 

Nau› syn legt er a›  sko›a margs kon ar reikni rit . Á huga vert er til dæm is a›  sko›a hef› bundin 
reikni rit í frá drætti . fiar eru dæm in sett ló› rétt upp og tek i› til láns úr  næsta sæti ef flarf .
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6 13
9

1

2014
–1999
015

10 101

Gagn legt er a›  sko›a á  hverju  flessi a› fer› hvíl ir og hvern ig skiln ing ur á sæt is kerf inu er 
for senda skiln ings á a› fer› inni . Gam an er a›  velta fyr ir sér or›a lagi eins og til dæm is af 
 hverju  skyldi vera tal a› um a› taka til láns . Ung ur stær› fræ›i nem andi fékk  alltaf vit laust 
svar en  haf›i sett allt rétt upp . fieg ar kenn ari ba› hann a› út sk‡ra hvern ig hann reikn a›i 
kom í ljós a› nem and inn  haf›i tek i› til láns en fannst sjálf sagt a›  skila aft ur flví sem 
hann  hef›i feng i› lán a› . fiess  vegna fékk hann  alltaf vit laust svar . Hann  beitti al menn um 
skiln ingi á hva› er a› fá a› láni en átt a›i sig ekki á sam heng inu e›a til hvers hann var a› 
flví . Nem end ur hafa flest ir kynnst ‡ms um lei› um flar sem ‡m ist er tek i› af e›a fyllt upp . 
Marg ir hafa átt  erfitt me› a›  skilja a› fer› ina a› taka til láns . Til fless flarf a› hafa mjög 
gó› an talna skiln ing . Lausn a ferl i› get ur ver i› langt og marg slung i› . fiví er nau› syn legt a› 
nem end ur flrói eig in reikni lei› ir en fái jafn framt tæki færi til a› kynn ast lei› um ann arra m .a . 
flví a› taka til láns . 

fieg ar börn  byrja á a›  leysa flraut ir um marg föld un nota flau end ur tekna sam lagn ingu . 
Í Einingu var marg föld un fyrst kynnt sem end ur tek in sam lagn ing á til tekn um  fjölda . Í 
marg föld un felst a›  finna heild ar fjölda  staka í jafn  stór um hóp um . fiá kem ur fram marg feldi . 
Hvert marg feldi get ur átt sér mörg fald heiti . fiekk ing á marg feld um og fald heit um n‡t ist 
nem end um oft vel, ekki síst í brota reikn ingi og vi›  lausn  jafna . fiví er á stæ›a til a›  sko›a 
‡ms ar töl ur og  kanna  hva›a fald heiti flær geta átt . Verk efni eins og a›  finna töl ur sem eiga 
fjög ur fald heiti e›a bara tvö eru gó› rann sókn ar verk efni fyr ir mi› stigs bekki . 
 
fiar sem marg föld un bygg ist á sam lagn ingu  gilda bæ›i  tengiregla og víxl regla líka í 
marg föld un . Börn eru al mennt fljót a› átta sig á flví en fla› er mik il vægt a› ræ›a fla› svo 
um me› vit a›a flekk ingu  ver›i a› ræ›a . Grunn skiln ing ur er al mennt fyr ir  hendi . 
Sam lagn ing og marg föld un tengj ast . fia› sést me› al ann ars í dreifi regl unni .
a · (b + c) = a · b + a · c

Nem end ur hafa  beitt fless ari  reglu vi› marg föld un me›  tveggja  stafa tölu .
6 · 16 = 6 · 10 + 6 · 6

 fietta má  sko›a me› fleim og sjá a› fla› gild ir al mennt, sama  hva›a töl ur unn i› er me› . 
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Í tengsl um vi› rann sókn ir á reikni regl un um víxl reglu, tengi reglu og dreifi reglu er gott 
a›  sko›a  hva›a á hrif núll hef ur . Hva› ger ist fleg ar  núlli er bætt vi›, fla› dreg i› frá e›a 
marg fald a› me› flví? Er hægt a›  deila me›  núlli? 
17 + 0   17 – 0  17 · 0  17 : 0

 Núlli› hef ur eng in á hrif í sam lagn ingu og frá drætti . fia› er hlut laust . En er til ein hver tala 
sem er hlut laus í marg föld un og deil ingu?

Í kafl an um eru tek in dæmi úr göml um kennslu bók um í stær› fræ›i .  fietta er gert til a› 
s‡na fram á a› menn hafa á vallt ver i› a›  prófa sig á fram me› ‡ms ar lei› ir vi› reikn ing . 
fia› er ekk ert n‡tt . Margt af flví er enn í gó›u  gildi og vel til fless fall i› a›  varpa  ljósi á e›li 
reikni a› ger› anna . Gó› dæmi um fla› eru vega salt i› og lyftu leik ur inn úr bók um Agn eta 
Bund gaard o .fl . fiar kem ur sk‡rt fram a› í frá drætti má búa til gó› ar töl ur me› flví a› bæta 
jafn  miklu vi› bá›a li›i en í sam lagn ingu er hægt a› bæta vi› ann an li› inn ef ma› ur tek ur 
jafn  mik i› af hin um . 

Í vinnu bók eru nokk ur or›a dæmi úr göml um reikn ings bók um . fiau s‡na okk ur a› fló a› 
reikn ing ur inn sé sá sami flá taka vi› fangs efn in breyt ing um og end ur spegla fla› sam fé lag 
sem flau  ver›a til í . Sumt helst fló ó breytt . Hver af  gömlu dæm un um gætu átt sér sto› í 
raun veru leik an um eins og hann er í dag og hver ekki? Get um vi› búi› til ein hver dæmi 
sem fólk  hef›i alls ekki get a› ver i› a›  reikna fyr ir 100 árum?

Vi› val á reikni a› fer› um flarf nem and inn a› taka til lit til til gangs me› út reikn ing um og flar 
me› hve ná kvæmt svar flarf a› vera . Talna leikni og a› ger›a skiln ing ur hafa  einnig mik il á hrif 
á hve  miklu  valdi nem andi get ur ná› á reikni a› fer› um . Gó› lei› til a› efla talna leikni sína 
og a› ger›a skiln ing er a›  sko›a mis mun andi reikni a› fer› ir . 

Hugmynd að kennsluferli
Grunnbók bls. 44–45, vinnubók bls. 35
Í þessum kafla er sjónum beint að reikniaðferðum við 
samlagningu, frádrátt, margföldun og deilingu . Í upphafi 
er skoðað hvernig samhengið sem dæmin eru sprottin úr 
og tilgangurinn með að reikna skiptir máli þegar velja á 
reikniaðferð . Áður en hafist er handa við dæmareikning er 
kjörið að ræða við nemendur út frá spurningum eins og: 
Til hvers er verið að reikna? Hvers konar spurningum má 
svara með reikningi? Skiptir alltaf máli að reikna af mikilli 
nákvæmni? Í framhaldi af því er gott að skoða mynd á 
blaðsíðu 44 og nemendur gætu fundið ólík dæmi . Á blaðsíðu 
45 eru 19 dæmi þar sem gert er ráð fyrir að nemendur skoði dæmin og reikni fyrst þau 
sem ekki krefjast nákvæmra útreikninga . Síðan reikna þeir hin dæmin og skrá hvaða leið 
þeir velja við útreikningana . Gott er að skoða saman hvaða dæmi nemendur velja sem 
dæmi sem ekki krefjast nákvæmra útreikninga og ræða hvernig þeir mátu það og hvernig 
þeir rökstyðja niðurstöður sínar . Í framhaldi af því gætu þeir unnið tveir saman blaðsíðu 
35 í vinnubók . 

Þrautir

44

Daglega koma upp tilefni til útreikninga. Stundum er nauðsynlegt að fá  

nákvæma útkomu en oft er nóg að vita svarið nokkurn veginn. Alltaf er  

þó mikilvægt að leggja mat á útkomuna.

Skoð aðu vel mynd ina hér að neð an. 

• Á næstu blað síðu eru nokk ur dæmi. Flokkaðu þau eftir því hvort þau  

 krefjast nákvæmrar útkomu eða ekki.

• Reikn aðu fyrst dæm in sem ekki krefjast ná kvæmra út reikn inga.

 Skráðu svör in í vinnu heft ið þitt og greindu frá því hvern ig þú  

 reikn að ir þau. 

• Mundu að svara því sem spurt er um í verk efn inu.

• Nú skaltu skoða dæm in sem krefjast ná kvæmra út reikn inga. 

 Reikn aðu þau og greindu frá hvern ig þú fórst að.

Reiknað í 
huganum

Viðfangsefni

Útreikningar nauðsynlegir

Krafist er  
nákvæmrar útkomuEkki er þörf á 

nákvæmri útkomu

Svar metið  
í huganum

Reiknað  
á blaði

Reiknað  
á tölvu

Reiknað  
með vasareikni

Val á reikniaðferðum
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Grunnbók bls. 46–47, vinnubók bls. 36–37
Ræða þarf við nemendur um muninn á reikniaðgerð og reikniaðferð og mikilvægi þess að 
velja reikniaðferð við hæfi . Á þessari opnu í grunnbók er unnið með þá reikniaðferð að 
reikna á talnalínu . Á blaðsíðu 46 er unnið með samlagningu og frádrátt . Áhersla er lögð á 
að þetta eru andhverfar aðgerðir og það þýðir að nota má hvora aðgerðina sem er þegar 
reiknað er . Einnig er gott að nýta sér andhverfar aðgerðir þegar athuga á hvort rétt hefur 
verið reiknað . Með því að reikna á talnalínu verður það mjög sýnilegt að um andhverfar 
aðgerðir er að ræða . Hvetja ætti því nemendur til að nota talnalínu . Á blaðsíðu 47 er unnið 
á svipaðan hátt með margföldun og deilingu . Í viðbót við að margföldun og deiling eru 
andhverfar aðgerðir má líta á margföldun sem endurtekna samlagningu og deilingu sem 
endurtekinn frádrátt . Sjónum nemenda er því beint að skyldleika reikniaðgerðanna og er 
ástæða til að taka hann upp til umræðu . Hentugt er að nota talnalínu þegar deilir er hár og 
þegar annar þáttur margfeldis er hár . Í dæmi 24 er tekið mið af því . Í dæmi 25 og 26 geta 
nemendur nýtt sér svarið við a lið til að svara hinum liðunum . Vinnuspjald 9: Töfrar hefur 
að geyma verkefni þar sem nemendur beita reikniaðgerðunum og þurfa að prófa sig áfram . 
Í vinnubók er dæmi úr daglegu lífi um ferðalag fjölskyldu . Ekki er úr vegi að nemendur 
kanni verð og breyti því í samræmi við verðlag þess tíma sem dæmi eru leyst . Í framhaldi 
af því er kjörið að vinna Vinnuspjald 10: Innistæðan sem hentar vel sem heimaverkefni . 
Best er að það sé unnið í vinnuhefti .

Grunnbók bls. 48–51, vinnubók bls. 38–40
Á þessum blaðsíðum er að finna dæmi úr eða í anda gamalla íslenskra stærðfræðinámsbóka . 
Þannig geta nemendur kynnst því að fjölbreyttar aðferðir hafa verið notaðar við reikning á 
Íslandi þó reikniaðgerðirnar séu þær sömu . Einnig er áhugavert að skoða dæmi úr daglegu lífi 
frá fyrri tíma . Þær gefa innsýn í líf fólks og því ástæða til að velta fyrir sér hvort dæmin í Geisla 
gefi innsýn í líf Íslendinga 2012 . Í vinnubók bls . 38 er að finna gömul hugareikningsdæmi . 
Heppilegt er að byrja á þeim og gætu nemendur lesið þau upphátt í litlum hópum . Um 
leið og þeir leysa þau gætu þeir velt fyrir sér hvernig dæmi væri hægt að búa til í dag . Hver 
hópur gæti svo lesið tvö dæmi fyrir allan hópinn . Á blaðsíðum 48 og 49 eru sýndar leiðir 
sem kynntar voru við samlagningu og frádrátt í námsefni frá áttunda áratugnum . Einhverjir 
kennarar þekkja sjálfsagt efnið af eigin raun og geta rifjað upp umræður um hvort gott sé 
að allir læri eina hefðbundna aðferð eða velji reikniaðferð hverju sinni . Nemendur þekkja 
væntanlega notkun tengireglu við reikning en þurfa kannski að festa betur heitið . Hér er sýnt 
hvernig tengiregla er notuð við samlagningu og margföldun . Gott að biðja nemendur að 
segja munnlega eða skriflega með eigin orðum frá tengireglu . Orðadæmin sem koma á eftir 
eru miðuð við áttunda áratuginn . Hverju safna krakkar í dag? Á einhver kennari minningar 
um að hafa safnað teiknimyndablöðum, leikaramyndum eða kannski servíettum? Krakkar 
hefðu eflaust gaman af  því að skoða slík söfn .

Á blaðsíðum 50 og 51 er farið lengra aftur í tímann og nemendur kynnast gömlum 
reikningsbókum fyrir börn . Gaman er að kennari skoði þetta með nemendum og að rætt 
verði um aðferðirnar áður en nemendur skrifa lýsingar sínar . Sama má segja um dæmi 40 
og 41 en þar gefst tækifæri til að skoða um leið sætiskerfið og tengsl reikniaðgerðanna . Í 
vinnubók eru gömul dæmi og er verðlag miðað við þann tíma sem dæmin eru samin . Það 
gefur tilefni til að ræða um hvernig verð þróast . Í gömlu Geislabókunum sem komu út rétt 
eftir 2000 má sjá verðlag þess tíma . Í framhaldi af vinnu með dæmi úr gömlum bókum 
er kjörið að nemendur vinni heima Vinnuspjald 11: Hvernig reikna aðrir? eða að þeir fari 
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á vinnustaði í nágrenni skólans eða nærliggjandi framhaldsskóla og spyrji fólk þar . Kennari 
þarf að skoða vel dæmi sem farið er með út og því gæti verið gott að nemendahópurinn 
byggi dæmin til saman . Gott er að miða við 4–8 dæmi . 

Gott er að ljúka vinnu með reikniaðferðir á að nemendur vinni námsmatsverkefnið 
Mismunandi leiðir . Dæmi 43 gæti líka verið námsmatsverkefni þessa kafla . 

Vinnuspjöld
 9 Töfrar 
 10 Innistæðan
 11 Hvernig reikna aðrir?

Þemahefti – Reiknitæki
Í framhaldi af vinnu með kaflann Val á reikniaðferðum eða samhliða vinnu með 
hann hentar vel að fást við þemaheftið Reiknitæki . Þar er að vinna mörg áhugaverð 
verkefni um gömul og ný reiknitæki . Þemaheftinu fylgja kennsluleiðbeiningar 
sem nýta má til að skipuleggja vinnuna . Heftið mætti nýta einu sinni í viku eða 
taka samfelldan tíma í þemað . 
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Almenn brot
Mark mi› 

A›	nem	end	ur
• geti not a› al menn brot vi› reikn ing í dag legu lífi 
• efli skiln ing sinn á al menn um brot um og geti skrá› flau
• geti n‡tt sér hjálp ar gögn vi› sam an bur› á stær› um  brota og brota reikn ing
• flekki lei› til a› sjá  hvenær tvö al menn brot eru jafn gild
• leggi sam an sam nefnd al menn brot og kynn ist sam lagn ingu ó sam nefndra  brota
• breyti ein föld um al menn um brot um í tuga brot og pró sent ur

Um fjöll un og kennslu hug mynd ir
Nem end ur hafa sko› a› al menn brot bæ›i hlut bund i› og mynd rænt . Ekki er fló hægt 
a› bú ast vi› a› all ir hafi ná› grund vall ar skiln ingi á brot um . Í kafl an um er flví tölu vert af 
verk efn um sem  beina sjón um  fleirra a› al menn um brot um sem töl um og tákn un á stær› . 
Nem end ur hafa lít i› glímt vi› út reikn inga nema flá me› brota bút um . Al menn brot eru 
held ur ekki mik i› not u› í út reikn ing um í dag legu lífi, frek ar sem lei› til a›  greina frá stær› 
e›a hlut falli .

Í kafl an um eru verk efni sem mi›a a› flví a› nem end ur fái  meiri æf ingu í a›  greina brot 
og s‡na me› hlut um og mynd um . fiar koma náms gögn eins og kubb ar, brota bút ar og 
brota renn ing ar a› gó› um not um . Til a›  skilja hva› felst í hug tak inu hálf ur  flurfa nem end ur 
a› átta sig á a› hálf ur er  alltaf helm ing ur af ein um heil um og ræ›st fla› af heild inni 
hve stór helm ing ur inn er . Á sama hátt og einn fíll er tals vert  stærri en ein  fluga er hálf 
af mælisterta  meira en hálf  smákaka og hálf ur fjög urra  kubba turn er  lægri en hálf ur átta 
 kubba turn svo dæmi séu tek in . Verk efni flar sem nem end ur fá mynd af mis stór um 
1
3 og eiga a›  teikna einn e›a jafn vel 12

3 eru gó› til a› efla brota skiln ing .

1–3

1–3 1–3

Gott verk efni er a›  skipta A4  bla›i til helm inga og skrá hve stór  hluti af bla› inu hvor 
helm ing ur ver› ur . Ö›r um helm ingn um er svo skipt aft ur og skrá› hve stór  hluti af bla› inu 
hvor bút ur er . Hald i› er á fram a›  skipta bút un um flar til papp ír inn ver› ur svo lít ill a› ekki 
er hægt a›  skipta hon um leng ur og  alltaf skrá› hver stór  hluti af heild inni hver bút ur er . 
Me› flví a› fást vi›  svona verk efni fá nem end ur til finn ingu fyr ir flví a› fla› er hægt a›  halda 
enda laust á fram . Ef nem end ur  vinna  tveir sam an, hvor me› sinn lit af  bla›i, geta fleir skipst 
á blö› um fleg ar fleir  skipta í  fyrsta sinn og unn i› á fram me› tvo liti sitt á hva› . fiá er hægt 
a› ra›a bút un um upp í margs kon ar skemmti leg mynst ur . 
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Nem end ur  flurfa a› átta sig á a› al menn brot eru töl ur, hvert brot er ein tala . Gott er a›  
 sko›a talna lín una til a› átta sig á  flessu . fiar sést vel a› brot eru töl ur al veg eins og  heilu 
töl urn ar . Hlut fall er líka skrá› sem al mennt brot, t .d . 3

4 af 24 . Brot i› tákn ar  alltaf á kve› inn 
 hluta af  heild, sem í  flessu til felli er 24 . Tal an 3

4 á talna lín unni er stær› in flrír  fjór›u hlut ar 
af ein um heil um . Í grunn bók inni er brota tafla flar sem nem end ur geta sé›  hva›a brot eru 
jafn gild . Slík  tafla get ur or› i› drjúgt hjálp ar gagn vi› brota reikn ing ef nem end ur  flekkja hana 
vel . fieir geta flá búi› hana til  hvenær sem er fleg ar fleir  flurfa á flví a›  halda . Brota töflu má 
nota til a› bera sam an brot og  finna jafn gild brot .  Einnig má  sko›a  hva›a brot á sér flest 
jafn gild brot, ein kenni jafn gildra  brota og hvern ig enda laust er hægt a›  finna  fleiri .  fiannig er 
byggt und ir skiln ing á leng ingu, stytt ingu, fla› er a› stær›  brota breyt ist ekki fló marg fald a› 
sé e›a  deilt me› sömu tölu í telj ara og nefn ara .  Einnig má  sko›a hva› ger ist ef sama tala 
er lög› vi› e›a dreg in frá telj ara og nefn ara . 

6
–
8

3
–
4

18
24

Talna lína er öfl ugt hjálp ar gagn vi› a›  fljálfa taln ingu me› brot um . Me› flví a›  telja á 
hálf um, flri›j ung um e›a fimmt ung um átta nem end ur sig á stær› brot anna . fieir sjá t .d . a›   
20 jafn gilda fjór um heil um og a› 24 má líka skrá sem 44

5  . Gott get ur ver i› a›  sko›a sam an 5  5 
talna línu og brota búta .  Hoppa má 7 sinn um 13 og skrá hvar ma› ur lend ir . Búa sí›an til me›   
7
5  brota bút um og sjá a› fla› eru 12

5  .  fiannig geta nem end ur búi› til eig in dæmi . fiá get ur 
ver i› stu›n ing ur fyr ir nem end ur a› fá talna lín ur sem fleir  merkja brota heiti inn á .

Mynd ræn fram setn ing get ur líka hjálp a› til vi› skiln ing á brot um . Ef nem end ur  teikna heilar 
ein ing ar og  skyggna til tek in brot af fleim sjá fleir vel hve brot i› er stór  hluti af heildinni . 
Nau› syn legt er a› hafa talna línu til tæka og bera stær›  skygg›a svæ› is ins sam an vi› stær› 
brots ins á talna lín unni . fia› styrk ir skiln ing nem enda á a› brot i› er tala, sem tákn ar á kve›na 
stær› . 

3
–
4 0     13–4

Mörg dæmi eru ó leys an leg nema me› al menn um brot um og sum ar stær› ir er langein fald ast 
a› skrá sem al menn brot eins og 1

3 e›a 1
7  . Af gang í deil ingu má líka  tákna sem al mennt 

brot, 22 : 7 = 3 17  .

Í  námskrá er lög› á hersla á skiln ing nem enda á brot um sem töl um og a› fleir  skilji 
hvern ig stær›  brota breyt ist fleg ar reikn a› er me› fleim . Í fless um  kafla er á hersla lög› á 
talna skiln ing og reikn ing í tengsl um vi› dag legt líf  flannig a› nem end ur geti gert sér mynd 
af dæm inu í hug an um . Gert er rá› fyr ir a› nem end ur noti bæ›i brota töflu og brota búta . 
fieir  prófa bæ›i a›  leggja al menn brot sam an og  draga frá . Ein ung is er ætl ast til a› 
nem end ur nái  færni í a›  vinna me› ein föld brot og lág ar töl ur . Mik il væg ara er a› þeir  styrki 
skiln ing sinn á brot um og reikni a› ger› un um vi› brota reikn ing en a› fleir  ö›list  mikla  leikni 
í a›  reikna me› brot um . fieg ar  leggja flarf sam an ó sam nefnd brot get ur ver i› gott a›  sko›a 
fla› á mynd . 
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+

1–3

1–2

1–3

1–2

1–2
1–3

Nem end ur sjá a› me› brota bút un um er  erfitt a›  reikna  fletta dæmi . En á brota renn ingnum 
má sjá a› 1

2 er jafnt og 3
6 og 1

3 er jafnt og 2
6 og má bera fla› sam an vi› myndina .  fiannig 

má  leggja drög a› skiln ingi á flví a› ein göngu er hægt a›  leggja sam an og  draga frá ef 
nefn ar inn er sá sami í öll um brot un um . 

Ekki er vi› flví a› bú ast vi› a› nem end ur  flurfi oft í sínu dag lega lífi a›  reikna me›  
brotum . Mik il væg asta mark mi› i› er a› nem end ur nái fleim skiln ingi a› fló fleir hafi ekki 
reikn a› brot  lengi flá geti fleir, á grund velli talna skiln ings síns, búi› sér til hjálp ar tæki og 
fund i› lei› til a›  reikna . 

Hugmynd að kennsluferli
Grunnbók bls. 52, vinnubók bls. 41
Gott er að byrja á að endurnýja kynni nemenda við brotabúta . Nota má Vinnuspjald 12: 
Brotabútar eða svipuð verkefni þar sem þeir skoða samband almennra brota og skráningu 
almennra brota í myndum, tölum og orðum . Hvetja ætti nemendur til að nýta brotabúta 
þegar þeir leysa dæmi 1–3 . Í vinnubók fá þeir dæmi svipuð þeim á vinnuspjaldinu þar sem 
áhersla er lögð á mynd, tölur og orð .

Grunnbók bls. 53, vinnubók bls. 42
Áherslu þarf að leggja á það í kennslu almennra brota að um er að ræða hlutfall af heild . Í 
dæmunum eru annars vegar notaðir kubbar og hins vegar þríhyrninganet til að skoða ólíkar 
heildir . Mikilvægt er að nemendur hafi kubba og byggi áður en þeir teikna . Þeir þurfa ekki 
að teikna kubbana í þrívídd en ef þeir vilja er auðvelt að gera það í þríhyrningapunktanet . 
Dæmi 3j er gott að skoða saman í hópum eða enda kennslustund á því að skoða það 
saman þegar nemendur hafa leikið með sentikubbana . Athugið að í vinnubókarverkefnum 
þarf stundum að lita fleiri en einn reit til að fá einn hluta .

Grunnbók bls. 54–55, vinnubók bls. 43
Í umfjöllun er sagt frá verkefni þar sem byrjað er með tvö lituð A4 blöð (t .d . rautt og gult) 
og alltaf er skipt í tvennt . Þetta verkefni er skemmtilegt að allir vinni í einu og keppist við að 
ná sem minnstum bútum . Setja má allar myndirnar saman í eina stóra og fá flott listaverk . 

Á opnunni í grunnbókinni er miðað við að nemendur noti brotabútana til að reikna og 
geta þeir líka notað þá til að sýna fram á að niðurstaða þeirra sé rétt . Í vinnubók er lítillega 
unnið með jafngild brot og ættu nemendur þar að nota sér að þekja brotabúta með minni 
brotabútum til að finna jafngild brot . 
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Samhliða vinnu með bls . 56–59 í grunnbók er gott að hafa stöðvavinnu þar sem notuð 
eru vinnuspjöld . 

Stöð 1: Vinnuspjald 13: Kökuboð 
Stöð 2: Vinnuspjald 14: Brot og pinnabretti og 
 Vinnuspjald 15: Form á pinnabretti
Stöð 3: Vinnuspjald 16: Pitsuveisla
Stöð 4: Vinnuspjald 18: Eplakaka

Ef kennarar vilja hafa fimm stöðvar má skipta stöð 2 í tvennt .

Grunnbók bls. 56–57, vinnubók bls. 44–46
Gott er að nemendur telji almenn brot á talnalínu . Þeir geta talið á fjórðungum eða tveimur 
þriðju . Nemendur geta útbúið talnalínur í hópum . Hver hópur fær eitt brot og ágætt er 
að miða við að fara upp í svona 15 hluta . Reiknivélarúllur (eða renningar skornir úr A4 
blöðum) henta vel í þetta verkefni en mikilvægt er að allir miði við að einn heill sé jafn 
langur, t .d . 30 cm . Lengjurnar má síðan líma á vegg eða gólf og nemendur geta talið í kór . 
Ef límt er á gólf má hoppa eða láta einhverja dúkku eða tuskudýr hoppa .

Mikilvægt er að nemendur teikni talnalínur og gætu þeir kannski fengið að nota skólatöfluna 
til skiptis við vinnu sína við dæmin í grunnbókinni . Dæmin í vinnubókinni eru æfingadæmi 
og eru þar sett fram hugtökin teljari og nefnari sem gott er að kennari noti . Í dæmum 
25–29 í grunnbók er unnið með jafngild brot . Gott er að skoða það á talnarenningunum 
ef þeir hafa verið búnir til en annars geta nemendur borið saman brotin með brotabútum . 
Skoðuð eru brot stærri en einn og er hugmyndin þar að nemendur breyti heilu tölunum 
eftir stærð nefnara hverju sinni . Spyrja má því nemendur um hve margir hlutar væru í 
einum heilum til að koma þeim á sporið . Í dæmi 29 geta nemendur skoðað almennu 
brotin með brotabúta í höndunum og athugað hve marga heila þeir geta búið til og hve 
margir verða eftir .

Grunnbók bls. 58–59, vinnubók bls. 47–48
Brotatafla er gott tæki þegar unnið er með samlagningu og frádrátt almennra brota . 
Nemendur þurfa að fá tækifæri til að kynnast henni vel og gott er að ljósrita hana á 
A3 blöð fyrir þá . Skynsamlegt væri að skólinn ætti plastað bekkjarsett . Nemendur þurfa 
tíma til að vinna með töfluna og eru dæmi á bls . 58 og 59 miðuð við það . Vinnuspjald 
17: Brotareikningur hefur svipuð dæmi og þar eru nemendur hvattir til að búa til eigin 
orðadæmi sem nota mætti sem dæmi fyrir allan nemendahópinn .

Í vinnubók eiga nemendur að búa til eigin brotarenninga og er það hugsað til að styrkja 
betur skilning þeirra á hvernig brotataflan er byggð upp . Við reikning er því gott fyrir 
nemendur að hafa bæði brotatöflu og eigin brotarenninga við höndina .

Grunnbók bls. 60
Nemendur hafa í þessum kafla unnið með brotabúta, talnalínu og brotatöflu við vinnu sína 
með almenn brot . Þeir hafa líka búið til brotarenninga . Hér gæti verið gott að kynna fyrir 
þeim hvernig nota má brotarenninga til að reikna með . Dæmi um það er sýnt í umfjöllun 
(bls . 33) . Brotarenningana má leggja hvorn ofan á annan en auðveldara er að sjá þetta ef 
renningarnir eru á glærubútum . Kennari getur því sýnt nemendum þetta ef hann telur það 
henta en alveg eins má búast við að nóg sé fyrir nemendur að læra að nota brotabúta, 
talnalínu og brotatöflu .
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Gaman getur verið að nemendahópurinn og kennari vinni dæmin á bls . 60 saman og prófi 
hvaða hjálpargögn henta best . Skipta mætti hópnum í þrennt þannig að einn hluti noti 
brotatöflu, annar brotabúta og sá þriðji talnalínu og síðan mætti ræða hvaða hjálpargögn 
væru best hverju sinni . Í framhaldi af því geta nemendur fengið námsmatsverkefnið, 
Almennbrot–sjálfsmat þar sem þeir eiga að skoða kaflann Almennbrot og leggja mat á 
hvernig þeim finnst að nota hjálpargögn .

Í lokin mætti gefa nemendum tækifæri til að búa til ávaxtarétt út frá verkefnum á 
Vinnuspjaldi 19: Ávaxtaréttur . Þar eiga þeir að skoða fjölda möguleika á að búa til rétt með 
mismörgum tegundum af ávöxtum . Gaman er í því samhengi að þeir búi til rétti eða salöt 
og má þá kannski miða við að allir hópar fái þrjár gerðir af ávöxtum og búi til rétt þar sem 
þeir vinna með ólík hlutföll sem þeir skrá sem almenn brot .

Vinnuspjöld
12 Brotabútar
13 Kökuboð 
14 Brot og pinnabretti 
15 Form á pinnabretti
16 Pitsuveisla
17 Brotareikningur
18 Eplakaka 
19 Ávaxtaréttur
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Upprifjun
Í lok bókarinnar er stuttur upprifjunarkafli . Þar má finna fjölbreytt upprifjunarverkefni sem 
nýta má til að fara yfir efnið . Gott er að nemendur skoði sjálfir vinnu sína og þeir gætu 
valið fimm verkefni sem þeir eru ánægðir með úr vinnuhefti sínu eða vinnubók sem 
kennari gæti skoðað og metið . Dæmi 1 gefur tilefni til umræðna um hvernig best er að 
draga saman og hvaða leiðir má fara til að ná yfirsýn yfir námsefni . Þetta er fyrst og fremst 
kynning á að þetta sé eitthvað sem nemendur þurfa að læra . Ekki er hægt að búast við 
að nemendur geti núna náð mikilli yfirsýn en þeir þurfa að gera sér grein fyrir að þeir hafi 
lært eitthvað og bætt sig .
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