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Formáli 
Allt frá því ég var lítil stúlka hef ég haft mikinn áhuga á börnum og þroska þeirra. Þegar 

ég velti því fyrir mér hvað ég vildi verða þegar ég yrði stór var alltaf markmiðið að geta 

skipt máli í lífi barna. Það lá því beint við að verða kennari og kenna þá yngstu börnum 

grunnskóla. Hóf ég því nám við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og hef ég í náminu 

öðlast mikinn skilning á því hvernig börn þroskast og læra.  

 Sú grein sem ég hef hvað mestan áhuga á er stærðfræði. Sjálf á ég tiltölulega 

auðvelt með hana en ég geri mér einnig grein fyrir því að ekki eru allir jafn heppnir og 

ég. Mörg börn eiga erfitt með stærðfræði og langaði mig því í lokaverkefni þessu að 

útbúa nýtt námsefni sem hentar flestum börnum. Allir eiga rétt á því að fá jöfn tækifæri 

til þess að njóta sín og trúi ég því að ungir nemendur læri best í gegnum leik og 

skemmtun.  

 Hugmyndafræðingur leikskólastarfsins í Reggio Emilia, Loris Malaguzzi, sagði 

eitt sinn að barnæskan ætti að vera skemmtilegt ævintýri. Ævintýri koma jafnan 

hreyfingu á hugsun barna og þess vegna fannst mér góð hugmynd notfæra mér það til að 

kenna börnum stærðfræði. Það er trú mín að sú kennsluaðferð  að segja sögu sé góð leið 

til þess að fanga athygli nemendanna og hjálpa þeim þannig að læra.  
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Inngangur 

Lokaverkefni þetta samanstendur af greinagerð, þar sem rökstutt er af hverju það að 

segja sögu sé góð kennsluaðferð í stærðfræði, sem og námsefni, sem inniheldur 

ævintýrasögu í tíu köflum og kennsluleiðbeiningar. Geta þarf þess þó að námsefnið er 

ekki endanlega tilbúið til útgáfu en hefur höfundur mikinn áhuga á því að svo verði. 

Sagan hentar börnum á aldrinum 6-9 ára og fjallar hún um Sóldísi, unga stelpu frá 

Reykjavík, sem fer í sveit og hittir jafnöldru sína, hana Ásu. Stelpurnar lenda í 

ævintýrum með álfum sem búa í þúfum í sveitinni. Álfarnir eru ekkert venjulegir, þeir 

eru stærðfræðingar og stelpurnar komast að því að stærðfræði er í raun og veru ótrúlega 

áhugaverð. Þær þurfa að leysa alls kyns verkefni sem fjalla um stærðfræði á einn eða 

annan hátt og geta lesendur auðveldlega sett sig í spor sögupersónanna. 

 Sagan gefur tækifæri til að nota stærðfræði á fjölbreyttan hátt og námsefni þetta 

er samið með tilliti til þess að það henti nemendum með ólíkan skilning á þeirri 

stærðfræði sem unnið er með hverju sinni. Í námsefninu er megináhersla lögð á að 

nemendur fái tækifæri til að dýpka skilning sinn á stærðfræði og öðlist aukna leikni í 

greininni. Nemendur fá tækifæri til að leita lausna á sínum eigin forsendum og notfæra 

sér þá þekkingu og þann skilning sem þeir hafa. Þannig eiga þeir að hafa gagn af að 

takast á við öll viðfangsefni í námsefninu og læra eitthvað af glímunni.  
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Stærðfræði í daglegu lífi 

Í daglegu lífi er ómögulegt að komast hjá því að nota einhvern tímann stærðfræðilega 

hugsun. Þegar við göngum yfir götu hugsum við ósjálfrátt um það hversu hratt við 

þurfum að ganga til þess að ná yfir götuna áður en bíll kemur. Við kaupum okkur einn 

og hálfan lítra af mjólk og fimm epli fyrir vikuna, byggt á áætlun um neyslu okkar, og 

oft þurfum við að skipuleggja tíma okkar þannig að hann nýtist fyrir allt það sem þarf 

að gera áður en farið er út úr húsi. Allir þurfa að skilja þær mælieiningar sem við notum 

og átta sig á fjármálum sínum. Því er lágmarkskunnátta í stærðfræði nauðsynleg til þess 

að takast á við daglegt líf og störf og til þess að skilja umheim sinn (Pound, Linda, 

2006:1).  

 Í menningunni birtist stærðfræðin annars vegar í þörf mannsins fyrir 

vitsmunalega ögrun, að leita lausna og finna hið óþekkta, og hins vegar þörf fólks 

hvarvetna í þjóðfélaginu fyrir að leysa verkefni daglegs lífs. Stærðfræði hefur verið 

iðkuð öldum saman og við það hefur hún orðið að alþjóðlegu tungumáli og verkfæri til 

að miðla hugmyndum og upplýsingum. Hlutverk hennar er að túlka gögn, segja fyrir um 

framvindu og lýsa og skýra viðfangsefni. Mennirnir nota stærðfræðina til þess að reyna 

að skilja heiminn umhverfis sig og til að draga almennar ályktanir út frá einstökum 

staðreyndum. Hún veitir svigrúm fyrir sköpun og hugkvæmni en er þó formföst að því 

leyti að niðurstöður hennar verða að vera staðfestar með röksemdafærslum 

(Aðalnámskrá grunnskóla:stærðfræði, 1999).  

 Það er mikilvægt að geta metið upplýsingar af tölulegum toga og tekið afstöðu 

til þeirra ætli fólk að verða virkir þátttakendur í þjóðfélaginu. Það verða því allir að fá 

jöfn tækifæri til þess að kynnast stærðfræði frá unga aldri (Aðalnámskrá 

grunnskóla:stærðfræði, 1999).  

Stærðfræðileg hugsun frá fyrsta degi 

Allt frá fæðingu eru börn að læra það sem mannfólkið hefur nefnt stærðfræði. Börn læra 

það sem fyrir þeim er haft og ung börn sjá ekki muninn á því að læra stærðfræði eða 

eitthvað annað sem þau þurfa til þess að komast í gegnum lífð og skilja umhverfi sitt. Á 

sama tíma eru þau að kynnast því hvernig stærðfræðin er notuð í þeirra menningu. Á 

fyrstu mánuðum lífsins eru þau upptekin af því að taka eftir umhverfi sínu og vinna 

jafnt og þétt að því að verða virtir samfélagsþegnar. Frá fæðingu sýna börn ótrúlega 

færni á sviði stærðfræði og meðal þess fyrsta sem börn læra er hugmyndin um fjölda 
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eða magn. Þau vilja ólm halda á sem flestum hlutum en átta sig fljótt á því að þau hafa 

aðeins tvær hendur og þurfa þá að taka ákvörðum um það hvaða hlut þau tíma að gefa í 

stað annars. Börn læra ekki eingöngu í gegnum beina kennslu heldur einnig með því að 

fylgjast með, fylgjast með því hvernig fólk talar og prófa sig áfram. Ung börn nota því 

stærðfræðina til þess að skoða umhverfi sitt og öðlast skilning á hlutunum í kringum sig. 

Þau fylgjast með því hvernig dagurinn líður og átta sig fljótt á mun á nótt og degi. 

 Fjarlægð er einnig stærðfræðihugtak sem börn ná oft tökum á mjög snemma. Á 

fyrstu vikunum reyna þau að ná í tærnar á sér og aðra hluti sem eru ekki innan handar. 

Þegar börn nota mikinn tíma í að reyna að ná í hlut sem er utan seilingar, gargandi af 

óánægju, þá sýnir það þann gífurlega áhuga sem börn hafa á því að ná markmiðum 

sínum. Þegar þau svo byrja að ganga læra þau að skoða fjarlægð milli tveggja hluta. Þau 

taka andköf af spennu þegar þau reyna að færa sig á milli húsgagna án þess að detta. 

Það er mikilvægt að umönnunaraðilar styðji við tilraunir barnanna og gefi þeim rúm til 

að kanna veröldina. Börn á fyrsta aldursári eru einnig farin að greina form, þekkja 

andlit, og gera sér smám saman grein fyrir orsakasamhengi hluta. Þegar börn eru svona 

ung er mikilvægt að tala mikið við þau. Þannig læra þau hugtök yfir það sem þau eru að 

skoða í umhverfi sínu og hjálpar það þeim að skilja heiminn (Pound, Linda, 2006:3-6).  

 Það sem skiptir mestu máli fyrir þroska stærðfræðilegrar hugsunar, sem og 

annars þroska, er að börn hafi greiðan aðgang að samskiptum, öðlist reynslu og að 

tungumálið sé notað til þess að lýsa aðstæðum og umhverfi. Á leikskólaaldri hafa börn 

gaman af því að flokka og raða hlutum eftir eiginleikum, þau leika sér með tölur og 

byggja úr hlutum með mismunandi lögun. Mörg hver eru farin að tileinka sér 

einföldustu atriði úr talnakerfinu og sum hafa einnig náð valdi á háum tölum og 

flóknum aðgerðum áður en þau hefja grunnskólanám (Aðalnámskrá 

grunnskóla:stærðfræði, 1999:20). Það hefur góð áhrif að hvetja barnið til að nota tölur í 

hversdaglegu lífi, eins og að telja upp á 10 þegar tennurnar eru burstaðar eða hendurnar 

þvegnar. Gott er að benda börnum á staði þar sem tölur eru notaðar og syngja lög og 

lesa bækur þar sem tölur, eða einhverskonar stærðfræði, kemur til sögu. Þessir litlu 

hlutir hjálpa mikið til við þroska barna (Sarama, Julie og Clements, Douglas H., 2005). 

 Þegar börn eru um það bil fjögurra ára gömul fara þau að tjá sig meira og taka 

betur eftir því hvernig heimurinn virkar. Börn eru þá oft komin með gott sjálfstraust og 

öðlast forvitni og löngun til þess að rannsaka og leita lausna á því sem þau ekki þekkja. 

Þau byrja smám saman að átta sig á því að hægt er að skrifa bókstafi og tölustafi og í 

teikningum ungra barna má sjá þau gera sér grein fyrir mismunandi formum, stærð 
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hluta, þau læra að pabbinn er yfirleitt stærstur á fjölskyldumyndinni og þau sjálf eru 

yfirleitt minnst. Börn á þessum aldri geta einnig lagt saman einfaldar tölur ef þeim eru 

gefnir raunverulegir hlutir sem þau eiga að bæta við eða taka af. Ef fjögurra ára barn 

yrði spurt sem svo: „Ef þú átt tvo hesta og færð svo einn hest í viðbót í afmælisgjöf, 

hvað áttu þá marga hesta?“, þá gæti barnið líklega svarað því rétt að hestarnir væru þá 

orðnir þrír. Ef dæmið væri hinsvegar, „Ef þú ert með tvo og bætir einum við, hvað eru 

það þá margir?“, þá gæti barnið líklega ekki svarað rétt því það hefur enga mynd af því 

sem verið er að leggja saman. Í dæmum sem þessum er heppilegast að nota hlutbundna 

framsetningu þegar um ung börn er að ræða.  

 Þó svo að börn læri mikið um stærðfræði í skólanum fer ekki síður mikilvægt 

nám fram heima fyrir. Heima taka börnin þátt í daglegum störfum, elda, versla og taka 

til, þar sem þau geta auðveldlega öðlast tækifæri til þess að nýta þá stærðfræðihugsun 

sem þau hafa og öðlast meiri. Að raða vörum í innkaupapoka er ekki síður þroskandi 

fyrir börn en að púsla, í báðum tilfellum þurfa þau að gera sér grein fyrir því hvar 

hlutirnir passa og hvernig hægt sé að raða þeim með sem bestu móti. Stærðfræði er 

nefnilega svo miklu meira en tölur á blaði. Hún snýst fyrst og fremst um skilning, 

íhugun, rökvísi og hugkvæmni. Stærðfræðileg hugsun barna þroskast með tímanum en 

hægt er að hafa verulegan áhrif á þann þroska með góðu stærðfræðiuppeldi (Pound, 

Linda, 2006:6-13).  

Á mótum leikskóla og grunnskóla 

Það sem börn hafa lært frá fæðingu fer að skipta máli þegar þau byrja í grunnskóla, um 

sex ára aldur. Howard Gardner, sem setti fram fjölgreindarkenninguna, segir að það sé 

engin tilviljun að börn hefji skólagöngu sína á þessum tíma. Þegar börn eru á þessum 

aldri eru þau orðin örugg í því að prófa sig áfram með það sem þau vilja vita. Þau hafa 

áttað sig á því að hægt sé að nota tákn og skrá niður upplýsingar og mörg hver eru 

byrjuð að reyna við það sjálf (Pound, Linda, 2006:13).  

 Börn á mótum leikskóla og grunnskóla missa mörg hver áhugann á 

stærðfræðinni og er þá mikilvægt að þeir aðilar sem koma að uppeldi og uppvexti 

barnanna, kennarar og forráðamenn, hjálpi þeim að móta jákvætt viðhorf gagnvart 

greininni. Börn eru oft lengi að venjast því að þegar þau byrja í grunnskóla þá þurfi þau 

að fylgja ákveðnum reglum. Þessi ákveðni rammi sem heldur utan um námið í 

grunnskólum getur dregið úr áhuga ungra nemenda. Í skólanum er oft unnið öðruvísi 
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með stærðfræðina heldur en börn hafa gert fyrir þann tíma og eiga þau yfirleitt að vinna 

í ákveðnu verkefni á ákveðnum tíma. Í sumum tilfellum fá þau ekki tækifæri til þess að 

læra með eigin aðferðum það sem þau vilja þegar þau vilja það, eins og þau höfðu gert 

árin á undan. Það er því nauðsynlegt að kennarar byggi námið á fyrri reynslu 

nemendanna. Taka þarf dæmi úr daglegu lífi og leyfa þarf nemendum að upplifa hlutina 

eins og þeir gera þegar þeir fara með foreldrum sínum í búðina eða hjálpa til við að 

leggja á borðið. Stærðfræðikennslan þarf ávallt að taka mið af því sem börnin upplifa í 

umhverfinu, það hjálpar þeim að setja sig í spor stærðfræðingsins, þau skilja greinina þá 

betur, og öðlast þar með jákvæðara viðhorf gagnvart henni (Pound, Linda, 2006:13-15).  

 Samkvæmt hugmyndum heimspekingsins John Dewey þyrfti skólastarfið að taka 

mið af þeirri reynslu sem börnin koma með í skólann til þess að þau geti byggt upp 

reynslu sem er einhvers virði fyrir þau. Það þýðir þó ekki að í grunnskóla eigi að halda 

áfram að gera það sama og var gert í leikskóla. Heldur á að nota þá reynslu sem börnin 

hafa öðlast þá þegar til að fást við ný verkefni. Mikilvægt er að kennarar sem taka á 

móti yngstu nemendum grunnskólanna gæti þess að ný viðfangsefni sem þeim eru kynnt 

tengist vitsmunalega skyldum verkefnum og þeim sem þau unnu að í leikskólanum. 

Gefa á börnum færi á að kafa dýpra og víkka sjóndeildarhringinn með því að byggja á 

þeim hugmyndum og viðfangsefnum sem þau hafa fengist við í leikskóla (Halla 

Jónsdóttir, 2010:59-63). 

Stærðfræðinám í grunnskóla 

Í grunnskólanum er stærðfræði, ásamt öðrum fögum, mikilvæg grein í skólastarfinu og 

er traust undirstaða í stærðfræði ómetanlegur grundvöllur undir allt nám tengt náttúru- 

og raunvísindum á síðari stigum, auk þess sem sú rökfærsla, rökhyggja og nákvæmni 

sem börn læra af stærðfræði nýtist þeim í öllu námi. Í Aðalnámskrá gunnskóla (1999) 

koma fram þau meginmarkmið sem kennarar eiga að horfa til í skólastarfinu. 

Markmiðin eru í áföngum þar sem hverju aldursstigi hafa verið sett tilgreind markmið. Í 

stærðfræði er markmiðunum skipt í tvo yfirflokka, markmið varðandi aðferðir og 

markmið sem koma að inntaki stærðfræðinnar. Gefið er til kynna að þessir tveir 

yfirflokkar markmiða eigi að fléttast saman þannig að nemendur upplifi hvort tveggja 

sem virkan þátt í stærðfræðinámi.  

 Markmiðin á yngsta stigi grunnskóla eru að nemendur fái að kynnast tölum, 

rúmfræði, mælingum, mynstri og algebru. Þeir eiga að fá verkefni við hæfi og tækifæri 
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til að glíma við þrautir á eigin spýtur og í samvinnu við aðra nemendur (Aðalnámskrá 

grunnskóla:stærðfræði, 1999). Þeir þurfa að læra það að leitin að lausninni er ekki síður 

mikilvæg en niðurstaðan sjálf, og verði niðurstaðan röng er einnig hægt að læra af því. 

Það hvernig nemendur reikna dæmið er alveg jafn mikilvægt og svarið sjálft (Geist, 

Eugene, 2009:12). Nemendur ættu einnig að fá tækifæri til þess að skapa sínar eigin 

þrautir, þar sem það ýtir undir stærðfræðihugsun og sjálfstæði nemandans og eykur 

skemmtanagildi stærðfræðinnar. Hafa þarf í huga að örva rökhugsun nemenda. Það er 

hægt að gera með því að leggja fyrir verkefni og þrautir þar sem ekki er augljóst hvaða 

aðferð er heppilegast að nota. Þannig læra nemendur að draga ályktanir og rökstyðja 

þær.  

 Í stærðfræðinámi ætti einnig að örva nemendur til að velta fyrir sér 

stærðfræðilegum hugtökum sem koma fyrir í námsefninu og tengslum þeirra á milli, og 

til að spyrja sjálfa sig spurninga um hugtökin og bera þau saman við önnur til að dýpka 

skilning sinn á þeim. Nemendur þjálfa með sér rökfestu með því að gera grein fyrir 

hugsun sinni, aðferðum og lausnarleiðum í mæltu máli og skrifuðum texta með rökréttu 

samhengi. Hjá hverjum einstaklingi er stærðfræðinám samfellt ferli og þróast þekking 

og skilningur á hugtökum og táknum á löngum tíma og fyrir margvíslega reynslu. Á 

skólagöngunni koma sömu lögmálin og hugtökin fyrir aftur og aftur en eru sífellt að 

breytast frá hlutbundinni framsetningu til hinnar óhlutbundnu. Eftir því sem nemandinn 

eldist verða hugtökin sífellt fleiri og flóknari en leitast þarf við að tengja þau ávallt fyrri 

reynslu. Það þarf að leggja áherslu á að nemendur læri að flétta táknmál stærðfræðinnar 

í texta. Einnig þurfa þeir að geta sagt frá niðurstöðum sínum með aðstoð áþreifanlegra 

hluta, svo sem reiknivéla, myndrita eða annarskonar hlutbundinna námsgagna, 

munnlega og skriflega (Aðalnámskrá grunnskóla:stærðfræði, 1999:25-27).  

 Það er því mikilvægt fyrir kennara að gera sér grein fyrir þeim markmiðum sem 

nemendum er ætlað að ná í lok skólaárs og vinna að því með nemendum að ná þeim. 

Nemendur þurfa sjálfir að vera vel upplýstir um það til hvers er ætlast af þeim og 

nauðsynlegt er að nemendur fái tækifæri til þess að sýna hvað í þeim býr.  

Mikilvægi samskipta 

Samskipti eru hvetjandi fyrir ígrundun og gagnrýna hugsun. Í skólastofunni er 

mikilvægt að innleiða samræðuformið og koma þannig til móts við rétt allra nemenda til 

lýðræðisþátttöku. Einnig er samræðusiðfræðin, sem höfð er að leiðarljósi, hið 
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nauðsynlega veganesti fyrir líf og störf í lýðræðissamfélagi. Kennarar verða ávallt að 

gæta þess að samræðan sé aldrei einungis tæki heldur sé hún um leið markmið í sjálfu 

sér. Með samræðum gefst nemendum tækifæri til að skiptast á skoðunum, hlusta á aðra, 

færa rök fyrir máli sínu og komast að röklegri niðurstöðu eftir að hafa ígrundað málið 

vel. Einnig gefst þeim tækifæri til að ígrunda og prófa viðhorf sín, rannsaka efnið, 

komast að nýrri niðurstöðu eða styrkjast í þeirri gömlu (Jóhanna Einarsdóttir, 2010:137-

141). 

 Í fyrstu bekkjum grunnskóla er unnið mikið með stærðfræði og tungumál. Við 

lok yngsta stigs eiga nemendur að vera færir um að tjá sig um stærðfræðileg 

viðfangsefni og þær leiðir sem koma í ljós við lausn á verkefninu. Þannig læra 

nemendur að nota tungumál stærðfræðinnar (Aðalnámskrá grunnskóla:stærðfræði, 

1999:23). Þegar börn útskýra hvert fyrir öðru hvernig það fékk lausn við ákveðnu dæmi 

þá átta þau sig í leiðinni betur á verkefninu. Einnig er oft hægt að finna villur einungis 

með því að ræða við einhvern um það. Sá sem rætt er við þarf ekki endilega að vera 

búinn að leysa verkefnið. Samræðurnar munu samt sem áður að öllum líkindum hjálpa 

báðum aðilum að nálgast lausnina (Jóhanna Einarsdóttir, 2010:138-140). 

 Í stærðfræðinámi ættu kennarar því að leitast við að örva nemendur til að velta 

fyrir sér af alvöru þeirri stærðfræði sem þeir eru að vinna með hverju sinni. Sér í lagi 

fela venjulegar reikniaðgerðir í sér röksamhengi sem nemendur þurfa að fá tóm til að 

tileinka sér. Þjálfun tungumálsins er því mikilvægur þáttur í því að efla stærðfræðilega 

hugsun og geta umræður varpað nýju ljósi á viðfangsefnið og dýpkað skilning á því. 

Kennarar og aðrir sem koma að lífi barna ættu því að leitast við að efla þennan þátt í lífi 

þeirra og hjálpa þeim þannig að blómstra í framtíðinni (Geist, Eugene, 2009:12-13). 

Nemendur læra á mismunandi hátt 

Á hverju ári þegar fyrsti skóladagurinn hefst horfir kennarinn á fjölbreyttan 

nemendahóp, þar sem nemendur eru á mismunandi þroskastigi, með ólíkar þarfir og 

langanir. Verkefni kennara er því að koma auga á það hvar nemandinn er staddur og 

finna leiðir sem munu hjálpa honum að efla skilning sinn á faginu. Það er því mikilvægt 

að kennarinn útbúi að einhverju leyti einstaklingsmiðaða námskrá sem tekur tillit til 

þarfa hvers og eins (Geist, Eugene, 2009:67). Hann verður að meta hvern nemanda fyrir 

sig, mynstur hans, viðhorf, hæfileika og áhuga, til þess að geta gert kennsluna sem 

árangursríkasta og til þess að gera sér grein fyrir því hvernig nemendurnir tileinka sér 
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stærðfræðilega hugsun (Copley, Juanita V., 2000:23).  

 Fjölgreindakenning Howards Gardners (2006) hefur breytt því mikið hvernig 

börn eru nú flokkuð í getuhópa. Gardner spyr ekki hversu gáfuð börnin eru heldur 

hvernig  börnin eru gáfuð. Hann segir að til séu átta mismunandi greindarsvið sem 

þroskast á mismunandi  hátt og á ólíkum tíma hjá hverri manneskju. Einstaklingar læra 

á mismunandi hátt eftir því hvaða greindarsvið eru sterkust hjá þeim og bregðast því 

misvel við kennsluaðferðum. Einn af eiginleikum stærðfræðinnar er að hægt er að vinna 

með hana á öllum átta greindarsviðunum. Þeir nemendur sem eru sterkastir í 

hreyfigreind gætu til dæmis búið til hlut sem ætti að vera í réttum hlutföllum, með rétt 

horn. Hafa þarf þó í huga að mikilvægt er að nota kenninguna ekki til þess að setja 

ákveðinn stimpil á einstaklinga, heldur sem hjálpartæki við að finna hvernig þeir geta 

best lært. Þannig getur kennarinn séð á hvaða sviði nemendurnir eru sterkastir og unnið 

námsefnið og skólaumhverfið út frá því, þannig að allir fái efni við hæfi. Einnig skapast 

þannig jákvætt andrúmsloft innan um nemendahópinn og allir fá jafnt tækifæri til þess 

að skilja það sem býr að baki stærðfræðinnar.  

Örvun í umhverfinu og fjölbreyttar kennsluaðferðir 

Til þess að virkja nemendur og efla áhuga þeirra á stærðfræðinni er mikilvægt að gera 

skólastofuna opna fyrir stærðfræðilegum hugmyndum. Vinnubækur með eyðufyllingum 

eru oft gagnlegar en það er hinsvegar ekki skynsamlegt að reiða sig á að þær geti verið 

einu verkefnin yfir árið. Eyðufyllingar takmarka þá stærðfræðireynslu sem nemendur 

verða að fá að kynnast. Kennari verður því að hafa í huga að nauðsynlegt sé að finna 

verkefni sem reyna á fjölbreytta hæfni nemendanna, svo sem með spilum, kubbum, 

teningum, púslum, og einnig annars konar efnivið eins og reipi, greinum, vatni og fleiru. 

Ekki er þá síður mikilvægt að tengja kennsluna við reynsluheim nemendanna til þess að 

hún verði sem áhrifaríkust (Geist, Eugene, 2009:129).  

 Jean Piaget, frumkvöðull í þróunarsálfræði, telur að örvandi umhverfi hafi mjög 

mikið að segja um það hvernig börn læra, og þá sérstaklega stærðfræði. Skólastofan þarf 

að gefa nemendum tækifæri til að vera frjálsum, þannig að þeir geti skoðað hlutina 

sjálfstætt og rekið sig á. Þegar barn rekst á eitthvað sem það hefur ekki séð áður þá 

myndast ákveðið ójafnvægi. Barnið þarf þá að greina það sem það varð vitni að og búa 

til ákveðna upplýsingamiðstöð fyrir það í heilanum til þess að koma aftur á jafnvægi. 

Þeim mun fleiri tækifæri sem börn hafa til að safna nýjum upplýsingum, þeim mun 
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meira læra þau, og þau læra mest á því að kanna sjálf og vinna í frjálsum leik (Geist, 

Eugene, 2009:55).  

 Það er því mikilvægt í stærðfræðikennslu að kennarinn sé skapandi. Stærðfræði 

er ekki grein sem snýst aðeins um rétt eða röng svör, heldur krefst hún þess að 

ímyndunarafl, ágiskun og jafnvel innsæi sé notað (Pound, Linda og Lee, Trisha, 

2011:10-12). Val á kennsluaðferðum skiptir þá mjög miklu máli í þessu tilliti. Flestir 

geta verið sammála um að engin ein kennsluaðferð sé best. Kennarinn þarf að nota 

fjölbreyttar aðferðir og aðlaga kennsluna bæði að efni og nemendum. Mismunandi efni 

þarf mismunandi framsetningu og margbreytilegur nemendahópur þarf ólíkar 

kennsluaðferðir (Ingvar Sigurgeirsson, 1999:11).  

Listin að segja sögu 

Í aldanna rás hefur maðurinn sagt sögur af því sem gerst hefur í fortíðinni. Þannig hafa 

sögur af atburðum á borð við Landnám Íslands, varðveist mann fram að manni. Sögur 

og sagnalist eru því elsta leið mannsins til að læra og miðla þekkingu og reynslu til 

annarra. Það má því segja að vel sé við hæfi að vinna með sagnalistina í skólastarfi. 

Sagan getur þá verið notuð sem tæki til að skipuleggja nám. Hún raðar atburðum, setur 

þá í samhengi og gerir þá skiljanlega. Fyrir einstakling er mun auðveldara að muna það 

sem hægt er að setja í samhengi við eitthvað annað og það sem fellur inn í reynsluheim 

hans. 

 Oft getur reynst erfitt að leggja óhlutbundna þætti og gögn á minnið en líklega 

eiga flestir auðveldara með að muna góða sögu. Börn læra með því að hlusta, 

framkvæma og ræða um viðfangsefni sín og veita sögur börnum öll þau tæki og tól sem 

mikilvæg eru til þess að þau geti tekið á móti, skilið og munað öll þau hugtök og 

upplýsingar sem fram koma í sögunni. Sögur gera hlutina minnisstæða þar sem börn 

geta yfirleitt sett sig í spor sögupersónanna og lifað sig þannig inn í söguna. Þær geta 

því verið notaðar til þess að hjálpa börnum að skilja hluti sem þeim finnst annars vera 

tilgangslausir (Björg Eiríksdóttir, 1993:4-13). 

 Með verklegri vinnu eykst skilningur barnanna á hinum ýmsu hugtökum og eru 

bækur á borð við Jói og baunagrasið eftir Nick Page og Talnapúkinn eftir Bergljótu 

Arnalds góðar þegar kenna á ungum börnum sitthvað um stærðfræði. Þær kenna ekki 

stærðfræði beint heldur ítreka þær þann mikilvæga orðaforða sem þarf til þess að lýsa 

magni, formum, mynstri og stærðum (Pound, Linda, 2006:13). 
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Þegar saga er notuð í kennslu er því mikilvægt að skipuleggja vinnuna vel til þess að 

nemendur öðlist einhvern lærdóm að lestri loknum. Hægt er að skipuleggja vinnuna 

þannig að hún byggi á röð af köflum úr sömu sögu. Nemendum finnst þeir þá vera 

studdir af sögunni, sem þeir vitna í aftur og aftur. Lærdómurinn er þó ekki eini 

kosturinn við það að nota sögu í kennslu. Nemendur öðlast aukið sjálfstraust þegar þeir 

ná góðum árangri og verða þeir þá einnig viljugri við vinnu á verkefnum tengdum 

efninu. Það eru því margir kostir sem fylgja því að segja sögu og er aldrei of snemmt að 

byrja (Björg Eiríksdóttir, 1993:4-13).  
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Samantekt 

Börn nota stærðfræði frá unga aldri, jafnt í leik sem í daglegu lífi og það er mikilvægt 

að tengja þessa notkun barna á stærðfræðinni við námið í skólanum. Börn þurfa að fá að 

þróa skilning sinn á stærðfræðihugtökum með því að fást við viðfangefni sem hafa 

merkingu fyrir þau sjálf. Kennsla á yngsta stigi verður því að miðast við að byggja á 

reynslu og þekkingu nemendanna þegar þeir hefja skólagöngu. Með tímanum öðlast 

þeir færni í því að nota stærðfræðileg hugtök.  

 Þegar nemendur hefja skólagöngu sína er viðhorf þeirra til stærðfræði yfirleitt 

jákvætt. Hlutverk skólans er að viðhalda því og styrkja það en það er einnig í verkahring 

umönnunaraðila. Fullorðnir eru fyrirmynd barnanna og er nauðsynlegt að þau finni fyrir 

jákvæðu viðmóti þeirra í garð skólans og allra námsgreina. Þó svo að jákvætt viðhorf 

skipti miklu máli er ekki síður mikilvægt að leggja áherlsu á skemmtigildi 

stærðfræðinnar. Þá er nauðsynlegt að velja viðfangsefni sem eru á einhvern hátt 

heillandi og hæfilega ögrandi til þess að halda áhuga nemendanna. Nemendur eru ólíkir 

og því er það talið skipta miklu máli að notast sé við fjölbreytta kennsluhætti og 

mismunandi nálgun við lausn viðfangsefna.  

 Með því að nota sögu í kennslu er komið til móts við meiri hluta nemenda. 

Flestir muna góða sögu, aðalatriði og atburðarás og er sagan elsta leið mannsins til þess 

að koma upplýsingum áfram. Kennurum gefst yfirleitt tækifæri til þess að nota 

upplýsingar úr sögunni á fjölbreyttan hátt og nemendur þjálfast í því að setja sig í spor 

annarra. Nemendur eiga að fá tækifæri til að ræða saman um úrlausn verkefna og 

rökstyðja svar sitt. Þeir geta einnig unnið í hópum og eflt þannig samræðuhæfni sína. 

Með samræðum gefst nemendum færi á að hlusta á aðra, útskýra mál sitt og komast að 

sameiginlegri, röklegri niðurstöðu eftir að hafa ígrundað málið vel. Það er því líklegt að 

saga sem kennsluaðferð sé góð leið til þess að beina athygli nemenda að efninu og 

hjálpa þeim í náminu.   
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Kennsluleiðbeiningar 

Hér á eftir koma fram kennsluleiðbeiningar við námsefnið sem er ævintýri í tíu köflum 

þar sem nemendum gefst tækifæri til að glíma við fjölbreytta þætti stærðfræðinnar. 

Námsefnið gefur einnig ríkulegt færi á samvinnu nemenda. Með því geta nemendur 

öðlast víðari sýn á viðfangsefnin og oftar en ekki geta rökræður við bekkjarfélaga og 

kennara opnað augu nemenda fyrir því sem áður var hulið. Hægt er að aðlaga verkefnin 

mismunandi aldurshópum og einnig er möguleiki á að breyta staðháttum, eftir því á 

hvaða landshluta námsefnið er notað. Kennari getur þyngt eða einfaldað verkefni fyrir 

einstaka nemendur. Ávallt er áríðandi að gera þarf mismunandi kröfur til nemenda 

þannig að allir þurfi að reyna á sig við vinnuna. Að auki er mikilvægt að nemendur fái 

góðan tíma til að leysa verkefnin og ræða lausnir þeirra.  

 Kennsluleiðbeiningarnar eru byggðar þannig upp að sett eru 

fram markmið, ýmsar kennsluhugmyndir og hugmyndir að verkefnum fyrir hvern kafla 

bókarinnar. Námsefnið gefur nemendum tækifæri til að kynnast fjölbreyttri stærðfræði 

þar sem skemmtun og fræðsla koma saman. 
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1. kafli 

Markmið 

 Að nemendur kunni á klukkuna og geri sér grein fyrir tímamælingum 

 Að nemendur átti sig á háum tölum 

 Að nemendur kynnist rúmfræði og hugtökum tengdum rými 

 Að nemendur kynnist því hvernig telja eigi yfir tug og í hoppum 

 

Verkefni 

 Umræður 

Sóldísi langar að vera með freknur eins og vinkonur hennar eru með og hún 

heldur að þær séu með í það minnsta þúsund freknur. Er einhver í bekknum með 

freknur? Ef svo er væri gaman að telja þær. Hvað komast nemendur upp í háar 

tölur? Hægt er að bera freknurnar saman við sandkorn í sandkassa. Hvað er 

óteljandi? 

Sóldís er hlýðin stúlka og veit að hún á að fara inn eftir korter. Er korter það 

sama og fimmtán mínútur? Hvaða fleiri orð notum við yfir tíma? Klukkutími er 

60 mínútur og hálftími er 30 mínútur. Hvað er tími og hvað er hann lengi að 

líða? 

Þegar Sóldís fer að sofa telur hún kindur eins og afi hennar kenndi henni. Hvers 

vegna ætli hún sleppi tölum og telji 2, 4, 6, 8...? Er hægt að telja þannig að 

maður sleppi einhverjum öðrum tölum? 

 

 Verkleg viðfangsefni 

Sóldís lýsir því hvernig herbergið hennar er. Nemendur geta búið til teikningu af 

sínu eigin herbergi.  

Nemendur gætu einnig unnið meira með klukkuna. Ef nemendum er skipt í hópa 

geta þeir tekið tímann og athugað hvað þeir geta t.d. hlaupið marga hringi í 

kringum skólann á 20 mínútum eða hvað þeir eru lengi að klæða sig í útifötin.  

 

Gögn 

Gott er að hafa við höndina klukku með vísum sem kennari getur notað til þess að 

útskýra tímann fyrir nemendum. Einnig blöð og reglustikur sem nemendur geta notað 

fyrir herbergisteikninguna sem og skeiðklukku þegar nemendur fara í tímamælingar. 
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Ítarefni og gagnlegar upplýsingar 

Auðvelt er að bæta við verkefnin. Þannig geta nemendur til dæmis unnið meira með 

rýmisgreind sína með því að búa til líkan af herbergi sínu eða herbergi Sóldísar. 

  



20 
 

2. kafli 

Markmið 

 Að nemendur kynnist því að setja megi tölulegar upplýsingar fram í súluriti 

 Að nemendur læri hugtakið eiginleiki 

 Að nemendur átti sig á tímanum og þeim einingum sem notaðar eru við 

tímamælingar 

 Að nemendur æfist í því að búa til atburðarrás 

 Að nemendur kynnist hringrás náttúrunnar 

 

Verkefni 

 Umræður 

 Sóldísi finnst tíminn vera lengi að líða þegar þær mæðgur keyra í sveitina. Hægt 

 er að halda áfram þar sem frá var horfið í 1. kafla með vinnu á klukkuna. Hvað 

 eru margar mínútur í klukkutímanum? En sekúndur? Hvað ætli séu margar 

 mínútur í einum degi? 

 Á leiðinni í sveitina fara þær mæðgur í leikinn „Hvað sé ég“. Hvað ætli 

 eiginleiki sé? Hvernig vitum við hvað eiginleiki hluta er? Nemendur geta farið í 

 leikinn tvö og tvö saman eða búið sjálf til leik sem gengur út á eiginleika. 

Þegar Sóldís kemur í sveitina grípur hún fyrir nefið á sér því hún finnur vonda 

lykt. Hvers vegna er verið að bera skít á túnin? Hver er hringrás náttúrunnar? 

Kýrnar skíta og skíturinn er notaður á túnin. Kýrnar éta síðan grasið á túninu og 

við drekkum mjólkina úr kúnum og borðum nautakjöt.  

Finnur segir stelpunum frá því að hann hafi einu sinni kynnst álfum sem voru 

stærðfræðingar. Hvað eru stærðfræðingar, hvað gera þeir eiginlega? Tækifæri 

gefst fyrir nemendur að ræða saman um það hvað stærðfræði og stærðfræðingur 

sé.  

 

 Verkleg viðfangsefni 

 Sóldísi dreymdi um nóttina að hún hefð lent í ævintýri í sveitinni. Hvernig 

 ævintýri ætli það hafi verið? Nemendur búa til sitt eigið ævintýri sem hún gæti 

 hafa lent í. 

 Uppáhaldsmorgunverður Sóldísar er egg og pylsur. Hver er 

 uppáhaldsmorgunverður nemendanna? Hægt er að nota svör hópsins til þess að 
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 setja upp í súlurit, skífurit eða vinna með þau á annan hátt. Einnig mætti skoða 

 samsetningarmöguleika. Ef í boði eru egg, pylsur, beikon, jógúrt,  brauð og 

 morgunkorn, hver fær sér þrennt og hver fær sér tvennt af því sem er í boði. 

 Hægt væri að búa til myndir á spjöld með hinum ýmsu samsetningum og kanna 

 þannig samsetningarmöguleikana. 

 

Gögn 

Líkt og í 1. kafla er gott að hafa klukku með vísum þegar ræða á um tímann. Þægilegt er 

að hafa meðferðis hluti sem hafa ólíka eiginleika. Ævintýrabækur geta verið gagnlegar 

þegar nemendur skrifa sín eigin ævintýri, til þess veita nemendum innblástur. Kennari 

þarf þá að vera viss um að allir séu með skriffæri og blöð þegar kemur að ævintýrinu og 

uppáhaldsmorgunverðinum. Einnig gæti verið spennandi að koma með dagblöð og 

tímarit og leyfa nemendum að klippa myndir úr auglýsingum.  

 

Ítarefni og gagnlegar upplýsingar 

Gott er að afla sér upplýsinga um það hvernig má með fjölbreyttum hætti vinna úr 

upplýsingum og gögnum. Nemendur hafa gaman af því að kynnast margvíslegum 

leiðum við úrvinnslu, þó ekki sé farið ítarlega í þær allar. 
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3. kafli 

Markmið 

 Að nemendur átti sig á muninum á sveit og borg 

 Að nemendur læri að búa til takt og mynstur 

 

Verkefni 

 Umræður 

 Finnur segir stúlkunum frá því þegar dýrin fóru að haga sér skringilega eitt 

 kvöldið. Hvað ætli hundurinn hafi verið að gera og hvers vegna? Nemendur geta 

 fengið  tækifæri til að búa til sinn eigin takt og ef til vill notað til þess ýmis 

 hljóðfæri eða annarskonar efnivið. Nemendur geta notað taktinn til þess að búa 

 til mynstur og kynnast þeim nánar. Gott er þá að skrá mynstrin eða taktinn með 

 mynd eða kubbum. Nemendur geta þá einnig æft sig í því að nota tákn.  

 Ása leit alls ekki út eins og Sóldís hafði ímyndað sér. Hvernig hafði Sóldís 

 ímyndað sér hana og hvernig leit hún síðan út í raun og veru? Hvernig ætli fólk í 

 sveit/borg líti út? Umræður um það hver munurinn á sveit og borg sé. Er einhver 

  munur? 

 

 Verkleg viðfangsefni 

 Nemendur geta búið til veggspjöld þar sem fram kemur annarsvegar það sem 

 yfirleitt er gert í borg og hinsvegar það sem menn gera í sveit. 

 

Gögn 

Hljóðfæri og annar efniviður sem nemendur geta notað í verkefninu með taktinn. Hægt 

er að nota ýmiskonar efni, ull, flísefni, laufblöð og fleira sem nemendum finnst henta 

við gerð á veggspjaldinu. 

 

Ítarefni og gagnlegar upplýsingar 

Fyrir nemendur sem búa í borg er gott að notast við námefnið Í sveitinni með Æsu og 

Gauta. Þar er bæði nemendahefti og myndband þar sem fjallað er um búskap, störfin og 

dýrin í sveitinni, nytjar og afurðir.  
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4. kafli 

Markmið  

 Að nemendur séu skapandi og hugmyndaríkir 

 Að nemendur gerir sér grein fyrir því hvernig tímanum líður 

 

Verkefni 

 Umræður 

 Þegar stelpurnar höfðu talað við Finn þá fóru þær inn því það var komin 

 rigning. Afhverju ætli þær hafi farið inn? Er ekki hægt að gera eitthvað sniðugt 

 úti í rigningunni?  

 Stelpurnar áttu að vera þrjá mánuði í álfheimum en það er langur tími. Hvað 

 ætlaði álfurinn að gera þegar sumarið var búið í álfheimum? En ætli það sé hægt 

 að senda fólk aftur í tímann í alvörunni? Hér gefst nemendum einnig tækifæri til 

 að velta fyrir sér árstíðunum, hvernig árið skiptist og allt endurtekur sig. Hvað er 

 einkennandi fyrir hverja árstíð? 

 

 Verkleg viðfangsefni 

 Í ljós kemur að yfirálfurinn er skrítinn karl með nef á stærð við kartöflu og 

 þríhyrningslaga augu. Ætli það séu fleiri undarlegir hlutir sem einkenna hann? 

 Nemendur geta föndrað álfana eins og þeir ímynda sér þá. 

 

Gögn 

Marglitur pappír og efniviður líkt og í 3. kafla hentar einnig hér. 

 

Ítarefni og gagnlegar upplýsingar 

Það getur reynst gott að fara með nemendur út þegar rignir til þess að sjá hvernig þeir 

haga sér í rigningunni, hvernig þeir leika sér. Þegar ræða á um tímann getur bókin 

Talnapúkinn eftir Bergljótu Arnalds hjálpað. 
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5. kafli 

Markmið 

 Að nemendur átti sig á því hvað hægt er að vinna úr mjólkinni 

 Að nemendur geri sér grein fyrir hegðun nokkurra dýra 

 Að nemendur kynnist rómverskum tölum 

 Að nemendur átti sig á formum, kynnist hugtökum tengdum þeim og vinni með 

tvívídd og þrívídd. 

 

Verkefni 

 Umræður 

 Álfarnir hafa gert samkomulag við kindurnar um að fá mjólk hjá þeim. En hvað 

 geta þeir búið til úr mjólkinni? Eru fleiri dýr sem gefa af sér afurðir? Hvernig er 

 það þegar dýr leggjast í dvala? Eru mörg dýr sem gera það? Einnig er hægt að 

 ræða um farfugla og hegðun annarra dýra í þessu samhengi. Hvers vegna eru til 

 farfuglar? Er hegðun þeirra afleiðing af aðstæðum eða eru aðstæðurnar 

 afleiðingar af hegðun dýranna? 

 Ávangur arkítekt er að reyna að hanna nýtt hús. Hverskonar hús getur hann gert? 

 Hvers vegna segir Ávangur að tólfflötungur sé einmitt málið. Hvað er 

 tólfflötungur? 

 Á húsum álfanna eru skrítnir bókstafir. Hvað segir Þjóðrekur þá heita og hvernig 

 virka þeir? Nemendur geta skoðað rómverskar tölur nánar og æft sig í því að 

 vinna með þær. 

 

 Verkleg viðfangsefni 

 Nemendur geta búið til þorp álfanna eins og þeir ímynda sér það með hjálp 

 smellikubba. Nemendur nota tvívíð form sem þeir setja saman og búa til þrívídd. 

 Tækifæri gefst til umræðu um tvívídd og þrívídd. 

 

Gögn 

Gott er að hafa meðferðis ýmsar bækur um dýr og hegðun þeirra sem nemendur geta 

flett í eftir áhuga. Hentugt er að notast við smellikubba eða sambærilega kubba þegar 

nemendur vinna í því að búa til hús úr formum.  

Ítarefni og gagnlegar upplýsingar 
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Í vinnu með rómverskar tölur geta yngri börn æft sig í því að skrifa stafina, aldur sinn, 

húsnúmer, fjölda systkina, aldur foreldra og annað í þeim dúr. Eldri börn geta fengið að 

æfa sig í því að reikna dæmi sem skráð eru með rómverskum tölum.  
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6. kafli 

Markmið  

 Að nemendur átti sig á því hvernig pappírsbrot virka, hvernig form myndast 

þegar pappír er brotinn saman.  

 Að nemendur læri að setja saman auðvelt rím og ljóð 

 Að nemendur kynnist gömlum íslenskum nöfnum 

 Að nemendur átti sig á notagildi forma, heiti og eiginleikum. 

 

Verkefni 

 Umræður 

Þjóðrekur biður stelpurnar um að vera í hóp með Þengli, Kali, Æsku og Mýrúnu. 

En hvernig nöfn eru þetta nú eiginlega? Hvenær voru þau notuð og eru þau 

ennþá notuð? Nöfnin eru öll úr Landnámu og fróðlegt getur því verið fyrir 

nemendur að skoða bækur sem gætu innihaldið gömul nöfn. Í sögunni eru fleiri 

skringileg nöfn, hver eru þau? 

Þegar krakkarnir hafa unnið bátakeppnina fara þeir með vísu sem þeir sömdu. 

Hvað er rím? Hvernig býr maður til vísu? Nemendur geta búið til sína eigin vísu 

með rími. 

 

Verkleg viðfangsefni  

Álfabörnin bjuggu til bát úr blöðum. Hvernig fóru þau að því? Nemendur geta 

búið til sinn eigin bát og ef lækur eða vatn er skammt fyrir utan skólann má fara 

í keppni um hraðskreiðasta bátinn. Þegar búið er að brjóta bátinn saman geta 

nemendur tekið hann í sundur og séð formin sem myndast í brotunum. 

Nemendur skoða hvað gerist ef pappír er brotinn og einu formi er þannig breytt í 

annað form. 

Þengill og félagar hafa notað ýmiskonar form fyrir segl. Hvernig segl ætli sé 

hentugast? Nemendur geta skoðað bækur með myndum af skipum og séð 

hvernig algengast er að seglin líti út. 

 

Gögn 

Blöð, dagblöð þegar nemendur búa til bát  Bækur með gömlum íslenskum nöfnum og 

myndum af skipum. 
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Ítarefni og gagnlegar upplýsingar 

Sjá teikningu af bát í viðauka 1. 

Hér er að finna fleiri pappírsbrot: http://www.origami-fun.com/index.html 

 

  

http://www.origami-fun.com/index.html
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7. kafli 

Markmið  

 Að nemendur kynnist einfaldri kortagerð 

 Að nemendur geri sér grein fyrir vegalengdum 

 Að nemendur læri að nota Morse-kóðann 

 Að nemendur geri sér grein fyrir útliti og notagildi gamalla hluta 

 Að nemendur átti sig á þyngd hluta 

 

Verkefni 

 Umræður 

 Þegar stelpurnar koma inn í njósnaklefann sjá þau njósnarana tala í eitthvað sem 

 líkist gamaldags síma. Hvernig ætli sá sími líti út? Nemendur geta búið til mynd 

 af því sem þeir ímynda sér og kennari sýnir þeim síðan mynd af raunverulegu 

 morse-kóða tæki. Kennari hefur tækifæri til að kynna fyrir nemendum allskyns 

 tæki og tól sem notuð voru í gamla daga.  

 Stelpurnar voru alveg úrvinda eftir allt ferðalagið sem þær fóru í með 

 njósnurunum. Hefðu þær orðið eins þreyttar þegar þær voru í fullri stærð? 

 Umræður um það að það sem er langt fyrir einn er ekki langt fyrir annan. Sóldís 

 var tvo klukkutíma á leiðinni í sveitina en hvað ætli hún hefði verið lengi ef 

 hún hefði verið fótgangandi? Það tekur mun lengri tíma að ganga heldur en að 

 keyra.  

 

 Verkleg viðfangsefni 

 Njósnararnir eru að senda Morse-skilaboð til annarra álfa. Hvað ætli það sé og 

 hefur einhver heyrt á það minnst? Nemendur geta leyst skilaboðin í bókinni og 

 fengið  tækifæri til þess að fara sjálf í njósnaleik og nota Morse-kóðann sem og 

 önnur tákn líkt og yfirnjósnarinn gerir þegar hann talar við kindina og kúna. 

 Stelpurnar og allir njósnararnir þurfa að bera fullan brúsa af mjólk og körfu fulla 

 af halahárum. Ætli það sé þungt að bera það? Hvað geta nemendur borið og hvað 

 halda þeir að álfarnir geti borið mikið? Nemendur fá tækifæri til þess að átta sig 

 betur á þyngd og gera tilraunir með hana. 

 Stelpurnar bjuggu til kort fyrir álfana sem þau gátu farið eftir í leiðangri sínum. 
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 Nemendur geta fengið að búa til sitt eigið kort, til dæmis fjársjóðskort, þar sem 

 þeir setja inn raunverulegar vegalengdir sem þau sjálf hafa mælt út.  

 

Gögn 

Bækur með myndum og upplýsingum um tæki sem notuð voru í gamla daga. Brúsar og 

körfur sem nemendur geta fyllt af vatni eða steinum og vigtað. Kortabækur eru góðar 

þegar nemendur búa til sitt eigið fjársjóðskort sem og metraprik og önnur mælitæki. 

 

Ítarefni og gagnlegar upplýsingar 

Sjá upplýsingar um Morse-kóðann í viðauka 2. 
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8. kafli 

Markmið 

 Að nemendur kynnist regluleikanum í sætiskerfinu og skoði tveggja stafa tölur 

 Að nemendur læri að nota hundrað talna töfluna og kynnist mynstrum og 

regluleika 

 Að nemendur átti sig á sléttum tölum og oddatölum 

 

Verkefni 

 Umræður 

Á leið sinni um aðalgötu þúfnanna kemur Elliðagrímur og segir þeim hvað stutt 

sé eftir af sumrinu. Hann notar mjög háar tölur og segir þeim meira að segja 

hvað það eru margar sekúndur eftir. Nemendur geta leikið sér með stórar tölur. 

Hvað eru margar mínútur í einum sólahring? En sekúndur? 

 Þjóðrekur sýnir stelpunum hundrað talna töflu álfanna. Hafa nemendur séð 

 svona töflu? Hvernig ætli hún virki og hvað ætli maður geti gert við hana? 

Þjóðrekur útskýrir fyrir stelpunum hvað sléttar tölur og oddatölur eru. Vita 

nemendur hvað einkennir þessar tölur?  Kennara gefst tækifæri til að kynna til 

sögunnar ýmsar tölur. 

 

 Verkleg viðfangsefni 

 Nemendur fá tækifæri til að vinna ýmis verkefni tengd hundrað talna töflunni til 

 þess að þeir átti sig betur á henni. Gæti þá verið gaman til að mynda að teikna 

 töfluna úti og nota hana í parís. Hvar lenda nemendur ef þeir hoppa 6 reiti áfram 

 frá 47? En ef þeir hoppa 7 reiti niður? Hver er stysta leiðin frá 28 til 54? 

 

Gögn 

Reiknivélar og ljósrit af hundrað talna tölfunni.  

 

Ítarefni og gagnlegar upplýsingar 

Hundrað talna töfluna má sjá í viðauka 3. 

Leiðbeiningar um það hvernig nota má 100töfluna: 

http://vefir.nams.is/eining/100taflan.pdf 

http://vefir.nams.is/eining/100taflan.pdf
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9. kafli 
Markmið 

 Að nemendur kynnist fjölbreytileika stærðfræðinnar 

 Að nemendur kynnist nokkrum af helstu stærðfræðingum heims 

 Að nemendur átti sig á því að mörg spil feli í sér stærðfræði 

 

Verkefni 

 Umræður 

 Stelpunum fannst hús Þjóðreks svolítið furðulegt. Á gólfinu var röndótt teppi og 

 á veggjunum voru myndir með tölum og táknum. Hvernig fleiri furðuverk gætu 

 verið heima hjá stærðfræðingunum? Kennara gefst tækifæri til að útskýra ýmis 

 stærðfræðiverk fyrir nemendum, táknum, formum, mynstrum og öðru.  

 Á veggjunum á heimili Þjóðreks hanga myndir af mönnum sem heita Evklíð, 

 Newton, Gauss og Arkímedes. Hverjir ætli þessir menn séu? Kennari getur 

 útskýrt í stuttu máli hvað er merkilegt við þessa menn og einnig sagt frá fleiri 

 afreksmönnum í greininni. 

 Kaðlín, Þjóðrekur og stelpurnar spila spil sem heitir kasína. Spilið gengur út á að 

 leggja saman og byggja tölur. Hvernig aðferðir nota nemendur þegar þeir leggja 

 saman  tölur? En þegar þeir draga frá? Nota allir nemendur sömu aðferð? 

 

Verkleg viðfangsefni 

 Um kvöldið spila stelpurnar spil með Þjóðreki og Kaðlínu. Nemendur geta lært 

 spilið og áttað sig á því að í ýmsum spilum er notuð stærðfræði. Nemendur geta 

 spilað spilið og einnig önnur spil.  

 Nemendur geta búið til þau listaverk sem þau halda að hafi verið heima hjá 

 Kaðlínu og Þjóðreki. Nemendur geta til að mynda búið til listaverk úr formum 

 með því að klippa niður ýmiskonar form og líma saman á listrænan hátt.  

 

Gögn 

Bækur með listaverkum, þar sem nemendur geta skoðað formin og litina í verkunum. 

Spilastokkar sem nemendur geta verið með í hópum. 
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Ítarefni og gagnlegar upplýsingar 

Spilareglur í kasínu má finna hér: 

http://www.spilavinir.is/spilareglur-52-spila-stokkur/10-spilaviniakasina.html 

 

  

http://www.spilavinir.is/spilareglur-52-spila-stokkur/10-spilaviniakasina.html
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10. kafli 

Markmið 

 Að nemendur læri um líkur og spár 

 Að nemendur átti sig á fjölbreyttum mælieiningum 

 Að nemendur geri sér grein fyrir líðan fólks 

 Að nemendur fái æfingu í því að rekja atburðarás og fara yfir sögu í stuttu máli 

 

Verkefni 

 Umræður 

 Þjóðrekur sagðist hafa séð það í spádómsspilunum sínum að stelpunum ætti eftir 

 að farnast vel í lífinu. Hvernig gat hann vitað það með einhverjum spilum? 

 Kennari fjallar um spádóma og líkur. 

 Leiðbeiningarnar sem stelpurnar fá til þess að komast heim til sín eru svolítið 

 skrýtnar. Hvað er til dæmis alin? Hvers vegna er sú eining ekki notuð lengur? 

 Hvað eru margir sentímetrar í einum metra? Kennari getur farið yfir fjölbreyttar 

 mælieiningar, svo sem fet, þumlungur og faðmur.  

 Þegar stelpurnar komust loksins heim til sín fóru þær að hlæja því þær voru á 

 sama stað og þær voru þegar ævintýrið hófst. Hvernig ætli þeim hafi liðið að 

 vera komnar aftur? Voru þær leiðar yfir því að þurfa að kveðja eða fegnar yfir 

 því að vera komnar aftur? 

   

 Verkleg viðfangsefni 

Nemendur gætu fengið að spá í spil fyrir samnemendur sína.  

Stelpurnar eiga að fara eftir leiðbeiningum til þess að komast heim. Nemendur 

geta prófað að fara eftir leiðbeiningunum og síðan búið til sínar eigin. 

Að loknum lestri geta nemendur farið yfir söguna og rakið atburðarásina. Hvaða 

ævintýrum lentu stelpurnar í og í hvaða röð? 

 

Gögn 

Spilastokkar og bækur um spádóma.  

 

 

 



34 
 

Ítarefni og gagnlegar upplýsingar 

Nemendur gætu sett upp stutt leikrit þar sem sögupersónan lendir í vandræðum og þarf 

að beita stærðfræði til þess að koma sér úr klípunni. Nota mætti stærðfræði úr sögunni 

og hjálpar það nemendum að átta sig á því sem fjallað var um. 
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Viðauki 1 

  

 

1. Byrjaðu á því að fá þér ferhyrnt 

blað. Brjóttu það í tvennt og opnaðu 

það síðan aftur. 

2. Brjóttu langhliðina 

saman. 

 

  

   

3. Brjóttu hornin inn 

að miðju. 

4. Brjóttu afganginn af 

blaðinu upp og gerðu 

eins báðu megin. 

Þrýstu vel. 

 

5. Togaðu hliðarnar 

út og láttu þær 

saman. 

  

   

6. Brjóttu lausu 

hornin upp. Gerðu 

eins báðu megin.  

7. Togaðu hliðarnar 

út líkt og í skrefi 5. 

8. Togaðu opnu 

hornin varlega í 

sundur.  
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9. Þrýstu vel til þess að báturinn haldi sér sem 

best. Opnaðu varlega bátinn og hann er 

tilbúinn. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiðbeiningar fyrir pappírsbrot var tekið af síðu Fun origami sótt 25. júlí 2011 af 

http://www.origami-fun.com/support-files/origami-boat-print.pdf  

http://www.origami-fun.com/support-files/origami-boat-print.pdf
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Viðauki 2 
 

 

Greinamerki Morse Greinamerki Morse Greinamerki Morse 

Punktur .-.-.- Komma --..-- Tvípunktur ---... 

Spurningamerki ..--.. Úrfellingarmerki .----. Bandstrik -....- 

Brotastrik -..-. Svigi -.--.- Gæsalappir .-..-. 

 

 

 

 

 

 

 

Bryndís Bjarkadóttir. (apríl, 2002). Hvað er Morse-kóði og hvernig verkar 

hann? Vísindavefurinn. Sótt 25. júlí 2011 af http://visindavefur.is/?id=2284. 

Stafur Morse Stafur Morse Stafur Morse Stafur Morse 

A .- B -... C -.-. D -.. 

E . F ..-. G --. H .... 

I .. J .--- K -.- L .-.. 

M -- N -. O --- P .--. 

Q --.- R .-. S ... T - 

U ..- V ...- W .-- X -..- 

Y -.-- Z --.. Ä .-.- Á .--.- 

Å .--.- Ch ---- É ..-.. Ñ --.-- 

Ö ---. Ü ..-- 

    

        

Tala Morse Tala Morse Tala Morse Tala Morse Tala Morse 

0 ----- 1 .---- 2 ..--- 3 ...-- 4 ....- 

5 ..... 6 -.... 7 --... 8 ---.. 9 ----. 
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Viðauki 3 
 

100 talna taflan 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

 

 

 


