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1. Inngangur 

Menntamálaráðuneytið gefur út Aðalnámskrá grunnskóla í stærðfræði. Þar er að finna ýmis 

markmið sem menntamálaráðuneytið kveður á um að grunnskólarnir uppfylli auk tillagna að 

leiðum til að ná þeim. Í nýjustu Aðalnámskránni, sem gefin var út árið 2007, sést að töluvert 

er lagt upp úr að nemendur læri og nái tökum á algebru og er hún höfð sem ein af sex 

inntökum stærðfræðikennslunnar. Byrjað er að kenna hana í einfaldri mynd strax á yngsta 

stigi en hlutur hennar í stærðfræðikennslunni og þyngdarstig eykst eftir því sem ofar dregur í 

skólastiginu (Menntamálaráðuneytið, 2007, bls 19-20, 29-30, 41-42). 

 Í stærðfræðihluta Aðalnámskrár grunnskóla er rík áhersla lögð á að nemendur skilji 

hvernig hægt er að nota bókstafi í staðinn fyrir tölur við lok 7. bekkjar og er það ítrekað í 

lokamarkmiðum 10. bekkjar (Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 30, 33). Þrátt fyrir það reynist 

algebran mörgum nemendum á efsta stigi grunnskólans erfið. 

 Tilgangur stærðfræðikennslu samkvæmt aðalnámskrá grunnskólanna er meðal annars 

að nemendur hafi næga kunnáttu til að geta stundað framhaldsnám að eigin vali. Jafnframt er 

tekið fram að búist sé við að töluverður hluti nemenda hafi náð tökum á undirstöðuatriðum 

formlegrar algebru við lok grunnskólans (Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 7; 41). Á flestum, 

ef ekki öllum, brautum framhaldsskólans er krafa um að nemendur ljúki lágmarksfjölda 

eininga í stærðfræði. Í fyrstu áföngum framhaldsskóla er unnið með algebru og eru dæmin 

töluvert erfiðari en þau sem nemendur hafa kynnst í grunnskóla. Þeir nemendur sem áttu erfitt 

með að finna réttar lausnir algebrudæma í grunnskóla eiga þar af leiðandi enn erfiðara með 

það í framhaldsskóla og getur það haft áhrif á frekari skólagöngu þeirra. Þar af leiðandi getur 

skipt miklu máli að nemendur sjái ljósið í algebrunni strax í grunnskóla. 
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2. Algebra 

Þegar fólk er spurt hvað algebra sé dettur flestum í hug jöfnur með að minnsta kosti einni 

óþekktri stærð sem er einkennd með x-i eða einhverjum öðrum bókstaf eða tákni. Er það ekki 

að undra ef stærðfræðibækur í 8. og 9. bekk eru skoðaðar en töluverð áhersla var lögð á þá 

gerð algebrunnar (Björk, Björksten, Brolin, Ernestam og Ljungström, 1996: Guðbjörg 

Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir, 2006a; 2006b; 2006c; 2008).  

Algebra felur þó í sér mun meira en „bara“ jöfnureikning. Hægt er að flokka algebru í 

að minnsta kosti þrjá yfirflokka eftir dæmagerð; mynstur, jöfnur og föll, samkvæmt flokkun 

Selmu Óskarsdóttur og Sunnu Friðleifsdóttur og verður hverjum flokk líst betur hér á eftir 

(Selma Óskarsdóttir og Sunna Friðleifsdóttir, 2009, bls. 10-36).  

 

2.1. Mynstur 

Mynstur getur birst á ólíka vegu. Í fyrsta lagi geta mynstur verið hlutbundin en þá er mynstrið 

búið til úr einhverjum hlutum (Guðný Helga Gunnarsdóttir og Jónína Vala Kristinsdóttir, 

2003, bls. 3). Þannig væri hægt að búa til mynstur með því að raða mismunandi litum kubbum 

saman í ákveðna röð eins og til dæmis gulur- rauður- grænn- gulur –rauður –grænn og svo 

framvegis. Þegar byrjað er að kenna nemendum mynstur og algebru er mjög gott að byrja á 

því að notast við hluti þar sem að ungir nemendur eiga auðveldara með hlutbundna hugsun. 

Með tíð og tíma ná þeir á óhlutbundna stigið en hversu hratt og hvaða leið þeir fara fer allt 

eftir nemendunum (Hafdís Guðjónsdóttir og Jónína Vala Kristinsdóttir, 2007). Þar af leiðandi 

þarf að taka tillit til þess á hvaða stað nemendur eru í stærðfræðilegri hugsun sinni og miða 

útfærslu verkefna við það.  

Í öðru lagi er hægt að sýna mynstur myndrænt. Þau geta ýmist verið talnamynstur eða 

myndamynstur. Hægt er að æfa nemendur í að finna myndræn mynstur ýmist með því að láta 

þá leysa tilbúin verkefni sem kennarinn finnur eða láta þá sjálfa teikna upp mynstur (Guðný 

Helga Gunnarsdóttir og Jónína Vala Kristinsdóttir, 2003, bls. 3). Með því að láta nemendur 

búa til sín eigin myndrænu mynstur hvort sem það eru talna- eða myndamynstur er verið að 

gefa þeim meiri hlutdeild í náminu og verkefnum sínum. Ekki skemmir heldur fyrir gleðinni 

hjá nemendum ef þeir skiptast á verkefnum og leysa til dæmis verkefni sessunautarins. Þegar 

nemendur eru látnir búa til sín eigin verkefni þarf kennarinn að passa upp á að útskýra vel 

hvað þeir eigi að gera. Fátt er eins slæmt fyrir námsviljann og útkomu verkefna og að skilja 

ekki það sem á að gera (Ingvar Sigurgeirsson, 2005, bls. 22 og 24).   
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 Í verkefnaheftum með Sprota- og Einingabókunum er að finna ýmis dæmi sem 

tengjast myndrænum mynstrum líkt og eftirfarandi dæmi: 

 

Haltu áfram með mynstrin 

     O O O 

(Guðbjörg Pálsdóttir, 2002, bls. 22) 

 

Í því eiga nemendur að klára mynstrið og væri rétt svar „       “ þar sem að 

þeir skiptast alltaf á að koma broskallinn og fýlukallinn. Flestum nemendum reynist þessi 

þáttur algebrunnar léttbær og jafnvel dálítið skemmtilegur enda er hægt að útfæra þessi dæmi 

á ýmsa vegu. 

Að lokum er hægt að búa til mynstur hljóðrænt eða með hreyfingu  og er þar vel hægt 

að sameina tónlistarkennslu og íþróttir við stærðfræðina. Þannig væri til dæmis hægt að búa 

til mynstur með því að labba tíu skref og hoppa 5 sinnum eða fara í klappleik við nemendur. 

Klappleikurinn virkar þannig að kennarinn klappar saman höndunum í ákveðnum takti og 

eiga nemendur að herma eftir. En ef kennarinn klappar saman höndunum í sama takti tvisvar í 

röð „tapa“ nemendurnir. Þurfa nemendur því að hlusta eftir mynstrinu sem heyrist í klappinu 

og greina hvort það hafi heyrst á undan eða ekki (Guðný Helga Gunnarsdóttir og Jónína Vala 

Kristinsdóttir, 2003, bls. 3). Stærðfræðikennsla þarf ekki bara að fara fram í stærðfræðitímum 

heldur er einmitt mikilvægt að reyna að samþætta námsgreinarnar aðeins meira og nýta þau 

tækifæri sem gefast til þess. Þannig sjá nemendur að stærðfræðina sé hægt að finna alls staðar 

og að oft geti hún verið falin. 

Fyrir utan að mynstur geti verið ýmist myndræn, hlutbundin, hljóðræn eða hreyfing er 

einnig hægt að útfæra þau á ýmsa vegu. Þannig gæti verkefnið snúist um að finna villu eða 

reglu og skrá eða fylgja reglunni (Guðný Helga Gunnarsdóttir og Jónína Vala Kristinsdóttir, 

2003, bls. 3). Með því að láta nemendur leysa fjölbreytt mynsturverkefni eru meiri líkur á að 

áhuga nemenda sé viðhaldið en fátt er eins leiðinlegt og að leysa nánast sömu æfinguna sí og 

æ. Einnig skiptir máli upp á innri hvatningu að setja þau skemmtilega fram. Til dæmis með 

því að vera með samvinnu og eða tengja þau við daglegt líf en af nógu er að taka af mynstrum 

í kringum okkur (Ingvar Sigurgeirsson, 2005, bls.22-23). 

Ef stærðfræðihluti Aðalnámskrár grunnskólans er skoðaður og námsefnið sem gefið er 

út fyrir nemendur á yngsta stigi sést að mest áhersla er lögð á mynstur í algebrukennslu þeirra. 

Við lok 4. bekkjar eiga nemendur að hafa unnið skipulega að leit að mynstrum og tengslum á 
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milli stærða þannig að þeir geti með æfingunni alhæft útfrá einstökum dæmum og fundið 

almenna reglu. Einnig er lögð áhersla á að nemendur geti sagt frá því sem þeir eru að gera og 

nái með tíð og tíma valdi á tungumáli stærðfræðinnar (Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 19). 

Ekki er þó ætlast til þess að nemendur í 4. bekk séu búnir að ná góðu valdi á hugtökum 

stærðfræðinnar. Heldur er verið að meina að nemendur eigi að geta tjáð hugsanir sínar og sagt 

með sínum orðum hvað þeir eru að gera. Hvort þeir séu að leggja saman eða draga frá og 

hvernig þeir fara að því. Til að nemendur geti tjáð sig um stærðfræðina þurfa kennarar að vera 

fyrirmynd og nota og útskýra stærðfræðihugtök. Kennarar þurfa líka að hvetja nemendur til að 

tjá sig um það sem þeir eru að gera þar sem að töluverður munur er á því að hlusta á einhvern 

tala og telja sig skilja það eða ræða það sjálfur með eigin orðum og skilja það (Boaler, 2008, 

bls. 46-50). Þannig geta flestir lagt formúlur eða skilgreiningar á hugtökum á minnið en það 

getur verið erfiðara að koma þeim í eigin orð ef skilninginn vantar. 

 

2.2. Jöfnur 

Byrjað er að kenna nemendum jöfnureikning, í einföldustu mynd, strax á yngsta stigi en vægi 

jafna í stærðfræðikennslu eykst eftir því sem ofar dregur á grunnskólastiginu. Jafna er líkt og 

orðið ber með sér eitthvað tvennt sem er jafnstórt. Í stærðfræði er orðið jafna notað yfir tvær 

stæður eða gildi sem eru jafngildar og eru með jafnaðarmerki á milli sín. Þannig teljast bæði 

3+3=2+4 og a+2=b+3 vera jöfnur (Mörður Árnason, 2002a, bls. 724). Hugmyndir 

algebrunnar er að það sé nóg að skoða tölur almennt til að fá gagnlegar upplýsingar. Þannig 

þurfum við ekki alltaf að vera að reikna allt frá grunni heldur er hægt að setja ýmsar 

upplýsingar í jöfnu og fá svar (Stefán Ingi Valdimarsson og Þorsteinn Vilhjálmsson, 2000). Á 

það til dæmis við  jöfnuna x+x+x+x=4x. Hún segir okkur að hvort sem við leggjum sömu 

töluna fjórum sinnum saman eða margföldum hana með fjórum fáum við sama svarið. Skiptir 

þar engu máli hvaða tölur við setjum inn fyrir x þar sem jafnan er alltaf sönn. 

 Jöfnum er hægt að skipta í jöfnur með eyðum og jöfnur með bókstöfum. Í jöfnum með 

eyðum er oft notast við kassa eða strik til að undirstrika að eina töluna vantar. Byrjað er að 

kenna nemendum jöfnureikning með eyðufyllingu strax á yngsta stigi en þá er aðallega notast 

við samlagningu og frádrátt (Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 20). Til að geta reiknað jöfnur 

rétt þurfa nemendur að skilja hvað jafnaðarmerkið þýðir líkt og sést í einu dæmi í  

verkefnahefti sem fylgir með Einingu 5: 
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14 = 7 + __ 

(Guðbjörg Pálsdóttir, 2003a, bls. 10) 

 

Í fyrrgreindu dæmi á nemandinn að átta sig á hvaða tala plús 7 er 14. Þarf hann því að átta sig 

á og skilja jafnaðarmerkið, að það segi okkur að stæðurnar sitthvoru megin við 

jafnaðarmerkið þurfa að vera jafngild. Getum við því ímyndað okkur jafnaðarmerkið sem 

vegasalt sem getur ekki verið í jafnvægi nema það sé jafn mikið á sitthvorum endanum 

(Brekke, Grönmo og Rosén, 2000, bls. 8-9). 

 Jöfnur með eyðu í staðinn fyrir bókstaf reynast nemendum að jafnaði ekki eins erfið  

og jöfnur með bókstaf. Getur það stafað af því að ekki verður stór breyting á dæminu þar sem 

að nemendur hafa vanist því að þurfa að finna hvaða gildi vantar í eina eyðu. Hún er staðsett 

þar sem við skrifum heildarstærðina og hugsa fæstir um hana sem eyðu. Þrátt fyrir að flestir 

ráði við jöfnur með eyðum getur skipt verulegu máli hvar eyðan eða bilið er staðsett. Þannig 

eiga nemendur auðveldara með að reikna dæmi þar sem tvö gildi, þekkt og (ó)þekkt, eru 

vinstra megin við jafnaðarmerkið og eitt gildi hægra megin við það en þegar það er eitt gildi 

vinstra megin við jafnaðarmerkið og tvö gildi hægra megin við það. Ef við tökum dæmi þá 

teljast jöfnurnar  4 + __= 6  og 4 + 2 = __ til fyrra dæmisins, en jöfnurnar 6 = 2 + __ og __ = 2 

+ 4 til þess síðara. Ástæðan fyrir því er að nemendur venjast því að reikna frá vinstri til hægri 

með heildarupphæðina hægra megin við jafnaðarmerkið. Þannig eiga þeir ekki erfitt með að 

hugsa fjórir plús hvað sé 6 en eiga erfiðara að reikna sex er jafnt og tveir plús hvað. 

Einfaldlega vegna þess að þeim er ekki tamt að reikna í þeirri röð (Brekke, Grönmo og Rosén, 

2000, bls. 12-13).  

 Jöfnur með eyðum er mikilvægur grunnur í frekara algebrunámi. Til að þær virki eins 

vel og kostur er þurfa kennarar að vera meðvitaðir um að byggja á þeirri þekkingu sem komin 

er hjá nemendum og auka skilning þeirra á jafnaðarmerkinu. Ekki nægir að áætla að 

nemendur átti sig á hvernig jafnaðarmerkið virkar þar sem að algengur misskilningur er að 

nemendur telji það frekar vera „þar af leiðandi“ merki  en „jafnt og“ merki (Brekke, Grönmo 

og Rosén, 2000, bls. 8 og 12). Meðan nemendur eru enn bara að notast við tölustafi er rétti 

tíminn til að ýta undir skilning þeirra og uppræta misskilninginn. 

 Jöfnureikningur með bókstöfum er líkur jöfnureikningi með eyðum. Við þurfum enn 

að finna óþekkt gildi en í staðinn fyrir að tákna það með eyðu  er kominn bókstafur eða tákn í 

staðinn . Í Línu 6, æfingahefti með Einingu 6, sést í fyrsta skipti dæmi þar sem nemendur 

þurfa að reikna dæmi með tákni (Stefán Ingi Valdimarsson og Þorsteinn Vilhjálmsson, 2000). 
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Dæmið virðist frekar einfalt þar sem nemendum er gefið upp fyrir hvað táknið standi og þurfa 

þeir síðan að reikna nokkur dæmi þar sem þeir setja töluna inn fyrir táknið líkt og í tilteknu 

dæmi: 

Þetta er 3: ● 

Hvað er : ●●? ___ 

●●●?___ 

●●●●●?___ 

 

(Guðbjörg Pálsdóttir, 2003b, bls. 23) 

 

Þegar horft er á dæmið er ekki greinilegt hvað eigi að gera. Á að leggja saman „hringina“ eða 

margfalda? Því er þó svarað ef sýnidæmi í bókinni er skoðað þar sem að ætlast er til þess að 

nemendur leggi saman (Guðbjörg Pálsdóttir, 2003b, bls. 23). Ef sýnidæmið væri ekki í 

bókinni myndu margir freistast til að halda að það ætti að margfalda enda væri beðið um það 

þegar lengra liði á algebrunámið þar sem nemendum er kennt að  ab= a sinnum b. Gæti þessi 

útfærsla á algebrudæmum því ruglað nemendur síðar meir þegar þeir eiga allt í einu að reikna 

bókstafa og táknareikning með allt annari merkingu en önnur dæmi sem þeir hafa reiknað. 

 Vægi jöfnureiknings með bókstöfum eykst eftir því sem lengra líður á skólastigin og 

eru til að mynda allar jöfnurnar sem 8. og 9. bekkur leysir með bókstöfum (Guðbjörg 

Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir, 2006 a; 2006b; 2006c; 2008: Björk o.fl., 1996). Er 

það ekki að furða þar sem að töluvert er lagt upp úr jöfnu og öðru algebrunámi samkvæmt 

Aðalnámskrá og eiga nemendur við lok grunnskólans að vera búnir að fá æfingu í að leysa 

fyrsta stigs jöfnur og einfaldar annars stigs jöfnur, leysa orðadæmi, kunna forgangsröðun 

reikniaðgerða og geta tjáð sig um hvað þeir eru að gera (Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 

40-41). Ástæðan fyrir því er að algebra er undirstaða alls frekara stærðfræðináms en auk þess 

byggir raungreinareikningur á algebru. Í raungreinum er að mestu ef ekki öllu leyti unnið með 

formúlur, en formúlur eru ekkert annað en jöfnur sem standa fyrir eitthvað ákveðið (Stefán 

Ingi Valdimarsson og Þorsteinn Vilhjálmsson, 2000: Boaler og Humphreys, 2005, bls. 13). 

 Algebra er notuð víða annars staðar en í raungreinum.  Hún er töluvert notuð í iðnnámi 

og í iðngreinum. Í smíðum þarf til dæmis að nota hana til að átta sig á hversu mikið efnismagn 

þarf til dæmis í einn vegg eða heilt hús með því að setja ýmsar stærðir inn í ýmist rúmfræði- 

eða flatarmálsformúlur. Í flísalögn þarf að finna út hversu mikið flísalím og fúgusement þekja 

og hvað sé verið að leggja á stórt svæði þannig að ekki sé verið að blanda of mikið efni sem 



8 
 
 

færi þá til spillis með tilheyrandi kostnaði. Í vélstjórn þurfa nemendur að reikna út afl véla, 

gírhlutföll og allskyns vélræna vinnu með því að fylla út í tilteknar formúlur og mætti svo 

lengi áfram telja.  

 

2.3 Föll 

Föll eru skilgreind sem ákveðin aðgerð sem er gerð til að úthluta 

sérhverju staki úr ákveðnu mengi öðru staki í öðru mengi. Fyrra mengið 

væri hægt að kalla mengi A en það síðara mengi B og tengist sérhvert 

stak í mengi A eingöngu einu staki í mengi B.  Hins vegar geta stök í B 

tengst fleiri en einu staki í mengi A líkt og sést á mynd 1. Ef við 

hugsum okkur til dæmis stakið F(x) = x
2 

þá myndi F(x) vera stak í 

mengi B en x vera stak í mengi A.  Með því að setja inn stökin 2 annars Mynd 1: vörpun mengja 

 vegar og -2  hins vegar úr mengi A myndum við fá út stakið 4 í mengi 

 B í báðum tilvikum þar sem að 2
2
 og -2

2
 eru bæði 4 (Benedikt Steinar Magnússon, 2006).  

 Þegar talað er um föll sjá líklega flestir fyrir sér hnitakerfi eða gröf þar sem búið er að 

setja inn nokkra punkta og tengja með línu. Sú útfærsla er þó eingöngu ein af fimm útfærslum 

til að sýna föll. Þegar föll eru sett upp í gröf er vaninn að láta frumbreytuna á lárétta ásinn, oft 

kallaður x-ás, og fylgibreytuna á lóðrétta ásinn, oft kallaður y-ás. Með því að setja föll upp í 

gröf verður jafnan myndrænni og nemendur sem kunna að lesa af grafi átta sig betur á hvernig 

jafnan virkar. Þannig er hægt að sjá á línulegum föllum, föll með beinum línum, hvort að 

fallið fari stækkandi eða minnkandi allt eftir því í hvaða átt fallið hallar. Ef fallið stígur upp 

og er hærra í lokin en í byrjun vitum við að það fer vaxandi en ef það fellur niður fer það hins 

vegar minnkandi (Guðbjörg Pálsdóttir, Guðný Helga Gunnarsdóttir og Jónína Vala 

Kristinsdóttir, 2009a). Sem dæmi um þannig föll eru föll sem sýna verðgildi hlutabréfa. Þegar 

allt var í uppsveiflu á hlutabréfamarkaðinum urðu bréfin sífellt verðmætari og línan stefndi 

upp en þegar bankahrunið varð féll línan niður um leið og verðbréfin urðu verðminni. Þó að 

hægt sé að lesa úr gröfum hvort og hvar fallið er vaxandi eða minnkandi þarf oft meiri 

vitneskju til að skilja það sem lesið er úr þeim. Þannig er hægt að skoða vísitölu neysluverðs í 

grafi og sjá hvort að hún fer vaxandi eða minnkandi en án þess að hafa ákveðna þekkingu á 

henni veit fólk ekki hvort að það sé gott eða slæmt að hún sé að aukast eða minnka. Þar af 

leiðandi geta línuleg föll eingöngu sagt okkur hluta af sögunni og er það í höndum kennara að 

segja nemendum afganginn af sögunni til að hún hafi einhverja merkingu fyrir þá. 
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 Hinar fjórar aðferðirnar til að setja fram föll eru í fyrsta lagi að vera með lýsingu á 

samhengi í raunveruleikanum og er æskilegt að setja sem flest föll upp þannig fyrir unga 

nemendur til að þau verði þeim merkingarbærari (Guðbjörg Pálsdóttir, Guðný Helga 

Gunnarsdóttir og Jónína Vala Kristinsdóttir, 2009a). Þannig væri hægt að taka sem dæmi 

ummál rétthyrnings. Nemendur ættu þá að finna út hvaða áhrif það hefði á aðlægar hliðar ef 

lengdum á mótlægum hliðum yrði breytt án þess að ummál hans breyttist. Til að halda 

ummálinu alltaf því sama þarf að gera mótstæðar aðgerðir við aðlæga hlið. Það er ef við 

segjum að mótlægu hliðarnar heiti a og aðlægu hliðarnar b þá þarf að draga frá b þá tölu sem 

er lagt við a og deila í b með þeirri tölu sem er margfaldað í a.  

 

 

a  a-1  a۰2 

 

 

b 

       b+1          b/2 

 

 Í öðru lagi getur verið gott að setja upp töflu til að sjá samhengi á milli frumbreytunnar 

og fylgibreytunnar. Sú aðferð hefur verið notuð þegar nemendur hafa verið að öðlast æfingu í 

að setja föll upp í hnitakerfi. Frumbreytan og fylgibreytan þurfa þó ekki alltaf báðar að vera 

tölur líkt og eftirfarandi tafla sýnir:  

 

Nemandi Hæð (í sm) 

Jón 116 

Páll 98 

Sighvatur 86 

 

Reglan fyrir föll er að þau þau þurfa að tengjast og þó að það sé engin formúla til að setja 

nemendur og hæð inn í þá tengjast breyturnar saman í töflunni. Þannig tilheyrir hæðin 116 sm 

Jóni en hvorki Páli né Sighvati eða eins og við myndum segja á stærðfræðimáli. Gildið í 

mengi a, nemandi, tengist eingöngu einu gildi í mengi b, hæð (Guðbjörg Pálsdóttir, Guðný 

Helga Gunnarsdóttir og Jónína Vala Kristinsdóttir, 2009a: Selma Óskarsdóttir og Sunna 

Friðleifsdóttir, 2009, bls. 33).  

 Í þriðja lagi er hægt að lýsa föllum í mæltu máli. Þannig myndi setningin „ hjóluð 

vegalengd er háð hraðanum“ lýsa að hjóluð vegalengd er fall af hraða. Í því tilviki væri 

frumbreytan hraðinn en vegalengdin vera fylgibreytan. Gagnlegt er að æfa nemendur að tjá 
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sig um hvað þeir eru að gera og útskýra föll sem skráð eru með jöfnum  með eigin orðum en 

það er einmitt fjórða aðferðin til að lýsa föllum.  Ef við höldum áfram með hjóladæmið þá 

væri hægt að endurorða það á eftirfarandi máta þar sem miðað er við að hjólað sé í 5 mín 

F(x)=5 sinnum x. Ef við látum x vera  100m á mínútu fáum við F(100) = 5(mín) sinnum 

100(m/mín)  eða F(100)=500m. Eftir því sem við síðan minnkum eða aukum hraðann fáum 

við nýtt gildi í mengi b (Guðbjörg Pálsdóttir, Guðný Helga Gunnarsdóttir og Jónína Vala 

Kristinsdóttir, 2009a). 
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3. Tilgangur rannsóknar 

Tilgangur rannsóknarinnar er að rannsaka hvaða skilning og misskilning nemendur eru með 

varðandi jöfnuhluta algebrunnar. Með það að markmiði að finna leiðir til að aðstoða 

nemendur að skilja jöfnur betur og bæta kennsluna. Ákveðið var að kanna eingöngu skilning 

nemenda á jöfnureikningi þar sem sem að mest áhersla er lögð á þann hluta algebrunnar í 

framhaldsskólanámi. 

Fyrir nemendur getur skipt töluverðu máli upp á áframhaldandi nám að þeir séu búnir 

að ná tökum á algebru við lok grunnskóla þar sem ekki er hægt að fara í gegnum námsbrautir 

á framhaldsskólastigi án þess að hafa lokið stærðfræðiáfanga þar sem töluverð áhersla er lögð 

á algebru. 

 

3.1. Rannsóknarspurning 

Tvær spurningar eru hafðar að leiðarsljósi við gerð verkefnisins. Yfirspurningin er „Hver er 

skilningur og misskilningur nemenda í algebru?“ og undirspurningin er „Hvaða leiðir er hægt 

að fara til að aðstoða nemendur að ná tökum á algebru?“ 

 

3.2. Val á rannsóknaraðferð 

Greinandi verkefni var notað til að kanna hvar misskilningur og skilningur nemenda væri. 

Greinandi verkefni er hægt að nota á fleiri vegu eins og til að sjá hvaða lausnaleiðir nemendur 

nota eða til að ákvarða hvort tiltekin kennsluaðferð henti vel til að nemendurnir nái að læra 

það sem kennt er.  Tilgangur greinandi verkefna er fyrst og fremst að finna veikleika og 

styrkleika nemenda þannig að kennarar geti brugðist við á viðeigandi hátt. Þannig gæti 

greinandi próf sýnt að nemendur hafi ekki nægilegan talnaskilning og tengdu ekki tölur saman 

við fjölda hluta. Þá getur kennarinn brugðist við og farið betur yfir hvernig við teljum hluti og 

reynt að finna aðrar aðferðir til að auka skilning nemenda (Brekke, 1995, bls. 15-17). 

Greinandi próf eru því ágætis verkfæri fyrir kennara til að auðvelda þeim að hjálpa 

nemendum . Með því að nota greinandi verkefni markvisst og vinna úr niðurstöðum þeirra er 

einnig verið að leiða til meiri einstaklingsmiðunar en mikil áhersla er lögð á hana í 

skólakerfinu í dag. 

Höfundur bjó til greinandi verkefni og var norskt greinandi verkefni og námsbækur úr 

8. og 9. bekk hafðar til hliðsjónar. Einungis voru notuð jöfnu og stæðudæmi þar sem að 

nemendur þurfa að kunna að leysa jöfnur hvort sem er í áframhaldandi námi eða daglegu lífi. 
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Engin orðadæmi voru höfð í verkefninu til að lestrarörðuleikar hefðu ekki áhrif á útkomuna. 

Áherslan var því eingöngu lögð á skilninginn á reikniaðgerðunum og lausnaleiðina.  

 

3.3. Val á þátttakendum rannsóknar 

Þar sem kannað var í hverju misskilningur nemenda fælist í jöfnureikningi var ákveðið að láta 

nemendur með mismunandi námsgetu taka greinandi verkefnið. Hópurinn skiptist í fimm 

slaka nemendur, fimm nemendur sem eiga auðvelt með stærðfræði og fimm nemendur sem 

eru ágætir í stærðfræði. Þar af leiðandi er námsgeta nemenda tiltölulega fjölbreytt. 

 

2.4. Framkvæmd rannsóknar 

Skólastjóri í íslenskum grunnskóla valdi 15 nemendur í 9. bekk til að taka greinandi verkefni 

og mættu þeir allir í tímann. Búið var að númera blöðin og var því ekki hægt að rekja 

verkefnin til einstakra nemenda. Sú aðferð var valin til að þeir þyrftu ekki að hafa áhyggjur af 

því að fólk þeim óviðkomið vissi um námsgetu þeirra en hún getur verið mikið feimnismál 

fyrir nemendur sem eru slakir í stærðfræði sem og öðrum fögum.  

Nemendur voru beðnir um að vanda sig við lausn verkefnisins þótt það hefði engin 

áhrif á einkunn þeirra og fengu þeir 40 mínútur til að klára það. Allir nemendurnir kláruðu á 

þeim tíma en það tók þá fljótustu ekki nema rúmar 20 mínútur að leysa verkefnið. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þ R Ó U N V Í S I T Ö L U N N AR 
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4. Niðurstöður rannsóknarinnar 

Þegar greinandi verkefnin voru skoðuð kom helst á óvart hvað fjöldi réttra svara var jafn hjá 

nemendum þar sem að í nemendahópnum töldust fimm nemendur hafa slaka færni í 

stærðfræði. Einungis tveir nemendur greindu sig frá hópnum en þrettán nemendur höfðu á 

milli tíu og þrettán rétt svör af átján en hinir tveir voru með fimm og átta rétt svör. Það hefði 

þó ekki átt að koma á óvart þar sem að svo virðist sem geta nemenda í algebru sé ekki alltaf í 

beinu sambandi við námsgetu nemenda í öðrum þáttum stærðfræðinnar (Novotná og Hoch, 

2008, bls.93). 

 Ekki verður greint frá öllum svörum nemenda heldur verða eingöngu nokkur tekin 

fyrir og skoðuð betur. Ef grannt er skoðað sést að eingöngu eru sýnd svör tiltölulega fárra 

nemenda og er það vegna þess að sumir sýndu ekki útreikninga sína. Þrátt fyrir að hluti 

nemenda hefði ekki sýnt útreikningana er þó hægt að áætla lausnaleið þeirra með því að bera 

saman útkomu þeirra og þær lausnaleiðir sem gefa tiltekið svar. 

 

4.1 Einföldun 

Í fyrstu tveimur liðum einföldunarhlutans var kannað hvernig nemendur legðu saman tvö 

óþekkt gildi og eitt þekkt gildi. Röð óþekktu gildana var mismunandi á milli dæmanna til að 

kanna hvort það hefði einhver áhrif á lausnaleiðir nemenda hvar í dæminu óþekktu gildin 

stæðu. Í ljós kom að fyrir alla nema einn skipti ekki máli hvar í dæminu óþekktu gildin stóðu 

en oft vilja nemendur reikna dæmi frá vinstri til hægri líkt og þegar þeir lesa. Getur það stafað 

af því að eingöngu er verið að vinna með eina reikniaðgerð. Þar af leiðandi þurfa nemendur 

ekki að hugsa um forgangsröðun reikniaðgerða og fallið í allar þær gryfjur sem þar eru að 

finna (Brekke, Grönmo og Rosén, 2000, bls.12 og 14). 

 Í dæmi 1.b voru nemendur beðnir um að einfalda stæðuna 8y+1+1y. Allir 

nemendurnir nema einn gátu fundið rétta lausn í dæminu og var áhugavert að sjá í hverju 

misskilningurinn lá. Reiknaði hann dæmið eins og um jöfnu væri að ræða í staðinn fyrir 

stæðu. Sést það á því að hann breytti um formerki á 1y við það að færa það til innan 

stæðunnar en algengt er að nemendur skipti um formerki á gildinu sem það „færir“ yfir 

jafnaðarmerkið. Fékk hann því svarið 7y+1  í staðinn fyrir 9y+1.  

 

Dæmi 1b   

Nemandi  11   
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Ekki er hægt að skrifa lausnaleið nemandans á klaufavillu þar sem að hann gerði nákvæmlega 

sömu villuna í dæmi 1.h, (a+b)+(a-b). Dæmi 1.h er töluvert flóknara en dæmi 1.b og áttaði 

nemandinn sig á að í lagi væri að taka í burtu svigana án þess að breyta nokkru. Hins vegar 

áttaði hann sig ekki á því að hann þyrfti ekki að breyta formerkjunum þegar hann drægi 

saman eins bókstafi. Það er að þegar hann færði –b til +b innan stæðunnar breytti hann 

formerkinu á –b þannig að það yrði +b líkt og sést í útreikningi hans: 

 

Dæmi 1h  

Nemanda 11    

 

Er því greinilega þörf á því að fara betur yfir muninn á stæðum og jöfnum hjá tilteknum 

nemenda þar sem að fyrir utan formerkjabreytinguna nær nemandinn að leysa rétt úr 

stæðunni. Við yfirlestur á fræðunum fannst ekkert um misskilning nemenda á mismun jafna 

og stæða þó að hann geti greinilega verið til staðar. Gæti það ef til vill verið vegna þess að 

það sé sjaldgæft að það trufli nemendur en í 15 manna hóp var það einungis að hrjá einn 

nemanda. Hluta af stæðu og jöfnuvandamálinu má ef til vill rekja til skorts á skilningi á 

jafnaðarmerkinu og að hann átti sig ekki á því afhverju hann er að „breyta“ formerkjunum 

þegar hann færir gildi yfir jafnaðarmerkið. En algengt er að skilningi nemenda á 

jafnaðarmerkinu sé ábótavant. Einnig getur verið að hann átti sig ekki á því að ekki skipti máli 

í hvaða röð við skrifum gildin í samlagningar- og frádráttardæmum. Þannig fáum við alltaf 5 

út hvort sem við skrifum dæmi upp sem 5+0 eða 0+5 (Carpenter, Franke og Levi, 2003, bls. 

22-23, 54). 

 Það kom verulega á óvart að staðsetning á óþekktum gildum í samlagningardæmum 

gæti skipt máli fyrir nemendur í 9. bekk þar sem að þeir hafa fengið töluverða æfingu í 

stæðudæmum (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir, 2006c, bls. 35-40). Ef til 

vill getur ástæðan legið í að stæðudæmum og jöfnudæmum er haldið aðskyldum í 

stærðfræðibókunum sem nemendur í 9. bekk eru með. Þannig er eingöngu verið að æfa þá í að 

nota tilteknar aðgerðir rétt en ekki verið að æfa skilning þeirra og hæfni til að meta hvað sé 

best að gera í hverju tilfelli (Boaler og Humphreys, 2005, bls.112). 

 Í greinandi verkefninu voru tvö margföldunardæmi þar sem staðsetning 

margföldunarmerkisins var misjöfn milli stæðanna. Í dæmi 1.e, 2t۰3 + 4, áttu nemendur að 

byrja á að margfalda en í dæmi 1.f , 6+2۰ x, var margföldunarliðurinn aftastur.  Búist var við 

að nemendur myndu standa sig betur í dæmi 1.e en í dæmi 1.f þar sem að að nemendu r gátu 
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fengið rétt svar með því að reikna frá vinstri til hægri. Það er að með því að lesa dæmið líkt og 

við myndum lesa bók er hægt að fá rétt svar (Brekke, Grönmo og Rosén, 2000, bls.14). 

Hins vegar kom í ljós að jafn margir nemendur skiluðu réttu svari í báðum dæmunum eða átta 

nemendur af 15.  

Fjórir af þeim sjö nemendum sem skiluðu röngu svari fundu ranga lausn í báðum 

liðunum og var lausnaleið þeirra sú sama. Í staðinn fyrir að byrja á því að margfalda byrjuðu 

þeir á því að leggja saman tölurnar og margfalda síðan við óþekkta gildið. Ekki er þó hægt að 

stimpla það á að nemendur reyni að reikna frá vinstri til hægri þar sem að allir nema einn af 

þeim sem skiluðu fyrrgreindu svari gerðu sömu mistök í lið 1.e þrátt fyrir að það væri í raun 

ekki fyrsta aðgerðin í því dæmi. Er vandamálið því að öllum líkindum skortur á þekkingu á 

forgangsröðun reikniaðgerða þannig að þeir byrja á því að leggja saman í staðinn fyrir að 

byrja á því að margfalda. Mikilvægt er fyrir nemendur að kunna forgangsröðun aðgerða í 

jöfnureikningi þar sem að mjög ólík niðurstaða fæst eftir því hvaða aðgerðir eru reiknaðar 

fyrst (Brekke, Grönmo og Rosén, 2000, bls. 12-13). 

 Athygli vakti að samband var á rangra svara í 1.e og svara í 1.f. Þannig gáfu allir, 

nema einn nemandi, sem skiluðu svarinu 2t sinnum 7  í 1.e einnig rangt svar í 1.f en allir þeir 

sem skiluðu svarinu 5t+4 í 1.e skiluðu réttu svari í 1.f. Getur það stafað af því að þeir sem 

tilheyra 2t sinnum 7 hópnum virðast ekki átta sig á forgangsröðun aðgerða en hinn hópurinn 

virðist hins vegar gera það þó að þeir hafi ekki getað leyst rétt úr margölduninni í fyrra 

skiptið. Sést það á því að forgangsliðirnir eru fyrst lagðir saman hjá nemendunum sem fengu 

svarið 5t+4. 

 Í dæmi 1.c, 10x
2
+3x+7x

2
, er verið að kanna kunnáttu nemenda í veldareikningi. 

Nemendur leituðu ýmissa leiða til að sleppa við veldið á óþekkta gildinu. Þannig færði einn 

nemandinn veldið yfir á töluna í dæmi 1.c. Við það losaði hann sig við veldið af bókstafnum 

og var kominn með þægilega stæðu þar sem ekki þurfti að gera annað en að leggja saman x-

in, 100x+3x+49x, og fá út 152x. Getur þessi misskilningur stafað af því að áður en nemendur 

lærðu bókstafareikning með veldum þá var veldið alltaf á tölustöfunum (Guðbjörg Pálsdóttir 

og Guðný Helga Gunnarsdóttir, 2006a, bls. 63). Annar nemandi áttaði sig á því að leggja ætti 

10 og 7 saman, í dæmi 1.c, en í staðinn fyrir að stoppa þar og fá út 17x
2
 lagði hann líka saman 

veldin og fékk út 17x
4
+3x. Skilningur þessa nemanda á veldum í bókstafareikningi var meiri 

en þess sem tilgreindur var hér að framan þar sem hann var áttaði sig á að halda ætti x og x
2
 

aðskyldum þó að veldið hefði að lokum ekki verið rétt reiknað (Brekke, Grönmo og Rosén, 

2000, bls. 37). 
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Nemendum gekk mjög illa að finna rétt svar í dæmum 1.g, 7x(3x+1), og 1.d, 2+(3-x). 

Röngu svörin eru fjölbreytt og er hægt að sjá þau í fylgiskjali b. Eitt svarið kom þó oftar fyrir 

en önnur í dæmi 1.g og var það 28x. Fengu nemendur það með því að margfalda 7x við 3x og 

fá 21x, margfalda síðan 7x í 1 og fá 7x og leggja að lokum tölurnar saman. Getur það stafað af 

því að nemendur hugsi sér bókstafina sem hluti. Það er að við höfum 7 appelsínur sinnum 

þrjár appelsínur og svarið því 21 appelsína þar sem að ekki er rökrétt að við séum með 21 

appelsínu appelsínu (Brekke, Grönmo og Rosén, 2000, bls. 38). Um helmingur röngu 

svaranna átti það sameiginlegt að nemendur áttuðu sig á því að þeir ættu að margfalda 7x í 

bæði 3x og 1 en hins vegar var misjafnt hvort að x-in væru til staðar og  í hvaða veldi þau 

voru. Nemendurnir sem tóku greinandi verkefnið hafa ekki fengið mikla þjálfun í 

veldisreikningi í algebru ef skoðaðar eru stærðfræðibækurnar sem þeir hafa verið með og 

getur það hafa sett strik í reikninginn  enda er algebra nógu flókin fyrir marga þó hún sé ekki 

sett upp í annað veldi.  

Í dæmi 1.d. áttu nemendur einnig í vandræðum með að leysa rétt úr sviganum. Vildu 

flestir þeirra margfalda í staðinn fyrir að leggja saman. Má rekja það til þess að nemendur eru 

vanir því að um margföldun sé að ræða ef ein tala stendur fyrir framan svigann. Er því 

mögulega hægt að skrifa eitthvað af röngu svörunum á fljótfærni eða að þeir horfi á líkindin 

með mismunandi stæðum eða jöfnum. Þannig komi ósjálfrátt margföldun í hugann þegar þeir 

sjá eina tölu fyrir utan sviga. Einnig er töluverð áhersla lögð á margföldun og deilingu í 9. 

bekk sem getur haft áhrif á hvað þeir sjá þegar þeir skoða dæmin (Brekke, Grönmo og Rosén, 

2000, bls. 36-37). Ef litið er framhjá því að nemendur hafi framkvæmt ranga reikniaðgerð 

tókst engum þeirra sem svöruðu rangt að margfalda rétt í svigann í dæmi 1.g líkt og í dæmi 

1.d.   

    

4.2. Finna gildi x í dæmum með einni óþekktri stærð 

 Í öðrum hluta greinandi verkefnisins áttu nemendur að finna óþekkt gildi með því að leysa 

jöfnu. Í fyrsta dæminu, 5x+7+3=9x-10, áttu nemendur að leysa jöfnudæmi þar sem eingöngu 

var notaður frádráttur og samlagning. Flestir nemendanna, 12 af 15, fengu rétt svar og kom 

það ekki á óvart. Hins vegar kom á óvart að einn nemandi setti stórt spurningamerki þar sem 

svarið átti að vera en gat hins vegar reiknað næsta dæmi rétt þó að það væri mjög svipað 

dæmi 1.a. Hjá þeim tveim sem svöruðu rangt var vandamálið ólíkt. Annar  kláraði ekki 

útreikninginn þar sem hann fékk 4x=20 og skilaði svarinu x=20. Gleymdust því 3x einhvers 

staðar sem hann gaf ekki upp. Hinn nemandinn áttaði sig ekki á hvernig ætti að minnka jöfnu 
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með deilingu. Hann byrjað rétt með því að finna út að best væri að deila með 4 þar sem hann 

var með 4x en í staðinn fyrir að deila báðum megin við jafnaðarmerkið deildi hann bara með 

fjórum öðru megin eins og sést á útreikningi hans. 

 

Dæmi 2.a 

Nemandi 10   

 

Gæti vandamálið stafað af skilningsleysi á jafnaðarmerkinu þannig að hann átti sig ekki á að 

það eigi að virka eins og vog þar sem að gildið þarf að vera jafnhátt báðum megin við það. En 

algengt er að nemendur skilji ekki jafnaðarmerkið og líti frekar á það sem „þar af leiðandi“ 

merki (Carpenter, Franke og Levi, 2003, bls. 10-14).  Fyrir utan að nota jafnaðarmerkið ekki 

rétt voru sumir sem notuðu það hreint ekki eða bara þegar þeim hentaði líkt og í eftirfarandi  

útreikningum: 

 

Dæmi 2.a 

Nemandi 13  

 

 

 

Dæmi 2.a  

Nemandi 2 

 

 Ef litið er á dæmi 2.b, 6۰x + 5 – 1 = 7x, sést að nemendum gengur betur að reikna það 

en dæmið á undan en einungis einn svaraði því rangt. Dæmin eru mjög svipuð en helsti 

munurinn er að í fyrri jöfnunni eru óþekkt og þekkt gildi fyrir aftan jafnaðarmerkið en 

einungis eitt óþekkt gildi í þeirri seinni. Þar af leiðandi þurfa nemendur ekki að færa til eins 

mörg gildi í þeirri seinni og þeirri fyrri. Því miður er erfitt að sjá hvar misskilningur eina 

nemandans sem svaraði rangt liggur þar sem að erfitt er að skilja útreikninga hans: 

 

Dæmi 2.b   

Nemandi 2  
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Getur það stafað af því að hann hafi ekki nægilegan skilning á jafnaðarmerkinu. Skilningurinn 

er þó einhver þar sem að nemandinn náði að svara öðrum liðum í dæmi 2 rétt. Hins vegar er 

greinilegt þegar útreikningar hans í greinandi verkefninu eru skoðaðir að hann notar ekki 

tölurnar til að reikna á blaðinu heldur notar hann það frekar til að koma einhverjum hugsunum 

frá sér. Að kunna að skrifa niður dæmi og reikna á blaði er mikilvægt í stærðfræði. Þar með er 

ekki sagt að banna eigi nemendum að reikna í huganum heldur getur reikningur á blaði verið 

mikilvægt hjálpartæki fyrir nemendur og ætti að vera eitt af þekkingunni sem þeir afla sér í 

stærðfræðináminu. Með því að skrifa dæmi upp á blað og fara í gegnum það lið fyrir lið sér 

nemandinn svart á hvítu hvað hann er að gera og hann kemur hugsunum sínum á skipulegt 

form í staðinn fyrir að um handahófskenndar þreyfingar sé að ræða (Brekke, 1995, bls.4-5). 

Einnig á kennarinn auðveldara með að sjá hvar þarf að bæta skilninginn ef hann sér 

útreikningana og getur brugðist við í samræmi við það og nemandinn græðir meira á því. 

 Í dæmi 2.c , 5(x+x)+2(x+8)=40, komu í ljós, líkt og í dæmi 1.g og 1.d, erfiðleikar við 

að margfalda rétt í sviga. Þó gekk nemendum almennt betur að finna rétta lausn í dæmi 2.c en 

í dæmi 1.d og 1.g.  Einn nemandi náði að leysa allar reikniaðgerðirnar rétt fyrir utan að leysa 

fyrsta lið dæmisins, 5(x+x). Í staðinn fyrir að margfalda 5 í 2x lagði hann 5 við 2x og leysti 

hann því út úr sviganum líkt og ef samlagningarmerki væri á milli hans og fimmunnar. 

Nemandinn gat aftur á móti leyst rétt úr seinni sviganum. Ástæðan fyrir því getur ef til vill 

verið að hann hafi ekki þann grunn sem hann þarf til að yfirfæra þekkingu sína af einu sviði 

yfir á annað þar sem grunnurinn í algebrunámi er að leggja saman eins tákn. Einnig getur haft 

áhrif að nemendur eru ekki vanir því að leysa úr svigum þar sem að tvær stærðir af sama 

óþekkta gildinu eru til staðar heldur vinna aðallega með sviga þar sem eru þekkt og óþekkt 

gildi (Boaler og Humphreys, 2005, bls 112).   

 Í síðasta liðnum í dæmi 2 , 
2𝑥−1

𝑥
= 1, er verið að kanna hvaða lausnaleiðir nemendur 

fara þegar óþekkt gildi er í nefnara og teljara. Samkvæmt bók Brekke, Grönmo og Rosén, 

Veiledning til algebra F,H ogJ, er algengt að nemendur prufi sig áfram til að finna rétt svar 

með því að setja inn mismunandi tölur fyrir x (2000, bls. 45). Líkur eru að svo hafi einnig 

verið í þessu dæmi enda var hægt að sjá svarið án þess að reikna það. Þó voru margir sem 

leystu jöfnuna til að finna réttu lausnina. Misjafnt var á hvaða stigi í lausnaleiðinni nemendur, 

sem fundu ekki rétta lausn, gerðu mistök en þau tengdust öll misskilningi á jafnaðarmerkinu 

og eða skort á þekkingu á deilingu í bókstafareikningi (Brekke, Grönmo og Rosén, 2000, bls. 

44-45) . Ef lausnaleið nemanda númer 10 er skoðuð sést að hann reynir að lagfæra dæmið 

þannig að það verði þægilegra viðureignar. 
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Dæmi 2.d 

Nemandi 10  

 

Ólíkt flestum  hinna nemendanna reynir hann ekki að stytta eða lengja liðina báðum megin 

heldur dregur hann frá nefnaranum og hluta af teljaranum til að reyna að losa sig við x-ið í 

nefnaranum. Það er þó ekki hægt þar sem ekki er hægt að leggja við eða draga frá í 

deilingardæmum eða almennum brotum þar sem að svarið breytist við það. Einnig hefði hann 

getað séð að hann hefði gert eitthvað rangt þegar hann var kominn með núll í nefnarann þar 

sem ekki er hægt að deila núlli í einhverja tölu. Tilteknum nemenda hefði því gagnast mikið 

að kunna aðferðir til að sannreyna svör sín.  

 Hinir nemendurnir, sem fundu ranga lausn, reyndu einnig að lagfæra dæmið til að 

auðveldara væri að finna lausnina. Misjafnt var hvort að þeir lengdu eða styttu liðina báðum 

megin við jafnaðarmerkið eða ekki en flestir þeirra vildu bæta við bæði nefnarann og 

teljarann. Nemendur hafa þó fengið ágæta æfingu í brotareikningi en í öllum bókunum nema 

einni sem þeir eru með, í 8. og 9. bekk, er sérkafli um almenn brot (Guðbjörg Pálsdóttir og 

Guðný Helga Gunnarsdóttir, 2006a, bls.46-57; 2006b, bls. 4-15, 2006c, bls. 99-111: Björk 

o.fl., 1996, bls. 158-189). 

 

4.3. Finna gildi  x þar sem gildi annarra stærða eru gefin upp 

Í þriðja hluta greinandi verkefnisins er verið að kanna hvernig nemendur fara að því að setja 

inn uppgefnar stærðir í jöfnu og finna að því loknu eitt óþekkt gildi. Fyrsti liðurinn, x=c+d, er 

einfaldastur þar sem að nemendur fá svarið á óþekkta gildinu x með því einu að setja inn 

þekktu stærðirnar og leggja þær saman. Eingöngu tveimur tókst ekki að finna rétt svar og má 

rekja svar annars nemandans til þess að hann dró frá í staðinn fyrir að leggja saman. Hinn 

nemandinn fann sitt svar líklega með því að setja inn 1 fyrir bæði c og d  en þannig er hægt að 

fá x=2 líkt og hann svaraði  (Brekke, Grönmo og Rosén, 2000, bls. 33). Hann náði ekki heldur 

að reikna hina liðina í dæmi 3 rétt þó hann hefði reiknað flesta liðina í dæmi 2 rétt og liggur 

skilningsleysið að öllum líkindum á bókstöfunum sjálfum. Að hann átti sig ekki á því að hægt 

sé að skipta út bókstöfum fyrir uppgefin gildi og reyni þar að leiðandi að finna sín eigin gildi. 

 Flest öll mistökin sem gerð voru í þriðja hluta greinandi verkefnisins tengdist 

skilningsleysi á jafnaðarmerkinu. Í dæmi 3.b., y – b = -c + x, var til dæmis lausnaleið eins 

nemandans eftirfarandi 
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Dæmi 3b 

Nemandi 13   

 

Þar sést að í staðinn fyrir að gera sömu aðgerðina sitthvoru megin við jafnaðarmerkið færir 

hann -7 yfir til +5 án þess að breyta um formerki á sjöunni og fær út -2. Getur það stafað af 

því að hann skilji ekki hvað hann er að gera þegar hann er að „færa“ yfir jafnaðarmerkið. Í 

dæmi 3.c., 
𝑧−1

𝑚
= 𝑏, er greinarmunur á vandamálinu. Í því bættu nemendur nýjum gildum við 

jöfnuna og þá eingöngu við aðra stæðuna og litu framhjá hinni. Þar áttuðu nemendur sig á að 

þeir þyrftu að bæta við gildum til að losna við þau sem fyrir voru en hins vegar áttuðu þeir sig 

ekki á jafnvæginu sem þarf að vera á milli beggja jafnanna. Ef við lítum á jöfnu eins og 

vegasalt breytist þyngdarpunkturinn ef við breytum eingöngu einni stæðu. Þannig getur til 

dæmis fólk sem er misþungt fundið jafnvægi á vegasalti ef það færir sig framar eða aftar á því 

en þótt það finni jafnvægispunktinn er ekki þar með sagt að það sé jafn þungt.  

 

4.4. Skilningur nemenda 

Síðasti þáttur greinandi verkefnisins er hvernig nemendur skilja jöfnur og kom sá þáttur 

almennt verst út hjá nemendum. Gefin var upp jafna og áttu nemendur að svara því hvort að 

tilteknar jöfnur  væru alltaf, aldrei eða gætu verið sannar og var beðið um frekari útskýringu 

ef þeir sögðu að jafnan gæti verið sönn.  

Í dæmi 4.a,  x + y – c = x + y - p, sögðu flestir eða 11 af 15 nemendum að jafnan gæti 

verið sönn og komu 10 af þeim með rétta útskýringu. Að hún væri sönn ef p og c hefði sama 

gildið eða p og c væru jafngild. Hins vegar voru margir þeirra óvissir hvort að það gæti 

mögulega verið og var beðið oftast um aðstoð í þessum lið af öllum dæmunum í greinandi 

verkefninu. Þegar nemendurnir sem báðu um aðstoð voru spurðir af hverju c og p gætu ekki 

haft sama gildið krossuðu þeir við rétt svar og komu með rétta útskýringu þar sem að ekkert 

var því til fyrirstöðu að um sama gildið væri að ræða. Einn nemandi krossaði við rétt svar en 

kom með ranga útskýringu og sagði hann að jafnan væri sönn þegar p kæmi í staðinn fyrir c. 

Það er hins vegar ekki rétt enda værum við ekki með sömu jöfnuna ef við myndum skipta út 

táknum.  
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 Í lið b., 
𝑥۰5+16

𝑥
=

21

3
, þurfa nemendur að leysa jöfnu með deilingu og svöruðu 10 að 

hún væri alltaf röng, sem er rangt þar sem að hún er alltaf sönn. Ástæðan fyrir svarinu er að 

nemendur töldu að þeir mættu taka x-in út þar sem að bæði var x í nefnaranum og teljaranum.  

 

Dæmi 4.b   

Nemandi 4 

 

Við þá aðgerð voru þeir komnir með 5+16=21/3  sem gat ekki verið satt. Vandamálið þar var 

þar af leiðandi ekki að fullu misskilningur á jafnaðarmerkinu heldur þekkingarleysi á hvernig 

má stytta í almennum brotum. Þar sem að samlagningarmerki var í teljaranum var ekki hægt 

að taka út nefnarann með því að deila bara í annað gildi teljarans. Þrátt fyrir að nemendum 

hafi almennt gengið illa að finna rétta lausn á þessum lið svöruðu þrír rétt. Auk þess var einn 

nemandi sem fann út rétt gildi á x en í staðinn fyrir að segja að jafnan væri alltaf rétt sagði 

hann að hún gæti verið rétt ef x væri jafnt og 8. Áttar hann sig því ekki á að með því að fá út 

að tiltekið tákn sé tiltekin tala þá er jafnan alltaf sönn. Nemendur í 9. bekk hafa fengið mjög 

litla æfingu í þessari gerð jafna og getur það útskýrt hversu illa þeim gekk.  

 Dæmi 4.c  , x-y=y+x, er líkt og dæmi 4.a en grundvallarmunurinn er að í staðinn fyrir 

að vera með fjögur óþekkt gildi eru þau eingöngu tvö. Einnig fáum við eitthvað ákveðið gildi 

fyrir y sem ekki er hægt að fá í dæmi 4.a. Þessi munur hefur þó töluverð áhrif á lausnir 

nemenda þar sem að 10 nemendur gátu svarað dæmi 4.a rétt en enginn nemandi dæmi 4.c. 

rétt. Meirihluti nemenda, níu af fimmtán, sagði að jafnan væri aldrei sönn og getur það stafað 

af því að hún er ósönn ef allar tölur nema ein eru notaðar fyrir y. Það er ef nemendur prófuðu 

sig áfram með því að nota mismunandi gildi fengu þeir alltaf út sitthvora töluna við 

jafnaðarmerkið nema ef þeir settu inn gildið 0 fyrir y. Þeir sem reyndu að einfalda jöfnuna 

með því að draga saman lík tákn fengu hins vegar út y=0 og gátu þar með sett 0 í staðinn fyrir 

y. Þar sem að y er jafnt og 0 skiptir engu máli hvaða gildi er á x þar sem að við fáum alltaf 

sömu töluna út hvort sem við leggjum við eða drögum núll frá tölunni (Carpenter, Franke og 

Levi, 2003, bls.54). Einn nemandi var nálægt því að finna rétta lausn en hann sagði að jafnan 

gæti verið sönn þegar x og y væri bæði 0. Náði hann því að y þyrfti að vera 0 en áttaði sig 

ekki á því að x gæti verið hvaða tala sem er. Gæti ástæðan fyrir því verið að með því að finna 

út að y væri 0 hafi hann yfirfært þá lausn einnig yfir á x. 



22 
 
 

4.5. Hvar liggja vandamálin 

Þegar greinandi verkefnið er skoðað í heild sést að leggja þarf meiri áherslu á skilning 

nemenda á jafnaðarmerkinu. En í flestum dæmanna gerði einhver nemandi mistök sem 

tengdust misskilningi eða skilningsleysi á jafnaðarmerkinu. Einnig væri hægt að segja að fara 

þurfi betur yfir aðferðirnar eða reglurnar í jöfnureikningi þannig að nemendur muni að bara 

þegar þeir „færa“ tölur og tákn yfir jafnaðarmerkið skiptast þær yfir í mótvæga aðgerð. Það er 

að plús verður mínus og deiling að margföldun. Sú aðferð er þó ekki nógu hentug þar sem að 

þá er meira verið að reyna á minni nemenda og hæfni til að herma eftir því sem þeir hafa gert 

og minna lagt upp úr skilningi þeirra (Maffei, Maffei og Alessandra, 2006, bls. 113). Ef 

minnið bregst þeim þá hafa þeir engar útkomuleiðir eða bakdyr til að fara í gegnum til að 

finna rétta lausn og þeir standa ráðalausir frammi fyrir verkefninu. En hins vegar geta þeir 

fikrað sig áfram að réttri lausn ef þeir hafa skilning á því sem þeir eru að gera. 

 Einnig kom í ljós að hjá einum nemandanum var vandamálið að hann taldi að reikna 

ætti jöfnur og stæður eins. Gerði hann  að minnsta kosti engan greinarmun á þeim þegar hann 

var að einfalda. Gæti það tengst því að hann skilji í raun ekki hvað hann er að gera þegar hann 

tekur til dæmis í burtu +5 öðrum megin við jafnaðarmerkið og setur -5 hinum megin við það.  

 Að lokum áttu nemendur í vandræðum með forgangsröðun aðgerða og skipti þar ekki 

öllu máli hvar margliðan var staðsett í jöfnunni. Þar sem einungis hluti verkefnisins fólst í að 

greina hvar misskilningur nemenda lægi verður hér á eftir lýst aðferðum sem hægt er að nota 

til að auka skilning nemenda á algebrureikningi. Enda er lítill tilgangur í að greina vandamál 

nemenda ef ekkert er gert með niðurstöðurnar. 
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5. Aðferðir til að aðstoða nemendur 
Margir nemendur eiga erfitt með að reikna algebru á einhverjum tímapunkti og hafa 

rannsóknir sýnt að ekki sé víst að nemendur eigi auðvelt með algebru þó að þeir séu sterkir 

námslega í öðrum þáttum stærðfræðinnar (Novotná og Hoch, 2008, bls. 93: Matthews og 

Farmer, 2008, bls. 496 ). Gæti það stafað af því að í algebrunni er verið að koma með bókstafi 

inn í reikninginn sem truflar allt kerfið. Þannig finnst mörgum ekki erfitt að fylla í eyður í 

reikningsdæmum en ef bókstafur er settur í eyðuna breytist dæmið allt í einu úr því að vera 

þægilegt viðureignar í eitthvað dulmál sem erfitt reynist að leysa.  

 Þó að áhersla sé lögð á að auka þurfi skilning nemenda þarf einnig að kenna 

undirstöðuaðgerðir í algebru eins og forgangsröðun aðgerða en Aðalnámskrá grunnskólanna 

krefst þess að nemendur séu búnir að ná tökum á henni (Menntamálaráðuneytið, 2007, bls.19-

20, 29-30 og 40-41).  

 

5.1. Auka skilning á jöfnureikningi 

Fólk er almennt sammála um að nemendur þurfi að skilja stærðfræði. En hvað felst í 

skilningi? Hægt er að skýra skilning sem mælikvarða á magn og gæði þeirra tengsla sem 

einhver tiltekin hugmynd hefur við þær hugmyndir sem til staðar eru. Þannig eru nemendur 

með því betri skilning eftir því sem tengslin eru fleiri og betri (Guðbjörg Pálsdóttir, Guðný 

Helga Gunnarsdóttir og Jónína Vala Kristinsdóttir, 2009b). Misjafnt er hvaða hugmyndir og 

skilning nemendur eru með áður en þeir hefja skipulagt nám og er því best ef hægt sé að miða 

kennsluna við hvern og einn. Til að kennarar geti áttað sig á því hvaða skilning nemendur 

hafa er ágætt að hafa umræður þar sem nemendum er gefinn tiltekinn tími til að hugsa um 

svarið áður en þeim gefst kostur á að tjá sig. Þannig eru meiri líkur á að sem flestir vilji og 

geti tjáð sig auk þess sem kennarinn fær betri mynd af skilningi nemenda (Boaler og 

Humphreys, 2005, bls.16-17). 

Algebra er flókin að því leyti að skilningur þarf að vera á mörgum sviðum og mun 

meiri en í mörgum öðrum stærðfræðiaðgerðum. Þannig þarf eingöngu að skilja í margföldun 

að við erum í raun að leggja sömu töluna saman í jafn mörg skipti og margfaldað er með. 

Þannig er 4 sinnum þrír ekkert annað en 3 + 3 + 3 + 3 eða jafnt og 12. Í algebru þurfa 

nemendur hins vegar að kunna skil á grunnreikniaðgerðunum fjórum, skilja hvernig 

jafnaðarmerkið virkar, hvernig við notum tákn í reikningi og svo framvegis 

(Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 33-34). Ef skilning nemenda vantar á eingöngu einni af 

hinum mörgu aðgerðum sem þarf að framkvæma í algebru lenda þeir í vandræðum. Getur það 
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leitt til þess að þeir geti ekki leyst dæmið rétt þó að þeir hafi getu til að að leysa einstök atriði 

þess vel og rétt.  

 

5.1.1. Stæður og jöfnur  

Eitt af því sem nemendur þurfa að átta sig á er munurinn á stæðum og jöfnum. Aðalmunurinn 

á þessu tvennu er að stæða er stærðartákn sem ekki er hægt að fá lausn á án þess að fá 

uppgefið fyrir hvað óþekktu gildin standa. Jafna er hins vegar tvær jafngildar stæður  með 

jafnaðarmerki á milli og er hægt að finna hvað óþekkta gildið er með því að leysa jöfnuna 

(Mörður Árnason, 2002a, bls. 724: Mörður Árnason, 2002b, bls. 1508). Þannig er dæmið 

7x+3 stæða en dæmið 3x+7=2x+8 jafna. Helsti munurinn á jöfnum og stæðum sem 

nemendur sjá er að ekki er hægt að finna óþekkta gildið í stæðum eins og kom fram áðan en 

misauðveldlega eða erfiðlega gengur að finna óþekkta/u gildið/in í jöfnum.  

Allir nema einn, sem tóku þátt í rannsókninni, áttuðu sig á þessum mun og er það því 

ekki algengur misskilningur hjá nemendum. En þar sem ekki allir nemendur átta sig á 

muninum er full ástæða að finna leiðir til að uppræta misskilninginn þar sem að hann hefur 

töluverð áhrif á lausnina. Í fyrsta lagi skiptir miklu máli að nemendum sé bent á muninn á 

jöfnum og stæðum þar sem ekki er hægt að gera ráð fyrir því að þeir átti sig á honum af 

sjálfsdáðum. Ef ein stærðfræðibókin sem kennd er í 9. bekk er skoðuð sést að lítið er gert til 

að bera saman stæður og jöfnur og er þeim haldið aðskyldum. Þannig geta nemendur ekki 

æfst í að meta hvort að um jöfnu eða stæðu sé að ræða og hvaða aðgerða sé þörf (Björk o.fl., 

1996, bls. 125-143). 

 Í öðru lagi getur hjálpað nemendum að fara skipulega yfir það að ekki skiptir máli 

hvar gildin standa ef um samlagningu eða frádrátt er að ræða svo framarlega sem formerkin 

fylgja gildunum. Þannig skipti ekki öllu máli hvort að við skrifum stæðuna upp sem a + b + c 

eða c + a + b og þannig er stæðan  a – b + c einnig eins og stæðan c – b + a. Þar sem að 

margir nemendur eiga erfitt með að skilja bókstafina í algebru getur verið gott að byrja á því 

að sýna nemendum samlagningar- og frádráttardæmi þar sem eingöngu eru notaðar tölur. 

Flestir ef ekki allir nemendur eru komnir með góðan skilning á tölustöfum og er því verið að 

tengja nýja þekkingu við þá sem fyrir er (Carpenter, Franke og Levi, 2003, bls. 55: Guðbjörg 

Pálsdóttir. Guðný Helga Gunnarsdóttir og Jónína Vala Kristinsdóttir, 2009b). 

 Þegar verið er að kenna nemendum hvernig það er í lagi að færa plús og mínus gildi 

til og frá innan stæðunnar án þess að breyta formerkinu er mikilvægt að það sé þannig gert að 

nemendur leggi ekki bara aðferðina á minnið heldur að þeir þurfi að hugsa og skilja hvað sé 
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verið að gera. Allt of algengt er að nemendur telji að þeir þurfi bara að leggja á minnið 

aðferðina og óþarfi sé að hugsa um hvað þeir séu að gera í stærðfræði á meðan þeim finnist 

þeir þurfa að hugsa um hvað þeir séu að gera í öðrum fögum (Boaler, 2008, bls. 40: Boaler og 

Humphreys, 2005, bls. 117). Ef til vill er ástæðan fyrir því sú að algebra og annað 

stærðfræðinám er stundum líkt færibandavinnu. Nemendur fá endalaust af svipuðum dæmum 

þar sem þeir eiga alltaf að gera það sama eða að minnsta kosti mjög svipað. Sýnir það kannski 

þá miklu áherslu sem lögð er á kunnáttuna en ekki skilninginn. Það er að allt er í lagi hjá 

nemendum svo framarlega sem þeir geti fundið rétta svarið óháð því hvort að skilningur er til 

staðar eða ekki.  

Að lokum þurfa nemendur að  skilja jafnaðarmerkið og afhverju við erum að „breyta“ 

formerkjum þegar við „færum“ stærðir yfir jafnaðarmerkið í jöfnureikningi. Breyta og færa 

var sett í gæsalappir þar sem að við erum í raun ekki að breyta formerkjum né færa stærðir 

yfir jafnaðarmerkið þó að það sé oft skrifað þannig heldur erum við að gera sömu aðgerðina 

báðum megin við jafnaðarmerkið. Það er ef við ætlum að margfalda með fjórum við stæðuna 

öðrum megin við jafnaðarmerkið þurfum við einnig að gera það við stæðuna hinu megin 

(Carpenter, Franke og Levi, 2003, bls. 126). Nánar verður greint frá jafnaðarmerkinu í 

sérkafla hér á eftir en augunum frekar beint að umræðum til að auka skilninginn á 

fyrrgreindum atriðum.  

Í hinum ýmsu bókum og greinum er áhersla lögð á samræður og talað mál í 

stærðfræðikennslu og þar af leiðandi algebrukennslu. Að mikilvægt sé að nemendur fái fleiri 

tækifæri til að ræða saman um það sem þeir eru að gera og hvernig þeir skilji til dæmis 

eitthvað tiltekið algebrudæmi. Umræður er hægt að skipuleggja á ólíka vegu og væri til dæmis 

hægt að láta nemendur fá fyrst tiltekinn tíma til að íhuga spurninguna áður en þeir svara eða 

mynda litla umræðuhópa sem koma síðan hugmyndum sínum á framfæri (Boaler og 

Humphreys, 2005, bls. 16-17: Brekke, Grönmo og Rosén, 2000, bls. 65-66, Guðbjörg 

Pálsdóttir, Guðrún Helga Gunnarsdóttir og Jónína Vala Kristinsdóttir, 2009b). Kostir og gallar 

fylgja því hvaða aðferð er notuð í umræðum og þarf kennarinn að hafa í huga eftir hverju 

hann sækist og fyrri þekkingu nemenda en einnig þarf hann að passa sig á því að gefa 

nemendum nægan tíma til umhugsunar. Ef nemendur byrja á því að hugsa einstaklingslega 

um lausnina eða skilning sinn fá þeir tækifæri til að átta sig á dæminum og með því að gefa 

þeim tiltekinn tíma er verið að koma í veg fyrir það þeir sem eru fljótastir að hugsa svari 

alltaf. Ef nemendur vinna hins vegar í pörum fá nemendur tækifæri til að skiptast á skoðunum 

og átta sig á því hvort að einhver misskilningur er til staðar og geta þá leiðrétt hvorn annan ef 
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misskilningurinn varðar ekki sömu atriði. Helsti kosturinn við paravinnu er að þá verður 

ákveðið trúnaðartraust á milli nemendanna þar sem að það eru bara þeir tveir sem eru að ræða 

saman. Það er sérstaklega mikilvægt þar sem nemendur eru ekki vanir að ræða saman eða eru 

að byrja á nýju námsefni sem þeir eru óöryggir á. Auk þess verða nemendur að vera virkir til 

að umræðurnar geti verið og erfitt er fyrir þá að sitja hjá og segja ekki neitt eins og getur átt 

sér stað í hópavinnu. Hópavinnan getur samt verið ágæt kennsluaðferð þar sem að þá koma 

fleiri hugmyndir fram ef nemendur eru virkir en þó er alltaf hætta á því að einhverjir verði 

óvirkir og komi sínum hugmyndum ekki á framfæri vegna feimni eða óöryggis (Brekke, 

Grönmo og Rosén, 2000, bls. 66). Hvort sem nemendur byrja á að vinna einstaklingslega, í 

paravinnu eða í hópavinnu skiptir töluverðu máli að nemendur eða hópar fái tækifæri til að 

koma sínum skoðunum á framfæri. Þannig geta nemendur séð og heyrt að hægt er að fara 

mismunandi leiðir til að finna sömu lausnina og kennarinn getur leiðrétt þann misskilning sem 

á sér stað hjá nemendum, ef hann er þá einhver. 

 

5.1.2. Samband milli mismunandi þátta stærðfræðinnar og algebru 

Stærðfræðikennsla, og líklega algebrukennsla, er frekar fastmótuð og hefur hún verið keimlík 

í öllum skólaheimsóknunum sem höfundur hefur farið í. Kennarinn stendur upp við töflu og 

reiknar nokkur sýnidæmi og lætur síðan nemendurna reikna sjálfa nokkur dæmi og aðstoðar 

þá eftir föngum. Lítið er um umræður og áherslan lögð á reglu eða tiltekna lausnaleið. Þó eru 

líkur á að í öðrum skólum, og jafnvel í öðrum tímum hjá kennurunum sem kíkt var til, séu 

fleiri kennsluaðferðir notaðar enda kveður stærðfræðihluti- Aðalnámskrár á um að nemendur 

geti tjáð sig um lausnaleiðir og stærðfræði almennt (Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 6).   

 Til að hjálpa nemendum að ná og skilja algebruna getur verið gott að tengja hana við 

aðra þætti stærðfræðinnar. Með því að sýna nemendum hvernig öll stærðfræði tengist saman á 

einn eða fleiri vegu aukast tengingarnar sem þeir hafa við algebruna og þar með eykst 

skilningur þeirra. Þannig notaði Humphreys rúmfræði og vaxandi mynstur í kennslu sinni til 

að auka skilning nemenda á jöfnum þar sem að rúmfræðin gerði jöfnureikninginn 

merkingarbærari fyrir þá (Boaler og Humphreys, 2005, bls. 13-16: Guðbjörg Pálsdóttir, 

Guðrún Helga Gunnarsdóttir og Jónína Vala Kristinsdóttir, 2009b). Kennarar gætu  

auðveldlega sýnt nemendum að það er allt í lagi að færa til gildi í samlagningar og 

frádráttardæmum, svo framarlega sem formerkin fylgja gildunum, með því að byrja á því að 

nota bókstafi og setja síðan inn tölustafi fyrir bókstafina. Með því að búa til nokkrar útfærslur 

af „sama“ dæminu sjá nemendur að sama útkoman kemur alltaf út.  



27 
 
 

 Þegar notaðar eru mismunandi reikniaðferðir til að aðstoða nemendur að ná tökum á 

algebru, og þá sérstaklega jöfnureikningi, er mikilvægt að kennarar bendi á sambandið á milli 

reikniaðferðanna. Líkt og hefur komið fram áður er ekki hægt að gera ráð fyrir því að 

nemendur hafi sömu hæfni og kennarar til að tengja á milli ólíkra þátta (Ingvar Sigurgeirsson, 

2005, bls. 109). Á það til dæmis við um talnareikning, jöfnureikning með eyðum og 

jöfnureikning með táknum. Fyrir kennara geta líkindin verið augljós en fyrir marga nemendur 

er um sinn hvorn hlutinn að ræða. Ágæt aðferð til að sýna nemendum líkindin með þessum 

þremur reiknisdæmum er að byrja á þeim reikningi sem nemendur eru komnir með bestan 

grunn í sem er talnareikningur. Ágætt væri þá að byrja á því að skrifa nokkur dæmi upp á 

töflu þar sem beðið er um heildarútkomuna líkt og í neðangreindum dæmum og er betra að 

hafa tölurnar lægri en hærri til að orka nemenda fari ekki í að finna útkomuna: 

4+5=__ 

5+4=__ 

 

Einnig væri tilvalið að nýta tækifærið og spyrja nemendur hvort um sama dæmið sé að ræða 

til að ýta undir skilning þeirra. Þá á ekki skipta máli hvar gildin standa í samlagninardæmum 

eins og búið er að minnast á.  Þegar búið væri að ræða um talnadæmin er röðin komin að því 

að breyta dæmunum þannig að í staðinn fyrir að biðja um heildarútkomuna er beðið um 

óþekkt gildi og fer þá best á því að nota sömu dæmi og áður og nota eyðu þar sem töluna 

vantar líkt og í eftirfarandi dæmum: 

4+__=9 

__+4=9 

 

Aftur væru nemendur beðnir um að finna út hvaða tölu vantaði og hvernig þeir fyndu það út 

og eiga líklega fæstir nemendur á mið- og efsta stigi erfitt með að finna svarið sem er 5 í 

báðum dæmunum. Að því loknu er hægt að setja bókstaf inn fyrir eyðuna og kanna hvað 

nemendur hafa að segja um svarið og hvernig þeir finna það út. Þegar búið er að fara 

skipulega yfir allar reikniaðferðirnar er fyrst hægt að spyrja nemendur að því hver líkindin 

með þeim séu. Ágætt er að búa til umræðuhópa til að fá sem flestar hugmyndir og leyfa 

nemendum að koma hugmyndum sínum á framfæri og endurbæta þær eftir þörfum (Brekke, 

Grönmo og Rosén, 2000, bls. 65-66: Carpenter, Franke og Levi, 2003, bls. 18). 

 Einn af kostunum við að sýna og kenna nemendum að sjá líkindin með ýmsum 

reikniaðgerðum og hvernig  hægt er að yfirfæra fyrri þekkingu á nýja er að þeir verða hæfari 
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til að nýta sér það í daglegu lífi. Í rannsókn sem Boaler og Humphreys gerðu kom í ljós að 

þeir nemendur sem lærðu hvernig ætti að finna samband í stærðfræðinni áttu mun auðveldara 

með að yfirfæra þekkingu sína til að leysa stærðfræðileg verkefni sem komu upp í daglegu lífi 

og voru sjálfsöruggari í notkun sinni á stærðfræðinni en þeir nemendur þar sem aðaláherslan 

var lögð á að læra reglur. Ástæðan sem þeir gáfu upp fyrir því að þeir treystu sér ekki til að 

yfirfæra stærðfræðiþekkingu sína var að þeir höfðu ekki fengið neina æfingu í því og treystu 

alfarið á að nota formúlur sem eru gefnar upp (Boaler og Humphreys, 2005, bls. 112)  

Mörgum nemendum reynist auðveldara að reikna algebru ef þeir eru að nota hana í 

sérstökum tilgangi líkt og í iðngreinum. Benti Guðbjörg Einarsdóttir, kennari við 

Fjölbrautarskóla Norðurlands vestra, meðal annars á að það hafi gengið mjög illa að kenna 

nemendum að reikna út jöfnur í stærðfræði þó þeir væru sífellt að leysa jöfnur í öðrum 

greinum. Gæti það stafað af því að nemendur eigi erfitt með að sjá tilganginn í algebru í 

stærðfræðikennslu þar sem að þeir sjá ekkert notagildi í henni. Í stærðfræðitímum reikna þeir 

sí og æ hvað x eða y er þar sem x og y stendur eingöngu fyrir einhverja tölu sem ekkert er 

hægt að gera við. Í starfsnámi eru nemendur hins vegar alltaf að reikna hvað hitt og þetta er og 

það er alltaf einhver meiri tilgangur með reikningnum en bara að læra aðferðina. Væri því til 

mikilla bóta fyrir jöfnukennslu að sýna fram á gagnsemi þeirra til dæmis til að meta líkindin 

með hinum ýmsu fyrirbrigðum í raunveruleikanum.  

 

5.1.3. Jafnaðarmerkið 

Breytingar verða á notkun og skilningi jafnaðarmerkisins eftir því hvort að við notum 

talnareikning eða algebru. Fram eftir skólastiginu er nemendum aðallega kenndur 

talnareikningur þar sem áherlsan er lögð á heildina og  jafnaðarmerkið því tengt við 

útkomuna. Í algebru er hins vegar einblínt á samhengið og er jafnaðarmerkið þar af leiðandi 

tengt við að eitthvað sé jafnt einhverju öðru. Að sjálfsögðu merkir jafnaðarmerkið það sama 

hvort sem reiknuð eru jöfnudæmi eða venjuleg talnadæmi en skilningur nemenda á því er hins 

vegar oft ekki sá sami. Ef nemendur hafa eingöngu þann skilning á jafnaðarmerkinu sem 

fylgir talnareikningnum þegar þeir byrja á algebrunámi sínu geta þeir lent í vandræðum þar 

sem að þeir skilja ekki hvað jafnaðarmerkið segir þeim (Brekke, 1995, bls. 8: Brekke, 

Grönmo og Rosén, 2000, bls. 76: Carpenter, Franke, Levi, 2003, bls. 22). 

 Til að hjálpa nemendum að skilja jafnaðarmerkið getur verið gott að nota tvær 

aðferðir. Í báðum aðferðunum eru notaðar jöfnur sem nemendur eiga að vinna með en 

munurinn liggur í aðferðinni. Í fyrsta lagi er hægt að vera með jöfnur með eyðum eða 
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bókstöfum sem nemendur eiga að leysa. Hægt er að útfæra dæmin þannig að þau henti öllum 

aldursstigum. Þegar byrjað er að kenna nemendum hvað jafnaðarmerkið þýðir er gott að nota 

einföld dæmi og helst án bókstafa til að þeir geti beytt einhverju af orkunni í að átta sig á 

jafnaðarmerkinu. Einn kennari í Bandaríkjunum, Dawn Michaels, byrjaði að kenna 

nemendum sínum strax í fyrsta bekk að jafnaðarmerkið þýði ekki „svarið sem kemur næst“ og 

notaði til þess jöfnur með eyðum og setti fram dæmi líkt og 8=4+4 og 5=5  til að sýna 

nemendum að hægt sé að nota jafnaðarmerkið á mismunandi vegu. Fyrstu bekkingjunum gekk 

til að byrja með ekki vel að finna réttu lausnina en strax í desember sást munur á skilningi 

nemenda og þeir fóru að átta sig á því að talan sem vantaði í til dæmis dæminu 4+__=5+3 

væri 4 (Carpenter, Franke, Levi, 2003, bls. 12: Brekke, Grönmo og Rosén, 2000, bls. 76). 

Þegar þessi aðferð er notuð er mikilvægt að vera með umræður og gefa nemendum tíma til að 

íhuga spurninguna og svarið. Með því að vera með umræður fá nemendur meira út úr 

kennslunni og þeir átta sig frekar á tilganginum með henni. Allt of algengt er að nemendur séu 

beðnir um að leysa verkefni án þess að vita hver tilgangurinn sé eða hvað þeir eigi að gera 

yfirleitt líkt og Boaler komst að þegar hún spurði nemendur, í bekk sem hún heimsótti, hvað 

þeir væru að gera. Í staðinn fyrir að fá svarið að þeir væru að leggja saman eða margfalda fékk 

hún að vita í hvaða kafla þeir væru eða hvaða dæmi þeir væru að leysa (Boaler, 2008, bls. 98-

99). 

 Til að auka skilning nemenda á jafnaðarmerkinu er einnig hægt að vinna með sannar 

jöfnur,  4+4=6+2, og ósannar jöfnur, 4+3=2+6, og láta nemendur svara því hvort að tiltekin 

jafna sé sönn eða ósönn. Aðferðin er svipuð þeirri sem líst var á undan en megin munurinn 

felst í því að eingöngu er verið að líta á jafnaðarmerkið. Þannig þurfa nemendur ekki að finna 

töluna sem vantar heldur eingöngu að reikna út úr tilteknum stæðum og finna út hvort að þær 

séu þær sömu. Þegar unnið er með sannar og ósannar jöfnur er ágætt að byrja á því að taka 

fyrir eina jöfnu í einu og byrja á því að hafa allan bekkinn saman í umræðum um hvað eigi að 

gera og afhverju þeir hafi komist að þeirri niðurstöðu. Með því að vera með allan bekkinn 

saman í umræðum getur kennarinn stýrt umræðunni og reynt að koma til leiðar hugleiðingum 

og aðferðum sem hann vill að séu notaðar þegar bekknum er skipt upp í minni hópa (Boaler 

og Humphreys, 2005, bls. 84-85).  

 Á meðan verið er að kenna nemendum hvernig jafnaðarmerkið virkar, og almennt í 

algebrunámi, er mikilvægt að kennarar sýni nemendum leiðir til að kanna hvort að tilgátur 

þeirra séu réttar. Tiltölulega auðvelt er að sannreyna svör nemenda þegar unnið er með jöfnur 

þar sem öll gildin eru þekkt, þar sem að eingöngu þarf að reikna út svarið. Það getur hins 
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vegar verið erfiðara í jöfnum þar sem að nemandinn þarf að finna út fyrir hvaða gildi tiltekið 

tákn stendur. Aðferðina til að sannreyna jöfnuna hafa eldri nemendur þó lært þar sem þeir 

þurfa að reikna þó nokkur dæmi þar sem setja þarf inn tiltekin gildi fyrir táknin og fá þannig 

svar. Nemendur geta þó ekki alltaf tengt þá þekkingu saman við sannprófun annarra jafna og 

þarf því að benda þeim á hversu gagnlegt það getur verið til að sjá hvort að lausnin var rétt 

eða ekki (Brekke, 1995, bls. 8: Ingvar Sigurgeirsson, 2005, bls. 109). . Þannig sést vel ef við 

setjum 5 inn fyrir x hvort að 5 geti verið rétt lausn jöfnunnar x + 5 = 2 + 7. 

5 + 5 = 2 + 7 

10 = 9 

Þar sem að 10 er ekki jafn mikið og 9 sjáum við strax að x geti ekki verið 5 og þurfum við því 

að finna aðra lausn. 

 Þegar verið er að kenna stærðfræði er mikilvægt að kennarar séu meðvitaðir um 

hvernig þeir nota jafnaðarmerkið. Í Thinking Mathematically er bent á eftirfarandi atriði sem 

þarf að varast: 

1. Tengja saman aldur eða aðrar tölur við fólk eða hluti með jafnaðarmerki: 

Páll = 8 , María = 8 

2. Tengja saman hluti eða dýr við tölur með jafnaðarmerki: 

□ □ □ □ = 4 

3. Nota jafnaðarmerkið til að sýna runu af reikningi 

20 + 30 = 50 + 7 =57 + 8 = 65 

4. Nota jafnaðarmerki á milli tveggja mynda 

€ € € = € € € 

 (Carpenter, Franke og Levi, 2003, bls. 20) 

Í lið eitt er vel hægt að segja að Páll og María séu annað hvort átta ára eða með einkunnina 

átta en leitast ætti við að nota jafnaðarmerkið milli talna en ekki á milli talna og hluta, dýra 

eða fólks. Í lið 2 og 4 á svipað við. Í lið 2 og 4 er fjöldi hlutanna vissulega sá sami og tilgreint 

er hægra megin við jafnaðarmerkið en hópur af fjórum kössum þarf ekki að vera sá sami og 

hópur af öðrum fjórum kössum (Carpenter, Franke og Levi, 2003, bls. 20-21). 

 

5.1.4. Notkun tölvuforrita  

Í jöfnukennslu er hægt að nota tölvuforrit og getur tilgangur þeirra verið mismunandi. Þannig 

er hægt að nota þau til að æfa nemendur í tiltekinni reikniaðgerð eða til að auka skilning 

nemenda. Í einni rannsókn sem var gerð til að kanna áhrif notkunar tölvuforrita á gengi 
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nemenda í  algebru var notast við kennsluforritið Apluxis sem er spænskt og sýndi rannsóknin 

að geta og skilningur nemenda jókst við að nota það. Helsti kostur tiltekins tölvuforrits er að 

nemendur fá nokkrar tilraunir til  að finna rétt svör auk þess sem þeir fá vísbendingar. Einnig 

geta nemendur og kennarar farið í gegnum dæmin og svörin sem þeir fengu og séð hvað þeir 

gerðu rangt og hvað rétt. Geta kennarar því séð hvar skilningur og misskilningur nemenda 

liggur með því skoða verkefnin en nemendur geta leiðrétt svörin ef þörf er á og bætt 

skilninginn (Maffei, Maffei og Alessandra, 2006, bls. 114-115). Kaupa þarf forritið auk þess 

sem það er á spænsku og hentar það ekki nógu vel íslenskum skólum þar sem töluvert er um 

orðadæmi í því. 

 Að minnsta kosti eitt íslenskt algebru tölvuforrit er til og er hægt að nota það 

endurgjaldslaust á vef  Námsgagnastofnunar. Í því er boðið upp á ýmis hjálpartæki til að 

auðvelda nemendum að finna rétt svar og að auka skilning þeirra á hvað þeir eru að gera. 

Hvernig hjálpin er fer eftir því hvort nemendur séu að þátta eða gera eitthvað annað og eftir 

þyngdarstiginu. Í stæðuhluta forritsins, þyngdarstigi 1, eiga nemendur að einfalda stæður og  

er dæmið efst á skjánum. Neðst á skjánum eiga nemendur síðan að skrifa svarið. Í miðjunni er 

síðan hjálpartæki fyrir nemendur þar sem þeir geta tekið einingarnar sem eru í dæminu og sett 

saman  í kassa þannig að neikvæð gildi stroka út jafnmörg jákvæð gildi og er þannig verið að 

gera lausn jöfnunar sjónrænni og hlutbundnari (Hafdís Finnbogadóttir, 2007). Fyrir marga 

nemendur getur hjálpað mikið til að byrja að kenna nýjar aðferðir hlutbundið þar sem að þá 

fæst meiri merking í það sem verið er að gera en nemendur eiga mis auðvelt með að tengja á 

milli hlutbundinnar og óhlutbundinnar hugsunar (Luit, 2009, bls. 21). Með því að nota 

vegasaltið í æfingunni tengja nemendur hins vegar á milli hlutbundinnar og óhlutbundinnar 

hugsunar og sjá svart á hvítu hvernig einföldunin virkar en í greiningarverkefnunum vantaði 

upp á hana hjá öllum líkt og kom fram áðan.   

 Þó að tölvuforrit séu ágæt til síns brúks í algebrukennslu er ekki hægt að nota þau 

eingöngu. Best er að vera með fjölbreytta kennsluhætti og gera algebruna sem 

merkingarbærasta fyrir nemendur með því að tengja námið við daglegt líf þeirra og umhverfi. 

Einnig getur skipt máli að hafa kennsluna nemendamiðaða og nota umræður og ígrundun í 

kennslutímum (Guðbjörg Pálsdóttir, Guðný Helga Gunnarsdóttir og Jónína Vala 

Kristinsdóttir, 2009b). 
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5.2. Efling rökhugsunar 

Kennslufræðingar og námssálfræðingar hafa ekki verið sammála um hvort hægt sé að kenna 

rökhugsun. Rannsóknir hafa þó sýnt að vel sé hægt að kenna eða þjálfa nemendur í rökhugsun 

líkt og í öðru. Þegar verið er að þjálfa nemendur í rökhugsun þarf að hafa viðfangsefnið 

áhugavert og best er ef hægt er að setja þau fram á merkingarbæran hátt fyrir nemendur 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2005, bls. 109-110). Innri hvatning skiptir miklu máli þegar verið er að 

þjálfa rökhhugsun eins og í öðru námi. Ýmsar leiðir eru til að kveikja á innri hvatningu 

nemenda og má þar nefna að leyfa nemendum að búa til heildstæð verkefni, leyfa nemendum 

að vinna saman og nota fjölbreytt verkefni (Ingvar Sigurgeirsson, 2005, bls. 23-24). Þannig 

væri tilbreyting fyrir nemendur að leysa ýmsar „eldpýtna-“ og „peningaþrautir“ þar sem þeir 

eiga að breyta einhverju mynstri eða mynd með því að færa ákveðið margar eldspýtur eða 

peninga líkt og eftirfarandi þraut: 

 

     Mynd 1          Mynd 2 

Raðaðu tíu peningum           O O O O    Þú mátt færa þrjá            O 

eins og myndin sýnir               O O O  peninga til þess að           O O 

       O O   breyta mynd 1 í        O O O 

        O   mynd 2        O O O O 

 

Þær þrautir henta vel fyrir mið- og efstastig og væri jafnvel hægt að brjóta upp stærðfræðitíma 

með því að taka eina þraut fyrir og gefa nemendum ákveðinn tíma til að finna rétta lausn. 

Einnig er gott að þjálfa yngstu nemendur grunnskólans í rökhugsun þar sem að lengi býr að 

fyrstu gerð. Þá þarf að passa sig á að þyngd verkefnanna sé hæfileg fyrir þau. Væri til dæmis 

hægt að láta nemendur fá nokkra kubba sem geta verið mismunandi að þykkt, lit og/eða lögun 

og leyfa nemendunum sjálfum að velja flokkana sem þeir vilja setja kubbana í og rökstyðja 

ástæðuna. Þannig gæti einn flokkað eftir lit, annar eftir þykkt, þriðji eftir lögun og sá fjórði 

eftir þykkt, lit og lögun. Einnig væri hægt að búa til mynstur úr þeim en Humphreys notaði 

mynstur í kennslu sinni með góðum árangri þegar hún byrjaði að kynna nemendum algebru 

(Boaler og Humphreys, 2005).  

Í rannsókn sem Matthews og Farmer gerðu varðandi hvaða atriði tengdust gengi 

afburða nemenda í algebru kom í ljós að fylgni er með stærðfræðilegri rökhugsun nemenda og 

gengi í algebru. Þannig eru meiri líkur á að nemendum gangi vel að leysa algebrudæmi ef þeir 

eru með sterka stærðfræðilega rökhugsun (Matthews og Farmer, 2008, bls. 491 og 493). 
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Niðurstöðurnar koma ekki á óvart þar sem að hægt er nota rökhugsun á flestum ef ekki öllum 

stigum algebrunnar. Þannig er hægt að nota rök til að átta sig á að útkoman úr  x + y sé ekki 

xy ( x sinnum y). Það er við gætum gefið x og y eitthvað ákveðið gildi, eins og x=3 og y=4, 

og prófað annars vegar að leggja saman 3 og fjóra og fá út 7 og hins vegar margfalda 3 og 4 

saman og fá 12 út. Með því að nota þessa einföldu röksemdarfærslu sjáum við strax að x + y 

geti alls ekki verið xy þar sem að 7 er ekki sama og 12. 

Hægt er að efla rökhugsun á marga vegu og eru til ýmsar skemmtilegar þrautir fyrir 

nemendur að leysa. Námsgagnastofnun gaf út hefti með ýmsum rökfræðiþrautum í 

stærðfræði. Heftið er sérstaklega hugsað fyrir miðstig og efsta stig og er því skipt upp í nokkra 

flokka  eftir erfiðleikastigi. Í flokki A eru auðveldustu dæmin en í flokki F eru erfiðustu 

dæmin og hentar heftið því vel þar sem unnið er að hugsjón einstaklingsmiðaðs náms 

(Námsgagnastofnun, e.d.b, bls. 1). Eftirfarandi dæmi er úr heftinu og hentar það vel bæði til 

að efla rökhugsun og æfa nemendur í jöfnureikningi. 

  

C-5 

Gulla ákvað að dulkóða útreikningana sína. 

Hún bjó til tákn fyrir tölustafina 0, 1, 2, 3, 

 4, 5, 6, 7, 8, 9. Til dæmis notaði hún táknið  

λ fyrir tölustafinn 5. Hér eru nokkur dæmi 

 sem hún reiknaði. Getur þú ráðið dulmálið? 

 (Táknin +, x, = eru ekki dulkóðuð). 


+ = □ 

+ = ◊□ 

+ =◊+ 

x =◊↑ 

+ =+↑ 

      (Námsgagnastofnun, e.d.b, bls. 13) 

 

Hér eru notuð tákn í staðinn fyrir bókstafi en vinnan er sú sama og þegar notaðir eru bókstafir. 

Nemendur þurfa að finna út hvaða tala stendur fyrir hvaða bókstaf og þurfa þeir að taka tillit 

til allra jafnanna til að geta fundið rétt svar. Sést af fyrrgreindu dæmi að auðvelt er tengja 

rökhugsun við hina ýmsu þætti stærðfræðinnar. 

 Að lokum er hægt að æfa rökhugsun með því að hafa umræður og biðja nemendur að 

koma með rök fyrir niðurstöðu sinni. Með því er þess krafist af nemendum að þeir séu að 

hugsa afhverju þeir fara tiltekna lausnaleið en fari ekki bara eftir einhverjum fyrirfram gefnum 

reglum. Í bókunum Thinking Mathematically og Connecting Mathematical ideas er töluvert 
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gert úr mikilvægi umræðna og munnlegrar tjáningar í algebrunáminu. Umræður eru þannig 

notaðar markvisst í kennslustundum sem þar er líst með góðum árgangri (Boaler og 

Humphreys, 2005: Carpenter, Franke og Levi, 2003). 

 

5.3. Forgangsröðun aðgerða 
Í Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræðihluta, er kveðið á um að nemendur kunni að nota sviga 

og þekki forgangsröð reikniaðgerða og er það ekki að furða þar sem að miklu máli skiptir að 

nemendur séu öruggir í að reikna liðina í réttri röð (Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 34). 

Ákveðnar reglur hafa myndast í stærðfræði varðandi forgangsröðun aðgerða og eru þær að 

fyrst þarf að leysa úr svigum, þar næst að margfalda og deila og enda á samlagningu og 

frádrætti (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir, 2006a, bls.21). Nauðsynlegt er 

að hafa samræmda röð reikniaðgerða til að allir fái sömu útkomuna. Væri annars lítið að 

marka útkomur úr reikningsdæmum ef fólk gæti farið eftir þeirri reikniaðgerðaröð sem það 

vildi þar sem að lausnafjöldinn væri mjög fjölbreyttur. Í dæminu 5 + 3۰2 - 4 væri til að 

mynda hægt að fá meðal annars útkomurnar 7, 12 og -16 allt eftir því á hverju væri byrjað að 

reikna. 

 Margar reglur eru til til að sýna hvernig reikningur með mismunandi reikniaðgerðum 

virkar og má þar til dæmis nefna eftirfarandi reglur: 

 

Fyrir allar tölur gildir að: (a۰ b)  ۰ c = a ۰ (b ۰ c) 

Fyrir allar tölur gildir að: a ۰ (b + c) = (a ۰ b) + (a ۰ c) 

Fyrir allar tölur gildir: (1 ۰ a)/ a = 1 

(Carpenter, Franke, Levi, 2003, bls. 130) 

 

Með því að leggja áherlsuna á að kenna ýmsar reglur tengdum röð reikniaðgerða er hætta á að 

nemendur telji að þeir þurfi að muna allar reglurnar til að geta reiknað í staðinn fyrir að 

treysta á eigin getu og finna eigin leiðir (Maffei, Maffei og Alessandra, 2006, bls. 113). Þó að 

verið sé að gagnrýna ofuráherslu á að nota reglur í kennslu verða nemendur þó að muna, og 

skilja, röð reikniaðgerða. Ágæt aðferð til þess er að nota orðadæmi sem nemendur þurfa að 

færa yfir á mál stærðfræðinnar líkt og í eftirfarandi dæmi: 
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Jónas er með fjóra poka. Í tveimur pokunum eru 3 

boltar en í hinum tveimur eru 5 boltar. Hvað er Jónas 

með marga bolta alls? 

 

Svar: 2۰3 + 2۰5 = 6 + 10 = 16 

 

Í orðadæminu er greinilega búið að afmarka boltana í pokunum og ætti því að vera þægilegra 

fyrir nemendur  að átta sig á afhverju þarf að margfalda áður en hægt er að leggja saman 

(Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir, 2006a, bls.21). Þegar þessi aðferð er 

notuð þarf að taka tillit til þeirra sem eiga við lestrarörðugleika að stríða og veita þeim þá 

aukahjálp sem þeir þurfa þar sem mikið af orku þeirra og einbeitingu fer í að lesa textann og 

þar af leiðandi hafa þeir minni athygli eftir til að vinna úr textanum. 
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6. Lokaorð 

Í ljós kom að oftast er hægt að kenna um misskilningi eða skilningsleysi nemenda á 

jafnaðarmerkinu þegar þeir fengu rangar lausnir. Hægt er að aðstoða nemendur við að ná betri 

tökum á algebrunni ef unnið væri markvissara með jöfnunarmerkið strax í upphafi 

stærðfræðinámsins og minni áhersla lögð á að nemendur leggi ákveðnar reiknisaðferðir á 

minnið. Í algebrunámi, sem og flest öðru stærðfræðinámi, hefur í gegnum tíðina lítið verið 

lagt upp úr skilningi nemenda en því meiri áhersla lögð á að kunna ýmsar reglur. Var ég til 

dæmis skömmuð einu sinni fyrir að fara löngu leiðina þegar ég átti að leysa jöfnu, sem féll að 

samokunarreglunni, í staðinn fyrir að skrifa svarið beint niður. 

 Merking jafnaðarmerkisins þarf ekki að vera nemendum á efsta stigi til vandræða ef 

strax í fyrsta bekk er byrjað á að leiðrétta þann misskilning sem nemendur eru komnir með þá 

þegar. Ekkert er því til fyrirstöðu að kenna nemendum á yngsta stigi jöfnureikning ef 

jöfnurnar eru settar fram á einfaldan máta. Hægt er að byrja á að nota einingakubba eða aðra 

hluti sem nemendur geta notað sem hjálpargögn í leit sinni að réttri lausn. Auðveldar það 

nemendum til muna og þá sérstaklega ef jafnan er sett fram á hlutbundin máta enda tekur 

mislangan tíma fyrir nemendur að komast á óhlutbundið reikningsstig. 

 Það getur verið gagnlegt fyrir fólk að kunna að leysa jöfnur og skiptir þar engu máli 

hvort það ætli sér að fara í nám eða láta sér grunnskólaprófið nægja. Í daglegu lífi þarf það að 

leysa ýmis verkefni sem eru tengd algebru á einn eða annan hátt án þess að átta sig á því. Eins 

og til dæmis þegar við þurfum að áætla hversu miklu megi eyða í föt eða hversu mikinn mat 

þarf að elda. Í framhaldsskóla þarf síðan að leysa hinar ýmsu jöfnur til að fá prófskírteini þar 

sem að klára þarf ákveðið margar einingar í stærðfræði auk þess sem að jöfnur er að finna í 

iðn-, félags-  og raunvísindanámi. Sökum þessa er til mikils að vinna að aðstoða nemendur að 

ná góðum tökum á jöfnureikningnum og sýna þeim hversu mikið sé hægt að gera og finna út 

með því einu að leysa jöfnur. 
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Ítarefni 

Fylgiskjal a: Greinandi próf í algebru 
 

Algebra 

Nemandi númer:______________ 

 

Sýndu útreikninga þar sem við á 

 

1. Einfaldaðu eins og hægt er 

 

a 3x + 2x + 4 ___________________________________________________ 

 

 

 

b 8y + 1 + 1y ___________________________________________________ 

 

 

 

c 10x
2 

+ 3x + 7x
2
___________________________________________________ 

 

 

 

d 2 + (3 - x) ___________________________________________________ 

 

 

 

e 2t ۰ 3 + 4 ___________________________________________________ 

 

 

 

f 6 + 2 ۰ x ___________________________________________________ 

 

 

g 7x ( 3x + 1 ) ___________________________________________________ 

 

 

 

h (a +b+) + (a – b)___________________________________________________ 

 

 

2. Finndu hvað x er 

 

a 5x + 7 + 3 = 9x – 10   x=______________ 
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2. Finndu hvað x er 

 

b 6۰x + 5 – 1 = 7x   x=_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c 5 ( x + x ) + 2 ( x + 8 ) = 40  x=____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d 
2𝑥−1

𝑥
= 1    x=___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.  
 

a. x = c + d   Finndu x_________ þegar c= 4 og d= 3 
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3. 

b. y – b = -c + x  Finndu x ________ þegar b= 10, y= 15 og c= 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 
𝑧−1

𝑚
= 𝑏  Finndu z ________þegar b= 2 og m= 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Krossaðu við rétt svar 

 

a. x + y – c = x + y – p 

 

□ Jafnan er alltaf sönn 

□ Jafnan er aldrei sönn 

□ Jafnan getur verið sönn þegar___________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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Krossaðu við rétt svar 

b.  

𝑥۰5 + 16

𝑥
=

21

3
 

 

□ Jafnan er alltaf sönn 

□ Jafnan er aldrei sönn 

□ Jafnan getur verið sönn þegar_____________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

c. x – y = y + x 

□ Jafnan er alltaf sönn 

□ Jafnan er aldrei sönn 

□ Jafnan getur verið sönn þegar_____________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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Fylgiskal b: Niðurstöður rannsóknar 
 

1. Einfaldaðu eins og hægt er 

Dæmi a:  3x + 2x                                         Fjöldi nemenda 

5x + 4 (rétt svar) 14 

7x + 4 1 

 

Dæmi b: 8y + 1 + 1y Fjöldi nemenda 

9y + 1 (rétt svar) 14 

7y + 1 1 

 

Dæmi c: 10x
2
 + 3x + 7x

2
 Fjöldi nemenda 

17x
2
 + 3x (rétt svar) 12 

17x
4
 + 3x 1 

152x 1 

20x
4
 1 

 

Dæmi d: 2 + (3 - x) Fjöldi nemenda 

5 – x (rétt svar) 5 

6 – 2x, 5 – 2x, -2x +5 8 

5x-x 1 

6 – 6x 1 

 

Dæmi e: 2t ۰ 3 + 4  Fjöldi nemenda 

6t + 4 (rétt svar) 8 

2t ۰7 4 

24x 1 

5t + 4 2 
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1. Einfaldaðu eins og hægt er 

Dæmi f: 6 + 2 ۰x Fjöldi nemenda 

6 + 2x (rétt svar) 8 

12x 1 

8x, 7x 5 

X
2
 +6 1 

 

Dæmi g: 7x(3x+1) Fjöldi nemenda 

21x
2
 + 7x (rétt svar) 3 

7x
3
+7x, 3x

7
+7x 3 

21x
2
+1, 21x

2
+7 2 

28x, 21x+1, 21+7 og lík svör 7 

 

Dæmi h: (a+b)+(a-b) Fjöldi nemenda 

2a (rétt svar) 4 

a, b 3 

a
2
, a

2
-2b

2
+2a, a

2
+b

2
 3 

0 2 

2a+b, 2a+2b 3 

 

 

2. Finndu hvað x er. 

Dæmi a: 5x+7+3=9x-10 Fjöldi nemenda 

X=5 (rétt svar) 12 

X=20 (deilir ekki) 1 

X=12,5 (deilir í hluta) 1 

Ósvarað 1 

 

Dæmi b: 6۰x+5-1=7x Fjöldi nemenda 

X=4 (rétt svar) 14 

X=7 1 
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2. Finndu hvað x er. 

Dæmi c: 5 ( x + x ) + 2 ( x + 8 ) = 40 Fjöldi nemenda 

X=2 (rétt svar) 10 

4,75 og 2,166 (leysa rangt úr sviga) 2 

12  1 

5 1 

2,5 1 

 

Dæmi d: 
2𝑥−1

𝑥
= 1 Fjöldi nemenda 

x=1 (rétt svar) 9 

x=0 2 

x=1,5, x=3 2 

x=9 1 

ósvarað 1 

 

3. Finndu óþekkta gildið með með því að setja tölustafina inn í jöfnuna 

Dæmi a: x=c+d Fjöldi nemenda 

x=7 (rétt svar) 13 

x=1 1 

x=2 1 

 

Dæmi b: y-b=-c+x Fjöldi nemenda 

x=12 (rétt svar) 12 

x=-2 1 

x=3 1 

Ósvarað 1 

 

Dæmi c: 
𝑧−1

𝑚
= 𝑏 Fjöldi nemenda 

z=7 (rétt svar) 12 

z=9  1 

z=2, z=3 2 
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4. Krossaðu við rétt svar 

Dæmi a: x+y-c=x+y-p Fjöldi nemenda 

Jafnan er alltaf sönn 1 

Jafnan er aldrei sönn 3 

Jafnan getur verið sönn, rétt útskýring 10 

Jafnan getur verið sönn,  

röng útskýring 

1 

 

Dæmi b: 
𝑥۰5+16

𝑥
=

21

3
 Fjöldi nemenda 

Jafnan er alltaf sönn (rétt svar) 3 

Jafnan er aldrei sönn 10 

Jafnan getur verið sönn 1 

Ósvarað 1 

 

Dæmi c: x-y=y+x Fjöldi nemenda 

Jafnan er alltaf sönn (rétt svar) 2 

Jafnan er aldrei sönn 9 

Jafnan getur verið sönn 3 

Ósvarað 1 

 


