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Útdráttur 
Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.Ed-prófs á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. 

Leitast er við að svara rannsóknarspurningunni: Eru sömu áherslur í íslensku 

námskránni hvað varðar algebrukennslu byrjenda og hjá fræðimönnum á sviði 

stærðfræðimenntunar og hvernig birtast þær í íslensku námsefni á yngsta stigi? Í 

byrjun er fræðileg umfjöllun um áherslur þeirra fræðimanna sem vitnað er til í 

þessari ritgerð hvað varðar byrjendakennslu í algebru. Í framhaldinu er farið yfir 

stærðfræðihluta Aðalnámskrár grunnskóla og áherslur hennar hvað varðar algebru-

kennslu á yngsta stigi bornar saman við áherslur fræðimanna stærðfræði-

menntunar. Algebruhlutar kennslubókanna, Einingar og Sprota, eru skoðaðir mjög 

vandlega og áherslur bókanna bornar saman við áherslur fræðimanna 

ritgerðarinnar. Meginniðurstöður ritgerðarinnar eru að það eru sömu áherslur í 

íslensku námskránni og hjá fræðimönnum en þær birtast misvel í íslensku námsefni 

fyrir yngsta stig grunnskólans. Áherslur fræðimanna birtast nær allar í Einingu en 

töluvert vantar upp á að þær birtist allar í Sprota.  
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Inngangur 
Algebra hefur alltaf heillað mig og var ég ákveðin í því frá upphafi náms míns á 

stærðfræðikjörsviði við HÍ að lokaritgerð mín yrði tengd algebru. Leið mín um 

víðfeðmar lendur algebrunnar hefur ávallt verið bein og engar hindranir hafa orðið 

á vegi mínum. Það sama er því miður ekki að segja um alla nemendur. Mjög margir 

nemendur fá hroll við tilhugsunina um algebru og eru búnir að ákveða að það sé 

eitthvað sem þeir geti aldrei lært. Oftar en ekki hef ég heyrt setninguna „mamma 

mín og pabbi gátu aldrei lært algebru og við systkinin getum það ekki heldur, 

algebrugenið vantar í alla fjölskylduna.“ 

Mig langaði á einhvern hátt að fjalla um algebrukennslu á yngsta stigi grunn-

skólans og kynnast betur þeim kennslubókum sem notaðar eru á því stigi. Síðustu 

þrjú ár hef ég kennt stærðfræði á unglingastigi. Ég þekki því vel til bókaflokksins 

Átta-10 sem gefinn var út af Námsgagnastofnun á árunum 2005-2008 og ég hef 

nýtt við kennslu. Á yngsta stigi, þ.e. í 1. -4. bekk, geta kennarar valið á milli tveggja 

bókaflokka. Þeir eru Eining sem Námsgagnastofnun gaf út á árunum 1999-2001 og 

Sproti sem Námsgagnastofnun gaf út á árunum 2009-2011. Mig langaði á einhvern 

hátt að bera bækurnar saman. Eftir miklar vangaveltur ákvað ég að rannsóknar-

spurningin yrði: Eru sömu áherslur í íslensku námskránni hvað varðar áhersluatriði í 

algebrukennslu og hjá fræðimönnum og hvernig birtast þær í íslensku námsefni á 

yngsta stigi? Tilgangur ritgerðarinnar er fyrst og fremst að kanna hversu vel íslenska 

námskráin og kennslubækurnar sem notaðar eru á yngsta stigi falla að markmiðum 

fræðimanna og getur ritgerðin því verið leiðbeinandi fyrir stærðfræðikennara á 

yngsta stigi grunnskólans. 

Í byrjun ritgerðarinnar er fjallað almennt um stærðfræði og hvernig kennslu-

hættir eru vænlegir til árangurs. Í öðrum kafla er kastljósinu beint að algebru og 

tilgangi hennar. Áherslur fræðimanna hvað varðar byrjendakennslu í algebru birtast 

í þriðja kafla. Í þeim kafla er fjallað sérstaklega um mynstur og jöfnur auk þess sem 

föll fá einnig sérstaka umfjöllun. Fjórði kaflinn fjallar um algebruhluta 

námskrárinnar og í þeim kafla eru áherslur fræðimanna bornar saman við áherslur 

námskrárinnar. Í fimmta kafla er fjallað um þá þætti sem birtast í kennslubókunum, 

Einingu og Sprota og eru til þess fallnir að örva algebruhugsun nemenda. Í þeim 

kafla eru einnig áherslur fræðimanna bornar saman við algebruhluta námsbókanna. 
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Í lokakafla ritgerðarinnar eru dregin saman helstu aðalatriði ritgerðarinnar og 

rannsóknarspurningunni svarað. 
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1. Stærðfræði 
Allt umhverfi okkar er stærðfræðilegt. Ferningar, ferhyrningar, hringir, þríhyrningar 

og annars konar form umvefja okkur á ferð okkar um lífið. Dagblöðin, útvarpið, 

sjónvarpið og netmiðlarnir flytja okkur daglega tölulegar upplýsingar sem fela í sér 

prósentur, tíðni, meðaltal, miðgildi, hlutfall, tíðasta gildi o.s.frv. Öll þurfum við á 

ákveðinni stærðfræði að halda til að geta lesið úr öllum þeim tölulegu upplýsingum 

sem dynja á okkur og til að geta notað í daglegu lífi. Í Aðalnámskrá grunnskóla, 

stærðfræði, segir að stærðfræðin sé samofin þjóðfélagsháttum og að hver einstak-

lingur þurfi að búa yfir ákveðinni lágmarkskunnáttu til að takast á við dagleg störf. 

Allir þurfa t.d. að skilja mál og vog og átta sig á fjármálum sínum. Enn frekar er mjög 

mikilvægt að fólk geti metið upplýsingar af tölulegum toga ætli það að vera virkir 

þátttakendur í þjóðfélaginu (Menntamálaráðuneytið, 2007).  

Stærðfræðin skipar stóran sess í grunnskólum landsins og er miklum tíma varið 

til kennslu hennar. Mörgum finnst of miklum tíma varið í stærðfræði en öðrum 

þykir ekki nægjanlega miklum tíma varið til hennar. Samkvæmt Atla Harðarsyni 

(1994) er sú stærðfræði sem við notum í daglegu lífi ekki mjög mikil. Við þurfum að 

kunna reikniaðgerðirnar fjórar og geta reiknað hlutfalla- og prósentureikning. Við 

þurfum einnig að þekkja metrakerfið, kunna flatarmáls- og rúmmálsreikning og 

þekkja til lýsandi tölfræði. Langflestir komast ágætlega af án þess að kunna neitt 

frekar í stærðfræðinni. 

Fyrir þá nemendur sem hyggja á framhaldsnám á sviðum stærðfræðinnar skiptir 

sköpum að þeir hafi sterkan stærðfræðilegan grunn til að byggja á. Til að nemendur 

öðlist þann grunn skiptir öllu máli hvernig staðið er að kennslu stærðfræðinnar. 

Nemendur þurfa að fá hæfileg viðfangsefni og það verður að ögra þeim með 

verkefnum sem þróa með þeim skilning á stærðfræðinni. Kennslan verður að vera 

markviss og hvetjandi. Í Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði, kemur fram að þeir 

sem ætli sér í framtíðinni að starfa við atvinnugrein þar sem stærðfræði er nýtt 

verði að fá tækifæri til að kynnast henni á unga aldri. Traust undirstaða í stærðfræði 

í grunnskóla er mjög mikilvægur grundvöllur undir allt nám sem tengist náttúru- og 

raunvísindum á síðari stigum (Menntamálaráðuneytið, 2007). Til að nemendur 
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öðlist trausta undirstöðu í stærðfræði skiptir sköpum að þeir fái öfluga kennslu og 

skipta þá kennsluhættir kennarans höfuðmáli. 

1.1 Kennsluhættir 

Nemendur eru flestir með jákvætt viðhorf til stærðfræðinnar við upphaf skóla-

göngunnar. Hlutverk skólans er að viðhalda og styrkja það auk þess sem ekki er 

síður mikilvægt að leggja áherslu á skemmtigildi greinarinnar. Til að viðhalda áhuga 

nemenda þarf fjölbreytta kennsluhætti og nálgast þarf viðfangsefnin á mismunandi 

hátt. Ung börn sjá hlutina með öðrum augum en fullorðnir og þurfa því að fá að 

leita eigin leiða til lausna í samráði við kennarann, heimilisfólk og aðra nemendur 

(Menntamálaráðuneytið, 2007). Rannsakendur á sviði stærðfræðimenntunar hafa á 

síðustu árum beint sjónum sínum að kennaranum og hlutverki hans í skólastofunni. 

Viðhorf kennara til stærðfræðikennslunnar og reynsla þeirra úr eigin námi skiptir 

miklu máli og hefur veruleg áhrif á kennslu þeirra (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný 

Helga Gunnarsdóttir, 2007).  

Hver kennari verður ávallt að spyrja sig gagnrýninna spurninga um þau 

viðfangsefni sem hann kennir hverju sinni. Hann verður að vera með það á hreinu 

að það sé þörf á þeim. Að viðfangsefnin bæti við þekkingu nemenda, efli skilning 

þeirra og skipti nemendur máli (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Í bekkjardeildum þar 

sem mikill getustigsmunur er meðal nemenda er oft erfitt að ákvarða viðfangsefni 

þannig að allir bæti við þekkingu sína og þarf kennslan því að vera 

einstaklingsmiðuð. Ekki dugir að vera með kennslu langt fyrir ofan skilning 

nemenda heldur þarf að mæta nemendum þar sem þeir eru staddir. Kennarinn 

verður að vera með það á hreinu að hann sé að byggja ofan á fyrri þekkingu 

nemenda og að þeir geti tengt nýja þekkingu við þá fyrri. 

Kennslan þarf að vera einstaklingsmiðuð og allir nemendur eiga að geta unnið út 

frá eigin forsendum og er því að miklu að hyggja í undirbúningi og framkvæmd 

stærðfræðikennslunnar. Megináskorun kennarans er í því fólgin að finna nemend-

um verðug viðfangsefni og þrautir sem þróa með þeim skilning og hugsun um 

stærðfræðihugtök (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir, 2006b).  

Ekki er nægjanlegt að hlusta eingöngu á kennarann og framkvæma eins og hann 

leggur til. Hver og einn nemandi þarf að skilja samhengi stærðfræðinnar til að 
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stærðfræðinám fari fram. Stærðfræðikennslan felst að stórum hluta í því að hjálpa 

nemendum að öðlast þann skilning (Boaler og Humpreys, 2005). Fólk á öllum aldri 

hefur þá getu sem þarf til að vinna úr daglegri reynslu og sérstaklega þó til að vinna 

úr stærðfræðilegri reynslu. Getan til að leysa stærðfræðileg verkefni er til staðar hjá 

nemendum. Kennarar þurfa að vera með hugann við það að koma í veg fyrir að 

skyggja á þá hæfileika sem nemendur hafa til að leysa stærðfræðileg verkefni. Í 

öllum verkefnum hvetur það nemendur að þau uppgötvi sjálf leiðina að svarinu. 

Menntun snýst ekki um það að gera nemendur ósjálfstæða, miklu frekar um það að 

hlúa að sköpunargáfu og sjálfstæði þeirra. Kennarar þurfa að treysta nemendum til 

að leysa stærðfræðileg verkefni sem hæfa getu þeirra og þeir verða að treysta því 

að sú leið skili nemendum góðum árangri í stærðfræði (Mason, 2008).  

Í bókinni Connecting Mathematical ideas fygjast lesendur með Cathy Humphreys 

kenna nemendum á miðstigi stærðfræði í bandarískum skóla en hún hefur þróað 

kennsluhætti sína í samstarfi við Jo Boaler. Boaler hefur starfað sem prófessor við 

háskóla í Englandi og Bandaríkjunum og hefur hún beint sjónum sínum að 

stærðfræðinámi og rannsakað áhrif mismunandi kennsluhátta á námsárangur. 

Humphreys kenndi eins og henni var kennd stærðfræði og hún taldi sig vera að gera 

vel. Hún endurskoðaði kennsluhætti sína eftir að hún lagði próf fyrir nemendur sína 

og komst að því að þeir höfðu næstum gleymt öllu sem hún hafði kennt þeim á 

önninni. Hún breytti um kennsluaðferð og leggur hún mikla áherslu á það að til að 

læra stærðfræði þurfi nemendur að skilja stærðfræðileg tengsl og finna sínar eigin 

leiðir til að skilja nýjar hugmyndir (Boaler og Humphreys, 2005). 

Samkvæmt Boaler er hægt að kenna stærðfræði á tvo vegu. Önnur leiðin er 

þannig að nemendur fá allt upp í hendurnar, kennari gefur þeim formúlur og sýnir 

þeim hvernig á að færa inn í þær. Ekkert svigrúm er fyrir skoðanir nemenda. Hin 

leiðin er þannig að nemendur eru virkir þátttakendur í stærðfræðinámi sínu. Þeir 

uppgötva og tengja saman við fyrri þekkingu sína. Í fyrra tilvikinu eru nemendur 

óvirkir í kennslustundinni og ekkert pláss er fyrir hugmyndir þeirra. Í seinna tilvikinu 

eru nemendur virkir og þeir skoða viðfangsefnin frá mörgum mismunandi 

sjónarhornum. Þeir sem fá kennslu samkvæmt seinna tilvikinu eru jákvæðari 

gagnvart stærðfræðinni og líklegri til að mennta sig enn frekar í henni. Þeir sem 
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þiggja og taka stöðugt við stöðluðum aðferðum verða oft stressaðir þegar þeir 

standa andspænis stærðfræðilegum vandamálum í lífi sínu. Þeir vita ekki hvaða 

aðferð þeir eiga að nota vegna þess að þeir hafa verið mataðir á aðferðum alla 

skólagönguna (Boaler og Humphreys, 2005). Virkir nemendur og fjölbreyttir 

kennsluhættir hafa þannig mikið að segja um gæði kennslunnar. Skólastofan skiptir 

einnig máli, uppröðun hennar þarf að styðja við þá fjölbreyttu kennsluhætti sem 

kennarinn styðst við. 

Miklu skiptir að skólastofan, þ.e. umhverfi hennar, styðji sem best við þá 

kennsluhætti sem áhersla er lögð á. Kennarar eiga að vera óragir við að breyta 

uppröðun í samræmi við viðfangsefnið hverju sinni (Ingvar Sigurgeirsson, 1999) 

Æskilegt er að nemendur sitji t.d. í hring í umræðum, snúi sér að hvert öðru í 

hópavinnu og snúi sér að töflu kennarans þegar hann er með innlagnir. 

Andrúmsloftið í skólastofunni þarf að vera afslappað og þægilegt. Nemendur 

þurfa að vera óhræddir við að viðra skoðanir sínar án þess að eiga á hættu að vera 

niðurlægðir eða strítt af öðrum nemendum. Mikið reynir á kennarann þar sem 

virkni nemenda er höfð að leiðarljósi og hann þarf að spyrja ögrandi spurninga. Það 

sem reynist flestum kennurum erfiðast við þannig aðstæður er að grípa ekki fram í 

fyrir nemendum og trufla þannig hugsanaferli þeirra. Það hefur einnig mikið að 

segja að allir nemendur skólastofunnar skilji allar þær stærðfræðihugmyndir sem 

ræddar eru (Van De Walle, Karp og Bay-Williams, 2010). Getumeiri nemendur eru 

oft duglegri að taka þátt í umræðum og kennarinn þarf að varast að þeir stjórni 

þeim ekki eingöngu. Bekkurinn þarfnast þess að heyra einnig sjónarmið hinna 

getuminni nemenda. Oft er mjög gagnlegt fyrir alla nemendur að heyra í hverju villa 

einstakra nemenda er fólgin. Hvað það er sem gerir það að verkum að þeir fara út 

af sporinu.  
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2. Algebra 
Af hverju er verið að blanda bókstöfum saman við stærðfræði? Af hverju er verið að 

flækja hlutina fyrir okkur? Þessar spurningar og fleiri álíka mega stærðfræðikenn-

arar búast við frá nemendum sínum. En hvað er algebra? Svörin við því geta verið á 

ýmsa vegu og er ekkert eitt svar réttara en annað. Eflaust svara flestir kennarar á 

svipaðan hátt og greint er frá í bókinni Mathematical reasoning. Þar skipta höfund-

ar algebru í þrjá flokka: 

1) Algebra lýsir hinu almenna. Dæmi: 5+8= 8+5 ,hægt að setja fram jöfnu 

sem gildir um allar tölur m+n=n+m 

2) Algebra leysir vandamál og útskýrir mynstur. Dæmi: eftir 2 ár verður 

Angie tvisvar sinnum eldri en bróðir sinn sem er þriggja ára. Hve gamall 

er Angie? Til að leysa þetta látum við x-ið tákna aldurinn hjá Angie og 

setjum fram jöfnu x+2=2(3+2) og fáum út að x=8, þ.e. Angie er 8 ára. 

3) Algebra leysir vandamál með hjálp hnitakerfa og algebra leysir 

rúmfræðileg viðfangsefni. (Long, DeTemple og Millman, 2007).    

Algebra er sú grein stærðfræðinnar sem fjallar um hvers kyns reikniaðgerðir og 

eiginleika þeirra. Áhersla er lögð á mynstur, föll og færni í að greina aðstæður með 

hjálp táknmáls stærðfræðinnar. Það að tákna, setja fram almennar reglur og alhæfa 

um mynstur og regluleika á öllum sviðum stærðfræðinnar er hluti af röksemda-

færslu algebrunnar. Skilningur á lögmálum algebrunnar, tungumálinu og táknmál-

inu, sem notað er til að tjá þau, verður að haldast í hendur (Van De Walle o.fl., 

2010). Samkvæmt þeim Mason, Graham og Johnston-Wilder (2006), er algebra 

miklu meira heldur en notkun bókstafa í stað talna, lausn línulegra jöfnuhneppa eða 

þáttun annars stigs jafna. Skólaalgebra snýst um að tjá alhæfingar og um að þróa 

sjálfstraust í að meðhöndla slíkar alhæfingar. Ef grunnskólabörn kynnast algebru og 

algebrískri hugsun með því að glíma við tölur þá þróa þau algebríska hugsun.   

Rannsóknir og kennarar eru sammála um að skólaalgebra reynist mörgum 

nemendum mjög erfið. Til að nemendur nái góðum árangri í algebru nægir ekki 

eingöngu að vera með hefðbundið nám eins og er í mörgum efri bekkjum grunn-

skólans. Kennarinn verður að nota fjölbreytta kennsluhætti eins og hópavinnu, 

rannsóknir, umræður og þrautir fyrir nemendur. Umræður eru ekki síður 

nauðsynlegar í stærðfræði en í öðrum fögum grunnskólans því tungumál og 
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samskipti eru stór þáttur stærðfræðinnar (Bergsten, Häggström og Lindberg, 1997). 

Mikilvægast í umræðum er að kennarinn láti nemendur tjá sig um það sem þeir eru 

að gera. Mikill munur felst í því fyrir nemendur að hlusta á kennarann útskýra dæmi 

á töflunni eða útskýra sjálfir hvernig best er að leysa dæmi (Boaler, 2008).  

Það skiptir sköpum að byrja nógu fljótt að láta nemendur leika sér með tölur. 

Gott dæmi er um sjö apa og stórt og lítið tré. Nemendur eiga að athuga á hversu 

marga vegu aparnir geta verið í trjánum. Þeir sjá það á myndrænan hátt að margar 

lausnir gefa töluna sjö. Hægt er að alhæfa um það að ef fjöldi apanna í stóra trénu 

eykst um einn þá fækkar um einn apa í litla trénu. Í yngstu bekkjunum er óþarfi að 

nota tákn en það er mjög mikilvægt þegar börnin eldast að nota tákn og að þau alist 

upp við táknmál stærðfræðinnar (Van De Walle o.fl., 2010).  

Algebru þarf að kenna á fjölbreyttan hátt og skiptir höfuðmáli að vandað sé til 

kennslunnar í upphafi og að henni sé laumað inn án þess að nemendur átti sig á að 

þeir séu að læra algebru. Orðið „algebra“ er nemendum ótamt og fyrir mörg þeirra 

hefur orðið sjálft neikvæð áhrif. Við þurfum að sýna nemendum fram á að bókstafir 

gegna mjög veigamiklu hlutverki í stærðfræðinni. Ef bókstafanna nyti ekki við, 

hvernig gætum við þá táknað allar þær reglur sem gilda í stærðfræðinni? Við 

þyrftum þá t.d. að skrifa allar tölur í sambandi við það að víxlregla gildir um 

samlagningu 1+2=2+1, 1+3=3+1 o.s.frv. Mun skilmerkilegra er að skrifa a+b=b+a til 

að sýna fram á að reglan gildir um allar tölur.  

Við kennslu skólaalgebru er mikilvægast að beina sjónum að því að hún er 

mikilvægt skref í spennandi þróun. Þróun sem gerir stærðfræðingum kleift að vinna 

að sífellt flóknari stærðfræði, sem aftur gerir þeim kleift að leysa fleiri og flóknari 

verkefni. Stór hluti af stærðfræði nútímans felst í þróun á tungumálinu. Að vinna að 

sífellt flóknari og háþróaðri samböndum og eiginleikum talnanna (Mason o.fl., 

2006). 

2.1 Tilgangur algebrukennslu 

Tilgangur algebrukennslu í skólum er fyrst og fremst að leggja góða undirstöðu að 

því alþjóðlega táknmáli sem notað er hvarvetna í heiminum. Táknmálið er 

nauðsynlegt til að geta lesið og tileinkað sér og til að efla skilning nemenda á 

eiginleikum talnakerfisins. Mörgum nemendum finnst algebra vera huglæg og erfið 
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og sjá engan tilgang með henni. Sú hætta er fyrir hendi, ef nemendur sjá ekki 

hversu mikils virði algebran er, að þeir missi áhugann á að læra hana og öðlast 

neikvætt viðhorf til hennar. Það þarf að gera stærðfræðina lifandi og aðlaðandi. 

Nemendur verða að upplifa að þeir séu að leysa verkefni sem þeir gætu ekki án 

algebrunnar. Þeir verða einnig að sjá hvaða hlutverk stærðfræðin spilar á 

mismunandi stigum þjóðfélagsins. Algebran hjálpar til við að finna aðferðir til að 

leysa krefjandi verkefni og hún er nauðsynleg til að læra alla aðra stærðfræði. 

Mörgum þykir áskorunin og fegurðin í mynstri algebrunnar mjög heillandi (Bergsten 

o.fl., 1997). Þeir nemendur sem hyggja á áframhaldandi nám þurfa að hafa góða 

undirstöðu í algebru því framhaldsskólanám í stærðfræði byggir að stórum hluta á 

algebru. 

Algebra er nauðsynleg undirstaða undir alla þá stærðfræði sem kennd er í 

framhaldsskólum og háskólum. Góð færni í algebru er nauðsynleg til að geta 

stundað nám í raungreinum, þar sem dæmareikningur í raungreinum byggir á 

notkun algebru. Það skiptir miklu máli að kenna algebru strax í upphafi 

skólagöngunnar til að nemendur verði leiknir í henni og geti auðveldlega leyst þau 

dæmi sem upp koma í náminu (Stefán Ingi Valdimarsson og Þorsteinn Vilhjálmsson, 

2000).  
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3. Áherslur fræðimanna í kennslu algebru á yngsta stigi 
Á undanförnum árum hafa margir fræðimenn á sviði stærðfræðimenntunar fjallað 

um áherslur í algebrukennslu fyrir byrjendur (Bergsten o.fl., 1997; Boaler og 

Humphreys, 2008; Kaput, 2008). Árið 2011 kom út bókin Early algebrazation (Cai og 

Knuth, 2011) og er í bókinni gott yfirlit yfir algebrukennslu fyrir byrjendur. Fram 

koma sameiginlegar áherslur hjá mörgum af þeim fræðimönnum sem um efnið 

fjalla. Þeir eru sammála um að algebrukennsla á yngsta stigi grunnskólans snúist 

ekki eingöngu um bókstafi heldur frekar um leiðir til að hugsa, hugsa um hið 

almenna í smáatriðum, hugsa á reglubundinn hátt um mynstur og hugsa um tengsl 

á milli stærða og fjölda. 

Kennslu algebru á að skipuleggja sem eina heild frá grunnskóla til framhalds-

skóla. Í byrjun skólagöngunnar eru nemendum sýnd mynstur og talnarunur. Þeim er 

kennt að alhæfa um mynstur og regluleika á öllum sviðum stærðfræðinnar. Í 

framhaldinu eru bókstafir og tákn kynnt til sögunnar og nemendur leysa þrautir og 

verkefni með hjálp þeirra (Bergsten o.fl., 1997; Radford, 2011).  

Mason (2011) fjallar um að nemendur eigi að upplifa talnareikning sem 

rannsóknaraðgerð og þá hafi þeir eitthvað til að byggja algebru á. Ef reikniaðgerðir 

eins og að leggja saman, draga frá, margfalda og deila eru úthugsaðar eins og 

aðgerðir þá kemur algebra án fyrirhafnar hjá öllum nemendum. 

Eftir margra ára vinnu með kennurum yngsta- og miðstigs grunnskóla eru fjögur 

atriði sem Russel, Schifter og Bastable (2011) telja að byggi brú á milli 

talnareiknings og algebru. Atriðin sem um ræðir eru: Skilningur á reikniaðgerðum, 

alhæfing og réttlæting, dýpkun skilnings á talnakerfinu og aðgerðum og notkun 

tákna í stærðfræði. Þær telja að kennarar þurfi að einblína á þessi atriði þegar þeir 

kenna stærðfræði og þeir þurfa að nota öll tækifæri sem gefast til að þróa þau enn 

frekar hjá nemendum sínum. Ef þeir geri það muni þeir ná þeim markmiðum að 

styrkja skilning nemenda á talnareikningi og hjálpa nemendum að skilja algebru. 

Hér að neðan er gerð grein fyrir þeim atriðum sem Russel, Schifter og Bastable 

(2011) telja mikilvægt að leggja áherslur á: 
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 Skilningur á reikniaðgerðum 

Í fyrstu bekkjum grunnskólans skal leggja áherslu á að nemendur nái fullu 

valdi á reikningsaðgerðunum fjórum. Mjög margir lenda í vandræðum 

þegar þeir hefja reikning með bókstöfum og má oft rekja erfiðleikana til 

skorts á aðgerðarskilningi. Nemendur skilja hvað þeir eiga að gera þegar 

þeir fást við tölur en geta ekki uppfært þá þekkingu yfir á bókstafina. 

Nemendur verða að ná fullkomnu valdi á eiginleikum talnanna og skilja 

muninn á því þegar við margföldum saman tvær negatífar tölur og fáum út 

jákvæða tölu eða þegar við leggjum saman tvær negatífar tölur og fáum út 

negatífa tölu. Þeir verða einnig að skilja hvenær víxlregla gildir og hvenær 

ekki. 

 Alhæfing og réttlæting 

Skýr framsetning, réttlæting og alhæfing í aðgerðum tengir talnareikning 

við algebru. Í gegnum alla yngri bekkina eru mörg tækifæri til að rannsaka 

almennar fullyrðingar sem hægt er að alhæfa um. Þegar við leggjum 

saman tvær tölur, er hægt að taka hluta af annarri tölunni og bæta við hina 

töluna, dæmi: 17+8 =20+5, þ.e. a+b=(a+c)+(b-c). Ef þú tvöfaldar aðra 

töluna og helmingar hina í margföldun þá fæst sama útkoma, dæmi: 

6·18=12 9, þ.e. a·b=(2·a) (½ b). 

 Dýpkun skilnings á talnakerfi og aðgerðum 

Gera þarf nemendum grein fyrir mismuninum á samlagningu og frádrætti, 

víxlregla gildir t.d. í samlagningu en ekki í frádrætti. Ef nemendur vita að 

a+b=c þá eiga þeir einnig að vita að c−a=b og c−b=a og ef að nemendur 

draga tölu frá annarri tölu þá vita þeir að útkoman verður minni en talan 

sem þeir byrjuðu með, með þeim skilyrðum að talan sem þeir drógu frá sé 

ekki núll. Þ.e. ef b≠0, a–b<a. 

 Notkun tákna í stærðfræði  

Æskilegt er að nemendur verji í upphafi góðum tíma í að útskýra almennar 

fullyrðingar með orðum og síðan í beinu framhaldi að setja þær fram með 

breytum og táknum algebrunnar. Kennarar þurfa að vera varkárir og fara 

mjög rólega í notkun tákna í upphafi. Mun auðveldara er að skrifa allar 
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reglur með táknum en með orðum, t.d. er víxlregla samlagningar með 

táknum: a+b=b+a. Sama regla með orðum er svohljóðandi: ef þú leggur 

saman tvær tölur skiptir ekki máli í hvaða röð þú leggur þær saman. 

 

Kennarar sem einblína á atriðin hér að framan ættu að ná þeim markmiðum að 

styrkja skilning nemenda á talnareikningi og hjálpa nemendum að skilja algebru. Öll 

þessi atriði koma fyrir á yngsta stigi kennslunnar og eru grunnur að þróun 

algebrískrar hugsunar. Í bókinni Elementary & middle school mathematics (Van De 

Walle o.fl., 2010) er algebru skipt í þrjá meginflokka eftir dæmagerð: Algebra og 

mynstur, Algebra og jöfnur og Algebra og föll. Þessir flokkar innihalda öll þau atriði 

sem talin eru upp hér að ofan og mun ég notast við þessa flokka er ég skoða 

námskrá og námsefni fyrir yngsta stigið í þessari ritgerð. Hér verður gerð nánari 

grein fyrir hvað felst í hverjum flokki fyrir sig. 

3.1 Algebra og mynstur 

Það að tjá mynstur og að geta alhæft um það er grundvöllur stærðfræðihugsunar. 

Það að geta tjáð sig um mynstrið er mjög mikilvægt til að geta seinna meir lýst 

mynstrum með táknmáli algebrunnar. Hægt er að vinna með mynstur og 

alhæfingar á mjög marga skemmtilega vegu. Það er skemmtileg viðbót við hinn 

hefðbundna reikning og er góður grundvöllur til að nota bókstafi sem breytur 

seinna meir. Æskilegt er að setja talnamynstrið fyrst fram með orðum en síðan með 

táknum (Bergsten o.fl., 1997; Van de Walle o.fl., 2010). Það gefur góða raun í 

stærðfræðikennslunni að nemendur ræði saman um stærðfræði og setji 

hugleiðingar sínar á blað. Það reynist mörgum nemendum mjög erfitt að setja 

stærðfræðina í orð, sérstaklega ef þeir eru ekki aldir upp við það frá upphafi 

stærðfræðikennslunnar. 

Þegar nemendum í fyrstu bekkjum grunnskólans eru gefin tækifæri til að taka 

eftir og ræða alhæfingar um tölur og aðgerðir, þá þarfnast þeir tungumálsins til að 

lýsa þeim alhæfingum sem þeir eru að rannsaka. Það að setja stærðfræðina í orð 

reynir bæði á börn og fullorðna, en útskýringar á tungumálinu þróast smátt og 

smátt hjá ungum nemendum (Russel, o.fl., 2011). 
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Ýmsir möguleikar koma til greina við að æfa börn í að greina mynstur og halda 

áfram með mynstur. Flestum börnum finnst gaman að þræða perlur á band eða 

raða hlutum upp í turn. Gott að láta þau gera mynstur eins og t.d. blátt-rautt-blátt -

rautt eða flóknara mynstur eins og t.d. b-r-b-b-r-b-b-b-r. Einnig er mjög 

skemmtilegt að láta nemendur hanna sitt eigið mynstur og lýsa því í framhaldinu 

fyrir samnemendum sínum (Mason, 2008). Áhrifaríkt er að æfa mynstur með 

hljóðum eins og t.d. að syngja „do, mi, mi, do, mi, mi“ eða nota hreyfingar eins og 

að hreyfa hendurnar eftir fyrirfram ákveðnu mynstri. Einnig er hægt að búa til 

mynstur með nemendum sjálfum, raða þeim eftir ákveðnu mynstri, t.d. stelpa, 

strákur, strákur, stelpa, strákur, strákur o.s.frv. Talnamynstur eins og 1, 4, 7, 10, … 

þar sem nemendur eiga að halda áfram með mynstrið og lýsa reglunni er gott að 

æfa með nemendum og verða reglurnar flóknari eftir því sem nemendur verða 

leiknari í að finna regluna. Skoðun á talnamynstrum styrkir talnaskilninginn en veitir 

einnig tækifæri til að alhæfa og setja fram almennar reglur (Van De Walle o.fl., 

2010). 

Í sérhverju verkefni eru tækifæri til að alhæfa í stærðfræði. Það að alhæfa er 

kjarni í öllu námi, hvort sem það tengist stærðfræði eða ekki. Það er miklu 

hagnýtara að geta leyst vandamál með sérstakri tækni en að leysa verkefni með 

hugmyndasnauðri vinnu sem unnin er án nokkurrar íhugunar eða merkingarleitar 

(Kaput, 2008; Mason o.fl., 2006). Samkvæmt Kaput (2008) er ein aðalleið 

algebrunnar að alhæfa um aðferðir og eiginleika talnareiknings og rannsaka almenn 

tengsl og form þeirra s.s. eiginleika núll, víxlreglu, andhverf vensl o.s.frv. Það felur 

einnig í sér að byggja upp setningarfræðilegan þátt algebru út frá skipulagi 

reikningslistarinnar – byggir þá grunnhugmynd að einn getur komið í staðinn fyrir 

annað jafngilt. Það felur í sér að horfa á tölur á nýjan hátt, með hliðsjón af formi 

þeirra frekar en reiknuðu gildi þeirra og það felur í sér alhæfingu á tilteknum 

eiginleikum talna og sambanda. Nemendur eiga að skoða atriði eins og að summa 

tveggja oddatalna er alltaf slétt tala og þeir skoða regluleikann í hundraðtalna-, 

margföldunar- og samlagningartöflunni. Að lokum er það skýr tjáning reiknings-

aðferða (bæði hefðbundinna og þeirra sem nemendur finna upp), svo sem þar sem 

við bætum við tölu sem leggja á við aðra og drögum síðan frá summunni til að 
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greiða fyrir útreikningum. Þessar aðferðir koma oft fyrir t.d. þegar við nýtum okkur 

þá staðreynd að samlagning er víxlin aðgerð og 3+18 eru jafnmikið og 18+3. Hún 

kemur líka fyrir í margföldun þegar við nýtum okkur það að margföldun er víxlin 

aðgerð og 4·8 eru jafnmikið og 8·4. 

Skemmtilegt dæmi sem kemur fram í grein Kenney og Silver (1997) þar sem 

nemendur í 4. bekk fengu spurningu á prófi þar sem gefin var upp talnarunan 4, 8, 

16, 32… og spurt var hvort talan 375 passi inn í mynstrið. Mjög margir nemendur 

sáu fljótlega að allar tölurnar í talnarununni eru sléttar tölur en þar sem 375 er 

oddatala sáu þeir að hún passar ekki inn í mynstrið. Dæmi af þessari gerð hjálpa 

nemendum mjög mikið að hugsa á algebrulegan hátt.  

3.2 Algebra og jöfnur 

Jöfnur eru mikilvægur þáttur í allri algebrukennslu. Það hefur verið þróaður 

skráningarmáti í algebru sem gerir okkur kleift að skrá stærðir nákvæmlega þrátt 

fyrir að þær séu óþekktar. Hægt er að skrá jöfnur með orðum, tölum, myndum og 

táknum og má fara margar leiðir við að leysa jöfnur. Engin ástæða er til þess að láta 

nemendur beita sömu aðferð við að leysa allar jöfnur heldur hvetja þá til að nota 

alltaf hagkvæmustu leiðina (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir, 

2006a). Dæmi eins og eftirfarandi sýnishorn: +3=8 og 5+ =8 er notað til að efla 

algebruhugsun nemenda en nemendur sjá dæmið ekki alltaf eins og óþekkta stærð, 

heldur sem faldar tölur. Árangursríkara er í byrjun með mjög unga nemendur að 

telja fjölda hluta fyrir framan nemendur, hylja þá með t.d. klút og spyrja um fjölda 

hluta undir klútnum. Það er tækifæri til að vinna með mismuninn á því að vita eða 

vita ekki. Það er einnig hægt að notast við andstæðuna með því að hylja óþekktan 

fjölda hluta, ná í nokkra hluti undan klútnum og spyrja hversu marga vantar. Svarið 

er ekki þekkt því við vitum ekki hversu margir hlutir voru í upphafi faldir undir 

klútnum, en ef til vill er til aðferð til að finna út hversu margir hlutir voru faldir án 

þess að telja. Dæmið er mjög gott til að vinna með eiginleika talnanna (Mason, 

2008). Í framhaldinu er mikilvægt að nota eyðu í stað breytunnar og gæti dæmið þá 

litið út á eftirfarandi hátt: + +7= +17. Nemendur eiga að finna hvaða tala passar 

í eyðuna þannig að fullyrðingin verði rétt. Í beinu framhaldi af notkun eyðunnar er 

notast við mismunandi bókstafi í staðinn fyrir eyður, sbr. n+n+7=n+17. Kennari spyr 
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nemendur fyrir hvaða tölu bókstafurinn standi þannig að setningin verði sönn. Í 

byrjun, þegar nemendur finna gildi fyrir bókstafinn þannig að setningin verði sönn 

(leysa jöfnuna), byggja þeir á venslahugsun. Seinna þegar jöfnurnar eru orðnar 

flóknari og nemendur geta ekki lengur leyst þær með venslahugsun þróa þeir 

sérstaka tækni til að leysa þær (Van De Walle o.fl., 2010). 

Jafnaðarmerkið leikur lykilhlutverk í algebru, reikningi og allri stærðfræði. 

Æskilegt er að æfa nemendur í notkun jafnaðarmerkis með því að vinna með 

setningar sem úrskurða þarf um hvort séu sannar eða ósannar eða fylla inn í opnar 

setningar þannig að þær verði sannar (Van de Walle o.fl., 2010). Það er nauðsynlegt 

að nemendur skilji hlutverk jafnaðarmerkisins þegar þeir leysa jöfnur. Þeir verða að 

átta sig á að jafnt er beggja megin við jafnaðarmerkið og ekki skiptir máli hvort lesið 

er frá hægri til vinstri eða vinstri til hægri (Bergsten o.fl., 1997). Humphreys forðast 

að nota jafnaðarmerkið til að leggja áherslu á að það eru dæmin sjálf sem skipta 

máli en ekki svarið. Margir nemendur líta á jafnaðarmerkið sem skipun um að 

reikna frekar en tákn um samband. Það að nemendur haldi alltaf að þeir séu að 

leita að svari gerir þeim erfiðara að skilja algebru (Boaler og Humphreys, 2005). 

Þegar nemendur hafa áttað sig á því að jafnaðarmerkið þýðir að það er jafn mikið 

báðum megin geta þeir notað venslahugsun til að leysa viðfangsefni (Van de Walle 

o.fl., 2010).  

3.3 Algebra og föll 

Þegar nemendur eru komnir í um 4. bekk eiga þeir að greina vaxandi mynstur. 

Vaxandi mynstur eru flóknari að gerð. Þau tákna fall og er það því góð undirstaða til 

skilnings á fallhugtakinu að greina og tákna vaxandi mynstur. Mjög gagnlegt er fyrir 

nemendur að skrá upplýsingarnar í töflu. Nemendur eiga að leita að því reglulega í 

mynstrinu og setja fram reglu, þ.e. alhæfa um mynstrið. Æskilegt að nota hluti eins 

og kubba, tannstöngla eða pappírsbúta til að búa til vaxandi mynstur. Þegar við 

notum áþreifanlega hluti er mjög handhægt að breyta og auðvelt að bæta næsta 

skrefi við. Nauðsynlegt er einnig að rannsaka rúmfræði- og talnamynstur og útskýra 

þau bæði með orðum og táknum. Nemendur greina uppbyggingu mynstursins og 

hvernig mynstrið stækkar eða breytist. Þeir nota síðan upplýsingarnar til að alhæfa 

um stærðfræðina í mynstrinu. Föll lýsa breytingum, litlum eða miklum, jákvæðum 
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eða neikvæðum. Greiningin veitir upplýsingar um stöðuna og segir til um við hverju 

megi búast þegar málum vindur fram (Van De Walle o.fl., 2010). 

Að mati þeirra Blanton og Kaput (2011) eru grunnskólabörn fær um að hugsa um 

föll. Þjálfun slíkrar hugsunar í grunnskóla getur haft áhrif á árangur þeirra í 

stærðfræði á síðari skólastigum. Þeir leggja til að námskrár og kennsla í grunnskóla-

stærðfræði verði látin ná út fyrir hina nokkuð algengu upphafsáherslu á endurtekin 

mynstur og verði í staðinn markvisst látin snúast um það hvernig tvær eða fleiri 

stærðir breytast í hlutfalli við hver aðra. Mikilvægt er að byrja að styrkja þessi 

hugtök í huga nemenda strax frá upphafi formlegrar skólagöngu. 

Willoughby (1997) greinir frá því hvernig hægt er að kenna ungum börnum um 

föll ef það er kennt á nægilega hlutbundinn hátt. Í leikskóla er búinn til kassi sem 

líkist tölvu og er eitt barnið falið í kassanum. Börnin stinga hlutum í gegnum rifuna á 

kassanum eins og t.d. krítum, litum og kubbum og er leikskólakennarinn búin að 

segja barninu ákveðna reglu, t.d. að bæta alltaf tveimur við. Með mjög ungum 

börnum er reglan mjög létt. Hún snýst eingöngu um að bæta við eða draga frá með 

lágum tölum. Þegar börnin eru byrjuð í skóla skrifa þau tölu á blað og stinga blaðinu 

inn í kassann. Barnið sem er í kassanum krotar yfir þá tölu og skrifar nýja tölu og 

eiga börnin að reyna að uppgötva regluna. Þegar börnin eldast verður reglan 

erfiðari og margföldun og deiling eru einnig notuð. Þrautin er síðan þyngd á þann 

hátt að það eru hafðir tveir kassar. Börnin stinga tölu inn í kassa eitt, t.d. stinga þau 

tveimur inn í kassa eitt og hann margfaldar með þremur og seinni kassinn bætir 

fjórum við, þ.e. reglan er: 3·x+4=y. 
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4. Aðalnámskrá grunnskóla  
Í stærðfræðihluta Aðalnámskrár grunnskóla koma fram þær áherslur sem stefna 

ber að í algebrukennslu. Algebra er einn af sex inntaksþáttum sem fengist er við 

alveg frá upphafi skólagöngunnar. Hér fyrir neðan eru þær áherslur sem námskráin 

telur mikilvægar. Tilgangur þessarar samantektar er að taka saman helstu áherslu-

atriði námskráarinnar og bera saman við áherslur þær sem þeir fræðimenn sem 

vitnað er til í fræðilega hluta ritgerðarinnar leggja áherslu á. 

Lokamarkmið í algebru við lok grunnskólans eru að nemendur geti notað 

mynstur til að draga fram almenna reglu. Að þeir átti sig á einfaldri notkun bókstafa 

í stærðfræði, geri sér grein fyrir undirstöðureglum algebru og kunni að fara með 

táknsamstæður. Nemendur þurfa auk þess að kunna góð skil á náttúrlegum, heilum 

og ræðum tölum og vera færir um að velja mismunandi reikniaðferðir. 

(Menntamálaráðuneytið, 2007).  

4.1 Algebra í 1.- 4. bekk 

Við byrjun skólagöngunnar er algebra kennd í einfaldri mynd en þyngd hennar vex 

eftir því sem ofar dregur. Við lok 4. bekkjar eiga nemendur að geta kannað, búið til 

og haldið áfram með mynstur og geta breytt mynstri af einu formi yfir á annað. Þeir 

eiga að geta unnið skipulega í leit að mynstrum og venslum á milli stærða þannig að 

þeir geti alhæft og þannig fundið almenna reglu. Dæmi þar sem eyður eru notaðar 

til að tákna óþekkta stærð í jöfnu eða þar sem bókstafir eru notaðir fyrir tölur eiga 

nemendur að geta leyst. Þeir eiga að geta rökstutt að þegar sömu stærð er bætt við 

báðum megin gildir jafnaðarmerkið áfram. Sýna skilning á öllum náttúrlegum tölum 

frá einum upp í þúsund og geta talið upp t.d. aðra hverja tölu, þriðju hverja tölu 

o.s.frv. Þeir eiga að skilja að margföldun er endurtekin samlagning og að líta má á 

deilingu sem skiptingu og sem endurtekinn frádrátt. Auk þess eiga þeir að kunna að 

nota fjölbreyttar aðferðir við samlagningu og frádrátt náttúrlegra talna og geta nýtt 

sér að annars vegar samlagning og frádráttur og hins vegar margföldun og deiling 

eru andhverfar aðgerðir. Námskráin leggur mikla áherslu á að nota áþreifanlega 

hluti eða myndræn hjálpartæki jafnframt því sem rík áhersla er lögð á að nota 

fjölbreytta kennsluhætti og tengja stærðfræðina við daglegt líf. Ekki skiptir minna 

máli að huga að skemmtigildi greinarinnar og að viðhalda því jákvæða viðhorfi sem 
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flestir nemendur hafa til greinarinnar við upphaf skólagöngunnar. Í námskránni er 

einnig lögð mikil áhersla á tungumálið, þ.e. að nemendur verði að læra að gera 

grein fyrir niðurstöðum sínum, bæði munnlega og skriflega, ennfremur þurfa þeir 

að þjálfast í að hlusta á aðra greina frá niðurstöðum sínum 

(Menntamálaráðuneytið, 2007).  

4.2 Samanburður á námskrá og áherslum fræðimanna 

Í þessum kafla verða þeir þrír meginflokkar algebrunnar, algebra og mynstur, 

algebra og jöfnur, algebra og föll, sem fjallað er um í fræðilega hlutanum bornir 

saman við þær áherslur sem fram koma í námskránni. 

Íslenska námskráin í stærðfræði fellur vel að þeim kröfum sem þeir fræðimenn 

sem vitnað er til í fræðilega hluta ritgerðarinnar gera til byrjendakennslu í algebru. 

Þeir leggja mikla áherslu á það að alhæfa um mynstur og regluleika á öllum sviðum 

stærðfræðinnar og það sama má segja um námskrána. Rík áhersla er einnig í 

námskránni á þátt tungumálsins auk þess sem mikil áhersla er lögð á að nota 

fjölbreytta kennsluhætti og ögra nemendum með hæfilega krefjandi viðfangsefnum 

og það rímar við fræðilega hlutann. Námskráin leggur áherslu á fjölbreyttar aðferðir 

við samlagningu og frádrátt og að nemendur nýti sér þá staðreynd að samlagning 

og frádráttur eru andhverfar aðgerðir. Í fræðilega hlutanum er lögð rík áhersla á 

það að nemendur upplifi talnareikning sem rannsóknaraðgerð og þá koma tengsl 

eins og andhverfar aðgerðir fyrirhafnarlaust hjá öllum nemendum.  

Í námskránni er komið inn á það að nemendur geti leyst jöfnur þar sem eyður 

eða bókstafir eru notaðar til að tákna óþekkta stærð í jöfnu. Í fræðilega hlutanum 

er lögð áhersla á það að hylja hluti í upphafi, t.d. að stinga nokkrum kubbum undir 

klút og spyrja síðan nemendur um fjölda kubbanna. Þessum þætti mætti bæta í 

námskránna og orða á þann hátt að nemendur leysi jöfnur þar sem notast er við 

myndir, eyður eða tákn auk þess sem æskilegt er í byrjun að nota áþreifanlega hluti. 

Jafnframt er ekki minnst á það í námskránni að nemendur fáist við vaxandi mynstur 

en í fræðilega hlutanum segir að æskilegt sé að nemendur byrji í um 4. bekk að 

greina vaxandi mynstur. Nemendur eiga að alhæfa um mynstrið og setja fram reglu 

og er æskilegt að þeir noti áþreifanlega hluti í byrjun. Samkvæmt fræðilega 

hlutanum er æskilegt að nemendur vinni með setningar sem útskurða þarf hvort að 
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séu sannar eða ósannar eða að fylla inn í opnar setningar en þennan þátt vantar 

alveg í námskránna fyrir yngsta stigið. 
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5. Námsefni í stærðfræði fyrir yngsta stig grunnskólans 
Á yngsta stigi grunnskólans, 1. -4. bekk, geta kennarar valið á milli tveggja bóka-

flokka í stærðfræðikennslu, Einingar og Sprota. Hvorum bókaflokki tilheyra átta 

kennslubækur auk þess sem kennarabók fylgir hverri kennslubók. Til að greina 

bækurnar skoðaði ég gaumgæfilega allar kennarabækurnar fyrir 1. -4. bekk þar sem 

sjá má öll verkefni í nemendabókunum. Ég skoðaði Sprotabækur 1a til 4b og 

Einingabækur 1 til 8. Ég skoðaði öll þau dæmi þar sem fengist er við kennslu 

reikniaðgerðanna auk þess sem ég skoðaði öll dæmin sem flokkast undir þá þrjá 

meginflokka, algebra og mynstur, algebra og jöfnur, algebra og föll, sem fræðilegi 

hluti þessarar ritgerðar byggðist á. Dæmin skráði ég skilmerkilega niður og tók síðan 

saman áherslur hvers bekkjar fyrir sig. 

5.1 Eining 

Eining er námsefni fyrir 1. -4. bekk sem Námsgagnastofnun gefur út og kröfurnar 

sem á að mæta eru námskrá. Í formála sem birtist í fyrstu bók Einingar eftir þær 

Guðbjörgu Pálsdóttur og Sigrúnu Ingimarsdóttur er greint frá því að árið 1988 hafi 

sú ákvörðun verið tekin að nota danska efnið Faktor sem grunn að nýju námsefni í 

stærðfræði fyrir yngsta stig grunnskólans. Efnið er lagað að íslenskum aðstæðum og 

endurskoðað miðað við þær kröfur sem gerðar eru hér á landi. Námsefnið er sett 

saman af kennarabókum, nemendaverkefnum, snældum og tölvuforritum 

(Petersen og Mogensen, 1999). Í kennarabókinni kemur fram hvernig best er að 

haga kennslunni. Höfundar efnisins höfðu það að markmiði með útgáfunni að búa 

til námsefni sem byggist á virkni og hlutbundinni stærðfræðikennslu þar sem 

nemendur fá tækifæri til að þróa sínar eigin lausnaleiðir. Þeir vilja tengja 

stærðfræðinámið við stærðfræði daglegs lífs og leggja áherslu á faglega dýpt og 

samþættingu stærðfræðinnar við aðrar námsgreinar. Nemendur geta kafað 

misdjúpt í verkefnin eftir áhugasviði og farið ólíkar leiðir. Mikil áhersla er á 

umræður og hlutbundna vinnu (Petersen og Mogensen, 1999). 

Bækurnar eru vandaðar og státa af fjölbreyttum viðfangsefnum. Kennarahand-

bækurnar sem fylgja með eru mjög handhægar fyrir kennarann. Með hverri 

blaðsíðu eru sett fram skýr markmið auk þess sem kennslutilhögun er sett fram auk 
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þeirra kennslugagna sem æskilegt er að vinna með hverju sinni. Kennslutilhögunin 

tekur til námsbókarinnar, umræðna, hlutbundinnar vinnu og ítarefnis. 

Í bókunum fyrir fyrsta bekk er lögð mesta áherslan á mynstur. Nemendur greina 

mynstur, halda áfram með mynstur og ræða um mynstur. Þeir kynnast því að hugsa 

um föll með því að búa til samlagningarvél. Mikil áhersla er lögð á hlutbundna vinnu 

og að nemendur tengi saman tölur og tákn auk þess sem regluleikinn í hundrað-

talnatöflunni er skoðaður.  

Í öðrum bekk er haldið áfram með talnamynstur. Nemendur nota áþreifanlega 

hluti auk þess sem verkefnin í bókinni eru unnin samhliða. Rík áhersla er lögð á að 

nemendur efli skilning sinn á reikniaðgerðunum og að þeir útskýri sína leið fyrir 

öðrum nemendum. Mikil áhersla er auk þess lögð á að nemendur þekki 

mismunandi leiðir við útreikninga. Þung áhersla er á að nota endurtekna 

samlagningu við talningu, að nemendur greini mynstur í endurtekinni samlagningu 

og rannsaki talnamynstur. Nemendur vinna hlutbundna vinnu í sambandi við sléttar 

tölur og odda tölur og búa til mynstur á vasareikni. Þeir vinna áfram með 

samlagningarvélina frá því í 1.bekk en að þessu sinni vinna þeir bæði með 

samlagningu og frádrátt. Nemendur skoða plúsheiti náttúrlegra talna og velta fyrir 

sér á hve marga vegu þeir geti t.d. búið til hundrað. Jöfnur, þar sem myndir eða orð 

eru notaðar í stað tákna (2+Óli=7, hvað táknar Óli?) eru notaðar. Nemendur 

kynnast því að samlagning og frádráttur eru gagnvirkar aðgerðir og þeim er gerð 

grein fyrir tengslum samlagningar og margföldunar. 

Í þriðja bekk er haldið áfram með öll atriðin sem talin eru upp í 1. og 2. bekk auk 

þess sem ný atriði eru kynnt til sögunnar. Nemendur eiga að greina vaxandi 

mynstur og greina regluleikann í mismunandi mynstrum. Þeir skoða áhrif 

reikniaðgerða á tölur, skoða áfram samhengi milli samlagningar og margföldunar 

auk þess sem þeir kynnast talnamynstrum í margföldunartöflunni. Áhersla er á að 

nemendur átti sig á uppbyggingu tugakerfisins og að þeir finni sínar eigin leiðir til að 

finna mismun milli talna. Nemendur búa til faldheiti talna með samlagningu, 

margföldun og frádrætti auk þess sem dreifiregla er kynnt til sögunnar. Jöfnur þar 

sem myndir eru notaðar í stað bókstafa eru kynntar ( + =80) og eiga nemendur 
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að finna út hvað gildið á einum vörubíl er mikið. Áhersla er á að skilja hlutverk 

jafnaðarmerkisins. 

Í fjórða bekk er fjöldi verkefna til að leysa. Áfram er haldið áfram með öll þau 

atriði sem áður hafa verið kynnt til sögunnar auk þess sem ný atriði bætast við. Enn 

er lögð mikil áhersla á að nemendur auki talnaskilning sinn. Í deilingardæmum er 

bæði unnið með deilingu sem endurtekinn frádrátt og sem jafna skiptingu. Mikil 

áhersla er lögð á gagnvirkni deilingar og margföldunar. Við samlagningu er lagt upp 

með að nemendur kunni að nota mismunandi reiknirit eins og talnalínu, 

hefðbundinn hátt, einingarnar fyrst og síðan tugirnir og út frá tengslum. Dæmið 

19+12 er þá einum minna en 20+12 og er þá reiknað 32-1 og svarið er 31. 

Nemendur átta sig á að margar lausnir geta verið jafngildar og þeir finna sínar eigin 

leiðir til að leggja saman talnarunur. Samlagningar- og frádráttarvélar sem 

nemendur kynntust í 1. -3. bekk eru notaðar áfram en það bætist við að æfa 

margföldun og að búa til gildistöflu út frá mjög einföldum jöfnum. Nemendur 

kynnast negatífum tölum og draga mismunandi tölur endurtekið frá og fara niður 

fyrir núllið. 

5.2 Sproti 

Á árunum 2009-2011 gaf Námsgagnastofnun út nýjar bækur í stærðfræði fyrir 1.-

4.bekk sem eiga að vera annar valkostur fyrir kennara.  

Sproti er þýðing á norsku efni sem ber heitið Multi. Námsefnið er sett saman af 

nemendabókum, æfingaheftum, kennarabókum og verkefnum til ljósritunar. 

Sérstök áhersla er lögð á að unnið sé að fjölbreytilegum verkefnum. Að nemendur 

öðlist sameiginlega reynslu sem feli jafnframt í sér einstaklingsmiðað nám. Að 

framvinda námsins og skýr fagleg sjónarmið séu höfð að leiðarljósi í samræmi við 

námskrá. Í kennarabókinni kemur fram hvernig best er að haga kennslunni. 

Útgefendur bókarinnar vonast til að námsefnið auðveldi nemendum á mismunandi 

getustigi að öðlast undirstöðufærni í stærðfræði. Þess er einnig vænst að bækurnar 

efli áhuga nemenda og að þeir öðlist jákvætt viðhorf til stærðfræðinnar. 

Æfingaheftin sem fylgja með Sprota eru með sömu efnisþáttum og 

nemendabækurnar og eru með miskrefjandi verkefnum (Alseth, Kirkegaard og 

Røsseland, 2009). 
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Bækurnar eru vandaðar og fallega myndskreyttar. Kennarahandbækurnar sem 

fylgja með eru mjög handhægar fyrir kennarann. Með hverri blaðsíðu eru skýr 

markmið dregin fram og bent á þau kennslugögn sem notast skal við. Í kennslu-

bókinni eru tilgreind við hverja blaðsíðu bæði auðveldari og erfiðari verkefni auk 

þess sem raunverkefni eru tilgreind. Raunverkefnin eru fyrir utan kennslubókina og 

ætluð til þess að duglegir nemendur kafi dýpra í námsefnið. 

Í fyrsta bekk er áhersla á að lýsa mynstri, búa til mynstur og halda áfram með 

mynstur og talnarunur. Samlagning og frádráttur er æfður bæði sem hopp á talna-

línu og á hefðbundinn hátt og mikil áhersla er lögð á hlutbundna vinnu. Nemendur 

þjálfa sig í að telja upp aðra hverja tölu, þriðju hverju tölu o.s.frv. 

Í öðrum bekk auka nemendur enn talnaskilning sinn og læra um sléttar tölur og 

oddatölur. Þeir vinna við verkefni eins og að leggja saman eina slétta tölu og eina 

oddatölu og læra að segja til um hvort tala er oddatala eða slétt tala. Þeir þurfa 

einnig að alhæfa út frá sléttum tölum og oddatölum. Nemendur nota mismunandi 

aðferðir við frádrátt og samlagningu og þeir kynnast margföldun sem endurtekinni 

samlagningu. Þeir kynnast jafnvægisvoginni, þ.e. að hafa jafnt báðum megin og 

kynnast því að leysa einfaldar jöfnur. Unnið er með mynstur í hundraðtalnatöflunni 

og nemendur finna samsetningu mismunandi talna og halda áfram með talnarunur.  

Í þriðja bekk eru öll þau atriði sem talin hafa verið upp hér að framan æfð áfram 

ásamt því að nemendur vinna með deilingu, bæði sem endurtekinn frádrátt og 

jafna skiptingu. Nemendur halda áfram með flóknari talnamynstur og kynnast 

víxlreglu margföldunar og samlagningar. Að lokum skoða nemendur einnig 

talnamynstrin í margföldunartöflunni og kanna tengsl. 

Í fjórða bekk æfa nemendur öll þau atriði sem áður hafa verið kynnt auk þess 

sem ný atriði eru kynnt til sögunnar. Nemendur kynnast negatífum tölum, skoða 

negatífar tölur á hitamælum, auk þess sem þeir leggja saman og draga frá með 

negatífum tölum. Tengsl margföldunar og deilingar eru á meðal efnisþátta auk þess 

sem nemendur kynnast jöfnum. Jöfnudæmin eru bæði samlagningar- og marg-

földunardæmi. Nemendur kynnast margföldunarvélinni, þ.e. þeir stinga tölum inn í 

hana, vélin margfaldar og þeir eiga að átta sig á því hver reglan er. Nemendur 

kynnast einnig vaxandi mynstrum og eiga að fylla inn í einfalda gildistöflu. 
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5.3 Samanburður á kennslubókum og áherslum fræðimanna 

Í næstu þremur undirköflum verður fjallað um það hvernig bókaflokkarnir, Eining 

og Sproti, falla að markmiðum fræðimanna hvað varðar þá þrjá meginflokka , 

algebra og mynstur, algebra og jöfnur, algebra og föll, sem fjallað er um í fræðilega 

hluta ritgerðarinnar. Í byrjun hvers kafla eru rifjaðar upp áherslur úr fræðilega hluta 

ritgerðarinnar og þær bornar saman við hins vegar Sprota og annars vegar Einingu. 

5.3.1 Algebra og mynstur 

Í fræðilega kaflanum um algebru og mynstur leggja fræðimenn (Bergsten o.fl., 

1997; Kaput, 2008; Kenney og Silver, 1997; Mason o.fl., 2006; Mason, 2008; Russel 

o.fl, 2011; Van de Walle o.fl., 2010) áherslu á mynsturgerð, búa til mynstur, hanna 

mynstur, halda áfram með mynstur og lýsa mynstrum auk þess sem áhersla er á að 

alhæfa um aðferðir og eiginleika talnareiknings. Nemendur eiga að skoða 

regluleikann í hundraðtalna-, margföldunar- og samlagningartöflunni. Rík áhersla er 

á að nemendur öðlist fullan skilning á reikniaðgerðunum fjórum. Fræðimennirnir 

leggja ríka áherslu á að það gefi góða raun að nemendur beiti mismunandi 

aðferðum við útreikninga og að þeir útskýri lausnaleiðir sínar fyrir öðrum. Þeir 

leggja einnig mikla áherslu á að nemendur þekki víxlreglu, tengireglu og dreifireglu 

auk þess að nemendur geri sér grein fyrir því að annars vegar margföldun og deiling 

og hins vegar samlagning og frádráttur eru andhverfar aðgerðir. Nemendur eiga 

jafnframt að skoða sléttar tölur og oddatölur. 

Í kennslubókum Einingar eru mörg verkefni sem falla undir kröfur þeirra 

fræðimanna sem vitnað er til hér að ofan hvað varðar algebru og mynstur. 

Nemendur eiga að búa til mynstur með áþreifanlegum hlutum, greina takt, ljúka við 

mynstrin, hanna eigin mynstur, búa til mynstur á vasareikninn og greina mynstur í 

hundraðtalna- og margföldunartöflunni. Í sumum verkefnanna þurfa nemendur að 

orða regluna og alhæfa út frá regluleikanum. Mjög mörg verkefni eru til þess fallin 

að æfa reikniaðgerðirnar fjórar. Í upphafi er áhersla á hlutbundna vinnu bæði í 

samlagningu og frádrætti, einnig er áhersla á að nemendur nýti sér talna-

staðreyndir við útreikninga og að þeir útskýri lausnaleiðir sínar og geti beitt 

röksemdarfærslu. Lögð er rík áhersla á að nemendur þekki mismunandi leiðir við 

útreikninga og að þeir átti sig á uppbyggingu tugakerfisins. Í bókunum eru 



29 
 

fjölmargar æfingar sem æfa þá staðreynd að margföldun er endurtekin samlagning 

og að líta má á deilingu sem skiptingu og endurtekinn frádrátt. Víxlreglu og 

dreifireglu eru gerð góð skil en ég sá ekki tengiregluna nefnda á nafn í 

bókaflokknum. Fjölmargar æfingar eru í bókunum þar sem nemendur skoða 

regluleikann og horfa á tölur út frá formi þeirra. Æfingar þar sem nemendur skoða 

regluleikann í hundraðtalnatöflunni og þeir skoða samsetningarmöguleika talna. 

Þeir telja og áætla fjölda út frá reglu. Þeir skoða uppbyggingu tugakerfisins ásamt 

því að skoða oddatölur og sléttar tölur. 

Í kennslubókum Sprota snúa nokkur verkefnanna að mynsturgerð. Nemendur 

eiga að búa til mynstur, ljúka við mynstur, hanna eigin mynstur, búa til mynstur á 

vasareikninn og einnig að greina mynstur í hundraðtalna- og margföldunartöflunni. 

Í sumum verkefnanna þurfa nemendur að orða regluna en það vantar að þeir þurfi 

að alhæfa um mynstrin. Þau atriði í bókunum sem snúa að mynsturgerð falla ekki 

nægilega vel að kröfum þeirra fræðimanna er vitnað er til í fræðilega hluta 

ritgerðarinnar. Það vantar mun fleiri dæmi sem æfa mynsturgerð og það er skortur 

á fleiri æfingum með áþreifanlegum hlutum. Mjög mörg verkefni eru til þess fallin 

að æfa reikniaðgerðirnar fjórar. Í upphafi er áhersla á hlutbundna vinnu bæði í 

samlagningu og frádrætti. Mikil áhersla er á hopp á talnalínu, kúlnaband og 

peninga. Í bókunum eru fjölmargar æfingar sem æfa þá staðreynd að margföldun er 

endurtekin samlagning og að líta má á deilingu sem skiptingu og endurtekinn 

frádrátt. Það vantar hins vegar að leggja meiri áherslu á að nemendur nýti sér 

talnastaðreyndir við útreikninga eins og t.d. ef nemandi reiknar 27+12. Nemandinn 

veit að 30+12=42 og verður dæmið því 42-3=39. Í Sprota eru mörg dæmi sem æfa 

reikniaðgerðirnar fjórar en þau mættu vera fjölbreyttari og það vantar dæmi sem 

æfa algebríska hugsun. Í bókunum er nemendum gerð grein fyrir því að annars 

vegar margföldun og deiling og hins vegar samlagning og frádráttur eru andhverfar 

aðgerðir. Víxlregla kemur einnig fyrir en ég sá hvergi minnst á dreifi- né tengireglu. Í 

Sprota eru fjölmargar æfingar þar sem nemendur skoða regluleikann í 

hundraðtalnatöflunni. Þeir skoða samsetningarmöguleika talna og greina regluleika 

ásamt því að skoða uppbyggingu tugakerfisins. Þeir telja og áætla fjölda út frá reglu 

og glíma við dæmi sem snúa að oddatölum og sléttum tölum. 
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5.3.2 Algebra og jöfnur 

Í fræðilega kaflanum um algebru og jöfnur leggja fræðimenn (Bergsten o.fl., 1997; 

Boaler og Humphreys, 2005; Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir, 

2006a; Mason, 2008; Van de Walle o.fl., 2010) mikla áherslu á að nemendur kynnist 

jafnaðarmerkinu og átti sig á hlutverki þess. Nemendur eiga að vinna með ósannar 

og sannar yrðingar og fylla inn í opnar setningar. Jöfnur eru mjög mikilvægur þáttur 

í algebrukennslunni. Nemendur styðjast í fyrstu við myndir, þá eyður og að lokum 

við bókstafi. 

Í kennslubókum Einingar eru mörg verkefni sem falla að kröfum þeirra 

fræðimanna sem vitnað er til hér að ofan. Nemendur kynnast jafnaðarmerkinu í 

bókunum og hlutverk þess er ítrekað. Fjöldi dæma eru í bókunum hvað varðar 

jöfnur. Í fyrstu er stuðst við myndir, síðan við eyður og að lokum eru bókstafir 

notaðir. Fjöldi dæma er einnig í bókunum þar sem nemendur glíma við sannar og 

ósannar yrðingar auk þess sem þeir fylla inn í opnar setningar þannig að þær verði 

sannar. 

Í kennslubókum Sprota kynnast nemendur jafnaðarmerkinu og hlutverk þess er 

ítrekað. Í fyrstu er stuðst við myndir og síðan við eyður en ég sá ekki dæmi þar sem 

bókstafir voru notaðir en áhersla er lögð á að nemendur alist upp við að nota tákn í 

stað talna. Yrðingar sem nemendur eiga að kanna hvort séu sannar eða rangar eru 

engar í bókinni. Dæmi þar sem nemendur fylla inn í opnar setningar þannig að þær 

verði sannar eru nokkur í bókunum. 

5.3.3 Algebra og föll  

Í fræðilega kaflanum um algebru og föll leggja fræðimenn (Blanton og Kaput, 2011; 

Van de Walle o.fl., 2010; Willoughby, 1997) áherslu á að nemendur greini vaxandi 

mynstur. Þeir eiga að búa til vaxandi mynstur með áþreifanlegum hlutum og þeir 

eiga að alhæfa um mynstrið. Þeir eiga einnig að rannsaka rúmfræðimynstur auk 

þess sem mikil áhersla er lögð á samlagningar-, frádráttar- og margföldunarvélina. 

Í kennslubókum Einingar eru mörg dæmi sem falla að kröfum þeirra fræðimanna 

sem vitnað er til hér að ofan. Samlagningar-, frádráttar- og margföldunarvélin er á 

sínum stað og falla dæmin algerlega að áherslum fræðimanna hvað varðar föll og 

breytingar. Áhersla er á að einn nemandi fari inn í kassann, taki á móti 
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áþreifanlegum hlutum eða blaði og bæti við. Nemendur finna út hver reglan er og 

hún þyngist með hækkandi aldri nemenda. Nemendur eiga að rannsaka rúm-

fræðimynstur og búa til vaxandi mynstur með áþreifanlegum hlutum. 

Í kennslubókum Sprota sá ég hvorki samlagningar- né frádráttarvél, aðeins 

margföldunarvél í síðustu bókinni, þ.e. Sprota 4b. Mjög mikilvægt er að byrja nógu 

snemma að þróa hjá nemendum hugsun um föll en þeim þætti er engan vegin 

fullnægt í Sprota. Í Sprota eru hins vegar nokkur dæmi þar sem nemendur vinna 

með rúmfræðileg mynstur og eiga þeir einnig að búa til vaxandi mynstur með 

áþreifanlegum hlutum. 

5.3.4 Samantekt  

Eining fellur mjög vel að markmiðum þeirra fræðimanna sem vitnað er til í 

fræðilega hluta ritgerðarinnar. Mjög fjölbreyttar aðferðir eru í bókunum og mörg 

dæmi sem taka á áherslum þeirra hvað varðar algebru. Í heildina er Eining vel til 

þess fallin að kenna algebru á yngsta stigi grunnskólans miðað við áherslur 

fræðimanna. Þeir kennarar sem nýta sér kennarabókina auk fjölbreyttra 

kennsluaðferða ásamt umræðum og því að huga að skemmtigildi greinarinnar eru 

að undirbúa nemendur sína vel fyrir algebrukennslu framtíðarinnar. 

Bókaflokkurinn Sproti nær ekki til allra þeirra markmiða sem þeir fræðimenn 

sem vitnað er til í fræðilega hluta ritgerðarinnar segja að skipti máli hvað varðar 

algebrukennslu á yngsta stigi grunnskólans. Í bókunum eru sumum atriðum gerð 

mjög góð skil en það vantar upp á að öðrum atriðum séu gerð nægjanlega góð skil. Í 

heildina uppfyllir Sproti ekki áherslur fræðimanna hvað varðar byrjendakennslu í 

algebru. Bókin tekur ekki nægilega djúpt á mörgum þeim þáttum sem eru til þess 

fallin að þróa algebríska hugsun. Þeir kennarar sem notast við Sprota við kennslu 

þurfa að huga að markmiðum fræðimanna og bæta við þeim atriðum sem upp á 

vantar. 
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6. Niðurlag 
Í upphafi var lagt upp með spurninguna: Eru sömu áherslur í íslensku námskránni 

hvað varðar áhersluatriði í algebrukennslu og hjá fræðimönnum og hvernig birtast 

þær í íslensku námsefni á yngsta stigi? Niðurstaðan er sú að það eru sömu áherslur 

í íslensku námskránni og hjá fræðimönnum en þær birtast misvel í íslensku 

námsefni fyrir yngsta stig grunnskólans. Áherslur fræðimanna birtast nær allar í 

Einingu en töluvert vantar upp á að þær birtist allar í Sprota.  

Það vekur vissulega spurningar að margir skólar hafi lagt til hliðar bókaflokkinn 

Einingu sem styður vel við áherslur fræðimanna stærðfræðinnar hvað varðar 

algebrukennslu. Hafa ber þó í huga að ritgerðin einskorðaðist einungis við þátt 

algebrunnar í bókaflokkunum. Eining er að mínu mati afar góður bókaflokkur og 

tekur á frábæran hátt á mörgum atriðum stærðfræðinnar. Bækurnar eru ekki til 

þess fallnar að vinna mikið í þeim heima og nemendur verða að fylgjast að því að 

umræður skipa stóran sess í námsefninu. Bækurnar reyna vissulega mikið á 

kennarann og gæti það verið hluti skýringarinnar, þ.e. að kennararnir hafi ekki 

nægjanlegan grunn í stærðfræðikennslu til að þær nýtist eins og til er ætlast. 

Sproti er að mínu mati ekki nægjanlega vel til þess fallinn að örva algebríska 

hugsun hjá nemendum. Bókin byggist að mestu leyti á þjálfun í reikniaðgerðunum 

fjórum, með heilum tölum auk rúmmálsreikninga. Fá verkefni eru í bókunum sem 

fjalla um eðli talna. Verkefnin í bókunum eru of einhæf og ekki er nægjanlega vel 

tekið á öllum þeim þáttum sem eru í námskránni og á þeim þáttum sem fræðimenn 

mæla með. Bækurnar eru hins vegar tilvaldar í heimanám þar sem auðvelt er að 

vinna í þeim hjálparlaust og góðar skýringar eru í bókunum. Þeir kennarar sem 

kjósa að nota Sprota sem meginbækur í kennslunni verða að hafa námskránna til 

hliðsjónar til að þeir fullnægi þeim kröfum sem gerðar eru til nemenda á yngsta 

stigi grunnskólans í stærðfræði.  

Áherslur fræðimanna hvað varðar algebrukennslu birtast nær allar í 

Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði fyrir 1. -4. bekk. Námskráin tekur á nær öllum 

þeim þáttum sem fræðimenn á sviði stærðfræðimenntunar fjalla um að skipti máli í 

byrjendakennslu algebrunnar og er hún einnig virkilega aðgengileg. Virkilega 
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kennaravænt að tekið er fram í þrepamarkmiðum hvernig verkefni nemendur eiga 

að fást við.  

Stærðfræðin er heillandi heimur og við gerð einnar ritgerðar vakna nýjar spurn-

ingar sem gaman væri að leita svara við. Gaman væri að rannsaka árangur 

nemenda á samræmdum prófum í 4. bekk á milli þeirra sem nema Sprota eða 

Einingu. Einnig væri fróðlegt að kanna það hversu stór hluti skóla hefur tekið Sprota 

til kennslu og lagt Einingu til hliðar. Ég sé einnig fyrir mér rannsókn á 

menntunarstigi þeirra kennara sem kenna stærðfræði á yngsta stigi grunnskólans, 

hversu stór hluti þeirra er menntaður sérstaklega í stærðfræði?  

Mikið hefur verið skrifað um algebru og því auðvelt að leita heimilda. Áhugi minn 

á stærðfræði, sem var ærinn fyrir gerð þessa ritgerðar, hefur aukist til muna og er 

ég afar lukkuleg með að vera í skemmtilegasta starfi í heimi, þ.e. að kenna það fag 

sem á sama tíma er áhugamál mitt. 
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