
Lokaverkefni til B.Ed. -prófs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Almenningur og almenn brot 

Rannsókn á stærðfræðiRannsókn á stærðfræðiRannsókn á stærðfræðiRannsókn á stærðfræðiþþþþekkingu ekkingu ekkingu ekkingu     
almennings á almennum brotumalmennings á almennum brotumalmennings á almennum brotumalmennings á almennum brotum    

 
 
 
 

Guðný Sigurjónsdóttir 
210371-3629 

Marsibil Sigríður Gísladóttir 
200773-4469       

    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    

    
Kennaraháskóli Íslands  

Grunnskólabraut 
Maí 2007 



 1 

Ágrip 
 
Í upphafi þessarar forrannsóknar gerðum við okkur ákveðnar hugmyndir um 

hvaða niðurstöður væru líklegastar. Rannsóknin fólst í því að leita að viðbrögðum 

og svörun frá almenningi um það hvernig staða þeirra væri í sambandi við 

talnaskilning og reikning á almennum brotum. Fyrirfram höfðum við gert okkur í 

hugarlund að staða almennings væri ekki nógu góð og ýmislegt myndi vanta svo 

hægt væri að segja að talnaskilningur eða geta við reikning almennra brota væri 

góð. Niðurstöðurnar komu okkur bæði á óvart og ekki. Hópar sem við töldum að 

væru hvað sterkastir komu ekki nógu vel út. Má þar nefna viðmiðunarhópinn 

mæður sem ættu börn eldri en ellefu ára. Einnig voru hópar sem við töldum 

fyrirfram að kæmu vel út sem gerðu það má þar nefna yngsta hópinn.  
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Inngangur 

Þetta verkefni er lokaverkefni til B-Ed gráðu á stærðfræðikjörsviði við 

Kennaraháskóla Íslands og er stefna höfunda að kenna stærðfræði í grunnskólum 

landsins í framtíðinni. Eftir að við hófum nám við Kennaraháskóla Ísland og 

höfðum valið okkur stærðfræði sem kjörsvið höfum við orðið varar við hræðslu 

hjá ýmsum í garð stærðfræðinnar. Þegar við höfum verið spurðar af fólki í 

kringum okkur hvað það sé sem við séum að læra og ætlum að kenna og við 

nefnum stærðfræði, þá höfum við fengið þau viðbrögð frá fólki að því finnist 

stærðfræði frekar ógnvekjandi og segist ekkert kunna í henni. Einnig höfum við 

heyrt að það sé stór hópur almennings sem er hræddur við allt sem heitir 

stærðfræði og gerir sér ekki grein fyrir hvernig allir notar stærðfræði í daglegu lífi. 

Þegar einstaklingur heyrir orðið stærðfræði tengir hann það gjarnan við svokölluð 

stærðfræðidæmi (eins og hann sér í stærðfræðibókum) en áttar sig ekki á því að 

þeir útreikningar sem almenningur  notar dags daglega er stærðfræði. Á hverjum 

degi eru flestir ef ekki allir (nema kannski hvítvoðungar) að nýta sér stærðfræði á 

einhvern hátt. Þeir sem eru yngstir læra fyrst að telja. Fyrr en varir vex 

talnaskilningurinn og meðan yngstu börnin læra á klukku og reikna út hvað sé 

langt í að barnatíminn byrji skoðar unglingurinn markahlutfall hjá uppáhalds 

fótboltaliðinu. Aðrir eru staddir í búð og reikna út hvað þeir eru að versla fyrir 

mikið eða finna út hvað vara kostar með afslætti. Enn aðrir taka lán, reikna út 

laun, borga skuldir og finna hagstæðar leiðir í innkaupum. Strætisvagnabílstjórar 

verða að reikna út áætlaðan tíma á ferðum sínum svo hægt sé að gera tímaáætlun 

út frá því, bakarinn stækkar  uppskriftir miðið við eftirspurn, lögfræðingurinn  

reiknar út seldar vinnustundir og svona mætti lengi telja. Stærðfræðin er allt í 

kringum okkur og því mikilvægt að almenningur nái góðum tökum á henni.  

Í grunnskólum á íslandi hefur stærðfræði verið ein af stærstu 

námsgreinunum samhliða íslenskunni. Til dæmis er stærðfræði kennd í fimm til 

sex kennslustundir á viku á meðan erlend tungumál eru kennd í þrjár til fjórar. 

Með því að leggja mikla áherslu á stærðfræðikennslu í grunnskólum er verið að 

undir búa nemendur undir daglegt líf og alla þá stærðfræði sem þeir eiga eftir að 

glíma við. Í Aðalnámskrá grunnskóla stærðfræðihluta (1999) kemur fram að 

stærðfræði sé svo samofin menningu og þjóðfélagi að lágmarkskunnátta í henni sé 

hverjum manni nauðsynleg til að takast á við daglegt líf og skilja umheiminn sinn. 
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Einnig er talað um að ekki sé nóg að kunna stærðfræði sem tengist inn á afmörkuð 

störf heldur þurfa nemendur sem koma út úr grunnskóla að hafa æskilega kunnáttu 

sem getur nýst þeim í mörgum störfum (Aðalnámskrá grunnskóla. 1999:5). Útfrá 

þeirri áherslu sem lögð er á stærðfræði í grunnskólanum og allri þeirri stærðfræði 

sem við sjáum notaða daglega, mætti ætla að almenn kunnátta í stærðfræði væri 

frekar góð. Ætla má jafnvel að almenningur sé betri í stærðfræði en hann gerir sér 

grein fyrir. Þessar hugleiðingar okkar vöktu hjá okkur áhuga að skoða þessar 

hugmyndir og nota þær til að vinna forrannsókn á stærðfræðiþekkingu 

almennings.  

Með rannsókninni er ætlun okkar að  kanna hvað almenningur man úr 

grunnskólastærðfræði og hvort hann noti þekkingu sína í daglegu lífi. Við 

ákváðum að takmarka rannsóknina við einn þátt stærðfræðinnar. Við töldum að 

almenningur væri frekar tilbúinn að taka þátt í rannsókninni ef um takmarkað efni 

væri að ræða. Við ákváðum að velja almenn brot/ræðar tölur þar sem við teljum 

að almenningur noti almenn brot í daglegu lífi þó svo hann geri sér ekki alltaf 

grein fyrir því. Þegar Aðalnámskrá grunnskóla -  stærðfræðihluti  er skoðaður út 

frá því sem  nemendur eiga að ná tökum á í almennum brotum má sjá að allir 

nemendur sem  ljúka grunnskóla eiga að kunna skil á reikniaðgerðum með ræðum 

tölum, vita hvernig á að leggja saman ræðar tölur með því að gera samsvarandi 

brot samnefnd og vita hvernig má breyta tugabrotum í almenn brot. (Aðalnámskrá 

grunnskóla. 1999:103). Almenn brot er einn af þremur ritháttum þegar stærðir eru 

skráðar sem hlutföll en hinir tveir eru prósentur og tugabrot. Kennsla i almennum 

brotum í grunnskóla flokkast undir hlutföll og prósentur og hefur sá þáttur verið 

frá 14% upp í 17 % af samræmdu prófunum síðustu ár sem sýnir okkur að 

áherslan á þennan þátt stærðfræðinnar er þó nokkur.    

Oft má sjá dæmi þess að almenningur nýtir sér á meðvitaðan hátt prósentur 

og tugabrot í daglegu lífi en nær fólk að tengja þá þekkingu við almenn brot? Í 

Aðalnámskrá grunnskóla – stærðfræðihluta  kemur fram að þeir nemendur sem 

eru að ljúka grunnskóla eiga að kunna skil á tengslum prósenta við almenn brot og 

tugabrot (Aðalnámskrá grunnskóla.1999:106). Ætli það sé raunin að allir átti sig á 

því að þetta þrennt sé í raun mismunandi ritháttur á sömu stærð. Við töldum frekar 

mögulegt að greina það sem almenningur man eða hefur tileinkað sér frá 

grunnskólanámi sínu með því að skoða þekkingu á almennum brotum. Þannig 

fengjust upplýsingar um talnaskilning, það er  hvort  einstaklingur skilur að brot 
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sé hluti af heild, þ.e. 4/5 er minna en einn heill. Við teljum að með því  að 

rannsaka þekkingu almennings á almennu brotum fáist dæmi um  hversu mikið af 

kennslu sem fer fram í grunnskóla skili sér. Er kennslan í brotareikningi í 

grunnskóla næg til að almenningur nái góðum grunnskilningi á efninu svo það 

nýtist þeim í daglegu lífi, eða þarf að auka kennsluna?  Notar almenningur almenn 

brot meðvitað eða ómeðvitað í daglegu lífi eða notar hann þessa þekkingu ekkert 

eða hefur gleymt því sem hann lærði um þau? Með því að gera forrannsókn á 

skilningi almennings á almennum brotum og skoða hann út frá fjórum hópum sem 

skipt er niður eftir aldri má einnig sjá hvort áhersla samkvæmt aðalnámsskrá í 

kennslu almennra brota í grunnskólum landsins hafi eitthvað breyst í gegnum 

tíðina og hvort breytt áhersla og aðferðir skili sér í betri þekkingu. 

Það að margir séu hræddir við stærðfræði og telja sig ekkert kunna í henni 

stingur svolítið í stúf við alla þá kunnáttu sem almenningur greinilega notar í 

vinnu og daglegu lífi. Það eru margar ef ekki allar starfstéttir sem nota almenn 

brot í sinni vinnu og má þar meðal annars nefna hárgreiðslufólk. Sú stétt blandar 

saman ýmsum efnum í hlutföllum, til dæmis til að ná fram ákveðnum litatóni. Það  

blandar saman tveimur eða fleiri litum t.d. 1/3 rauðum lit, 1/3 af brúnum lit og 

síðan 1/3 af grunnlit til að hylja gráu hárin. Síðan þarf að velja rétt hlutfall af festi 

við þetta allt saman og hafa magnið nægilega mikið til að það dugi í viðkomandi 

hár án þess að það verði mikil afgangur. Margar aðrar starfstéttir nýta sér almenn 

brot við vinnu sína og gera það eflaust hugsunarlaust því það er svo eðlilegt og 

hversdagslegt fyrir þær. Síðan má ekki gleyma öllum almennu brotunum sem fólk 

nýtir sér á hinum ýmsum sviðum í daglega lífinu. Hver kannast ekki við að hópur 

fólks er að slá saman í gjafir. Þegar kostnaði er skipt á milli þeirra sem eiga að 

borga þarf oft að nota almenn brot. Til dæmis ef  þrjú systkini eru að gefa 

foreldrum sínum gjöf saman, tvö þeirra eru gift og hafa tekjur af tveimur 

fyrirvinnum og eitt þeirra er einstætt og hefur einungis tekjur af einni fyrirvinnu 

koma fram hlutföll eins og eitt systkinið borgar 1/5 af gjöfinni og hin borga 2/5 af 

gjöfinni hvort. Fleiri dæmi má nefna um það þegar fólk skiptir á milli sín 

einhverju í hlutföllum gefnum upp í almennum brotum. Sem dæmi má nefna 

skiptingu á lottóvinningi þar sem fleiri en einn hefur fengið tiltekin fjölda talna 

réttan, skipting á milli barna í fjáröflun í íþróttafélögum, áætlun á bakstri fyrir 

afmæli og svo mæti lengi telja. Með því að telja upp þessi dæmi, viljum við sýna 

fram á hve mikið er verið að nota almenn brot allt í kringum okkur og hvað 
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almenningur virðist vera með skiptingu í almennu brotum á hreinu. Síðan virðist 

að þegar fram eru sett  reikningsdæmi með almennu brotum fari allt í lás og fólk 

telur sér trú um að kunnáttan til að leysa dæmin sé ekki til staðar  þ.e. það horfir 

bara á dæmi á blaði og nær ekki að tengja þau við daglega notkun sína á 

almennum brotum.  

Við úrvinnslu á upplýsingum sem að við fengum úr þessari forkönnun á 

stærðfræðiþekkingu almennings á almennum brotum skiptum við úrtakinu niður í 

fjóra hópa eftir aldri. Ástæðan fyrir því að skipta hópunum á þennan þátt var til að 

geta skoðað innbyrðis mun milli kynja í sama aldursbili og síðan sem 

samanburðarhópa. 

 Við teljum að  niðurstöður úr forkönnunni geti verið fróðlegar fyrir þá 

kennara sem eru að undirbúa verðandi stærðfræðikennara undir kennslu og þá 

kennara sem eru, eða ætla sér að kenna stærðfræði í grunnskóla. Ef til vill vekja 

þessar niðurstöður áhuga hjá einhverjum til að framkvæma stærri og marktækari 

rannsókn um þetta efni. Þessa forrannsókn er ekki hægt að yfirfæra á alla þjóðina 

því hún spannar of lítinn eða ómarktækan hóp af þjóðinni þar sem að úrtakið er 

hálf valið þæginda úrtak.  

Sú hugmynd sem að við lögðum upp með að leita svars við, var að kanna 

færni almennings við að reikna almenn brot og skoða  niðurstöður með tilliti til 

aldurs, kyns og þeirra áhersla sem voru gildandi í aðalnámskrá fyrir hvert 

aldursbil fyrir sig.  

Rannsóknarspurningin sem við vildum fá svar við með þessari forkönnun varð 

því: Hvernig gengur almenningi að nýta sér þá þekkingu sem hann öðlaðist í 

grunnskóla við að leysa dæmi með almennum brotum? 
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Aðalnámskrá grunnskóla  

Til þess að skólakerfið geti gengið og nemendur, kennarar og foreldrar viti til 

hvers er ætlast af þeim þurfa að vera til lög og reglur um skólakerfið. Þurfa þessar 

upplýsingar að vera aðgengilegar fyrir alla. Stærsta ritið sem farið er eftir í  

skólakerfinu er Aðalnámskrá grunnskóla. Aðalnámskrá grunnskóla eru gefnar út 

af Menntamálaráðuneytinu og samþykkt af því líka.  

 
 
29. gr. Menntamálaráðherra setur grunnskólum aðalnámskrá. Í henni er 
m.a. kveðið nánar á um uppeldishlutverk grunnskólans og meginstefnu í 
kennslu og kennsluskipan í samræmi við hlutverk grunnskólans, sbr. 2. gr. 
 

(Alþingi.29.gr. 1995) 
 

 

Í núgildandi Aðalnámskrá grunnskóla, almenna hlutanum, kemur fram að 

samkvæmt 31.gr. laga nr.66 frá 8.mars 1995 um grunnskóla skuli árlega gefin út 

skólanámskrá og er skólastjóri ábyrgur fyrir því að hún sé gerð og á hún að vera 

unnin af kennurum hvers skóla fyrir sig (Alþingi 31.gr.1995 ). Skylt er að leggja 

skólanámskrá fyrir skólanefnd og foreldraráð til umsagnar ár hvert. Með þessu er 

verið að tryggja að unnið sé eftir settri Aðalnámskrá og innihald hennar gert 

aðgengilegra fyrir kennara og foreldra. Í skólanámskrá kemur fram yfirmarkmið, 

markmið, inntak , leiðir, námsgögn, námsmat ásamt fjölda kennslustunda og nöfn 

kennara. Þetta er gert fyrir allar greinar og er stærðfræðin þar á meðal. Þessar 

upplýsingar eru síðan hafðar aðgengilegar fyrir foreldra og kennarar sem undirbúa  

kennsluna með þessi markmið að leiðarljósi. Stærðfræði spannar yfir svo marga 

efnisþætti sem tengjast hvor öðrum að nauðsynlegt er að hafa skipulag á 

kennslunni og markmiðin mjög skýr svo ekkert námsefni týnist á milli ára. 
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Markmið stærðfræðináms 

í upphafi grunnskóla gera nemendur sér oft ekki grein fyrir hver tilgangur með 

stærðfræðinámi er. Oftar en ekki heyra kennarar setningar eins og “til hvers erum 

við að læra þetta, hvenær eigum við eftir að nota þetta.” Í Aðalnámskrá 

grunnskóla er mikil áhersla lögð á skilning nemenda á viðfangsefninu og 

tengslum þess við daglegt líf. Til þess að nemendur nái að tengja stærðfræðina á 

þann hátt sem getið er í Aðalnámskrá eru nefnd nokkur atriði sem þeir þurfa að 

hafa náð tökum á. Til dæmis er mikilvægt að nemendur hafi náð valdi á því 

táknmáli sem notað er í stærðfræði og að þeir geti tjáð sig á rituðu og töluðu máli 

(Aðalnámskrá grunnskóla 1999:).  

 

Hvað eru almenn brot? 

Almenn brot er ritháttur sem notaður er í stærðfræði og segir til um hver hlutur af 

heild sé, þ.e. túlkun á sambandi á milli heildar og hlutar. Þessi ritháttur er því 

notaður til að skrá hlutfall af heild og er einn af þremur ritháttum sem notaður er 

við skráningu hlutfalla. Hinir rithættirnir eru tugabrot og prósentur.  

 

Tenging á milli rithátta. 

Þegar við skoðum þessa þrjá rithætti sem notaðir eru til að skrá hlutföll má sjá 

tenginguna milli þeirra. Ef skoðað er  t.d. almenna brotið 1/10 má skrá það sem 

rithátt þess í tugabrotum sem 0.10 og í prósentum sem 10%. Allir þessir rithættir 

þýða það sama, þ.e. sömu stærð af heildinni en eru skrifaðir á mismunandi formi.  

Til að sjá hversu nátengd hlutföll, prósentur og almenn brot eru, er gott að skoða 

sama dæmið þrisvar þar sem sitt hvor rithátturinn er notaður. Með því er hægt að 

sjá að sama útkoma kemur úr dæminu við notkun þessara þriggja rithátta. Hægt er 

að skoða dæmi um þetta: Finna á 20% af 1200 og prófum að nota til þess 20%, 

tugabrotið 0,2 og almenna brotið 1/5. Sjá dæmi: 

• Þegar við notum prósentutöluna þ.e. 20% lítur dæmið svona út. 1200 * 

20% = 240. 

• Þegar notast er við tugabrot lítur dæmið svona út. 1200 * 0,2 = 240. 

• Með notkun almennra brota lítur dæmið svona út. 1200 * 1/5 = 240.  
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Með því að reikna dæmið með almennum brotum geta nemendur öðlast skilning á 

prósentureikningi. Þeir þurfa að gera sér grein fyrir að skipta þarf heildinni í þann 

hlutafjölda sem talan fyrir neðan strik (nefnarinn) segir til um, þá er  margfaldað 

með tölunni fyrir ofan strik (teljaranum) og lausnin fundin. Hægt er að nota ýmsar 

leiðir sem gefur nemendum hugmynd að því hvernig leysa á slík dæmi. Með 

tölunum hér fyrir ofan væri til dæmis hægt að láta nemendur fá dæmi þar sem að 

þau eiga að finna 20% af 1200. Vinna síðan með þeim að því að finna hvaða 

tugabrot jafngildir 20%, sýna þeim hvað gerist ef talan  20 er tekin og í hana deilt 

með 100.  

Einnig er gott að segja þeim að þegar þau deila með 100 í einhverja tölu jafngildir 

það því að færa kommuna fram um tvö sæti og fá þau þá 0,2 sem tugabrot af 20. 

Þá er gott að benda þeim á að tugabrotið 0,2 þýði 20/100 og ef við styttum það 

fáum við út almenna brotið 1/5. Þá getum við nýtt okkur þær upplýsingar til að 

finna út rétt svar.  

Einnig er hægt að hjálpa nemendum að tengja saman þess rithætti með því að nota 

einingakubba. Til dæmis er hægt að láta þá skipta 100 kr. jafnt niður á 10 kubba 

(sem er þá 10 kr. í hverjum kubbi) og þá geta þau séð á nefnaranum í brotinu að 

þau eiga að taka einn kubb og þá vita þau að 10% af 100 er 10 kr.(Guðbjörg 

Pálsdóttir o.fl. 2002 A:55). 

 

Brotaskilningur 

Talnaskilningur almennra brota krefst þess að nemendur hafi  tilfinningu fyrir 

brotunum. Nemendurnir ættu að vita um hve stórt einstakt brot er að ræða og geta 

sagt til um það hvaða brot af tveimur er stærra. 

Nemendur þurfa einnig að þróa með sér annars konar talnaskilning sem er að geta 

sagt til um hvort af tveimur brotum sé stærra. Það að bera saman brot og átta sig á 

því hvort brotið er stærra, er mikilvægt til að hjálpa nemendum að þróa með sér 

hugmynd um hlutfallslega stærð brota( Van de Walle 2001;251)  
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Eins og komið hefur fram eru nemendur með fyrirfram ákveðinn grunn sem þau 

byggja stærðfræðiþekkingu sína á. Þeir hafa myndað sterka tilfinningu gagnvart 

tölum sem getur valdið þeim erfiðleikum hvað varðar almennu brotin. Þeirra 

reynsla segir þeim að stærri tölur þýði eitthvað meira. Þegar unnið er með heilar 

tölur er oft tilhneiging til að færa þennan skilning yfir í almenn brot, t.d. sex er 

meira en fjórir þannig að sjöttu hlutar ættu að vera stærri en fjórðungar. Eftir því 

sem tölurnar verða stærri því meira er magnið. Þessu er öfugt farið í almennum 

brotum og þar kemur misskilningur barnanna í ljós. Mistök þeirra felast í því að 

þau telja að því hærri sem talan er því stærra sé brotið. Ýmsir benda á að best sé 

að leyfa börnunum að hugsa málið sjálf og  þannig komast að réttri niðurstöðu til 

þess að geta skilið þetta andhverfa samband milli talnanna. Á meðan nemendur 

eru að átta sig á þessari breytingu með tölurnar er gott að láta þau vinna með 

svokölluð brotaspjöld. Það eru spjöld sem eru hringlaga og hefur verið skipt niður 

í misstór brot. Þetta geta nemendur unnið með og borið saman mismunandi stór 

brot og áttað sig þannig á að eftir því sem nefnarinn er stærri þeim mun minna er 

brotið. 

Að leggja áherslu á tölurnar 0, ½ og 1 er góð aðferð þegar nemendur eru að velta 

fyrir sér stærðum almennra brota. Er brotið sem verið er að hugsa um nær 0, ½ 

eða 1? Að bera almennu brotin saman við þessar tölur gefur nemendunum miklar 

upplýsingar, 2/18 er lítið brot nálægt 0 á meðan ¾ er á milli ½ og 1. Brotið 8/9 er 

nálægt 1. Sama gildir um brot sem eru stærri en 1, ein heil tala og svo tala sem er 

minni en 1.  

 

Kennsla almennra brota nú á dögum í grunnskóla 

Þegar komið er að því í námsefninu að kynna almenn brot fyrir börnunum eru þau 

búin að byggja sér upp grunnskilning á heilum tölum. Þegar að þau læra síðan um 

almenn brot  byggja þau ofan á þá þekkingu og læra að brjóta niður heilar tölur í 

brot. Þegar almennum brotum er bætt inn í námsefni nemenda er margt nýtt sem 

kemur til sögunnar sem þau þurfa að læra og tileinka sér. 
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 Fyrsta markmiðið með því að auka skilning barna á almennum brotum er að 

hjálpa þeim að byggja upp og móta hugmyndir um brotahlutfall af heild. Það er að 

kenna þeim að hlutar sem verða til þegar heildinni hefur verið skipt niður í 

jafnstór brot eða jafna hluta kallast almenn brot. Til að einfalda þennan skilning 

nemenda er gott að vinna mikið með brot á myndrænan eða áþreifanlegan hátt. 

Þegar notuð er myndræn aðferð er gott að tala um pitsur eða kökur því nemendur 

þekkja þau form.  

Börn eiga einnig auðvelt með að skilja og ná hugmyndinni um að skipta á milli 

sín og deila með vinum. Þess vegna er gott að byrja á að skipta milli vina þegar 

rætt er um almenn brot.  

Á mynd 1 má sjá þegar skífuriti, sem getur talist ein heil kaka hefur verið skipt 

niður í fimm jafnstórar sneiðar eða milli fimm vina. Hér læra nemendur að hver 

sneið (litaður partur) er 
5

1
 af heildinni og ef þeir leggja alla hlutana saman eru þau 

komin með heila köku sem er 1 heill.  

Á mynd 2 sjá nemendur að skífuriti/köku hefur verið skipt niður í þrjár 

mismunandi stórar sneiðar, til dæmis, Pabbi fær hálfa köku og systkinin fá  
4

1
. 

Þegar að þau leggja þær sneiðar saman fá þau líka 1 heilan sem er þá öll kakan. 

                                                          
                    Mynd nr.1                                                         Mynd nr.2 
 

(Hugo Rasmus sótt 02.04. 2007). 

Önnur aðferð sem gott er að nota þegar nemendur eru að ná tökum á almennum 

brotum er að fá þá til að lita svæði af heild með uppgefnu hlutfalli, sem er skráð 

sem brot. Á mynd 3 má sjá myndir sem nemendur fá. Þær eru ólitaðar í upphafi en 

almennu brotin sem standa undir gefa þeim upplýsingar um það hvað þau eiga að 

skipta heildinni niður í marga hluta og hvað þau eiga að lita marga af þeim 

hlutum.  
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                                                        Mynd 3 

 

( Hugo Rasmus o.fl. sótt 02.04. 2007). 

 

Á miðstigi verður þessi talnaskilningur dýpri því þá fara nemendurnir að læra allt 

í sambandi við brot og þurfa þeir að átta sig á því að brotastærðirnar eru tölur sem 

liggja á milli heilu talnanna t.d. 2/6 er tala á milli 0 og 1 á talnalínu og talan 2 3/10 

er tala sem að er á milli 2 og 3 á talnalínu. Í 5 bekk þjálfa nemendur sig í að lita 

svæði af rúðum og skrá í brotum. Þau eru til dæmis með 100 rúður, 32 eru litaðar 

og þá sjá þau að brotið er 32/100. (Guðbjörg Pálsdóttir o.fl. 2002 B:11).  

Þegar nemendum læra um almenn brot verða þau að huga að nokkrum atriðum. 

Þau verða  að vita að heildin á að vera byggð upp af réttum fjölda af brotum eða 

hlutum, það er að segja fjöldi hluta/kökusneiða verður að vera réttur í samræmi 

við það sem að þau fá upp gefið og í réttri stærð. Kökusneiðin/hluturinn sem 

skorin er úr kökunni/heildinni verður að vera jafnstór þeirri sem kom á undan eða 

kemur á eftir.  

Nemendur verða að átta sig á því að nafn brotsins er ákveðið með tilliti til fjölda 

þeirra hluta sem þarf til að búa til heild. Það er að segja brotin hafa sérstök heiti 

sem segja til um hve marga hluta þarf til þess að búa til eina heild. Ef við höldum 

áfram með kökulíkinguna þá fer nafn brotsins eftir þeim fjölda sneiða sem úr 

heilli köku nást. Helmingur kökunnar eru tveir jafnir hlutar; þriðjungur hennar eru 

þrír jafnir hlutar, fjórðungur kökunnar eru fjórir jafnir hlutar o.s.frv. 

Mikilvægt er fyrir nemendur að hugsa um brot eins og til dæmis ¼ sem einn hlut 

af einhverjum fjórum (1 kökusneið af 4 mögulegum). Mikilvægast er að gera 

þeim grein fyrir því að efri talan telur en neðri talan segir hvað talið er – það sem 

er talið er nefnt. Með því að ræða almenn brot á þennan hátt við nemendur læra 

þeir að nota réttu hugtökin sem notuð eru,  það er nefnari fyrir ofan strik og teljari 

fyrir neðan strik.  
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Oft er gott að læra hluti með því að tengja það við hluti sem við þekkjum eða læra  

vísu eða setningar til að muna hlutina. Eitt af því sem hefur verið notað til margra 

ára er lítil vísa um nefnara og teljara en hún er svo hljóðandi. 

Leggðu það á þitt sálarprik að nefnarinn er fyrir neðan strik  
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Rannsóknin 

Rannsóknarspurning og gildi hennar 

Rannsóknin flokkast undir forrannsókn og felst í því að kanna færni fólks við að 

reikna almenn brot og skoða þær niðurstöður með tillit til aldurs, kyns og með 

hliðsjón af þeim áherslum sem voru gildandi í aðalnámsskrá fyrir hvert aldursbil 

fyrir sig. 

Rannsóknarspurningin sem við vildum fá svar við með þessari forkönnun varð 

því: Hvernig gengur almenningi að nýta sér þá þekkingu sem hann öðlaðist í 

grunnskóla við að leysa dæmi með almennum brotum? 

 

Leyfin. 

Fyrir öllum rannsóknum sem snerta fólk þar að fá ýmis leyfi. Þau leyfi sem við 

þurftum að fá og fengu voru fyrst og fremst hjá einstaklingunum sjálfum. Einnig 

fengum við leyfi hjá verslunarstjóra Bónus í Hafnafirði til að vera þar og hjá 

yfirmönnum litlu fyrirtækjanna sem að við fórum í.  

 

Aðferð 

Þegar kom að því að velja rannsóknaraðferð töldum við heppilegast að velja 

megindlega aðferð þar sem við ætluðum að skoða stóran hóp svo munurinn yrði 

marktækur. Einnig er sú aðferð heppileg til að fá upplýsingarnar á tölfræðilegu 

formi sem myndi einfalda okkur þann samanburð sem við vildum skoða hjá 

þátttakendum.  

 

Efni eða þátttakendur rannsóknarinnar eiga að vera lýsandi og 

lýsingin á að vera tilgreind og nákvæm. Lýsandi  breytur eins og aldur, 

kyn, þjóðfélagsstaða, færni og nám ætti að koma fram sem og önnur 

einkennandi atriði, til dæmis hvort um ræðir  bráðgera nemendur, 

nemendur í sálfræðinámi eða sjálfboðaliða (McMillan, James H. 

2004:120).   
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Eins og sést hérna á beinni tilvitnun í bókina Educational Research þá teljum við 

meginástæðuna fyrir valinu á persónulegum upplýsingum frá þátttakendum sé að 

fá greinargóða lýsingu á viðkomandi einstaklingi og þjóðfélagsstöðu hans. Þær 

upplýsingar notum við sem viðmiðunar breytur. Þetta auðveldar okkur einnig 

úrvinnslu á gögnum. 

 

Framkvæmd 

Þýðið sem unnið var með voru einstaklingar á aldrinum 21 til 60+ ára. Ástæðan 

fyrir því að þessi aldurshópur var valinn, er að allir á þessum aldri ættu að vera 

búnir að ljúka grunnskóla fyrir þó nokkru síðan. Úrtakið var um 700 manns og 

reyndum við hafa nokkurn vegin jafnmarga einstaklinga í hverjum aldurshóp, 21-

30 ára, 31-40 ára, 41-50 ára og 51-60+ ára. 

Þegar komið var að því að ná til þess úrtaks sem við óskuðum beittum við þeirri 

aðferð að fara á ýmsa staði þar sem við töldum líklegt að ná í fjölbreyttan hóp af 

fólki. Við völdum staði þar sem við töldum góðar líkur á að ná til bæði kvenna og 

karla sem flokkuðust undir þann hóp sem að við vildum ná til. Spurningarblöð 

voru lögð fyrir við hinar ýmsu aðstæður og fengum við mis góðar undirtektir 

þeim. Við töluðum við um það bil 700 einstaklinga og spurðum þá hvort þeir 

myndu vilja taka þátt í forrannsókn sem að við værum að gera á 

stærðfræðiþekkingu almennings á almennum brotum. Bara við það að heyra að 

við værum að kanna stærðfræðiþekkingu almennings neituð um það bil 500 að 

taka þátt án þess að skoða spurningarnar eða fá nánari útskýringu á því út á hvað 

málið gekk. Um það bil 150 einstaklingar skoðuðu blöðin en neituðu þátttöku. 

Sumir þeirra sögðu okkur að þeir vildu ekki láta sjá hvað þeir væru lélegir í 

stærðfræði. Þessir einstaklingar voru á öllum aldursbilum. Það voru einungis um 

það bil 200 einstaklingar sem að stöldruðu  við til að skoða spurningablaðið og 

148 samþykktu að taka þátt og tóku við spurningablöðunum. Af þeim voru fimm 

sem  hættu við að svara og rifu blaðið en 143 skiluðu til okkar. Þeir sem tóku þátt 

og kláruðu voru flestir galvaskir og bjartsýnir þegar þeir tóku við blöðunum og 

svöruðu almennu spurningunum efst á blaðinu með bros á vör. Er þeir komu að 

fyrstu spurningunni, sem krafðist útreiknings, þyngdist brúnin á mörgum og 

fengum við nokkur blöð sem voru auð þar sem útreikningarnir áttu að vera. Aðrir 

leystu dæmin samviskusamlega og vildu fá að vita rétt svör í lokin til að sjá hvort 
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þeir hefðu gert eitthvað af þessu rétt. Í sumum tilvikum fóru þátttakendur að tala 

um börnin sín og stærðfræðinám þeirra.  

Við úrvinnslu gagna var rannsóknarhópnum skipt niður í ákveðin aldursbil 

og kunnátta þátttakenda borin saman  milli aldurshópa og  milli kynja. Markmiðið 

var að bera saman viðmiðunarhópana til að sjá hvort einhver aldurshópur kæmi 

betur út en annar. Einnig voru hóparnir skoðaðir út frá þeim áherslum sem lagðar 

voru á almenn brot í Aðalnámskrá grunnskóla hjá hverjum aldurshóp fyrir sig. 

Síðan var kannað hvar þátttakendur voru búsettir þegar þeir luku grunnskóla og 

hvort þeir ættu börn á grunnskólaaldri og voru þeir sem eiga börn frá ellefu ára 

aldri teknir sem viðmiðunarhópur við úrvinnsluna. Með því að skoða hvort 

þátttakendur ættu börn í grunnskóla vildum við athuga hvort eitthvert samband 

væri á milli þess að foreldrar sem jafnvel aðstoða börn sín við heimanám væru 

betur í stakk búin að svara spurningum okkar en aðrir þátttakendur. Með því að 

skoða búsetu hjá þátttakendum vildum við sjá hvort einhver munur væri á fjölda 

réttra svara hjá þeim sem voru í grunnskóla á landsbyggðinni miðað við þá sem 

voru í grunnskóla á höfuðborgasvæðinu.   

Spurningalistinn innihélt fyrst spurningar sem að við notuðum til að flokka 

upplýsingarnar út frá þ.e. búa til viðmiðunarhópa, en síðan komu spurningar og 

dæmi sem þátttakendur áttu að svara. Í lok spurningablaðsins voru svo þrjár 

spurningar til að kanna hvort þátttakendur væru að nýta sér almenn brot í daglegu 

lífi og hvort kunnátta þeirra hefði komið þeim á óvart. Við upphaf  

rannsóknarinnar voru aðalspurningarnar 7. Eftir að hafa framkvæmt smá 

forkönnun breyttust áherslur okkar því það kom í ljós að þátttakendur áttu í 

verulegum vandræðum með að leysa dæmin sem við höfðum sett upp. Þá bættum 

við spurningu  inn í skjalið og höfðum hana með einföldum brotum (einfalt að 

gera þau samnefnd) sem við töldum að þátttakendur myndu þekkja og gætu tengt 

við sitt daglega líf, til dæmis hluti eins og rjómapela eða uppskriftir. Með þeirri 

spurningu vildum við gera þátttakendum kleift á að ná að reikna dæmið og þá 

jafnvel að þeir uppgötvuðu að hægt væri að leysa hin dæmin með sama móti. 

Við töldum nauðsynlegt að ná í sem mest fjölbreyttan hóp þátttakenda til 

að fá sem bestan þverskurð af þjóðinni í rannsóknina. Við fórum út í þjóðfélagið 

þar sem við töldum að gott væri að finna einstaklinga á breiðu aldursbili, með 

mismunandi menntun að baki og í ólíkum starfsgreinum. Til að nálgast slíkan hóp 

notuðum við þrennskonar aðferðir. Ein af aðferðunum var að fara fyrir utan Bónus 
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og Húsasmiðjuna í Hafnafirði og fá fólk til að taka þátt. Því næst fengum við 

fólkið í kringum okkur þ.e. vini og ættingja, til að taka þátt. Að endingu fórum við  

í lítil fyrirtæki, á íþróttamót, á ýmsar samkomur og á fundi þar sem við fengum 

einstaklinga til að taka þátt. Athyglin skal vakin á því að með því að velja úrtak úr 

þýði á þennan hátt er það flokkað sem þæginda úrtak, þ.e. úrtakið er hálf valið.  

 

Mælitæki 

Þegar unnið var úr svörum við rannsóknarspurningunni þurfti að taka tillit til 

nokkurra þátta sem gátu haft áhrif á úrvinnsluna. Þættir sem hugsanlega geta haft 

áhrif á úrvinnslu, eru m.a. hvort einhver marktækur munur er milli einstaklinga 

eftir aldri, menntun, búsetu og gildandi námskrá hjá hverjum aldurshóp. Með það 

í huga þyrfti jafnvel að skoða hvernig kennslu eða kennsluaðferðum var háttað á 

þeim tíma sem einstaklingurinn var í grunnskóla. Einnig þarf að taka tillit til við 

hvað þátttakendurnir starfa, s.s. hvort viðkomandi einstaklingar starfi með tölur í 

sínu umhverfi og þá kannski almenn brot. Tökum sem dæmi einstakling sem er 

kennari eðqa pípulagningarmaður. sem notar jafnvel almenn brot daglega, á 

meðan aðrar starfsstéttir notast minna við stærðfræði í sinni atvinnu. Einn af 

áhrifaþáttum getur einnig verið hvort þátttakendur eigi börn sem eru í grunnskóla 

eða hafa lokið honum. Því ef svo er þá hafa þeir verið í óbeinni upprifjun við að 

aðstoða börn sín við heimanám og hafa þannig líklega viðhaldið þeirri þekkingu 

sem þeir fengu í kennslu á almennum brotum á grunnskólaárum sínum.   

Úrtakshópurinn fékk spurningalista sem var ein A-4 blaðsíða með nokkrum 

úrvinnsluspurningar þar sem að þátttakendur urðu að svara m.a. um aldur, kyn, 

menntun, starf sem einstaklingurinn er í núna, fjöldi barna (ef við á) og hvort að 

börn þeirra hefðu lokið grunnskóla (ef við á).  

Hérna fyrir neðan koma síðan spurningarnar sem lagðar voru fyrir þátttakendur í 

upphafi spurningablaðsins. 

 

•••• Aldur til að geta flokkað úrtakið niður í smærri einingar svo hægt sé að 

bera saman svör  milli aldurshópa.  

•••• Kyn er til þess að kanna hvort einhver munur sé milli kynja á þekkingu 

þeirra á brotum.  
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•••• Menntun einstaklinga skiptir máli en með því sjáum við hvort 

einstaklingurinn hafi lært meira í stærðfræði og þar með lært meira um 

brot heldur en sá sem hefur einungis klárað grunnskólann.  

•••• Starf sýnir okkur hvort þátttakendur séu að nýta sér stærðfræði í atvinnu 

sinni.  

•••• Barneignir en  ástæðan fyrir því að við viljum vita hvort viðkomandi eigi 

barn/börn eða ekki er sú að þeir sem eiga börn hafa að öllum líkindum 

aðstoðað börn sín við heimanám.  

•••• Síðan koma spurningar sem eru um brota skilning. Þær eru: 
 

1. 4/5 Hvað er teljari og hvað er nefnari í þessu broti? 

2. Hvað segir teljari okkur?    

3. Hvað segir nefnari okkur? 

4. Hvað eru 
5

4
 + 

7

3
mikið? 

5. Hvað eru 
8

3
 - 

3

2
mikið? 

6. Hvað eru 
4

2
 + 

2

1
 mikið? 

7. Hvað eru  
8

3
 * 

3

2
 mikið? 

8. Hvað eru 
8

3
 : 

3

2
 mikið? 

 

Meginmarkmið með spurningum 1 til 8. 
 

• Í spurningu eitt 

Í  spurningu eitt að er spurt hvað sé teljari og hvað sé nefnari í brotinu 4/5. 

Markmiðið er að kanna hvort þátttakandinn viti hvor talan sé teljari og hvor 

sé nefnari. Í grunnskóla er mikil áhersla lögð á að nemendur tileinki sér 

þessi tvö hugtök og þekki hvort þeirra sé fyrir ofan strik og hvort þeirra sé 

fyrir neðan strik. 
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• Í spurningu tvö og þrjú 

Markmiðið með spurningum tvö og þrjú er að kanna hvort þátttakandinn viti 

fyrir hvað teljari og nefnari standi, þ.e. áttar þátttakandinn sig á því hvað það 

er sem liggur að baki þessum hugtökum. Nemendur eiga að vita að nefnari 

stendur fyrir hversu marga hluta búið er að skipta heildinni í og að teljarinn 

stendur fyrir hversu marga hluta af heildinni er verið að vinna með. 

 

• Í spurningu fjögur  

Markmiðið með spurningu fjögur þar sem spurt er um summu brotanna  
5

4
 

og. 
7

3
 er að kanna hvort þátttakandinn geti lagt saman brot þegar finna þarf 

samnefnara fyrir brotin svo hægt sé að leggja þau saman. Brotin eru höfð í 

stærðum sem almenningur notar ekki mikið. Þeir sjá þessar stærðir sjaldan á 

umbúðum matvara. Fyrir vikið þarf  þátttakandinn að sýna hversu mikilli 

kunnáttu hann býr yfir í samlagningu almennra brota. 

 

• Í spurningu fimm 

Markmiðið með spurningu fimm, 
8

3
 - 
3

2
, er að kanna kunnáttu þátttakenda á 

frádrætti almennra brota. Man þátttakandinn að finna þarf samnefnara í 

frádrætti líkt og í  samlagningu brota. Hér eru brotin höfð í stærðum sem 

almenningur notar ekki mikið í daglegu lífi til að sjá hvort hann hafi  

þekkingu á aðferðinni sem notuð er í svona dæmum. Einnig eru brotin höfð 

þannig að niðurstaðan er neikvæð. Það er gert til að sjá hversu öruggur 

þátttakandinn er og að hann átti sig á því að svarið getur verið neikvæð tala  

í frádrætti brota eins og í frádrætti heillra talna. 
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• Í spurningu sex 

Markmiðið með spurningu sex. 
4

2
 + 

2

1
, er að kanna hvort þátttakandinn geti 

lagt saman brot sem eru algeng í okkar daglega lífi,  þ.e. stærðir sem við 

rekumst á í uppskriftum og á mjólkurvörum. Þetta dæmi á að sýna hvort 

þátttakandinn geti lagt saman brot án þess að kunna aðferðina einungis með 

því að tengja dæmið inn á svið sem hann  þekkir og nýtir. Þessi spurning var 

höfð svo þátttakandinn fengi tækifæri til að svara rétt þó þekking á aðferðum 

í brotareikningi  væri ekki til staðar. 

 

• Í spurningu sjö  

Markmiðið með spurningu sjö,  
8

3
 * 

3

2
, er að kanna þekkingu þátttakenda á 

því að margfalda saman tvö brot. Kannað er hvort þátttakandi viti að í 

margföldun brota þarf einungis að margfalda saman teljara og síðan 

margfalda saman nefnara.  

 

• Í spurningu átta  

Markmiðið með spurningu átta, 
8

3
 : 
3

2
, er að kanna kunnáttu þátttakenda á 

deilingu með brotum og hvaða aðferð þeir nota við útreikninginn. Notar 

þátttakandinn aðferðina þar sem samnefnari er fundinn eða nýtir hann sér 

þekkingu á andhverfu þ.e. margfaldar hann brotin í kross eða snýr jafnvel 

við seinna brotinu. 

 



 22 

Spurningar í lok spurningablaðs. 
 

• Kom það þér á óvart hvað þú mundir mikið/lítið af þessum 

aðferðum? 

Með því að spyrja þessarar spurningar fáum við að sjá hvort  

þátttakandinn hafi rétta mynd af þeirri þekkingu sem hann býr yfir.  

• Ertu að nýta þér reikning með almennum brotum í daglegu lífi? 

Með því að leggja þessa spurningu fyrir fáum við að sjá hvort  lausnir 

á spurningunum hér að ofan haldist í hendur við það hvort  

þátttakendur nýti sér brotareikning í daglegu lífi og/eða hvort þeir noti 

brotareikning eitthvað yfir höfuð. 

•  Í hverju nýtirðu þér það? 

Síðast en ekki síst er forvitnilegt að sjá við hvaða  aðstæður  

þátttakendur nýta sér almenn brot í daglegu lífi. 
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Aðalnámskrá og aldurshópar. 

51 til 60 + ára 

Þegar einstaklingarnir á þessu aldursbili voru í grunnskóla var í gildi Námskrá 

fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri. Sú námskrá var gefin út af 

menntamálaráðuneytinu árið 1960. Í þeirri námsskrá er fjallað um reikning. Þar 

kemur fram að reikningskennslan eigi að veita þekkingu og leikni í almennum 

reikningi og kynna eigi nokkur einföldustu hugtök og aðferðir í flatar- og rúmfræð 

(Námskrá 1960:20). Síðan er fjallað nánar um það hvað nemendur eigi að læra í 

hverjum árgangi fyrir sig. Grunnurinn að almennum brotunum hefst með 

hlutfallaæfingu í 9 ára bekk með því að kenna nemendum að finna ½, 1/3 og ¼ af 

einföldun tölum. Í 11 ára bekk fara nemendur síðan að læra almenn brot. Í þeim 

bekk læra þeir eðli almennra brota með orðadæmum úr daglegu lífi, samlagningu 

og frádrátt samnefndra brota. Hugtökin teljari og nefnari eru kennd ásamt 

styttingu og lengingu brota. Marföldun og deiling brota er kennd með heilum 

tölum (3/4 * 1). Á þessum árum var skólaskyldualdurinn 14 ára svo að 13 ára börn 

voru svokallaður útskriftarhópur. Í þeim bekk áttu nemendur að hafa náð tökum á 

samlagningu, frádrætti, margföldun, lengingu og styttingu almennra brota ásamt 

því að geta gert brot samnefnd. Einnig áttu nemendur að hafa náð tökum á að 

breyta almennum brotum í tugabrot og tugabrotum í almenn brot og geta 

margfaldað og deilt með almennum brotum. (Námskrá 1960:21). 

 

41 til 50 ára 

Sama námskrá og í aldurshópinum fyrir ofan var notuð þegar þessi hópur var í 

grunnskóla, fyrir utan yngsta árganginn. Menntamálaráðuneytið gaf út nýja 

Aðalnámskrá fyrir grunnskóla árið 1976 og var sú námskrá gefin út í heftum fyrir 

hverja námsgrein en heftið fyrir stærðfræðina leit aldrei dagsins ljós. Því má ætla 

að námskráin frá árinu 1960 hafi verið höfð áfram til hliðsjónar við 

stærðfræðikennslu   
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31 til 40 ára 

Aðalnámskrá sem gefin var út 1976 var notuð þegar þessi hópur var í grunnskóla.  

Eins og sjá má hjá yngstu þátttakendum í hópnum hér fyrir ofan var sú námsskrá 

gefin út í sér heftum fyrir hverja námsgrein en heftið fyrir stærðfræðina leit aldrei 

dagsins ljós. Því má ætla að námsskráin frá árinu 1960 hafi verið höfð áfram til 

hliðsjónar við stærðfræði kennsluna. En hafa ber í huga að árið 1974 kom út nýtt 

námsefni í stærðfræði sem hefur að öllum líkindum haft bæði áhrif á inntak 

kennslunnar og kennsluaðferðir.    

 

21 til 30 ára 

Menntamálaráðuneytið gaf út nýja námskrá árið 1989 og var sú námskrá gefin út í 

einni bók þar sem hver námsgrein á sérstakan kafla. Í gildandi námskrá hjá 

þessum hópi í grunnskólanáminu flokkast almenn brot í flokk sem heitir 

reikningur, algebra og tölur. Samkvæmt því eiga nemendur í 4. til 6. bekk að læra 

eftirfarandi um almenn brot: Samlagningu og frádrátt samnefndra brota og 

einföldun ósamnefndra brota, þekkja samnefnara og tengsl milli almennra brota 

og tugabrota, margfalda og deila broti með heilli tölu (Menntamálaráðuneytið 

1989:150). Í 7. til 9. bekk eiga nemendur svo að læra samanburð á tugabrotum og 

almennum brotum ásamt lengingu, styttingu og að finna samnefnara 

(Menntamálaráðuneytið 1989:151).  

 

Núgildandi aðalnámsskrá 

Í Aðalnámskrá grunnskóla sem gefin er út árið 1999 er í fyrsta skipti sérstakt hefti 

fyrir stærðfræðihlutann.. Í því hefti flokkast almenn brot undir hlutföll og 

prósentur. Hver námgrein er sett fram með þremur flokkum markmiða. Þau eru 

lokamarkmið, áfangamarkmið og þrepamarkmið. Í lokamarkmiðunum er gefin 

heildarmynd af því sem stefnt er að í kennslu á grunnskólastigi. 

Áfangamarkmiðunum er skipt niður í þrjú stig. 1.-4. bekk, 5.-7. bekk og 8.-10. 

bekk. Áfangamarkmiðin eru meginviðmið í öllu skólastarfinu. Þrepamarkmiðin 

eru sett fram sem safn markmiða sem mynda heildarferli og stíganda í náminu til 

að ná settu lokamarkmiði (Menntamálaráðuneytið 1999:6). 
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 Í áfangamarkmiði fyrir 4. bekk (sem er lokamarkmið fyrir yngstastigið) má sjá að 

nemendur eiga að vera búnir að kynnast sambandinu á milli hluta og heildar ásamt 

því að þekkja hugtökin helmingur, þriðjungur og fjórðungur 

(Menntamálaráðuneytið 1999:30). Með þessu er strax farið að leggja grunn að 

brotaskilningi þar sem að fljótlega í náminu breytist hluturinn í teljara og heildin í 

nefnara. 

 Í áfangamarkmiði fyrir 7. bekk kemur fram að nemendur eiga að þekkja tengsl  

milli prósenta, tugabrota og almennra brota og geta breyt þar á milli                        

(Menntamálaráðuneytið 1999:69). Einnig eiga að geta fundið hluta af heilum 

tölum, til dæmis 2/5 af 20 og geta reiknað brot og prósentur af heilum stærðum 

(Menntamálaráðuneytið 1999:89). 

Í áfangamarkmiði fyrir 10 bekk kemur fram að nemendur eigi að vita hvenær tvö 

almenn brot séu jöfn, geta stytt og lengt almenn brot, fundið samnefnara fyrir þau 

og haft gott vald á röðun brota og ræðra talna (Menntamálaráðuneytið 1999:101). 

Nemendur eiga einnig að gera sér grein fyrir tengslum á milli prósenta, tugabrota 

og almenna brota (Menntamálaráðuneytið 1999:106).   
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Vægi brotareiknings í samræmdum prófum og 10 bekk. 

Í stærðfræði er brotareikningur flokkaður undir hlutföll og prósentur. Þegar vægi 

þess þáttar er skoðað á samræmdum prófum síðastliðin sex ár ( 2001 til 2006) má 

sjá að vægi þessa þáttar er ávallt svipað. Árið 2003 er hann lægstur eða 13,5 % af 

heildinni. Það ár var landsmeðaltalið 5,0 (Námsmatsstofnun 2003). Árin 2002, 

2005 og 2006 er vægið 14 %. Árið 2005 var landsmeðaltalið 6,3 og árið 2006 var 

það 6,5 (Námsmatsstofnun 2002,2005 og 2006). Árið 2001 er vægið 15 % 

(Námsmatsstofnun 2001) og árið 2004 er vægið 17,1 % en það ár var 

landsmeðaltalið 6,9 (Námsmatsstofnun 2004). Þegar  landsmeðaltal úr hlutanum 

Hlutföll og prósentur er skoðað á samræmdum prófum  frá árunum 2003 til 2006 

(sjá hér að ofan) kemur í ljós að eftir því sem vægið er meira á þeim þætti er 

landsmeðaltal einkunna einnig hærra (Námsmatsstofnun 2003-2006). Þessi munur 

er þó ekki nægilegur til að vera marktækur en engu að síður er fróðlegt að bera 

þessa tvo þætti saman. 
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Úrvinnsla 

Hér fyrir neðan kemur greining á þeim þáttum sem að við lögguðum upp með að 

skoða. 

 

Flokkun 
 

Við fórum yfir spurningarnar um brotin á spurningalistanum. Þar næst voru 

spurningalistarnir flokkaðir niður eftir aldri þátttakenda í fjóra megin aldurshópa. 

Flokkarnir eru 21-30 ára, 31 til 40 ára, 41 til 50 ára og 51 til 60 + ára. Eftir það 

var hver aldurhópur skoðaður með tillit til  kyns, hvort þátttakendur ættu börn og 

hvar þátttakendur luku grunnskólanámi. Þegar búið var að vinna hvern aldurshóp 

fyrir sig voru þeir bornir saman og fundið út hvort einhver munur væri á þekkingu 

á almennum brotum milli hópa og þeir þættir sem taldir eru upp hér að ofan bornir 

saman.  

 

Úrvinnsla gagna  
 
Samantekt á svörum við spurningum neðst á spurningablaði. 
 
Þegar við tókum saman svörin við spurningunum, kom í ljós að miklum 

meirihluta þátttakenda var brugðið við hversu illa gekk að svara spurningunum. 

Lítill munur var á aldurshópunum hvað varðar samantektina og var svarhlutfall 

þeirra sem var brugðið frá 67% til 91%. Í yngsta hópnum svöruðu um það bil  

75% því að þekking þeirra hefði komið þeim á óvart og þá hversu lítil hún var. Í 

næstu tveimur aldurshópunum var hlutfallið um 67% en hjá þeim elsta var það um 

það bil 91%. Það ber þó að taka fram að í elsta hópnum var minnst svörun og eru 

þær niðurstöður því ekki eins áreiðanlegar. Það helsta sem þátttakendur skrifuðu 

var hversu lítið þeir myndu, að þeir gætu ekki útskýrt hvað þeir væru að gera og 

hversu óöruggir þeir væru að leysa dæmin. Við spurðum einnig hvernig 

þátttakendur notuðu almenn brot í daglegu lífi (það er ef þeir notuðu almenn brot) 

og voru svörin mjög mismunandi. Flestir sögðust almennt ekki nota almenn brot 

en ef þeir gerðu það notuðu þeir einhverskonar tæki eða forrit til þess. Nokkrir af 
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þátttakendunum sögðust þó nota almenn brot þegar þeir væru að baka, skera pizzu 

eða við lausnir á dæmum.  

 

Úrvinnsla aldurflokka 

Að lokinni gagnasöfnun flokkuðum við upplýsingarnar eftir breytum og 

skoðuðum niðurstöðurnar. Breyturnar eru: 

 

1. Fjöldi réttrar svara með tilliti til kyns 

2. Fjöldi réttrar svara með tilliti til aldurshópa  

3. Fjöldi réttrar svara með tilliti til aldurshópa og kyns 

4. Fjöldi réttrar svara með tilliti til þeirra sem eiga barn/börn 11 ára og eldri 

5. Fjöldi réttrar svara með tillit til þeirra sem eiga barn/börn 11 ára og eldri út 

frá kyni 

6. Fjöldi réttrar svara með tilliti til hvar þeir tóku grunnskólapróf 

(höfuðborgasvæðið á móti landsbyggð) 

 

Í töflunum sem koma hér fyrir neðan sýnir bláa súlan mögulegan fjölda réttra svar 

við spurningunum en fjólubláa súlan sýnir hversu margir þátttakendur sem 

svöruðu þeim fjölda rétt. Það er ef bláa súlan nær upp í sex og fjólubláa súlan nær 

upp í tíu, merkir það að tíu þátttakendur svöruðu sex spurningum rétt af átta.  

Hér fyrir neðan má sjá myndrit og töflur sem við unnum ásamt samantekt af þeim 

til skýringar.  
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Mynd 4. Skipting á fjölda réttra svara með tilliti til kyns  
(af öllum hópnum) 
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 Tafla nr.1 

Skipting á fjölda réttra svara unnið út frá kyni. 

 
Fjöldi réttra svara 

 

Kk Kvk 

0 1 10 

1 1 11 

2 3 9 

3 5 12 

4 7 16 

5 2 7 

6 7 7 

7 11 10 

8 10 14 

Samtals þátttakendur 47 96 

 
 
 

Í heild skiluðu 143 þátttakendur svarblöðunum til okkar. Þar af voru 47 karlar og 

96 konur. Við úrvinnslu upplýsinga sem við lesum úr töflunni tökum við tillit til 

mismunar á fjölda þátttakenda og milli kynja. Þegar súluritið er skoðað kemur í 

ljós að konur skila mun færri réttum svörum en karlar. Þegar horft er til þess að 

svarþátttaka kvenna var tvöfalt meiri en hjá körlunum, teljum við þessar 

niðurstöður sláandi. Töluvert fleiri konur svara fáum spurningum rétt. 22 % 

kvennanna sem tóku þátt svara engri eða einni spurningu rétt á móti 4% karla. 

Þegar við skoðum síðan hópinn sem að svaraði sjö og átta spurningum rétt má sjá 

að það er töluvert hærra hlutfall hjá körlum eða 47% á móti 25% kvenna. Við 

veltum því fyrir okkur hver sé ástæðan fyrir þessu. Getur verið að konurnar séu 

ekki eins áræðnar og karlarnir, þær sjá dæmin og hafa ekki trú á að þær geti leyst 

þau eða er ástæðan sú að þær eru hræddar við að svara vitlaust svo að þær sleppa 

að svara eða kunna þetta ekki?  
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Mynd 5. Skipting á fjölda réttra svara með tilliti til aldurs 
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Tafla nr.2 

Skipting þátttakenda á milli aldurshópa 

Aldurs bil kk Kvk alls 

20 til 30 16 23 39 

31 til 40 18 34 52 

41 til 50 9 31 40 

51 til 60 + 4 8 12 

Alls 47 96 143 

 

 

Í þessari töflu með aldursskiptingu kemur í ljós að yngsti hópurinn (20 – 30 ára) 

skilar áberandi bestum niðurstöðum. Það kemur ekki á óvart þar sem væntanlega 

er styst síðan að þessi hópur var í skóla. Þegar skoðuð er útkoma allra aldurshópa 

hjá þeim sem svara engri eða einni spurningu rétt annarsvegar og sjö til átta rétt 

hinsvegar lítur útkoman svona út (sjá töflu nr.3).  

 



 32 

 

Tafla nr.3 

Tafla sýnir fjölda þeirra sem að svöruðu engri eða einni annarsvegar og sjö 

til átta spurningu rétt hinsvegar  í prósentum. 

Aldursbil Engin eða ein  spurning 

rétt 

Sjö eða átta  

spurningar réttar 

21-30 13% 49% 

31-40 13,5% 29% 

41-50 17,5% 23% 

51-60 + 33% 17% 

 

 

Í töflunni hér að ofan má sjá mynstur  milli hópanna. Þeir sem eru í yngsta 

flokknum koma best út. Þar eru 49% sem svara sjö eða átta spurningum rétt en 

einungis 13% sem svara engri eða einni spurningu rétt. Síðan er alltaf minna og 

minna hlutfall í hverjum aldurshóp sem svara sjö til átta spurningum rétt en hærra 

og hærra hlutfall sem svara engri eða einni spurningu rétt. Af þessum 

upplýsingum finnst okkur það koma vel í ljós að eftir því sem þátttakendur í 

þessari rannsókn eru yngri eru meiri líkur á að þeir muni það sem að þeir lærðu í 

grunnskóla um almenn brot. Einnig finnst okkur það koma fram í þessum 

upplýsingum að þeir eru ekki að nýta sér almenn brot í daglegu lífi eða geti 

kannski ekki fært þá þekkingu sem þeir nýta sér yfir í einskonar skóladæmi.  

Það sem er jafnvel mest sláandi er að bera saman aldurhópana 20-30 ára 

og 31-40 ára en í seinni hópnum eru mjög margir sem skila fáum (3-4) svörum 

rétt. Mjög fáir svara öllum spurningunum rétt. Í þessum tveimur hópum er 

athyglisvert að skoða toppana sem eru annars vegar í hópnum 20-30 ára þar sem 

langflestir svara öllum spurningunum rétt og hins vegar í hópnum 31-40 ára þar 

sem langflestir svara fjórum spurningum rétt. Í seinni hópunum tveimur jafnast 

svo dreifingin á svörunum. Athyglisvert er að skoða elsta aldursbilið þar sem 

dreifingin er jöfnust. Það verður samt að taka þeim niðurstöðum með fyrirvara þar 

sem fæstir voru í þeim aldurshópi.  
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Fjöldi réttrar svara með tilliti  til aldurshópa 

Töflurnar sem tilheyra þessari skiptingu eru fjórar. Þær eru hópurinn 21 til 30 ára, 

31 til 40 ára, 41 til 50 ára og 51 til 60 + ára. Sjá töflurnar hér fyrir neðan. 

Mynd 6. Kynjaskipting 21-30 ára 
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Mynd nr.6 

Tafla nr.4 

Taflan sýnir skiptingu þátttakenda í aldurshóp 20 til 30 ára í prósentum. 

 
Fjöldi réttra 

svara 

Allur 

hópurinn 

Allir 

% 

kk Kk  

% 

kvk Kvk 

% 

0 2 5% 0 0% 2 8,7% 

1 3 7,7% 0 0% 3 13% 

2 3 7,7% 2 12,5% 1 4,3% 

3 2 5% 1 6,3% 1 4,3% 

4 4 10,3% 1 6,3% 3 13% 

5 3 7,7% 1 6,3% 2 8,7% 

6 3 7,7% 2 12,5% 1 4,3% 

7 4 10,3% 2 12,5% 2 8,7% 

8 15 38,5% 7 43,8% 8 34,7% 

Alls 39  16  23  
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Á töflunni hér á undan sést að skiptingin er frekar jöfn. Í þessum hópi var jafnast 

hlutfall milli kvenna og karla og bæði kynin eru með svipaða skiptingu á milli 

fjölda réttra svara. Þó er athyglisvert að 21,7% kvennanna voru með engin eða eitt 

svar rétt en enginn karl var í þeim hóp. Það sem var einnig áberandi við þennan 

hóp var hve hátt hlutfall af svarendum skilaði öllum svörunum réttum. Þetta er 

einnig eini hópurinn þar sem konur og karlar koma frekar jafnt út. Í hinum 

aldurshópunum er áberandi hve mikill munur er á fjölda réttra svara þar sem 

konur eru með miklu færri rétt svör en karlarnir.  

 

 

 

 

Mynd 7. Kynjaskipting 31 til 40 ára 
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Tafla nr.5 

Taflan sýnir skiptingu þátttakenda á aldursbilinu 31 til 40 ára í prósentum 

 
Fjöldi 

réttra 

svara 

Allur 

hópurinn 

Alls 

% 

kk kk 

% 

kvk Kvk 

% 

0 3 5,8% 1 5,6% 2 5,9% 

1 4 7,8% 0 0% 4 11,8% 

2 1 1,9% 1 5,6% 0 0% 

3 6 11,5% 2 1,1% 4 11,8% 

4 14 26,9% 3 1,7% 11 32,3% 

5 4 7,8% 1 5,6% 3 8,8% 

6 5 9,6% 1 5,6% 4 11,8% 

7 10 19,2% 6 33,3% 4 11,8% 

8 5 9,6% 3 16,7% 2 5,9% 

Alls 52  18  34  

 

 

Hjá þessum aldurshópi svöruðu um helmingi færri karlar en konur. Samt má sjá 

þann áberandi mun sem er á fjölda réttra svara. Konurnar svara færri spurningum 

rétt að meðaltali en karlarnir. Ef við skoðum þá einstaklinga sem svara engri eða 

einni spurningu rétt má sjá að 17,7% kvennanna falla undir þann flokk en einungis 

5,6% karla. Ef við skoðum svo hópinn sem svarar öllum spurningum rétt er 

áberandi stærra hlutfall af körlum (16,7%) þar en konur (5,9%). Fróðlegt er að 

skoða fjölda þeirra kvenna sem svara fjórum spurningum rétt. Þetta er ekki í 

samræmi við það sem gerist hjá öðrum aldurshópum.  
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Mynd 8. Kynjaskipting 41 til 50 ára 
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Tafla nr.6 

Taflan sýnir skiptingu þátttakenda á aldursbilinu 41 til 50 ára í prósentum 

 
Fjöldi réttra svara Allur 

hópurinn 

Alls 

% 

Kk kk 

% 

kvk kvk 

% 

0 4 10% 0 0% 4 12,9% 

1 3 7,5% 1 11,1% 2 6,5% 

2 7 17,5% 0 0% 7 22,6% 

3 8 20% 2 22,2% 6 19,4% 

4 3 7,5% 2 22,2% 1 3,2% 

5 2 5% 0 0% 2 6,5% 

6 4 10% 2 22,2% 2 6,5% 

7 5 12,5% 2 22,2% 3 9,7% 

8 4 10% 0 0% 4 12,9% 

Alls 40  9  31  

 

Það sem er athyglisvert þegar lesið er úr þessari töflu er að sjá að það er enginn 

karl svo illa staddur að hann geti ekki svarað neinni spurningu rétt en það er 
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heldur enginn sem getur svarað öllum spurningunum rétt. Þegar við skoðum sama 

bil hjá konum, þ.e. hve stórt hlutfall svaraði engri spurningu rétt og síðan öllum 

spurningunum rétt kemur í ljós að í báðum tilfellum er það 12,9%. Við fáum 

miklu dreifðari getu hjá konunum en körlunum en það finnst okkur eðlilegt miðað 

við hvað það eru fáir karlar sem að taka þátt í þessum aldurshópi. 

 

 

Mynd 9. Kynjaskipting 51 til 60+ ára 
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Tafla nr.7 

Tafla sínir skiptingu þátttakenda á aldursbilinu 51 til 60 + í prósentum 

 
Fjöldi réttra 

svara 

Allur 

hópurinn 

Alls 

% 

kk kk 

% 

kvk kvk 

% 

0 2 16,7% 0 0% 2 25% 

1 2 16,7% 0 0% 2 25% 

2 1 8,3% 0 0% 1 12,5% 

3 1 8,3% 0 0% 1 12,5% 

4 2 16,7% 1 25% 1 12,5% 

5 0 0% 0 0% 0 0% 

6 2 16,7% 2 50% 0 0% 

7 2 16,7% 1 25% 1 12,5% 

8 0 0% 0 0% 0 0% 

Alls 12  4  8  

 

Þegar niðurstöðurnar úr þessum aldurhópi eru skoðaðar er athyglisvert að sjá að 

það er enginn karl sem svarar færri en fjórum spurningum rétt á meðan að 50% 

kvenna svara engri eða einni spurningu rétt. Engin þátttakandi nær að svara öllum 

spurningunum rétt. Vitaskuld hefur það áhrif á þessar niðurstöður hve fáir tóku 

þátt úr þessum aldurshópi.  
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Með myndritunum og töflunum hér fyrir neðan skoðum við mun á fjölda réttra 

svara með tilliti til hvort að þátttakendur eiga barn/börn eldri en 11 ára með tilliti 

til aldurs þátttakenda og kyns. 

Mynd 10. Útkoma þátttakenda sem eiga börn eldri en 11 ára. 
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Mynd 11. Útkoma þátttakenda sem eiga engin börn. 
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Tafla nr.8 

Taflan sýnir hvernig þátttakendur skiptast niður á fjölda réttra svara með 

tilliti til hvort þeir eigi börn ellefu ára eða eldri. 

Hvítu dálkarnir sýna fjölda einstaklinga eftir því hversu mörgum svörum þeir 

svöruðu rétt. Gulu dálkarnir sýna hvernig svörunin skiptist hlutfallslega. 

 

Fjöldi 
réttra 
svara 

kk 
engin 
börn 

kk 
engin 
börn 

% 

kvk 
engin 
börn 

kvk 
engin 
börn 

% 

Kk 
eiga 
börn 

kk 
eiga 
börn 

% 

kvk 
eiga 
börn 

kvk 
eiga 
börn 

% 
0 1 3,8 4 9,1 0 0,0 6 11,5 

1 1 3,8 5 11,4 0 0,0 6 11,5 

2 3 11,5 3 6,8 0 0,0 6 11,5 

3 2 7,7 4 9,1 3 14,3 8 15,4 

4 2 7,7 9 20,5 5 23,8 7 13,5 

5 1 3,8 3 6,8 1 4,8 4 7,7 

6 3 11,5 2 4,5 4 19,0 5 9,6 

7 6 23,1 5 11,4 5 23,8 5 9,6 

8 7 26,9 9 20,5 3 14,3 5 9,6 

Alls 26 100,0 44 100,1 21 100,0 52 99,9 

 

 

Áður en við skoðuðum niðurstöðurnar höfðum við myndað okkur þá tilgátu að 

foreldrar með börn á grunnskólaaldri þ.e. frá 11 ára aldri, stæðu betur að vígi en 

aðrir þátttakendur á sama aldri. Ástæðan fyrir þeirri hugmynd er að við álitum að 

þeir hefðu aðstoðað börnin sín við heimanámið og á þann hátt rifjað upp það sem  

þeir lærðu á sínum grunnskólaárum.  

Samkvæmt rannsókninni læsi fullorðinna eru konu líklegri til að aðstoða 

börn sín við heimanám (Elísabet…2006:32). Gerðum við að einhverju leyti ráð 

fyrir að renndi stoðum undir niðurstöður þessarar rannsóknar, en svo virðist ekki 

vera. Gildi þess að aðstoða börn sín við heimanám virðist ekki vera að skila sér í 

betri þekkingu á reikningi almennra brota. 

  Annars eru niðurstöðurnar í þessu flokki alveg í samræmi við niðurstöður 

hópa eftir aldurskiptingu þar sem yngsti hópurinn kemur best út enda er stutt síðan 
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að hann var í námi sjálfur og er það væntanlega hópurinn sem er barnlaus eða á 

börn sem eru yngri en ellefu ára. 

 

Með myndritunum og töflunum hér fyrir neðan skoðum við mun á fjölda réttra 

svara með tillit til búsetu þátttakenda á grunnskólaaldri. 

Mynd 12. Skipting á fjölda réttra svara með tillit til búsetu við lok 
grunnskóla 
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Tafla nr.9 

Taflan sýnir skiptingu á milli þeirra sem búa á höfuðborgasvæðinu 

annarsvegar og landsbyggðinni hinsvegar í prósentum. 

 
Fjöldi réttra svara Landsbyggðin % Höfuðborgasvæðið % 

0 3 5,4% 8 8,9% 

1 5 8,9% 7 7,8% 

2 5 8,9% 7 7,8% 

3 6 10,7% 11 12,2% 

4 9 16,1% 14 15,6% 

5 6 10,7% 6 6,7% 

6 7 12,5% 7 7,8% 

7 7 12,5% 14 15,6% 

8 8 14,3% 16 17,8% 

Samtals 56  90  

 

Fjöldi þátttakenda frá landsbyggðinni var 56 manns á móti 90 manns frá 

höfuðborgasvæðinu. Miðað við það eru þeir sem luku skóla á landsbyggðinni með 

hlutfallslega lægra svarhlutfall miðað við sjö eða átta spurningar réttar.  

 

Þegar heildin er skoðuð má sjá að munurinn milli landsbyggðarinnar og 

höfuðborgarsvæðisins felst í mun á fjölda réttra svara. Á landsbyggðinni svara 

flestir fjórum spurningum rétt en á höfuðborgarsvæðinu svara flestir öllum 

spurningum rétt. Ef við berum saman milli hópa þá einstaklinga sem svara engri 

eða einni spurningu rétt er hlutfallið 14,3 % hjá landsbyggðinni en 16,7% af þeim 

hjá höfuðborgasvæðinu. Ef við berum síðan saman þátttakendur sem svara sjö og 

átta spurningum rétt er hlutfallið 26,8% hjá landsbyggðinni og 33,4% hjá 

höfuðborgasvæðinu. Þessar niðurstöður gefa okkur ekki endilega rétta mynd af 

mun sem gæti verið á kennslu almennra brota á milli landsbyggðar og 

höfuðborgarinnar þar sem við fengum einungis upplýsingar um hvar þátttakendur 

luku grunnskólaprófi. Þannig gætu verið einstaklingar sem hafa verið alla sína 

grunnskólagöngu á landsbyggðinni en klárað síðasta árið á höfuðborgasvæðinu og 
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öfugt. Við áttuðum okkur ekki á þessum möguleika fyrr en við lögðum 

spurningablaðið fyrir þátttakendur en þá vorum við spurðar að því hvaða skóla 

ætti að setja inn þar sem einhverjir af þátttakendunum höfðu verið í mörgum 

skólum á sínum grunnskólaárum.  
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Niðurlag úr gagnavinnslu 

Þegar við skoðuðum svörun þátttakenda með tilliti til aldursskiptingar kom það 

ekki á óvart að í yngsta hópnum svöruðu flestir öllum spurningunum rétt þar sem 

styst er síðan sá hópur sat á skólabekk. Einnig ýta niðurstöðurnar úr þessari 

forkönnun undir þann grun sem við höfðum í upphafi, að almenningur væri ekki 

að gera sér grein fyrir því að hann nýtir sér almenn brot í daglegu lífi eins og í 

bakstri og fleiru. Við teljum að einstaklingar tengi það að reikna dæmin sem við 

lögðum fyrir sem skólabókadæmi en átti sig ekki á því að það er bein tenging á 

milli þeirra og þess sem að við erum að nota í brotareikningi í daglegu lífi.   

Okkur finnst einnig athyglisvert að fyrstu þrjár spurningarnar og spurning sex 

koma best út, sérstaklega hjá konum. Við teljum að ástæðan fyrir því sé að það 

þarf ekkert að reikna út í fyrstu þremur spurningunum þar geta þátttakendur nýtt 

sér almenna þekkingu sína. Í dæmi sex eru brot sem fólk þekkir eða getur tengd 

við það sem það sér dags daglega eins og merkingar á rjóma umbúðum. 

Spurningar fimm og átta komu verst út. Við teljum ástæðuna  fyrir því að 

spurning fimm kom svona illa út vera að svarið við henni var neikvæð tala. Við 

teljum ástæðuna fyrir því að spurning átta kom svona illa út vera vegna þess að 

þátttakendur rugluðu saman aðferðinni sem notuð er í margföldun eða jafnvel að 

þátttakendur séu ekki með nægilegan skilning á því sem að þeir eru að gera þegar 

deilt er með almennum brotum.  

Fyrst þegar við skoðuðum niðurstöðurnar úr hópnum þar sem þátttakendur áttu 

börn ellefu ára og eldri eða þá sem áttu engin börn eða ellefu ára eða yngri kom 

það okkur verulega á óvart að sjá að þær hugmyndir sem við höfðum um þessa 

hópa stóðust engan veginn. En eftir að hafa skoðað niðurstöðurnar í heild finnst 

okkur þetta vera raunhæfar niðurstöður.   
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Samantekt og lokaorð 

 
Við gerð þessarar forrannsóknar skoðuðum við hvað hefur einkennt kennslu í 

stærðfræði síðustu áratugi. Aðalnámskrá grunnskóla er það rit sem farið er eftir 

þegar ákvarðanir, um hvað og hvernig kenna skuli, eru teknar og í henni koma 

fram þau markmið sem styðjast skal við. Mikilvægt er að farið sé eftir 

Aðalnámskránni svo enginn þáttur verði eftir. Ef farið er eftir því á að nást sú 

heild og tenging sem þarf til að heildstætt nám geti átt sér stað. Yfirsýnina vantar 

þegar kennarar hafa ekki neinn ramma  til stuðnings. Það sem við sjáum þegar 

aldurshópar í forrannsókn okkar eru bornir saman, er hve mikil áhrif námskrá 

hefur. Þegar hóparnir eru bornir saman má leiða til lykta að muninn, milli elstu og 

yngstu hópa, megi að einhverju leyti útskýra með námskrárleysi í stærðfræði hjá 

elstu hópunum. Það sem getur einnig skýrt þennan mun er að með aldrinum er 

erfiðara að muna það sem lært var í grunnskóla.  

Markmiðin með stærðfræðikennslu eru oftar en ekki óljós þeim 

nemendum sem kennt er. Þess vegna er einn af meginþáttum stærðfræðihluta 

Aðalnámskrár að nemendur öðlist skilning á viðfangsefninu og tengslum þess við 

daglegt líf. Í forrannsókn okkar vildum við skoða þessi tengsl, hvort þau væru til 

staðar og hvort einstaklingar væru að nýta sér þekkingu sína og kunnáttu meðvitað 

við lausn stærðfræðidæma. Ákvörðun okkar að skoða eingöngu almenn brot var 

tekin með tilliti til þess að við töldum einstaklinga frekar vinna með almenn brot í 

daglegu lífi en aðra þætti stærðfræðinnar. Við notkun á almennum brotum þurfa 

einstaklingar að ná að túlka samband milli hluta og heildar og geta einnig notað 

táknmál stærðfræðinnar til að tjá sig í rituðu og töluðu máli.  

Rannsóknin okkar flokkast sem forrannsókn og fólst hún í því að kanna 

skilning og færni almennings á reikningi með almennum brotum og skoðuðum við 

niðurstöðurnar með tilliti til nokkurra breyta. Við fengum svör frá um það bil 150 

einstaklingum og unnum svo úr þeim niðurstöðum. Við skiptum hópnum niður í 

aldursbil og var kunnátta þátttakenda borin saman milli aldurshópa sem og kynja. 

Markmiðið með þessu var að bera saman þessa hópa til að sjá hvort einhver 

hópurinn kæmi betur út en annar og hvað ylli þeim mun. Á spurningablaði okkar 

voru dæmi sem reikna átti og í lokin voru þrjár spurningar sem könnuðu viðbrögð 

þátttakenda.  
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Mikill munur er á aldurshópunum þegar kemur að því að skoða hvaða 

námskrá  var í gildi. Hjá elstu aldurshópunum var ekki til eiginleg námskrá fyrir 

stærðfræði og teljum við að hægt sé að sjá mun hjá einstaklingum eftir því. Enn 

kemur í ljós hversu mikilvægt er að hafa ramma til stuðnings kennslu og 

kennsluhátta.    

Við skoðuðum einnig vægi brotareiknings í samræmdum prófum síðustu 

ára og komumst að því að eftir því sem vægi hlutfalla og prósenta er hærra, því 

hærri eru einkunnir miðað við landsmeðaltal.  

Í ljós kom þegar við fórum að vinna úr niðurstöðum að meirihluta þátttakenda var 

brugðið. Þeir voru hræddir við að sýna vankunnáttu sína, voru óöruggir  við lausn 

dæma og töluðu um hversu lítið þeir myndu. Flestir sögðust almennt ekki nota 

almenn brot í daglegu lífi en þegar viðræddum aðeins við þá um nýtingu almennra 

brota voru þeir samþykkir því að þeir notuðu almenn brot meira heldur en þeir 

gerður sér grein fyrir.  

 Í heild voru það 143 einstaklingar sem svöruðu spurningum okkar, 47 

karlar og 96 konur. Við úrvinnsluna tókum við tillit til mismunar milli fjölda 

kynja. Helstu niðurstöður eru að karlar svara mun fleiri spurningum rétt og fleiri 

konur svara einni eða engri spurningu rétt. Mikill munur er á aldurshópum og er 

áberandi best niðurstaða hjá yngsta hópnum (20-30 ára). Mest sláandi er 

samanburður á hópunum 20-30 og 31-40 en í seinni hópnum svara langflestir 

fáum (3-4) spurningum rétt. Okkur fannst mjög áhugavert að skoða breytuna sem 

sagði til um hvort þátttakendur ættu börn á grunnskólaaldri eða uppkomin börn 

sem hefðu lokið grunnskóla.  

Fyrirfram gerðum við okkur í hugarlund, að þeir þátttakendur sem hefðu 

farið í gegnum heimanám með börnum sínum, stæðu betur að vígi hvað varðar 

reikning dæma með almennum brotum.  Sérstaklega héldum við að konur í 

þessum hópi kæmu vel út þar sem þær eru líklegri til þess að aðstoða börn sín við 

heimanám. Við úrvinnsluna kom í ljós að því var ekki fyrir að fara. Samkvæmt 

rannsókn okkar er slík vinna ekki að skila sér sem betri þekking eða skilningur á 

almennum brotum.  

Þegar við bárum saman hópana með tilliti til hvar þeir luku 

grunnskólagöngu kom í ljós að fleiri af landsbyggðinni svara engri eða einni 

spurningu rétt og fleiri af höfuðborgarsvæðinu svara sjö eða átta spurningum rétt. 

Við höfðum samt fyrirvara á þessum niðurstöðum þar sem ekki var á hreinu hvort 
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einstaklingurinn hefði lokið eða verið alla grunnskólagöngu sína á viðkomandi 

stað.  

Það sem einkennir helst forrannsóknina að okkar mati er hvað 

einstaklingar eru hræddir við stærðfræði. Vankantar eru á tengingu þekkingar og 

kunnáttu annars vegar og tengslum við daglegt líf hins vegar. Okkur fannst mjög 

áhugavert að gera þessa forrannsókn og teljum við þessa vinnu forsenda þess að 

hægt sé að rannsaka þetta efni betur með tilliti til hvort ástæða sé að breyta 

áherslum um almenn brot í kennslu í grunnskólum landsins. Margt þyrfti þó að 

vera öðruvísi ef skoða ætti þennan þátt niður í kjölinn. Fyrir það fyrsta þyrfti 

úrtakið að vera stærra slembiúrtak úr þýðinu en ekki lítið þægindaúrtak. Það gæfi 

betri mynd og meira réttmæti. Gaman væri að skoða grunnskólanemendur og 

fylgjast með þeim alla skólagönguna til að sjá hvernig skilningur þeirra og færni 

breytist og þróast með árunum. Þótt óraunhæft sé, væri einnig gaman að skoða 

færni þeirra á fullorðinsárum og meta þá hvort (ef við á) ástæðan fyrir minnkandi 

færni sé eingöngu tengd aldri og/eða  hvaða aðrir þættir koma þar við sögu. 

Einnig væri hægt að fara í enn stærri rannsókn sem næði þá til fleiri landa og 

skoða þá mun eftir gildandi námskrám í hverju landi og bera saman getu kynja og 

aldurshópa.  

Þetta hefur verið mjög áhugaverð vinna sem hefur gefið okkur góðan 

skilning á þekkingu almennings á almennum brotum. Við gerum okkur þó grein 

fyrir að þessar niðurstöður er ekki hægt að færa yfir á þjóðina í heild. 
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