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Útdráttur 

Lokaverkefni mitt er saman sett af lítílli skáldsögu, Allt getur gerst og greinagerð 

um stærðfræði, stærðfræðinám og -kennslu. Skáldsagan fjallar um strák sem heitir 

Haraldur sem er að ganga í gegnum ýmislegt í lífinu. Hann er mikill íþróttamaður 

og er nýbyrjaður að hugsa um heilsuna. Hann tengir saman heilsu og 

prósentureikning til að átta sig á hvað það er hollt og gott fyrir hann að borða. 

Hann fær til sín gest í draumi sem aðstoðar hann að átta sig á prósentuhugtakinu 

og einnig aðstoðar kennari hans hann. Hann kemst að því að góð vinkona hans er 

að ganga í gegnum erfiðleika í lífinu. Haraldur og vinur hans Þórhallur reyna að 

aðstoða Emmu vinkonu sína. Greinagerðin byggist á umfjöllun um það af hverju 

við þurfum að læra stærðfræði og hvernig hún nýtist okkur í daglegu lífi. Leitað er 

svara við spurningum eins og: Hver er tilgangur með stærðfræðinámi og til hvers 

það er mikilvægt? Einnig vitna ég í stærðfræðihluta aðalnámskrá grunnskóla 

(1999) þar sem greint er frá megináhersluatriðum varðandi stærðfræðinám. 

Prósentuhugtakið er kynnt og greint frá hugmyndum um hvernig megi nýta 

skáldsöguna í stærðfræðikennslu.  
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Inngangur 

Við erum alltaf að læra eitthvað nýtt. Oftast vegna þess að við höfum áhuga á því 

en stundum vegna þess að aðrir hafa ákveðið það fyrir okkur. Ég lærði stærðfræði 

í grunnskóla og framhaldsskóla og er núna að læra stærðfræði í háskóla. Þegar ég 

var yngri hafði ég brennandi áhuga á stærðfræði og var ekkert að spá í það af 

hverju ég þyrfti að læra þetta. Mér fannst þetta bara gaman. En þegar ég skildi 

ekki hvað ég átti að gera þá fannst mér stærðfræði minna skemmtileg, en þegar ég 

skildi svo hvað ég gæti gert til að leysa dæmið þá var aftur gaman. Þótt að ég hafi 

ekkert verið að spá af hverju ég þyrfti að læra stærðfræði eða einhver atriði eins 

og t.d. prósentu, þá eru til nemendur sem spyrja til hvers þeir þurfi að læra 

stærðfræði. Þegar sú spurning kemur hef ég heyrt kennara segja við nemendur að 

þeir þurfi að læra þetta því það standi í bókinni, er í aðalnámskrá eða það standi í 

skólanámskránni. En í raun og veru er stærðfræði í kringum okkur alltaf.  

Mig hefur mjög lengi langað til að skrifa bók og fannst því tilvalið að prófa að 

gera það sem lokaverkefnið mitt til B. Ed. gráðu. Fyrst ætlaði ég að fjalla almennt 

um til hvers við þurfum að læra stærðfræði en varð svo í lokin ákveðin að skrifa 

bók um prósentuhugtakið og koma með dæmi um fjölbreytta nálgun á því í 

kennslu. Í greinagerðinni ætla ég að fjalla um það af hverju nemendur þurfa að 

læra stærðfræði í grunnskólum og fjalla um prósentuhugtakið. 
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Til hvers að læra stærðfræði? 

Til hvers þurfum við að læra stærðfræði? Þetta er spurning sem kennarar fá mjög 

oft að heyra. Nemendur skilja ekki af hverju þeir þurfa að læra stærðfræði og hafa 

kannski ekki velt fyrir sér hvað felst í henni. Segja má að stærðfræði sé mjög 

merkilegt og flókið fyrirbæri sem finnst í ýmsum formum í náttúrunni sem nýtist 

okkur og að stærðfræði sé lifandi afthöfn sem lýsir heiminum (Boaler, 2008). Það 

er hægt að líkja stærðfræðikennslu víða við tónlistarkennslu. Við skulum ímynda 

okkur nemendur sem hafa unnið með ákveðið tónverk klukkustundum saman. Þeir 

hafa sett fram athugasemdir á verkinu og fengið til baka athugasemdir frá kennara, 

en aldrei heyrt tónlistina. Nemendur myndu ekki halda áfram að vinna með verkið 

nema þeir vissu að þeir myndu upplifa hvað tónlist er (Boaler, 2008). 

Stærðfræði snýst ekki bara um tölur, heldur um lífið. Stærðfræði snýst um 

heiminn sem við lífum í. Hún er full af sköpun og fyrir alla. Stærðfræði er 

mannleg starfsemi og aðferðir sem notaðar eru til að lýsa heiminum (Boaler, 

2008). Stærðfræðmenntun er mikilvæg fyrir þjóðfélagið í heild, hún stuðlar að 

tæknilegum, efnahagslegum og félagslegum framförum í þjóðfélaginu í 

samanburð við það sem er að gerast hjá öðrum þjóðum. Stærðfræðimenntun á að 

stuðla og viðhalda þróun stjórnmálalegra, hugmyndafræðilegra og menningarlegra 

þátta í samfélaginu og í samkeppni við önnur samfélög (Kristján Sigurðsson, 

2008). Við þurfum að hugsa um samfélagið sem við lifum í þegar talað er um 

hvers vegna stærðfræðikennsla sé mikilvæg. Það er að segja að fólk þarf að 

mennta sig svo að þjóðfélagið haldi áfram að þróast í takt við tíma og getist staðist 

samkeppni við aðrar þjóðir. Stærðfræðimenntun á að undirbúa einstaklinginn fyrir 

það að takast á við sitt eigið líf, það er að segja einkalíf, starf og frekari menntun 

(Kristján Sigurðsson, 2008). 

Markmið stærðfræðimenntunar í dag eru svipuð í flestum vestrænum löndum. 

Áhersla er lögð á einstaklinginn og rétt hans til menntunar. Stærðfræði er fyrir alla 

og kennsluaðferðir þurfa að vera fjölbreyttar. Stærðfræðinámið þarf að byggja á 

þátttöku og samvinnu nemendanna. Það á að auka sjálfstraust og sjálfstæð 

vinnubrögð og búa nemendur undir frekara nám og starf. (Kristján Sigurðsson, 

2008). Það skiptir máli hvernig stærðfræði er kennd og það er mjög mikilvægt að 

undirstaðan sé rétt lögð með markvissri kennslu og umræðum milli nemenda sem 
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og milli nemenda og kennara. Stærðfræðikennsla verður að byggja á skilning og 

þátttöku nemenda og kennara en ekki kennslu þar sem nemendur halda að 

tilgangur kennslunnar sé að leiðrétta mistök (Kristján Sigurðsson, 2008).  

Ástæðurnar fyrir því að við þurfum að læra stærðfræði eru nokkrar. Að hafa 

góða undirstöðukunnáttu hjálpar manni að leysa stærðfræðileg verkefni sem geta 

komi upp í daglegu lífi. Námið undirbýr nemendur til að nota stærðfræði í 

mismunandi störfum sem eru í boði í þjóðfélaginu í framtíðinni. Einnig er 

mikilvægt að nemendur öðlist nægilega þekkingu og kunnáttu til að hafa náð fullu 

valdi á stærðfræði og geti nýtt sér það í framhaldsnámi ef áhugi er fyrir því 

(Kristján Sigurðsson, 2008). Það skiptir ekki máli hvað maður tekur sér fyrir 

hendur því það er stærðfræði í öllu.  

Röng hugsun er á bak við margar kennsluaðferðir sem notaðar eru í skólum. 

Nemendur ættu frekar að eyða tíma í að safna aðferðum sem þeir tileinka sér til að 

leysa verkefni (Boaler, 2008). Þeir eiga að rannsaka stærðfræðina sjálfir og finna 

sínar aðferðir. Boaler (2008) telur að fólki líki ekki við stærðfræði vegna þess að 

það hafi ekki kynnst undrum hennar í skóla. Ef nemendur myndu vinna á svipaðan 

hátt og stærðfræðingar, það er að gera ráð fyrir vandamálum, gera tilgátur, kanna 

og sanna hugmyndir og ræða hugmyndir við aðra, þá myndu þeir ekki aðeins fá 

tilfinningu fyrir sannri stærðfræði sem er mikilvægt markmið í sjálfu sér, þeir 

myndu einnig fá tækifæri til að njóta stærðfræðinnar og læra hana með 

árangursríkum hætti (Boaler, 2008). 

Að leysa vandamál er kjarninn í starfi stærðfræðinga og byrja þeir á því að 

giska. Stærðfræðivinnu er lýst sem meðvitaðri ágiskun um sambönd milli magns 

og forms. Þau börn sem hafa fengið hefðbundna stærðfræðikennslu reyna að finna 

nákvæmt svar. Þetta stafar af því að þau hafa ekki þróað með sér næmni fyrir 

tölum sem myndi leyfa þeim að meta í stað þess að reikna. Einnig vegna þess að 

nemendum er ranglega kennt að stærðfræði snúist eingöngu um nákvæmni, ekki 

um það að gera áætlanir og ágiskanir (Boaler, 2008). 

Annar mikilvægur hluti af vinnu stærðfræðinga sem nýtist vel til þess að leysa 

verkefni er að nota ýmiss hjálpargögn líkt og tákn, orð, myndir, töflur og 

skýringamyndir. Þessi tæki eru notuð eftir því sem við á. Sumum nemendum 

finnst þægilegra að fá að vita nákvæmlega hvað það er sem þeir eiga að skrifa og 

segja. En öðrum getur fundist það flókið vegna þess að þeir hafa ekki náð góðum 

skilning á efninu og eiga erfitt með að muna það sem þeim hefur verið kennt í stað 
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þess að hafa skapað sína eigin aðferð. Þess vegna er mikilvægt fyrir nemendur að 

öðlast fullan skilning á úrlausn þeirra verkefna sem þeir leysa. Því ef skilningur er 

ekki til staðar þá er erfiðara fyrir nemendur að muna (Boaler, 2008). 

Fólk hugsar almennt ekki um stærðfræðinga sem þá sem leysa vandamál heldur 

að stærðfræði feli í sér að fá eitt rétt svar við spurningunni. Vinna við að leysa 

vandamál krefst sköpunar, frumlegrar hugsunar og hugvitssemi. Allar 

stærðfræðiaðferðir og tengsl sem nú eru þekkt og kennd skólabörnum hafa byrjað 

sem spurning eða vandamál en nemendurnir hafa ekki séð spurningarnar. Í staðinn 

er þeim kennt efni sem oft virðist vera langur listi af svörum við spurningum sem 

enginn hefur nokkurn tímann spurt og er í raun síðasti hluti stærðfræðivinnunnar 

(Boaler, 2008).  

Gleðin og skapandi ferli sem stærðfræðingar fylgja þegar þeir leysa vandamál 

eru oft falin eða lokuð. Það þarf að kenna börnum þær aðferðir sem þau þurfa, auk 

þess að nota aðferðirnar til að leysa vandamál, en það gleymist (Boaler, 2008).  

Til að vekja stærðfræði til lífsins skiptir máli að nemendur fái tilfinningu fyrir 

henni. Nemendum þarf að vera veitt tækifæri til að spyrja eigin spurninga og 

tengja vandamál stærðfræðinnar í nýjar áttir svo að nemendur viti að stærðfræði sé 

enn á lífi. Þegar að kennari fylgist með og leyfir nemendum að kljást við 

aukavandamál, njóta nemendur stærðfræðina meira og finnst nemendum þá að 

þeir eigi eitthvað í verkefninu og þar af leiðandi læra þeir meira (Boaler, 2008).  

Meginástæða fyrir því að fólk lærir stærðfræði er vegna þess að það hefur átt 

sér mikil þróun í samfélaginu og það er ætlast meira af fólkinu. Hún gefur fólki 

möguleika á meiri menntun á ýmsum sviðum. 

Stærðfræðinám og -kennsla 

Nemendur eru ólíkir og hafa mismunandi þarfir, getu og hæfileika og því er 

mikilvægt að þeir fái kennslu hver við sitt hæfi. Samkvæmt aðalnámskrá eiga öll 

börn á aldrinum sex til sextán ára að sækja grunnskóla, þó er hægt að fá 

undanþágu til að byrja fyrr í skóla eða seinna og ljúka skóla fyrr eða seinna 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Í stærðfræðihluta aðalnámskrá 

grunnskóla (1999) stendur að í kennslu og námi í stærðfræði eigi að flétta saman 

marga þætti. Þar kemur fram að nemendur eiga að geta lesið stærðfræðitexta við 

sitt hæfi og geta tjáð sig á skiljanlegan hátt um lausnir sínar og aðferðir. Einnig að 
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nemendur hafi skilning á hugtökum og aðferður og er sagt að hann eflist við að 

lesa, tjá sig og skiptast á skoðunum við aðra nemendur (Menntamálaráðuneytið, 

1999).  

Námsgagnastofnun hefur gefið út stærðfræðinámsefni sem heitir Átta-10 sem 

er byggt á þeirri hugmynd að gerðir og reynsla hjá hverjum nemanda skapi 

grundvöll í náminu. Unnið er út frá því að kennarar og námsefnið styðji nemendur 

við að byggja upp stærðfræðiþekkingu sína (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga 

Gunnarsdóttir, 2006). Nemendur eiga að ígrunda og hugsa þegar þeir takast á við 

viðfangsefni sem styður þá í að byggja upp raunverulega þekkingu. Þess vegna er 

mjög mikilvægt að viðfangsefnið sem nemendur eru að vinna með séu þannig 

uppbyggð að þeir geti skapað sér reynslu sem þeir nota svo til að byggja þekkingu 

sína á. Til þess að nemendur geti gert þetta þurfa þeir að fá tækifæri til að íhuga 

og ígrunda það sem þeir hafa verið að vinna með en ekki vaða úr einu í annað 

áður en skilningur hefur átt sér stað (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga 

Gunnarsdóttir, 2006) 

Stærðfræðikennsla býður upp á mörg tækifæri sem mikilvægt er að 

stærðfræðikennarar nýti sér. Ef þeir nota kennslustundir í að láta nemendur vinna 

verkefni sem fær þá ekki til að brjóta heilann til að leysa drepa þeir niður áhuga 

nemenda sinna á stærðfræði og gera engar kröfur til vitmunalegra þroska þeirra. 

Aftur á móti ef kennararnir skora á forvitni nemenda sinna með því að setja fram 

vandamál sem henta til að byggja ofan á þekkingu þeirra og hjálpar þeim að leysa 

vandamálið með örvandi spurningum, getur hann gefið þeim tækifæri til að njóta 

stærðfræðinnar og efla sjálfstæða hugsun (Boaler, 2008). 

Hægt er að nálgast stærðfræði á marga mismunandi vegu. Til dæmis er hægt að 

fá lausnina með því að leysa verkefni eða dæmi út frá öðrum svipuðum dæmum. 

Þó er lærdómsríkast fyrir nemendur að komast sjálfur að því hvernig hægt sé að 

vinna með stærðfræðina með því að nálgast lausnina með aðstoð kennara (Boaler, 

2008)  

Kristján Sigurðsson (2008) segir að stærðfræðin sé mikilvæg og til þess að geta 

kennt hana þurfi maður að geta skilgreint námið og geta rökstutt hvers vegna, 

hvernig og hvað það er sem við fáum fram með stærðfræðinámi. Það virðist þó 

vera að rökin fyrir því að læra stærðfræði séu óskýr og tengist ekki umhverfinu 

sem við lifum í. Þau eru oftast byggð á pólitískum, þjóðfélagslegum og 

menningarlegum skoðunum. Þetta leiðir til þess að samfélagið hefur ekki beinan 
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aðgang að ástæðunni fyrir því af hverju það er nauðsynlegt að allir læri 

stærðfræði. Hægt er að finna ýmis rök í opinberum gögnum en þar er tilgangurinn 

ekki augljós (Kristján Sigurðsson, 2008).  

Nemendur eiga að kynnast fjölbreyttum viðfangsefnum stærðfræðinnar. Þeir 

verða að eiga þess kost að dýpka skilning sinn með því að ná góðu valdi á 

reiknitækjum eins og til dæmis tölvum og reiknivélum. Kennsla í stærðfræði á að 

efla rökhugsun nemenda svo þeir fái meira sjálfstraust, verða forvitnari og fái 

löngun til að rannsaka og leita lausna á hinu óþekkta. Stærðfræðikennsla í 

grunnskólum á að endurspegla ásýnd stærðfræðinnar (Menntamálaráðuneytið, 

1999). 

Margir nemendur hefja nám á unglingastigi grunnskóla eða í framhaldsskóla án 

þess að hafa náð góðum skilningi á tölum og eiga erfitt með að takast á við 

stærðfræðinámið (Kristján Sigurðsson, 2008). Oft getur komið fyrir að kennari 

sem ekki hefur hlotið næga menntun í stærðfræði og kennslufræði stærðfræðinnar 

er fenginn til þess að kenna stærðfræðigreinar. Þetta getur gert það að verkum að 

nemendur fá ekki þá kennslu sem þeir myndu fá hjá kennara sem væri lærður á 

þessu sviði og ná því ekki besta mögulega árangri í stærðfræðinámi sínu. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að það hjálpi nemendum að ná betri árangri í 

stærðfræði að hafa vel menntaða kennara (Kristján Sigurðsson, 2008). Mikilvægt 

er að stærðfræðikennarar hljóti nægilegrar menntunar á því sviði sem þeir kenna. 

Þeir þurfa að þekkja allar hliðar fagsins sem og kennsufræðilegar hugmyndir sem 

geta nýst þeim við kennslu þess. Umræða verður að vera til staðar í samfélaginu 

og þá sérstaklega innan skólakerfisins um það hvort menntun stærðfræðikennara 

sé nægileg svo þeir geti kennt nemendum sínum stærðfræði á sem 

árangursríkastan hátt (Kristján Sigurðsson, 2008) 

Markmið með stærðfræðikennslu er að nemendur öðlist næga kunnáttu til að 

takast á við stærðfræðileg verkefni sem koma upp í daglegu líf og geti notað 

stærðfræði við ýmis störf í þjóðfélaginu. Nemendur eiga að hafa öðlast nægilega 

kunnáttu til þess að geta stundað ýmsar greinar í framhaldsskólum sem og kynnst 

stærðfræðinni sem hluta af menningararfi og almennri menntun 

(Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Miklar breytingar hafa orðið á hugmyndum manna um stærðfræðinám- og 

kennslu á síðustu áratugum og með breytingunum hefur fræðigreininn um 

stærðfræðimenntun þróast og orðið til (Kristján Sigurðsson, 2008). Ástæðan fyrir 
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þessum breytingum er sú að áhugi hefur aukist á því hvernig börn skilja og nálgast 

stærðfræði. Þessi áhugi hefur leitt af sér nýjar kenningar um hugsun í stærðfræði 

hjá börnum og unglingum og hafa hugtök á borð við talnaskilning og 

stærðfræðilæsi orðið áberandi umræða í stærðfræðikennslu og -námi (Kristján 

Sigurðsson, 2008). 

Margir eru ef til vill ekki hlynntir breytingum á kennsluaðferðum sínum sem 

gæti meðal annars stafað af lítilli þekkingu á rannsóknum og þeirri 

hugmyndafræði sem liggur að baki þessum breyttu kennsluháttum.  

 

Fjöldi rannsókna um stærðfræðinám- og kennslu síðastliðinn aldarfjórðung 

sem sýna að börn ná betri árangi í þrautalausnum og ekki síðar árangi í 

reikniaðgerðum ef stærðfræðikennslan er byggð á skilningi þeirra, heldur en 

nemendur þeirra kennara sem kenna hefðbundnar reikniaðferðir virðist ekki 

alltaf breyta miklu þar um (Kristján Sigurðsson, 2008, 36 – 37). 

 

Námsefnið Átta – 10, sem Námsgagnastofnun byrjaði að gefa út árið 2006 breytti 

viðhorfi til stærðfræðikennslu þar sem þessar bækur fá nemendur til að finna 

lausnina sjálfir til að efla skilning sinn. Umræðan hefur ekki verið jákvæð hjá 

starfandi kennurum um þetta námsefni en með tíma og meiri menntun hjá 

stærðfræðikennurum þróast umræðan vonandi í jákvæðari átt. 

Prósentuhugtakið 

Hugtakið prósenta þýðir “af hundraði” og er annað orð yfir hundraðshluta og er 

táknað svona %. Segja má að prósenta sé frekar nýr skráningamáti og hugmynd en 

ekki nýtt hugtak (Van De Walle, 2004). Hægt er að breyta tugabrotum í prósentu 

með því að margfalda tugabrotið með 100. Einnig er hægt að breyta almennu broti 

í prósentu með því að deila efri tölunni, teljaranum, með heildinni, nefnaranum. 

Teljarinn segir okkur hversu marga hluta við höfum og nefnarinn segir okkur hver 

heildin er. Þegar við erum búin að deila fáum við út tugabrot sem við margföldum 

svo með 100 til að fá prósentuna. Einnig er gott að vita að þegar eitthvað hækkar 

eða lækkar um ákveðna prósentu og hækkar eða lækkar svo aftur um sömu 

prósentu þá verður talan ekki sú sama og hún var í byrjun þar sem heildin eða 

100% er ekki sú sama. 

Nemendur hefja snemma vinnu með prósentuhugtakið þó að hún sé í raun 

ómarkviss. Þeir byrja fyrst á að kynnast hlutföllum milli stærða, þ.e.a.s. að vita 
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hvort tiltekin stærð sé stór eða lítíll hluti af heildinni og í framhaldi af því kynnast 

nemendur prósentuhugtakinu sem er að geta túlkað hlutföll eins og 1%, 50% og 

100% áþreifanlega (Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Í bandarískri rannsókn hefur verið sýnt fram á að nemendur eiga upp til hópa í 

erfiðleikum með það að nota prósentur og prósentureikning (Van De Walle, 

2004).  Það er hægt að skoða prósentuhugtakið tvenns konar, annars vegar sem 

hlutfall og hins vegar sem tengingu við almenn brot og tugabrot, en það má segja 

að tengingin við brot reyni meira á skilning nemendanna (Van De Walle, 2004). 

Þegar nemendur hafa klárað grunnskólagöngu sína eiga þeir að geta skilgreint 

hugtakið prósenta, reiknað einföld prósentudæmi, skráð hlutföll sem prósentur og 

haft skilning á því sem er ofarlega í þjóðfélaginu (Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Kennsluhugmyndir 

Kennsluhættir í stærðfræði hafa þróast mikið undanfarin ár. Þessi þróun byggist á 

því að gefa nemendum tækifæri til að byggja upp hugtakaskilning sinn svo að þeir 

nái góðum árangi í stærðfræðinámi. Þess vegna er lærdómsríkt fyrir nemendur að 

fá tækifæri til að ræða hugmyndir frá mörgum hliðum. Kennari þarf að spyrja 

nemendur ögrandi spurningar svo að þeir fái meiri skilning. Til þess að geta 

skipulagt kennslu sína sem best er mikilvægt að kennarinn þekki vel til bæði veik- 

og styrkleika nemenda sinna. Einnig þarf hann að ýta undir sjálfstæð vinnubrögð 

og hugsun (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir, 2006).  

Smásagan, Allt getur gerst, gefur stærðfræðikennurum tækifæri til að fjalla um 

stærðfræði og þá sérstaklega prósentur með nemendum sínum út frá sögu. Hún 

fjallar um strák sem heitir Haraldur sem er að ganga í gegnum breytingar í lífinu. 

Hann er að kljást við prósentuhugtakið sem er að vefjast fyrir honum og reynir 

hann að átta sig betur á hugtakinu. Einnig er hann að hugsa um heilsuna og reyna 

að aðstoða vinkonu sína Emmu, ásamt vini þeirra Þórhalli. Þessi bók er ætluð fyrir 

stærðfræðikennara og nemendum á unglingastigi í grunnskóla. 

 

Markmið bókarinnar er að nemendur: 

- Kynnist skemmtanagildi stærðfræðinnar. 

- Fræðist um prósentuhugtakið og efli skilning sinn á því. 

- Sjái að það sé hægt að nota stærðfræði í daglegu lífi. 



14 

- Tengi stærðfræði við aðrar fræðigreinar eins og t.d. íþróttir og 

næringafræði. 

- Geti unnið með stærðfræði í gegnum bókmenntir. 

 

Hér er að finna lista um dæmi þess hvernig bókin gæti nýst í kennslu. Listinn er 

ekki tæmandi. 

- Kennari gæti lesið úr bókinni fyrir nemendur þegar þeir eru að fara að 

læra prósentureikning. Sagan gæti verið nýtt sem kveikja og komið af 

stað umræðum um prósentureikning. 

- Nemendur lesa bókina og fara ítarlega í prósentudæmin og reyna að 

gera sér þannig grein fyrir prósentuhugtakinu. 

- Nemendur lesa saman bókina, tveir til þrír saman í hóp og ræða um 

hana. Svo ræður bekkurinn saman um bókina. 

- Hægt er að samþætta íslensku og stærðfræði. Þar sem nemendur lesa 

stærðfræði og nýta bókina til að fjalla um bókmenntir. 

- Hægt er að samþætta lífsleikni og stærðfræði saman og ræða um tilgang 

lífsins og tengja það við stærðfræði. 

- Hægt er að samþætta stærðfræði og heimilisfræði, þar sem nemendur 

átta sig á hver hlutföll ættu að vera í fæðu þeirra.  

- Nemendur geta gert hugtakakort og unnið sjónrænt úr bókinni. 

 

Dæmi um notkun bókarinnar í stærðfræðikennslu: 

 

1. Kennslustund (bls. 20) 

Í byrjun bókarinn er Halli að tala um úlpu sem mamma hans hefði verið að kaupa. 

Kennari gæti lesið að þessum hluta án þess að segja þeim hvernig Halli reiknar út 

dæmið og spurt nemendur hvernig þeir myndu reikna afsláttinn. Svo myndi 

kennarinn segja nemendum sínum hvernig Halli reiknaði afsláttinn og nemendur 

myndu bera saman niðurstöðurnar og ræða saman af hverju það sé hægt að leysa 

dæmið á mismunandi vegu. 

 

2. Kennslustund (bls. 20 – 23) 
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Kennari heldur áfram að lesa frá því sem áður var horfið. Þar er Halli að vinna 

með heild, prósentu og hluta. Kennari spyr nemendur hvernig þeir myndu leysa 

verkefnið sem Halli er að glíma við. Kennari heldur áfram að lesa og ræðir við 

nemendur um prósentujöfnuna og prósentuþríhyrninginn og að nemendur átti sig 

betur á þessum hugtökum. Kennari stoppar við hvert dæmi sem Halli er að glíma 

við og lætur nemendur fyrst átta sig á því hvaða upplýsingar þeir hafa og hvað 

þeir eiga að finna út úr þeim. Í framhaldi af því spyr kennarinn nemendur sína 

hvort móðir Halla hafi rétt fyrir sér varðandi það þegar að verð hækkar eða lækkar 

um ákveðna prósentu og hækkar svo aftur eða lækkar um sömu prósentu að verðið 

verði ekki aftur það sama. Í lokin færa nemendur rök fyrir máli sínu. 

 

3. Kennslustund (bls. 23 – 25) 

Kennari heldur áfram að lesa frá því sem áður var horfið. Halli er að vinna með 

prósentuhugtakið. Kennari spyr nemendur hvað þeir vita um prósentuhugtakið og 

skrifar það á töfluna. Kennari heldur áfram að lesa 

 

4. Kennslustund (bls. 25 – 28) 

Kennari heldur áfram að lesa frá því sem áður var horfið. Halli er nú kominn í 

draumaheim og er hugsa um prósentureikning í daglegu lífi. Kennari gæti spurt 

nemendur hvað þeir halda að þeir geti notað prósentu í daglegu lífi og skrá það á 

töfluna og svo borið saman við það sem Halli lærir. Kennarinn heldur áfram að 

lesa  

 

5. Kennslustund (bls. 28 – 31) 

Kennari heldur áfram að lesa frá því sem áður var horfið. Halli er í lífsleiknitíma 

og fær í heimsókn íþróttafræðing. Kennarinn gæti spurt nemendur hvernig 

íþróttafræðingurinn fær út prósenturnar sem hún er að tala um og kennarin heldur 

áfram að lesa og kennari gæti spurt nemendur hvað þeim dettur í hug að nota 

prósentureikning í daglegu líf og bera það svo saman við það sem Halli skrifar. 

 

6. Kennslustund (bls. 31 – 33) 

Kennari heldur áfram að lesa og nemendur halda áfram að glíma við það hvernig 

þeir geti notað prósentureikning í daglegu lífi. 
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7. Kennslustund (bls. 33 – 39)  

Kennari klárar að lesa söguna og í lokin spyr hann nemendur hvað þeir hafa lært 

af henniog lætur þá ef til vill skrifa það niður á blað. 
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Lokaorð 

Miklar breytingar hafa átt sér stað í stærðfræðikennslu og hafa áherslur þar af 

leiðandi breyst. Meiri áhersla er lögð á að nemendur ræði saman og komi með 

sína sýn á aðferðir eða hugtök. Meiri kröfur eru lagðar á stærðfræðikennara sem 

þurfa að undirbúa kennslu sína vel og passa að nemendur fái verkefni sem krefst 

vinnu og hugsunar. Einnig þarf kennari að vera með góða þjálfun í að spyrja 

nemendur réttar spurningar og leiðbeina þeim við að leysa verkefni sín. Þegar ég 

var á unglingastigi í grunnskóla var ég með bækurnar Almenn stærðfræði. Ég fékk 

kennsluáætlun og á henni stóð hvaða dæmi ég átti að reikna og hvenær ég átti að 

taka próf. Ég reiknaði og reiknaði og var komin langt á undan samnemendum 

mínum. Þegar ég fór í próf kom stundum annað í ljós. Ég hafði þá hæfileika að ég 

átti mjög auðvelt með að muna og ef það komu svipuð dæmi í prófinu og ég hafði 

verið að reikna að þá fékk ég hátt en annars ekki. Þannig ég hafði ekki náð góðum 

skilningi. Þess vegna er mikilvægt að leiðbeina nemendur í að skilja og tileinka 

sér nám sitt. Smásagan gefur kennara tækifæri til að vinna með nemendum að 

markmiðum sem snúa að viðhorfum stærðfræðinnar og sem kennsluleið til að 

nálgast viðfangsefni með örðum hætti. Ég lærði margt við að gera þetta verkefni, 

t.d. að það sé hægt að nálgast stærðfræði út frá mörgum sjónarhornum og að 

áhersla á stærðfræðinámi hefur breyst mikið. Það er mikilvægt að reyna að gera 

stærðfræðinám sem fjölbreyttast og að áhersla sé frekar lögð á að nemendur öðlist 

skilning í staðinn fyrir að reikna mörg svipuð dæmi. 
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