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Ágrip 
 

Þessi ritgerð fjallar um greiningu og framsetningu þriggja námsefnisflokka fyrir 

unglingastig. Greint er frá flokkunum Stærðfræði handa grunnskólum, Almenn 

stærðfræði fyrir grunnskóla og 8-tíu. Rannsakað var hver meginmunur 

námsefnisflokkanna var í ljósi þess hvert vægi óformlegrar og formlegrar rúmfræði var. 

Þar að auki var horft eftir áherslum afleiðslu- og aðleiðsluhugsunar og svonefnds 

tengslaskilnings (relational understanding) og tæknilegs skilnings (instrumental 

understanding). Ritgerðin er þriggja eininga lokaverkefni sem lagt er fram til fullnaðar 

B.Ed. –gráðu við Kennaraháskóla Íslands.  

 Úttektin leiddi í ljós að námsefnisflokkarnir þrír sem athugaðir voru reyndust 

töluvert ólíkir. Í rúmfræðiþáttum í námsefnisflokknum Almenn stærðfræði fyrir 

grunnskóla er þung áhersla lögð á formlega rúmfræði, afleiðslu og tæknilegan skilning. 

En í rúmfræðiþáttum námsefnisflokkaanna Stærðfræði handa grunnskólum og 8-tíu er 

vægi óformlegrar rúmfræði, aðleiðslu og tengslaskilnings gert mun hærra undir höfði. 

Þrátt fyrir að tveir síðar nefndu flokkarnir eigi sameiginlegt eru þeir talsvert frábrugðnir 

hvað aðra þætti varðar, til dæmis framsetningu, uppsetningu og útlit, notkun 

námsgagna, formúlur, reglur, lögmál og skilgreiningar hugtaka. 
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Formáli 
 

Hugmyndin að þessari ritgerð kviknaði í viðræðum við Meyvant Þórólfsson 

leiðsögukennara minn. Ástæðan fyrir áhuga mínum á efnisþættinum rúmfræði á 

unglingastigi er annars vegar hversu skemmtileg og athyglisverð rúmfræðin er og hins 

vegar á hversu fjölbreyttan hátt má kenna hana.  

Eftir að hafa velt upp ýmsum möguleikum með leiðsögukennara mínum, ákvað 

ég að gera rannsókn eða greiningu á þremur námsefnisflokkum á unglingastigi. Valdir 

voru námsefnisflokkarnir Stærðfræði handa grunnskólum, Almenn stærðfræði fyrir 

grunnskóla og 8-tíu. Ástæðan fyrir þessu vali er að þessir námsefnisflokkar eru stærstir 

og hafa verið mest notaðir í stærðfræðikennslu á unglingastigi í íslenskum grunnskólum 

undanfarna áratugi og þess vegna er áhugavert fyrir mig sem verðandi 

stærðfræðikennara að rannsaka þá. 

 Ritgerðin er þriggja eininga lokaverkefni lagt fram til fullnaðar B.Ed. –gráðu við 

Kennaraháskóla Íslands. Leiðsagnarkennari minn er Meyvant Þórólfsson, lektor í 

uppeldis- og menntunarfræði við Kennaraháskóla Íslands. 

 Ég vil nota tækifærið og þakka öllum þeim sem gerðu mér þetta rit mögulegt. Ég 

vil sérstaklega þakka Meyvant Þórólfssyni, leiðbeinanda mínum, sem kom mér alltaf á 

rétta sporið ef mig bar af leið. 
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Inngangur 

Þessi ritgerð fjallar um rúmfræði eins og hún birtist í íslensku námsefni á unglingastigi 

grunnskóla. Reynt verður að sýna þá þróun sem orðið hefur á rúmfræðinámsefni 

íslenskra grunnskóla og gerð verður tilraun til að svara rannsóknarspurningunni: 

Hvernig birtist rúmfræði í íslensku námsefni á unglingastigi á árunum 1980-2008? 

 Ritgerðinni er skipt í tvo meginkafla, þ.e. fræðilegan kafla og greiningu 

rúmfræðinámsefnis. Í fyrrnefnda kaflanum er gerð ítarleg grein fyrir hugtakinu 

rúmfræði sem og hugtökunum óformleg- og formleg rúmfræði, tengsla- og tæknilegur 

skilningur og afleiðslu- og aðleiðsluröksemdafærsla. Þá er fjallað um helstu kenningar 

og kennismiði sem tengjast rúmfræði. Námskrár frá 1960-1999 eru teknar fyrir og 

athugað hvernig rúmfræði á unglingastigi birtist í þeim.  

Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar er síðan rannsókn á birtingu rúmfræði í 

íslensku námsefni á árabilinu frá 1980-2008. Rúmfræðinámsefni stærðfræðibóka fyrir 

íslenska unglinga er greint ítarlega, þar sem fjallað er um viðfangsefni hverrar bókar og 

kennsluaðferðir kynntar. Námsefnisflokkarnir eru þrír, þar af eru tveir íslenskir og einn 

þýddur úr sænsku.  

Niðurstöður rannsóknarinnar eru síðan skoðaðar í ljósi fræðilegra hugtaka og 

þær síðan settar upp í töflu þannig að auðvelt sé að bera námsefnið saman og sjá hver 

þróunin hefur verið.  

 Það hefur verið forvitnilegt að greina námsbækurnar út frá hinum fræðilegu 

hugtökum og leiða þannig í ljós hvað einkennir hvern bókaflokk fyrir sig. Einnig hefur 

verið áhugavert að skoða hvernig námsefnið hefur þróast og bera það saman við 

breytingar á námskrám.  

Við samningu þessarar ritgerðar hafa augu mín opnast fyrir þeim þankagangi 

sem liggur að baki því námsefni sem íslenskum nemendum er eða hefur verið boðið upp 

á undanfarin ár og einnig hefur það opnað augu mín fyrir ýmsum möguleikum sem 

rúmfræðikennsla býður upp á. Vonandi verður svo um aðra sem þetta rit kunna að lesa. 
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Rúmfræði 

Hugmyndir manna um rúm og það að fjalla um það og læra um það hafa birst í ótal 

myndum. Battista (2007:843) skilgreinir rúmfræði þannig: „...flókið kerfi sem er saman 

sett af hugtökum, rökhugsun og framsetningu reglna eða neta og notað til að gera sér 

hugmynd um og greina efnislegt og ímyndað rými umhverfisins“. Í Íslenskri orðabók er 

að finna eftirfarandi skilgreiningu: „Rúmfræði er sú fræðigrein sem fæst við lögun 

hlutanna og stærð, einkum rúmmálsfræði og flatarmálsfræði“ (Mörður Árnason 

2002:1215).  

Erlenda orðið geometri (e. geometry) er samsett úr grísku orðunum ge og metri, 

sem þýða jörð og mæling eða landmæling. Fyrstu merki um rúmfræði í sögu menningar 

má rekja til Forn-Egypta um 3000 f.Kr, þar sem hún var samansafn fyrri uppgötvana, 

jafnt hugtaka sem lögmála. Þar má nefna lengd, horn, svæði og rúmtak sem voru notuð 

og þróuð í hagnýtum tilgangi, m.a. við byggingar (Wikipedia, 2008). Þannig var 

maðurinn farinn að gera sér í hugarlund lögun ýmissa forma, mæla þau og fjalla um þau 

löngu fyrir tíma Krists. Hann þróaði smátt og smátt kerfi til þess að flokka ýmis 

rúmfræðileg fyrirbrigði sem varð að fræðigreininni rúmfræði. Nú á dögum á rúmfræði 

sér hins vegar margar undirgreinar, eins og tvívíða og þrívíða rúmfræði, hnitarúmfræði, 

varparúmfræði og evklíðska rúmfræði svo eitthvað sé nefnt (Meyvant Þórólfsson 

2002:72).  

Sú rúmfræði sem við þekkjum í skólakerfi nútímans er ættuð frá Forngrikkjum. 

Til eru mörg rúmfræðikerfi sem bæði mæla form og lýsa þeim. Þekktasta 

rúmfræðikerfið er ef til vill frumsendukerfi Evklíðs (Birna Hugrún Bjarnardóttir o.fl. 

2003:10). Evklíð var forngrískur stærðfræðingur sem var uppi um 300 f.Kr. Hann lifði í 

háborg vísindanna sem var Alexandría í Egyptalandi. Evklíð er oft nefndur faðir 

rúmfræðarinnar. Þekktasta bók hans, Frumatriði (Elements), er líklega mest notaða 

stærðfræðibók allra tíma. Hún var kennd í rúm 2000 ár. Margir fræðimenn telja að þessi 

bók sé önnur áhrifamesta bókin í vestrænni menningu (Wikipedia, 2008).  

 Rúmfræði Evklíðs byggist í rauninni á skynjun okkar á heiminum í kringum 

okkur. Margir litu svo á að fræði Evklíðs væri traust og fögur bygging sem myndi 

standa óhögguð um aldur og ævi. Rúmfræði hans er byggð á 5 frumsendum og 5 

almennum reglum sem hann taldi sig augljóslega hafa sannað. Alveg frá því á tíma 

Evklíðs höfðu margir fræðimenn og vísindamenn grannskoðað rúmfræði hann og var 
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það ekki fyrr en í upphafi 19. aldar að tveir vísindamenn, Ungverjinn Janos Bolyai 

(1802-1860) og Rússinn Nikolai Lobachevsky (1793-1856), komust að því að ekki væri 

hægt að leiða fimmtu regluna út frá hinum fjórum, þ.e. hina svonefndu 

samsíðufrumsendu, sem segir að gegnum punkt utan við beina línu sé hægt að draga 

eina og aðeins eina línu samsíða henni. Ýmsir hafa reynt að sanna hana en mistekist 

(Kline 1985:151). Nú á dögum eru þekkt enn fleiri rúmfræðikerfi og hefur rúmfræði 

Evklíðs verið styrkt með fleiri frumreglum (Rögnvaldur G. Möller 2002).  

Grannfræði (e. topolgy) og netafræði (e. graph theory) skipa stóran sess í allri 

umræðu um rúmfræði og rúmið sjálft. Grannfræðin fjallar til að mynda um margs konar 

eiginleika rúmforma sem haldast óbreyttir þótt reynt sé að umbreyta þeim. 

Kleinuhringur og kaffibolli eru til að mynda skyld form samkvæmt grannfræði því 

auðveldlega má breyta úr einu forminu í hitt ef hlutirnir eru úr teygjanlegu efni. Í 

netafræði er sérstökum stærðfræðilögmálum beitt í hagnýtum tilgangi, til dæmis á 

sviðum eðlis- og efnafræði, tækni og vísinda og rafmagnsfræði. Dæmi um netafræðilegt 

verkefni er hvernig megi finna stystu mögulega leið á milli tveggja ákveðinna punkta í 

netkerfi. Punktarnir gætu til dæmis verið borgir í samgöngukerfi sem er eins og net. Það 

var stærðfræðingurinn Leonhard Euler sem fyrstur vann skipulega með netafræði 

(Meyvant Þórólfsson 2002:77). 

Margar hugmyndir hafa verið settar fram um rúmið sjálft og rúmskynjun manna. 

Þar ber helst að nefna tvær hugmyndir. Í fyrsta lagi er það hið ósýnilega tómarúm sem 

enginn sér né veit hvar byrjar eða endar. Í öðru lagi eru það efnislegir hlutir í rúminu, 

jafnt lifandi sem dauðir, og hafa ákveðin form, til dæmis blóm, bíldekk eða steinar. 

Þegar talað er um hið ósýnilega tómarúm og efnislega hluti í rúminu er vísað til þess 

sem á ensku nefnist space, það er rúm og shape, það er form (Meyvant Þórólfsson 

2002:72). 

Segja má að rúmfræðin sé uppsprettugrein stærðfræðinnar, þar sem stærðfræðin 

hefur í gegnum aldirnar sótt efni sitt í hið sýnilega og áþreifanlega í umhverfi sínu, jafnt 

rúmið sjálft sem og formin þar. Þess vegna hlýtur rúmfræðin að teljast grundvöllur fyrir 

frekara stærðfræðinám. Því fleiri tækifæri sem manneskjunni gefast til að fást við og 

fjalla um rúm og form á skólagöngu sinni, þeim mun meiri líkur hljóta að vera á því að 

henni vegni vel í stærðfræðinámi sínu (Clements og Battista 1992:420-421). Þegar 

samtök stærðfræðikennara í Norður-Ameríku (National Council of Teachers of 

Mathematics) birtu hið þekkta rit sitt, Curriculum and Evaluation Standards for School 
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Mathematics, voru það ekki síst tillögur þeirra um hæfniviðmið (standards) í rúmfræði 

sem vöktu athygli. Þar segir:  

 
Rannsóknaniðurstöður gefa til kynna að rúmskyn og hugmyndir okkar um rúmið 
fylgja ákveðnu þroskaferli sem er stigskipt. Nemendur læra fyrst að þekkja og lýsa 
heilum formum og síðar verða þeir færir um að greina og lýsa mikilvægum hlutum 
þeirra...Nám sem felur í sér tileinkun flókinna hugtaka og aðferða [í rúmfræði] 
krefst traustrar undirstöðu.  

National Council of Teachers of Mathematics 1989 

 

Lykilhugtök 
Framan af 20. öldinni var fólki mun tamara að tala um reikning og reikningskennslu en 

stærðfræði og stærðfræðikennslu. Gestur Ó. Gestsson skrifaði grein í Menntamál árið 

1938 þar sem hann útskýrði þetta með vísun í þátt rúmfræði í stærðfræðinámi: 

 
Ég nota orðið stærðfræði ekki af neinni sundurgerð, heldur vegna þess, að 
rúmfræðin – mælingafræði og formfræði – á engu minni rétt á sér í skólum, en 
reikningurinn. Í byrjunarkennslu ætti formfræðin að sitja fyrir öðrum greinum 
stærðfræðinnar, og við hana getur reikningsnafnið ekki átt. 

 
Tilvitnun úr Birna Hugrún Bjarnardóttir o.fl. 2000, bls. 6 

 
Gestur nefnir þarna tvær hliðar á rúmfræði, þ.e. mælingar annars vegar og formfræði 

hins vegar. Víða í skrifum um stærðfræðimenntun hefur það fyrra kynnt sem formleg 

rúmfræði og það síðara sem óformleg rúmfræði (Van de Walle 2001, National Council 

of Teachers of Mathematics 1989). Við greiningu á eðli og framsetningu rúmfræði í 

íslenskum námsbókum styðst ég við þessa aðgreiningu ásamt tveimur öðrum 

meginhugmyndum.  

Auk þess að horfa á rúmfræði sem formlega annars vegar og óformlega hins 

vegar er oft talað um hana, reyndar aðra þætti stærðfræði líka, í ljósi þess hvernig hún er 

sett fram í námi og kennslu og þar með í námsefni. Þannig er hin formlega rúmfræði 

megindlegri og tæknilegri í allri framsetningu, auk þess sem námsferlið byggir fyrst og 

fremst á afleiðsluhugsun, þ.e. nemendur læra reglur og aðferðir og beita þeim svo við 

lausnir verkefna.  

Hin óformlega rúmfræði felur hins vegar í sér óformlegar rannsóknir og lýsingar 

á rýminu (e. space) og eiginleikum forma (shape). Í þeim skilningi er hún fremur 

eigindleg, því þar er fyrirbærum lýst og fjallað um þau án þess að mæla, magntaka eða 

reikna svo nokkru nemi. Námsferlið einkennist af aðleiðsluhugsun, þ.e. nemendur 
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rannsaka og fjalla tiltölulega opið um rými og form, en komast svo síðar að einhverri 

almennri niðurstöðu eða reglu um það sem þeir rannsaka. 

 

Formleg rúmfræði 
Hugtakið formleg rúmfræði (e. formal geometry) lýsir sér best með útreikningum 

nemenda og mælingum. Þar reikna nemendur dæmi út frá fyrirfram gefnum mælingum 

og formúlum. Það má segja að formleg rúmfræði sé nokkuð vélræn, því nemendur fara 

eftir ákveðnum reglum og formúlum við lausn dæma. Þar má t.d. nefna formúlur um 

rúmmál, flatarmál, yfirborðsflatarmál, ummál, þvermál o.s.frv. 

Fyrir um 30 árum kynnti Richard nokkur Skemp til sögunnar hugmyndir sínar 

um það hvernig nemendur skilja aðferðir og lausnaleiðir í stærðfræði (Thompson 

1992:133). Til að skýra þetta notaði Skemp tvö lykilhugtök sem lýstu því hvernig menn 

töldu að nemendur lærðu stærðfræði. Þar er annars vegar um að ræða það sem kalla 

mætti tengslaskilning (e. relational understanding) og hins vegar það sem mætti kalla 

tæknilegan skilning (e. instrumental understanding). Nám og kennsla í formlegri 

rúmfræði ber fyrst og fremst einkenni þess síðarnefnda. Samkvæmt skýringum Skemp 

eru helstu einkenni tæknilegs skilnings þau að nemendur læra reglur og lögmál og beita 

þeim svo. Nemendur tileinka sér þekkingu á því sem Skemp nefndi gefna vinnuferla (e. 

fixed plans) til að leysa ákveðin stærðfræðileg viðfangsefni. Þessir gefnu vinnuferlar 

fela í sér fyrirfram skrifaða aðferð við að leysa viðfangsefnin skref fyrir skref (Grouws 

Handbook bls. 133).  

Formleg rúmfræði einkennist einnig af afleiðsluhugsun (e. deductive thinking). 

Rökhugsun nemenda er þá beint í þann farveg að hugsa fyrst út frá almennum 

lögmálum og forsendum og leysa svo viðfangsefnin út frá þeim (Greenes og Findell 

1999:128). Almennt má segja að stærðfræðileg viðfangsefni, t.d. í kennslubókum, sem 

byggjast á afleiðsluhugsun sé með þeim hætti að nemendur fái í hendur gefnar 

staðreyndir, tölulegar upplýsingar, teikningar, töflur, gröf og svo framvegis og leysi svo 

verkefni út frá þessum gefnu upplýsingum.  

Í bókinni Essentials of Geometry er afleiðsla skilgreind á eftirfarandi hátt.“Við 

notum afleiðsluröksemdafærslu þegar við komumst að ákveðinni niðurstöðu sem er 

grundvölluð á safni almennt viðurkenndra staðhæfinga“ (Lial o.fl. 2004:4).  

Önnur skilgreining á afleiðslu er fengin frá Trochim (2006), þar sem segir að 

nemendur vinni út frá því sem er gefið og talið þekkt, t.d. eftir einhverri ákveðinni 
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kenningu. Út frá kenningunni getum við þrengt ákveðið svið og sett fram ákveðnar 

tilgátur sem við getum síðan prófað. Út frá tilgátunum gerum við ákveðnar kannanir til 

að prófa tilgátuna, þannig söfnum við gögnum til að staðfesta eða hafna kenningunni. 

Unnið er út frá  ákveðnum reglum og fullyrðingum sem almennt eru viðurkenndar og 

taldar gilda. Þess vegna er byrjað á því að kenna reglurnar og fullyrðingar og síðan er 

leitast við að rökstyðja þessar reglur og fullyrðingar með athugunum. Afleiðsluhugsun 

felur með öðrum orðum í sér að nemendur læra regluna fyrst og beita henni svo í 

einhverjum athugunum. 

Sem dæmi má nefna flatarmálsformúlur í rúmfræði. Settar eru fram reglur og 

einkenni þeirra. Nemendur gera svo tilraunir sem staðfesta reglurnar og æfa sig í að 

beita þeim til að auka skilning sinn  

Samkvæmt NCTM felur afleiðsla í sér röksemdafærslu frá almennum 

staðhæfingum eða forsendum yfir í ályktanir um sérstök tilfelli. Afleiðsla kemur oft við 

sögu þegar nemendur hafa ákveðnar staðreyndir, sem settar eru fram með orðum, 

skýringarmyndum, línuritum og töflum og draga af þeim ákveðnar ályktanir sem þeir 

síðan nýta til að leysa ákveðin dæmi eða þrautir. 

Auðveldlega má benda á mikilvægi formlegrar rúmfræði og gildi hennar sem 

þáttar í almennu námi. Í fyrsta lagi á hún sér djúpar rætur í menningunni. Forngrikkir 

rannsökuðu tölur í ljósi rúmfræði. Til dæmis rannsökuðu Pýþagóras og lærisveinar hans 

heilar tölur og hlutföll þeirra, brotnar tölur með rúmfræðilegum aðferðum (Dunham 

1990, bls. 8-9). Allt fram á okkar daga hefur rúmfræðinám grundvallast á hinu 2300 ára 

gamla frumsendukerfi Evklíðs. Og síðast en ekki síst má auðveldlega færa fyrir því rök 

hve hagkvæm formleg rúmfræði er fyrir alla þegna þjóðfélagsins, þ.e. að kunna að 

mæla, beita reglum og reikna (MacPherson 1985: 65), t.d. þegar framkvæma á 

breytingar á húsnæði svo eitthvað sé nefnt. En þrátt fyrir þetta má auðveldlega sýna 

fram á að óformleg rúmfræði er ekki síður hagnýt og nauðsynleg manneskjunni.  

 

Óformleg rúmfræði 
Hugtakið óformleg rúmfræði (e.informal geometry) hefur verið notað um þann þátt 

rúmfræði sem felur í sér tækifæri til að rannsaka rúm og form, þreifa á, lýsa, byggja og 

taka í sundur (Van de Walle 2001:308). Hér er með öðrum orðum átt við viðfangsefni 

sem veita nemendum tækifæri til þess að kanna, skynja, fást við fyrirbæri í umhverfi 

sínu jafnt eins og að skapa þau með teikningum, líkönum og tölvum. Óformleg 
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rúmfræði grundvallast því á rannsóknum á umhverfi nemenda þar sem rými og form eru 

lykilhugtök og því má nefna hana stærðfræði raunveruleikans (sbr. The Annenberg/CBS 

projects). Óformleg rúmfræði er líka óvéfengjanlega mikilvægur grundvöllur formlegrar 

rúmfræði, því nemendur hljóta að vera betur búnir undir það að mæla og reikna út 

stærðir forma ef þeir hafa rannsakað þau óformlega áður, fengist við þau, lýst þeim og 

svo framvegis.  

 Í árbók NCTM frá 1985, mælir Eric D. MacPherson með að óformleg rúmfræði 

sé framkvæmd þannig að nemendur velji frjálst verkefni og kennarinn tryggi að hvert 

verkefni sé tengt sérstöku rúmfræðiþema (MacPherson 1985:80). 

Richard Skemp kynnti hugtökin tengslaskilning (e. relational understanding) og 

tæknilegan skilning (e. instrumental understanding) eins og áður er getið. Óformleg 

rúmfræði á mun meira skylt við það fyrrnefnda. Skemp lýsir tengslaskilningi þannig að 

þar skilji nemandinn bæði hvað þarf til að leysa ákveðið vandamál eða verkefni og 

einnig hvers vegna (Thompson 1992:133). Til að skilja betur slíka hugsun bendir John 

A. Van de Walle á að ekki nægi að velta fyrir sér hvort nemandi hafi náð einhverri 

hugmynd eða viðfangsefni í stærðfræði, heldur sé eðlilegra að spyrja hvernig 

nemandinn skilur viðfangsefnið og hvernig tengir hann það við hluti sem hann hefur 

lært áður eða kynnst áður (Van de Walle 2001:29). Þar liggur einmitt kjarni óformlegrar 

rúmfræði, þ.e. að nemendur þreifi á, rannsaki og skoði hluti svo þeir geti tengt við 

eiginleika þeirra og eðli þegar kemur að því að læra ný hugtök eða glíma við ný 

viðfangsefni.  

Samkvæmt Van de Walle ræðst skilningur af gæðum og magni þeirra tengsla 

sem tiltekin ný hugmynd hefur við fyrri hugmyndir. Í raun má orða þetta svo að 

skilningur reiði sig á fyrri hugmyndir og ný tengsl. Því fleiri og betri sem tengslin eru 

þeim mun betri skilningur næst (Van de Walle 2001:25). Þannig má hugsa sér að 

skilningur grundvallist á neti hugtaka, því fleiri tengingar þeim mun traustari merkingu 

hefur nýtt hugtak eða hugmynd. Nemendur sem hafa góðan tengslaskilning eiga oft 

mjög auðvelt með að meðtaka nýjar hugmyndir vegna fyrri þekkingar. Ef nemendur 

skilja það sem þeir eru að gera þá hlýtur þeim að finnast skemmtilegra að læra það. Van 

de Walle bendir einnig á að tengslaskilningur auki minni og hjálpi þannig nemendum að 

læra nýja hluti og aðferðir sem aftur auki hæfileikann til að leysa ný vandamál. Það 

bætir viðhorf nemenda til stærðfræði og eykur trú þeirra á eigin getu til þess að læra og 

skilja stærðfræði (Van de Walle 2001:25).  
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Loks má auðveldlega sýna fram á að óformleg rúmfræði fellur vel að 

hugmyndum manna um aðleiðsluhugsun (e. inductive thinking), þ.e. að beina rökhugsun 

nemenda í þann farveg að rannsaka veruleikann og leita að mynstrum og reglum og 

komast þannig að almennri niðurstöðu eða lögmáli sem lýsir þessum veruleika (Greenes 

og Findell 1999:128).  

Mjög einfölduð mynd af slíkri hugsun birtist í viðfangsefnum þar sem nemendur 

sjá fyrir sér röð af formum og eru síðan beðnir um að lýsa því sem fyrir augu ber og 

komast svo að því hvaða form ætti að koma næst í röðinni. En vissulega eru flest 

rúmfræðileg verkefni mun opnari í þessum skilningi. Nemendur gera þá athuganir og 

mælingar og skrá niður ákveðin mynstur og reglur og setja síðan fram 

bráðabirgðatilgátur sem má prófa. Út frá þeim niðurstöðum eru settar fram almennar 

niðurstöður eða kenningar. Nemendur byrja á að rannsaka og finna út frá niðurstöðum 

ákveðin mynstur og setja fram tilgátur og kenningar í kjölfarið (Trochim, 2006).  

Dæmigerð vinnubrögð við aðleiðslu eru að flokka gögn, lýsa flokkunum, mynda 

tilgátur, nota tilgáturnar til að meðhöndla ný gögn og nýja þekkingu, kanna tengsl milli 

flokka og setja fram kenningar um efnið.  

Áður var minnst á mikilvægi óformlegrar rúmfræði sem grundvöll formlegrar 

rúmfræði. Nemendur hljóta að standa betur að vígi við að mæla og reikna eiginleika 

forma ef þeir hafa rannsakað þau óformlega áður. Enn fremur hefur óformleg rúmfræði 

augljóslega mikið gildi fyrir annað nám og önnur svið, t.d. náttúruvísindi og listir. Loks 

má gera ráð fyrir að reynsla nemenda af rannsóknum á hinum þrívíða veruleika og 

formum sem þar leynast sé misjöfn þegar þeir hefja formlegt skólanám. Þeir hljóta líka 

mismikla reynslu af þessu tagi á skólagöngunni og því er nauðsynlegt að nemendum 

gefist sífellt tækifæri til að rannsaka, lýsa og fjalla um rúm og form í umhverfi sínu, 

einnig á unglingastigi.  

 

Rúmfræði í almennu námi 
 

Almennur skilningur manna á svonefndri skólarúmfræði (e. school geometry) felur það í 

sér að nemendur lesi og læri um þekkt og skilgreind rúmfræðileg fyrirbrigði, til dæmis 

þríhyrninga, hringa, teninga eða flutninga samkvæmt formlegu kerfi sem menn hafa 

komið sér saman um. Í námsefni hafa fyrirbæri rúmsins þannig verið færð í 
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stærðfræðilegan búning (e. mathematized) og felld inn í ákveðin mótuð kerfi sem hafa 

verið þróuð í þeim tilgangi að lýsa þeim og skilgreina (Clements og Battista, bls. 420).  

En óhjákvæmilegt er að hafa það í huga að slík kerfi eru börnum og unglingum 

framandi og í vissum skilningi „ólógísk“ þar til nemendur hafa sett þau í eitthvert 

vitrænt og merkingarbært samhengi. Þannig má eiginlega segja að nemendur þurfi að 

læra óformlega rúmfræði samhliða formlegri rúmfræði með góðum tengingum við hluti 

og fyrirbæri úr umhverfinu, sem þeir þegar þekkja, samanber hugmyndir Skemp um 

tengslaskilning (relational understanding). Sé það ekki gert gegnum allt skyldunámið 

má búast við að nemendur læri formúlur og aðferðir og festi þær í skammtímaminni á 

meðan á þeim þarf að halda, en öðlist varla djúpstæðan skilning á þeirri rúmfræði sem 

þeir fáist við eftir að skyldunámi lýkur.  

Svo virðist sem rúmfræði hafi víðast hvar verið fremur losaraleg á yngri stigum 

skyldunáms og því hafi þessu ekki verið sinnt sem skyldi. Til dæmis bendir Van de 

Walle (2001:309) á að kennarar á yngsta stigi og miðstigi í bandarískum skólum hafi 

varið litlum tíma í rúmfræðikennslu og það skýrist ef til vill af því að þeir hafi ekki talið 

það eins mikilvægt og annað sem frekar kæmi fyrir í verkefnum í stöðluðum 

stærðfræðiprófum. Hann segir því eðlilegt að kennarar og aðrir brjóti þá spurningu til 

mergjar hvers vegna við ættum að gefa rúmfræði, sér í lagi óformlegri rúmfræði, gott 

svigrúm í námi og kennslu. Van de Walle tilgreinir nokkur atriði sem styðja þetta. 

Rúmfræðileg form og fyrirbæri sé að finna alls staðar í náttúrunni, t.d. í sólkerfinu, í 

jarðmyndunum, plöntum og dýrum og rúmfræði gegni líka mikilvægu hlutverki í hinu 

manngerða umhverfi okkar, t.d. byggingum, listum, vélum og fleira. 

Van de Walle segir að rúmfræði gegni lykilhlutverki á öðrum sviðum 

stærðfræði, t.d. þegar brot eru annars vegar, hlutföll og vinna með mælistærðir af ýmsu 

tagi. Hún er notuð daglega af fólki í hinum ýmsu atvinnugreinum og vísindum, t.d. af 

listafólki, verkfræðingum, arkitektum og öðrum hönnuðum og á heimilinu notum við 

rúmfræði líka í ýmsum tilgangi bæði inni og úti. Loks bendir Van de Walle á að 

rúmfræði geti veitt manni ánægju og því eigi að vera auðvelt að færa fyrir því rök að 

hún auki áhuga á stærðfræði almennt. 

En þrátt fyrir þetta hefur rúmfræði af einhverjum ástæðum ekki verið skilgreind 

nægilega vel sem mikilvægur þáttur í stærðfræðinámi fyrr en á síðustu árum. Langt er 

síðan rannsakendur í uppeldis- og sálarfræði héldu því fram að rúmskyn og teikningar 

barna væru lykillinn að skilningi á vitsmuna- og tilfinningaþroska þeirra. Þetta kom til 

dæmis fram í rannsóknum Jean Piage og Bärbel Inhelder um miðjan 6. áratug síðustu 
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aldar og fáeinum árum síðar settu hollenskir sérfræðingar, Pierre van Hiele og Dina Van 

Hiele-Geldof fram stigbundið líkan yfir þroskastig einstaklingsins með tilliti til 

rúmfræðilegrar hugsunar (Van de Walle 2001:309; Clements og Battista ártal:423-434). 

Það er sammerkt þessum kenningum að einstaklingum sé eðlilegt að fara í gegnum 

nokkur þroskastig í rúmfræðinámi sínu, atriði á lægri stigum séu nauðsynleg forsenda 

þess að komast á æðri stig og svo framvegis. Hvert stig er auðkennt eftir því hvers konar 

rúmfræðileg fyrirbrigði nemandinn sé fær um að greina og fjalla um á því stigi. 

Mikilvægt sé að huga að því að misjafnt geti verið á hvaða stigi nemendur séu burtséð 

frá því hver aldur þeirra er. Þetta þýðir með öðrum orðum að samkvæmt líkani van 

Hiele getur fullorðin manneskja þess vegna verið á stigi 1 eða jafnvel 0, á meðan 

unglingur getur verið á stigi 2 eða jafnvel 3. Af þessu dregur Van de Walle (2001) þá 

ályktun að nauðsynlegt sé að taka inn í myndina ákveðin sjónarmið varðandi rúmfræði 

þegar ákvarðanir séu teknar um stærðfræðinám. Þar gegni það sem hann nefnir 

„geometric reasoning and spatial sense“ lykilhlutverki, þ.e. að þjálfa nemendur í að tala 

og rökræða um rými og form, rannsaka, þeifa á, lýsa, mæla, meta og svo framvegis. 

Eftir það komist einhverjir hugsanlega á það stig að geta fjallað um rúmfræðileg 

fyrirbrigði á óhlutbundinn hátt og með afleiðsluaðferðum.  
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Rúmfræði í íslensku námsefni 
 

Hér verður gerð grein fyrir úttekt á rúmfræði í íslensku námsefni undanfarinn 

aldarfjórðung. En fyrst verður stuttlega sagt frá íslenskum aðalnámskrám sem 

námsefnishöfundar og kennarar hafa haft að leiðarljósi. 

 

Fyrsta opinbera námskráin, Námskrá fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri, var gefin út 

árið 1960 í einu plaggi upp á 84 bls. Árið 1976 birtist aðalnámskráin í nokkrum heftum 

og sérstakur almennur hluti kom út í fyrsta skipti í sérstöku hefti. Að vísu lauk aldrei 

útgáfu þessara hefta um miðjan áttunda áratuginn, t.d. náðist ekki að gefa út námskrár í 

stærðfræði og líffræði. Hins vegar var töluverð gerjun í námi og kennslu raungreina á 

þessum tíma og svonefnd „nýstærðfræðibylgja“ hafði haft mikil áhrif á námsefnisgerð 

allt frá 7. áratug aldarinnar. Árið 1989 var gefin úr aðalnámskrá í einni bók upp á 196 

síður og árið 1999 kom hún aftur út í nokkrum heftum, almennum hluta og nokkrum 

námsgreinahlutum og sú námskrá er nú í endurskoðun þar sem áhersla er lögð á að 

draga úr markmiðastýringu, sem þótti of mikil í námskránni 1999.  

Ef litið er á þessar þrjár aðalnámskrár með rúmfræði í huga má segja að þær 

verði sífellt ítarlegri sem er ef til vill eðlileg þróun. Markmiðssetning verður ítarlegri og 

sama er að segja um efnisþætti og leiðbeiningar um kennslutilhögun og námsmat.  

 Námskráin frá 1960 byggir fyrst og fremst á formlegri rúmfræði þar sem 

nemendum er ætlað að læra ákveðnar reglur og athafnir, s.s. mælingar og útreikninga á 

þeim. Röksemdafærsla er afleiðsla þar sem kennarinn miðlar til nemenda þekkingu og 

aðferðum sem þeir eru síðan þjálfaðir í að nota. Því byggir námskráin meira á 

tæknilegum skilningi (instrumental understanding) fremur en tengslaskilningi 

(relational understanding). 

Í námskránni frá 1989 kveður við nýjan tón því þá er samhliða formlegri 

rúmfræði og afleiðslu, mælt með leitarnámi sem býður upp á óformlega rúmfræði og 

aðleiðslu. Það er því ýtt undir tengslaskilning á viðfangsefnunum (Aðalnámskrá 

grunnskóla 1989:154). Ætlast til að nemendur læri ákveðin hugtök og aðferðir en einnig 

að nemendur leiti sjálfir eftir mynstrum og reglum með athugunum. Skilningurinn færist 

því meira yfir í tengslaskilning frá tæknilegum skilningi.  
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Í síðustu námskránni frá 1999 í kaflanum „Leiðir til að mæta mismunandi 

þörfum ólíkra nemenda“ á bls. 11 er mælt með lausnaleitar- og athugunarverkefnum 

(Aðalnámskrá grunnskóla 1999). Þannig má segja að hlutur óformlegrar rúmfræði hafi 

orðið meiri og þróunin í átt til meiri tengslaskilnings og aðleiðsluhugsunar. 

 

Stærðfræði handa grunnskólum 7-9 
Ný aðalnámskrá grunnskóla var samin og gefin út árið 1976 en var þó aldrei gefin út 

formlega. Um sama leyti voru gefnar út fyrstu tilrauna útgáfur af námsefnisflokknum 

Stærðfræði handa grunnskólum eftir Önnu Kristjánsdóttur o.fl. Námsefnisflokkurinn 

inniheldur sex bækur sem eru Talnaspegill, Hornalína, Sjónarhorn, Skuggsjá, 

Baugabrot og Hringsjá.  

Í námsefnisflokknum komu fram í sviðsljósið nýir inntaksþættir, þeir voru 

tölfræði og líkindareikningur, rúmfræði og fjölbreyttar mælingar og algebra og jöfnur. 

Námsefninu fylgdu kennsluleiðbeiningar þar sem áhersla var lögð á skilning, virkni 

nemenda og hlutbundna vinnu. Einnig voru kynnt til sögunnar mörg kennslugögn svo 

sem einfestukubbar, pinnabretti, rökkubbar, pappaform, brotabútar, mælitæki o.fl. Þessi 

kennslugögn voru ætluð til að koma til móts við áhuga og þarfir nemenda.  

   

Talnaspegill  

Talnaspegill er fysta bók námsefnisflokksins, Stærðfræði handa grunnskólum. 

Tilraunaútgáfa kom út 1979 en endanleg útgáfa kom árið 1982. Talnaspegill fjallar, eins 

og nafnið bendir til, að mestu leyti um heilar tölur og hvernig þær endurspegla tilveruna 

á ýmsan hátt (Anna Kristjánsdóttir o.fl. 1982). 

 Í Talnaspegli tengja höfundar viðfangsefni þáttum úr menningarsögunni, til þess 

að veita innsýn í hvernig þróun stærðfræði hefur átt sér stað. Mikið er af orðadæmum, 

einstaklingsverkefnum og verklegum æfingum en talsverð vöntun er á þrautum, 

hópverkefnum og svonefndum „drillæfingum“. Í formála bókarinnar segir að lögð sé 

aukin áhersla á hugarreikning, notkun vasareikna sem og verkefni sem höfða til 

útsjónarsemi og skapandi hugsunar nemenda (Anna Kristjánsdóttir o.fl. 1982). 

 Engin rúmfræði er í Talnaspegli, þar sem Hornalína, hin bókin sem ætluð er 

8.bekk (þá 7. bekk), fjallar ítarlega um þann þátt.  
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Hornalína  

Önnur bók námsefnisflokksins, Hornalína, eftir Önnu Kristjánsdóttur o.fl. var gefin út 

árið 1985. Eins og nafnið gefur til kynna fjallar hún einkum um rúmfræði og þá ekki síst 

í þeim tilgangi að vekja athygli nemenda á því hve víða stærðfræði kemur fyrir í 

umhverfinu og hve oft menn nota hana í daglegu lífi, eins og segir í formála bókarinnar 

(Anna Kristjánsdóttir, 1989).  

Hornalína inniheldur mikið af orðadæmum og einstaklingsverkefnum. Mörg 

þessara einstaklingsverkefna má þó vinna í hópum. Eitthvað er um „drillæfingar“ og eru 

fáeinar slíkar í rúmfræðiköflum bókarinnar. Höfundar tengja námsefni sumra kafla 

mikið við raunveruleikann með stærðfræði úr daglegu lífi. Nokkrar þrautir prýða bókina 

en mættu vera talsvert fleiri. Annars er bókin ágætlega myndskreytt og mörgum dæmum 

fylgja myndir. Lítið ber á formúlum í bókinni og mættu þær vera meira áberandi, eins 

og t.d. í afmarkaðan kassa. 

Rúmfræðikaflar bókarinnar eru Tangram, Horn, Mælingar, Speglar og horn, 

Þrívídd 1 og 2, Flatarmál 1 og 2, Sexhyrningar og Hringir 1, 2 og 3. Í upphafi bókar er 

lögð áhersla á hornafræði, nemendur læra þar um stærðir ýmissa horna með því að 

tengja stærðir hornanna við raunverulega hluti eins og mannslíkamann, klukku og 

byggingar. Næst eru teknir fyrir snúningar og flutningar, en þar er lögð áhersla á að 

horn og snúningar séu nátengd hugtök, en það auðveldar skilning á þessum hugtökum. 

Til þess að auka skilning nemenda eru þeir látnir vinna með spegla. Í kaflanum um 

mælingar fá nemendur að mæla ýmis rúmfræðileg fyrirbrigði, t.d. handlegginn á sér og 

brosvídd, einnig mæla þeir alls kyns ferninga, ferhyrninga, plötur, bíla, kassa o.s.frv.  

Í kaflanum Þrívídd 1 reikna nemendur út rúmmál ýmissa forma. Þar notfæra þeir 

sér hjálpargögn og þá aðallega kubba til að reikna út rúmmál t.d. ýmissa bygginga. Í 

kaflanum Þrívídd 2 er bætt inn þríhyrningum og þar þurfa nemendur að kljást við 

flóknara rúmmál. Næstu tveir kaflar heita Flatarmál 1 og 2, þar þurfa nemendur að 

reikna flatarmál alls kyns ferhyrninga, þríhyrninga sem og læra á hnitakerfi.  

Að lokum eru kaflar sem nefnast Sexhyrningar, Hringir 1, 2 og 3, Skákborðið og 

Kassar og rúmmál þar sem farið er ítarlega í hringi. Nemendur læra um lögun hrings 

sem og að reikna ummál, þvermál, radíus og flatarmál þeirra. 

Í bókinni er lögð rík áhersla á óformlega rúmfræði. Höfundar mælast til að 

nemendur rannsaki og kanni fyrst öll rúmfræðiform áður en þeim er kynntar reglur 

tiltekins forms. Þar má t.d. nefna þrívíddarkaflann þar sem nemendur rannsaka og velta 

fyrir sér lögun þrívíðra forma áður en þeir halda út í útreikninga. Dæmi: 
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Veldu þér tvo mismunandi kubba og raðaðu þeim saman á þrjá mismunandi 
vegu. Teiknaðu lausnirnar. Eru þær jafnstórar að rúmmáli? Hvers vegna? 

 

Stærðfræði handa grunnskólum 7, Hornalína 1989, bls. 28 

 

Uppsetning bókarinnar leggur upp með að nemendur beiti tengslaskilning til að ná betri 

grunnskilningi á námsefninu. Í upphafi allra kafla leggja höfundar upp með að 

nemendur tileinki sér raunverulegar aðstæður og tengi þær við námsefnið svo þeir geti 

nýtt sér þær hugmyndir sem þeir búa yfir við lausn verkefna. Viðfangsefni um slíkar 

aðstæður er að finna á bls. 8 og er eftirfarandi: 

 
 
Skrifaðu hjá þér eins nákvæmlega og unnt er, hvaða horn sundmaðurinn myndar 

með líkama sínum á hverri mynd fyrir sig. 

 

Stærðfræði handa grunnskólum 7, Hornalína 1989, bls. 8  

 

Út frá tengslaskilningi má sjá að höfundar leggja til að aðleiðslu sé beitt við 

röksemdarfærslu, þar sem nemendur rannsaka viðfangsefnið fyrst áður en þeir læra 

reglur þess.  

 

Sjónarhorn  

Sjónarhorn eftir Önnu Kristjánsdóttur o.fl. sem kom út árið 1989 er þriðja bók 

námsefnisflokksins. Í formála bókarinnar er sagt: 

Það er ekki tilviljun sem ræður nafni bókarinnar, Sjónarhorn. Í daglegum 
samskiptum manna er það oft svo að þeir sjá hlutina hver frá sínu sjónarhorni. 
Og sýnist þá sitt hverjum. 

 

Stærðfræði handa grunnskólum, Sjónarhorn 1989 
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Í bókinni er rúmfræðinni gerð ágæt en óhefðbundin skil. Í bókinni leggja höfundar 

mikla áherslu á lesskilning nemenda þar sem orðadæmi eru langstærsti dæmaflokkurinn 

í bókinni. Töluvert er um endurtekningaæfingar eða „drillæfingar“ og þær er allar settar 

upp sem orðadæmi. Nánast engin hópverkefni eða þrautir prýða bókina en talsvert er 

um verklegar æfingar sem vinna má inni í skólastofunni. 

 Rúmfræðikaflar bókarinnar eru þrír, þeir eru: Bekkjarblaðið, Listamenn í starfi 

og Escher. Kaflinn Bekkjarblaðið tekur fyrir hlutföll og flatarmál pappírs eins og t.d. 

A3, A4 og A5 pappírsarka. Nemendur læra hvernig má finna hlutföll milli þessara 

stærða sem og flatarmál þeirra. Næsti kafli, Listamenn í starfi, sýnir nemendum að 

rúmfræðin er alls staðar í umhverfinu. Höfundar leggja þar áherslu á að nemendur geri 

sér grein fyrir í hvaða störfum má finna rúmfræðiform. Þar má nefna stöf eins og 

handverk, leirgerð, grafíska hönnun og gullsmíði. Öll dæmi kaflans gera ráð fyrir því að 

nemendur setji sig í spor hvers starfsmanns og hjálpi þeim að leysa verkefnin, en það 

geta verið rúmfræðiform eins og t.d. hringur. Í kaflanum Escher fá nemendur að sjá 

hvernig má raða saman alls kyns formum á fjölbreyttan hátt eins og hinn virti 

stærðfræðingur Maurits Escher var þekktur fyrir.    

 Eins og í öllum bókarflokknum er lögð hvað mest áherslu á óformlega rúmfræði, 

tengslaskilning og aðleiðslu við röksemdafærslu. Höfundar leggja upp með að 

nemendur finni fyrst aðferð áður en þeir halda út í almenna útreikinga með formúlum. 

Nemendur nýta sér fyrri hugmyndir, hugtök og reynslu til að finna lausnir við 

verkefnum bókarinnar. Í flestum tilfellum tengja höfundar verkefnin við stærðfræði í 

daglegu lífi, þar sem nemendur fá að mæla og kanna til að komast að 

niðurstöðu.Viðfangsefni þar sem nemendur fá að mæla og kanna til að komast að 

niðurstöðu má finna í kaflanum Listamenn í starfi og er eftirfarandi: 

 

Stærðfræði handa grunnskólum, Sjónarhorn 1989, bls. 64 
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Skuggsjá 

Efni Skuggsjár er sniðið með tilliti til þess að vera milliþáttur til að viðhalda því sem 

kynnt hefur verið í Talnaspegli, Hornalínu og Sjónarhorni að bæta nokkru við það og 

að undirbúa heildaryfirsýn sem fæst með bókunum Baugabrotum og Hringsjá (Anna 

Kristjánsdóttir o.fl. 1990). 

Skuggsjá sem kom út árið 1990 er fjórða bókin í þessum námsefnisflokk. Hún er 

rík af orðadæmum og einstaklingsverkefnum sem hjálpa nemendum að byggja upp betri 

lesskilning og rökskilning á námsefninu. Mikið er um verklegar æfingar sem og 

einstaklingsverkefni sem má vinna í hóp. Lítið er hins vegar um drillæfingar og þrautir, 

þó má finna fáeinar. Bókin er vel myndskreytt og tengja höfundar stærðfræðina mikið 

við daglegt líf, þar sem nemendur fá að kljást við verkefni úr raunveruleikanum. 

Fyrsti kafli Skuggsjár heitir Bústaðir manna og umhverfi og er á bls. 5-18, en 

hann er jafnframt eini rúmfræðikafli bókarinnar. Í kaflanum glíma nemendur t.d. við 

stærð bílastæðis, skipulag bæja og uppbyggingu húsa. Einnig fást þeir við að reikna 

rúmmál hluta eins og upprúllaðs sívalingslaga teppis og hringlaga stiga.  

Bókin mælir með því að nemendur nýti sér hjálpargögn til þess að átta sig betur 

á námsefninu. Nánast engar formúlur er að finna í kaflanum, þar sem ætlun höfunda er 

að nemendur vinni sig sjálfir fram að formúlunum. 

Höfundar bókarinnar byggja mikið á óformlegri rúmfræði. Ætlast er til að 

nemendur  uppgötvi, kanni, skynji, byggi og átti sig á hinum ýmsu formum 

rúmfræðinnar. Til að mynda eru mörg dæmi byggð þannig upp að nemendur gera fyrst 

tilraunir og athuganir áður en þeir sýna útreikninga. Bókin byggir einnig á 

tengslaskilningi nemenda, þar sem mælst er til að nemendur uppgötvi sjálfir aðferðir 

eða reglur út frá fyrri hugmyndum og reynslu. Höfundar Skuggsjár ætlast til að 

nemendur beiti aðleiðslu við röksemdafærslu, en í aðleiðsluaðferðinni beita nemendur 

fyrri hugmyndum, hugtökum, þekkingu og reynslu við mælingar og útreikninga á 

dæmum kaflans. Dæmin geta t.d. tengst byggingum, byggingu húsa, skipulagi bæja og 

stærð bílastæðis og nemendur þurfa að finna formúlur fyrir t.d. flatarmáli, rúmmáli og 

ummáli ýmissa marghyrninga og tengja þær við raunveruleg verkefni. Viðfangsefni um 

aðleiðslu við röksemdarfærslu er að finna á bls. 5. Þar eru nemendur leiddir að 
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niðurstöðunni um rúmmál pýramída: 

 

 

Stærðfræði handa grunnskólum 8, Skuggsjá 1990 

 

Baugabrot  

Næst síðasta bókin í bókaflokknum eftir Önnu Kristjánsdóttur o.fl. er Baugabrot sem 

kom út árið 1991. Í bókinni eru tekin fyrir svipuð viðfangsefni og nemendur hafa fengist 

við áður en reynt er að dýpka skilning, auka færni og að setja efnið í víðara samhengi. Í 

formála bókarinnar segir: 

 
Nafn bókarinnar, Baugabrot, vísar í það að hér ætti nemendum að gefast tóm til 
að brjóta viðfangsefnin betur til mergjar, raða saman þekkingarbrotum og fá 
þannig heilsteyptari mynd af ýmsum efnisþáttum stærðfræðinnar. 
 

Stærðfræði handa grunnskólum 9, Baugabrot 1991 

 

Líkt og í öðrum bókum bókarflokksins er mest lagt upp úr lesskilningi nemenda, þar 

sem orðadæmi ásamt einstaklingsverkefnum eru ríkjandi. Lítið er um hópverkefni og 

þrautir en verklegum æfingum eru aftur á móti gerð ágæt skil. Ágæt tenging er á milli 
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mynda og dæma bókarinnar, en lítið um formúlur og nánast engar drillæfingar eða 

endurtekningaæfingar. 

 Rúmfræðikaflar bókarinnar eru Flatarmyndir, Stækkun og smækkun og Jöfnur 

og gröf.  Í kaflanum Flatarmyndir er sjónum beint að þríhyrningi, tígli, samsíðungi, 

trapisu og reglulegum sexhyrningi og formúlum þeirra. Lögð er rík áhersla á formúlur 

hinna ýmsu forma og þá sérstaklega flatarmálsformúlur. Einnig eiga nemendur að 

tileinka sér ýmis hugtök þeim tengd t.d. hæð og grunnlínu þríhyrnings. Kaflinn Stækkun 

og smækkun tekur fyrir hlutfallareikning. Nemendur leysa þar ýmis verkefni þar sem 

þeir þurfa ýmist að stækka eða smækka ákveðið form og finna hlutfallið þar á milli. Í 

Jöfnur og gröf læra nemendur betur um hnitakerfið, en höfundar ætlast til að nemendur 

geti lesið út úr hnitakerfum sem og fært inn í þau. Einnig leggja þeir áherslu á að 

nemendur geti lesið og fært inn í gildistöflur.  

 Í Baugabroti blanda höfundar saman óformlegri- og formlegri rúmfræði, þó 

megináherslan sé lögð á óformlega rúmfræði. Lagt er upp með að nemendur finni 

reglurnar sjálfir með athugunum og lestri í upphafi kaflans áður en bókin kynnir þær 

formlega. Eftir kynningu reglna æfa nemendur sig á þeim með ýmsum orðadæmum og 

drillæfingum. Dæmi um blöndun formlegrar og óformlegrar rúmfræði má finna í 

kaflanum Flatarmyndir:  

 

 

Reyndu að koma jöfnunum hér að ofan í orð á ýmsa vegu og athugaðu hvort þér 
finnst léttara að skilja þær á þann veg en með táknunum. 

 
Stærðfræði handa grunnskólum 9, Baugabrot 1991 

 

Hringsjá  

Hringsjá sem kom út árið 1981 og er eftir Önnu Kristjánsdóttur og fleiri er síðasti 

hlekkurinn í keðju stærðfræðibóka fyrir grunnskóla. Í henni er reynt að skapa yfirsýn 
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yfir það efni sem nemendur hafa fengist við í fyrri bókum og til að gefa þeim kost á að 

sjá það í betra samhengi. Í formála bókarinnar segir: 

 

Eins og í næstu bók á undan þessari, Sjónarhorni, hefur höfundahópurinn lagt 
áherslu á að sýna þér bæði fram á hagnýtt gildi stærðfræðinnar í daglegu lífi og 
að draga fram ýmis þau atriði sem eru grundvöllur frekara náms. 
 

Stærðfræði handa grunnskólum 9, Hringsjá 1981 
 

Líkt og í fyrri bókum námsefnisflokksins má sjá að uppsetning kafla einkennist af 

orðadæmum, þar sem nemendur þurfa að beita lesskilningi og útreikningum við lausn 

dæma. Ásamt orðadæmum er mikið af drillæfingum og einstaklingsverkefnum, þar sem 

nemendur endurtaka dæmin til að ná betri tökum og skilningi á námsefninu. Lagt er upp 

með að nemendur vinni einir og sér en ekki í hóp. Lítið er um þrautir í bókinni en þær 

koma þó aðeins fyrir sem orðadæmi. Algjör vöntun eru á verklegum æfingum og 

hópvinnuverkefnum, þó það megi vinna mörg einstaklingsverkefnanna í hópum. 

Í bókinni er rúmfræðinni gerð fremur góð skil í bókarköflum, Rúmfræði 1 á bls. 40-57 

og Rúmfræði 2 á bls. 110-116.  

Í Rúmfræði 1 eru teknar fyrir flatarmælingar, lestur af grafi, umskrift formúla, 

ummál og flatarmál, hlutföll, horn og hornamælingar, miðjur þríhyrninga, flutningar og 

unnið með vasareikni. Í kaflanum er farið í flatarmælingar, þar sem nemendur eiga að 

finna flatarmál og ummál ýmissa mynda. Flatarmáls og ummálsreglur eru gefnar upp 

samsíða sumum dæmum en alls ekki öllum. Dæmi um marghyrninga sem nemendur 

kljást við eru hringur, kassi, þríhyrningur, sexhyrningur, tígull og trapisa. Í 

undirkaflanum, Lestur á grafi, læra nemendur að lesa graf sem og skrifa inn á graf, 

einnig eru tekin fyrir hlutföll, horn og hornamælingar, miðjur þríhyrninga og flutningar. 

Að síðustu er einn undirkafli sem þjálfar nemendur einungis í að vinna með vasareikni.  

Kaflinn Rúmfræði 2 tekur fyrir strendinga og sívalinga, pýramída og keilur, 

bútasaum og hellulögn og hjarta- og nýrnaferil. Í kaflanum er farið út í flóknari 

útreikninga en í fyrri kaflanum. Nemendur læra að reikna rúmmál strendings, sívalings, 

pýramída, keilu og kúlu og einnig læra þeir að finna óþekkta stærð þríhyrnings með 

reglu Pýþagórasar. Lagt er upp með að nemendur læri ýmis hugtök tengd þessum 

marghyrningum. Í undirkaflanum Bútasaumur og hellulögn læra nemendur hvernig má 

raða saman alls konar marghyrningum eins og hringjum, sexhyrningum, ferningum 

o.s.frv.  



25 
 

Töluvert er um formlega rúmfræði í Hringsjá. Lagt er upp með að nemendur 

reikni dæmi, þar sem bæði ákveðnar lengdir, stærðir og formúlur eru gefnar. Á bls. 42-

43 í bókinni er lýsandi dæmi fyrir formlega rúmfræði, þar sem nemendur reikna dæmi 

eftir fyrirfram gefnum lengdum og formúlum: 

   

 

Stærðfræði handa grunnskólum, Hringsjá 1981 

  

Lítið er um óformlega rúmfræði, en þó eru þar fáein dæmi. Í þeim dæmum fá nemendur 

að uppgötva sjálfir hvernig leysa skal dæmið. Þeir fá að kanna, mæla og reikna til að 

komast að niðurstöðu. Viðfangsefni um óformlega rúmfræði er t.d. að finna á bls. 41 og 

er eftirfarandi:  

 

 

 
Stærðfræði handa grunnskólum Hringsjá 1981 

 

Skilningur á rúmfræðiköflum bókarinnar byggist á tæknilegum skilningi en þó má finna 

fáein dæmi sem byggja á tengslaskilningi. Mælst er til, samkvæmt uppsetningu bókar, 

að nemendur læri fyrst formúlur utanbókar og æfi sig síðan á þeim með endurteknum 

æfingum. Bókin mælir því með afleiðslu við röksemdafærslu.  
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Almenn stærðfræði fyrir grunnskóla 
Námsefnisflokkurinn Almenn stærðfræði fyrir grunnskóla kom út á síðari hluta áttunda 

áratugarins, nánar tiltekið 1987-1989. Almenn stærðfræði fyrir grunnskóla er sænskur 

bókaflokkur sem var þýddur yfir á íslensku af Hildigunni Halldórsdóttur og Sverri 

Einarssyni. Í námsefnisflokknum eru þrjár bækur, þ.e.a.s. Almenn stærðfræði fyrir 

grunnskóla I, II og III.  

 Uppbygging bókanna er eftirfarandi. Hver kafli námsefnisflokksins hefur að 

geyma einfaldar og stuttar útskýringar á nýjum hugtökum og aðferðum, leyst dæmi sem 

gefa til kynna að á ferðinni séu ný atriði, mörg misþung dæmi svo að allir nemendur fái 

viðfangsefni við sitt hæfi og sjálfspróf þar sem nemendur geta gengið úr skugga um 

hvort þeir hafi náð tökum á námsefninu. Hver kafli endar með útdrætti á helstu atriðum 

kaflans, dæmaköflum með ýmsum dæmum af mismunandi þyngd, dæmakafla þar sem 

grundvallaratriðin eru þjálfuð og nokkrum stærðfræði þrautum. Bókinni lýkur svo á 

upprifjunardæmum fyrir hvern kafla þar sem dæmum úr fyrri köflum er skotið inn á 

milli. Námsefnisflokknum fylgir svo þemahefti með viðameiri dæmum, þar sem 

nemendur fá tækifæri til að nýta sér kunnáttu sína í stærðfræði sem og 

kennsluleiðbeiningar með tillögum um námsáætlun og kennsluaðferðir (Almenn 

stærðfæði, 1987). 

  

Almenn stærðfræði I 

Í öllum bókum bókaflokksins Almenn stærðfræði fyrir grunnskóla er gott efnisyfirlit. 

Almenn stærðfræði fyrir grunnskóla I kom út árið 1987 eða á sama tíma og 

námsefnisflokkur Önnu Kristjánsdóttur og félaga. Þessi flokkur er allt öðruvísi byggður 

upp en námsefnisflokkur Önnu og félaga. Mikið er um „drillæfingar“ og orðadæmi, þar 

sem nemendur endurtaka ákveðinn námsþátt í sífellu og reikna æfingadæmi. Nokkuð er 

um þrautir og hópverkefni en talsverð vöntun er á verklegum æfingum og fremur veik 

tenging við veruleika daglegs lífs, þó svo að tilvalið sé að tengja rúmfræði við 

stærðfræði í daglegu lífi.  

Í hverjum kafla má finna ýmis æfingadæmi og í kaflalok er sjálfspróf. Í upphafi 

hvers kafla eru hugtök skilgreind og farið í hvernig megi nýta þau. Ítarlegar útskýringar 

eru á formúlum og eru þær talsvert fleiri en í bókarflokki Önnu og félaga. Myndir fylgja 

mörgum dæmum sem hjálpa nemendum að byggja upp undirstöðuskilning á námsefninu 

og tengja það við raunveruleikann. 
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Kafli 3, á bls. 76-123, í bókinni er eini rúmfræðikafli bókarinnar. Hann skipist í 

nokkra undirkafla sem eru: Horn, Horn í þríhyrningi, Lengd á striki og Flatarmálsvæði. 

Einnig eru tvö sjálfspróf sem og ýmis dæmi 3A, 3B og 3C. Í kaflanum Rúmfræði er 

fjallað um snúninga og horn, hornasummu þríhyrnings, óþekkt horn, jafnarma 

þríhyrninga, jafnhliða og jafnarma þríhyrninga, lengd striks, mælikvarða, helstu 

reiknireglur fyrir ýmsa marghyrninga, o.fl. Helstu hjálpargögn eru til að mynda skífurit, 

klukka, gráðubogi, reglustika og hringur. Nemendur kynnast sérstaklega gráðuboga þar 

sem þeir sýna ýmsar teikningar með honum. Kynnt eru ýmis hugtök þríhyrnings til að 

mynda hvasst, gleitt og rétt horn, jafnarma og jafnhliða. Lítil tenging er við daglegt líf, 

en kemur þó fyrir með verkefnum á borð við skakka turninn í Písa. Nemendur læra 

flatarmál og ummál ýmissa marghyrninga sem og formúlur þeirra. Einnig sjá þeir 

hvernig má skipta mismunandi marghyrningum í aðra minni marghyrninga. 

Í námsefnisflokknum Almenn stærðfræði fyrir grunnskóla leggja höfundar 

áherslu á formlega rúmfræði og afleiðslu við röksemdafærslu. Bókin leggur til að 

nemendur læri og átti sig á formúlum fyrst, áður en þeir reikna meðfylgjandi dæmi. 

Formúlum eru gerð ágæt skil, en þó mættu vera ítarlegri orðskýringar. Í kaflanum 

Rúmfræði er sýnidæmi á undan dæmi á bls. 99, þar sem beitt er aðferðinni afleiðslu við 

röksemdafærslu: 

 

 

Almenn stærðfræði fyrir grunnskóla I 1991  

 

Eins og bókin er uppsett er lögð áhersla á tæknilegan skilning. Í raun er lagt upp með að 

nemendur læri formúlurnar með sífelldum endurtekningum, en kynni sér þær ekki sjálfir 

eða skilji hvernig þær eru hugsaðar. Eftir að hver formúla hefur verið kynnt, eru alltaf 

meðfylgjandi æfingar, þar sem nemendur æfast í að nota formúlurnar. Fyrir vikið læra 
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nemendur formúlurnar með páfagaukalærdómi og vafamál hversu mikill skilningur situr 

eftir.  

 

Almenn stærðfræði II 

Í Almennri stærðfræði fyrir grunnskóla II, sem kom út árið 1988, eru kaflarnir Hringur, 

Einslögun og Hnitakerfi, þar sem farið ítarlega í ákveðna efnisþætti rúmfræðinnar. Lagt 

er upp með að nemendur geti reiknað ummál rétthyrnings og hrings sem og reiknað 

flatarmál samsíðungs og hrings. Þá eru nemendum kennd hugtökin einslögun, aljöfnun, 

stækkun og smækkun, þar sem m.a er farið í hlutfallamælikvarða á landakortum og 

vinnuteikningum. Einnig eiga nemendur að tileinka sér hnitakerfið m.a. alla fjórðunga 

innan þess. 

Fyrsti kaflinn heitir Hringur, á bls. 80-109. Í kaflanum Hringur læra nemendur 

ýmis hugtök, reikniformúlur og reikningsaðferðir sem tengjast hring. Þar má nefna 

radíus, þvermál, ummál, miðpunkt, flatarmál o.s.frv. Höfundar leggja líka upp með að 

nemendur tileinki sér ummál, þvermál, radíus, flatarmál og hlutfall milli þvermáls og 

flatarmál hrings. Mörg góð sýningardæmi prýða kaflann en þau eiga að vera vísbending 

um það hvernig nemendur geti leyst dæmin sem koma í kjölfarið.  

Næsti rúmfræðikafli heitir Einslögun og er á bls. 165-195. Kaflinn tekur fyrir 

hugtök eins og hlutföll, einslögun og mælikvarða á þríhyrningum. Í undirkaflanum 

Hlutföll læra nemendur um hlutföll á milli ýmissa hluta, talna, lengda og stærða. Í 

undirkaflanum Einslögun læra nemendur um hugtakið einslögun og fá alls kyns æfingar 

með marghyrningum. Næsti undirkafli heitir Mælikvarði, þar er ætlunin að nemendur 

þjálfist í mælingum og að finna hlutföll á milli t.d. ákveðinna marghyrninga eða strika.   

Eins og ég nefndi í umfjöllun minni um fyrstu bókina í námsefnisflokknum, 

leggja höfundar áherslu á tengslaskilning, formlega rúmfræði og afleiðslu 

röksemdafærslu. Bókin Almenn stærðfræði fyrir grunnskóla II er byggð upp á svipaðan 

hátt, en þó eru undantekningar. Til að mynda í kaflanum um Hring, þar fá nemendur 

smá inngangskafla um skilgreiningu hrings og hvernig hann er uppbyggður, þar eru 

hugtök honum tengd einnig ágætlega skilgreind. Höfundar notast því örlítið við 

óformlega rúmfræði, þar sem nemendur fá tækifæri til að gera sér í hugarlund og 

rannsaka hvernig ákveðnar formúlur eru fengnar. Megináherslan er hins vegar á 

formlega rúmfræði, þar sem áhersla er lögð á að nemendur læri formúlur og aðra 

efnisþætti og þjálfist í notkun þeirra með drillæfingum. Verklegar æfingar eða tilraunir 
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eru hverfandi. Þessi kennslufræði byggist á afleiðsluaðferð, það er að gefin er formúla 

og nemendur beita henni. Dæmi um slíka kennslufræði er í kaflanum Hringurinn á bls. 

87 og er eftirfarandi: 

  

 

Teiknaðu mynd og reiknaðu ummál hrings með þvermáli 
 a) 2,0 cm  b) 1,5 cm  c) 18 mm, d) 12mm  

 
Almenn stærðfræði II  1991 

 

Almenn stærðfræði III 

Þriðja og síðasta bók þessa námsefnisflokks er Almenn stærðfræði fyrir grunnskóla III. 

Uppbygging hennar er að mörgu leyti eins og forvera hennar, þ.e. „drillæfingar“, 

orðadæmi og einstaklingsverkefni eru ríkjandi verkefni. Tvær undantekningar eru þó í 

köflum bókarinnar, önnur er sú að höfundar tengja saman námssviðin algebru og 

rúmfræði, en þessi tenging höfunda gerir það að verkum að nemendur geta nýtt sér 

hugtök, aðferðir og formúlur annars sviðsins og yfirfært það á hitt. Hin undantekningin 

er í kaflanum Stærðfræði í daglegu lífi, en þar fá nemendur að spreyta sig á verkefnum 

úr raunveruleikanum, tekið skal fram að kaflinn Stærðfræði í daglegu lífi er ekki 

rúmfræðikafli. Fyrir utan þessar undantekningar eru dæmin svipuð og í fyrri bókum en 

örlítið flóknari enda er þetta síðasta bindið í námsefnisflokknum.   

Tveir rúmfræðikaflar eru í bókinni og heita þeir Rúmmálsfræði, á bls. 60-99 og 

Sannanir í rúmfræði, á bls. 178-223. Í þeim köflum mælast höfundar til að nemendur 
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þekki helstu hugtök rúmfræði, hafi gott vald á metrakefrinu og mælingum, geti 

skilgreint einfaldar sannanir, geti reiknað ummál og flatarmál algengra flatarmynda sem 

og rúmmál og yfirborð einfaldra þrívíðra hluta.  

Fyrri kaflinn, Rúmmálsfræði, tekur fyrir flóknari útreikninga á marghyrningum 

en í fyrri bókum. Í kaflanum er sjónum beint að þrívídd. Nemendur þurfa þar að finna 

ummál, rúmmál, flatarmál og yfirborðsflatarmál ýmissa marghyrninga eins og 

strendinga, sívalinga, pýramída, keilu og kúlu. Ný hugtök eru kynnt eins og grunnflötur, 

hliðarflötur, hliðarbrún og grunnflötur.  

Inngangskafli síðari kaflans, Sannanir í rúmfræði, hefst með smá söguinntaki frá 

Evklíð og Ptolemaios. Í kaflanum er farið nokkuð ítarlega í hugtökin horn, samsíða 

línur, þríhyrninga og ólíkar gerðir þeirra, hornasummu, aljöfnun, ferhyrninga, jafnarma 

þríhyrninga, ferilhorn, einslögun o.fl. Lögð er áherslu á að nemendur átti sig á muninum 

á því að regla sé sennileg og sönnun reglu sem og hvað er sönnun í rúmfræði og hvernig 

hún er framkvæmd. Einnig eiga nemendur að sanna þær reglur sem þeir hafa séð áður 

sem og að vita muninn á skilgreiningu og reglu og fullyrðingu og sönnun. 

 Eins og í öllum námsefnisflokknum er megináhersla lögð á formlega rúmfræði. 

Formúlur eru fyrst kynntar, því næst eru tekin fyrir sýnidæmi og loks æfa nemendur sig 

á formúlunum með endurteknum æfingum. Viðfangsefni um slíka kennslufræði er að 

finna í kalfanum Rúmmálsfræði á bls. 63-64 og er eftirfarandi: 

 

 

Reiknaðu rúmmál kassa sem er í laginu eins og ferstrendingur með hliðarbrúnir  

a)   5,0 cm, 3,7 cm og 2,0 cm    b)   12,5cm, 8,0 cm og 6,7 cm   

 

Almenn stærðfræði III  1991  
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8-tíu 
Höfundar námsefnisflokksins 8-tíu eru Guðbjörgu Pálsdóttir og Guðný Helga 

Gunnarsdóttir. Hann er hugsaður fyrir nemendur á efsta stigi grunnskóla eða 8.-10. 

bekk. Flokkurinn inniheldur sex bækur þær eru 8-tíu stærðfræði 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Tekið 

skal fram að síðasta bók námsefnisflokksins verður ekki tekin hér fyrir, sökum þess 

hversu seint hún kom út.  

Námsefnisflokkurinn er ágætlega uppsettur, þar sem hver efnisþáttur innan 

stærðfræðarinnar fær einn til þrjá kafla í hverri bók. Í upphafi hvers kafla er talað í 

kringum heiti kaflans og fyrir þeim markmiðum sem hver nemandi á að tileinka sér í 

kaflalok. Kaflauppsetning námsefnisflokksins er einnig öðruvísi uppsett og gera 

höfundar það til að tengja saman efnisþætti. Námsefnisflokkurinn er ágætlega 

myndskreyttur eftir Halldór Baldursson. Þar fá þrívíddarmyndir að njóta sín, þar sem 

þær eru teiknaðar í lit, til þess að nemendur eigi auðveldara að tileikna sér ýmis form 

eins og t.d. þrívítt rúm. Höfundar gefa einnig stærðfræðinni sögulegt gildi með 

fróðlegum söguinnlögnum úr stærðfræði. Margar útfærslur eru á formúlum kaflanna og 

ætti nemandi að meðtaka hverja formúlu fyrir strax. Lítum nánar á bókaflokkinn. 

 

8-tíu Stærðfræði 1 

Fyrsta bók námsefnisflokksins, 8-tíu Stærðfræði 1, var gefin út árið 2005. Hún er 

hugsuð fyrir 8. bekk að hausti. Hún skiptist í níu kafla og í hverjum kafla er fjallað um 

einn efnisþátt stærðfræðinnar. Hafa þarf samt í huga að efnisþættir stærðfræðinnar 

fléttast saman og styðja hvern annan. Huga þarf einnig að tengslum stærðfræðinnar við 

aðrar námsgreinar og daglegt líf, eins og segir í ábendingu Til nemenda (8-tíu 

Stærðfræði 1, 2005). 

Bókin skartar tveimur rúmfræðiköflum. Það eru kaflarnir Hringir og hyrningar, 

bls. 4-20 og Þrívídd, bls. 66-76.  

Í fyrri kafla bókarinnar er farið í að skoða umhverfið en þar má finna margar 

gamlar hringlaga byggingar og ýmiss konar mynstur s.s. boga er myndast þegar hringir 

skarast. Við hönnun slíkra bygginga var og er notaður hringfari. Í kaflanum er lögð rík 

áhersla á að nemendur tileinki sér notkun hringfara og læri hvernig megi teikna einfalda 

marghyrninga með honum. Nemendur eiga einnig að kynnast og ná góðum tökum á 

hugtökum kaflans s.s. hring og marghyrningum. Einnig er lögð rík áhersla á flatarmál 
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þríhyrnings, ferhyrnings og hrings sem og hornasummu marghyrninga. Kaflinn 

inniheldur mikið af orðadæmum og nokkuð er um drillæfingar. Einnig eru fáeinar 

þrautir sem tengjast efni kaflans. Hvorki hópverkefni eða verklegar æfingar er að finna í 

kaflanum, þó vissulega megi beita hópvinnu og framkvæma verklegar æfingar við 

útfærslu verkefna. 

Eins og við vitum lifum við í þrívíðum heimi og flestir hlutir í umhverfi okkar 

hafa þrjár víddir. Í kaflanum Þrívídd læra nemendur um marghyrninga í þrívíðu formi. 

Þar læra þeir að reikna út rúmmál ferhyrnings, fernings og sívalings. Lagt er upp með að 

nemendur læri hugtök þrívíðs forms eins og grunnflötur, hæð, lengd, breidd og þykkt. 

Kaflinn er ríkur af hópverkefnum og verklegum æfingum öfugt við fyrri kaflann. Með 

slíkum æfingum tengja höfundar námsefnið við raunveruleikann í þeim tilgangi að gera 

námsefnið áhugaverðara og auðvelda skilning á efninu. Talsvert er af orðadæmum og 

drillæfingum og nokkrar þrautir. Skemmtilegt er að sjá hversu mikið jafnvægi er á milli 

allra þessara þátta.  

Uppsetning bókar bendir til þess að höfundar leggi áherslu á óformlega rúmfræði 

í bland við smávegis formlega rúmfræði. Í hverjum kafla er lögð rík áhersla á óformlega 

rúmfræði og aðleiðslu við röksemdafærslu, þar sem nemendur fá að rannsaka og kanna 

efnið áður en þeir læra formúlur og reglur. Nemendur komast því smám saman að 

formúlum kaflanna sjálfir og þurfa því ekki að læra þær utanbókar til að ná tökum á 

þeim. Þetta má sjá í kaflanum Þrívídd á bls. 67. Viðfangsefnið er eftirfarandi: 

 

Bókin hefur þrjár víddir, lengd, breidd og þykkt. Finndu lengd, breidd og þykkt 
bókarinnar. Hvert er rúmmál hennar? 

 
8-tíu Stærðfræði 1 2005  

 
Eftir að nemendur hafa meðtekið formúlurnar eru þær kynntar formlega. Nemendur fá í 

kjölfarið drillæfingar og þar skiptir yfir í formlega rúmfræði.  

Mikið er lagt upp úr skilningi nemenda, þar sem nemendur nota tengslaskilning 

til að ná tökum á efninu. Höfundar byggja dæmi kaflanna upp þannig að nemendur geta 

tengt fyrri hugmyndir viðfangsefnunum og útvíkkað þannig sjóndeildarhringinn. Fyrir 

vikið eiga nemendur mun auðveldara að mynda nýjar hugmyndir. Viðfangsefni, á bls. 

69, sem byggir á tengslaskilningi er að finna í kaflanum Þrívídd: 
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8-tíu Stærðfræði 1, 2005 

 

8-tíu Stærðfræði 2 

Bókin 8-tíu Stærðfræði 2, sem út kom 2006, er ætluð 8. bekk að vori. Eins og fyrsta 

bókin er henni skipt í níu meginkafla, en auk þess eru nokkur stök verkefni milli kafla. 

Höfundar benda nemendum á mikilvægi hópvinnu að lausn verkefna í ábendingu Til 

nemenda, þar segir eftirfarandi: 

 
Stór hluti af stærðfræðinámi felst í að temja sér vinnubrögð stærðfræðinnar svo 
sem að rannsaka og leita að samhengi, finna mögulegar lausnir og rökstyðja 
þær. Oft reynir það á úthald og þrautseigju og gott getur verið að vinna saman 
að lausn verkefna. 
 

8-tíu Stærðfræði 2, 2006 
 

Bókin 8-tíu Stærðfræði 2 tekur fyrir þrjá rúmfræðikafla, þ.e.a.s. Jöfnur og 
línurit, bls. 30-42, Hnitakerfi og flutningar, bls. 42-52 og Metrakerfið, bls. 
110-111.  

Í fyrri kaflanum er fjallað um jöfnur og línurit, en eins og við vitum eru línurit 

mikið notuð til að koma upplýsingum á framfærði. Við gerð línurita þarf að safna saman 

upplýsingum og greina samband þeirra þar á milli. Í kaflanum er lagt upp með að 
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nemendur geti búið til og lesið úr tvívíðu línuriti. Nemendur læra hvernig á að gera 

gildistöflu fyrir línurit sem og hugtök henni tengd, en þar ber helst að nefna skurðpunkt 

við y-ás og hallatölu. Ekki er lögð mikil áhersla á vinnu með línurit í kaflanum heldur 

eru línurit kynnt til sögunnar með orðadæmum og drillæfingum í bland, en lítið er um 

hópverkefni, verklegar æfingar og þrautir. 

 Í seinni kaflanum er fjallað um hnitakerfi og flutninga, en hnitakerfi má nota til 

að lýsa staðsetningu punkta á tvívíðum fleti. Í kaflanum er lagt upp með að nemendur 

nái grunni í að lýsa staðsetningu punkta í hnitakerfi. Lögð er rík áhersla á hugtakið 

flutning og nemendur læra hvernig megi hliðra, snúa og spegla myndum í fleti. Dæmi 

kaflans ýta undir að nemendur nái góðum skilningi og tökum á þessum þremur 

hugtökum í flutningi. Til dæmis eru æfingar í því hvernig flytja megi mynstur á annan 

stað án breytinga á mynstrinu sjálfu. Síðar í kaflanum takast nemendur á við flutninga í 

hnitakerfi. Gott jafnvægi er á milli dæmagerða, þ.e. orðadæma, drillæfinga, verklegra 

æfinga, hópverkefna og þrauta. En þó er mest af orðadæmum eins og í öllum 

námsefnisflokknum. 

 Þriðji og kaflinn sem tengist rúmfræði er kaflinn Metrakerfið. Þar er kynnt fyrir 

nemendum helstu mælieiningar metrakerfis. Dæmi kaflans er fá og er ætlun höfunda 

einungis að kynna nemendur fyrir metrakerfinu. 

Í bókinni halda höfundar áfram að höfða til óformlegrar rúmfræði. Hins vegar 

kemur formleg rúmfræði ívið meira fyrir í þessari bók og þá sérstaklega í 

rúmfræðiköflum hennar. Í kaflanum Jöfnur og línurit kynnast nemendur ýmiskonar 

jöfnum þar sem þeir læra að vinna með óþekktar stærðir. Þar eru jöfnur skoðaðar og 

leiðir til að leysa þær. Nemendur fá að kynnast ýmsum leiðum til að leysa jöfnur og 

reikna svo meðfylgjandi viðfangsefni þeim tengd. Ef litið er yfir heildina má sjá að 

höfundar beita aðallega hugtökunum óformleg rúmfræði, aðleiðslu röksemdarfærsla og 

tengslaskilningi í rúmfræði köflum bókarinnar. Rökin fyrir því má sjá á viðfangsefnum 

þar sem nemendur rannsaka og kanna viðfangsefni áður en þeir komast að niðurstöðum 

með útreikningum.  

 

8-tíu Stærðfræði 3 

Bókin 8-tíu Stærðfræði 3, sem gefin var úr 2006, skiptist í sjö meginkafla. Hún er ætluð 

9. bekk að hausti. Námsefnið hennar er ætlað það hlutverk að styðja nemendur í námi 

sínu, þar sem lagt er til að nemendur fái yfirsýn yfir námið og setji sér markmið. 
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Þrír kaflar bókarinnar fjalla um rúmfræði. Það eru kaflarnir Rými á bls. 20-35, 

Jöfnur og gröf á bls. 51-62 og Stærðfræði í daglegu lífi, bls. 93-99. Kaflinn Rými er 

ríkur af orðadæmum og drillæfingum. Í kaflanum er lagt upp með að nemendur þekki 

einkenni tvívíðra og þrívíðra forma, kynnist ýmsum gerðum margflötunga, kynnist 

reglu Eulers, geti fundið rúmmál og yfirborðsflatarmál réttra strendinga og átti sig á 

þrívíðri teikningu. Æfingar bókarinnar stýra nemendum í að vinna sjálfstætt en inn á 

milli eru líka góð hópvinnuverkefni. Drillæfingar bókarinnar eru nánast öll orðadæmi, 

sem dýpka lesskilning nemenda enn frekar. Í kaflanum geta nemendur lesið sér til um 

sögu stærðfæði. Til að mynda er sagt frá Platón sem er kenndur við reglulega 

margflötunga í kaflanum Rými. Þessar sögulegu tengingar auðvelda  nemendum að 

setja efni kaflans í samhengi við raunveruleikann. 

 Þrautir kaflans eru skemmtilegar og tengjast vel efni hvers kafla. Formúlur 

kaflans eru ágætlega kynntar fyrir nemendum, t.d. er sagt frá hvaða fræðimaður kom 

með hverja formúlu, sagt er frá henni í orðum og á stærðfræðilegu formi, þar sem 

innihald formúlunnar er skilgreint. Einnig má finna innskot til hliðar þar sem nemendur 

fá formúlurnar beint í æð, t.d. Rúmmál sívalings er flatarmál grunnflatar · hæð.   

 Í kaflanum Stærðfræði í daglegu lífi, fá nemendur að tengja þá rúmfræði sem 

þeir hafa lært við raunveruleikann.  Nemendur fá þar að gera verklegar æfingar og 

hópvinnuverkefni.  Lagt er upp með að nemendur vinni í hópum eða sjálfstætt. Æfingar 

kaflans má annað hvort leysa úti eða inni í skólastofu. Tilgangurinn með því að tengja 

stærðfræðina við raunveruleikann, eins og gert er í kaflanum, er að auka skilning 

nemenda og skýra tilganginn með stærðfræðinámi. Kaflinn leggur upp með að 

kennslustundir séu brotnar upp t.d. með hópvinnuverkefnum, útikennslu eða verkefnum 

þar sem nemendur fá að vinna með raunverulega hluti.  

 Í bókinni halda höfundar áfram uppteknum hætti eins og frá fyrri bókum 

námsefnisflokksins. Mest áhersla er lögð á óformlega rúmfræði, tengslaskilning og 

aðleiðslu við röksemdafærslu. Í kaflanum Jöfnur og gröf er mælst til að nemendur þekki 

leiðir og sýni samband stærða með orðum, jöfnum, töflum sem og línuritum. Í kaflanum 

Rými eiga nemendur t.d. að þekkja einkenni tvívíðra og þrívíðra forma og eins og sjá má 

læra nemendur aðferðir og reglur eftir að þeir hafa velt fyrir sér af hverju og hvernig 

þær eru fundnar. Dæmi um lýsandi viðfangsefni þar sem óformleg rúmfræði, 

tengslaskilningur og aðleiðsla eru höfð í öndvegi er á bls. 21 og er eftirfarandi: 
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8-tíu Stærðfræði 3, 2006  

 

Hvað tengslaskilning varðar eiga nemendur að þekkja í kaflanum, Jöfnur og gröf, 

einkenni á jöfnu beinnar línu og geta notfært sé þau til að setja fram jöfnu með því að 

skoða graf. Þetta markmið höfunda flokkast greinilega undir tengslaskilning, þar sem 

nemendur nota fyrri hugmyndir til að koma með nýja hugmynd.  

 

8-tíu Stærðfræði 4 

Bókin 8-tíu Stærðfræði 4, sem kom út 2007, er ætluð 9. bekk að vori. Hún skiptist í átta 

meginkafla en auk þeirra eru nokkur verkefni á milli kafla. Hver kafli tekur fyrir einn 

ákveðinn efnisþátt stærðfræðinnar, en hafa skal samt í huga að þeir fléttast saman og 

styðja þar með hvern annan. Af þessum átta meginköflum eru tveir kaflar um rúmfræði, 

það eru kaflarnir Hlutföll bls. 4-21 og Hyrningar og hringir bls. 80-97.  

Í fyrri kaflanum er lagt upp með að nemendur öðlist færni í að fást við hlutföll, styrki 

tök sín á prósentureikningi, skoði og kanni ýmis stærðfræðileg viðfangsefni og kynnist 

hugtakinu einslögun.  

Kaflinn Hlutföll er ríkur af orðadæmum og eins og áður hefur komið fram eru 

drillæfingarnar í formi orðadæma. Dæmin eru mörg skreytt litskrúðugum myndum sem 

hjálpa nemendum enn frekar að byggja upp skilning á viðfangsefninu. 

Hópvinnuverkefnin eru mjög áhugaverð, þar fá nemendur að bregða út af vananum og 

kljást við öðruvísi verkefni með samnemendum sínum. Kaflinn gerir hugtakinu 
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einslögun góð skil, en þar fá nemendur að lesa sér til og gera verkefni um einslögun alls 

kyns marghyrninga sem og einslögun horna.  

Í kaflanum Hyrningar og hringir er lagt upp með að nemendur þekki ýmsar 

gerðir marghyrninga, geti fundið flatarmál, ummál, hornastærðir og hornasummu þeirra, 

rannsaki, greini og notfæri sér þekkingu af einu sviði til að leysa verkefni á öðru sviði. 

Nemendum er gert að tileikna sér hugtakið hring og hugtök honum tengd og þeim er 

kennt að notfæra sér hringfara. Kaflinn inniheldur mikið af hópverkefnum, orðadæmum 

og drillæfingum í formi orðadæma. Nemendum er kennt að notfæra sér hringfara og 

nota hann til að finna miðju striks, teikna horn og tvískipta horni á myndrænu formi. 

Einnig er vel greint frá hugtökum sem tengjast hring eins og miðstreng, streng, 

hringgeira, geisla (radíus) og boga.  

Markmið höfunda í fjórða bindi námsefnisflokksins eru mismunandi og t.d. er 

eitt þeirra að nemendur eigi að skoða og kanna ýmis stærðfræðileg viðfangsefni. Með 

því að rannsaka ná nemendur betri undirstöðuskilningi á hlutfallareikningi og geta því 

gert sér í hugarlund hvernig reikna skuli ýmis dæmi án formúlu. Tökum dæmi bls. 4 í 

kaflanum Hlutföll: 

 

 

 

8-tíu Stærðfræði 4, 2007  

 

 

Þetta er eitt af mörgum markmiðum sem flokkast undir óformlega rúmfræði og 

aðleiðslu við röksemdafærslu. Höfundar nálgast skilning nemenda á ýmsa vegu í 

bókinni, en byggja þó aðallega á tengslaskilningi. Í kaflanum Hyrningar og hringir er 

hópverkefni sem lýsir þessu vel. Verkefnið er eftirfarandi: 
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8-tíu Stærðfræði 4, 2007  
 

 

Í þessu dæmi má sjá að nemendur rifja upp fyrri formúlur til að komast að nýjum 

formúlum, þ.e. beita fyrri hugmyndum sínum til að komast að nýjum hugmyndum.  
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8-tíu Stærðfræði 5 

Bókin 8-tíu Stærðfræði 5, sem gefin var út 2007, er ætluð 10. Bekk að hausti. Bókin 

sem skiptist í átta meginkafla hefur að geyma tvo kafla um rúmfræði eins og forverar 

hennar. Þeir heita Rúmfræði og algebra bls. 4-23 og Pýþagóras bls. 67-76.  

Fyrri kaflinn Rúmfræði og algebra sameinar þættina tvo rúmfræði og algebru. Í 

kaflanum er ætlast til að nemendur geti notað algebru til að tákna samband stærða í 

rúmfræði. Einnig eiga nemendur að geta leyst rúmfræðileg viðfangsefni með því að 

setja upp jöfnur, þekkja og beita reglu Pýþagórasar sem og að þekkja  rétthyrnt 

hnitakerfi og pólhnitakerfi, geta fundið hnitpunkta og fjarlægðir í rétthyrndu hnitakerfi 

og þekkja bæði rúmfræðilega og algebrulega túlkun á hallatölu línu. 

 Í kaflanum eru teknar fyrir rúmmálsformúlur helstu marghyrninga og þær eru 

vel skilgreindar bæði með orðum og jöfnum. Uppsetning kaflans og dæma hans eru með 

ágætum sem og myndræn túlkun á þeim. Lagt er upp með að nemendur tvinni saman 

þættina rúmfræði og algebru í þeim tilgangi að ná betri tökum á hverjum þætti fyrir sig. 

Í kaflanum eru skemmtileg hópverkefni þar sem nemendur þurfa að blanda kunnáttu 

sinni úr rúmfræði og algebru við lausn verkefnis. T.d. þurfa nemendur að finna rúmmál, 

flatarmál og ummál alls kyns þrívíddarforma eins og réttstrendings, sívalings eða rétts 

þrístrendings. Einnig eru kynnt til sögunnar þrívíð form sem nemendur hafa ekki unnið 

með áður, eins og réttstrendingur, pýramídi, keila og kúla.  

 Síðari kaflinn fjallar um reglu Pýþagórasar og annað henni tengt. Í upphafi 

kaflans er skemmtilegur og fróðlegur inngangskafli um Pýþagóras, þar sem sagt er frá 

ævi hans og fyrri störfum. Með þessum kafla ná nemendur betri tengingu við setningu 

hans og eiga fyrir vikið auðveldara með að ná tökum á henni. Ætlast er til að nemendur 

nái góðum tökum á reglu Pýþagórasar og ýmsum leiðum við að sanna hana. Nemendur 

kynnast einnig reglulegum fimmhyrning og gullinsniði sem var eitt af þeim formum 

sem heillaði Pýþagóringa hvað mest. Eftirtektarvert er að sjá hversu vel höfundum tekst 

að sameina sögu og stærðfræði. Með þessari tengingu ná nemendur að tengja betur 

formúlur við raunveruleikann og skilja þar með námsefnið þeim mun betur. 

 Bókin er að mestu leyti byggð upp á sama máta og hinar fjórar, en þó eru 

undantekningar eins og t.d. kaflinn sem sameinar rúmfræði og algebru. Í kaflanum 

Rúmfræði og algebra er markmið höfunda að nemendur geti til að mynda notað algebru 

til að tákna samband stærða í rúmfræði. Með því eru höfundar að byggja á fyrri 

hugmyndum nemenda um algebru svo þeir geti notfært sér þær yfir á nýjar hugmyndir í 
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rúmfræði. Tengslaskilningur vegur sem sagt þungt þegar litið er til inntaks bókarinnar, 

sama á við um óformlega rúmfræði og aðleiðslu.  

Í sama kafla er eitt af markmiðum höfunda að nemendur þekki og geti beitt reglu 

Pýþagórasar. Þar er markmiðið að nemendur kynni sér og rannsaki regluna áður en þeir 

læri hana. Því er um óformlega rúmfræði og aðleiðslu að ræða, þar sem nemendur 

kynna sér og rannsaka efnið áður en þeir tileinka sér það. Dæmi 22 í kaflanum 

Rúmfræði og algebra á bls. 10 er lýsandi viðfangsefni um það: 

 

 

 

8-tíu Stærðfræði 5, 2007  
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Umræða 
Eftir að hafa greint námsefnisflokkana með tilliti til formlegrar og óformlegrar 

rúmfræði, aðleiðsluhugsunar og afleiðsluhugsunar og tengsla- og tæknilegs skilnings 

kemur glögglega í ljós nokkur munur á námsefnisflokkunum. 

 Í námskrá frá 1960 er lagt upp með að stærðfræðikennsla byggist upp á 

fábreyttum endurtekningaræfingum í dæmareikningi, þar sem formleg rúmfræði, 

afleiðsluhugsun og tæknilegur skilningur er ráðandi. Stuttu eftir gerð námskrárinnar 

1976, sem kom þó aldrei formlega út í stærðfræði og því ekki gerð skil hér, kom út 

námsefnisflokkurinn Stærðfræði handa grunnskólum og þar kveður við nýjan tón. Ef 

tekin er saman greining mín á þeim bókaflokki, má greinilega sjá að áherslur höfunda 

einkennast af óformlegri rúmfræði, tengslaskilningi og aðleiðsluröksemdafærslu (sjá 

töflu á næstu síðu).  Námsefnisflokkurinn er í smíðum á sama tíma og unnið er að nýrri 

gerð  Aðalnámskrár fyrir grunnskóla, en hún kom út 1989. Auðveldlega má greina sömu 

viðhorf til stærðfræðikennslu í námsefnisflokknum og námskránni.  

Námsefnisflokkurinn er þannig að mestu leyti byggður með það að markmiði að 

nemendur finni sjálfir út aðferð til að finna lausn á tilteknum viðfangsefnum áður en 

þeim eru kynntar formlega reglur hennar. Fyrst rannsaka nemendur og kanna 

viðfangsefnið áður en þeim eru kynntar reglur þess formlega. Í upphafi flestra kafla 

námsefnisflokksins miða höfundar að því að nemendur tileinki sér raunverulegar 

aðstæður sem þeir tengja við námsefnið og í flestum tilfellum tengja höfundar verkefnin 

við stærðfræði í daglegu lífi, þar sem nemendur fá að mæla og kanna til að komast að 

niðurstöðu, þ.e.a.s byggt er á tæknilegum skilningi, þar sem nemendur nýta sér fyrri 

hugmyndir sínar við lausn nýrra viðfangsefna. Höfundar bókaflokksins leggja áherslu á 

hagnýtt gildi stærðfræðinnar í daglegu lífi og þeir draga fram þau atriði sem hvetja til 

frekara náms. Þessar áherslur eru meðal annars dæmi um það hve víða rúmfræðin 

kemur fyrir í umhverfinu. 

 Þessi viðhorf koma vel heim og saman við áherslur í aðalnámskrá frá 1989. Í 

henni er m.a.mælt með leitarnámi, sem er samheiti yfir ýmsar kennsluaðferðir sem 

byggja á skipulagðri upplýsingaöflun og úrvinnslu. Leitarnámið býður upp á óformlega 

rúmfræði og aðleiðslu við röksemdafærslu, sem ýtir undir tengslaskilning á 

viðfangsefnum. Ef miðað er við námskrána frá 1960 hefur greinilega mikil þróun átt sér 

stað í átt til óformlegrar rúmfræði, aðleiðslu og tengslaskilnings. 
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Þrátt fyrir ágæta og jafnframt nýstárlega tilraun höfunda með útgáfu námsefnisflokksins 

Stærðfræði handa grunnskólum tókst þeim aldrei að festa hann í sessi í íslenskum 

grunnskólum. Ástæðan er eflaust sú að á sama tíma kom út námsefnisflokkurinn 

Almenn stærðfræði fyrir grunnskóla sem er þýðing á sænskum bókarflokki, en hann 

varð mjög vinsæll í íslenskum grunnskólum. Árið 1987 þegar hann hóf göngu sína 

upphófst aftur skeið formlegrar rúmfræði, afleiðslu og tæknilegs skilnings, þ.e. kennslan 

fólst í því að nemendur lærðu formlegar aðferðir, reglur og formúlur og beittu þeim svo 

við dæmi. Bækur flokksins einkennast af því að nemendur læri reglur og aðra efnisþætti 

fyrst áður en þeir takast á við viðfangsefnin, sem eru oftast í formi endurtekninga á 

æfingum eða orðadæma. Þetta er formleg rúmfræði og afleiðsla í hnotskurn. Í 

bókaflokknum eru nemendur látnir læra reglur og lögmál fyrst og beita þeim svo, sem 

eru helstu einkenni tæknilegs skilnings. Aðferðirnar sem notaðar eru í Almennri 

stærðfræði fyrir grunnskóla falla vel að lýsingu Skemps (ártal) um einkenni tæknilegs 

skilnings sem og skilgreiningu formlegrar rúmfræði og afleiðslu röksemdarfærslu. Vert 

er að taka fram að höfundar styðjast örlítið við formlega rúmfræði í bókaflokknum en 

það er eingöngu í sumum inngangsköflunum þar sem hugtök eru kynnt og skilgreind 

fyrir nemendum. 

 Árið 1999 kom út ný námskrá, þar sem m.a. óformlegri rúmfræði var gert hærra 

undir höfði. Greinilega má sjá merki þess að  óformleg rúmfræði, tengslaskilningur og 

aðleiðslu röksemdafærsla eru ráðandi og enn meiri en í fyrri námskrá. Útkoma 

aðalnámskrá frá 1999 er kveikjan að framleiðslu á nýjum bókaflokkum og 

námsefnisflokkurinn, 8-tíu, er þar á meðal. 

 Eftir að grunnskólar landsins höfðu festst í viðjum vanans með áratuga notkun á 

námsefnisflokknum Almenn stærðfræði handa grunnskólum, var kominn tími fyrir 

nýstárlegt og betra námsefni. Árið 2005 var gefið út fyrsta bindi námsefnisflokksins 8-

tíu. Við útkomu þessa bókaflokks hófst aftur skeið óformlegrar rúmfræði, aðleiðslu og 

tengslaskilnings. Nálgun höfunda á rúmfræði er töluvert frábrugðin fyrri 

námsefnisflokkum en líkist þó meira námsefnisflokk Önnu Kristjánsdóttur o.fl. 

Námsefnisflokkurinn er mun líflegri en fyrri námsefnisflokkar m.a. er hann mun meira 

myndskreyttur, uppsetning nýstárlegri og mikið af hliðarnámsefni. Eins og í 

námsefnisflokknum Stærðfræði handa grunnskólum leggja höfundar áherslu á að 

nemendur rannsaki og kanni rúmfræðiefnið áður en þeir tileinka sér formúlur og reglur. 

Með þessari áherslu ná höfundar að draga fram sjálfstæð vinnubrögð nemenda þar sem 

þeir komast sjálfir að formúlum og reglum tiltekins efnisflokks. Einnig þjálfa 
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viðfangsefnin nemendur í að rannsaka, rökræða, lýsa, mæla og meta ákveðna þætti 

innan rúmfræðinnar t.d. í hópverkefnum, þrautum, orðadæmum og drillæfingum. Þessar 

áherslur höfunda falla vel að lýsingu Van de Walle (2001) sem hann nefnir "geometric 

reasoning and spatial sense". Höfundar byggja frekar á tengslaskilningi fremur en 

tæknilegum skilningi. Uppbygging viðfangsefna er þess eðlis að hún auðveldar 

nemendum að tengja fyrri hugmyndir um tiltekin verkefni við viðfangsefnið og mynda 

þannig nýja hugmynd. 

 

 8-tíu (Guðbjörg 
Pálsdóttir, Guðný 
Helga o.fl.) 

Almenn stærðfræði 
fyrir grunnskóla 
(Sænskur 
bókaflokkur, 
þýddur af 
Hildigunni 
Halldórsdóttur o.fl. 

Stærðfræði handa 
grunnskólum (Anna 
Kristjánsdóttir o.fl.) 

Formleg eða 
óformleg rúmfræði 

Mikið notast við 
óformlega 
rúmfræði. 
Nemendur rannsaka 
og kanna 
viðfangsefnið áður 
en komist er að 
niðurstöðu  

Áhersla lögð á 
formlega rúmfræði. 
Nemendum  eru 
kynntar reglur og 
þjálfast svo í þeim 
með endurtekningu 
á æfingum 

Óformleg rúmfræði 
einkennir þennan 
flokk. Nemendur 
þurfa algjörlega 
sjálf að komast að 
reglum tiltekins 
viðfangsefnis 

Tæknilegur 
skilningur eða 
tengslaskilningur 

Tengslaskilningur 
er ráðandi. 
Nemendur búa til 
nýja hugmynd út frá 
fyrri hugmyndum 

Tæknilegur 
skilningur ráðandi. 
Nemendur læra 
lögmál og reglur og 
beita þeim svo 

Tengslaskilningur 
ráðandi. Nemendur 
skilja bæði hvað 
þarf til að leysa 
verkefnið og hvers 
vegna  

Afleiðsla eða 
aðleiðsla 

Aðleiðslu 
röksemdarfærsla: 
Rökhugsun 
nemenda er beint í 
þá átt að rannsaka, 
leita að mynstrum 
og reglum til að 
komast að 
niðurstöðum 

Afleiðslu 
röksemdarfærsla: 
Nemendur vinna út 
frá fyrirfram 
gefnum þekktum 
reglum, út frá þeim 
setja þeir fram 
ákveðnar tilgátur og 
þær prófaðar  

Aðleiðslu 
röksemdarfærsla: 
Nemendur rannsaka 
viðfangsefni úr 
raunveruleikanum 
og komast út frá því 
að niðurstöðum eða 
lögmálum 

 

 Í töflunni hér fyrir ofan má sjá heildargreiningu á þessum þremur 

námsefnisflokkum í ljósi þeirra hugtaka sem ég lýsti framar í ritgerðinni, þ.e. um 

formlega rúmfræði og óformlega, aðleiðslu- og afleiðsluhugsun og skilning sem byggir 

á tengslum annars vegar og tæknilegum útærslum hins vegar. Margt hefur vakið athygli 
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mína við lestur og yfirferð bóka námsefnisflokkanna. Spurningar hafa kviknað eins og 

að tengja bækurnar við raunveruleikann til að komast að því hvernig þeir skili sér í 

kennslu og hvaða árangri tiltekinn flokkur skilaði í samræmdum prófum og 

framhaldsskólum. Forvitnilegt væri einnig að vita hvernig þeir nýtast nemendum og 

kennurum sem og hversu kennurum hafi líkað að kenna hvern flokk.  
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Lokaorð 
 

Það hefur hefur verið áhugavert að skoða það rúmfræðinámsefni sem íslenskum 

unglingum hefur staðið til boða síðustu þrjá áratugi. Mér fannst sérstaklega áhugavert 

að sjá hversu ólíkir námsefnisflokkarnir eru. Einnig var athyglisvert að bera 

námsefnisflokkana saman við námskrár og skoðanir fræðimanna sem skrifað hafa um 

rúmfræði og rúmfræði kennslu.  

 Rannsóknin gaf mér góða innsýn í námsefniflokkanna þrjá og hvað er líkt og 

ólíkt með þeim. Hún hefur aukið þekkingu á námsefni, námskrám og fræðilegum 

skrifum um rúmfræði og mun nýtast mér vel þegar ég geng til liðs við kennarastéttina. 

 Þegar upp er staðið er mér efst í huga hversu mikil hugsun liggur að baki 

námsefnisgerð og námskrár vinnu. Höfundar námsefnisflokksins 8-tíu hafa að mínu 

mati endurlífgað námsefnisflokk Önnu Kristjánsdóttur og félaga og forvitnilegt verður 

að fylgjast með því hvernig sá námsefnisflokkur mun gagnast unglingum í næstu 

framtíð. Kenning mín er sú að um ókomin ár muni fræðimenn ætíð takast á um hvernig 

skuli kenna rúmfræði, þ.e.a.s. hvort formlegri eða óformlegri rúmfræði verði beitt. Að 

mínu mati er farsælasta lausnin hinn gullni meðalvegur, en þó er mikilvægt að hafa í 

huga að menn gleymi ekki óformlegri rúmfræði, aðleiðslu og tengslaskilningi, sem ég 

óttast að stærðfræðikennurum sjáist oft yfir í hita leiksins þegar reikningur ræður 

ferðinni.  
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