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Útdráttur 

Þetta meistaraverkefni er í tveimur hlutum: annars vegar kennslubókin Um stærðfræði: 

kver handa framhaldsskólanemum og hins vegar greinargerð um kennslufræðilega nálgun 

hennar. 

Í stærðfræðikennslubókum sem nú eru notaðar í íslenskum framhaldsskólum er lögð 

áhersla á sýnidæmi og aðferðir. Í kverinu er reynt að nálgast stærðfræðina á aðeins annan 

hátt. Það á að vera áhugavekjandi og fjalla um lausn stórra verkefna, aðferðir til að örva 

hugmyndir, hvernig stærðfræðin byggist upp sem fræðigrein og fleira sem ekki er sjálfkrafa 

á dagskrá í stærðfræðitímum framhaldsskóla. Lögð er áhersla á að kverið sé skemmtilegt 

aflestrar og boði skýra framsetningu og skipulag. Því er ekki ætlað að taka við af 

kennslubókunum heldur vinna með þeim. 

Meðal efnis í kverinu eru kaflar um sögu stærðfræðinnar frá Forn-Grikkjum til 21. 

aldarinnar, vangaveltur um uppruna talna, óendanleikann og hvernig komast mætti að reglu 

Pýþagórasar.  

 

 

Abstract 

This project has two parts: a mathematics text book, Um stærðfræði: kver handa 

framhaldsskólanemum, and an exposition about the educational theory behind it. 

Text books now in use in Icelandic secondary schools are based on showing methods to 

solve particular types of problems. In this new text book another approach is applied. It is 

supposed to show how to work on big problems, how to think of good ideas and how 

mathematics is structured, among other things not found in the regular mathematics class 

room. The text book is supposed to be fun to read while advocating clear presentation and 

organization. It is not supposed to take over from other text books, but to complement 

them. 

Among other things, you can find chapters on the history of mathematics from the ancient 

Greeks to the 21st century, thoughts on the origin of numbers, infinity, and how one might 

discover the Pythagorean theorem. 
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1 Hvað á að kenna?

Jafnt á Íslandi sem annars staðar hafa flestir sem komnir eru á fullorðinsár sögu

að segja um samband sitt við stærðfræði. Allir þurfa að læra einhverja stærð-

fræði í grunnskóla og margir halda áfram og læra meiri stærðfræði í framhalds-

og háskóla. Sumir hafa hafa aldrei velt fyrir sér hvað nákvæmlega felst í náms-

greininni stærðfræði en flestir þykjast þekkja hana þegar þeir sjá hana.

Þetta lokaverkefni felst í kveri um stærðfræði sem ætlað er að vekja áhuga

nemenda á eðli stærðfræðinnar, þeim eiginleikum hennar sem geta gleymst á bak

við reikningsaðferðir og reglur. Um stærðfræði: kver handa framhaldsskólum er

ætlað að vera bók sem er kennd til hliðar við þær kennslubækur sem nú eru

notaðar í framhaldsskólum og sambærilegar bækur. Í bókinni er gerð tilraun

til að kenna þá stærðfræði sem ekki er kennd í venjulegum kennslubókum og á

hátt sem þar er ekki viðhafður. Hún á að vera áhugavekjandi og fjalla um lausn

stórra verkefna, aðferðir til að örva hugmyndir, hvernig stærðfræðin byggist upp

sem fræðigrein og fleira sem ekki er sjálfkrafa á dagskrá í stærðfræðitímum

framhaldsskóla.

Nú nota hefðbundnu bóknámsskólarnir í stærðfræðikennslu bókina STÆ 103

og aðrar bækur samnefndar framhaldsskólaáföngunum eftir ýmsa höfunda, Töl-

fræði eftir Jón Þorvarðarson, bókaröðina Stærðfræði 3000 eftir Björk, Brolin og

fleiri auk efnis sem hver skóli fyrir sig útbýr. Í kennsluefninu Um stærðfræði:

kver handa framhaldsskólanemum er ekki reynt að kenna það sem kennt er í

þessum bókum heldur atriði sem ekki eru kennd.

Stærðfræði er samkvæmt orðabók „fræðigrein um (talna- og rúm)stærðir,

tölulega eiginleika þeirra, form og samband þeirra í milli“.1 Þessi skilgreining er

almenn og nokkuð nærri sannleikanum en athyglisvert er hvað erfitt er að útskýra

fræðigreinina í fáum orðum. Stærðfræði skiptist fyrst og fremst í hagnýtta og

hreina stærðfræði. Hagnýtt stærðfræði er oft nátengd annars konar vísindum og

stundum er erfitt að sjá hvar stærðfræðinni sleppir og til dæmis tölvunarfræðin

eða eðlisfræðin tekur við. Óhætt er að telja tölfræði, fléttufræði og tölulega
1Íslensk orðabók, 2002. Síða 1509.
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greiningu til undirgreina hagnýttrar stærðfræði, en þessar greinar eru allar mjög

ólíkar. Hrein stærðfræði hefur ekki verið hagnýtt, ekki enn að minnsta kosti, en

til hennar teljast til dæmis grannfræði og talnafræði. Stærðfræði, líka hagnýtt

stærðfræði, þróast sjálfstætt en stundum er hún þróuð áfram sérstaklega til að

leysa raunverulegt verkefni, en þá er hún komin á hin óljósu mörk stærðfræðinnar

og greinarinnar þar sem hún hagnýtist. Fæstar undirgreinar stærðfræðinnar er

algerlega hægt að setja undir annan hattinn, hvort sem er hinn hagnýtta eða

hinn hreina.2

Allar undirgreinarnar eiga sameiginlega uppbygginguna þar sem nýjar reglur

eru sannaðar, undir ströngum skilyrðum stærðfræðinnar, með reglum sem þegar

voru taldar sannar. Stúdentar, að minnsta kosti af náttúrufræðibraut, ættu að

skilja hvernig fræðigreinin stærðfræði byggist upp, þekkja einhverjar undirgrein-

ar hennar og hafa náð nokkru valdi á þeirri röklegu uppbyggingu sem sameinar

þær allar.

Stærðfræðihugmyndir sem kenndar eru í framhaldsskólum eru gamlar. Rúm-

fræðin sem þar er kennd er að mestu leyti 2.200 ára fræði Evklíðs og lítið er

talað um talnafræði, þá undirgrein stærðfræðinnar sem Carl-Friedrich Gauss

kallaði „drottningu stærðfræðinnar“.3 Stærðfræðigreining, sem mest áhersla er

lögð á í framhaldsskólum, er að mestu leyti hugmyndir frá 17. öld. Þessi aldur

framhaldsskólastærðfræði er skiljanlegur því að auðvitað er undirstaðan kennd

fyrst og stærðfræðireglur eru ólíklegar til að missa gildi sitt, sama hversu gamlar

þær eru. En gagnlegt er að hafa í huga að við þessar aðstæður er ekki líklegt að

nemendur fái á tilfinninguna að stærðfræðin sé lifandi fag sem á að stunda og

skapa, en ekki bara læra.

Upp úr miðri 20. öld komu upp hugmyndir um að breyta skyldi stærðfræði-

kennslu, þetta var kallað „nýja stærðfræðin“ og náði hún nokkurri útbreiðslu í

Evrópu og Norður-Ameríku. Ein hugmyndin var að kynna nemendur fyrir mun

nýrri stærðfræði en áður, til dæmis nútímaalgebru og mengjafræði.4 Í einni ný-
2Gullberg, 1997. Síða xxi.
3Bell, 1951. Síða 9.
4Kristín Bjarnadóttir, 2012. Síða 5.
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stærðfræðibókinni sem notuð var á Íslandi, Principles of Mathematics, segir að

það sé gert til að nemendur skilji að stærðfræðin sé ekki fastmótuð grein og

að enn sé rúm til uppgötvana.5 Þó að nýja stærðfræðin hafi hopað má vel at-

huga hvort ekki er hægt að láta skína í nýrri stærðfræði án þess að fjarlægja

undirstöðuna.

5Allendoerfer og Oakley, 1955. Síður v-viii.
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2 Hvað og hvernig er kennt?

Þegar skrifa á kennslubók um það sem ekki er að finna í stærðfræðikennslu-

stundum íslenskra framhaldsskóla þarf að hafa einhverja hugmynd um hvað það

er. Nú verða nokkrir kaflar í stærðfræðibókum sem hafa nýlega verið skrifaðar

eða þýddar til notkunar á Íslandi skoðaðir. Athugunin sýnir að kaflar byrja oft

á kynningu aðferðar eða reglu, því næst eru leyst sýnidæmi og að lokum eru

verkefni fyrir nemendur til að spreyta sig á nýju aðferðinni. Íslenskir nemendur

læra uppbyggingu greinarinnar af þessum bókum.

STÆ 503

Nokkrir framhaldsskólar, þar á meðal Menntaskólinn á Akureyri, Menntaskólinn

við Sund, Kvennaskólinn í Reykjavík og Verzlunarskóli Íslands, notast við bækur

samnefndar stærðfræðiáföngum framhaldsskóla samkvæmt aðalnámskrá. Bókin

STÆ 503 6 fjallar meðal annars um heildun, runur og raðir.

Af handahófi er byrjun 5. kafla valin en undirkafli 5.1 snýst um margfeldis-

táknið
n∏

i=k

ai = ak · ak−1 · . . . · an.

Mjög lítill texti er á þessum síðum, mestur hluti kaflans er sýnidæmi þar sem

reiknuð eru margfeldin

5∏
i=3

i− 1

i
,

5∏
i=1

2i−1,

5∏
i=2

( i∑
j=1

j
)

og
5∑

i=2

( i∏
j=1

j
)
.

Að því loknu eru sjö línur af texta þar sem hrópmerkt er skilgreint. Á einni og

hálfri síðu er undirkaflanum þar með lokið og við taka verkefni fyrir nemendur

að leysa:
5∏

i=i

5i,

4∏
i=2

i2,

3∏
i=1

ii,

3∏
i=0

i!,

4∏
i=2

( i∑
j=2

(j + 1)
)
,

4∑
i=2

( i∏
j=2

(j + 1)
)
,

4∏
i=2

( i∏
j=2

(j + 1)
)
.

6Jón Hafsteinn Jónsson, Níels Karlsson og Stefán G. Jónsson, 2007.
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127!

125!
,

127!300!

302!125!
og

9!

4!5!
− 10!

3!6!
+

12!

5!7!

Þessi undirkafli er undanfari þrepunar og vissulega er mikilvægt að vera vel

æfður í þessum táknum þá. Kaflinn fellur vel að mynstrinu: fyrst sýnidæmi og

svo nákvæmlega eins dæmi fyrir nemendur. Þessi kafli virðist dæmigerður fyrir

bókina; hann einkennist af miklu táknmáli og formlegri framsetningu.

Stærðfræði 3000: Algebra, föll og mengi

Stærðfræði 3000 er sænskur bókaflokkur fyrir framhaldsskólanemendur. Bókin

um algebru, föll og mengi7 er samkvæmt formála „samin handa breiðum hópi

nemenda, jafnt þeim sem vilja kafa djúpt í hlutina sem og þeim er þurfa einfaldar

útskýringar“. Bókin er löng, 296 stórar síður, svo að hægt er að hafa mikið af

öllu, texta, sýnidæmum og æfingum fyrir nemendur. Hér á landi er bókin notuð

á málabraut Menntaskólans í Reykjavík.

Kafli 3.2 er valinn af handahófi, hann ber nafnið Talnalínan og ójöfnur og

er þrjár blaðsíður með æfingum fyrir nemendur. Áhersla er á útskýringar í sam-

felldum texta í kaflanum sjálfum: „Óendanlegt er hugtak sem erfitt er að átta

sig á, en talnalínan hefur engan afmarkaðan enda í þeim skilningi að ef nefnd er

einhver tala sem staðsett er mjög langt frá miðju talnalínunnar, núllinu, þá má

ævinlega finna tölu sem er staðsett enn lengra í burtu.“ Eina sýnidæmið í kafl-

anum er spurning um hvernig tákna megi R+ með mengjatáknum og biltáknum.

Æfingakafla fyrir nemendur er skipt í erfiðleikastig A, B og C. Fyrsta dæmið

á stigi A er æfing í að setja fram mengi, til dæmis mengi allra jákvæðra ræðra

talna. Til að leysa verkefnið er auðvelt að fletta eina síðu til baka og herma eftir

sýnidæmi. Fyrra dæmið á stigi B er svona: „Hraðamælingatæki lögreglunnar

sýndi bíl á 80 km hraða á klst. Á hvaða bili var hraði bílsins ef mælitækinu

getur skeikað um allt að 5%?“ Til að leysa þetta verkefni er ekki nóg að fletta í

kafla 3.2. Beita verður þekkingu um prósentureikning sem fjallað er um í öðrum

kafla. Fyrsta dæmið á stigi C gengur út á hvernig óvissa í tveimur stærðum getur
7Björk og Brolin, 2001a.
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haft áhrif á óvissuna í margfeldi eða summu þeirra. Ekki er talað um hvernig

þetta hagnýtist í náttúruvísindum.

Eftir dæmakaflann kemur lítil samantekt um sögu ójöfnutáknanna, frá því

að „>“ og „<“ voru kynnt til sögunnar á 17. öld þar til táknin „≥“ og „≤“ komu

fram á 18. öld. (Reyndar kemur fram að táknin hafi komið fyrst fram í bók

sem kom út tíu árum eftir að upphafsmaður þeirra lést, án þess að það sé skýrt

nánar.)

Þessi kafli fellur ekki algerlega að mynstrinu þar sem aðalmarkmiðið er að

nemendur leysi verkefni með því að stinga nýjum tölum inn í aðferð sem kynnt

er til sögunnar. Sýnidæmið er aðeins eitt og fá verkefni í lokin af nákvæmlega

sömu gerð. Greinilegt er að höfundar bókarinnar reyna að komast hjá því að

hafa textann þurran. Skemmtilegur samfelldur texti, eins og finna má í þessum

kafla, er ein af hugmyndunum sem liggja að baki kverinu, Um stærðfræði: kver

handa framhaldsskólanemum.

Stærðfræði handa 3. bekk náttúrufræðibrautar

Á náttúrufræðibraut Menntaskólans í Reykjavík eru mest notaðar stærðfræði-

bækur sem eru skrifaðar innan skólans. Á fyrstu tveim síðum Stærðfræði handa

3. bekk náttúrufræðibrautar8 er texti um hvernig stærðfræðin er byggð upp, með

sögulegri vísun í Evklíð og Pýþagóras. Aðrir kaflar byggjast upp á skilgreining-

um, reglum, sönnunum og æfingum fyrir nemendur.

Undirkaflinn um einshyrnda þríhyrninga er þannig byggður upp: Fyrst er

óformleg útskýring á því við hvað er átt þegar talað er um einslaga flatar-

myndir. Að því loknu eru einshyrndir þríhyrningar skilgreindir, frumregla um

einshyrnda þríhyrninga sett fram og sýnidæmi til að dýpka skilning. Þar á eftir

kemur regla og skilgreining til undirbúnings Pýþagórasarreglunni sem svo er sett

fram og sönnuð. Áður en kaflinn klárast með fjórtán æfingum fyrir nemendur er

sýnidæmi þar sem Pýþagórasarreglan er notuð.

Æfingarnar fjórtán eru af breiðu erfiðleikastigi og þar með ekki allar eins
8Birgir Guðjónsson, Gylfi Guðnason, Sigríður Hlíðar og Skarphéðinn Pálmason, 2010.
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og sýnidæmin. Pýþagórasarreglan og frumregla um einshyrnda þríhyrninga eru

notaðar til að finna skugga af staf, breidd ár og hæð húss, auk dæma sem ekki

eru tengd við raunveruleikann.

Þessi kafli fellur ekki nákvæmlega að mynstrinu því að æfingarnar í lokin eru

svo margar og mismunandi eftir svo stuttan kafla. Greinilega er mikið lagt upp

úr því að nemendur æfi sig sjálfir; auk þess er mikil áhersla á skýra framsetningu

og uppbyggingu.

STÆ 363

Nú verður umfjöllun um markgildi skoðuð í þremur bókum; fyrst á dagskrá er

STÆ 363,9 sem er skrifuð fyrir bóknámsbrautir framhaldsskóla, aðrar en nátt-

úrufræðibraut.10 Á síðu 23 hefst kaflinn Markgildi. Það er annar kafli bókarinn-

ar en í fyrsta kaflanum eru ójöfnur skoðaðar: einfaldar ójöfnur eru kynntar, því

næst samsettar ójöfnur þar sem tvö ójöfnumerki koma fyrir; að því loknu er sýnt

hvernig línulegar ójöfnur tengjast línum á sléttu. Þá er komið að markgildunum.

Eftir tíu lína inngangsorð er komið að óformlegri skilgreiningu á markgildi: „Lát-

um f(x) vera skilgreint á opnu bili í grennd við a nema e.t.v. í a. Gerum nú ráð

fyrir að f(x) nálgist töluna L fyrir öll x sem eru nægilega nálægt a. Ef nálgunin

við L verður því betri sem x er nær a er þá sagt að f(x) nálgist markgildið L

þegar x nálgast a og við skrifum lim
x→a

f(x) = L.“

Gefið er upp að þessi skilgreining sé óformleg og að engar áætlanir séu uppi

um að skilgreina markgildi formlega. Eftir það er skoðað hvernig y = 1
2x + 1

stefnir á 4 þegar x stefnir á 6, bæði frá hægri og vinstri, með nokkrum fallgildum

þar sem x færist nær og nær 6. „Niðurstaðan er sú að við getum nálgast töluna

4 eins mikið og við viljum með því einu að velja x nógu nálægt 6 og skiptir

þá ekki máli hvort nálgunin er frá vinstri eða hægri.“ Eftir að reglur hafa síðan

verið settar fram um markgildi samsettra falla, auk útskýringa á markgildum
9Jón Þorvarðarson, 2002.

10Aðalnámskrá framhaldsskóla: Stærðfræði, 1999. Síða 24.
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ræðra falla, eru sýnidæmi þar sem nokkur markgildi eru reiknuð:

lim
x→2

(x2 − 4x+ 3), lim
x→−2

x3 − 4x2 + 2x

x2 − 3
, lim

x→1

x2 + 4

x− 1
,

lim
x→5

x2 − 25

3x− 15
, lim

x→0

√
1 + 5x− 1

x
.

Undirkaflanum Að reikna markgildi er lokað með 26 markgildisverkefnum fyr-

ir nemendur, sem líkjast flest sýnidæmi, og svo eru þeir beðnir um að finna

markgildið

lim
x→a

x2 − 2x− 3

x− a

fyrir öll möguleg a, en ekkert sýnidæmi í kaflanum líkist þessu mikið.

Næsti undirkafli heitir Markgildi og óendanleiki. Markgildi þar sem x stefnir

á óendanlegt eru útskýrð út frá fyrri kafla og þrjú markgildi ræðra falla eru

reiknuð, þar sem eitt fallið hefur hærra stig í teljara en í nefnara, annað fallið

hefur sama stig í teljara og nefnara og þriðja fallið hefur hærra stig í nefnara:

lim
x→∞

5x3 + 3x

4x2 − 7x
, lim

x→∞

5x3 + 3x

4x3 − 7x
, lim

x→∞

5x2 + 3x

4x3 − 7x
.

Áður en flett er við og hafist handa við diffrun fá nemendur að spreyta sig á 14

markgildisverkefnum.

Stærðfræði 3000: Föll og deildun

Stærðfræði 3000: Föll og deildun11 er notuð í stað STÆ 363 til dæmis í Verzlun-

arskóla Íslands, Menntaskólanum við Hamrahlíð og Menntaskólanum við Sund.

Markgildi er undirkafli kaflans Hugtakið afleiða sem tilheyrir aftur kaflanum

Vaxtarhraði og afleiður. Fyrsti stóri kafli bókarinnar, á síðunum 6-47, er um

veldi og vísisföll. Þá tekur við umfjöllun um vaxtarhraða áður en minnst er á

markgildi. Athyglisvert er að hallatala snertils er fundin á blaðsíðu 54, en um-

fjöllun um markgildi hefst á síðu 56. Hallatala snertilsins í punktinum P (1, 1)

við ferilinn y = x2 er fundin með því að láta punktinn Q(1+h, (1+h)2) nálgast
11Björk og Brolin, 2001b.
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punktinn P . Hallatala línunnar í gegnum P og Q er

(1 + h)2 − 1

(1 + h)− 1
=

2h+ h2

h
= 2 + h.

Án þess að mikið sé gert úr því er Q látinn nálgast P sem er jafngilt því að h

nálgist 0. Á endanum sést að hallatala snertilsins er 2. Flest verkefnin fyrir nem-

endur í lok þessa kafla, á síðu 55, eru um meðalhalla á bili en sum um hallatölu

snertils. Kaflinn um markgildi er bara tvær blaðsíður og hefst á sýnidæmi þar

sem stærð er einfölduð

(2 + h)2 − 22

h
=

4 + 4h+ h2 − 4

h
= 4 + h

án þess að sagt sé frá því hvers vegna það er gert. Táknmálið lim
h→0

er kynnt ásamt

orðinu markgildi. Næst er sýnt hvernig finna má hvað gerist þegar h nálgast 0 í

√
1 + h− 1

h

með því að reikna út fallgildi með vasareikni. Skilgreiningin fylgir á eftir: „ lim
h→a

f(x) =

L þýðir að f(x) tekur gildi sem stöðugt nálgast L ef x er valið nær og nær a (en

þó ekki nákvæmlega a).“ Ekkert er talað um að þessi skilgreining sé óformleg og

kaflanum er lokað með umræðu um að tölulegar aðferðir séu óáreiðanlegar og

einu sýnidæmi.

Dæmakaflanum er, eins og í hinni bókinni í röðinni, skipt í erfiðleikastig, A,

B og C. Í honum eru tvö A-dæmi, eitt B-dæmi og tvö C-dæmi. Fyrra A-dæmið

gengur út á að reikna

lim
h→0

f(3 + h)− f(3)
h

, f(x) = x2

sem í raun gæti ekki verið nær því að vera sýnidæmi því að þegar hefur verið
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sýnt í bókinni hvernig á að reikna

lim
h→0

f(1 + h)− f(1)
h

, lim
h→0

f(2 + h)− f(2)
h

og lim
h→0

f(4 + h)− f(4)
h

þar sem f(x) = x2. B- og C-dæmin reyna betur á skilning og koma vasa-

reikninum að. Á næstu síðu, síðu 58, er svo afleiða skilgreind með markgildum.

Stærðfræði handa 5. bekk náttúrufræðibrautar

Á náttúrufræðibraut Menntaskólans í Reykjavík er á þriðja ári notuð bókin

Stærðfræði handa 5. bekk náttúrufræðibrautar.12 Fyrsti kafli hennar fjallar um

vísisföll og logra. Að honum loknum, á síðu 29, er fyrst talað um markgildi og

einfaldlega spurt: „Hvað verður um stærðina

f(x)− f(x0)
x− x0

þegar við látum x færast nær og nær x0?“ Afgangur fyrstu síðu fer í frásögn af því

þegar Leibniz og Newton uppgötvuðu diffurreikning á 17. öld, Cauchy lagfærði

fræðin með því að kynna markgildi og Weierstrass setti fram góða skilgreiningu

á þeim á 19. öld. Ómögulegt er að segja frá umfjöllun um markgildi í þessari bók

af jafnmikilli nákvæmni og í Stærðfræði 3000 og STÆ 363 vegna þess að kaflinn

Markgildi og samfelld föll er 59 blaðsíður og þar af er undirkaflinn Markgildi 19

síður og Samfelld föll og markgildisreikningar 20 síður.

Undirkarflinn Markgildi eru fjórar skilgreiningar, fjórar reglur og sjö sýni-

dæmi. Í öllum skilgreiningunum eru skilgreind tvö eða fleiri hugtök en þau eru:

grennd, götuð grennd, stefnir á, markgildi, götuð vinstri grennd, götuð hægri

grennd, stefnir á frá vinstri, vinstra markgildi, stefnir á frá hægri, hægra mark-

gildi og einhliða markgildi. Allar reglurnar eru sannaðar og ekkert virðist dregið

undan í þeim sönnunum. Reglurnar bera eftirfarandi nöfn: regla um tengsl mark-

gildis og einhliða markgilda, hjálparregla um markgildi, almenna klemmureglan

og regla um skorðun falls í gataðri grennd.
12Birgir Guðjónsson, Gylfi Guðnason og Yngvi Pétursson, 2013.
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Fyrstu tvö sýnidæmin eru sett fram áður en nokkurt hugtak er skilgreint til

að nemendur fái tilfinningu fyrir því hvað markgildi eru. Hin fimm koma stuttu

eftir að tvö hugtök hafa verið skilgreind, markgildi og grennd. Dæmin ganga út

á að sanna eftirfarandi beint út frá skilgreiningu, það er að segja með ε og δ:

lim
x→3

(5x− 2) = 13, lim
x→−2

3x2 − 12

x+ 2
= −12,

lim
x→2

(3x2 − 4x) = 4, lim
x→2

x2 − 2x

x2 − 4
=

1

2
og lim

x→−2
(x3 + x2) = −4.

Kaflinn er skipulega upp settur það sem eftir er og reglur, sannanir og skil-

greiningar koma í rökréttri röð. Inn á milli er stundum texti til að halda sam-

henginu, kynna til sögunnar orðalag og skerpa á hlutunum: „Nú mætti ætla að

markgildisreikningar gengju út á ε-δ-reikninga. Sú er ekki raunin. Nægilegt er

að sanna þrjár frekar einfaldar reglur út frá skilgreiningu markgildis.“13 „Segja

má að það sé eins konar prófsteinn á skilgreiningu markgildis, að unnt sé að nota

hana til að sanna þessar fullyrðingar, svo sjálfsagðar sem þær virðast vera.“14

Á síðum 46 og 47 eru átta verkefni fyrir nemendur sem ganga út á sannanir

út frá skilgreiningu markgildis, eins og sýnidæmin, lestur af myndum og þrjár

sannanir sem reyna á skilning. Eftir þennan undirkafla eru enn þá 30 blaðsíður

þar til diffrað er, ólíkt hinum bókunum þar sem diffrað er strax á næstu síðu.

Á þeim er það kennt sem þarft þykir til að skilja diffrun í tveimur undirköflum

sem eru svipaðir að uppbyggingu þeim sem þegar hefur verið farið yfir. Ítarlegri

umfjöllun á þeim kafla er sleppt þar eð munurinn á kynningu markgilda í þessum

þremur bókum er orðinn ljós.

Samantekt og aðalnámskrá

Ekki er hægt að fullyrða neitt um hvernig kennsla fer fram út frá þessari at-

hugun á efni í nokkrum bókum. Þó er líklegt að kennslubækur séu stór hluti

ímyndarinnar sem nemendur hafa af hverju fagi fyrir sig. Ljóst er að talsverður
13Birgir Guðjónsson, Gylfi Guðnason og Yngvi Pétursson. 2013. Síða 40.
14Birgir Guðjónsson, Gylfi Guðnason og Yngvi Pétursson. 2013. Síða 41.

xiv



munur er á kennslubókum eftir skólum og deildum fyrir íslenska framhaldsskóla-

nemendur. Bækurnar úr MR og STÆ 503 eru ætlaðar fyrir náttúrufræðibrautir

en Stærðfræði 3000 og STÆ 363 fyrir mála- og félagsfræðibrautir.

Þrátt fyrir ólíka nálgun má finna uppbygginguna þar sem nemendur eiga

að leysa verkefni með því að skoða sýnidæmi í kaflanum í öllum bókunum sem

skoðaðar voru en þær leggja á það mismikla áherslu. Kosturinn við þessa upp-

byggingu er að mikilvægustu reglurnar koma oft fyrir, í mörgum mismunandi

aðferðum. Það eru því þær sem festast best í minni. Gallinn við aðferðina er

sá að engin sköpun felst í að stinga tölum inn í sýnidæmi og sjaldan reynir á

heildarmyndina.

Saga stærðfræðinnar fær lítið rúm í kennslubókunum. Reyndar er hana að

finna í öllum þeim bókum sem skoðaðar voru en oftast í bakgrunni. Kannski

sleppa sumir kennarar að fara yfir þá kafla og kannski gera aðrir mikið úr þeim.

Nemendur hefðu þó líklega meira gagn og gaman af sögu stærðfræðinga sem

ekki er örfáar línur um fæðingarstað og örfáar reglur sem þeirra er minnst fyrir.

Ekki eru kennslubækurnar alráðar um hvað kennt er í framhaldsskólum því

að þeir þurfa að lúta landslögum í efnisvali. Í aðalnámskrá framhaldsskóla eru

gerðar kröfur um hæfni nemenda að loknu námi. Svokölluð almenn hæfniþrep

eru sett fram án tillits til hvers konar nám nemandi stundar eða hefur stundað.

Meðal annars skulu nemendur í framhaldsskóla „sýna frumkvæði og sjálfstæði

í grunnvinnubrögðum sérþekkingar og/eða starfsgreinar“ og geta „tjáð skoðanir

sínar og skýra verklag tengt skilgreindu starfsumhverfi á ábyrgan, sjálfstæð-

an og skýran hátt“.15 Eins skulu nemendur sem lokið hafa stúdentsprófi „sýna

frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum við að leita lausna innan sérþekking-

ar og/eða starfsgreinar“ og geta „tjáð skoðanir sínar og skýra verklag tengt

skilgreindu starfsumhverfi á ábyrgan, gagnrýninn og skýran hátt“.16 Sérhæfðari

hæfniþrep eru líka sett fram með stærðfræðinám í huga. Þannig skyldu nem-

endur í framhaldsskóla til dæmis geta beitt „skipulegum aðferðum við að leysa
15Aðalnámskrá framhaldsskóla: Almennur hluti, 2012. Síða 44.
16Aðalnámskrá framhaldsskóla: Almennur hluti, 2012. Síða 45.
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þrautir, t.d. beitt prófun og ágiskun og sett upp jöfnur“.17

Nánari útlistun á því hvað kenna skal í hverjum áfanga má finna í stærð-

fræðihluta aðalnámskrár frá árinu 1999. Við flesta áfangana er um tveggja síðna

langur listi yfir atriði sem nemandi skal kunna, skilja og vita í lok áfangans. Upp-

talningin er skýr og varla fer á milli mála um hvað hver áfangi snýst. Í flestum

áfangalýsingum er eitthvað talað um að vinna stærri verkefni eða hópverkefni.

Til dæmis er gerð krafa um að bæði í STÆ363 og STÆ403 vinni nemendur

samvinnuverkefni um inntak áfangans.18

Framhaldsskólar eiga að fylgja því sem stendur í aðalnámskránni. Bækurnar

sem notaðar eru virðast kenna einmitt það sem þar er talið upp um hvað nemandi

á að kunna. En námskráin lætur í það skína að nemandi skuli geta unnið í hópi

að lausn stærri verkefna, sem hann jafnvel skilgreinir sjálfur. Ekki er augljóst að

allar kennslubækurnar bjóði upp á það.

17Aðalnámskrá framhaldsskóla: Almennur hluti, 2012. Síða 96.
18Aðalnámskrá framhaldsskóla: Stærðfræði, 1999. Síður 34 og 36.
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3 Efni kversins

Þegar fólk velur nám í háskóla hefur það stundum ekki nægar upplýsingar til að

meta hvað hentar; sér í lagi á þetta við um stærðfræði. Sumum kemur það á óvart

hvað stærðfræði í háskóla er ólík námsgreininni stærðfræði sem þeir stunduðu í

um fjórtán ár á undan. Skýringuna má að hluta rekja til þess að í framhaldsskóla

er mikil áhersla á eina aðferð í einu, án þess að líta á heildarmyndina.

Stærðfræðin í framhaldsskólum er gamalgróin og stendur traustum fótum

sem fyrr segir. Kennslan byggist á því að nemendur endurtaki sömu aðferð-

ina þar til leikni hefur verið náð. Við hlið hennar gæti kennsluefni á borð við

Um stærðfræði: kver handa framhaldsskólanemum nýst til þess að brjóta upp

kennsluna. Vilji hlýtur að vera fyri því að sem flestir hafi jákvætt viðhorf til

stærðfræði og geti notað þær aðferðir og verklag sem þar er kennt við lausn

annarra verkefna en verkefna sem fylla hefðbundin stærðfræðipróf.19

Kverið Um stærðfræði er meira í ætt við háskólastærðfræði en hefðbundnar

kennslubækur þó að það hafi um leið létt yfirbragð. Undirgreinar stærðfræð-

innar sem ekki eru hluti af skyldunámi framhaldsskóla eru kynntar, til dæmis

netafræði og talnafræði. Þessar undirgreinar eru sérstaklega valdar vegna þess að

þær eru ekki byggðar á efni sem kennt er á seinni árum framhaldsskóla og áhuga-

samur unglingur getur tileinkað sér undirstöðuatriði þeirra án margra mánaða

vinnu.

Efni og verkefni í kverinu voru valin með tilliti til léttleika, fegurðar og stóra

samhengisins. Saga stærðfræðinnar fær rúm til að sýna hvernig fræðigreinin

hefur þróast og hvað liggur þróuninni til grundvallar. Kverið í heild sinni sýnir

hvað er líkt og hvað er ólíkt með hugvísindunum stærðfræði og raunvísindum.

Þannig er

• eðli stærðfræðinnar rætt í inngangi,

• sagt frá áhrifum Evklíðs á uppbyggingu og kröfur til stærðfræðilegra

niðurstaðna í sögukaflanum,
19Savage, Savage og Armstrong, 2012. Síður 105-106 og 215.
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• nokkrir kaflar sýna að ekki sé nóg að kunna að sanna reglur heldur þarf

að finna þær út

• og í lokakaflanum er þetta dregið saman með því að útskýra muninn á af-

leiðslu og aðleiðslu og hvenær hvort á við í uppbyggingu fræðigreinarinnar.

Meirihluti kversins fer í umfjöllun um stór og erfið verkefni, stærri stærð-

fræðiverkefni en nemendur í framhaldsskóla hafa kynnst. Þessi verkefni ganga

út á að finna út stærðfræðireglu með athugun á mynstri. Þar má nefna verkefnið

að finna út reglu um samband hliðarlengda í rétthyrndum þríhyrningi, verkefn-

ið að finna út almenna reglu um stærsta margfelda hlutanna þegar tölu hefur

verið skipt og verkefnið um að sjá hvort einhverja reglu er að finna í þversummu

talna í þrisvarsinnumtöflunni. Með grunnskólastærðfræði og skipulag að vopni

tekst að leysa verkefnin auk þess sem almenn lausn er fundin, sem er það sem

stærðfræði snýst oft um.

Ef ætlunin er að kenna krökkum að stærðfræði sé ekki óbreytanlegt reglu-

safn er tilvalið að skoða sögu stærðfræðinnar.20 Þó nokkur hluti kversins fer í

að kynna nokkra stærðfræðinga sögunnar og verk þeirra. Þeir eru Pýþagóras,

Evklíð, Arkímedes, Leonhard Euler, Emmy Noether og Vilhjálmur Ögmunds-

son. Í lok sögukaflans eru skoðaðar nýjar niðurstöður í stærðfræði og gömul

stærðfræðivandamál sem enn eru óleyst.

Nokkrar leiðir eru færar til að segja sögu stærðfræðinnar; hægt er að skoða

stærðfræðikennslu í gegnum aldirnar, hverjir stunduðu hana á hvaða tíma og

hvaða stærðfræði, hvaða menningarlegu orsakir og afleiðingar tengdust þróun

stærðfræðinnar og fleira. Kynning örfárra rannsóknarstærðfræðinga þótti ágæt

leið því að eitt markmið kversins er að kynna fræðigreinina sem stunduð er í

háskólum. Auk þess hefur saga sem svona er sett fram persónur og leikendur

sem gerir fagið vinalegra og aðgengilegra.21 Auðvelt reynist að samsama sig fólki

sem hefur nafn og þekkta sögu. Einn Íslendingur og ein kona eru meðal stærð-

fræðinganna sem kynntir eru; sérstaklega til að sýna Íslendingum og stúlkum
20Smestad, 2002. Síða 166.
21Smestad, 2002. Síða 166-167.
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fyrirmyndir. Stærðfræði, sem rökvíst og tilfinningalaust fag, hefur lengi verið

talin karlmannleg og stúlkur virðast fyrri til en piltar að velja önnur fög fram

yfir stærðfræði.22 Þar með væri óábyrgt að gefa í skyn að engin kona hefði náð

árangri í stærðfræði með því að tala aðeins um karla í kafla um stærðfræðinga.

Í stærðfræðihluta aðalnámskrár framhaldsskóla frá 1999 er talað um mögu-

leika á þverfaglegu samstarfi. Þar segir að saga stærðfræðinnar sé „eðlilegur hluti

menningarsögunnar“ svo að vel má hafa samstarf við sögukennara skólans. Auk

þess má finna aukaefni í stærðfræði á erlendum tungumálum og vinna þannig

með tungumálakennurum.23 Líklega er auðveldara að finna aðgengilegan texta

um sögu stærðfræðinnar en beint um stærðfræðiniðurstöður eða -aðferðir.

Eftir að hafa farið í gegnum efni kversins má leiða að því líkur að það geti

hjálpað til við að uppfylla kröfu aðalnámskrár um að nemendur vinni heimilda-

vinnu í stærðfræði um sérefni og kynna niðurstöður í fyrirlestri eða ritgerð. „Slíkt

sérefni getur t.d. fjallað um sögulegar athuganir, áhugaverðar lausnir á þrautum,

fallegar sannanir eða jafnvel óleyst viðfangsefni á sviði stærðfræðinnar.“24

22Paechter, 2007. Síða 119.
23Aðalnámskrá framhaldsskóla: stærðfræði. Síða 17.
24Aðalnámskrá framhaldsskóla: Stærðfræði, 1999. Síða 17.
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4 Hvernig á að kenna?

Þegar stærðfræði var formlega kennd í fyrsta sinn var eðlilegt að leggja áherslu

á reikningsaðferðir og kunnáttu. Strax á 17. öld fóru raddir að heyrast um

að reikningur í skólum ætti ekki aðeins að reyna á minni og færni nemenda.

Nemendur ættu að fá tækifæri til að skilja margföldunartöfluna um leið og þeir

lærðu hana.25 Síðan þá hefur stærðfræðikennsla gengið út á að finna jafnvægið

á milli minnisatriða og síendurtekinna æfinga annars vegar og skilnings hins

vegar.

Þó að hugmyndir af þessu tagi hafi verið við lýði í nokkrar aldir kallast sú gerð

kennslu, sem leggur höfuðáherslu á síendurteknar æfingar og færni, hefðbundin

kennsla. Margir fræðimenn hafa, síðan á 17. öld, gagnrýnt þessa hefðbundnu

kennslu. Meðal þeirra var Svisslendingurinn Johann Pestalozzi sem átti sinn

þátt í útbreiðslu kennslu sem leggur áherslu á skilning. Í kringum aldamótin

1800 voru í skóla hans búin til verkefni sem áttu að verða til þess að börn

kæmust sjálf að stærðfræðireglum í gegnum skilning sinn á talnahugtakinu.26

Í byrjun 20. aldar setti bandaríski heimspekingurinn og sálfræðingurinn John

Dewey fram hugmyndir um nám og kennslu. Hann hélt því fram að nám færi

hraðar fram ef drifkraftur nemandans kæmi af áhuga en ekki af hræðslu við refs-

ingu. Hann byggði á hugmyndum Pestalozzis og notaði leiki sem kennslumiðil.27

Áður hefur nýja stærðfræðin sem breiddi úr sér upp úr miðri 20. öldinni

verið nefnd. Einn forvígismanna hennar var bandaríski sálfræðingurinn Jerome

Bruner en hann var undir miklum áhrifum frá bæði Pestalozzi og Dewey. Aðferðir

hans, sem byggðust á nýlegri þroskasálfræði, gengu út á að börn lærðu með eigin

athugunum.28

Um þetta leyti urðu þessar hugmyndir þekktar sem uppgötvunarnám. Auð-

velt er að ganga of langt í þessa átt, til dæmis með því að beina nemendum aldrei

á rétta braut, sama hvaða fjallabaksleiðir þeir fara, eða leggja svo mikla áherslu
25Kristín Bjarnadóttir, 2014.
26Kristín Bjarnadóttir, 2014.
27Kristín Bjarnadóttir, 2014.
28Kristín Bjarnadóttir, 2014.
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á að nemendur skilji margföldun að banna þeim að læra margföldunartöfluna

utan að. Ef svo langt er gengið er ekki víst að Dewey og Bruner væru ánægðir

með það. Hreint uppgötvunarnám hefur hlotið gagnrýni á síðari árum og verið

líkt við það að kenna börnum að synda með því að henda þeim ósyndum ofan í

mitt stöðuvatn.29

Þannig hefur enginn komist að hinni einu réttu aðferð til að kenna stærðfræði,

eða nokkurt annað fag, enda er hún varla til. Kennslufræðingar eru ósammála

um margt en um það eru þeir sammála að kennari verður að gera sér grein fyrir

að nemendur eru fólk, einstaklingar sem hafa reynslu af lífinu og vita ýmislegt

áður en kennsla hefst. Góður kennari setur nemandann í öndvegi, en ekki sjálfan

sig, og setur fræðin fram með það í huga.30 Þetta er sérstaklega mikilvægt í nátt-

úruvísindum. Eftir að hafa eytt talsverðum tíma í raunheiminum og fylgst með

því sem gerist í kringum þá hafa nemendur myndað sér hugmynd um hvernig

hlutir falla til jarðar, hvað planta þarf til að vaxa og af hverju reiðhjól ryðga.

Hreinni stærðfræði kynnast börn fyrst í kennslustofu eða stærðfræðibók svo að

forhugmyndir um hana eru litlar þegar skólaganga hefst. Hins vegar hefur fólk

hugmyndir um fagið í heild sinni.

Þegar hugmyndir fólks um stærðfræði eru kannaðar kemur í ljós að margir

telja að hún sé óbreytanleg og ómeðfærileg. Aðrir segja að hún sé safn reglna

og staðreynda til að muna og að hún sé lokuð flestum nema fámennum hópi.31

Þegar skrifa á kennsluefni sem á að gera það sem hefðbundnar kennslubækur

gera ekki er mikilvægt að hafa þessar hugmyndir í huga, uppræta þær og koma

nýjum að í staðinn. Stærðfræði býður til dæmis upp á heilmikla sköpun og það

eru ekki bara snillingar sem geta haft gaman af eða náð árangri í stærðfræði.

Þó að fólk kynnist sjaldan formlegri stærðfræði nema í kennslustofum geta

forhugmyndir í stærðfræði, sem hafa myndast á fyrstu stigum skólagöngunnar,

þvælst fyrir frekara stærðfræðinámi. Gagnlegar alhæfingar fyrir byrjendur í

stærðfræði geta reynst rangar þegar lengra er komið; fullyrðingar á borð við
29Kirschner, Sweller, og Clark, 2006. Síða 4.
30How people learn, 2000. Síður 10-11.
31Macnab og Cummine, 1986. Síður 10-11.
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að ekki sé hægt að draga stóra tölu frá lítilli tölu, að jafnan x2+1 = 0 hafi enga

rót og að deiling gefi minni tölu en byrjað var með. Mikilvægt er að hafa slíkan

misskilning í huga við kennslu og gefa nemendum nægan tíma til að byggja upp

þekkingu eftir að gömul þekking hefur verið brotin niður.32

Þessi hugmynd um að láta nemandann vera útgangspunkt menntunar krist-

allast í því að námskeiðslýsingar eru núna byggðar upp á svokölluðum hæfni-

viðmiðum, þar sem markmið námskeiðsins er kunnátta, þekking eða leikni sem

nemandi getur sýnt að því loknu. Þannig þurfa nemendur í stærðfræði oft að

sýna færni í aðferðum sem kynntar voru til sögunnar um veturinn. Leikni í að-

ferðum má ná fram með æfingu; ef nemandi endurtekur skrefin í réttri röð aftur

og aftur má telja líklegt að hann geti endurtekið leikinn í kennslustund og sýnt

fram á téða leikni á prófi. Þegar nokkur tími líður frá því að æfingar áttu sér

stað er skilnings þörf til að leiknin haldi sér.33 Það hlýtur að vera eftirsóknarvert

að færnin endist lengur en fram yfir lokapróf.

Uppgötvunarnám hefur verið tengt nafni Jeromes S. Bruners síðan hann

ritaði um það í bókinni Process of Education34 árið 1960. Þegar uppgötvunar-

nám ber á góma dettur manni helst í hug kennsla þar sem nemandinn gerir

tilraunir og dregur ályktanir af niðurstöðunum án hjálpar kennara. Samkvæmt

Bruner er uppgötvunarnám í grunninn að leggja ekki aðeins áherslu á yfirferð,

heldur líka uppbyggingu. Til að byggja upp gott námskeið þarf að gera sér grein

fyrir grundvallaratriðum og -hugtökum og kynna nemendur fyrir þeim sem fyrst.

Þannig koma þeir sér upp skilningi á uppbyggingu, og þá hvernig uppgötvanir

eru gerðar. Það gæti flýtt fyrir frekara námi um svipað efni, nemandinn verður

að geranda í náminu.35

Bruner (1960) tekur dæmi um algebru og segir að þrjú grundvallarhugtök

hennar séu víxlni, dreifni og tengni. Þegar nemandi skilur þessi hugtök getur

hann leyst mörg dæmi, einnig ef þau eru ólík þeim sem hann hefur séð áður.

Ef nemandinn skilur eðli víxlni, dreifni og tengni getur hann unnið með algebru
32Backhouse, Haggarty, Pirie og Stratton, 1992. Síður 159-160.
33Backhouse, Haggarty, Pirie og Stratton, 1992. Síður 36-38, 86 og 90.
34Bruner, 1960.
35Bruner, 1960. Síður 2-7.
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jafnvel þó að hann þekki ekki orðin þrjú.36

John Dewey (1910) benti á að allir menn hefðu drifkraft til að læra nýja

hluti. Þennan drifkraft skyldi nota til að þjálfa verklag og hæfni til að bregðast

við nýjum aðstæðum.37 Kennslustund í stærðfræði er tilvalinn vettvangur fyrir

kennslu í verklagi við lausn á erfiðu verkefni. Það er:

• Verkefnið er skilgreint.

• Hugmyndum er safnað saman.

• Lausn á verkefninu er fundin.

Þessi skref eru stór og því gagnlegt að skipta þeim í minni skref. Til dæmis þarf

að komast að því hvað nákvæmlega er vitað áður en haldið er af stað, rökstyðja

val sitt á hugmynd að lausn og í lokin velta því fyrir sér hvort rétt leið hafi verið

valin og hvað læra má af verkefninu. Verkefni sem eru sett svona upp, þannig

að nemendur viti ekki svarið en leggi til aðferðir til að finna það út, eru til þess

fallin að vekja áhuga.38,39

Ungverski stærðfræðingurinn George Pólya setti fram almenna verkáætlun

um hvernig leysa ætti stærðfræðidæmi í bók sinni How to Solve It? sem kom

fyrst út árið 1945: Fyrsta skrefið er að skilja verkefnið.40 Stundum sést mönnum

yfir þetta mikilvægasta skref eins og sést á því að krakkar reyna oft að nota

aðferðir sem þeir kunna til að leysa óleysanleg verkefni eins og þetta: Bretti

eitt er sagað í tvennt. Annar hlutinn er tveir þriðju af öllu brettinu og einum

metra minni en hinn hlutinn. Hversu stórt var brettið í upphafi? Ef reynt er að

leysa þetta verkefni fæst neikvæð lengd.41 Sumir sjá þá að það gengur ekki upp.

Annað skrefið er að upphugsa hugmynd, ein góð aðferð til þess er að rifja upp

svipað verkefni, sem kannski er einfaldara en það sem fyrir liggur en gæti verið

hjálplegt.42 Þriðja skrefið er að framkvæma hugmyndina. Hér er mikilvægast að
36Bruner, 1960. Síður 7-8.
37Dewey, 1910. Síða 189.
38Thomson, 2006. Síður 51-52.
39Dewey, 1910. Síður 189-194.
40Pólya, 1973. Síða 6.
41How people learn, 2000. Síða 41.
42Pólya, 1973. Síður 8-10.
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gleyma ekki hugmyndinni við reikninga. Ef nemandinn fékk hugmyndina sjálfur

er ólíklegra að hann gleymi henni en ef kennarinn lagði hana til.43 Síðasta skrefið

er að líta yfir lausnina, einfaldlega vegna þess að á því lærir maður jafnvel mest,

gagnsemi verkefnisins minnkar ef um leið og lausnin er komin er bókinni lokað.44

Þegar á að kenna verklag gæti verið gagnlegt að hafa lifandi umræðu um

hugmyndir og mögulegar lausnir. Ef bekknum er skipt í viðráðanlega hópa er

líklegra að fleiri fái að láta ljós sitt skína. Hópverkefni eru góð leið til að skoða

stærri verkefni og brjóta upp kennsluna; það hefur sýnt sig að þau hafa ekki

slæm áhrif á góðu nemendurna en eru slöku nemendunum sérstaklega mikilvæg

og sporna við því að of mikið dragi í sundur með nemendum bekkjarins.45

Kennsla í verklagi er nátengd skoðun á eigin hugsanaferli (e. metacognition).

Eftir að hafa rætt verklag og hugmyndir í hóp verða nemendur meðvitaðri um

eigið hugsanaferli. Til að þeir geti notfært sér vitund um eigin hugsun við lausn á

verkefni er gott að þeir hafi fengið að fylgjast með kennara eða sérfræðingi leysa

verkefni á meðan hann hugsar upphátt. Einnig væri gott að lesa texta þar sem

vandamál eru leyst en höfundur lætur vita hvaða hugmyndir koma upp, hvaða

mynstur sjást og af hverju ein leið er valin en ekki önnur, við lausn þeirra.46

Þessi munur á því hvernig sérfræðingur horfir á og hugsar um verkefni í sínu

fagi og því hvernig byrjandi skoðar sömu verkefni er auðvitað bil sem menntun

er ætlað að brúa. Sérfræðingarnir sjá stóra samhengið: Eðlisfræðingur lítur á tvö

verkefni í kennslubók. Annað verkefnið er um hlut sem rennur niður skáhallan

flöt, núningsstuðullinn er gefinn og upphafshraðinn. Hitt er um lóð sem hengt

er í gorm, massi lóðsins er gefinn sem og spenna gormsins. Eðlisfræðingurinn sér

hér tvö auðleyst verkefni um varðveislu orkunnar, hann sér í hendi sér að lögmál

Newtons eiga hér við og finnst verkefnin nokkuð keimlík. Nýgræðingur, sem hefur

þó fengið nokkra kennslu í Newton-eðlisfræði, sér tvö gjörólík verkefni. Hann sér

núningsstuðul annars vegar og spennu hins vegar, annars vegar skáhallan flöt og

hins vegar gorm. Hluti af þróuninni frá byrjanda til sérfræðings er að sjá stóra
43Pólya, 1973. Síður 11-12.
44Pólya, 1973. Síður 14-15.
45Hargreaves, 2009. Síða 94.
46Savage, Savage og Armstrong, 2012. Síða 217.
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samhengið betur, sjá það sem er líkt með ólíkum verkefnum.47

47How people learn, 2000. Síður 38-41.
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5 Samspil bóka

Hinar formlegu stærðfræðibækur sem nú eru notaðar í framhaldsskólum eru ekki

beint skrifaðar með þær kennslufræðilegu hugmyndir, sem hér hafa verið settar

fram, í huga þó að oftast sé undir kennaranum komið hvernig efnið er fram sett.

Ekki er ólíklegt að þessar hugmyndir hugnist mörgum framhaldsskólakennurum í

stærðfræði svo að Um stærðfræði: kver handa framhaldsskólanemum gæti reynst

ágæt viðbót í vopnabúr þeirra.

Kverið er fyrst og fremst nálgun á stærðfræði sem nemendur eru ekki vanir,

ef til vill í ætt við Bruner. Tekið er á viðhorfi lesenda um að stærðfræðikunnátta

sé meðfædd og bara fyrir útvalda. Sagt er frá því og rök færð að því að flestir

geti skapað eitthvað í stærðfræði og haft bæði gagn og gaman af. Þeirri skoðun

að stærðfræði sé listgrein fyrir skapandi fólk er tiltölulega sjaldan haldið á lofti

í stærðfræðikennslustundum íslenskra barna en það er fullyrt í kverinu.

Venjulegur stærðfræðitexti er skrifaður af manni sem veit upp á hár hvaða

stefna er vænlegust og tekur hana, stundum án skýringa. Í kverinu er textinn

þannig gerður að reglur eru ekki settar fram fyrr en þörf er fyrir þær, þreifingar

og spjall um mögulegar leiðir til þess að leysa verkefni koma í staðinn fyrir

alvitra rödd. Þessi stíll kemur upp um hugsanaferli sem liggur að baki einföldum

stærðfræðiniðurstöðum og hjálpar nemendum að skilja það og vekur þá vonandi

um leið til vitundar um eigið hugsanaferli.

Markmið kversins er að kenna almenna stærðfræði í stað einnar undirgrein-

ar. Reynt er að koma inn grundvallarhugmyndum stærðfræðinnar, rökfærslu,

skipulagningu og táknmáli, inn hjá nemendum með það fyrir augum að það

hjálpi þeim í allri stærðfræði sem þeir hitta fyrir í framtíðinni. Skoðuð er feg-

urð rökfærslunnar, gildi skipulagningarinnar og nauðsyn táknmálsins, sem er til

þess fallið að koma í veg fyrir misskilning en ekki búa hann til. Jafnframt eru

lögð fyrir nemendurna verkefni þar sem Netið er notað auk þess sem þeim er

einfaldlega bent á bækur og heimasíður um stærðfræði ef efni kaflans vakti með

þeim áhuga. Þannig er kverið tilvalið til uppgötvunarnáms.48

48Savage, Savage og Armstrong, 2012. Síður 220-221.
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Mörg verkefni í kverinu má leggja fyrir sem hópverkefni. Í október 2013 fékk

ég nemendur mína á fyrsta og öðru ári Menntaskólans í Reykjavík til að spreyta

sig á nokkrum verkefnum í hópi sem voru innblásin af vinnu minni við kverið.

Þeir voru til dæmis beðnir um að sanna að náttúrlegu tölurnar væru óendan-

lega margar með góðri vísbendingu; að því loknu átti að sanna að frumtölurnar

væru óendanlega margar. Nemendurnir voru einnig beðnir um að spreyta sig á

skiptingu tölunnar tíu þannig að margfeldi hlutanna væri mest. Auk þess var

hluti verkefnisins að reyna sig við brúavandamálið frá Königsberg.

Ánægja var með þetta uppbrot á kennslunni meðal nemendanna, sem flestir

eru 16 eða 17 ára, og í einn þeirra heyrðist segja að „þetta [væri] samt geðveikt

áhugavert“. Lausnirnar voru misjafnar og hefði ég viljað geta gefið mér meiri

tíma til að undirbúa nemendurna því að sumir komust upp með hálfgildingssvör

og hroðvirknislegar lausnir. Aðrir höfðu greinilega mjög gaman af verkefninu og

skiluðu inn fallegum lausnum á frumtöluvandamálinu, gerðu sér grein fyrir að

kennarinn vildi öðruvísi lausnir en venjulega og voru duglegir að sýna frumleika.

Þessi litla reynsla af því hvernig stærðfræðin sem kennd er í kverinu fer í

nemendur vekur hjá mér bjartsýni um að vel skrifaður texti um lausn erfiðra

verkefna, eðli stærðfræðinnar og uppbyggingu, hugmyndir og sköpun í stærð-

fræði ásamt verkefnum getur vel orðið til þess að fólk fái áhuga á faginu, líka

því sem stendur í hinum kennslubókunum.
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6 Að lokum

Af nógu er að taka í hugmyndafræði um stærðfræðikennslu. Nemendur verða

að vera útgangspunktur kennslunnar, hjá þeim verður að vekja áhuga, setja

fræðin í samhengi við það sem þeir þekkja og fá þá til að æfa sig. Kennslu-

bækur í stærðfræði sem notaðar eru í íslenskum framhaldsskólum leggja áherslu

á sýnidæmi og aðferðir. Hugmyndin var að skrifa um stærðfræði þannig að

aðferðir væru ekki endilega kenndar heldur væri áhugi og vinnulag í forgrunni.

Um stærðfræði: kver handa framhaldsskólanemum er afrakstur fyrstu til-

raunar minnar til þess að skrifa kennsluefni í stærðfræði. Hún er kannski ekki

fullbúin til að taka upp í framhaldsskólum enn þá en hugmyndina tel ég vel eiga

heima þar.
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0 Í upphafi

Stærðfræðingur er ekki lögverndað starfsheiti á Íslandi. Það sama gildir um
starfsheitin listamaður, lögfræðingur og leikari. Þetta þýðir að ekkert er því til
fyrirstöðu að hver sem er geti sagst vera stærðfræðingur. Eða hvað? Þó að engum
hafi verið gert að greiða sektir fyrir slíkt hefur orðið merkingu.

Leikarar fást við ýmislegt. Þeir eru á sviði og fara með texta sem annar hefur
skrifað, túlka hann á sinn hátt og þykjast, öðrum til skemmtunar og yndisauka.
Þeir eru í kvikmyndum og sjónvarpi. Þeir fást við upplestur bóka fyrir framan
fólk eða í útvarpi. Sumir vinna við auglýsingagerð, útvarpsleikhús eða handrits-
gerð með spuna.

Listamaður er víðara hugtak. Leikarar eru auðvitað listamenn, svokallaðir
túlkandi listamenn. Túlkandi listamaður er sá sem túlkar listaverk annars; önnur
dæmi um túlkandi listamenn eru klassískir hljóðfæraleikarar og óperusöngvarar.
Þeir eyða stundum miklum tíma og orku í að leita að sinni túlkun á verki sem oft
hefur verið flutt áður, þannig bæta þeir sjálfum sér við listaverkið og úr verður
eitthvað nýtt og spennandi.

Hin gerðin af listamönnum eru skapandi listamenn.1 Skapandi listamenn
eru leikskáld, handritshöfundar og tónskáld, en verk þeirra eru flutt af túlkandi
listamönnum. Auk þess teljast myndlistarmenn til skapandi listamanna. Við
vitum sem sagt ýmislegt um hvað listamenn gera.

Lögfræðingar fást líka við ýmislegt. Þeir eru vel að sér í lögum, samningum
og virkni réttarkerfisins. Þeirra starf er að hjálpa fólki við að standa á rétti
sínum. Þeir flytja þannig mál fyrir rétti, sækja mál og verja sakborninga. Sumir
eru sérfræðingar í samningagerð og vinna við að gera eða lesa yfir samninga.
Þeir stunda ráðgjöf um lögfræðileg málefni og skipta þrota- og dánarbúum.

Þá stendur eftir spurningin um hvað stærðfræðingar gera. Stærðfræðingar
vinna við tölfræðilega úrvinnslu, margs konar útreikninga fyrir fyrirtæki, áhættu-
stýringu og kennslu; í raun vinna þeir margs konar störf sem krefjast rökrænnar
hugsunar og aga. Flest af því sem talið hefur verið upp hefur með menntun í
stærðfræði að gera en ekki er víst að fólk sem vinnur þessi störf kalli sig fyrst
og fremst stærðfræðinga.

Starfsheitið stærðfræðingur á helst við stærðfræðinga sem leggja stund á
rannsóknir. Eins og á við um alla vísindamenn eru uppgötvanir rannsóknar-
stærðfræðinga mismerkilegar. Ólíkt öðrum vísindagreinum byggist stærðfræði
ekki á rannsóknum á hegðun fólks eða fyrirbæra við mismunandi stýrðar að-
stæður, hún byggist alfarið á hugmyndum. Tölurnar eru til dæmis bara hug-

1Þessi flokkun á list er til þess gerð að geta talað um leikara, söngvara og hljóðfæraleikara
auk annarra í sömu andrá um það sem sameinar list þeirra. Að engu leyti er flokkunin til þess
gerð að halda því fram að túlkandi listamenn séu ekki skapandi.
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mynd. Talan tveir er það sem tveir skór, tvær ljóseindir og tvær hugdettur eiga
sameiginlegt. Ef við tökum skóna, ljóseindirnar og hugdetturnar út úr myndinni
stendur eftir talan tveir, hún er hugmynd sem við eigum tákn fyrir, 2. Út frá
hugmyndinni um tvo er hægt að finna út að 2 + 2 = 4. Þessi staðreynd sem
hugmyndin um tölur gefur okkur er alveg óháð því hvort um er að ræða tvö
epli, tvö hár eða hvað sem er.

Sumum gætu þótt óáhugaverðar spurningarnar hvað er gat? og hver er mun-
urinn á hægri og vinstri? vegna þess að við fyrstu sýn er svarið augljóst. En
þetta eru einmitt spurningar um hugmyndir sem stærðfræðingar rannsaka. Ef
lesandi reynir að svara fyrri spurningunni án þess að gefa dæmi, heldur skil-
greina gat frá grunni, kemst hann að því að spurningin er margslungin. Með því
að búa til tungumál um eiginleika og hugmyndir má segja ýmislegt um heiminn,
jafnvel um hluti sem við þekkjum ekki enn.

Ef við tökum allt út, sem búið er til úr frumeindum og bylgjum, og smíðum
vísindi úr hugmyndunum sem eftir standa getur það í raun orðið til þess að
vísindin segja meira um raunheiminn en annars. Þessi pæling er frekar falleg.
Svo falleg að sumum gæti dottið í hug að kalla stærðfræðina listgrein. Og það
má vissulega til sanns vegar færa.

Útskýringar á því hvað gerir stærðfræði að listgrein eru ekki á allra færi enda
er almennt erfitt að útskýra list. Einfalda útskýringin er sú að til er fólk sem
er svo hrært yfir því hvað stærðfræðin er mögnuð og falleg að það telur hana
listgrein. Sumar reglur og sannanir eru fallegri en aðrar. Fegurðin liggur helst
í krafti, einfaldleika og vönduðu yfirbragði. Rétt eins og oft á við um aðra list.
Tónlist þar sem hver tónn virðist vandlega valinn; ef einn tónn dytti út eða
bættist við yrði verkið ekki sama snilldin. Málverk þar sem hver pensilstroka
gæðir verkið einhverju alveg sérstöku.

Fólk er mishrifið af listgreinum og stundum heldur það sérstaklega upp á
eina þeirra. En fólk sem er sérlega hrifið af tónlist er örugglega ekki hrifið af
allri tónlist. Og aðrir sem halda upp á myndlist eiga ekki í vandræðum með
að benda á málverk sem þeim finnst ljótt eða leiðinlegt. Flestar listgreinar eiga
sér anga sem taldir eru tormeltir en einhverjir virðast hafa smekk fyrir þeim;
annars væru þeir ekki til. Ætli stærðfræðin, sem listgrein, sé ekki í heildina frekar
tormelt; kannski vegna þess að svo fáir reyna að taka þannig við henni, opna sig
fyrir þeim hughrifum sem hún hefur upp á að bjóða.

Þeir sem kunna að meta tónlist, myndlist eða danslist, sem af flestum er
talin tormelt, eru oft þeir sem eru fróðir um listgreinina. Fáir heillast við fyrstu
hlustun á tónlist eftir Arnold Schönberg, Béla Bartók, John Cage eða Charles
Mingus ef þeir hafa lítið hlustað á annað en dægurtónlist í útvarpinu þangað
til. Einnig hjálpar til að hafa fengist við tónlist sjálfur. Að öðlast smekk fyrir
tormeltri list krefst átaks. Til að læra að meta stærðfræði sem list þarf því að
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reyna aftur og aftur að horfa á hana á þennan hátt, og spreyta sig sjálfur!
Stærðfræðilistaverk er þannig skapað að teknar eru hugmyndir og samspil

þeirra notað til að búa til nýjar hugmyndir. Þó að varla sé hægt að koma slíku
frá sér án blaðs og blýants eða töflu og krítar er það ekki miðillinn. Þegar blaðið
týnist eða taflan er hreinsuð glatast stærðfræðin ekki, hugmyndin stendur eft-
ir. Rannsóknarstærðfræðingar eru sannkallaðir skapandi listamenn. Stærðfræði-
kennarar reyna að setja niðurstöður stærðfræðinga fram þannig að nemendur
skilji og hafi gagn og gaman af. Á kennarana má þannig líta sem túlkandi lista-
menn.

Kver þetta er skrifað með þetta í huga en er ekki til þess fallið að eftir
einn lestur verði maður svakalegur stærðfræðilistunnandi. Vonandi verður það
fyrsta skrefið í þessa átt. Kverið snýst um verkefni eða vangaveltur sem gætu
vakið áhuga stærðfræðinga á ýmsum tímum sögunnar. Þessi viðfangsefni og
umfjöllunin sem fylgir eru vonandi til þess fallin að fá lesendur til að hugsa
um stærðfræði á annan hátt en áður; hvernig hugsa stærðfræðingar, hvað gerir
rökleiðslu að stærðfræðilegri rökleiðslu og til hvers, annars en að gera mér lífið
leitt, eru öll þessi tákn?
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1 Í gegnum tíðina

Saga stærðfræðinnar er auðvitað stórmerkileg. Inn í hana kemur verslunarsaga
og menntunarsaga, heimspeki, samskipti menningarheima og almennar framfarir
í vísindum og listum. Hér verður þó aðeins rakin saga nokkurra stærðfræðinga.
Lífshlaup eða stærðfræði þessara stærðfræðinga er ekkert endilega merkilegri
en annarra og vonandi verður kaflinn til þess að lesendur kanni sögu enn fleiri
stærðfræðinga.

1.1 Pýþagóras frá Samos

Margir þekkja Pýþagóras einfaldlega vegna þess að þeir þekkja regluna sem við
hann er kennd. Hann var uppi á 6. öld fyrir Krist og vegna þess að svo langt
er um liðið er lítið vitað um ævi hans. Margt hefur þó verið skrifað um hann
og hans ævi en erfitt er að meta hvað er satt og hverju logið. Víst er að hinn
gríski fræðimaður átti uppruna sinn á Samos, eyju sem tilheyrir Grikklandi, en
stofnaði seinna skóla í borginni Króton, sem lá þar sem nú er Suður-Ítalía. Þeir
sem námu og störfuðu við skólann voru kallaðir Pýþagóringar og varð sá hópur
að frægu dulspekilegu bræðralagi. Pýþagóringar, sem voru menn heilbrigðrar
sálar í hraustum líkama, lögðu stund á vísindi og speki en eru þekktastir fyrir
stærðfræði og tengsl tónlistar við hana.

Heimildum ber saman um að Pýþagóras hafi verið óvenjulega vitur, en hann
heillaði fólk svo mjög að meðal fylgismanna hans var ekki gerður mikill greinar-
munur á honum og guði. Sem skólastjóri var hann bæði óskoraður leiðtogi hóps
mikilla vísindamanna og trúarleiðtogi. Stærðfræðiniðurstöður sem fundnar voru
innan raða Pýþagóringanna voru alltaf eignaðar Pýþagórasi og engum öðrum,
jafnvel eftir dauða hans.2 Af þeim sökum er ekki vitað um aðkomu hans að
uppgötvun Pýþagórasarreglunnar eða þeirrar staðreyndar að

√
2 sé ekki hlutfall

tveggja heilla talna.3

Mengi ræðra talna er táknað með Q, og ræðar tölur eru allar þær tölur sem
skrifa má sem almennt brot

a

b
þar sem bæði a og b eru heilar tölur. Niðurstaðan

um að
√

2 sé óræð var sérlega merkileg í fornöld en þá voru menn alls ekki vissir
um að tölur sem ekki væru ræðar væru yfir höfuð til.

Ein leiðin til að sanna þetta er þannig að gert er ráð fyrir að
√

2 sé ræð tala
og sýnt fram á að sú forsenda leiði til mótsagnar. Slíkar sannanir eru kallaðar
óbeinar:

Gerum þá ráð fyrir að
√

2 sé ræð tala. Það þýðir að til eru heilar tölur p og
2Stillwell, 1989. Síða 12.
3Jón Þorvarðarson, 2005. Síða 55-62.
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q þannig að √
2 =

p

q
.

Við getum vel gefið okkur að
p

q
sé fullstytt brot vegna þess að öll brot má

fullstytta. Nú fæst (p
q

)2
= 2

sem gefur að
p2

q2
= 2

og þá
p2 = 2q2

sem þýðir að p2 er margfeldi af tveimur, það er að segja slétt tala. Ef p2 er slétt
tala hlýtur p líka að vera slétt tala. Það þýðir að hægt er að skrifa p = 2k þar

sem k er heil tala. Þannig að
p

q
=

2k

q
. Setjum brotið aftur í annað veldi:

(2k)2

q2
= 2 ⇐⇒ 4k2

q2
= 2 ⇐⇒ 4k2 = 2q2 ⇐⇒ 2k2 = q2

Þetta þýðir að q er líka slétt tala. Það þýðir að stytta má brotið
p

q
með 2. En

vorum við ekki búin að fullstytta brotið? Allt gefur þetta að brotið er bæði
fullstytt og ekki fullstytt.

Þessi mótsögn þýðir að við höfum gert eitthvað rangt. Síðan við gerðum ráð
fyrir að

√
2 væri brot höfum við ekki gert neina skyssu. Þar með getum við

fullyrt að einmitt sú forsenda hefur verið röng.
Í fornöld voru táknin sem við notum í sönnuninni ekki til. Almenn brot,

eins og
3

2
voru ekki einu sinni kölluð tölur heldur bara hlutföll tveggja talna.

Uppgötvun þess að
√

2 hefði einhverja merkingu en væri ekki hlutfall tveggja
talna hefur í raun verið mikið áfall fyrir Pýþagóringana.

1.2 Evklíð

Tímaþoka umlykur lífshlaup forngríska stærðfræðingsins Evklíðs og mjög fáar
heimildir til um það hvernig hann lifði og dó. Í kringum 300 fyrir Krist var
hann á hápunkti ferils síns og um það leyti hefur hann ritað sitt þekktasta
verk, Frumatriðin (gríska: Στoιχεια, enska: Elements). Ritið, sem er í þrettán
bindum, hefur líklega haft meiri áhrif á stærðfræði, og þar með öll raunvísindi,
en nokkurt annað. Í því er að finna skýra framsetningu á allri rúmfræði sem
Grikkir þekktu á þeim tíma, til dæmis er þar sönnun á reglu Pýþagórasar.
Framsetning Evklíðs hefur þótt skýrari en annarra þar sem allur þrettán binda
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bálkurinn hefur varðveist í 2.300 ár og mestan hluta þeirra ára var hann talinn
besta kennsluefnið í rúmfræði sem völ var á.

Að framsetningin hafi verið skýr og skiljanleg er þó ekki það merkilegasta við
Frumatriðin. Ritið er þannig byggt upp að settar eru fram örfáar frumreglur,
reglur sem okkur þykja svo sjálfsagðar að það tekur því varla að minnast á þær;
til dæmis að öll rétt horn séu jafnstór og að draga megi hring með hvaða mið-
punkti sem er og hvaða geisla (radíusi) sem er. Að því loknu eru reglur sannaðar
út frá þessum frumreglum og öðrum reglum sem sannaðar eru á sama hátt.
Strangar kröfur voru gerðar til sannana þannig að fræðin höfðu rammbyggða
undirstöðu. Vinnubrögðum í nútímastærðfræði má lýsa eins, og það er bein
afleiðing Frumatriðanna. Í ljós hafa komið nokkrir brestir í röksemdafærslum
Evklíðs sem seinni tíma stærðfræðingar hafa þurft að laga. En þær lagfæringar
og nauðsyn þeirra byggjast jafnvel á kröfum Evklíðs.

Reyndar eru ekki eingöngu rúmfræðireglur í Frumatriðunum því að Evklíð
er líka þekktur fyrir þá staðreynd að frumtölurnar séu óendanlega margar, en
sönnun á henni setti hann fram í níunda bindi. Frumtölur (stundum kallaðar
prímtölur) eru allar heilar jákvæðar tölur sem hafa þann eiginleika að aðeins 1

og talan sjálf ganga upp í töluna (reyndar er 1 ekki talin til frumtalna). Þannig
eru lægstu frumtölurnar 2, 3, 5, 7 og 11. Evklíð setti fram einfalda sönnun á
óendanlegum fjölda þessara talna.

Sönnunin er óbein þannig að við byrjum á að gera ráð fyrir að frumtölurnar
séu endanlega margar:

2, 3, 5, 7, 11, . . . , N

Þannig er stærsta frumtalan táknuð með N . Margföldum allar frumtölurnar
saman og fáum út tölu sem við getum nefnt M .

2 · 3 · 5 · 7 · 11 · · · · ·N = M

Allar frumtölur af listanum ganga upp í M . Næsta tala sem 2 ganga upp í
er M + 2, næsta tala sem 3 ganga upp í er M + 3, næsta tala sem 5 ganga upp í
er M + 5 og svo framvegis. Engin frumtalnanna gengur þó upp í tölunni M + 1.

Við vitum að til er frumtala sem gengur upp í M +1. Kannski er það M +1,
og kannski er M + 1 ekki frumtala þannig að einhver lægri gengur upp í henni.
Ljóst er að til þessi frumtala, sú sem gengur upp í M + 1, er ekki á listanum
okkar. Endanlegur listi af frumtölum er því ekki til og frumtölurnar óendanlega
margar.
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1.3 Arkímedes frá Sýrakúsu

Meira er vitað um Arkímedes frá Sýrakúsu en um Pýþagóras og Evklíð. Hann
fæddist 287 fyrir Krist og dó 212 fyrir Krist. Hann var mestalla ævi einn tryggasti
ráðgjafi Híerons, konungs Sýrakúsu, og hjálpaði til, með hugviti sínu, við að
halda velli andspænis rómverska hernum. Margir þekkja eftirfarandi sögu af
Arkímedesi og Híeroni:

Híeron kallaði til gullsmið til að smíða kórónu úr skíragulli sem yrði í laginu
eins og lárviðarsveigur. Hann lét gullsmiðinn fá ákveðið magn gulls og ætlaðist
til að allt gullið, og ekkert annað, yrði notað við smíðina. Þegar verkinu var
lokið virtist allt með felldu. Kórónan leit út fyrir að vera úr skíragulli og þyngdin
reyndist rétt. En Híeron fékk veður af því að gullið hefði verið drýgt með ódýrari
málmi og gullsmiðurinn hefði stungið afganginum í eigin vasa.

Híeron, réttlátur höfðingi, var ekki hrifinn af refsingum sem studdust aðeins
við orðróm þannig að hann kallaði til Arkímedes, sem var þekktur fyrir að geta
leyst blýþungar eðlisfræðiþrautir. Að finna eðlismassa hlutar svo nákvæmlega
með jafnóreglulega lögun og lárviðarsveigur var einmitt slík þraut.

Arkímedes leysti málið ekki í hvelli heldur þurfti að hugsa djúpt um það um
stund. Hann var þungt hugsi lengi dags; hann var með hugann við þetta þegar
hann fór í bað og á þeirri stundu sem hann sté ofan í sá hann vatnsborðið hækka
og lausnin rann upp fyrir honum: Þegar hlutur er settur í kaf í vatni ryður hann
frá sér eigin rúmmáli af vatni. Þannig mætti finna nákvæmt rúmmál og þar með
eðlismassa. Hann varð svo upprifinn af þessu að hann hljóp á Adamsklæðunum
um götur Sýrakúsu hrópandi „evreka! evreka!“ sem þýðir „ég hef fundið það!“
eða eitthvað í þá áttina.

Lausnin byggist á því hversu miklu vatni hlutur ryður frá sér þegar hann er
settur í kaf, og hversu mikið hann léttist. Með vogarstöng að vopni, sem var í
uppáhaldi hjá Arkímedesi, var hægt að leysa vandann.

Skemmst er frá því að segja að kórónan var ekki úr hreinu gulli svo að
gullsmiðurinn hafði reynt að pretta kónginn. Það veit almennt ekki á gott.4

Arkímedes var verkfræðisnillingur, hannaði ýmis tól til að halda rómverska
hernum í skefjum, fann upp skrúfu til að færa vatn upp á við á auðveldan
hátt, mjög hugvitssamlegt og einfalt tæki sem er notað enn í dag, en hans
helsta áhugamál var „hrein“ stærðfræði. Hann fann út yfirborðsflatarmál kúlu og
flatarmál undir fleygboga svo eitthvað sé nefnt. Einnig fann hann út að hlutfall
rúmmáls keilu, sem er helmingi breiðari en hún er há, hálfkúlu með sama radíus
og keilan, og sívalnings með sömu hæð og breidd er 1 : 2 : 3. (Það þýðir að
ef keilan er til dæmis tveir rúmmetrar, þá er hálfkúlan fjórir og sívalningurinn
sex.)

4Katz, 1998. Síða 102.
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Þessi niðurstaða var Arkímedesi hugleikin; það endaði með því að í hana var
vísað í grafskrift stærðfræðingsins,5 kannski með þverskurði formanna eins og á
myndinni hér að ofan.

1.4 Leonhard Euler

Svissneski stærðfræðingurin Leonhard Euler lifði og dó á 18. öld. Eftir að hafa
lært hjá Johann Bernoulli í heimaborginni Basel, flutti hann þaðan tvítugur að
aldri til að starfa sem stærðfræðingur, sem hann gerði bæði í Sankti Pétursborg
og Berlín.

Hann er af flestum sem til þekkja talinn til mestu stærðfræðinga allra tíma.
Hann var gífurlega afkastamikill en um þrítugt missti Euler sjón á öðru auganu
en það hægði ekki á afköstunum. Rétt eftir sextugt missti hann svo sjónina á
hinu auganu, varð blindur, en það virðist ekki heldur hafa haft áhrif á stærð-
fræðina sem upp úr honum kom. Hann var á áttræðisaldri þegar hann dó; þá
loksins hægðist á honum. Á árunum eftir lát hans komu út eftir hann 228 verk.
Eftir hann liggja meira en 25.000 blaðsíður af stærðfræðitexta í fjölmörgum
undirgreinum stærðfræðinnar.6

Eitt af því sem Euler lagði til stærðfræðinnar var undirgrein sem nefnist
netafræði. Uppruna hennar má rekja til rússnesku borgarinnar Kalíníngrad, sem
á 18. öld var hluti af Prússlandi og gekk undir nafninu Königsberg. Í gegnum
borgina kvíslast á og yfir ána voru á þeim tíma sjö brýr.

5Aaboe, 1964. Síður 92-93.
6Dunham, 1999. Síður xix-xxvii.
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Íbúarnir Königsberg gerðu sér að leik að ganga um borgina og reyna að fara
einu sinni og aðeins einu sinni yfir hverja brú. Það reyndist þrautin þyngri og
brá borgarstjórinn á það ráð að senda félaga sínum, Leonhard Euler, bréf um
málið. Euler þótti þetta nú varla verk fyrir stærðfræðing en lét til leiðast og
leysti málið á þann hátt að sanna að slík gönguferð væri ómöguleg. Lítum á net:

Hér hefur Euler búið til net sem táknar Königsberg. Hnútarnir (punktarnir
merktir hástöfum) tákna landsvæði sem ekki er hægt að fara á milli án þess að
fara yfir brú og leggirnir (strikin merkt lágstöfum) tákna brýrnar.

Að ganga gönguna sem borgarbúar vildu ólmir gera er jafngilt því að teikna
þetta net án þess að lyfta blýantinum eða fara ofan í þegar dreginn legg. Vegna
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þessarar sögu um Königsberg er slíkt kallað Euler-vegur.7

Ef byrjað og endað er í sama hnúti í Euler-vegi hefur maður farið jafnoft
út og inn í hnútinn þannig að inn í hann gengur sléttur fjöldi leggja. Auk þess
hefur maður líka farið jafnoft inn og út úr öðrum hnútum netsins þannig að inn
í þá alla gengur líka sléttur fjöldi leggja.

Ef hins vegar byrjunarhnúturinn og endahnúturinn eru mismunandi hnútar
má sjá á sama hátt að inn í alla aðra hnúta gengur sléttur fjöldi leggja en
oddatölufjöldi leggja inn í byrjunarhnút og endahnút.

Ályktunin er þá sú að Euler-vegur er til ef og aðeins ef annaðhvort 0 eða 2

hnútar hafi oddatölufjölda leggja út úr sér.

Margir vita að þessa mynd af húsi má teikna án þess að lyfta blýantinum
eða fara ofan í þegar dregna línu. Það er að segja, þetta net á sér Euler-veg.
Euler-vegurinn er til vegna þess að hnútarnir A og E hafa þrjá (oddatala) leggi
út úr sér en allir hinir hnútarnir hafa tvo eða fjóra (sléttar tölur) leggi út úr
sér. Svo lengi sem byrjað er í A og endað í E er lítill vandi að teikna húsið, á
fjölmarga vegu.

7Nafnið Euler-vegur notaði Euler ekki.
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Königsberg-netið á fyrri síðu hefur fjóra hnúta og þeir hafa allir oddatölu-
fjölda leggja út úr sér. Euler-vegurinn er því ekki til og íbúar Königsberg geta
hætt að reyna. Til að sannfæra íbúa Königsberg um þetta mætti segja að, með
hliðsjón af myndinni af Königsberg, ef gönguferðin hefst ekki á landsvæði A
verður hún að enda í landsvæði A vegna þess að við verðum að fara inn á A, út
aftur og að endingu inn. Það sama má segja um landsvæði C, ef gönguferð byrjar
ekki þar verður hún að enda þar, auk þess verðum við að enda í B ef við byrjum
ekki þar og í D ef við byrjum ekki þar. Niðurstaðan er sú að sama hvar við
byrjum gönguferðina, við verðum að enda hana á öllum hinum landsvæðunum.
Það er greinilega ekki hægt.

Euler var svo mikill stærðfræðingur að það nægði honum ekki að sanna að
gönguferðin væri ekki möguleg í þessu einstaka tilfelli heldur bjó hann til fræði
sem nýtast til að leysa öll svipuð verkefni og mörg í viðbót.

1.5 Emmy Noether

Í byrjun 20. aldar tók Emmy Noether, tæplega tvítug gyðingamær í Þýskalandi,
kennsluréttindapróf til að kenna tungumál, eftir að hafa lært ensku og frönsku
árin á undan. Hún náði prófinu en hætti við og fór að stunda stærðfræðifyrir-
lestra í Háskólanum í Erlangen. Fyrstu önnina var hún önnur tveggja kvenna
sem fengu að mæta í fyrirlestra skólans og hlusta, án þess þó að fá formlega
inngöngu. Árið 1904 var reglunum breytt, Noether var tekin inn í skólann og á
fjórum árum kláraði hún doktorsnám.

Árið 1915 fékk frægur stærðfræðingur, David Hilbert, Noether til að koma til
Göttingen og kenna stærðfræði. Hún þáði, en vegna þess að hún var kona fékk
hún engin laun fyrir og fyrirlestrarnir hennar voru auglýstir sem fyrirlestrar
Hilberts. Á næstu árum lagaðist þetta, hún fékk stöðu en lág laun. Hún varð
fræg hvert sem hún fór, í Rússlandi, Sviss og í heimalandinu Þýskalandi. Þegar
nasistar komust til valda var Noether hrakin úr landi vegna uppruna síns. Hún
fór til Bandaríkjanna þar sem hún lést tveimur árum síðar.8

Sú undirgrein stærðfræðinnar sem Noether lagði mest til er nútímaalgebra,
sem er fræði venslanna. Grundvallarhugtak algebrunnar er grúpa, sem er eins
konar talnakerfi. Til að hægt sé að tala um mengi sem talnakerfi má ætla að
þar þurfi að vera stök (tölur) og einhvers konar stærðfræðiaðgerð (til dæmis
margföldun eða samlagning). Til að mengi G = {a, b, . . . } ásamt aðgerð (•)
teljist grúpa verður eftirfarandi að gilda um öll stök grúpunnar:

a • b ∈ G, (a • b) • c = a • (b • c) og ∃e : a • e = e • a = a

8Katz, 1998. Síða 830.
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Hefð er fyrir því að kalla grúpuaðgerðina margföldun. Fyrsta skilyrðið segir að
ef við margföldum saman tvö stök grúpunnar kemur út stak sem er í grúpunni;
þetta væri skrítið talnakerfi ef það væri hægt að margfalda sig út úr því. Annað
skilyrðið segir að tengireglan gildir fyrir margföldun. Þriðja skilyrðið segir að í
grúpunni sé hlutleysustak.

Við getum búið til grúpu með því að láta mengið G vera mengi heilla talna,
Z, og aðgerðina vera samlagningu, +. Fyrsta skilyrðið gildir vegna þess að ef við
leggjum saman tvær heilar tölur kemur út heil tala. Annað skilyrðið er uppfyllt
vegna þess að það skiptir ekki máli í hvaða röð við leggjum tölur saman. Heiltalan
0 uppfyllir þriðja skilyrðið, ef við leggjum 0 við heiltölu kemur sama tala út.

Því miður verður ekki sagt frá niðurstöðum Noether í þessum kafla þar sem
of mikils undirbúnings er þörf. Í þessum sögukafla hefur ekki tekist að skoða
stærðfræði sem kona hefur þróað. Nokkrar hafa þó látið til sín taka. Að margra
mati var Hýpatía frá Alexandríu síðasti mikli forngríski stærðfræðingurinn en
ekkert af hennar verkum hefur varðveist. Á Vesturlöndum þótti ekki við hæfi að
konur legðu stund á stærðfræði fram á 20. öld. Það er svo nýlegt að konur gerist
rannsóknarstærðfræðingar að stærðfræðin sem þær, og Noether þar á meðal,
þróuðu er of flókin til að kynna hér. Sem betur fer er þetta að breytast og nú
er um fimmtungur þeirra sem tekur doktorspróf í stærðfræði í Bandaríkjunum
konur.9

1.6 Vilhjálmur Ögmundsson

Vilhjálmur Ögmundsson var bóndi á Narfeyri á Skógarströnd. Íslenskir bændur
eru ekki þekktir fyrir að hafa mikinn frítíma en Vilhjálmur var hreppsnefndar-
oddviti, sýslunefndarmaður og endurskoðandi kaupfélags. Þrátt fyrir annríki
náði hann eftirtektarverðum árangri í stærðfræði og er einn af fáum sem hafa
sjálfmenntaðir fengið grein eftir sig birta í viðurkenndu stærðfræðitímariti, og
var í raun einn mesti íslenski stærðfræðingurinn.

Vilhjálmur ól manninn við Breiðafjörð lungann úr lífi sínu við bústörf en á
unglingsárum hélt hann til Reykjavíkur til að stunda nám við Verzlunarskóla
Íslands. Þá tvo vetur sem hann nam þar lærði hann ensku, dönsku og þýsku
auk verslunarfræðanna. Árið 1914 lauk hann verslunarprófi, þá 17 ára, en eftir
það naut hann ekki formlegrar menntunar utan eins frönskunámskeiðs. Tungu-
málakunnáttuna frá námsárunum í Reykjavík nýtti Vilhjálmur vel til að lesa
þau erlendu fræðirit sem hann komst í. Hann var skapanadi stærðfræðingur og
þurfti að búa til eigin tákn yfir stærðfræði sem var táknuð á annan hátt úti í
heimi. Þegar hann var kominn á miðjan aldur fór fólk að taka eftir afrekum hans
og áður en hann lést, 67 ára, hafði hann hlotið opinberan styrk og grein hans,

9Katz, 1998. Síða 831.
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Multiplication in n dimensions, birst í tímaritinu Nordisk matematisk tidskrift.10

Stærðfræði sem er kennd í framhaldsskólum á Íslandi leggur mikið upp úr
tvívíðu rúmi, eða sléttu. Það má vel teikna á blað, hægt er að fara hægri og
vinstri, upp og niður, og þar með á ská líka; en það er ekki hægt að fara inn
og út úr blaðinu. Við skynjum heiminn í kringum okkur sem þrívítt rúm, við
getum farið til hægri og vinstri, upp og niður auk þess að geta farið fram og
aftur. Við vitum ekki til þess að fjórvítt rúm sé „til í alvörunni“, við höfum að
minnsta kosti ekki vit til að skynja það.

Þegar stærðfræðingar teygja sig út úr tvívíða rúminu, eða sléttunni, láta
þeir sér oft ekki nægja að færa sig upp í þrívídd heldur fara þeir að vinna í n
víddum, þar sem n er óþekkt náttúrleg tala. Ef við viljum líta á punkta í n-víðu
rúmi sem tölur reynist erfitt að margfalda þá saman. Því þarf að stíga varlega til
jarðar þegar byggja á upp talnakerfi í mörgum víddum: Við þekkjum talnalínuna
sem inniheldur allar rauntölurnar, R. Talnalínan er einvíð, við getum bara farið
til hægri eða vinstri. Talnalínan hefur þann eiginleika að ef við lítum á tvær
rauntölur er önnur þeirra alltaf minni en hin. Ef við viljum útvíkka talnakerfið
þannig að sérhver punktur á tvívíðu sléttunni tákni tölu missum við þennan
eiginleika. Þeim tölum er ekki hægt að raða skynsamlega í stærðarröð en það
má vel margfalda þær saman og allar reglur um margföldun er eins á talnalínunni
og á nýju talnasléttunni. Til dæmis gildir víxlregla:

a · b = b · a.

Ef við viljum enn stærra talnakerfi kemur í ljós að fjórvítt talnakerfi er til en
þar gildir víxlreglan ekki. Fyrir utan það gengur margföldun ágætlega, til dæmis
gildir tengiregla:

a · (b · c) = (a · b) · c.

Tölur í fjórum víddum eru góðar en ef við komumst lengra gerum við það auð-
vitað. Í ljós kemur að ef við sleppum tengireglunni komumst við upp í áttvítt
talnakerfi. Í því er ekki hægt að raða tölunum eins og rauntölunum, víxlregl-
an gildir ekki eins og í tvívíða talnakerfinu og tengireglan gildir ekki eins og í
fjórvíða kerfinu. Aðrar reglur gilda þó, til dæmis dreifireglan:

a · (b+ c) = a · b+ a · c.

Skiljanlega vildu stærðfræðingar búa til sextánvítt talnakerfi og jafnvel tvö-
falda það, auk þess að athuga möguleikann á þrívíðu talnakerfi, fimmvíðu, sex-
víðu og svo framvegis. Í lok 19. aldar tókst að sanna að þær víddir sem hér hafa
verið taldar upp, 1, 2, 4 og 8 eru einu víddirnar sem geta hýst talnakerfi sem

10Leifur Ásgeirsson, 1965.
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styður margföldun. Af þessari sönnun vissi Vilhjálmur ekki, og ekki endilega af
talnakerfum í fleiri víddum en tveimur, en honum tókst að setja fram eigin sönn-
un á því sama; sú sönnun er talin bæði einfaldari og fallegri en hin upprunalega.
Líklegt er að þá hafi hann verið um 25 ára aldur en sönnunina sáu fáir fyrr en
mörgum árum síðar.11 Fyrst sannaði hann að í svona talnakerfi hlyti fjöldi vídd-
anna að vera veldi af 2, það er að segja 2n (20 = 1, 21 = 2, 22 = 4, 23 = 8 . . . ). Að
því loknu sannaði hann að n ≤ 3 og að þar með væri búið að smíða öll möguleg
talnakerfi í mörgum víddum.12

1.7 21. öldin

Hverju ætli rannsóknarstærðfræðingar séu að vinna að núna? Er stærðfræðin
svo til fullbúin? Eða komast stærðfræðingar enn að glænýjum stærðfræðilegum
niðurstöðum. Svarið er já og tvær þeirra verða kynntar hér. Báðar eru þær
byggðar á gömlum hugmyndum.

1.7.1 Goldbach-tilgátan

Goldbach-tilgátan er ein frægasta ósannaða stærðfræðitilgátan. Hún segir: Sér-
hver slétt tala, sem er stærri en 2, er summa tveggja frumtalna. Við getum leikið
okkur í lægstu sléttu tölunum:

4 = 2 + 2, 6 = 3 + 3, 8 = 3 + 5, 10 = 5 + 5, 12 = 7 + 5,

14 = 7 + 7, 16 = 11 + 5, 18 = 13 + 5, 20 = 13 + 7, 22 = 17 + 5.

Þetta gengur vel til að byrja með en alls ekki víst að það haldi áfram svona
auðveldlega.

Regluna setti þýski stærðfræðingurinn Christian Goldbach fram í bréfi til
Leonhards Eulers árið 1742 og hefur valdið mörgum stærðfræðingnum heila-
brotum síðan. Enn hefur engum tekist að sanna regluna né afsanna hana.

Til að afsanna reglu er nóg að gefa eitt mótdæmi; það að engum hafi tekist
það fram til dagsins í dag bendir sterklega til þess að tilgátan sé sönn. Hins
vegar á, eins og áður sagði, eftir að sanna það.

Önnur tilgáta er svipuð að gerð: Sérhver oddatala, sem er stærri en 5, er
summa þriggja frumtalna. Þessi tilgáta er kölluð veika Goldbach-tilgátan. Orðið
veika er þannig notað í stærðfræði að ef tvær reglur eða tilgátur eru nátengdar
þannig að önnur sé bein afleiðing af hinni er sú fyrri kölluð veika og hin síðari
sterka. Þetta orð hér gefur því til kynna að ef Goldbach-tilgátan er sönn, þá er

11Leifur Ásgeirsson, 1965.
12Jón Ragnar Stefánsson, 1998. Síður 12-13.
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veika Goldbach-tilgátan sönn. Goldbach-tilgátuna getum við byrjað að kalla þá
sterku.

Sjá má að sú sterka hefur þá veiku í för með sér á eftirfarandi hátt: Gerum
ráð fyrir að sterka tilgátan sé sönn. Gefum okkur nú oddatölu n. Þá er n − 3

slétt tala og er (samkvæmt Goldbach-tilgátunni) summa tveggja frumtalna, sem
við köllum a og b. Þá er n = a+ b+ 3. Þetta má gera fyrir allar oddatölur svo
að veika Goldbach-tilgátan er sönn.

Árin 2012 og 2013 gaf perúski stærðfræðingurinn Harald Helfgott út greinar
sem eiga að innihalda13 sönnun á veiku Goldbach-tilgátunni.14 Kannski verð-
ur sönnun Helfgotts til þess að einhver stærðfræðingurinn nái að sanna sterku
Goldbach-tilgátuna.

1.7.2 Tvíburafrumtölur

Við vitum að frumtölurnar eru óendanlega margar. Við höfum séð sönnun
Evklíðs á því. En annarri spurningu er enn er ósvarað: Eru til óendanlega margar
tvíburafrumtölur? Sem vekur auðvitað spurningu: hvað eru tvíburafrumtölur?

Tvíburafrumtala er frumtala sem er 2 frá annarri frumtölu. Þannig eru 11

og 13 tvíburafrumtölur, vegna þess að |13 − 11| = 2. Einnig má nefna 41, 43,
137 og 139. Reynsla og rannsóknir sýna að bilið á milli frumtalna stækkar að
meðaltali eftir því sem við vinnum með stærri tölur. En er, einhvers staðar hátt á
talnalínunni, punktur þar sem tvíburafrumtölur hætta algerlega að koma fyrir?

Í apríl 2013 kom út grein eftir kínverska stærðfræðinginn Yitang Zhang þar
sem sannað var að til væri tala N < 70.000.000 þannig að óendanlega mörg
frumtalnapör, með mismun N og enga frumtölu á milli sín, væru til. Til að sýna
fram á að tvíburafrumtölurnar væru óendanlega margar þyrfti að sýna fram á
að þetta N = 2. Zhang náði hins vegar bara að sanna veika útgáfu tilgátunnar
með því að sýna að N < 70.000.000. Var það í fyrsta sinn sem sýnt var fram á
nokkur slík mörk.15

Sönnun Zhangs vakti mikla athygli og aðrir stærðfræðingar hófust handa
við að bæta hana, lækka mörkin á N svo að hún nálgaðist 2. Þeir bjuggu til
sérstakt samvinnuverkefni til að lækka þessi mörk16 og nú halda menn því fram
að mörkin séu komin niður í N < 576.

13Sönnunin er flókin og það tekur tíma að sannreyna meintar sannanir svo að stærðfræða-
samfélagið samþykki þær.

14Kaznatcheev, 2013.
15Klarreich, 2013.
16Tao, 2013
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1.8 Verkefni

Skrifið litla ritgerð, með hjálp Netsins og bóka sem þið finnið, um ævi eins eftir-
farandi stærðfræðinga og örlítið að eigin vali um stærðfræðitengd störf þeirra:
Pappos, al-Khwarizmi, Fibonacci, Galileo Galilei, Blaise Pascal, Gottfried Wil-
helm von Leibniz, Jakob Bernoulli, Jakob Steiner, August Ferdinand Möbius,
Niels Henrik Abel, Evariste Galois, Ada Lovelave, Georg Cantor, Felix Klein,
Max Zorn, Andrew John Wiles.

Hægt er að nota netafræði til að leysa vandamálið um brýrnar í Königsberg.
Annað frægt netafræðivandamál er um bréfbera. Göturnar sem bréfberi þarf að
ganga má alltaf lýsa með neti, þar sem leggirnir tákna göturnar og hnútarnir
gatnamót. Best væri að skipuleggja leiðina þannig að bréfberinn gangi hverja
götu einu sinni og aðeins einu sinni og endi í pósthúsinu, hnútnum þar sem hann
byrjaði. Athugið hvort slík leið, Euler-rás, er til fyrir eftirfarandi net:
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Hvaða skilyrði þarf net að uppfylla til að innihalda Euler-rás?
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1.9 Ítarefni

Heimasíðan Mactutor (http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/) er tileinkuð sögu
stærðfræðinnar. Hún samanstendur aðallega af æviágripum stærðfræðinga.

Heimasíðan An Introduction to Euclid (http://gwydir.demon.co.uk/jo/euclid/)
hefur að geyma fræðslu um stærðfræðilegar niðurstöður Evklíðs.

Finna má skemmtilegan fyrirlestur um Leonhard Euler á YouTube.com. Hann
heitir A Tribute To Euler og er haldinn af William Dunham.

Og ég skal hreyfa jörðina eftir Jón Þorvarðarson er stór bók sem fjallar um
áhrif forngrísku stærðfræðingana en í henni má til dæmis fræðast mikið um
Pýþagóras, Evklíð, Arkímedes og Euler.

Nokkur ensk leitarorð: history of mathematics, Euclids elements, graph theory,
travelling salesman, abstract algebra, symmetry group, groups and rings.
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2 Óendanleikinn

Eitt af því sem stærðfræðingar fást við er óendanleikinn. Getur eitthvað átt sér
stað óendanlega oft og hvernig þá? Hvað gerist í óendanleikanum og hvernig
kemur hann okkur við? Bæði í Grikklandi til forna og Indlandi voru speking-
ar sem spurðu slíkra spurninga. Á 5. öld fyrir Krist var uppi forngríski heim-
spekingurinn Zenón frá Eleu. Hann setti fram þrjár þversagnir17 sem skilningur
á óendanleikanum getur ráðið fram úr. Ein þversagnanna er á þessa leið:

Hlaupari nokkur ætlar sér að fara ákveðna vegalengd. Hann leggur af stað
en áður en hann kemst á leiðarenda verður hann að hlaupa hálfa vegalengdina.
Þaðan heldur hann áfram en aftur verður hann að hlaupa helminginn af vega-
lengdinni sem eftir er. Að því loknu verður hann aftur að helminga það sem eftir
er, aftur og aftur. Hversu oft sem hann gerir þetta er alltaf einhver vegalengd
eftir. Hlauparinn kemst því aldrei alla leið!

Þessi þversögn gengur út á hlaupari, sem við vitum að ætti að komast alla
leið, verður að ljúka óendanlega mörgum verkefnum áður en ætlunarverkið tekst.
Þá staðreynd að það takist á endanlegum tíma er erfitt að skilja. Þetta virðist
vera þversögn vegna þess að við höfum fundið leið til að segja frá hlaupinu
þannig að frásögnin klárist aldrei; það þýðir þó ekki að hlaupið klárist aldrei.

Á stærðfræðimáli væri hægt að setja hlaupið svona upp: Látum T vera tím-

ann sem hlauparann tæki venjulega að hlaupa vegalengdina.18 Hann er þá
T

2

að hlaupa hálfa vegalengdina,
T

4
að hlaupa helminginn af því sem eftir er og

T

8
næsta helming. Þannig gengur þetta koll af kolli. Tíminn sem tekur að hlaupa
alla helmingana samtals er þá

T

2
+
T

4
+
T

8
+
T

16
+
T

32
+
T

64
+ . . .

Þetta reikningsdæmi virðist erfitt að leysa. En stærðfræðingar hafa búið til leiðir
til að reikna óendanlegar summur. Þessi summa er til dæmis T , sem er einmitt
það sem við hefðum búist við. Þó að við setjum hlaupið fram á langan og flókinn
hátt er hlauparinn eftir sem áður jafnlengi að hlaupa.

Við vitum þá að

1

2
+

1

4
+

1

8
+

1

16
+

1

32
+

1

64
+

1

128
+ · · · = 1

Stærðfræðingar sjá að þegar sérhver liður er lagður við summuna færist hún
nær 1, en fer aldrei upp fyrir. Við getum í raun komist eins nálægt 1 og okkur
sýnist með endanlega mörgum liðum summunnar. Þetta heitir á stærðfræðimáli

17Þversögn (e. paradox) er það sem virðist vera bæði satt og ósatt í senn.
18Tíminn getur verið gefinn í sekúndum eða mínútum. Það skiptir litlu máli.
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að stærðin stefni á 1. Ef við gerum ráð fyrir að óendanleikinn sé til tökum við
alla óendanlega mörgu liðina með í reikninginn og þá er summan hvorki meira
né minna en 1.

Á þessu hefur mikil stærðfræði verið byggð. Til dæmis má með svipaðri
aðferð finna flatarmál. Við þekkjum úr grunnskóla aðferðir við að finna ná-
kvæmt flatarmál ferhyrninga. Með þeirri þekkingu getum við reynt að reikna út
nákvæmt flatarmál óreglulegs forms á borð við vatnspoll. Við leggjum ofan á
pollinn nokkra ferhyrninga sem mynda nokkurn veginn sama form og pollurinn.
Við getum fundið flatarmál ferhyrninganna og þannig fengið grófa hugmynd um
flatarmál pollsins. Þá getum við hafist handa við að minnka ferhyrningana og
fjölga þeim þannig að saman líkist þeir pollinum meira. Við finnum flatarmál
þeirra og komumst nær flatarmáli pollsins. Eftir því sem ferhyrningarnir minnka
og þeim fjölgar færumst við enn nær flatarmáli pollsins. Þá vonandi sjáum við
hvert flatarmál ferhyrninganna stefnir og getum tekið óendanlega marga óend-
anlega litla ferhyrninga sem saman hafa nákvæmlega sömu lögun og pollurinn
og gefið nákvæmt flatarmál hans.

2.1 Tölur búnar til

Náttúrlegu tölurnar eru tölur sem tákna einfaldan fjölda. Mengi þeirra er tákn-
að með N, og N = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, . . . }. Þær eru fyrstu tölurnar sem notaðar
voru.19 Auk þess eru þær óendanlega margar. Við ætlum að velta fyrir okkur
óendanleika talnamengja og til þess byrjum við á byrjuninni.

Tölur voru fyrst notaðar fyrir mjög löngu. Það gæti verið að í fyrndinni,
áður en tölur urðu til, hafi einn maður lýst yfir áhyggjum sínum af því að erfitt
væri að flytja ættbálkinum greinargóðar upplýsingar um fjölda. Til dæmis væri
gagnlegt að segja frá villihestum í stóðinu sem sást á sléttunni. En tungumálið
er greinilega takmarkað! Jú, það er hægt að segja „einn“ og „tveir“,20 svo er hægt
að segja „margir“, „ótalmargir“ og „ekkert svo margir“. Það hlýtur bara að vera
til betri leið!

Hér má segja að þarna hafi verið fengist við stærðfræðilega málefni í fyrsta
sinn. Tölurnar eru að verða til. Fólk getur lagt mismunandi merkingu í orðið
„margir“. Betra væri að skilgreina hugtökin sem við notum um fjölda skýrar.
Stærðfræðin gengur einmitt að einhverju leyti út á að skilgreina hluti skýrt og
loka þannig hugtökum fyrir túlkun. Hugmyndin sem varð þarna til olli auðvitað
byltingu: Hvað með að við pörum saman hvern hest við einn fingur? Þannig
má, með því að halda þeim fingrum uppi sem höfðu verið paraðir við hest, gefa

19Reyndar var 0 lengi ekki talin til talna. (Struik, 1967. Síður 25-26.)
20Málsögulegar vísbendingar eru fyrir því að 1 og 2 hafi þróast á undan öðrum náttúrlegum

tölum. Enn eru til þjóðflokkar sem eiga engin orð fyrir hærri tölur en 2. (Gullberg, 1997. Síða
3.)
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nákvæmlega til kynna hversu margir hestar eru á sléttunni.
Kannski urðu tölur ekki til á einu kvöldi en það er ekki skrítið að hugmyndin

hafi orðið vinsæl þegar hún kom fram. Án þess að nota annað en eigin hendur
má tala skýrar en nokkru sinni áður. Um leið og hestastóð með fleiri en tíu
hestum sást á sléttunni komu í ljós vankantar á hugmyndinni en fljótlega hefur
verið fundið út úr því. Síðar kom fram hugmynd um að búa til orð um fjölda í
stað putta á lofti og þá varð ekki aftur snúið.21

2.2 Málfræðilegur óendanleiki

Sumir segjast vera „óendanlega glaðir“ eða að eitthvað sé „endalaust gaman“.
Þetta eru ýkjur, sem erfitt er að hrekja svo vel þyki, enda er gaman og gleði
varla mælanlegar stærðir. Aðrir tala um að það hafi verið óendanlega margir á
hátíðahöldunum á þjóðhátíðardaginn. Hins vegar er ljóst að mannfjöldinn var
öllu minni en fjöldi allra Íslendinga. Því voru í mesta lagi nokkrir tugir þúsunda
mættir, sem getur vart talist óendanlegur fjöldi.

Gömul og góð hefð er á Íslandi að segja eyjarnar á Breiðafirði óteljandi. Það
sama á við um hólana í Vatnsdal og vötnin á Arnarvatnsheiði. „Óteljandi“ er
vissulega rétt orð en það er ekki það sama og óendanlegur fjöldi. Vandinn við
að telja eyjarnar í Breiðafirði er sá að þær hafa svo óreglulega dreifingu og eru
svo ólíkar að stærð að nær ógjörningur er að hafa næga yfirsýn til að telja þær
allar til. Jafnvel þó að skipulagt yrði í ystu æsar þvælist enn fyrir okkur óljós
skilgreining á ey; hver er munurinn á ey og skeri? Svipaður vandi er að telja
hólana í Vatnsdal, sem suma ætti frekar að kalla þúfu, og á Arnarvatnsheiði er
fullt af pollum.

Því er ljóst að orðin leynast víða en sannur óendanleiki er ekki jafnvíða.
Hvar er hann þá? Sandkornin á Breiðamerkursandi eru mörg, en eru þau óend-
anlega mörg? Svarið er nei og það hefur verið sannað. Í einu riti sínu, Talningu
sandkorna, reiknaði Arkímedes út hversu mörg sandkorn þyrfti til að fylla upp
í alheiminn. Hann fann út endanlega tölu og kom því þar með endanlega á
hreint að fjöldi sandkorna í eyðimörk, og þar með Breiðamerkursandi, væri ekki
óendanlegur.22

2.3 Stærðfræðilegur óendanleiki

Eins og margt í stærðfræðinni er ekki augljóst hvernig á að skilgreina óendan-
legan fjölda. Til að sýna fram á að mengi hafi óendanlegan fjölda verðum við að
sýna að hvaða endanlega mengi sem er geti ekki innihaldið allan þennan fjölda.

21Þess má geta að enska orðið yfir tölustaf, digit, þýðir líka fingur eða tá.
22Guðmundur Arnlaugsson, 2009. Síður 153-154.
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Til dæmis, til að sýna að náttúrlegu tölurnar séu óendanlega margar gerum við
eftirfarandi:

Gerum ráð fyrir að náttúrlegu tölurnar séu endanlega margar. Þá er hægt
að raða þeim upp í lista sem hefur bæði upphaf og endi. Hægt er að raða öllum
náttúrlegum tölum í stærðarröð, þannig að við gerum það. Efsta talan er 0, svo
kemur 1 og neðsta talan, sem við köllum bara N , er þá stærsta náttúrlega talan.
Talan N+1 er þó greinilega líka náttúrleg tala sem ekki var á listanum. Þá erum
við komin með mótsögn við forsenduna um að listinn innihéldi allar náttúrlegar
tölur, það þýðir að forsendan, um að náttúrlegu tölurnar væru endanlega margar,
hlýtur að vera röng.

Svipaða sönnun, örlitlu flóknari, má finna í kafla 1 þar sem óbeinar sannanir
voru kynntar til sögunnar. Þar sáum við sönnun á því að frumtölurnar væru
óendanlega margar og nú vitum við fyrir víst að náttúrlegu tölurnar er það líka.
Þá vakna spurningar: Eru náttúrlegu tölurnar samt ekki fleiri en frumtölurnar?
Hlýtur það ekki að vera fyrst að allar frumtölur eru náttúrlegar og til er fullt af
náttúrlegum tölum sem ekki eru frumtölur? Og ef svo er, hvernig getur eitthvað
verið meira en óendanlegt?

Þessi þversögn verður til vegna þess að við höfum byrjað að hugsa um mengi
náttúrlegra talna. Lítum á náttúrlegu tölurnar

1, 2, 3, 4, . . .

Punktarnir þrír í lokin tákna að við getum farið eins hátt og okkur sýnist og í
möguleikanum á að fara alltaf hærra felst óendanleikinn. Í þessum skilningi þurfa
náttúrlegu tölurnar ekki að vera raunverulega óendanlega margar, möguleikinn
þarf bara að vera til staðar. Lítum svo á mengi náttúrlegra talna

{1, 2, 3, 4, . . . }.

Hér höfum við beislað náttúrlegu tölurnar í mengjasviga og tölum um þær sem
eitt mengi, sem inniheldur óendanlega mörg stök. Hér teygjum við okkur lengra,
mengið hefur raunverulega óendanlega mörg stök. Vegna þess að nú erum við
bara með einn hlut, mengið, er allt miklu meðfærilegra, við getum farið að bera
það saman við önnur mengi, til dæmis mengi frumtalna, {2, 3, 5, 7, . . . }.

Fyrri hugmyndin um möguleikann á óendanleikanum hefur verið notuð í
stærðfræði lengi. Hún er til dæmis þungamiðja örsmæðareiknings, diffrunar og
heildunar, sem búinn var til á 17. öld. Seinni hugmyndin er nýrri og hefur þótt
erfið. Fyrsti stærðfræðingurinn til að bera saman óendanleg mengi var Georg
Cantor, sem lifði fram á 20. öld. Sá gjörningur vakti mikla reiði. Aðrir stærðfræð-
ingar héldu því fram að þetta hefði ekkert með stærðfræði að gera, heimspekingar
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efuðust stórlega um að slíkur óendanleiki væri til og kristnir guðfræðingar sögðu
að ekkert gæti verið óendanlegt á þennan hátt nema sjálfur Guð. Enn eru ekki
allir sáttir við þessa stærðfræði; og spurningunni, um hvort óendanleikinn sé
bara það að ekki séu til endanleg mörk eða að hann sé raunverulega til, er enn
ósvarað.

2.4 Óendanleikastig

Ræðar tölur eru tölur sem hægt er að tákna
a

b
þar sem a og b eru heilar tölur.

Þannig eru
1

2
,
−5

4
og

125723652

−24571
ræðar tölur. Einnig er 7 ræð tala vegna þess

að 7 =
14

2
=

7

1
. Hægt er að setja allar ræðar tölur fram á fleiri en einn hátt. Til

dæmis er
1

2
=

2

4
og

4

6
=

6

9
. Mengi ræðra talna er táknað með Q.

Allar heilar tölur (mengi þeirra er táknað með Z) eru sumsé ræðar tölur og til
eru ræðar tölur sem ekki eru heilar. Rauntölurnar, táknaðar R, eru allar tölurnar
á talnalínunni. Einnig má segja að rauntölur séu allar tölur sem má tákna með
kommutölu þar sem talnarunan fyrir aftan kommuna er óendanleg (óendanleg
runa af núllum ef kommutalan er endanleg). Til dæmis eru 12 = 12,0000 . . . ,
15

4
= 3,75000 . . . , −2

3
= −0,6666 . . . og π = 3,14159 . . . allt rauntölur.

Ekki er augljóst að nokkur munur sé á ræðu tölunum og rauntölunum.
Stórviðburður í sögu stærðfræðinnar var þegar tókst að sýna fram á að óræðar
tölur væru til. Í þessu kveri er það sannað að

√
2 sé óræð. Síðan það var gert

fyrst hefur komið í ljós að margar aðrar tölur eru óræðar, til dæmis
√

3 og π.
Með kommutöluframsetningu má segja að ræðar tölur séu allar tölur sem enda
á því endurtaka sömu talnarunu óendanlega oft:

1

9
= 0,11111111111111 . . .

1

2
= 0,50000000000000 . . .

1

7
= 0,14285714285714 . . .

Áður en lengra er haldið skoðum við aðeins betur fyrstu töluna
1

9
. Við vitum

að 9 · 1
9

= 1. Við vitum líka að 9 · 0,1111111 . . . = 0,9999999 . . . . Þar með hlýtur
að gilda 1 = 0,9999999 . . . . Það er vissulega pínulítið óþægilegt að hægt sé að
setja fram sömu töluna svona á tvo mismunandi vegu, en við þetta verður að
una. Reyndar, ef við tökum tvær rauntölur má alltaf finna þriðju rauntölunna
sem er á milli þessara sem við völdum. Erfitt er að sjá að nokkur tala liggi
á milli 0,9999999 . . . og 1, enda eru þetta ekki tvær rauntölur, heldur tvær
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framsetningar á sömu tölunni.
Þessa staðreynd má útvíkka þannig að sérhver tala sem endar á óendanlega

mörgum núllum á sér aðra framsetningu sem endar á óendanlega mörgum níum.

Til dæmis er
1

2
= 0,4999999 . . . og

1

4
= 0,2499999 . . . .

Nú höfum við kynnt til sögunnar ýmis talnamengi. Þau eiga það sameiginlegt
að innihalda óendanlegan fjölda talna, fjöldi rauntalnanna, #(R), er óendanlegur
sem og fjöldi náttúrlegra talna #(N). Auk þess eru allar frumtölur náttúrlegar
tölur, sem allar eru heiltölur, sem allar eru ræðar tölur, sem allar eru rauntölur.
Við höfum áhuga á að komast að því hvort er rétt. Er #(R) > #(N), af því að
#(N) er innihaldið í #(R), eða er #(R) = #(N), af því að fjöldi beggja mengja
er óendanlegur?

Til að komast að stærðfræðilegu svari við þessu verðum við að hugsa eins
og forfeður okkar á sléttunni. Til að gefa til kynna fjölda hesta eru þeir paraðir
saman við fingur. Ef til er einn hestur fyrir hvern fingur sem haldið er á lofti
eru hestarnir jafnmargir uppréttum fingrum. Höndla verður óendanleg mengi á
svipaðan hátt. Ef til er ein frumtala fyrir hverja náttúrlega tölu eru frumtölurnar
jafnmargar náttúrlegu tölunum; á vissan hátt að minnsta kosti.

Þetta þykir fólki skiljanlega skrítið en við eigum jafnmargar appelsínur og
epli ef fyrir hverja appelsínu eigum við nákvæmlega eitt epli. Það er ekki nema
eðlilegt að viðhafa sömu hugmynd þegar við berum saman fjölda í óendanlegum
mengjum.

Allir vita að hægt er að raða náttúrlegu tölunum upp í röð sem hefur upphaf
en engan endi:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, . . .

Ef við getum raðað stökum einhvers mengis upp í röð sem hefur upphaf en
engan endi má setja röðina við hliðina á lista náttúrlegra talna og sjá vel að til
er stak fyrir hverja náttúrlega tölu og stökin því jafnmörg náttúrlegu tölunum.

Við skulum reyna að raða jákvæðu ræðu tölunum, Q+, upp í lista:

1

1
,

2

1
,

1

2
,

3

1
,

2

2
,

1

3
,

4

1
,

3

2
,

2

3
,

1

4
,

5

1
,

4

2
,

3

3
,

2

4
,

1

5
, . . .

Finnið regluna og þið getið haldið áfram eins langt og verða vill; þetta er
listi með upphaf en engan endi. Í listanum koma ýmsar tölur oftar en einu sinni

fyrir. Til dæmis erum við þegar búin að telja upp
1

1
,

2

2
og

3

3
en það er allt sama

talan. Jæja, þá tökum við bara út allar endurtekningar, eftir sem áður erum við
með lista með upphaf en engan endi:

1

1
,

2

1
,

1

2
,

3

1
,

1

3
,

4

1
,

3

2
,

2

3
,

1

4
,

5

1
,

1

5
,

6

1
,

5

2
,

4

3
,

3

4
. . .

Þá höfum við sannfærst um að jákvæðu ræðu tölurnar eru jafnmargar náttúr-
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legu tölunum. Getið þið bætt neikvæðu tölunum inn í listann til að sýna fram
á að ekki aðeins gildi

#(Q+) = #(N)

heldur líka
#(Q) = #(Z)?

Það væri skrítið ef öllum óendanlegum mengjum mætti raða svona upp vegna
þess að þá væri öll þessi umræða dálítið skrítin. Fram á 19. öld vissu menn ekki
af því að til væru mismunandi óendanleikastig. Enda er erfitt að ímynda sér
að nokkuð geti verið meira en óendanlegt. En nú ætlum við að sýna fram á að
rauntölurnar séu af hærra óendanleikastigi en öll hin mengin.

Það gerum við með því að sýna fram á að þeim sé ekki hægt að raða í röð sem
á sér upphaf en engan endi. Þá er ekki til ein rauntala fyrir hverja náttúrlega tölu,
þannig að rauntölurnar hljóta að vera fleiri en náttúrlegu tölurnar. Einhvern
veginn enn óendanlegri. Við setjum fram óbeina sönnun, gerum sem sagt ráð
fyrir því að til sé listi yfir rauntölurnar. Ætlunin er að sýna fram á að sú forsenda
sé röng, og eins og áður er leiðin til þess að sýna að til sé rauntala sem er alls
ekkert í listanum.

Gerum ráð fyrir að til sé listi yfir rauntölurnar; hann gæti litið svona út:

8,957593745 . . .

0,846047452 . . .

1,101945600 . . .

...

Nú, til að finna tölu sem getur alls ekki verið í listanum verðum við í raun
að líta á allar tölurnar í listanum og sjá til þess að talan sem við finnum sé ólík
hverri einustu þeirra á einhvern hátt. Það gerum við svona:

8,957593745 . . .

0,846047452 . . .

1,101945600 . . .

. . .

Við lítum á fyrsta tölustafinn eftir kommu í fyrstu tölunni, annan tölustafinn
eftir kommu í annarri tölunni, þriðja tölusafinn eftir kommu í þriðju tölunni;
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almennt n-ta tölustafinn í n-tu tölunni fyrir allar náttúrlegar tölur n. Til hvers
gerum við þetta? Jú, við ætlum að búa til nýja tölu sem er alveg örugglega ekki
í listanum

Hún verður búin til á eftirfarandi hátt: hún skal vera tala á milli 0 og 1. Fyrst
er 0, svo göngum við úr skugga um að talan sem er í smíðum verði ólík fyrstu
tölu listans okkar í fyrsta sæti eftir kommu, ólík annarri tölu listans í öðru sæti
eftir kommu og svo framvegis.

Ef fyrsti tölustafurinn eftir kommu er ekki 1 látum við fyrsta tölustafinn eftir
kommu í okkar nýju tölu vera 1; annars látum við hann vera 2. Það sama gerum
við með öll sætin í nýju tölunni. Miðað við þann lista sem við erum að vinna
með litu fyrstu sæti nýju tölunnar svona út:

0,112 . . .

Þessi tala er ólík fyrstu tölunni í fyrsta sæti, annarri tölunni í öðru sæti og
þriðju tölunni í þriðja sæti. Þetta má gera við öll sætin sem eftir eru og ljóst að
talan sem við höfum búið til er alls ekki í listanum sem við byrjuðum með.

Þessa leikfimi má gera við alla lista sem menn þykjast hafa gert yfir allar
rauntölurnar.

Þá er það ljóst:
#(R) > #(Q) = #(Z).

Mengi sem eru af sama óendanleikastigi og náttúrlegu tölurnar eru kölluð
teljanleg. Mengi staka sem ekki er hægt að raða upp í óendanlegan lista, eins
og rauntalnamengið R, eru kölluð óteljanleg.
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2.5 Verkefni

Hvort er mengi óræðra talna teljanlegt eða óteljanlegt? (Vísbending: Hvað þýddi
það ef bæði mengi óræðra talna og mengi ræðra talna væru teljanleg?)

Gerið grein fyrir eftirfarandi þversögnum:
Önnur þversögn Zenóns. Akkilles var mesti kappi fornaldar og stóð öðrum

mönnum framar í flestum íþróttum. Hann fer í kapphlaup við skjaldböku en
gefur skjaldbökunni gott forskot. Akkilles og skjaldbakan fara af stað; þegar
Akkilles er kominn á staðinn þar sem skjaldbakan byrjaði er skjaldbakan komin
lengra, af því að hún stendur ekki í stað. Þegar Akkilles er kominn á þann stað
er skjaldbakan komin lengra og þegar Akkilles er kominn á þennan þriðja stað
er skjaldbakan komin enn lengra. Svona gengur þetta aftur og aftur og Akkilles
nær skjaldbökunni aldrei.

Þriðja þversögn Zenóns. Ör er skotið af boga. Á sérhverjum tímapunkti er
hún ekki að færa sig á þann stað sem hún er, af því að þá væri hún ekki þar
sem hún er, og hún er ekki að færa sig af þeim stað sem hún er, af því að
hún er nákvæmlega þar. Ef hún er hreyfingarlaus á sérhverju augnabliki hlýtur
hún að vera hreyfingarlaus þegar við tökum augnablikin saman; hún er þar með
algerlega hreyfingarlaus.

Catch-22. Í skáldsögunni Catch-22 eftir Joseph Heller má finna fræga þver-
sögn sem deilir á valdakerfið í hernum en bókin fjallar um stríðsflugmenn í
seinni heimsstyrjöld. Leiðin til að komast hjá lífshættulegum verkefnum er að
vera dæmdur óhæfur vegna geðveiki. Til að vera dæmdur geðveikur hjá hern-
um verður að leggja inn umsókn um geðheilbrigðismat. Sú aðgerð að reyna að
komast hjá lífshættulegum verkefnum með því að leggja inn umsókn er skýrt
merki um andlegt heilbrigði. Allar umsóknir um að vera dæmdur geðveikur eru
sönnun þess að umsækjandi sé það ekki.

Hengingarþversögnin. Fangi er dæmdur til hengingar. Dómarinn segir honum
að hann verði hengdur á hádegi einhvern virkan dag í næstu viku en að fanginn
vissi ekki hvaða dag fyrr en böðullinn kæmi inn í klefa til hans. Fanginn hugsar
um þessa staðhæfingu um stund og bros færist yfir andlit hans. Hann mun
sleppa! Orð dómarans ganga ekki upp; vegna þess að ef hann er enn á lífi að
morgni föstudags veit hann af komu böðulsins og orð dómarans eru þá röng;
þar með er ekki hægt að hengja hann á föstudegi. Þar með hlýtur hann að vera
hengdur á mánu-, þriðju-, miðviku- eða fimmtudeginum. Ef hann er enn á lífi að
morgni fimmtudags veit hann að böðullinn er á leiðinni svo að ekki er hægt að
hengja hann á fimmtudegi. Þá eru bara þrír dagar eftir og sama röksemdafærsla
gengur fyrir alla dagana. Dómurinn gengur ekki upp; fanginn sleppur.

Reyndar mun böðullinn banka upp á hjá fanganum á miðvikudaginn, heim-
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sóknin mun koma honum í opna skjöldu, hann verður hengdur og orð dómarans
reynast hvert öðru sannara.

Hótel eitt hefur óendanlega mörg herbergi; herbergin eru tölusett 1, 2, 3, 4, . . . .
Á hótelinu eru núna óendanlega margir gestir og öll herbergin eru upptekin.
Nú kemur fjölskylda á hótelið og biður um eitt herbergi, móttökuritarinn segir
að hótelið sé reyndar fullt en hann ætlar að athuga hvað hann getur gert. Að
því gefnu að gestir hótelsins séu til í að skipta um herbergi, er hægt að koma
fjölskyldunni fyrir? Hvernig?

Nú kemur risastór rúta og út stíga óendanlega margir ferðamenn. Þeir biðja
um óendanlega mörg herbergi á hóteli sem er þegar fullt. Er hægt að bjarga
þeim um herbergin sem þeir biðja um?

2.6 Ítarefni

Kaflinn inniheldur nokkrar fallegar sannanir. Margar fallegar sannanir má finna
á heimasíðunni theoremoftheday.org, þar má líka finna umræður um ósannaðar
reglur.

Á http://primes.utm.edu/infinity.shtml má finna umfjöllun um mismunandi
óendanleikastig og fleira sem tengist kaflanum.

Nokkur ensk leitarorð: One two many, Georg Cantor, continuum hypothesis,
diagonal argument, countability, transfinite numbers.
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3 Þrír og þversumman

3.1 Þversumma

Okkar talnakerfi hefur grunntöluna tíu. Það þýðir að við eigum okkur tíu tákn
sem við getum notað til að tákna hvaða tölu sem er! Táknin eru tölustafirnir
okkar:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Við getum talið upp að níu og þá erum við búin með öll táknin svo að við
bætum við nýju sæti og hefjumst handa við að nota öll táknin aftur þangað til
við þurfum að bæta við öðru sæti.

Þegar við notum tölustaf í tölu gefum við þannig tvenns konar upplýsingar:
Tölustafurinn sjálfur leggur til gildi sitt og sætið sem hann er í gefur margföldun
með veldi af tíu.

Til dæmis gefur táknaklasinn 5084 eftirfarandi upplýsingar: 4 er í eininga-
sætinu og þýðir því 4 · 100 = 4, 8 er í tugasætinu og þýðir því 8 · 101 = 80 og 5

er í þúsundasætinu og þýðir þá 5 · 103. Það er að segja:

5084 = 5 · 103 + 0 · 102 + 8 · 101 + 5 · 100

Við sjáum að tíu gegnir aðalhlutverki í framsetningu talna hjá okkur. En það
má vel notast við aðrar tölur sem grunntölur. Þjóðir heims hafa notað ýmsar
grunntölur, til dæmis sex og tólf. Ef grunntalan okkar væri sex notuðum við sex
tölustafi og þriðja aftasta sætið í tölu þýddi margföldun með 62. Fátt bendir til
þess að tíu sé betri grunntala en þessar tvær, það eina sem hún hefur fram yfir
hinar er að flestir menn hafa tíu fingur.

Hvaða tala sem er gæti verið notuð sem grunntala. Til dæmis notfæra tölvur
sér svokallað tvíundakerfi þar sem grunntalan er tveir. Í því eru bara til tveir
tölustafir:

0 1

Stundum er lítill tvistur, 101011102, settur við töluna til að gefa til kynna
að við séum í tvíundakerfi.

101011102 = 1 · 27 + 0 · 26 + 1 · 25 + 0 · 24 + 1 · 23 + 1 · 22 + 1 · 21 + 0 · 20

sem í okkar tugakerfi er 128 + 32 + 8 + 4 + 2 = 174.
Vegna þess að aðeins tvö tákn standa til boða í tvíundakerfi eru tölurnar

fljótar að verða langar, til dæmis er talan 8 fjögurra stafa tala í tvíundakerfi.
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Svona telur maður upp að tíu í tvíundakerfi:

1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001, 1010.

Nú skiljum við öll eftirfarandi brandara (sem gengur aðeins upp á prenti): Í
heiminum eru til 10 gerðir af fólki; þeir sem skilja tvíundakerfi og þeir sem skilja
ekki tvíundakerfi.

Þeir sem hafa kafað niður fyrir yfirborðið í tölvum og Netinu kannast kannski
við talnarunur á borð við F8:7B:42:E7:45:E6 eða #FF9900. Hið fyrra er svoköll-
uð „MAC-addressa“, sem er einhvers konar tölvukennitala, og hið seinna er html-
kóði fyrir appelsínugulan lit. Báðar þessar runur notast við sextándakerfi; það
notar tölustafina sem við þekkjum auk þess sem A er tíu, B er ellefu, C er tólf,
D þrettán, E fjórtán og F fimmtán. Þannig má setja töluna F8 í sextándakerfi
svona fram í okkar tíundakerfi:

15 · 161 + 8 · 160 = 240 + 8 = 248.

Nú skulum við skoða þversummur. Þversumma tölu er summa allra tölustafa
hennar. Til dæmis á talan 24.588 sér þversummuna 2 + 4 + 5 + 8 + 8 = 27.

Þversumma tölu hefur reyndar lítil tengsl við hana vegna þess að þversumman
er háð því talnakerfi sem við reiknum hana í. Til dæmis er talan 24.588 táknuð
svona

1100000000011002

í tvíundakerfi og þversumman því

1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 = 1002

sem er 4 í okkar kerfi.

3.2 Reglan fundin

Ef okkur dytti í hug að stærðfræðilega reglu væri að finna sem hefði með
þversummur að gera væri fyrsta skrefið að reikna þversummur margra talna og
reyna að finna mynstur í niðurstöðunum. Er til dæmis eitthvað sem þversummur
talna í þrisvarsinnumtöflunni geta sagt okkur?

Þversumma 3 er 3.

Þversumma 6 er 6.
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Þversumma 9 er 9.

Þversumma 12 er 1 + 2 = 3.

Þversumma 15 er 1 + 5 = 6.

Þversumma 18 er 1 + 8 = 9.

Þversumma 21 er 2 + 1 = 3.

Þversumma 24 er 2 + 4 = 6.

Þversumma 27 er 2 + 7 = 9.

Við tökum eftir því að þversumman er alltaf 3, 6 eða 9. Höldum áfram:

Þversumma 39 er 3 + 9 = 12.

Þversumma 69 er 6 + 9 = 15.

Þversumma 99 er 9 + 9 = 18.

Þegar við finnum þversummu aðeins stærri talna stækkar þversumman, og
er ekki lengur 3, 6 eða 9. Þó er vissulega áhugavert að þversumman er alltaf
í þrisvarsinnumtöflunni. Okkur er farið að gruna ýmislegt en ekki er enn neitt
fast í hendi.

Þversumma 597 er 5 + 9 + 7 = 21.

Þversumma 894 er 8 + 9 + 4 = 21.

Þversumma 798 er 7 + 9 + 8 = 24.

Enn eru þversummurnar margfeldi af þremur. Getur það verið tilviljun að allar
tölur sem við höfum skoðað hafi þversummu sem er margfeldi af þremur? Nú
athugum við þversummu hárra talna sem þrír ganga upp í.

Þversumma 386.901 er 3 + 8 + 6 + 9 + 0 + 1 = 27.

Þversumma 83.007 er 8 + 3 + 0 + 0 + 7 = 18.

Það getur varla verið tilviljun lengur og við setjum fram kenningu um stærð-
fræðilega reglu: Ef þrír ganga upp í tölu ganga þrír líka upp í þversummu hennar.
Reglan er, ef hún reynist sönn, ágæt fyrir sitt leyti en hún er ekki til mikils gagns
í daglegu lífi. Ef, hins vegar, andhverf regla23 reynist sönn væri hægt að nýta
þetta: Ef þrír ganga upp í þversummu tölu, þá ganga þrír upp í tölunni sjálfri.

23Regla segir: Ef A, þá B. Andhverf regla segir þá: Ef B, þá A.
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Með því væri hægt á örskotsstundu að ákvarða hvort tala sé margfeldi af þremur.
Leggjum lítið próf fyrir andhverfu regluna: Búum til risastóra tölu sem við

vitum ekkert um, annað en að þrír ganga upp í þversummu hennar.

Þversumma 3.324.155.647.869 er 3+3+2+4+1+5+5+6+4+7+8+6+9 = 63.

Með tölvu má svo finna út að

3.324.155.647.869

3
= 1.108.051.882.623

þannig að talan sjálf er margfeldi af þremur.
Með svona stórar tölur væri, ef reglan er rétt, auðveldara að finna bara

þversummu þversummunnar þangað til maður væri kominn í svo lágar tölur að
við vissum vel hvort þær eru margfeldi af þremur.

Þversumma 1.108.051.882.623 er 1+1+0+8+0+5+1+8+8+2+6+2+3 = 45

og þversumma 45 er 9.
Auðvitað gæti þetta allt verið tilviljun; nú skulum við því hætta að skoða

dæmi og byrja að skoða stærðfræðina.

3.3 Undirliggjandi stærðfræði

Gerum ráð fyrir að þversumma n, þar sem n getur verið hvaða náttúrlega tala
sem er, sé margfeldi af þremur. Það sem við viljum sýna fram á er að n sé
margfeldi af þremur.

Byrjum á að einfalda okkur lífið með því að lágmarka þau skipti sem við
þurfum að segja „þversumman af n er“. Ég ætla að nota mér stærðfræðilegt
táknmál og skilgreini einfaldlega að þversumman af n sé táknuð með θ(n). Það,
θ(n), er tákn sem ég get sett inn í reikninga án þess að það líti klaufalega út.24

Oft er gott að skilja regluna í lægstu tölunum fyrst og fikra sig síðan upp
þangað til fullur skilningur næst. Ef n samanstendur af einum tölustaf (er sumsé
3, 6 eða 9) er θ(n) = n. Þessi staðreynd er ekki mjög spennandi en ef n er
margfeldi af 3 og n = θ(n), þá er frekar ljóst að θ(n) er margfeldi af 3. Nú
fikrum við okkur ofar: Ef n samanstendur af tveimur tölustöfum, a í tugasætinu
og b í einingasætinu, gildir:

n = 10a+ b og θ(n) = a+ b

Ef til dæmis n = 56, þá er a = 5, b = 6, n = 10 · 5 + 6 og θ(n) = 5 + 6.
24Þegar θ(n) er lesið upp segir maður „þeta af enn“. Stafurinn θ (þeta) er úr gríska stafrófinu

og hann er valinn einfaldlega vegna þess að „þversumma“ og „þeta“ byrja á sama hljóðinu.
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Við viljum sýna að ef θ(n) er margfeldi af 3, að þá sé n margfeldi af 3. Hvernig
getum við komið því að θ(n) sé margfeldi af 3 inn í jöfnur. Jú, það þýðir ná-
kvæmlega að til sé heil tala, sem við nefnum k, þannig að θ(n) = 3k.

θ(n) = 3k ⇐⇒ a+ b = 3k ⇐⇒ b = 3k − a

Hvað ætlum við að gera við þessar upplýsingar? Við megum ekki missa sjónar
á því hvað við ætlum að gera. Við ætlum að sýna að n sé margfeldi af 3, það er
að segja að n sé þrisvar sinnum einhver heil tala.

b = 3k − a ⇐⇒ n = 10a+ (3k − a) = 9a+ 3k = 3(3a+ k)

Okkur tókst það, (3a + k) er greinilega heil tala vegna þess að bæði a og k
eru heilar tölur. Þá höfum við sannað regluna fyrir allar tölur sem eru lægri en
100.

Hvað með ef við fikrum okkur ofar og látum n vera þriggja stafa tölu? Lát-
um a vera í hundraðasætinu, b í tugasætinu og c í einingasætinu.

n = 100a+ 10b+ c og θ(n) = a+ b+ c

Alveg eins og áðan vitum við að θ(n) er margfeldi af þremur. Það þýðir að
til er heil tala k þannig að a+ b+ c = 3k.

a+ b+ c = 3k ⇐⇒ c = 3k − a− b

Næst er að reyna að setja n fram sem margfeldi af 3:

n = 100a+ 10b+ c = 100a+ 10b+ 3k− a− b = 99a+ 9b+ 3k = 3(33a+ 3b+ k)

sem gefur aftur að n er margfeldi af 3.

Á þessa lund gæti sönnun á reglunni verið. En ef við þurfum að sanna fyrir
eins stórar tölur og verða vill verður sönnunin táknafrumskógur. Í stað þess að
setja hana fram hugleiðum við regluna út frá aðeins öðru sjónarhorni.

Ef við höfum tölu, hverju getum við bætt við töluna svo að þversumman
hækki um 1? Jú, við getum bætt við 1, 10, 100 eða bara hvaða veldi af 10 sem
er.

Við vitum að 3 ganga upp í 10q − 1. Sú tala getur verið

0 9 99 999 9.999
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og svo framvegis. Það er að segja

3 · 0 3 · 3 3 · 33 3 · 333 3 · 3.333.

Ímyndum okkur tölu þar sem þrír ganga bæði upp í tölunni og þversummu
hennar. Bætum nú 3 við þversummuna. Það gerum við með því að bæta tölunni
10p + 10q + 10k við töluna sjálfa. Í raun höfum við þá bætt við tölunni

(10p − 1) + (10q − 1) + (10k − 1) + 3

sem eru fjórar tölur sem allar eru margfeldi af þremur (við drögum einfaldlega
þrjá frá og bætum þeim aftur við). Þar með ganga þrír aftur upp í nýju tölunni.
Þannig smitast reglan úr neðstu tölunum og yfir í allar tölur.
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3.4 Verkefni

Ef skipta ætti um talnakerfi á Vesturlöndum og taka upp nýja grunntölu, hvaða
grunntala ætti að vera valin og af hverju? Hvaða kosti á góð grunntala að bera?

Hvernig má sjá á fljótlegan hátt hvort tveir ganga upp í gefinni tölu?

Sannið að ef n er fjögurra stafa tala og þrír ganga upp í þversummu henn-
ar, θ(a), að þá gangi 3 líka upp í n.

Segjum sem svo að níu gangi upp í þversummu tölu. Hvað vitum við um töluna?

Hvaða eiginleika hefur talan n − θ(n) þar sem n er náttúrleg tala og θ(n)

þversumma hennar?

Ef fjórir ganga upp í tölunni sem samanstendur af síðustu tveimur tölustöfum
gefinnar tölu, ganga fjórir þá upp í tölunni sjálfri? Hvernig stendur á þessari
niðurstöðu?

3.5 Ítarefni

Reglan um þrjá og þversummuna gefur okkur leið til að vinna stærðfræðilegt
verkefni, sem við fyrstu sýn virðist erfitt, á mjög fljótlegan hátt. Þeir sem hafa
áhuga á slíku geta kynnt sér hraðreikniaðferðir Trachtenbergs. Bók Michaels
Schrøders, Hraðreikningur: Trachtenberg-aðferðin, hefur verið þýdd á íslensku.

Fleiri reglur um deilanleika eru til. Reglan um deilanleika með 11 er líklega
skemmtilegust þeirra allra. Henni ætti að fletta upp á Netinu.

Nokkur ensk leitarorð: Divisibility test, digit sum, Trachtenberg system, primality
test.
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4 Rétthyrndir þríhyrningar

Ímyndum okkur að við séum félagar í forngrísku rúmfræðingafélagi. Okkur finnst
best að vinna saman í hópi og við höfum komist að nokkrum skemmtilegu niður-
stöðum í gegnum tíðina. Upp á síðkastið hafa rétthyrndir þríhyrningar átt hug
okkar allan. Sum okkar eru sannfærð um að hægt sé að setja fram reglu um sam-
band hliðarlengda rétthyrndra þríhyrninga. Vandamálið er að ef lengdir tveggja
hliða rétthyrnds þríhyrnings eru frekar einfaldar tölur, þá á lengd hinnar þriðju
það til að vera óþægileg. Ef við lítum til dæmis á rétthyrndan þríhyrning með
skammhliðar 4 og 6 er langhliðin rétt rúmlega 7 en erfitt að sjá nákvæmt gildi.
Ef við látum langhliðina vera 2 og aðra skammhliðina 1, þá er hin skammhliðin

á milli
3

2
og 2 en aftur er nákvæmt gildi ekki í boði.

Til að finna nákvæma lengd langhliðar kemur tillaga úr hópnum. Við fyllum
flöt af jafnstórum ferningum með hliðarlengd 1 og teiknum rétthyrnda þríhyrn-
inga í hann. Nú á dögum kallast slíkur flötur rúðustrikaður. Hugmyndin er að
láta langhliðina vera eina hlið í ferningi; ef við vitum flatarmál ferningsins getum
við fundið út lengd hliðarinnar.25

Til dæmis sýnir myndin að ofan rétthyrndan þríhyrning þar sem skammhlið-
arnar eru báðar 1 að lengd.

Til að finna lengd langhliðarinnar teiknum við ferning eins og sést á myndinni
og sjáum að hann samanstendur af fjórum helmingum af einingarferningunum
góðu. Þar með er flatarmál hans 4 · 12 = 2. Þá hlýtur langhliðin að vera

√
2.

25Það er vegna þess að við vitum að ferningur með hliðarlengd a hefur flatarmálið a2.
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Jæja, við erum komin með ágæta leið til að finna lengd langhliðar rétthyrnds
þríhyrnings. Skoðum fleiri þríhyrninga.

Hér hafa skammhliðarnar lengd 1 og 2. Teljum litlu ferningana í stóra fern-
ingnum, sjáum að það er einn í miðjunni sem er umkringdur fjórum þríhyrning-
um sem allir hafa flatarmál 1.

Flatarmál ferningsins er þá 4 · 1 + 1 = 5 og lengd langhliðarinnar
√

5.

Skammhliðarnar eru hér 2 og 2.
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Auðvelt er að telja ferningana á þessari mynd. Flatarmál ferningsins er greini-
lega 8. Langhliðin hefur þá lengd

√
8.

Skammhliðar eru 3 og 1.

Og langhlið
√

4 + 4 · 32 =
√

10.
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Skammhliðarnar hér eru 2 og 3 og við talningu sést

að langhliðin hlýtur að vera
√

1 + 4 · 3 =
√

13.
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Að lokum lítum við á þríhyrning með skammhliðar 3 og 4. Stóri ferningurinn
reynist hafa flatarmál 1 + 4 · 6 = 25. Langhliðin er þá 5 að lengd.

Þá höfum við í rúmfræðifélaginu litið á nokkuð marga þríhyrninga. Til að reyna
að finna mynstur í hliðarlengdunum sem við höfum fundið setjum við þær skipu-
lega upp.

1, 1 og
√

2.
1, 2 og

√
5.

2, 2 og
√

8.
1, 3 og

√
10.

2, 3 og
√

13.
3, 4 og 5.

Eftir að hafa grandskoðað þennan lista í smátíma án árangurs gæti einhver
komið með þá hugmynd að fyrst að við vorum með ferning inni í þessu áðan,
gæti það verið til bóta að skoða ferningstölurnar? Við setjum því allar tölurnar
að ofan í annað veldi.

1, 1 og 2.
1, 4 og 5.
4, 4 og 8.
1, 9 og 10.
4, 9 og 13.

45



9, 16 og 25.

Ef maður hefur nægan tíma þarf maður ekki að vera stærðfræðisnillingur til að
sjá hvernig þessar talnaþrenndir tengjast innbyrðis. Sú síðasta er alltaf summa
hinna tveggja. Við höfum uppgötvað Pýþagórasarregluna! Nú þarf bara að setja
hana fram á skilvirkan hátt:

Ef rétthyrndur þríhyrningur hefur skammhliðar með lengdir a og b er lengd
langhliðarinnar c =

√
a2 + b2.

Næsta mál á dagskrá rúmfræðingafélagsins góða hlýtur að vera að sanna
regluna stærðfræðilega. En vikan hefur verið löng og ströng. Nú skellum við
okkur í baðhúsin yfir helgina.
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4.1 Verkefni

Finnið á Netinu að minnsta kosti þrjár mismunandi sannanir á Pýþagórasar-
reglunni. Hver þeirra hugnast ykkur best? Af hverju?

Við vitum að 32 +42 = 52 þannig að til er rétthyrndur þríhyrningur með hliðar-
lengdir 3, 4 og 5. Eru til fleiri rétthyrndir þríhyrningar með heiltöluhliðarlengd-
um? Hvaða? Hvað eru þeir margir alls?

Pýþagórasarreglan segir: Ef þríhyrningur er rétthyrndur með skammhliðar a
og b og langhlið c, þá gildir að a2 + b2 = c2. Andhverfa reglu Pýþagórasar gildir
einnig: Ef um hliðarlengdir a, b og c í þríhyrningi gildir að a2 + b2 = c2, þá er
þríhyrningurinn rétthyrndur.

Mikilvægt er að reisa fánastöng þannig að hún vísi beint upp, annars gæti
hún tekið fljótt að síga. Hvernig má ná því fram með langt band og andhverfu
reglu Pýþagórasar að vopni?

4.2 Ítarefni

Tiltölulega auðvelt er að finna Frumatriði Evklíðs í heild sinni á Netinu. Leitar-
orðin „Euclid’s elements pdf“ eru allt sem þarf. Ef ætlunin er að skyggnast í
hugarheima fornsgrískra stærðfræðinga er sú bók ómetanleg.

Og ég skal hreyfa jörðina eftir Jón Þorvarðarson er full fróðleiks um sögu stærð-
fræðinnar og þá sérstaklega forngrískrar stærðfræði.

Nokkur ensk leitarorð: Pythagorean theorem proof, Fermat’s last theorem, Pytha-
gorean triple.
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5 Skipting tölu og stærsta margfeldið

Eitt af því sem svokallaðir talnafræðingar fást við eru skiptingar náttúrlegra
talna. Þær felast í því að skipta náttúrlegri tölu n upp í smærri einingar náttúr-
legra talna þannig að summa þeirra verði n. Til dæmis er hægt að skipta tölunni
4 á fimm mismunandi vegu:

4 = 3 + 1 = 2 + 2 = 2 + 1 + 1 = 1 + 1 + 1 + 1.

(Við sjáum að talan sjálf er talin til skiptinga.)
Eins má skipta tölunni 5 á sjö mismunandi vegu:

5 = 4 + 1 = 3 + 2 = 3 + 1 + 1 = 2 + 2 + 1 = 2 + 1 + 1 + 1 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1.

Verkefnið sem þessi kafli snýst um er að skipta tölunni 10 þannig að margfeldi
hlutanna verði sem mest. Þetta gæti orðið talsvert maus. Nújæja, eftir engu er
að bíða, við göngum í verkið og hendum fram nokkrum góðum skiptingum.

Hvað með
4 + 3 + 2 + 1?

Margfeldið er
4 · 3 · 2 · 1 = 24.

Það er sæmilega há tala, að minnsta kosti hærri en bæði

10

og
1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 = 1.

En er þetta hæsta talan? Hvað með

5 + 3 + 2?

Margfeldið er
5 · 3 · 2 = 30.

Hér höfum við fundið enn stærri tölu. Eða

6 · 2 · 2 = 24;

nei, þessi er aftur lægri. Kannski er þetta einhver einföld skipting:

3 · 3 · 3 · 1 = 27?
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Nei. En ef við prófum
2 · 2 · 2 · 2 · 2 = 32?

Já! Við höfum fundið hærri tölu! Talan 32 er sú hæsta sem við höfum fundið
hingað til, og svör við svona spurningum eru oft einföld, eins og 2 + 2 + 2 + 2 + 2

er vissulega.
Vandinn er sá að til þess að vera alveg viss um að við höfum fundið hæstu

töluna verðum við eiginlega að setja upp allar skiptingarnar og margfalda hlut-
ana saman. Skiptingar á tölunni 10 eru 42 talsins þannig að verkið er vel gerlegt
með góðu skipulagi. Ef við klárum skiptingarnar 42 og finnum þannig endanlegt
svar lendum við samt aftur í vandræðum ef einhver kynni að biðja okkur um
það sama, nema nú um skiptingar á tölunni 20. Við yrðum reynslunni ríkari og
gætum haldið af stað með æðruleysið í farteskinu en skiptingar á 20 eru mörg
hundruð.26

Hér er því komin upp ein ástæða þess að menn reyna að finna upp stærðfræði-
reglur: það er skemmtilegra að leysa almennt verkefni einu sinni en að leysa hvert
verkefni fyrir sig í höndunum.

5.1 Að búa til reglu

Við viljum búa til reglu sem auðveldar okkur verkefnið, sem er að finna þá skipt-
ingu á tölunni 10, þar sem hlutarnir margfaldaðir saman gefa stærstu töluna.
Auk þess væri vel þegið að finna út reglu sem gengi ekki einungis á 10 heldur á
hvaða náttúrlegu tölu n sem er.

Hvernig byrjar maður . . . ? Það er spurning. Mest um vert er missa ekki
sjónar á verkefninu.

Við viljum finna eitthvað út sem gildir um allar tölur. Þá er eðlilegt að byrja
á tölum sem við þekkjum vel og okkur finnst ekki mjög flóknar. Það eru helst
lægstu tölurnar.

Ef við ætlum að skipta tölunni 1 þannig að margfeldi hlutanna sé sem mest
kemur í ljós óspennandi lausn. Það er bara hægt að skipta tölunni 1 á einn hátt,
nefnilega 1, og margfeldið er 1.

Jæja, skipting á 2 er örlítið meira spennandi verkefni en hægt er að skipta 2

á tvo mismunandi vegu, nefnilega bara 2 og svo 1 + 1. Þá er að finna út hvort
er stærra, 2 eða 1 · 1. Það er augljóslega 2.

Nú er komið að 3, það má skipta 3 á þrjá mismunandi vegu, 3, 2 + 1 og
1 + 1 + 1.

Þegar hér er komið sögu getum við aðeins staldrað við og reynt að skipuleggja
okkur aðeins. Væri ekki gott að hætta að þurfa að segja „stærsta margfeldi hluta
skiptingar tölu n“? Við getum gert þetta á knappari hátt. Til dæmis með því

26Nákvæmlega 627.
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að segja að „stærsta margfeldi hluta skiptingar tölu n“ sé hér eftir táknað með
f(n). Skiptinguna sjálfa gætum við svo kallað hámarksskiptingu.

Við gætum eins notað p(n) eða χ(n), nú eða jafnvel Ξ(n). Það skiptir alls
engu máli. Hins vegar finnst sumum gott að nota tákn sem þeir þekkja vel, eins
og f .

Við höfum því fundið út að f(1) = 1, f(2) = 2 og f(3) = 3. Við gætum þóst
sjá reglu hér en við vitum að f(10) ≥ 32 þannig að við verðum að finna f(n)

fyrir fleiri tölur áður en við sjáum regluna:
Skiptingar á 4 eru 4, 3 + 1, 2 + 2, 2 + 1 + 1 og 1 + 1 + 1 + 1. Við sjáum þá

að f(4) = 2 · 2 = 4.
Skiptingar á 5 eru 5, 4 + 1, 3 + 2, 3 + 1 + 1, 2 + 2 + 1, 2 + 1 + 1 + 1 og

1 + 1 + 1 + 1 + 1. Við sjáum þá að f(5) = 3 · 2 = 6.
Eins getum við séð að f(6) = 3 · 3 = 9 og f(7) = 3 · 2 · 2 = 12.
Nú gætum við hætt, en við erum í svo miklu stuði að við þurfum að taka

eitt í viðbót, f(8) = 3 · 3 · 2 = 18. Og f(9) = 3 · 3 · 3 = 27.
Þá getum við reynt að finna mynstrið í rununni 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 27. Ekki

er hægt að segja að það sé augljóst . . .
En hvað lærðum við með því að finna f(n) handvirkt fyrir allar þessar tölur?

Jú, við lærðum að skiptingarnar innihalda hingað til alltaf bara tölurnar 3 og
2. Hvernig getum við túlkað þær upplýsingar?

• skipting sem inniheldur 1 verður aldrei hámarksskipting (nema þegar verið er
að skipta 1).

Hvernig getum við verið viss um það? Jú, ef skipting inniheldur 1 (til dæmis
ef við skiptum svona 10 = 4 + 3 + 2 + 1), þá er hægt að taka ásinn og bæta
við hvaða tölu skiptingarinnar sem er og margfeldið mun hækka (til dæmis er
4 · 3 · 3 > 4 · 3 · 2 · 1). Margföldun við 1 gefur einfaldlega ekkert ef við erum að
leita að háu margfeldi.

Við lærðum líka að

• f(n) ≥ n ⇐⇒ n ≥ 4.

Hvað þýðir það? Jú, það þýðir að skipting sem inniheldur hærri tölu en
4 getur ekki verið hámarksskipting. Hér er ástæðan fyrir því (óbein sönnun):
Gerum ráð fyrir að hámarksskipting tölu n innihaldi til dæmis 5, þá gildir f(n) =

5k. Skiptum tölunni 5 í 2+3 og önnur skipting gefur margfeldið 2·3k = 6k > 5k.
Þar með getur hámarksskipting ekki innihaldið 5.

Þetta á líka við um 6 vegna þess að 3 · 3 > 6. Einnig um 7 vegna þess að
3 · 4 > 7, og 4 · 4 > 8.
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En ef við erum með hámarksskiptingu sem inniheldur 4 getum við líka búið
til hámarksskiptingu sem er eins, nema bara með 2+2 í staðinn fyrir fjóra. Ljóst
er að margföldunin breytist ekki við það (vegna þess að 2 · 2 = 4 = 2 + 2).

Að öllu þessu sögðu höfum við komist að eftirfarandi niðurstöðu: Fyrir sér-
hverja tölu n > 1 má finna hámarksskiptingu sem inniheldur aðeins 3 og 2. Nú
erum við komin ískyggilega nálægt svarinu.

Ef við rýnum meira í fyrri reikninga sjáum við að eina hámarksskiptingu
höfum við fundið sem inniheldur þrjá þrista en enga sem inniheldur þrjá tvista.
Er það tilviljun? Er til hámarksskipting með þremur tvistum? Nei, og hér er
ástæðan (óbein sönnun): Gerum ráð fyrir að við höfum fundið hámarksskiptingu
á tölu n með þremur tvistum. Þá er f(n) = 2 · 2 · 2k = 8k. Nú ætlum við að
sýna fram á að þessi skipting geti ekki verið hámarksskipting með því að taka
tvistana þrjá, 2 + 2 + 2, og smíða úr þeim tvo þrista, 3 + 3 og hafa skiptinguna
eins annars. Nýja skiptingin hefur margfeldið 3 · 3k = 9k. Vegna þess að 3 · 3k =

9k > 8k = 2 ·2 ·2k hafa hlutarnir í þeirri skiptingu hærra margfeldi en sú gamla.
Niðurstaða: Hámarksskipting getur í mesta lagi innihaldið tvo tvista.

Er þetta þá ekki bara komið? Hámarksskipting inniheldur eins margar þrista
og hægt er og að lokum er fyllt upp í með engum, einum eða tveimur tvistum.
Eða á stærðfræðimáli:

Hámarksskiptingu tölu n má finna á eftirfarandi hátt.

1. Ef þrír ganga upp í n er skiptingin 3 + 3 + · · ·+ 3 og f(n) = 3
n
3 ,

2. Ef þrír ganga upp í n− 2 er skiptingin 2 + 3 + · · ·+ 3 og f(n) = 2 · 3n−2
3 ,

3. Ef þrír ganga upp í n−1 er skiptingin 2 + 2 + 3 + · · ·+ 3 og f(n) = 22 ·3n−4
3 .

Nú höfum við fundið reglu sem leysir verkefnið, ekki bara fyrir 10 og 20,
heldur allar heiltölur n > 2. Við getum því fundið út að f(10) = 22 · 32 = 36 og
f(20) = 2 · 36 = 1.458. Já, þetta var talsvert verk, en nú erum við óstöðvandi:

f(100) = 22 · 332 = 3.706.040.377.703.682

Ef við eigum góðan vasareikni, það er að segja.
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5.2 Verkefni

Hvernig má skrifa 10 sem margfeldi talna, sem ekki eru 1, svo að summa taln-
anna verði sem mest? En ef 10 er skipt út fyrir töluna n?

Skipting tölu sem hefur nákvæmlega tvo hluta kallast tvískipting. Til dæmis
er 7 + 8 tvískipting tölunnar 15. Hvaða tvískipting tölunnar 10 hefur stærsta
margfeldi hlutanna? En 15? En 20? Hvað með n? Getið þið sannað regluna?

Það má skilyrða skiptingar á ýmsan hátt. Til dæmis getum við litið á skipt-
ingar þannig að hlutarnir séu allir ólíkir. Allar slíkar skiptingar tölunnar 10 eru
þessar: 10 = 9 + 1 = 8 + 2 = 7 + 3 = 7 + 2 + 1 = 6 + 4 = 6 + 3 + 1 = 5 + 4 + 1 =

5 + 3 + 2 = 4 + 3 + 2 + 1. Hver þessara skiptinga gefur mesta margfeldi hluta?

5.3 Ítarefni

Srinivasa Ramanujan fæddist seint á 18. öldinni inn í frekar fátæka indverska
fjölskyldu. Hann reyndist góður námsmaður og fékk námsstyrk til að halda
áfram skólagöngu. Þegar stærðfræðin heltók hann sátu allar aðrar námsgreinar
á hakanum svo að námsstyrkurinn var dreginn til baka og hann komst aldei í
indverskan háskóla. Þar sem hæfileikar hans lágu helst í talnafræði sendi hann
enska talnafræðingnum G.H. Hardy bréf þar sem hann sagði frá nokkrum af
niðurstöðum sínum og bað um hjálp. Hardy sá í gegnum óvenjulega framsetn-
ingu Ramanujans að eitthvað var varið í hann. Ramanujan var boðið til Englands
og hjólin fóru að snúast. Kvikmyndin The Man Who Knew Infinity kemur lík-
lega út árið 2015 fjallar um sögu Ramanujans; Dev Patel, sem lék aðalhlutverkið
í Slumdog Millionaire, leikur Ramanujan og með hlutverk Hardys fer enski stór-
leikarinn Jeremy Irons.

Talnafræðingurinn G.H. Hardy skrifaði bókina Mathematician’s Apology um
fagurfræði stærðfræðinnar. Í þýðingu Reynis Axelssonar heitir hún Málsvörn
stærðfræðings og hefur verið gefin út í ritröðinni Lærdómsrit bókmenntafélagsins.

Nokkur ensk leitarorð: Partition, number theory, Ramanujan, G.H. Hardy, Young
diagram.
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6 Að lokum

Í byrjun þessa kvers er talað um eðlismun stærðfræðinnar og náttúruvísinda.
Sagt var að stærðfræðin væri ekki byggð á rannsóknum á hegðun fólks eða fyrir-
bæra heldur hugmyndum og engu öðru. Margt af því sem kemur á eftir í kver-
inu er í beinni mótsögn við þessi orð. Í þriðja kafla skoðuðum við þversummu
af nokkrum tölum sem þrír ganga upp í og þar sem þrír gengu alltaf upp í
þversummunni vorum við fljót að ákveða að ef þrír gengju upp í tölu væri
þversumma hennar líka margfeldi af þremur. Í fjórða kafla skoðuðum við sex rétt-
hyrnda þríhyrninga og eftir að hafa tekið eftir mynstri í sambandi hliðarlengda
þessara sex þríhyrninga þóttumst við hafa uppgötvað Pýþagórasarregluna. Þessi
sönnunargögn sem nægðu okkur eru hlægileg miðað við þær kröfur sem gerðar
eru til stærðfræðinnar. Rétthyrndir þríhyrningar eru óendanlega margir (meira
að segja fleiri en náttúrlegu tölurnar) svo að eiginleiki sem er sameiginlegur sex
þeirra er ekki nóg til að fullyrða neitt um þá alla.

Þessi aðferð við rökfærslu, að sjá mynstur, draga ályktanir og alhæfa, kallast
aðleiðsla. Vísindi ganga að mestu leyti út á aðleiðslu. Ef við sem vísindamenn
viljum vita hvaða áhrif það hefur á höfrunga að synda í gulleitu vatni er besta
leiðin til þess sú að skoða atferli nokkurra höfrunga í gulleitu vatni, skrá það
hjá okkur og segja að líklega hegði flestir höfrungar sér á svipaðan hátt við
svipaðar aðstæður. Á þennan hátt halda vísindin áfram að þróast og komast nær
svarinu um hvernig heimurinn virkar, nýjar niðurstöður koma fram og gamlar
niðurstöður eru hraktar með nýjum og betri tilraunum.

Sumir vísindamenn geta stundað rannsóknir sínar með engu nema blaði,
blýanti og eigin hugsunum, suma hluti er erfitt að rannsaka beint. Til dæmis
er ómögulegt að gera síendurteknar tilraunir um uppruna og þróun alheimsins
í milljarða ára. Eðlisfræðingar sem láta sig þetta varða þurfa því að finna aðrar
leiðir til að komast að stóra sannleikanum.

Frumatriði Evklíðs lögðu grunninn að uppbyggingu stærðfræðinnar. Fyrst
eru nokkrar frumreglur gefnar og af þeim eru aðrar reglur leiddar. Þetta er
kallað afleiðsla. Engin stærðfræðileg niðurstaða er viðurkennd fyrr en hún hefur
verið sönnuð með ýtrustu nákvæmni. Svona hefur það verið í margar aldir og
af þessum sökum er verulega sjaldheyrt að gamlar stærðfræðiniðurstöður séu
hraktar og nýjar komi í staðinn. Stærðfræðiniðurstöður eru í raun hafnar yfir
allan vafa.

Til að stærðfræðin geti blómstrað sem óhrekjanleg vísindi verður að loka
setningum hennar fyrir túlkun og best er að táknmál hennar sé frekar alþjóðlegt.
Það gengur ekki upp að stærðfræðiregla gangi upp í Frakklandi af menningar-
sögulegum ástæðum sem gerir það að verkum að nær ómögulegt þyki að þýða
hana yfir á íslensku. Vegna þess að allir þurfa að túlka stærðfræðina eins er
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gangverkið í kringum stærðfræðina, skilgreiningarnar og táknmálið, mjög form-
legt sem sumum þykir fráhrindandi. Formið er í raun frekar alþjóðlegt tungumál
sem gerir engan greinarmun á fólki eftir því hvaðan það kemur, en það er ekki
fráhrindandi, það er fallegt.

Í kverinu hefur verið reynt að sýna hvernig stærðfræði, sem afleiðsluvísindi,
er ólík öðrum fræðigreinum en verður þó stundum að fá aðleiðsluna lánaða af
því að reglurnar eru ekki bara dregnar upp úr hatti; skipulag, þolinmæði og
frjóan huga þarf til að skapa stærðfræði
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