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 Bjallan hringir, ég set dótið mitt í töskuna og fer út úr skólastofunni. Þetta er 

búinn að vera langur og erfiður dagur. Á ganginum sé ég að allir nemendurnir eru 

þreytulegir. Þriðjudagar eru verstu skóladagarnir, ég skil ekki af hverju vegna þess að 

hann er bara klukkutíma lengur en hinir skóladagarnir. Ætli ástæðan sé ekki bara að 

hinir dagarnir eru alveg nógu langir fyrir mig.  

 Ég horfi eftir ganginum og sé Emmu. Hún var einu sinni besta vinkona mín. 

Ég, hún og Þórhallur höfðum alltaf verið mjög góðir vinir. En í byrjun sumars gerðist 

eitthvað sem ég hef ekki svar við. Emma fór eitthvað í burtu án þess að kveðja og 

þegar hún kom til baka fór hún að hanga með Ástu, Bjarna og Frikka sem eru 15 ára 

en við þrjú erum öll 13 ára. Þau eru aðal vandræðaunglingarnir í bæjarfélaginu sem 

við búum í. Áður en Emma hvarf var hún mjög dugleg í skóla og í körfubolta, núna er 

hún farin að drekka og reykja. Hún heldur að hún sé töffari en ég veit betur, hún er að 

skemma sjálfa sig. 

 Ég heiti Haraldur og er kallaður Halli, ég æfi körfubolta með Skyttunum sem 

er íþróttafélagið í bæjarfélaginu. Körfubolti er mjög vinsæl íþrótt hér og æfa flest börn 

bæjarins körfubolta. Í fyrra urðum við Íslandsmeistarar og það eru miklar líkur á því 

að við verðum Íslandsmeistarar í ár eða um 90% líkur.  

 Ég geng einn heim úr skólanum en stundum tek ég strætó þegar það er 

hundleiðinlegt veður. Mér finnst ekki gaman í strætó, sérstaklega ekki þegar það er 

troðið, þá vil ég frekar ganga heim enda tekur það bara 15 mínútur. Ég finn hvað 

loftið er rakt og það er svolítið kalt úti. Gott að mamma keypti nýja úlpu handa mér 

núna í haust. Hún gerði góð kaup. Það var mjög góð útsala á úlpum sem gerði úlpuna 

mun ódýrari. Mig minnir að úlpan hafi kostað 11.999 krónur en ég veit að mamma 

fékk hana á 30% afslætti þannig að hún hefur borgað 8.400 krónur fyrir úlpuna. Ég 

fann það út með því að breyta prósentunni í tugabrot sem er 0,30 og margfalda það 

við heildina sem er 11.999 og fæ út 3.599 sem ég dreg svo frá heildarverðinu og fæ þá 

út að úlpan kostaði 8.400 krónur. Ef ég reikna þetta í huganum þá finn ég 10% af 

11.999 er 1199,9 og svo námunda ég í 1200 og þá er 70% sjö sinnum 1200 eða 8400 

krónur sem er sama svar en önnur aðferð til að leysa dæmið. Foreldrar mínir eru ekki 

fátækir og heldur ekki ríkir en þau hugsa mjög vel um peningana sína og reyna að 

nýta útsölur og afslætti til að spara.  

 Ég sé að Emma er að hanga með eldra liðinu bak við blokkina á móti 

blokkinni minni. Mér finnst það alveg ömurlegt hvað hún er að gera sjálfri sér. Við 
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sem vorum svo góðir vinir og hún svo góð í skólanum en núna mætir hún bara þegar 

henni hentar. Ég held samt að skólastjórinn hafi talað við foreldra hennar og ég var 

búinn að heyra að hún væri á einhverjum sér saming hjá honum. En það getur vel 

verið að það sé kjaftasaga.  

 Þegar ég kem heim er mamma búin að smyrja samloku handa mér. Ég er 

fljótur að borða hana því ég er sársvangur, það var nefnilega ekki gott í matinn í 

skólanum í dag. Mamma kemur inn í eldhús og spyr mig hvort það sé mikið að læra 

heima. Ég segi henni að það sé smá í stærðfræði en ég nenni ekki að læra hana. 

Mamma er mjög ákveðin og hún leyfir mér ekki að komast upp með að læra ekki fyrir 

skólann. Hún segir við mig að taka upp stærðfræðibókina þegar ég er búinn með 

samlokuna mína. 

 Ég opna stærðfræðibókina og horfi á blaðsíðuna, hún er um prósentureikning. 

Ég á að byrja á því að lita inn í ferning sem er með hundrað rúður 25% sem er ekkert 

mál því maður á að lita 25 rúður og svona eru nokkur dæmin. Það eina sem ég skil er 

að það er verið að kenna mér að hugtakið prósenta þýðir að af hundraði eða 

hundraðshluta. Svo eru komin leiðinleg dæmi. Eitt dæmið er þar sem ég veit heildina 

og prósentuna en á að finna hlutann. Annað dæmið er þar sem ég veit hlutann og 

heildina og þarf að finna prósentuna. Þriðja dæmið er þar sem ég veit hlutann og 

prósentuna en þarf að finna heildina. Mér finnst þetta mjög ruglingslegt og veit ekkert 

hvernig ég á að fara að því að reikna dæmin þannig að ég gefst upp og kalla á 

mömmu.  

- Mamma ég skil þetta ekki. 

- Má ég sjá? 

 Mamma kíkir í bókina. Hún sýnir mér aðferð sem hún 

lærði einu sinni. Hún teiknar þríhyrning eins og þennan.  

Ég prófa að reikna dæmi með þríhyrningnum og ég sé 

hvað þríhyrningurinn er rosalega sniðug leið til að aðstoða 

mig með prósentureikninginn. Ég leysi nokkur dæmi. 

 Áætlaðu hve mörg prósent 1521 kr. er af 4500 kr. Ég veit 

heildina sem er 4500 kr. og hlutann sem er 1521 kr. og þarf að 

finna prósentuna sem er x. Ég teikna á blaðið mitt þríhyrning. Ég 

deili 1521 í 4500. Þá veit ég að ég þarf að deila 1521 í 4500 og 

fæ út 0,338. Ég margfalda töluna með 100 til að breyta 

Hlutur 
 
 
 

Prósenta Heild 

1521 

4500 x 
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tugabrotinu í prósentu sem er 33,8%. 

Ég prófa að reikna annað dæmi, ég veit heildina og prósentuna en þarf að finna 

hlutann. Heildin er 5000 kr. prósentan er 33,8% og hluturinn er x. Ég margfalda þá 

saman 4500  33,8% og fæ út heildina sem er 1690 kr.  

- Gengur þér betur að skilja þetta svona? Spyr mamma 

- Já aðeins en afhverju þarf alltaf að flækja allt þegar það er hægt að hafa 

hlutina auðveldari? 

- Þegar maður skilur hlutina þá verða þeir auðveldari. En þú verður að leggja 

vinnu í að læra nýja hluti til þess að skilja þá. 

- Núna er eitt sem ég þarf að passa mig á þegar ég er að vinna með prósentu, 

heild og hluta. Það er auðvelt að sjá hvað prósentan er en ég verð að passa 

mig að rugla ekki saman heildinni og hlutanum. 

- Svo er líka annað sem þú þarft að hafa í huga, ef verð hækkar eða lækkar 

um ákveðna prósentu og hækkar eða lækkar um sömu prósentu þá verður 

verðið ekki það sama. 

- Ertu alveg viss? 

- Prófaðu. 

Ég gef mér upp upphæð og skrifa á blaðið mitt 5.000 kr. og læt upphæðina minnka 

um 20% og fæ út 4.000 kr. en svo ætla ég að hækka upphæðina um 20% þá fæ ég út 

4.800 og ég skil núna að þetta er rétt hjá mömmu. Ég hugsa aðeins meira um lærdóm 

dagsins og er farinn að skilja aðeins betur prósentuformúluna sem ég hafði séð í 

bókinni minni sem er heild  prósenta = hluti. Maður þarf að laga formúluna eftir því 

hvað maður er að finna. Klukkan er að verða hálf sex og þá er tími til þess að fara á 

körfuboltaæfingu. Ég geng frá skóladótinu og næ í æfingafötin mín og legg af stað á 

æfinguna. Á leiðinni á æfingu borða ég einn banana svo ég verði ekki svangur á 

æfingunni.  

Ég er eitthvað utan við mig á æfingunni þannig að ég næ engum fráköstum og 

missi oft boltann. Ég læt  venjulega ekki svona. Þjálfarinn minn, hún Íris, er oftast 

ánægð með mig á æfingu. Ég legg mikið á mig og helstu fyrirmyndir mínar eru 

Michael Jordan og Kobe Bryant sem eru frábærir körfboltaleikmenn. Eftir æfinguna 

kemur Íris og talar við mig og spyr mig hvort eitthvað sé að. Ég segi honum að ég sé 

bara þreyttur og þetta sé búinn að vera langur dagur.  
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Á leiðinni heim sé ég Emmu, hún er ein. Mig langar að tala við hana en ég þori því 

ekki. Hún tekur eftir mér.  

- Halli, kallar hún. 

Ég verð hissa, stoppa og veit eiginlega ekki hvað ég á að gera. Ég horfi á hana. Hún 

gengur til mín. Við förum að spjalla saman. Hún lítur ekki vel út.  

- Er allt í lagi? Spyr ég. 

- Já, svarar hún aumingjalega. Ég sakna þín. 

- Þú veist það að ég vil ekki hanga með þér á meðan þú ert að hanga með 

eldri krökkunum sem eru að reykja. 

- Þeir eru vinir mínir. Þú veist ekkert hvað þeir eru búnir að hjálpa mér, 

svarar hún pirruð.  

Fljótleg erum við farin að rífast. Hún verður mjög pirruð og labbar í burtu. Ég stend 

stjarfur  og horfi á eftir henni og hugsa með sjálfum mér hvað gerðist eiginlega Ég 

nenni ekki að hugsa út í það. 

Veðrið er að versna en ég nenni ekki að pæla í veðrinu heldur, mér finnst það 

ekkert spennandi, það er mikið meira svona fyrir fullorðna fólkið. Ég fer heim og fæ 

mér að borða og fer svo beint að sofa. Hef ekki orku til að spila tölvuleik eða horfa á 

sjónvarpið. 

Ég sef mjög illa um nóttina annaðhvort er mig að dreyma um Emmu eða um 

prósentureikninginn sem ég hafði verið að læra fyrr um daginn. Ég opna augun og 

Emma er allt í einu komin inn í herbergið mitt. Ég verð svo glaður að hún sé þarna því 

mér fannst svo leiðinlegt hvernig við skildumst að fyrr í kvöld.  

- Hæ, segi ég. 

- Hæ, svarar hún. 

- Er ekki allt í lagi? 

- Nei, mér líður mjög illa. 

- Get ég eitthvað hjálpað þér? 

- Nei, ég held ekki. 

Við þessi orð hleypur Emma í burtu. Ég stend upp úr rúminu mínu og fer að elta hana. 

Ég sé Emmu opna hurð sem ég kannast ekkert við í íbúðinni og lokar á eftir sér. Ég 

hleyp að hurðinni og opna hana. Við mér blasir lítið herbergi. Ég kalla á Emmu en fæ 

ekkert svar. Ég geng inn í herbergið og hurðin lokast á eftir mér. Ég verð hræddur og 

sný mér við og reyni að opna hurðina en ekkert gerist. Núna veit ég ekki hvað ég er 
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búinn að koma mér í. Allt í einu birtist vera fyrir framan mig. Ég hef aldrei séð svona 

veru áður, ekki einu sinni í ævintýrabókum. Hann lítur út eins og manneskja en hann 

er appelsínugulur og með voða stóran haus.  

- Sæll, segir veran. 

- Hæ, segi ég hikandi. 

Ég var ekki viss hvort ég ætti að vera hræddur við veruna eða ekki. 

- Þú þarft ekki að vera hræddur við mig, ég heiti Ranra og ég er kominn 

hingað til að leiðbeina þér og hjálpa þér með það sem er að angra þig. 

- Það er ekkert að angra mig 

- Hvað með Emmu? 

- Hún var einu sinni vinkona mín en núna er hún að hanga með krökkum sem 

eru að reykja og drekka. Mér líkar það ekki og þess vegna er hún ekki 

lengur vinkona mín. Ég var að tala við hana áðan en hún hvarf og veit ekki 

hvert hún fór. 

- Er hún týnd? 

- Nei hún er ekki týnd í alvörunni bara hérna í draumnum. Kannski táknar 

þetta samt að hún sé líka týnd í lífinu líka. 

- Viltu ekki finna hana og hjálpa henni? 

- Jú ætli það ekki. 

- Ég skal aðstoða þig.  

- Hvernig getur þú hjálpað mér í draumi? Æji ég nenni þessu ekki, ég vil 

bara fá að sofa. 

- Ætlarðu að leyfa henni að hverfa í burtu? 

Ég vakna. Úff sem betur fer var þetta bara draumur. Ég lít á klukkuna, hún er alveg að 

verða sjö. Ég ligg upp í rúmi þangað til vekjaraklukkan hringir. Þá fer ég á fætur, 

klæði mig í föt, tannbursta mig en fæ mér ekki morgunmat. Hef ekki tíma fyrir hann. 

Ég fer í skólann en Emma er ekki þar, kannski er þetta einn af hennar dögum sem hún 

skrópar, hvað veit ég. Skóladagurinn byrjar á stærðfræði. Mér finnast stærðfræði og 

íþróttir skemmtilegustu fögin í skólanum. Umsjónarkennarinn minn heitir Sara, hún 

kennir mér öll bóklegu fögin í skólanum. Þegar ég er í stærðfræði held ég að Söru 

finnist ég ekki vera að sinna náminu eins og ég ætti að gera. Ég vil bara fá að vita af 

hverju hlutirnir eru svona í stærðfræði því þá skil ég þá betur og þá get ég útskýrt þá 

fyrir öðrum. Mér finnst til dæmis mjög gaman að leysa þrautir og nota rökhugsun en 
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mörgum í bekknum finnst það ekki gaman. Flestum í bekknum finnst best að reikna út 

frá formúlum sem þeir fá upp í hendurnar og eru lítið að spá af hverju hlutirnir eru 

eins og þeir eru. Svo þegar ég spyr þá út í þetta eiga þeir erfitt með að svara mér og 

segja mér að þetta sé bara svona. Þess vegna held ég að flestir séu komnir með leið á 

stærðfræði. Þeir kunna ekki að beita rökhugsun almennilega sem gerir það að verkum 

að þeir missa áhugan á stærðfræðinni. Þetta er allavega mín skoðun á þessu. Við erum 

enn að vinna með prósentur í tímanum. Ég segi við Söru að mér finnist 

prósentureikningur mjög tilgangslaus. Sara lætur mig þá fá hvítt A4 blað og segir mér 

að skrifa á blaðið til hvers ég þurfi að nota prósentureikning í daglegu lífi. Ég reyni 

mitt besta en svo allt í einu er tíminn næstum búinn og ég er varla byrjaður að skrifa á 

blaðið. Það eina sem mér dettur í hug er að maður getur notað prósentureikning til að 

finna afslátt þegar það eru útsölur. Sara sér það sem ég er búinn að skrifa á blaðið og 

ég sé það á svipnum á henni að hún er ekki sátt með vinnuna mína í tímanum. Ég segi 

henni að ég sé ekki alveg með prósentureikninginn á hreinu og kannski það sé vegna 

þess að ég skilji ekki hugtakið. Sara reynir að útskýra fyrir mér. 

- Prósenta þýðir “af hundraði” sem er 1 á móti 100. Það er hægt að skrá 

prósentu sem almenn brot og sem tugabrot, segir Sara. 

- Já, ég veit,  = 0,4  100 = 40%, segi ég. 

- Það er hægt að skrifa tugabrot  100 = % 

- Má þá ekki skrifa  = tugabrot? 

- Nei, því þú getur ekki gert .  Heildin getur verið hærri en hluturinn 

sem er oftast að flækjast fyrir nemendum.  

- Hvernig er það hægt? 

- Það er til dæmis þegar hlutur hækkar um meira en 100% þá verður heildin 

lægri en hluturinn og líka þegar bætt er 20% við 100% þá verður það 

120%. 

Ég er aðeins farinn að skilja þetta en er engu nær hvernig prósentur tengjast daglegu 

lífi. Tíminn er búinn og það er ekki meiri stærðfræði í dag. Ég læt stærðfræðibókina 

mína ofan í tösku.  

Dagurinn er mjög venjulegur hjá mér og eftir skólann fer ég heim. Ég á að skrifa 

ritgerð um Snorra Sturluson og mamma er svo góð að hjálpa mér með hana. Ég er 

orðinn þreyttur og fer mjög snemma að sofa, en þegar ég er kominn upp í rúm á ég 
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mjög erfitt með að sofna. Ég er aftur kominn á sama stað og nóttina áður. Þarna 

stendur veran sem kallar sig Ranra. Ég horfi á hann og segi honum að ég vilji finna 

Emmu. Hann brosir og segir mér að ég hafi ekki staðið mig vel í stærðfræði í 

skólanum í dag. Ég segi honum að það hafi verið prósentureikningur sem ég er ekki 

mjög sterkur í. 

- Veistu hvað prósenta merkir? spyr Ranra. 

- Prósentur er hundraðshluti. 

- Geturðu notað prósentureikning í daglegu lífi? 

- Á útsölum þá er ákveðinn prósentuafsláttur af vörunni og maður þarf að 

kunna að reikna það til að vita hvort það sé mikill afsláttur af vörunni. 

- Hvað með eins og mat? Líkaminn þarf að fá næringu til að lifa daginn af. 

Það fer eftir því hvað þú hreyfir þig mikið hve mikið þú þarft að borða. 

- Tengist þetta eitthvað hitaeiningum? 

- Já, það er til matur sem innheldur mjög margar hitaeiningar eins og til 

dæmis lítið Mars súkklaðistykki sem inniheldur um 300 hitaeiningar. 

Verður saddur af því? 

- Bara í smástund. 

- Þess vegna er betra að borða lítið og oftar og passa sig að borða ekki of 

margar hitaeiningar í einu, það er betra að dreifa þeim yfir daginn. Hefurðu 

lært eitthvað um hitaeiningar í skólanum? 

- Já, það er sagt að stelpur eigi að borða um 2000 hitaeiningar og strákar 

2350 hitaeiningar á dag. Ég var að lesa um þetta um daginn því ég er að 

reyna að koma mér í gott form fyrir körfuboltann.  

- Já, þú átt að borða um 2350 hitaeiningar og það er talið æskilegt að 10% af 

orkunni komi úr próteinum, 30% úr fitu og um 60% úr kolvetnum.  

- Hvað er kolvetni? 

- Kolvetni innihalda fjórar hitaeiningar hvert gramm og eru helsti orkugjafi 

líkamans. Þau sjá meðal annars heilafrumunum fyrir orku. Kolvetni skiptast 

í tvo flokka; einföld kolvetni og flókin kolvetni. Munurinn á þeim er sá að 

einföld kolvetni valda meiri sveiflum á blóðsykrinum sem getur valdið 

aukinni fitusöfnun og meiri löngun í feitan mat á meðan flókin kolvetni 

hafa minni áhrif á blóðsykurinn. Ef þú velur sem mest af flóknum 
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kolvetnunum til daglegra þarfa líkamans þá færðu orku sem nýtist þér betur 

og þú heldur jafnvægi á blóðsykrinum.  

- Hvað með prótein? 

- Prótein innihalda fjórar hitaeiningar hvert gramm og eru 

aðaluppbyggingarefni vöðvanna. Prótein byggja meðal annars upp og 

endurnýja vöðvavefinn, styrkja ónæmiskerfi líkamans og flytja 

næringarefni inn og út úr frumum. 

- Hvað inniheldur fita margar hitaeiningar? 

- Fita inniheldur níu hitaeiningar hvert gramm og skiptist í mettaða, 

einómettaða og fjölómettaða fitu. Mettuð fita er svokölluð slæm fita. Hún 

veldur offitu. Einómettuð og fjölómettuð fita er líkamanum lífsnauðsynleg 

og ætti að finnast á matarlistanum þínum t.d. í feitum fisk. Ómettaða fitan 

verndar innri líffæri gegn hitasveiflum. Vandamál flestra er að fá ekki rétta 

fitu sem líkaminn getur nýtt og safnast ekki upp sem umframfita. 

- Þannig að ef ég vil passa vel uppá matarræðið þá get ég sjálfur reiknað út 

hitaeiningar sem ég er að borða og  passa sjálfur að ég borði ekki  alltof 

mikið. 

- Já, en ef þú ætlar alltaf að reikna hitaeiningarnar áður en þú borðar matinn, 

verður þú ruglaður með tímanum. Þá ferðu að hugsa alltof mikið um hvað 

þú ert að borða. Það er frekar sniðugt að vita nokkurn veginn hvað þú ert að 

borða og hafa það í huga en samt ekki alveg missa þig í þessu. 

- Ég skil þig. Viltu kenna mér hvernig maður reiknar út hitaeiningarnar? 

- Já ég get gert það. Þá getur þú líka séð hvaða matur og drykkir eru hollir og 

hverjir eru óhollir. Þú getur svo sjálfur tekið ákvörðunina  um hvort þú 

viljir neyta vörurnar eða ekki.Til þess að finna hve margar hitaeiningar 

eru í fæðutegundum er stuðst við þessar formúlur: 

Fita = grömm  9 

Kolvetni = grömm  4 

Prótein = grömm  4 

1 g af fitu eru 9 hitaeiningar 

1 g af kolvetni eru 4 hitaeiningar 

1 g af prótein eru 4 hitaeiningar 
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Lestu innihaldslýsinguna og reiknaðu sjálfur hvað hún inniheldur margar 

hitaeiningar. 

- Ein spurning Ranra. 

- Já vinur? 

- Hvernig hjálpar þetta mér að finna Emmu? 

Ég fæ ekkert svar því ég er vaknaður. Ég er eiginlega hálf utan við mig þegar ég 

vakna. Ég kíki á klukkuna og sé að það eru 4 mínútur þangað til vekjaraklukkan mun 

hringja. Ég fer á fætur því ég veit að ef ég ligg lengur upp í rúmi verð ég bara 

þreyttari og það vil ég ekki. Ég klæði mig í föt, tannbursta mig og fer inní eldhús þar 

sem mamma stendur.  

- Góðan daginn, segir mamma. 

- Góðan daginn. 

- Þú ert snemma á fótum. 

- Já, ég gat ekki sofið lengur. 

- Jæja þá hefurðu tíma til að fá þér morgunmat. 

Ég er ekki duglegur að borða morgunmat vegna þess að ég vakna alltaf svo seint og 

fer því beint í skólann. En vegna þess að Íris íþróttakennari sagði mér að 

morgunmatur væri mikilvægasta máltíð dagsins til að koma sér í form,  ákvað ég að fá 

mér að borða. Ég vil gjarnan hugsa vel um heilsuna því að ef ég ætla að ná langt í 

körfubolta þá er eins gott fyrir mig að byrja strax að hugsa vel um heilsuna. 

- Hvað er til að borða? 

- Það er til Honey Nut Cheerios, brauð og svo er ég að elda hafragraut handa 

mér  

Mamma er búin að vera í átaki í nokkra mánuði og mér finnst hún líta mun betur út. 

Mér finnst hún líka vera orðin glaðari og orkumeiri. Ég veit ekki hvað hún er búin að 

missa mörg kíló en ég er ánægður að sjá að henni líður vel. 

- Mamma, ég ætla að prófa hafragrautinn. 

Mamma horfir hissa á mig. Hún brosir og setur hafragraut í skál fyrir mig. Mér finnst 

hafragrauturinn ekki góður. Mamma hefur greinilega séð svipinn á mér meðan ég er 

að borða grautinn og kemur til mín með rúsínur. Núna er grauturinn mun betri. Ég 

klára grautinn, tek töskuna mína og labba í skólann.  

Þegar ég kem í skólann fer ég að tala við Þórhall. Við spjöllum um körfuna og 

hann segir:  
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- Það er kannski verið að fara að velja nokkra stráka og stelpur sem eru góð í 

körfubolta til að spila með U-15 í körfubolta.  

U-15 er landslið í körfubolta fyrir krakka 14 ára og yngri.  Það eru ekki miklar líkur 

að við komumst í liðið því við erum 13 ára að verða 14 ára.  

- Vá ég væri til í það! Þórhallur ef við verðum mjög duglegir þá eru meiri 

líkur að við getum átt möguleika á næsta ári. Ég er eiginlega 110% viss og 

þá er ég mjög viss.  

Skólabjallan hringir og við förum inn í skólastofuna. Við höldum áfram að tala um 

körfubolta og Sara er ekki ánægð með það hvað við tölum mikið og truflum 

vinnufriðinn í íslensku. Ég og Þórhallur reynum að hætta að tala en það er erfitt. 

Loksins förum við þó að vinna í íslenskubókinni. 

Næsti tími er lífsleikni. Mér finnst lífsleikni skemmtileg því þá get ég talað. Sara 

segir við bekkinn að við fáum gest í lífsleikni. Hún heitir Jóhanna og er 

íþróttafræðingur. Hún ætlar að tala við okkur um heilsuna, hreyfingu og matarræði. 

Ég verð mjög sáttur. Þetta er einmitt það sem ég er búinn að vera að velta mikið fyrir 

mér.  

- Hve mörg ykkar hreyfið ykkur daglega? Hvað með vikulega? Spyr Jóhanna 

Við byrjum öll að tala og það myndast læti. Jóhanna fær hljóðið aftur.  

- Við hreyfum okkur öll eitthvað daglega en það er misjafnt hvað við 

hreyfum okkur mikið. Réttið upp hönd þeir sem æfa íþrótt. Segir Jóhanna 

Við erum 17 sem réttum upp höndina.  

- Glæsilegt, það eru 17 af 23 nemendum sem æfa íþrótt sem er mjög gott. 

Það má segja að það séu meiri en 70% sem æfa íþrótt. Hve oft farið þið í 

skólaíþróttir? 

- Þrisvar sinnum, svara ég. 

- Þannig að þeir sem æfa ekki íþróttir hreyfa sig allavega þrisvar sinnum í 

viku sem er aðeins minna er 50% af vikunni. Þegar þið gangið í skólann 

eða hjólið  eruð þið líka að hreyfa ykkur. Hver hreyfing telur en þið brennið 

mismargar hitaeiningar þegar þið hreyfið ykkur því það er mjög 

persónubundið. 

- Þannig að eftir því sem við hreyfum okkur meira, því grennri verðum við? 

Spyr ein bekkjarsystir mín. 
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- Já og nei, líkaminn þarf hreyfingu og hann þarf líka orku svo að öll 

starfsemi líkamans starfi eðlilega.  Sá sem er vöðamikill brennir fleiri 

hitaeiningum en sá sem er það ekki og með því að bæta á sig vöðvamassa 

er maður að efla grunnefnaskipti líkamans. En þið þurfið ekki að hugsa um 

það núna því þið eruð enn svo ung.  

- Orkan, er það maturinn sem við borðum? Spyr bekkjarbróðir minn. 

- Já en það er til matur sem er óhollari en aðrir og innihalda efni sem 

líkaminn þarf ekki t.d. of mikinn sykur. Þetta hafði Ranra kennt mér. 

- Já og í flestum tilvikum á líkaminn erfitt með að losa sig við þessi efni og 

þá verður til fita sem er ekki góð fyrir mann, segir Jóhanna. 

Tíminn er búinn. Ég tala við strákana eftir tímann og segi að þetta sé einmitt það sem 

við þurfum að gera til að ná árangri í körfubolta. Í frímínútum spiluðum við 

körfubolta. Á leiðinni inn sé ég Emmu. Ég fer að hugsa. Hún er ekkert búin að vera í 

tímum í allan dag. Ég þori ekki að fara til hennar því hún er að hanga með eldra 

liðinu. Ég skil ekki af hverju þau eru að hanga á skólalóðinni þegar þau mæta  ekki í 

tíma. Kannski mæta þau í tíma en ekki Emma. 

Uppáhaldstíminn minn er byrjaður sem er stærðfræði. Ég held áfram með 

verkefnið frá því síðast. Sara kemur til mín og segir mér að ég geti notað eitthvað frá 

því sem Jóhanna sagði í lífsleiknitímanum áðan.  

Ég horfi á blaðið mitt þar sem stendur efst á blaðinu til hvers að nota 

prósenturreikning í daglegu lífi? Fyrir neðan stendur til að finna afslátt. Ég skrifa á 

blaðið: Til að finna aukningu.  Ég hafði heyrt í 

sjónvarpinu í gær þegar pabbi var að horfa á 

fréttirnar að bensínið hefði hækkað um 2% á 

hálfu ári og pabbi var ekki ánægður með það. 

Ég ákvað því að skrifa það á blaðið mitt. Ég 

skrifaði svo á blaðið mitt að ef maður væri að 

hugsa um heilsuna og útlit þyrfti maður að vita 

hvað fituprósenta og vöðvamassi væru. Ég kann 

þó ekki að reikna það út. Það verður kannski 

heimavinnan mín fyrir næsta tíma. Ég skrifaði 

líka á blaðið það sem Ranra hefði kennt mér um 

nóttina. Vá, ég held að ég sé að verða 

Til hvers að nota 
prósentureikning í daglegu lífi: 

- Til að finna afslátt 
- Til að finna aukningu/hækkun 
- Reikna fituprósentu 
- Reikna vöðvamassa 

- Prósenta er hundraðshluti  

- Hitaeiningar, hversu mikla orku 
ég þarf fyrir daginn 

o 10% af orkunni 
kemur úr próteini 

o 30 % af orkunni 
kemur úr fitu 

o 60% af orkunni 
kemur úr kolvetnum. 

- Get notað 
prósentuþríhyrninginn til að 
reikna út prósentu, hluta og 
heild. 

- Ef verð hækkar/lækkar um 
ákveðna prósentu og 
hækkar/lækkar um sömu 
prósentu verður verðið ekki það 
sama 
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geðveikur. Þessi stærðfræði er að koma til mín í svefni, hvar á þetta eftir að enda 

hugsa ég með sjálfum mér. Tíminn er fljótur að líða og áður en ég veit af er 

kennslustundinn búin. Sara kíkir á blaðið mitt og er ánægð með framfarirnar og byður 

mig um að halda þessu áfram.  

Eftir skólann fer ég heim og mamma hjálpar mér að klára ritgerðina um Snorra 

Sturluson. Eftir kvöldmat hringir Þórhallur í mig og spyr hvort ég vilji koma til hans 

og spila með honum nýjan leik sem hann var að fá. Ég labba til hann vegna þess að 

hann býr ekki mjög langt frá mér. Mamma Þórhalls opnar útidyrahurðina og hleypir 

mér inn. Þórhallur er byrjaður að spila nýja leikinn. Mér finnst þetta mjög 

skemmtilegur leikur og á meðan við spilum leikinn spjöllum við um allt og ekkert. 

Hann segir mér að hann hafi séð Emmu í dag og spyr mig hvort ég sé eitthvað að 

hanga með henni. Ég segi honum að svo sé ekki. Hún er alltaf með eldra liði sem er 

að reykja og örugglega drekka líka.  

- Ég skil ekki af hverju hún er að hanga með þessu liði, segi ég. 

- Nei, ekki veit ég það. Mér fannst hún alltaf svo sæt. Ég ætlaði að spyrja 

hana hvort hún vildi verða kærastan mín ef það hefði verið í lagi þín vegna. 

- Ha, mín vegna? Ég og Emma vorum ekki saman. Við vorum mjög góðir 

vinir en núna veit ég ekki neitt. Ég talaði við hana á þriðjudaginn. Ég held 

að við þurfum að hjálpa henni, ég er alveg viss um að eitthvað hefur gerst 

hjá henni en ég veit ekki hvað ég á að gera. 

- Nei, ég veit það ekki heldur. 

- Það er líka svo mikið að gera hjá okkur. Skólinn er að reyna drepa okkur 

með heimalærdómi og ef við ætlum að komast í landsliðið verðum við að 

taka okkur gífurlega á í körfunni.  

- Já, ég er byrjaður að bera út Morgunblaðið líka. Alltof erfitt líf. 

Við spjöllum og höldum áfram að spila. Við erum báðir orðnir mjög þreyttir. Ég fer 

heim. Mér finnst ég vera mjög lengi að labba heim. Er sífellt að reka sjálfan mig 

áfram svo ég sofni ekki á leiðinni. Þegar ég er kominn heim fer ég beint upp í rúm og 

er fljótur að sofna.  

- Hvernig gengur þér? Segir Ranra. 

- Með hvað? Spyr ég. 

Ég var ekki viss um hvað hann væri að spyrja mig. Hvort var hann að spyrja um 

Emmu eða með prósentureikninginn? 
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- Með prósentureikninginn. 

- Það gengur ágætlega. 

Ég segi honum frá Jóhönnu og hvað hún sagði okkur í dag svo spyr ég Ranra. 

- Getur þú útskýrt fyrir mig fituprósentu? 

- Já það get ég. Fituprósenta skiptist í tvennt, annars vegar utan á fita og hins 

vegar fita sem er í kringum líffærin. Það er hægt að nota ákveðna klípu til 

að klípa manneskju og reikna svo út frá formúlu til að finna fituprósentu. 

Ég er til dæmis með 25,5% fituprósentu sem þýðir að hlutfallið af 

líkamanum sjálfum sem er 100% þá er 25,5 % af því fita. Til að finna 

innanverða fitu sem er í kringum líffærin þarf maður að fara í sérstaka vél 

til þess en þetta er mjög persónubundið. Sumir einstaklingar eru með hraða 

brennslu og aðrir með hæga brennslu en það er ekki útlitið sem skiptir máli. 

Það sem skiptir máli er að líða vel og vera ánægður með sjálfan sig og 

hugsa vel um líkamann. Ég skal segja þér sögu. Það voru einu sinni tvær 

konur. Önnur var með 25,4 % fituprósentu utan á sér og hin konan með 

18% svo fóru þær í sérstaka vél og þá kom í ljós að þessi sem var með 

minni fituprósentu að utan var með meiri prósentu fitu hjá líffærunum sem 

er verra og erfiðara að losna við.  

- Þannig að fituprósenta er það sem maður á að fara eftir ef maður er að fara 

að taka sig á? 

- Já, því að ef maður ætlar að taka sig á þá þarf maður að byggja upp vöðva 

svo að maður verði sterkari. Líka þegar að fólk ætlar að grenna sig, þá er 

best að lyfta og brenna. Það sem fólk á oft erfitt með að skilja er að vöðvi 

er þyngri en fita og fita hefur meira ummál en vöðvi. Maður getur verið 

með mismunandi bein, sumir eru stór  beinóttir og aðrir með lítil bein. 

Sumir hafa þétt bein sem eru þyngri en holótt bein en þau eru hins vegar 

sterkari. 

- Ég skil. Hvernig getur þetta hjálpað mér að finna Emmu? 

- Er hún týnd? 

- Hún er ekki týnd í alvörunni en ég held hún sé bara týnd í lífinu, ég hélt að 

þú ætlaðir að hjálpa mér að finna hana? 

- Já, ég ætla að reyna að hjálpa þér að finna hana, segir Ranra og brosir. Ég 

skil ekki af hverju hann brosir.  
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- Ertu ánægður með að mig langar til að hjálpa Emmu? 

- Já. Þið voruð svo góðir vinir að mér finnst synd að vinskap ykkar lauk. 

- Það er ekki mér að kenna. Ég sagði henni að ég myndi vilja hanga með 

henni aftur ef hún myndi hætta að hanga með þessu liði sem hún er alltaf að 

hanga með.  

- Er það þitt að ákveða hverja hún er að umgangast? 

- Nei en mér líst ekkert á þetta lið sem hún er að hanga með. 

Ég er orðinn pirraður og finnst eins og Ranra sé að verja Emmu.  

- Af hverju leyfir þú Emmu ekki að átta sig sjálf á því sem hún er að gera 

með líf sitt og reynir að vera til staðar fyrir hana í staðinn fyrir að horfa á? 

- Örugglega  af því að ég er hræddur. 

- Við hvað? 

- Ég veit það ekki. 

Vekjaraklukkan hringir, ég slekk á henni. Ég er svo þreyttur að ég sofna aftur. 

Mamma kemur inn í herbergið mitt og spyr hvort ég vilji aftur fá hafragraut. Ég segi 

henni að ég vilji fá hafragraut og að ég komi eftir smá. Ég borða hafragrautinn og það 

er eins og hann sé betri í dag en hann var í gær, bragðið er greinilega fljótt að venjast. 

Þegar ég er kominn í skólann tek ég eftir því að ég hef gleymt að taka íþróttafötin mín 

með fyrir körfuboltaæfinguna og ekki vill ég missa af æfingunni. Ég veit að 

stærðfræðitíminn er á undan löngu frímínútunum. Ég hlýt að geta spurt Söru hvort ég 

megi fara fyrr úr tímanum til að fara heim og ná í íþróttafötin svo ég komi ekki seint í 

náttúrufræði eftir löngu 

frímínúturnar.  

Í byrjun stærðfræðitímanum 

spurði ég Söru hvort ég mætti fara 

fyrr úr tímanum og hún sagði að 

það væri í lagi ef ég myndi klára 

aukaverkefnið mitt í tímanum. Ég 

var mjög samviskusamur og 

skrifaði allt sem mér datt í hug um 

prósentureikning og  til að bæta við 

skrifaði ég það sem stóð í 

stærðfræði bókinni minni.  

Til hvers að nota prósentureikning í daglegu lífi: 
- Til að finna afslátt 
- Til að finna aukningu/hækkun 
- Reikna fituprósentu 
- Reikna vöðvamassa 

- Prósenta er hundraðshluti  

- Hitaeiningar, hversu mikla orku ég þarf fyrir daginn 
o 10% af orkunni kemur úr próteini 
o 30 % af orkunni kemur úr fitu 
o 60% af orkunni kemur úr kolvetnum. 

- Get notað prósentuþríhyrninginn til að reikna út 
prósentu, hluta og heild. 

- Ef verð hækkar/lækkar um ákveðna prósentu og 
hækkar/lækkar um sömu prósentu verður verðið 
ekki það sama 
Reikna út hvað ég brenni mörgum hitaeingum við að 
hlaupa. 

- Einfalda prósentudæmi þannig það sé auðveldara að 
reikna þau í huganum í staðinn fyrir að nota 
reiknivélar eða setja inn í formúlur 

- Reikna út virðisaukaskatt 
- Til að reikna  lokaeinkunn í skólanum. 
- Til að reikna vexti á fermingapeningunum mínum ef 

ég legg þá inn á bók. 
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Á leiðinni heim sé ég Emmu. Ég sé að hún er bara ein. Ég kalla til hennar. 

- Emma!! 

- Já!! svarar hún. 

Ég geng til hennar.  

- Emma, fyrirgefðu þarna um daginn. 

- Allt í lagi.  

- Má ég spyrja þig að einu? 

- Já, þú mátt spyrja en það er ekki víst að ég svari. 

- Æji, það skiptir ekki máli, bæ. 

- Ég skal lofa að svara þér. 

- Langar þér að koma með mér til Þórhalls eftir kvöldmat og spila nýja 

tölvuleikinn hans Þórhalls? 

- Ég veit ekki hvort ég geti það, ef ég get það þá hitti ég þig heima hjá 

Þórhalli. 

- Ókei flott. 

Ég fer í skólann og er svolítið ánægður með að hafa spurt Emmu hvort hún vilji hitta 

okkur heima hjá Þórhalli. Ég vissi bara ekki hvað ég átti að segja við hana. Vonandi 

að Þórhalli sé sama að hún komi. Ég er kominn í skólann. 

- Þórhallur! 

- Já! Svarar hann. 

- Ég bauð Emmu að koma til þín í kvöld, vona að það sé í lagi þín vegna.  

- Já, ekkert mál. 

Dagurinn er lengi að líða og ég er svo spenntur að hitta Emmu í kvöld. Ég vona að 

hún komi. Ég flýti mér að borða og hleyp til Þórhalls. Ég vildi ekki að Emma væri ein 

með Þórhalli ef hún kæmi. Þegar ég er komin til Þórhalls er Emma ekki þar. Ég og 

Þórhallur förum að spila tölvuleikinn.  

- Heldurðu að hún komi? Spyr Þórhallur. 

- Ég veit það ekki en vona samt að hún komi. 

Þegar ég og Þórhallur erum búnir að spila í smá stund heyrum við í dyrabjöllunni 

hringja. Þetta var Emma. Hún kemur inn í herbergið. Ég og Þórhallur erum orðlausir.  

- Hæ, segi ég. 

Emma lítur alls ekki vel út. Það er eins og hún hafi elst um nokkur ár og maður sér 

enga gleði í andlitinu hennar eins og maður var vanur að sjá.  
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- Hæ strákar, segir Emma. 

- Hæ, segjum við.  

Þórhallur getur ekki setið kyrr og stendur upp og faðmar Emmu. Hún fer að gráta ég 

stend upp líka og faðma hana.  

- Strákar, ég sakna ykkar svo mikið. Ég varð svo reið og það bitnaði allt á 

sjálfri mér.  

- Hvað ertu að tala um? Spyr ég. 

- Munið þið í sumar þegar ég hætti að vera með ykkur. 

- Já.  

- Það var nefnilega þannig að ég var tekin í burtu af heimilinu mínu og ég 

var send á fósturheimili. Mér var sagt að ég væri vandræðabarna en það var 

ekki satt á þeim tíma. 

- Hvað gerðist eiginlega?  Spyr Þórhallur 

- Hann Gummi eldri bróðir minn var kominn í slæman félagsskap og var 

farinn að nota eiturlyf. Mér þykir svo vænt um Gumma. Einn daginn sá ég 

hann vera að nota eiturlyf og hann sagði við mig að hann myndi hætta að 

nota eiturlyf núna. Ég trúði honum og hann bað mig að segja ekki mömmu 

og pabba. Ég þagði.  

- Varstu þess vegna send í burtu? Af því þú sagðir ekki mömmu þinni og 

pabba? 

- Nei, þetta varð ennþá verra. Ég skal segja ykkur allt sem gerðist ef þið lofið 

mér að segja engum frá. 

- Við lofum. 

- Okei, Gummi var sem sagt farinn að nota eiturlyf og ég hélt að hann væri 

hættur en var samt voða lítið að fylgjast með honum. Hann var svo mikið 

með vinum sínum. Eitt kvöldið heyrði ég mömmu og pabba vera að rífast. 

Pabbi vildi senda Gumma eitthvert í burtu í meðferð en mamma sagði að 

það væri ekkert að. Hún vildi ekki viðurkenna að væri eitthvað alvarlegt að 

hjá drengnum hennar. Ég var sammála mömmu þangað til þarna um 

kvöldið þegar ég heyrði í henni og pabba vera að rífast. Ég fór inn í 

herbergið til Gumma og ótrúlegt en satt þá var hann heima. Ég spurði hann 

hvort hann væri hættur að nota eiturlyf. Hann játaði því og ég spurði hann 

þá af hverju mamma og pabbi væru þá að rífast um hann og hans vandamál. 
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Hann vildi ekki svara mér. Ég sá sígaréttu á borðinu hans og fór eitthvað að 

fíflast með hana, þykjast reykja og Gummi hló. Honum fannst ég vera mjög 

fyndin. Þá labbar pabbi inn og hann verður ofsa reiður. Tekur í mig og 

Gumma og fer með okkur út í bíl og fer með okkur á skrýtinn stað. Þetta 

var eins og sjúkrahús. Pabbi segir ekki neitt og fer með okkur inn. Gummi 

veit alveg hvað er í gangi og reynir að flýja frá pabba en honum tekst það 

ekki. 

- Hvaða staður var þetta? Spyr ég. 

- Meðferðaheimili, segir Emma.  

- Ha!? var farið með þig á meðferðaheimili? Segir Þórhallur 

- Er það ekki staður fyrir fólk sem er alkar og dópistar?  Segi ég. 

- Jú, pabbi hélt nefnilega að ég hefði verið að reykja kannabis sem er eiturlyf 

en ég hélt að þetta væri sígarrétta. Ég var þarna í fjóra daga og svo var 

barnaverndarnefnd komin inn í málið. Þetta leit svo illa út, 13 ára stelpa í 

meðferð. Þannig að ég var send á fósturheimili. Ég vissi ekki hvernig ég 

átti að láta þegar ég frétti það. Því ég átti að búa hjá einhverju fólki í öðru 

bæjarfélagi langt í burtu. Í burtu frá ykkur, í burtu frá mömmu og pabba, í 

burtu frá öllu. 

- Þú býrð ekki þar núna? 

Nei, mamma sagði að þetta hefði allt orðið misskilningur og að ég væri 

ekki í dópi en ég þurfti samt að fara í burtu og ég var í mánuð svo að fólkið 

væri viss um að ég væri ekki í dópi Ég varð ennþá reiðari því enginn vildi 

trúa mér. Þannig að í heilan mánuð sat ég ein inn í herbergi og beið eftir því 

að þessi mánuður væri búinn. 

- Þegar ég var komin hingað til baka var pabbi fluttur í burtu og sagði 

mamma mér að hún gæti ekki horft á hann vegna þess sem hann gerði.  

- Ég ákvað að fara út því mér leið svo illa og þá hitti ég krakkana sem ég er 

alltaf að hanga með. Ein stelpan í hópnum heitir Ásta og hún sá að mér leið 

ekki vel og sagði mér að ég mætti hanga með þeim ef ég vildi. Ég byrjaði 

hægt og rólega að hanga með þeim en núna langar mig það ekki lengur. 

Þau voru góð við mig en ég er ennþá svo reið og sérstaklega við sjálfa mig. 

Því þetta var allt mér að kenna.  
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Eftir að Emma hafði sagt okkur allt sem gerðist varð ég smá reiður hvað það hefði 

verið farið illa með Emmu og lagt mikið á hana. Núna skildi ég af hverju hún hagaði 

sér svona. Emma fór heim en ég og Þórhallur fórum í tölvuna hans og fórum á 

google.is, sem er leitarvefur þar sem hægt er að finna næstum allt. Við byrjuðum á því 

að skoða um meðferðarheimili og svo ákváðum við að reyna að hjálpa Emmu. 

Ég fór heim og um nóttina dreymdi mig Ranra. Ég sagði honum að ég hefði 

spjallað við Emmu og að henni liði ekki vel. Ég sagði honum líka að við Þórhallur 

ætluðum að reyna að hjálpa henni eins og við gætum en við værum ekki vissir 

hvernig. 

- Þú getur byrjað á því að spyrja Emmu hvað hún vilji og langar til að gera 

og reynt að hugsa hvernig þið getið hjálpað henni í samræmi við það sem 

henni langar að gera, segir Ranra. 

- Já, það er sniðug hugmynd. 

- Hvernig gengur annars í stærðfræðinni? 

- Vel, ég er að skilja prósentuhugtakið. Í bókinni minni er hringur sem er 

búið að skipta í minni hluta svona eins og almennt brot sem ég hef lært í 

skólanum en í staðinn er þetta ekki brot heldur prósenta. 

- Geturðu teiknað þetta fyrir mig? 

- Já, mig vantar blað og blýant 

- Þú ert í draumi notaðu ímyndunaraflið. 

Ég nota vísifingur og teikna hring og skipti svo hringnum í tvennt. Ég segi honum að 

ég hafi lært í skólanum að helmingur er hálfur og er ritað svona  og hinn 

helmingurinn er líka hálfur og er líka ritað svona  og ef ég legg þessi tvö brot saman 

fæ ég út 1. Það sem stendur núna í bókinni minni er 50% öðrum megin og 50% hinum 

megin. 

- Já, þetta kallast skífurit. Það er myndræn framsetning á prósentuhugtakinu. 

Það eru til tvenns konar brot, almenn brot og tugabrot, þekkir þú muninn? 

- Já, almenn brot er hlutfall milli tveggja talna og þar sem hægt er að deila 

teljaranum með nefnaranum og þá fær maður út tugabrot. 

Ég ligg upp í rúmi, ég er vaknaður. Ég er mikið að hugsa um drauminn og finnst hann 

vera nokkuð áhugaverður að það væri tenging milli prósentu og brota. Núna skildi ég 

betur það sem Sara hafði sagt mér með að það væri samband á milli tugabrota, 

prósenta og almennra brota. Ég fæ mér morgunmat og fer í skólann. 
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Í skólanum hitti ég Emmu  og ég segi henni frá draumunum sem mig hefur verið 

að dreyma undanfarnar nætur. Henni fannst draumarnir vera mjög áhugaverðir. Ég sé 

Emmu ekkert meir fyrr en í lok dags. Það er eins og eitthvað sé að angra hana. Ég fer 

til hennar. 

- Hæ Emma, segi ég. 

- Hæ Halli, segir Emma með daufum tón. 

- Hvað segirðu? 

- Ekki gott, ég var að tala við Írisi þjálfara og hún sagði við mig að ég þyrfti 

að leggja mjög mikla vinnu á mig og vera mjög dugleg á 

körfuboltaæfingum til að komast í landsliðið undir 15 ára á næsta ári, auk 

þess skil ég ekkert í þessari stærðfræði. 

- Ég skal hjálpa þér.  

- Í alvöru, segir Emma og brosir. 

- Já en þú verður að hætta að reykja og drekka það er ekki hollt fyrir þig, 

sérstaklega þegar þú ert að reyna ná árangri í íþróttum.  

- Ekkert mál. 

- Þú verður að borða hollt og við getum æft saman til að auka þolið. Við 

getum farið út að hlaupa og hjóla. Ég er alveg viss um að Þórhallur vill vera 

með okkur í þessu. 

- Flott! Hvernig veit ég hvort ég sé að borða hollt eða ekki? 

- Ég skal kenna þér að reikna það út og það mun nýtast þér í stærðfræðinni 

líka. Þetta er mjög sniðugt. 

Félagarnir hennar Emmu er komnir. Mér líður ekki vel að vera í kringum þá en harka 

það af mér.  

- Hver er þetta? Spyr Ásta og bendir á mig. 

- Þetta er Halli vinur minn. Ásta, ég þarf aðeins að tala við þig. 

Ásta og Emma fara og tala saman á meðan bíð ég eftir Emmu og reyni að láta lítið 

fyrir mér fara.  

Emma kemur svo til mín. Henni fannst mjög erfitt að tala við Ástu því að hún 

hafði verið svo góð við hana en Ásta má nú alveg eiga það að hún er mjög 

skilningsrík og leyfði Emmu að fara úr félagsskapnum án leiðinda.   
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Ég, Emma og Þórhallur vorum mjög dugleg að hittast, hreyfa okkur saman og æfa 

okkur í körfubolta líka. Ég kenndi Emmu og Þórhalli hvernig maður reiknar út 

hitaeiningar til að vita hvort maturinn sem við borðum væri óhollur eða hollur, líka 

hvernig við vitum hvort við séum að borða rétt magn hverju sinni. Við fengum öll 

tilkynningu um að við vorum valin í landsliðið undir 15 ára og við vorum öll mjög 

ánægð því við höfðum lagt svo mikla vinnu í þetta. Ég var hættur að dreyma Ranra á 

nóttunni. Ég saknaði hans smá en var samt orðinn feginn að fá að sofa á nóttunni sem 

er mjög mikilvægt fyrir mig núna. Ég vissi þó að ef ég þyrfti á honum að halda þá 

myndi hann örugglega koma. 

Það sem ég lærði mest af  öllu er það að það er stærðfræði í öllu sem maður tekur 

sér fyrir hendi og að það er hægt að líkja stærðfræði við erfiðleika í lífinu því að með 

aukinni reynslu er auðveldara að leysa erfið vandamál og á það sama á við um  

stærðfræði. Það borgar sig að reyna að glíma við vandamálin frekar en að flýja frá 

þeim. Það sem er erfitt verður á endanum skemmtilegt og eftirminnilegt. 

 


