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Ágrip 

Í þessari ritgerð er kannað hvers vegna reikningsbækur Elíasar Bjarnasonar voru 

kenndar í næstum hálfa öld. Reikningsbækur eftir Elías Bjarnason voru námsefni í 

stærðfræðikennslu barna frá 1927 og allt til ársins 1976.  

      Leitast er við að finna ástæður fyrir þessu námsefnisvali og ástæðu þess að fáir 

aðrir sóttu inn á þennan markað svo lengi sem raun ber vitni. Einnig er skoðað 

Reikningsbækur Elísar Bjarnasonar kostir þeirra og gallar og þær bornar saman við 

efni sem var í boði á þessum tíma eins og Reikningsbók Ólafs D. Daníelssonar . 

      Til að setja lesendur inn í tíðarandann verður reifað það pólitíska og lagalega 

umhverfi sem höfundarnir bjuggu við og leitast við að sýna fram á sennilegar skýr-

ingar með því að setja efnið í samhengi. 

 
 
Rannsóknarspurning: 

Námsbókarúrval í stærðfræði var einsleitt á stórum hluta síðustu aldar. Hvað var 

það í tíðarandanum sem varð til þess að einmitt kennslubækur Elíasar Bjarnasonar 

varð fyrir valinu? Hvers vegna varð ekki þróun í námsefnisgerð á tímabilinu? 

 
 
Nafn ritgerðar 

Námsefnisgerð í stærðfræði á síðustu öld 

Áhrifavaldar á þróun og viðhorf 
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1 Inngangur  

Um aldamótin 1900 voru uppi deilur um alþýðufræðslu á Íslandi. Skólaskyldu var komið 

á í löndunum í kringum okkur og þær raddir urðu æ háværari að Íslendingar ættu að taka 

upp almenna skólaskyldu. Margir aðilar voru því andsnúnir, töldu að menntunarstig 

þjóðarinnar væri hærra en annarstaðar í Evrópu. Íslenska þjóðin var fátæk, landið strjál-

býlt og dýrt yrði að halda úti skólum fyrir þann hluta þjóðarinnar sem hafði búsetu í 

sveitum landsins. Þjóðarskútan hefði ekki bolmagn til standa undir þeim kostnaði sem því 

fylgdi að mennta þjóðina því að [---] „Íslendingar væru svo fátækir að þeir hefðu ekki 

efni á að reka skóla um allt land eða að strjálbýlið kæmi í veg fyrir það, þar sem menntun 

væri hvort sem er, svo haldlítil, „bókvitið verður ekki í askana látið““ (Jörgen L. Pind 

2006:175).  

      Í Skólablaðinu birtist grein um Fræðslulögin nýju sem sett voru á Alþingi sem lög nr. 

59/1907. Greinin fjallaði um að lögin hafi fengið misjafnar móttökur eins og við var að 

búast (Skólablaðið 1908 15,2:54). Þrátt fyrir að kosning í skóla- og fræðslunefndir hafi 

gengið vel, var viss uggur við mótþróann. Það yrði við ramman reip að draga, að lægja 

óánægjuraddirnar. Fordæmi voru fyrir því að hreppsbúar mættu alls ekki á fundi, um 

málefni er þá varðaði, ef þeir voru ósáttir. Á þann hátt vildu þeir sýna andstöðu sína og 

samstöðu í verki (Skólablaðið 1908 15,2:54). Öll él styttir upp um síðir, svo var þá og er 

enn. Þakka má eljusemi og ekki hve síst dugnaði þeirra aðila sem tóku að sér að sitja í 

skóla- og fræðslunefndum, til þess að kom á festu í barnafræðslu í landinu skv. 

fræðslulögunum, lög nr. 59/1908. Árin fyrir 1908 og á eftir kom út töluvert af náms-

bókum eftir íslenska námsbókahöfunda. Í kjölfar fræðslulaganna, fylgdi eftirspurn eftir 

námsbókum í öllum áherslunámsgreinum og var stærðfræðin þar á meðal. 

      Verkefni þetta er lokaverkefni til B.Ed. gráðu við menntavísindasvið Háskóla Íslands 

(áður KHÍ). Markmiðið með verkefninu er að kanna námsefnisgerð í stærðfræði fyrstu 

sex áratugi seinustu aldar og einnig að skoða pólitíska andrúmsloftið sem sveif yfir 

mennta- og menningarmálum. Rannsaka lagaramma mennta-og kennslumála, tilurð 

Ríkisútgáfu námsbóka og kanna fyrstu tuttugu starfsár útgáfunnar ásamt því að skoða 

rekstrarumhverfið sem útgáfunni var gert að starfa í.  
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2 Lagaumhverfið 
Hér á eftir kemur gróft yfirlit yfir helstu lög og reglugerðir sem náðu yfir fræðslu barna, 

raðað í tímaröð. 

 

2.1 Tímaás laganna 

1907 Lög nr. 59/ 1907, Fræðslulögin, fyrstu lögin um fræðslu barna. 

1926 Lög um fræðslu barna, lög nr. 40/1926.  

1928 Lög nr. 19/1928, lög um fræðslumálanefndir. 

1929 Námskrá fyrir barnaskóla 21. ágúst 1929. 

1936 Lög nr. 82/1936, lög um Ríkisútgáfu námsbóka.  

1936 Lög nr. 94/1936, lög um fræðslu barna, síðar lög.nr. 44/1940. 

 

2.2 Umfjöllun um anda laganna og tilurð  

Á árunum 1904 til 1918, var hinn svonefndi heimastjórnartími en þá hófst uppbygging 

menntakerfis í landinu. Lög um fræðslu barna lög nr. 59/1907, jafnan nefnd fræðslulögin, 

voru samþykkt á Alþingi það árið. Fræðslulögin tryggðu börnum landsins fjögurra ára 

ókeypis skólagöngu í farskóla ef ekki voru tök á öðru. Þeim var fylgt eftir með stofnun 

kennaraskóla í Reykjavík. Lærða skólanum var breytt árið 1904 í menntaskóla með 

nútímalegra námsefni. Árið 1911 gerðust landsmenn stórhuga og stofnuðu sinn eigin 

háskóla (heimastjorn.is). 

      Fræðslulögin voru að langmestu leyti óbreytt til ársins 1926, en þá voru lögð fram 

drög að breytingum á lögunum sem samþykkt voru á Alþingi sem lög nr. 40/1926. 

Aðalbreyting laganna var meðal annars auknar kröfur til fullnaðarprófs. Skólaskylda var 

færð niður í sjö ára aldur (hafði verið frá 1907, 10 ára) ásamt ákvæði um réttindi og 

skyldur skólanefnda. Einnig var heimilt að verja nokkrum hluta starfstíma kennara til 

kennslu unglinga 14-17 ára ef aðstæður leyfðu (Helgi Elíasson 1944:12). Fræðslulögin 

segja til um hvaða kröfur voru gerðar til fjórtán ára barns í reikningi: 

Lög nr. 59/1907, 4. gr. segir svo: Hvert barn sem er fullra 14 ára, á að hafa lært: fjórar höfuð-
greinar reiknings með heilum tölum og brotum og geta notað þær til þess að leysa úr auðveldum 
dæmum, sem koma fyrir í daglegu lífi, meðal annars til þess, að reikna flatarmál og rúmmál 
einföldustu hluta; það skal og vera leikið í því, að reikna með lágum tölum í huganum (Skólablaðið 
1907: 73-74). 
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Fyrir þennan tíma höfðu verið í gildi lög frá 1880 svohljóðandi: 

Auk þeirrar uppfræðslu, sem prestar hafa, skulu þeir sjá um, að öll börn, sem til þess eru hæf að 
áliti prests og meðhjálpara, læri að skrifa og reikna.[...] Reikningskennsla skal að minnsta kosti ná 
yfir samlagning, frádragning, margföldun og deiling í heilum tölum og tugabrotum (Lög 1880, 
„uppfræðing barna í skript og reikningi“). 

 
Lög um fræðslumálanefndir lög nr. 19/1928 sem samþykkt voru á Alþingi voru grunnur 

að námskrá fyrir barnaskóla landsins, sem tók gildi þann 21. ágúst 1929 og gefin voru út 

með stoð í 2.gr. laganna (nr. 19/1928). Fræðslumálanefnd barnaskólanna var gert að gera 

tillögur til kennslumálaráðuneytisins m.a. að tilnefna til löggildingar þær kennslu-bækur, 

sem taldar eru standast kröfur sem slíkar. Einnig áttu nefndarmenn að gera tillögur um 

tilhögun prófa og um viðmið fyrir kennslustundafjölda á hvern nemenda á dag. Ráðherra 

staðfestir síðan tillögur nefndarinnar og auglýsir bækurnar með hæfilegum fyrirvara. 

Samþykki fræðslumálastjórnarinnar þarf til að víkja frá námskrá (Lög um fræðslu-

málanefndir nr. 19/1928).  

      Fyrsta fræðslumálanefndin var skipuð eftirfarandi aðilum; Ásgeiri Ásgeirssyni, 

fræðslumálastjóra, Magnúsi Helgasyni, skólastjóra Kennaraskóla Íslands, aðrir nefndar-

menn voru fulltrúar: 

Sambands ísl. barnakennara: Arngrímur Kristjánsson, kennari í Reykjavík, Bjarni Bjarnason, 
skólastjóri í Hafnarfirði, Bjarni M. Jónsson, skólastjóri Grindavík, Guðjón Guðjónsson, Helgi 
Hjörvar kennarar úr Reykjavík, Klemens Jónsson, skólastjóri Álftanesi, Sigríður Magnúsdóttir, 
kennari í Reykjavík. Fræðslumálastjóri er formaður nefndarinnar, en ritari Guðjón Guðjónsson 
(Mentamál 1928 IV, 6:96). 
 

      Þremur árum eftir að lögin nr. 19/1928 lög um fræðslumálanefndir voru samþykkt á 

Alþingi, lögðu þrír þingmenn Alþýðuflokksins fram á Alþingi frumvarp til laga um 

Ríkisútgáfu skólabóka. Þau voru samþykkt sem lög frá Alþingi, lög nr. 82/1936 lög um 

Ríkisútgáfu námsbóka. Með lögunum var ríkinu gert skylt „að gefa út allar námsbækur 

sem nauðsynlegar væru taldar til barnafræðslunnar.[...]. Loks skyldu skólastjórar úthluta 

námsbókum ókeypis“ (Ingvar Sigurgeirsson 1987:11-15). Það var sú veigamesta breyting 

sem gerð var á frumvarpinu í meðförum þingsins. 
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3 Umfjöllun um stærðfræðinámsefni 

Á árunum 1906-1937 komu út nokkrar reikningsbækur frá höfundum sem menntaðir voru 

í stærðfræði, guðfræði, uppeldisfræði og kennslufræði. Útgáfa stærðfræðibókanna voru 

flest allar styrktar af bókabúða- og prentsmiðjueigendum, sem vildu leggja sitt af mörkum 

í menntun þjóðar sinnar. Því þeir gerðu sér grein fyrir að þörfin var brýn. Útgefendur 

voru hugsjónarmenn eins og höfundarnir sem vildu æsku landsins aðeins það besta sem 

völ var á í þeim efnum eins og Ólafur Daníelsson ritaði í formála í bók sinni 

Reikningsbók eptir Ólaf Daníelsson. Þar segist hann vilja bæta úr tveimur göllum á 

núverandi efni, annars vegar skorti á skýringum og hins vegar telur hann það vera of létt 

og vill gera meiri kröfur til nemenda. Hann leggur einnig áherslu á skilning fremur en 

utanbókarnám „jeg leitast við að velja dæmin þannig að þau verði ekki reiknuð nema þau 

séu skilin til fulls“ (Ólafur Daníelsson 1906:formáli). Hér á eftir eru helstu höfundar 

reikningsbóka kynntir og verk þeirra á tímabilinu. 

 

3.1 Sigurbjörn Á. Gíslason 

Sigurbjörn Á. Gíslason fæddist 1. janúar 1876 í Glæsibæ Staðarhreppi, Skagafirði og 

andaðist 2. ágúst 1969. Fimmtán ára gamall fór Sigurbjörn í Latínuskólann og lauk 

stúdentsprófi 1897. Eftir stúdentsprófið stóð hugur Sigurbjörns til háskólanáms í stærð-

fræði eða eðlisfræði en efnin leyfðu ekki þá utanferð sem slíkt nám krafðist. Hann valdi 

því að ganga í Prestaskólann í Reykjavík og lauk þaðan kandídatsprófi (garður.is). 

Sigurbjörn dvaldi við nám á Norðurlöndunum af og til frá 1900-1914, var stundakennari 

við Kvennaskólann í Reykjavík 1897-1900 og 1907-1917, Barnaskóla Reykjavíkur 1902-

1903, Kennaraskólann 1908-1909, kenndi stærðfræði og eðlisfræði við Vélskólann 1915-

1945 (Kennaratal á Íslandi 1958 II:111-112 ). Sigurbjörn gaf út á árunum 1911 til 1914 

Reikningsbók I-VI. 

 

3.1.1 Sigurbjörn Á. Gíslason: Reikningsbók I 

Bók Sigurbjarnar er falleg bók, skrifuð af natni og af virðingu fyrir viðfangsefninu. Til 

kennara og kaupenda er vinsamleg athugasemd um að nú vanti reikningsbók fyrir yngstu 
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kynslóðina enda er bókin augljóslega skrifuð fyrir yngri nemendur en bækur Ólafs og 

Elíasar. Sigurbjörn fjallar um hvernig haga á kennslu bókarinnar með nokkurskonar 

kennsluleiðbeiningum. Mynd á bls. 6, af litlu barni á leið í skólann með tösku á bakinu og 

krítartöfluna undir hendinni, er falleg. Myndskreytingin sýnir að þessi tækni var til árið 

1911. 

 

3.2 Steingrímur Arason  

Steingrímur Arason er fæddur 26. ágúst 1879 í Víðigerði í Hrafnagilshreppi í Eyjafirði og 

andaðist 3. júlí 1951. Steingrímur lauk kennaraprófi frá Flensborg 1908 stundaði nám við 

Morris High School, New York, árin 1915-1916 nám við Columbia háskólann 1916-1920 

og einnig stundaði hann nám við háskóla í Kaliforníu lauk þaðan B.S. gráðu. Steingrímur 

var við nám í Bandaríkjunum frá 1940-1946, við kennaraháskóla í New York (Kennaratal 

á Íslandi II 1958:187). Steingrímur gaf út ásamt Jörundi Brynjólfssyni (1914) Reiknings-

bók handa alþýðuskólum. Fjórtán árum seinna eða 1928 gaf Steingrímur reikningsbókina 

út aftur, þá einn, endurbætta og aukna. Steingrímur kenndi við Barnaskóla Reykjavíkur 

1910-1914, við Kennaraskólann 1920-1940. Hann vann við kennslu í Bandaríkjunum á 

árunum 1940-1946, m.a. við háskóla í New York (landafræði, sögu og menningu Norður-

landa) (Kennaratal á Íslandi II 1958:187). 

 

3.2.1 Jörundur Brynjólfsson 

Jörundur Brynjólfsson er fæddur 21. febrúar 1884 á Starmýri í Álftafirði, S-Múlasýslu og 

andaðist 6. desember 1979. Jörundur var búfræðingur frá Hvanneyri 1906, stundaði nám 

við Kennaraskólann og lauk kennaraprófi frá skólanum 1909. Einnig stundaði hann nám 

við Kennaraháskólann í Kaupmannahöfn 1911-1912. Kennari í Nesjahreppi, A- Skafta-

fellssýslu 1907-1908, við Barnaskóla í Reykjavíkur 1909-1918. Jörundur var bóndi að 

Múla í Biskupstungum 1919-1922, í Skálholti 1922-1948, í Kaldaðarnesi í Flóa frá 1948. 

Alþingismaður Reykvíkinga 1916-1919, þingmaður fyrir Árnessýslu 1924-1956. Gaf út 

Reikningsbók handa alþýðuskólum með Steingrími (Kennaratal á Íslandi I 1958:414). 
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3.2.2  Steingrímur Arason: Reikningsbók handa alþýðuskólum 

Eins og áður er nefnt gaf Steingrímur ásamt Jörundi út Reikningsbók handa alþýðuskólum 

árið 1914. Árið 1928 gaf hann út bókina einn þá er hún endurbætt og aukin. Í eftirmála 

segir höfundur að bókin sé samin með það fyrir augum að nemendur hafi nægilega mörg 

dæmi til að æfa sig á. Um leið að auka leikni sé hún til þess fallin og þar með styrkingu 

sjálfsmyndar. Hann leggur áherslu á að áhugi nemenda sé hreyfiaflið sem er drifkraftur til 

allra starfa. Einnig verði börn að fá verkefni við sitt hæfi og áhugamálum en verkefnin 

megi ekki vera ofvaxin skilningi þeirra. Hann segir að bókinni hafi verið hagað þannig að 

nemendur eigi að uppgötva reglurnar sjálfir „það veldur hugsun og er þroskavænlegt, 

enda festist hver regla svo best í minni. Að byrja reikningskennslu á reglum og 

skilgreiningu óhlutkenndra talna, er vissasti vegurinn, til þess að drepa 

áhugann“ (Steingrímur Arason 1928:150-151). Hvort það er vegna þessara hugmynda 

Steingríms eða ekki, þá er lítið um skýringar í bókinni eða nánast engar. Hvort sem er í 

upphafi kafla eða við lok þeirra. Það kemur yfirleitt aðeins fyrirsögn og síðan er farið í 

dæmi, að vísu má með góðum vilja segja að leiðbeiningar séu duldar með einskonar 

sýnidæmi á stöku stað. Dæmi um slíkt má sjá á bls. 59. Dæmi: „2) 3menn áttu að skifta 

með sér 29 kr. Þannig að 1 fengi 5 kr. meira en hvor hinna; hvað fjekk hver? (Taktu 5 kr. 

Af óskiftu og bættu þeim við þann sem mest á að fá, þegar búið er að 

skipta)“ (Steingrímur Arason 1928:59). 

      Steingrímur virðist vilja gera stærðfræðina að leik og jafnvel keppni. Það eru ófá 

skiptin þar sem hann hvetur til tímatöku á hraða nemenda við að reikning, rétt eins og um 

íþróttagrein sé að ræða. Steingrímur er með dulbúnar kennsluleiðbeiningar eins og: 

„Kennarinn lætur þig fá 10 mínútur við hvort þessara prófa. Reiknaðu rjett eins mörg 

dæmi og þú getur á 10 mín“ (Steingrímur Arason 1928:61). Mikið er um hagnýt verkefni 

sem og kennsla í að halda bókhald yfir tekjur og gjöld nemenda. Reikningsbókin er að 

öllum líkindum gerð fyrir svipaðan aldur og bækur Elíasar. Í bókinni birtast sýnishorn af 

inntökuprófum í Gagnfræðaskóla Akureyrar og Menntaskóla Akureyrar. Hér að neðan má 

sjá inntökupróf í Menntaskólann árið 1925 í heild sinni: 

1) 
.24

7
34

2
6

53
68

211
12

72
51

53
3

17 +−−−−+
      2)   7,625 x 0,00125 x 0,48 x 8000. 

3)  Eitt ár er að meðaltali 365 dagar 5 tímar 49 mín. 12 sek. Hve margar vikur eru þá í 400 árum?  

(Steingrímur Arason 1928:148). 
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Steingrímur telur að áhugi nemenda og hlutbinding verði að vera til staðar en hann hefur 

samt einnig trú á að æfingin skapi meistarann, eins og sjá má á þessari tilvitnun úr 

eftirmála: „Því miður verða börn oft leið á endurtekningum og kennarinn sjer ekki annað 

fært en að draga úr þeim, áður en fullri leikni og nákvæmni er náð“ (Steingrímur Arason 

1928:150-151). 

      Reikningsbók Steingríms er skrifuð í anda Winnetka og samin með sama markhóp í 

huga og Reikningsbækur Elíasar Bjarnasonar. Þótt bækurnar séu um margt líkar þ.e. 

mikið af reikningsdæmum, þá eru þær um margt ólíkar. Reikningsbók Steingríms ber þess 

glöggt merki að hann er agaður í öðru skólaandrúmslofti en Elías og þar að auki mennt-

aður við aðra skólamenningu og hefðir. Eins og áður er getið þá lauk Steingrímur 

kennaraprófi við Flensborg 1908, fór síðan til náms í Bandaríkjunum. Á námsárum sínum 

þar, stundaði hann m.a. nám við Winnetka skólann í USA. Winnetka skólinn er kunnur 

var fyrir nýja hugsun í námi. Umbótaskóli sem leiddi m.a. til námsaðferða sem nefndar 

hafa verið boðnám. Námsefnisval í „Winnetkaskólanum sem varð grundvallarsjónarmið 

[---] sem sé að ákveða innihald skólans eftir þeim hæfnisþáttum sem nemendurnir þurftu 

á að halda í daglegu lífi. Þar að auki var einstaklingsmiðunin, notkun sérgreinastofa og 

lausleg tengsl við bekkjardeildir sem helstu félagseiningu fyrirrennari þátta, sem er að 

finna í því sem venjulega er nefnt opinn skóli“ (Myhre, Reidar 2004:192).  

 

3.3 Ólafur Daníelsson 

Ólafur Daníelsson er fæddur 31. október 1877 í Viðvík í Skagafirði og andaðist 10. 

desember 1957. Ólafur varð stúdent frá M.R 1897. Mag. Scient. frá háskólanum Kaup-

mannahöfn 1904 dr. phil. frá Háskólanum í Kaupmannahöfn 1909 og hlaut gullmedalíu 

frá Kaupmannahafnarháskóla 1901 (Kennaratal á Íslandi II:1958). Að námi loknu var 

Ólafur kennari við Kennaraskólann 1908-1920, Menntaskólann í Reykjavík 1920-1924. 

Ólafur samdi og gaf út, með styrk frá Sigurði Kristjánssyni, Reikningsbók (1906) önnur 

og þriðja útgáfa 1914 og 1920. Einnig samdi hann og gaf út eftirfarandi kennslubækur; 

Um flatarmyndir (1920), Kennslubók í hornafræði (1923) og Kennslubók í algebru 

(1927). Í formála að bókinni Um flatarmyndir kvartar hann undan skilningsleysi á 

tilgangi stærðfræðináms. Hann segir að það sé sálarlaust að kenna reglur án sannana. 

Tilgangur stærðfræðináms sé að venja nemandann á nákvæmni í hugsun og hugkvæmni, 
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auk þess sem stærðfræðin fræði nemandann beint inn í vinnustofu vísindanna. „Þau 

verkefni, sem hann hefur með höndum, og þær aðferðir, sem hann beitir, eru alveg sams-

konar eins og verkefni og aðferðir vísindamannsins sjálfs“ (Ólafur Daníelsson 1920:3). 

 

3.3.1 Reikningsbók Ólafs Daníelssonar 

Eins og áður er getið samdi Ólafur fjórar stærðfræðibækur sem gefnar voru út, þar af voru 

tvær um rúmmál og ein um algebru og voru ætlaðar eldri nemendum en hér verður til 

skoðunar Reikningsbók sem kom út árið 1906. 

     Höfundur ætlar bókina unglingum en telur þó að góður kennari geti vel notað hana 

fyrir byrjendur með því bæta við dæmum fyrir tilheyrandi þroskastig. Tilgangur hans með 

verkinu er að bæta úr skorti á stærðfræðilegum skýringum annars vegar og skorti á 

krefjandi verkefnum hins vegar. Hann leggur áherslu á að skilningur nemenda sé fyrir 

hendi en að þeir komist ekki upp með að læra aðferðir utanað (Ólafur Daníelsson 1906: 

formáli). Það er líkt og bókin sé hvorttveggja í senn námsbók og kennsluleiðbeiningar og 

lýsir það ef til vill þeirri þörf að ná fram skilningi hjá kennurum ekki síður en nemendum. 

Öll bókin einkennist af miklu lesmáli þar sem stærðfræðileg viðfangsefni eru útskýrð af 

mikilli nákvæmni og tekin dæmi til að tengja viðfangsefnin við daglegt líf lesandans. 

Reikningsbókin inniheldur ítarlegar leiðbeiningar sem gefa til kynna að verkinu sé sýnd 

alúð sem skilar sér til kennara og nemenda. Fyrsti kafli bókarinnar fjallar um heilar tölur 

og hvernig þær eru lesnar og svo stutt æfing. Næstu fjórir kaflar innihalda reikni-

aðgerðirnar fjórar (samlagning, margföldun, deiling og frádráttur). Við upphaf hvers kafla 

er aðgerðin útskýrð með nákvæmum útlistunum á framkvæmd verksins og því lýst á 

marga mismunandi vegu, hvernig aðferðin nýtist. Köflunum lýkur alltaf á því að fyrst 

koma æfingar og síðan leið til að framkvæma aðgerðina í huganum. Næsti kafli þar á eftir 

kallast nefndar tölur en þar fjallar hann um einingar sem tengjast lengd, rúmmáli, massa 

og gjaldmiðlum. Einnig er þar að finna skiptingu hringsins í gráður, mínútur og sekúndur. 

Hann fer með lesandann í gegnum reikniaðgerðirnar með þessum nýju tölum og fjallar 

um hvernig breyta á milli eininga og gæta þess að sömu einingar séu á öllum þeim nefndu 

tölum sem vinna skal með. Kynnt er fyrir nemandanum hvaða lengda- og þyngda-

einingar gilda í hinum ýmsu löndum. Þar á eftir er kafli sem hann kallar brot og fjallar 

hann um almenn brot. Í þessum kafla er lesandinn einnig leiddur í gegnum reikni-
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aðgerðirnar með tilheyrandi æfingum eftir hvern undirkafla. Því næst tekur hann fyrir 

tugabrot ásamt því að breyta aðgerðunum á þau. Næst síðasti kaflinn fjallar um breytingu 

almennra brota í tugabrot (ekki öfugt) og síðasti kaflinn fjallar svo um brotabrot.  

      Það má glöggt sjá á textanum hve vel Ólafur hefur vald á því að skila merkingu 

stærðfræðilegrar hugsunar til lesenda og hve gott vald hann hafði á tungumálinu. Tekið 

skal fram að fyrir utan mikið lesmál þá eru einnig flest reikningsdæmin lesdæmi þar sem 

lestrar- og hugtakakunnátta verður að vera fyrir hendi hjá nemandanum. Þetta gæti ef til 

vill hafa staðið í einhverjum þá líkt og nú. Hann tengir dæmin daglegu lífi og fjalla þau 

gjarna um mann nokkurn  sem ýmist seldi, keypti, skipti eða sigldi. Ólafur leggur mikið 

upp úr skilningi nemenda. Í formála að bókinni tekur Ólafur fram eftirfarandi:  

Jeg hef á eptir hverri grein haft nokkrar æfingar í því að beita þeim aðferðum jafnhliða, sem á 
undan eru komnar, og yfir höfuð að tala hef jeg leitast við að velja dæmin þannig, að þau ekki 
verði reiknuð, nema að þau sjeu skilin til fulls (Ólafur Daníelsson 1906:formáli). 

 
Margt af efni bókarinnar er mjög stærðfræðilegt, dæmi um slíkt er í kaflanum um 

(almenn) brot þegar finna á stærstu tölu sem hægt sé að deila upp í deilistofn:  

Setjum svo að eitthvert óeiginlegt brot (t.d. 27/15) sje styttanlegt með einhverri tölu (3); þá hlýtur 
líka hið eiginlega brot (12/15), sem kemur út þegar því er breytt í blandna tölu, að vera styttanlegt 
með sömu tölu, því þar sem hið fyrra er styttanlegt getur það fengið annan minni nefnara (í 
dæminu verður sá nefnari 5) og hið síðara hlýtur því að geta fengið sama nefnarann, því annars 
kæmi brotið ekki út, þegar blöndnu tölunni aptur væri breytt; það væri með öðrum orðum styttan-
legt með sömu tölu. Af þessu leiðir nú, að ef einhver tala gengur upp bæði í deili (nefnara) og 
deilistofn (teljara), hlýtur sú sama tala að ganga upp í afganginn, því hann er einmitt teljari í 
eiginlega brotinu. Eigi því að finna þá stærstu tölu, sem gengur upp í tveimur tölum t.d. 87 og 123, 
þarf eigi annað en að gjöra þá minni að deilir og þá stærri að deilistofn; 87)123(1 afgangurinn 
verður 36). Nú veit ég samkvæmt því sem jeg áðan sýndi fram á, að allar tölur, sem ganga upp í 87 
og 123, ganga líka upp í 36, og jeg get því í staðinn fyrir að leita að þeirri stærstu tölu sem gengur 
upp í 87 og 123, leitað að þeirri tölu sem gengur upp í 87 og 36, því það er sama talan (Ólafur 
Daníelsson 1906:53). 

 
Svo rekur hann í framhaldinu Algoritma Evklíðs skref fyrir skref. Fyrir kemur að hann líti 

á aðgerðir sem augljósar þótt margir nemendur myndu ef til vill vilja nánari skýringu á t.d. 

segir hann að þegar nefnarar brota, sem finna skal samnefnara fyrir, eru ekki mjög háir þá 

er auðséð hver samnefnarinn er. Dæmi um slíkt er að 5/6 og 7/8 hafi augljóslega minnsta 

samnefnara 24 (Ólafur Daníelsson 1906:58). Eftir yfirferð á bókinni verður ekki annað 

sagt en að skrif hennar hljóti að hafa krafist mikillar þekkingar, yfirlegu og vinnu.  

3.4 Elías Bjarnason 

Elías Bjarnason er fæddur 17. júní 1879 í Hörgsdal á Síðu í V-Skaftafellssýslu og 

andaðist 4.janúar 1970. Elías lærði orgelleik hjá Jóni Pálssyni á Stokkseyri 1901-1902. 
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Árið 1909 lauk hann námi frá Kennaraskólanum. Kennari var hann á Kirkjubæjarklaustri 

1902-1918. Árin 1919-1945 var Elías yfirkennari við Barnaskólann í Reykjavík. Hann 

var bóndi að Hunkubökkum á Síðu frá 1904-1919 (Kennaratal á Íslandi I 1958:122). 

Elías var organisti við Prestsbakkakirkju á Síðu á annan áratug, einnig kenndi hann á 

orgel til ársins 1939. Frá árinu 1933 flutti hann inn orgel fyrir kirkjur landsins, skóla og 

hæli fram til ársins 1964. Jafnframt gerði hann við kirkjuorgel fram til ársins 1965 

(Samtíningur og “Kompa” Elíasar Bjarnasonar ). Árin 1927-1929, gaf Elías út Reiknings-

bók I-II.  

      Elías Bjarnason gaf út tvær reikningsbækur, Reikningsbók I. hefti sem kom út fyrst 

1927 og Reikningsbók II. hefti sem kom út 1929. Seinna eða árið 1937 var þeim svo skipt 

upp í fjögur hefti, er voru svo sameinaðar í þrjú hefti í endurútgáfunni 1965, sem Kristján 

Sigtryggsson „endursamdi“. Við rýnum nú í fyrstu útgáfur bókanna.  

 

3.4.1 Reikningsbók I. hefti 

Bókin er að öllum líkindum ætluð miðstigi líklega fyrir 9-12 ára gömul börn. Nemendur 

þurfa að vera vel læsir til að geta lesið textann en reyndar er mikið af æfingadæmum í 

bókinni, sem eru alveg laus við texta. Þau er hægt að láta nemendur dunda við tímunum 

saman þótt þeir kunni ekki að lesa. Höfundur hefur verið afkastamikill reikningsdæma- 

hönnuður. Dæmunum er smellt inn í textann þannig að nemendur þurfa yfirleitt ekki að 

lesa langan skýringartexta áður en að dæmaskammti kemur. Auðséð er á dæmafjöldanum 

að hann hefur ekki setið auðum höndum þegar kom að því að semja reikningsdæmin í 

bæði heftin. Ritaði textinn í heftunum er knappur sem gefur til kynna að kennsluleið-

beiningar fylgi bókinni í sérriti. Við frekari athugun kom í ljós að svo var þó ekki.  

      Reikningsbókin inniheldur reikniaðgerðirnar ásamt því sem ein blaðsíða er tekin 

undir kennslu á klukku og önnur fyrir rómverskar tölur. Fyrsti kaflinn fjallar um tölur en 

leiðist talið fljótt út í tugakerfið. Aragrúi er af samlagningardæmum sem ýmist eru 

uppsett fyrir nemendur til afritunar eða óuppsett þar sem nemendur eiga að nota sömu 

aðferð og kennd er við samlagninguna. Við upphaf hverrar aðgerðar er hugtakið útskýrt 

með einföldum hætti. Leiðbeiningar og uppsetningar á dæmum eru skýrar. Fyrst er lögð 

áhersla á samlagningu, síðan er frádráttur tekinn fyrir og loks samlagning og frádráttur 

saman. Þar næst er lagt fyrir nemendur skyndipróf I-II. Þessi hluti dæma í skyndiprófi I-II 
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eru flest öll lesdæmi. Margföldun er næsta reikniregla þá deiling og síðan eru báðar 

reiknireglurnar kenndar saman sem lýkur með skyndiprófi III. Prófað er í öllum reikni-

reglunum. Eftir skyndipróf III er kynning á reiknireglum. Kynntar eru jákvæðar og 

neikvæðar stærðir og hvernig þær eru auðkenndar. Táknin +, - , = eru kynnt sem 

aðalreiknimerkin. Þar á eftir koma ýmis reikningsdæmi úr öllum reiknireglunum. Bókinni 

líkur á stóru margföldunartöflunni. Síðan er klukkan kynnt, skipting sólarhringsins og í 

lokin eru rómversku tölurnar kynntar. Athyglivert er að sjá að Elías segist nota gamla 

málvenju í bók sinni um að eitthvað sé tífalt minna en annað þrátt fyrir að hann viti að 

réttara sé að segja að um tíunda hluta sé að ræða (Elías Bjarnason 1927:6). 

 

3.4.2  Reikningsbók II. hefti 

Reikningsbók II hefti er framhald hinnar fyrri og er fyrir nemendur sem eru komnir 

lengra. Reikningsbókin byrjar á upprifjun frá fyrra hefti sem Elías skýrir svo:  

Ég held, að tvennt vinnist í senn við að láta börn glíma við þessi verkefni: Börn rifja upp aðferðir, 
sem þau hafa lært áður, og kennarinn fær þó nokkuð greinilega vitneskju um reiknisgetu barnanna 
hvers um sig og deildarinnar í heild (Elías Bjarnason 1929:3). 

 
Upprifjunin hefst á dæminu 1+2 svo kemur fjöldi dæma úr fyrri bókinni. Þegar upprifjun 

er lokið (á bls.15) eru kynntar nefndar tölur, fyrir hvað þær standa og hvað þær þýða. 

Einnig eru í sama kafla teknar fyrir einingar fyrir þyngd, lengd, rúmmál, tíma o.s.frv. 

Þessum hluta fylgja margar æfingar sem eru misþungar, allt frá einföldum dæmum og 

upp í að deila með fjögurra stafa tölu í níu stafa tölu. Breytt er úr einni einingu í aðra og 

velt fyrir sér hve margir 25 eyringar eru í krónu, þessi kafli fékk heitið Breytt í meiri nöfn. 

Í þessum hluta er deiling tekin fyrir, spurt er hve margar krónur má fá fyrir 425 aura og 

útskýrt er hvað deilistofn stendur fyrir þ.e. 425 aurarnir. 

Deilistofninn er hér aurar. Nú er afgangur af venjulegu deilingardæmi ávallt samnefndur deili-
stofni. Í þessu dæmi er afgangur því 25 aurar. Fyrir 425 aura má því fá 4. kr., og ganga af 25 aurar 
(Elías Bjarnason 1929:21).  

 
Á eftir fylgja æfingadæmi. Í lok kaflans eru Ýmsar breytingar sem reynir á allar reikni-

reglurnar. Samlagning fylgir á eftir. Nú er lögð áhersla á að leggja saman fjárhæðir. 

Frádráttur er kynntur fyrir hvað hann stendur. Lögð er áhersla á að draga frá. Verði 

afgangur er honum skipt á milli viðeigandi eininga sem síðan er skipt upp; „Dæmi: 3 

vikur 2 dagar – 1 vika 5 dagar = 1 vika 4 dagar“ (Elías Bjarnason 1929:30). Margföldun 
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og deiling eru næstu kaflaheiti. Viðfangsefnið sama og áður. Fylgt eru úr hlaði með 

mörgum æfingum. Í lok kaflans er Skyndipróf og Ýmis dæmi. 

     Í kaflanum Tugabrot I útskýrir höfundur eðli tugabrota eins og „Stundum er reiknað 

með stærðum, sem eru minni en 1 heill, t.d. minni en 1. króna eða 1. metri o.s.frv. slíkar 

stærðir“ (Elías Bjarnason 1929:48). 

Sérhvert almennt brot er skrifað með tveim tölustöfum að minnsta kosti. Er önnur talan skrifuð 
ofan við þverstrik eða skástrik, en hin fyrir neðan það, t.d. ½ eða ¾. Venjulega eru þessi brot 
skrifuð með fremur litlum tölustöfum. Efri talan er kölluð teljari, en sú neðri nefnari. Teljarinn 
tilgreinir, hve marga hluti úr 1 heilum sé um að ræða í hverju einstöku broti, en nefnarinn segir til 
um, hve stórir þessir hlutir séu eða í hve marga hluta 1 heilum er skipt (Elías Bjarnason 1929:52). 

 
Kaflanum lýkur með æfingum en inn í hann er fléttað almennum brotum. Eins og áður 

eru Ýmis dæmi og Skyndipróf. Almenn brot I. Inngangur. Upprifjun á því sem áður var 

sagt í almenna- og tugabrotakaflanum að viðbættum myndum. Köflunum er lokað með 

Ýmsum dæmum ásamt skyndiprófum. Viðbætir veitir upplýsingar um nokkur heiti eldra 

mælis og vogar (Elías Bjarnason 1929:94). 

 

3.5 Reikningsbækur Elíasar og Ólafs bornar saman 

Tekið skal fram í upphafi að Elías Bjarnason var nemandi Ólafs Daníelssonar þegar hann 

var við nám í Kennaraskólanum skólaárið 1908-1909. Síðar var Elías kennari við Mið-

bæjarskólann árin 1919-1945 þar af var hann yfirkennari frá árunum 1938-1945. Ólafur 

Daníelsson var stundakennari við Gagnfræðaskóla Reykjavíkur árin 1930-1932. Þar sem 

samfélag stærðfræðikennara er fámennt, er ekki ólíklegt að samgangur hafi verið á milli 

Elíasar Bjarnasonar og Ólafs Daníelssonar. 

      Elías þakkar Ólafi fyrir góð ráð við samantekt bókanna og segist hafa forðast 

ósamræmi við reikningsbók Ólafs (Kristín Bjarnadóttir 2006:149). Í fyrstu útgáfu 

Reikningsbóka Elíasar kemur fram í formála að hann hafi notið liðsinnis lærimeistara og 

þakkar þar fyrir sig „Jeg þakka dr. Ólafi Daníelssyni, [...] o.fl. ýmsar góðar bendingar, 

sem orðið hefur bókinni til bóta“ (Elías Bjarnason 1927:4). Formáli að bókum Elíasar féll 

niður við útgáfur þar á eftir. Þar af leiðandi lítur út fyrir að hann hafi alls ekki notið lið-

sinni Ólafs við gerð bókanna né þakkað honum velvildina. Reikningsbókarhefti Elíasar 

eru byggð upp á líkan hátt og bók Ólafs Daníelssonar en einfölduð með því að setja upp 

dæmi til að auðvelda nemandanum vinnuna en markhópurinn var líklegast eitthvað yngri 
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en hjá Ólafi. Lesdæmin eru einnig einfaldari í bók Elíasar. Sama er með uppsettu dæmin. 

Í formála segir Elías „Jeg tel ekki hagfelt að benda börnum á mjög margar og mismun-

andi aðferðir til að leysa sama verkefnið“ (Elías Bjarnason 1927: formáli). Það lítur út 

fyrir að Elías hafi gert ráð fyrir að bækur sínar séu kennurum hugnanlegri á þennan hátt. 

Hafa nóg af „drill“ reikningsdæmum handa nemendum sem þýðir að þeir séu svo 

uppteknir við að reikna og verði þar af leiðandi þægari í kennslustundinni. Kennari sem 

kennir stærðfræðibækur Elíasar þarf ekki á sterkum stærðfræðilegum bakgrunni að halda 

til að geta notast við reikningsbókarhefti Elíasar sem kennslutæki. Sú staðreynd hentaði 

vel á þeim tíma, því ekki voru margir kennarar með svo sterkan grunn á þessu sviði. Ekki 

var hægt að taka stærðfræði sem sérgrein í KÍ fyrr löngu seinna og ekki voru margir 

kennaranemar við KÍ sem lokið höfðu stúdentsprófi af stærðfræðibraut frá menntaskóla. 

Bók Ólafs krefst meira af nemandanum en bækur Elíasar þar sem reikningsdæmin í bók 

Ólafs eru nær eingöngu lesdæmi og þá um leið skilningsdæmi. Ólafur viðurkennir að 

hann geri þá kröfu til nemandans að hann skilji dæmin til fulls en ekki með utanbókar 

nám hvað stærðfræðina varðar.  

      Í reikningsbókarhefti Elíasar, bls. 32 er útskýringar á reiknireglunni margföldun eftir-

farandi:  

Samlagningu og frádrátt má læra án þess, að nokkur tafla sé numin. En lengra er ekki heldur hægt 
að komast, svo að teljandi sé fyrr en margföldunartaflan (litla) hefur verið lærð. Sjálfsagt er að læra 
aðeins einn flokk í senn, en læra hann til hlítar, taka svo næsta flokk og gera honum sömu skil, 
unz öll taflan er að fullu numin.-Ætlaðu þér ekki of mikið í einu, en lærðu vel. Það er ágæt regla 
við allt nám (Elías Bjarnason 1927:32). 

 
Næst á eftir er margföldunartafla frá 0. flokki upp í 10. flokk þ.e. núll sinnum núll tafla, 

einn sinnum einn taflan og svo koll af kolli þar til 10. flokki er náð, þar stendur stutt og 

laggott, „10sinnum10eru100“ (Elías Bjarnason 1927:32-33). 

      Í bók Ólafs er inngangur að margföldun á annan hátt: 

„Að margfalda (tvöfalda, þrefalda, ferfalda o.s.frv.) tölur þýðir eiginlega, að telja (2,3,4 o.s.frv.) 
jafnstóra hópa saman í einn hóp. 
      Þetta má auðvitað gjöra með samlagningu; til þess t.d. að fimmfalda töluna 4, þarf að leggja 
saman 4+4+4+4+4; það verða 20; ef margfalda skal með hárri tölu (svo að hóparnir verði mjög 
margir), er miklu einfaldara að viðhafa aðferð, hina venjulegu margföldunaraðferð“ (Ólafur 
Daníelsson 1906: 17-18). 
 

3.5.1 Reikningsbók Ólafs Daníelssonar skín í gegn 

Hvað er líkt með reikningsbókunum sem gefur til kynna að Elías Bjarnason hafi haft bók 

Ólafs Daníelssonar sér við hönd? Með eftirfarandi tilvitnunum er ætlað að færa sönnur á 
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að bók Elíasar Bjarnasonar er eftirlíking af Reikningsbók læriföður hans Ólafs Daníels-

sonar.  

 

Tölur: Ólafur hefur kaflann á: 
Tölur eru orð, sem tákna fjölda; tölur má því eins og öll önnur orð málsins skrifa með venjulegum 
bókstöfum, en þó er það sjaldan gjört, heldur eru þær skrifaðar með sjerstökum merkjum, sem heita 
tölustafir; hver tala verður þá samsett af tölustöfum á líkan hátt og önnur orð af bókstöfum (Ólafur 
Daníelsson 1906:1). 

 

Tölur: Elías hefur kaflann á: 
Tölustafir eru merki, sem tákna fjölda. Líkt og orðin í rituðu máli eru mynduð úr bókstöfum, eru 
hinar ýmsu tölur myndaðar úr tölustöfum. Vitanlega má skrifa tölur með venjulegum bókstöfum, 
eins og önnur orð í málinu, en oftast er þó hagfelldara að skrifa þær með tölustöfum (Elías 
Bjarnason 1927:3). 

 
Ólafur: 

Talan þrjúhundruð áttatíu og sjö skrifast 387, sem lesist: þrjú hundruð, átta tugir og sjö 
einingar“[...]. „Talan 304628 verður þá lesin: þrjú hundruð þúsunda, enginn tugur þúsunda, fjögur 
þúsund, sex hundruð, tveir tugir og átta einingar eða þrjú hundruð og fjögur þúsund, sex hundruð 
tuttugu og átta (Ólafur Daníelsson 1906:3). 

Elías: 
137 merkir eitt hundrað, þrjá tugi og sjö einingar (eitt hundrað þrjátíu og sjö). Hver stafurinn gildir 
hér mest? Hver gildir hér minnst?.[...] 2806 merkir tvö þúsund, átta hundruð, engan tug og sex 
einingar (tvö þúsund átta hundruð og sex). Hvaða breyting yrði á merkingu tölunnar, ef núllið væri 
ekki skrifað? (Elías Bjarnason 1927:5). 

 
Ólafur:  

Fyrst er margfaldað í minnsta nafn og margfaldinni síðan breytt í næsta nafn á undan og af-
gangurinn skrifaður undir minnsta nafni, en deildin „geymist“ og leggst við margfaldina frá næsta 
nafni á undan (Ólafur Daníelsson 1906:45- 46). 

Elías: 
Byrjað er að margfalda minnsta nafn. Út úr margfeldi þess er dregið meira nafn, ef unnt er, líkt og í 
samlagningu. Næsta nafn er síðan margfaldað og við margfeldi þess bætt því, sem geymt kann að 
vera frá minna nafninu (Elías Bjarnason 1929:33). 

 
Ólafur: 

Í deilingu er byrjað á að framan; mesta nefni er skipt fyrst, afganginum breytt í næsta nafn á eptir 
og hann síðan lagður við. Síðan er því skipt o.s.frv. (Ólafur Daníelsson 1906:46-47). 

Elías: 
Deiling byrjar á mesta nafni. Verði þar afgangur, er honum breytt í næsta (minna) nafn og lagður 
við það, sem fyrir er af því, ef eitthvað er, og því síðan deilt o.s.frv. (Elías Bjarnason 1929:39). 

 
Ólafur: 

Brot eru kölluð eiginleg ef teljari er minni en nefnari. Þá er brotið minna en 1 heill, því að heill 
getur það fyrst orðið þegar teljari er jafnstór, væri til dæmis um fimmtándu parta að ræða, þarf 
auðsjáanlega 15 slíka í 1 heilan; 14 eða 13 slíka partar eru því minna en 1 heill. Brotin 5/6, 11/12, 

½  3/5 o.s.frv. eru því öll eiginleg brot. Óeiginleg eru brot kölluð þegar teljarinn er stærri en 
nefnarinn. Óeiginlegt eru brot er því ætíð stærra en 1 heill, og þess vegna er hægt að skrifa það sem 
heila tölu og eiginlegt brot (blandin tala) t.d. 17/15 = 1 2/15 því 15 fimmtándu er 1 heill og þá 
verða afgangs 2 fimmtándu partar, sem er eiginlegt brot;  
[...]Gildi brots getur ekki breyzt við það, að bæði teljari og nefnari sjeu margfaldaðir eða deildir 
með sömu tölu, t.d. 8/12 = 2/3; þegar heilum er skipt upp í 12 parta, kemur 4 sinnum minna í hvern, 
heldur en ef honum er skipt í 3 parta; þess vegna verða í hverjum þriðja parti 4 tólftupartar, og 8 
tólftu partar eru því sama sem 2 þriðjupartar (Ólafur Daníelsson 1906:50-52). 
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Elías: 
Eiginlegt er brotið, þegar teljarinn er lægri en nefnarinn (7/8). Þá er gildi brotsins minna en 1 heill.   
   Óeiginlegt er brotið, þegar, teljari er hærri en nefnarinn (9/4). Þá felur brotið í sér 1 eða meira í 
heilum og eiginlegt brot að auki (9 = 2 ¼ ).  
   Launbrot heita þau brot, sem fela í sér heilar tölur eingöngu (1/1=1, 2/2=, 8/4= 2, 18/6= 3). [...]    
   Gildi brots breytist ekki, þó að teljari þess og nefnari séu margfaldaðir með sömu tölu. Séu t.d. 
teljari og nefnari brotsins ½ margfaldaðir með 2, þá eru hlutarnir gerðir tvisvar sinnum fleiri með 
því að margfalda teljarann og tvisvar sinnum minni hver hluti með því að margfalda nefnarann. 
Þannig margfaldað verður brotið ½ að 2/4 [...] (Elías Bjarnason 1929:72-73).  

 
Ólafur: 

Blandinni tölu er breytt í óeiginlegt brot, með því að margfalda heilu tölunni með nefnara brotsins 
og bæta síðan teljaranum við. Sú tala sem þá kemur út verður teljari óeiginlega brotsins, en nefnari 
þess verður sá sami og nefnari brotsins í blöndnu var, t.d. 5 4/7 = 39/7, 5 heilir eru sama sem 35 
sjöundu partar, því heilum tölum (meira nafni) er breytt í sjöundu parta (minna nafni) með því að 
margfalda með 7; en 35 sjöundu partar og 4 sjöundu verða 39 sjöundu partar alls (Ólafur 
Daníelsson 1906:51). 

Elías: 
Blandinni tölu er breytt í óeiginlegt brot með því að margfalda heilu töluna með nefnara brotsins 
og leggja teljarann við margfeldið. Hin nýfundna stærð verður nú teljari brotsins, en nefnari er hinn 
sami og áður. Þetta er skiljanlegt. Ef breyta skal t.d. 5 ¾ í óeiginlegt brot, þá er það sama og breyta 
heilu tölunni (5) í eintóma fjóra hluta. Nú er 1 heill = 4 fjórðu hlutar, 5 heilir verða  því = 5 X 4 
fjórðu hlutar eða 20 fjórðu hlutar (20/4), og við það bætast svo þeir 3 fjórðu hlutar, sem fylgdu 
heilu tölunni, áður en breytt var. 20 fjórðu hlutar + 3 fjórðu hlutar= 23 fjórðu hlutar. 5 ¾ = 23/4 
(Elías Bjarnason 1929:77). 

 
Framangreindar tilvitnanir varpa ljósi á svo ekki verður um villst, að Reikningsbók I-II 

hefti Elíasar Bjarnasonar, er sannanlega unnin með hliðsjón af bók Ólafs. Elías gefur til 

kynna í formála að fyrstu útgáfu Reikningsbóka sinna að hann hafi fylgt í kjölfar Ólafs, 

hafi verið nokkurs konar sporgöngumaður hans. Í seinni útgáfum Reikningsbóka Elíasar 

Bjarnasonar eru engir formálar en þá á Ríkisútgáfa námsbóka útgáfuréttinn en þann rétt 

keypti Ríkisútgáfan árið 1937. 
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4 Umræða um pólitíska umhverfið í menntamálunum 

Án góðrar menntunar yrðu engar framfarir á Íslandi, er yfirskrift erindis sem Eggert Þór 

Bernharðsson flutti í Ríkisútvarpinu 1. maí 1985. Tilefni erindisins var aldarafmæli 

Jónasar frá Hriflu (Eggert Þór Bernharðsson 1985:95). Ástæða þess að Jónas frá Hriflu, er 

nefndur hér er að hann var samtímamaður höfunda reikningsbókanna sem eru til 

umfjöllunar, ásamt því að vera aðsópsmikill aðili. Þeir ólust allir upp á sama tíma, þegar 

skólamálin voru illa skipulögð hérlendis. Jónas frá Hriflu var sá eini af þeim að undan-

skyldum Jörundi Brynjólfssyni, sem settist á Alþingi Íslendinga. Jónas var landskjörinn 

alþingmaður 1922 fyrir Framsóknarflokkinn. Þingmennsku gegndi hann frá 1922 til 

ársins 1949 (www.althingi.is ). Eftir þingkosningar 1927 hlotnast honum sá óvænti heiður 

að vera skipaður dóms-, kirkju-og kennslumálaráðherra. Sá heiður var fyrir hann óvænt 

tækifæri til að láta til sín taka í skóla-,uppeldis-, fræðslu- og menntamálum þjóðar sinnar. 

Jónas lét þetta happ ekki úr hendi sleppa. Á vorþingi 1928, sem var hans fyrsta þing sem 

ráðherra kennslumála, lagði hann fram drög að frumvarpi til laga um fræðslumálanefndir 

í Efri deild Alþingis. Drögin að frumvarpinu unnust vel á þinginu og voru afgreidd sem 

lög nr. 19/1928, lög um fræðslumálnefndir. Ekki gekk eins vel hjá Alþýðuflokksmönnum 

árið 1931 þegar þeir lögðu fram á Alþingi drög að frumvarpi til laga um Ríkisútgáfu 

skólabóka. Drögin voru lögð fram þing eftir þing en ekkert þokaðist í áttina að lögum, 

enda var frumvarpið umdeilt á Alþingi og fékkst því ekki afgreitt. Jónas lagði fram 

breytingar á drögum umrædds frumvarps. Kennarar í framvarðasveit S.Í.B. áttu alls ekki 

von á að Jónas væri að leggja fram breytingarnar sem væru til þess fallnar að koma í veg 

fyrir að kennarar kæmu að stjórn Ríkisútgátu skólabóka. Drögin að frumvarpinu, voru 

loks samþykkt frá Alþingi sem lög nr. 82/1936, lög um Ríkisútgáfu námsbóka. Jónas var 

einn af þeim sem skipaðir voru í fyrstu stjórn Ríkisútgáfunnar, ásamt menntamála-

ráðherra, sem þá var Haraldur Guðmundsson, fulltrúa S.Í.B. Guðjóni Guðjónssyni skóla-

stóra og Vilmundi Jónssyni landlækni (Pálmi Jósefsson 1977:9). 

      Því verður ekki á móti mælt að Jónas frá Hriflu var ötull á Alþingi Íslendinga við að 

koma í gegnum þingið, þeim umbótum í þeim mennta- og skólamálum, sem brunnu á 

honum. Áður en Jónas hóf þingmennsku, var hann mikill baráttumaður í skóla-uppeldis- 

og fræðslumálum. Ritaði greinar um hugðarefni sín í blöð og tímarit á árunum 1910 til 
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1916 og árin 1917 til 1922 (Eggert Þór Bernharðsson 1985:95). Jónas stundaði nám við 

Kennaraháskólann í Kaupmannahöfn 1907-1908. Eftir heimkomuna tók hann að sér 

kennslu við Kennaraskóla Íslands árið 1909 og gegndi því starfi til 1918. Því má ætla að 

framámenn í kennarastétt hafi verið nemendur hans (Freysteinn Gunnarsson 1958:145-

147). Á árunum sem Jónas kenndi við Kennaraskólann útskrifuðust 161 kennaraefni, sem 

flest öll fóru til starfa út í samfélaginu sem ötulir talsmenn skóla- og menntamála. Þetta 

voru t.d. kennararnir; Aðalsteinn Sigmundsson, Gestur Gestsson, Guðjón Guðjónsson. 

      Sem ráðherra menntamála árin 1927 til 1932, var það í verkahring Jónasar að skipa í 

embætti kennslumála, svo sem í embætti fræðslumálastjóra og aðstoðamanna hans. 

Ásgeir Ásgeirsson gegndi embætti fræðslumálastjóra árin 1926-1931 (settur í starfið af 

forvera Jónasar) fékk lausn frá störfum 1931-1934, gegndi síðan starfinu frá 1934-1938. 

Helgi Elísson var settur fræðslumálastjóri 1931-1934, af Jónasi, í fjarveru Ásgeirs 

Ásgeirssonar, aðstoðarmaður fræðslumálastjóra var Helgi frá 1930-1931, fulltrúi fræðslu-

málastjóra 1934-1944, settur fræðslumálastjóri 1944, gegndi hann því starfi um það bil 

þrjá áratugi (www.alþingi.is; Kennaratal á Íslandi I 1958:276).  

 

4.1 Námskrá gefin út 21. ágúst 1929 

Námskráin sem gefin var út 21. ágúst 1929, segir til um hvers skal krefjast af nemendum 

eftir hvert skólaár. Einnig var skilyrt hvað hvert barn þyrfti að uppfylla í námi sínu í 

hverju fagi, fyrir hvert skólaár. Fyrir stærðfræðina voru eftirfarandi kröfur gerðar til 

fjórtán ára barns í reikningi eftir sjö ára nám. 

7. ár. Framhaldsæfingar með heilum tölum og brotum. Erlend mynt. Einföld bókfærsla og fylling 
eyðublaða.-Flatarmál hringa og rúmmál hluta, sem hafa rétthyrning, þríhyrning og hring að  
grunnfleti og lóðrétta hlið grunnflötinn. Landmælingar (Námskrá fyrir barnaskóla 21. ágúst 1929). 

 

4.1.1 Löggilding reikningsbóka 

Við gildistöku laga nr. 19/1928 fengu eftirfarandi aðilar löggildingu kennslubóka sinna í 

reikningi af dóms- og kirkjumálaráðuneytinu þann 21. ágúst 1929: Elías Bjarnason (1927 

og 1929) Reikningsbók I-II hefti ,Sigurbjörn Á. Gíslason (1911-1914) Reikningsbók I-IV, 

Steingrímur Arason (1928) Reikningsbók handa alþýðuskólum fjórða útgáfa endurbætt og 

aukin.  
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4.2 Ríkisútgáfa námsbóka 

Frumvarp til laga um Ríkisútgáfu skólabóka var lagt fram að beiðni og að frumkvæði 

Sambandi íslenskra barnakennara. Frumvarpið varð strax umdeilt á Alþingi og fékkst 

ekki afgreitt þing eftir þing þ.e. var endurflutt ár eftir ár. Stjórnarandstæðingar gáfu frum-

varpinu viðurnefni „Ríkisútgáfa skólabóka nefnist eitt stjórnarfrumvarp og er það aftur-

ganga frá fyrri þingum, um ríkiseinokun á skólabókum“ (Morgunblaðið 1934, 238:3). Sjö 

vikum seinna birtist í Morgunblaðinu grein með yfirskriftinni Embætta- og starfamanna-

fjölgun stjórnarliðsins. Í greininni er fjallað um stjórnarfrumvörpin og þess getið að ef öll 

frumvörp stjórnarliða yrðu að veruleika, fjölgi starfsmönnum ríkisins um 125 manns. 

Máli sínu til stuðnings eru tekin fyrir drögin um frumvarpið til laga, um Ríkisútgáfu 

skólabóka, væri dæmi þar um. 

Samkvæmt frumvarpi þessu á ríkið að annast útgáfu allra kennslubóka í barnaskólum. Yfirstjórn 
þessarar Ríkisútgáfu skipa 3 menn: fræðslumálastjóri og 2 menn aðrir, annar tilnefndur af stjórn 
Sambands ísl. barnakennara og hinn skipar ráðherra. Ráðherra ákveður þóknun til þessara manna.- 
Hjer bætast því 3 við starfsmannahópinn (Morgunblaðið 1934, 287:2).  

 
Drögin að frumvarpinu voru samþykkt sem lög nr. 82/1936 frá Alþingi á vorþinginu eins 

og áður er getið. Í 16. gr. laganna segir að skólaskyldum börnum verði séð fyrir ókeypis 

námsbókum frá og með skólaárinu 1937-1938, enda skal námsbókargjald innheimt í 

fyrsta sinn (lög. nr. 82/1936). 

 

4.2.1 Kennarar vonbrigði eða fögnuður 

Ríkisútgáfa skólabóka var hjartans mál kennara og treystu þeir á að drögin að frumvarpi 

til laga yrðu að lögum á því þingi, sem það var fyrst lagt fram. Svo varð ekki og urðu 

margir kennarar fyrir miklum vonbrigðum, sérstaklega með fyrrverandi kennslumála-

ráðherra sinn Jónas frá Hriflu. Þótti mörgum sem þeir væru sviknir, því að stéttarvitund 

Jónasar, virtist vera meiri sem bókarútgefandi (Jónas gaf sjálfur út kennslubækur) en sem 

kennari (Aðalsteinn Sigmundsson 1935:141-142). Í grein sem birtist í Menntamálum í 

apríl-ágúst fjallar Aðalsteinn Sigmundsson, um þá tregðu sem væri á Alþingi við 

afgreiðslu framvarpsins til laga um Ríkisútgáfu skólabóka. Kemur fram í greininni að 

keyrt hafi um þverbak á vorþingi það ár, þar sem Jónas frá Hriflu lagði fram breytingar-

tillögu á þann hátt, að kennarar kæmu ekki að stjórn Ríkisútgáfu skólabóka, heldur er 
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sameinuðu Alþingi falið að kjósa einn mann í þeirra stað. Síðan skrifar Aðalsteinn, 

„Svíður kennarastéttinni víst ekki hve síst, að málefni hennar og barnanna verði fyrir 

slíkri lítilsvirðingu af Jónasi frá Hriflu fyrrverandi kennslumálaráðherra“ (Aðalsteinn 

Sigmundsson 1935:141-142).  

     Einn áhrifamanna í kennarastéttinni, Guðjón Guðjónsson, sendi grein í Menntamál 

sem birtist í maí-september blaði árið 1937 undir yfirskriftinni Ríkisútgáfa námsbóka. Þar 

segir Guðjón að flestir kennarar munu hafa fagnað því að lögin um Ríkisútgáfu námsbóka 

hafi loksins verið samþykkt sem lög frá Alþingi (Guðjón Guðjónsson 1937:114). Guðjón 

segir í grein sinni að notast megi við bækur sem til eru. Þær megi endurskoða og lagfæra 

og notast við þær fyrst um sinn (Guðjón Guðjónsson 1937:114). Einnig gerir hann grein 

fyrir því að nú sé galli á gjöf Njarðar. „Hvernig eiga nýju bækurnar að vera?“ (Guðjón 

Guðjónsson 1937:114). Æskilegt telur hann að hafa tvennskonar bækur í hverri grein, svo 

kennarar hafi val. En ólíklegt er að það verði kleift fyrir kostnaðarsakir, fyrst um sinn 

(Guðjón Guðjónsson 1937:114). Ekki var liðinn langur tími frá því að Ríkisútgáfan var 

tekin til starfa þegar aðstandendur hennar gerðu sér grein fyrir því, að fé vantaði til 

námsbókagerðar og útgáfu. 

 

4.2.2 Starfsemi Ríkisútgáfu námsbóka 

Stjórn Ríkisútgáfu námsbóka, hélt sinn fyrsta fund þann 1. apríl 1937 og miðast stofn-

dagur hennar við þá dagsetningu. Meðal fyrstu ákvarðanna stjórnar var að kaupa upp þær 

kennslubækur sem fyrir voru og hlotið höfðu löggildingu skv. lögum en þau kváðu svo á 

um að úthlutun námsbóka til barnaskóla landsins færi fram um haustið 1937. Tíminn var 

knappur og fjárráð lítil svo ekki þótti fært að fara út í útgáfu nýrra bóka, með svona 

stuttum fyrirvara (Pálmi Jósefsson 1977:9-12). Pálmi Jósefsson fv. skólastjóri nefnir á 

nafn í grein sinni í Afmælisriti Ríkisútgáfu námsbóka 40 ára Skólavörðubúðin 20 ár 

nokkra aðila sem Ríkisútgáfan keypti útgáfurétt af. Hann tekur sérstaklega fram að um 

eldri námsbækur sé að ræða: 

Þeirra á meðal voru: Íslandssaga Jónasar Jónssonar, Gagn og gaman Helga Elíassonar og Ísaks 
Jónssonar, Litla, gula hænan og Ungi litli eftir Steingríms Arasonar, Reikningsbækur Elíasar 
Bjarnasonar (Pálmi Jósefsson 1977:11). „Nú er fyrir á markaðinum námsbækur, sem að dómi 
ritstjórnarinnar fullnægja kröfum þeim, sem gerðar eru til slíkra námsbóka í skrá þeirri, er um getur 
í 1.gr. er þá ríkisprentsmiðjunni heimilt, í samráði við ritstjóra, að semja um kaup á upplögum 
þeirra bóka við því verði, er miðað sé við kostnaðarverð. Leita skal staðfestingar ráðherra á öllum 
slíkum kaupsamningum (lög nr. 82/1936). 
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     Í afmælisriti Ríkisútgáfu námsbóka Námsefni í 50 ár kemur fram undir yfirskriftinni: 

„Fyrstu starfsárin“ að meginviðfangsefni fyrstu stjórnar hafi verið tvíþætt. Í fyrsta lagi að 

leita til lista í samráði við fræðslustjóra yfir allar kennslubækur sem lögin gerðu ráð fyrir 

að gefnar yrðu út og úthlutað yrði. Í öðru lagi, að taka ákvarðanir um nýjar útgáfur eða 

kaup á eldri upplögum kennslubóka sem stjórnin taldi nothæfar (Ingvar Sigurgeirsson 

1987:14). Stjórnin ákvað á einum af fundum sínum að kaupa útgáfurétt nokkurra eldri 

námsbóka. Skv. 15. grein laga nr. 82/1936 er heimild til þess en leita skal staðfestingar 

ráðherra á öllum slíkum kaupsamningum (lög nr. 82/1936 15. gr.). Guðjón Guðjónsson 

heldur því fram í grein sinni í Menntamálum (maí-sept.) að vegna tímaskorts hafi ekki 

þótt ráðlagt að fara strax í að láta semja nýjar bækur þar sem þær hefðu ekki komist í 

dreifingu fyrir upphaf skólaárs 1937. Því hefði verið brugðið á það ráð, að semja við 

eigendur skólabóka sem þegar voru í umferð og upplög þeirra keypt upp. Samningar 

gengu greiðlega fyrir sig að sögn Guðjóns (Guðjón Guðjónsson 1937:114). 

 

4.2.3 Umræða um rekstrarumhverfi Ríkisútgáfa námsbóka  

Með stofnun Ríkisútgáfu námsbóka fylgdi lítið sem ekkert fjármagn í rekstrar-og stofnfé. 

Pálmi Jósefsson, fyrrverandi skólastjóri segir í grein sinni, sem áður er vitnað í: „Vegna 

mjög takmarkaðra fjárráða var útgáfan neydd í upphafi til að hafa bækur þær sem hún gaf 

út einfaldar í sniðum. Þær voru t.d. allar í sama broti og vírheftar í kjöl“ (Pálmi Jósefsson 

1977:11). Á haustþingi 2006, fylgdi menntamálaráðherra úr hlaði drögum að frumvarpi 

til laga um námsgögn. Í umfjöllun sinni um fortíð Ríkisútgáfu námsbóka minntist ráð-

herra ekki á að Ríkisútgáfa námsbóka bjó við fjársvelti frá byrjun. Þess vegna var ekki 

nokkur leið að kosta aðila til að semja nýjar kennslubækur. 

Fljótlega eftir að Ríkisútgáfa námsbóka tók til starfa dofnaði yfir útgáfu á nýjum námsbókum og 
má segja að hún hafi staðið í stað og verið afar fábrotin allt til ársins 1956. Á árunum 1937 til 1956 
voru gefnir út 86 titlar, þar af 63 sem Ríkisútgáfan gaf út sjálf. Það má því segja að Ríkisútgáfa 
námsbóka hafi gefið út 25 nýjar bækur á tímabilinu frá því að lögin tóku gildi árið 1937 og þangað 
til þau voru endurskoðuð árið 1956, sem er rúmlega ein ný bók á ári að meðaltali (Frumvarp til 
laga um námsgögn (Lagt fyrir Alþingi á 133. (löggjafarþingi 2006–2007)).  

 
Kristján J. Gunnarsson, fyrrv. fræðslustjóri segir í viðtali í Námsefni í 50 ár er hann var 

spurður „Hvert var álit manna á stöðu mála og því námsefni sem verið var að gefa út um 

þær mundir er Ríkisútgáfan var gerð að sjálfstæðri stofnun 1956?“. Kristján svaraði því 

til: 
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Ríkisútgáfan var stofnun sem hafði verið alveg vanrækt, hafði hreinlega gleymst í ríkiskerfinu. Það 
var einn embættismaður, Steingrímur Guðmundsson forstjóri Gutenberg, sem hélt hlutunum gang-
andi. Steingrímur hafði vitaskuld engin tök á að breyta neinu, til þess skorti hann bæði vald og 
peninga. Fjármagn var af afar skornum skammti og lítið hægt að gera annað en að prenta gömlu 
námsbækurnar óbreyttar áfram [---] (Ingvar Sigurgeirsson 1987:49). 

 
Jónas Gíslason, dósent, formaður ritstjórnar Ríkisútgáfu námsbóka í nokkur ár segir í 

viðtali sem birtist í Námsefni í 50 ár þegar hann var spurður um starf sitt sem formaður  

ritstjórnar á árunum 1953-1956. 

Allt snerist um að halda útgáfunni gangandi en á þessum tíma var hún í algjörlegu fjársvelti. Ég 
man ekki betur en við fengjum aftur og aftur bréf frá fjármálaráðherra, sem þá var Eysteinn Jónas-
son, þar sem hann var að rukka útgáfuna um milljón króna skuld sem stafaði af því að framlagið 
hafði verið skorið niður en útgáfuna engu að síður gert skylt að prenta bækur og hafa nægar bækur 
til. Við bentum á það að við gætum ekki greitt þessa skuld því við hefðum aðeins verið að sinna 
lagaskyldu. Þetta var óþolandi ástand og ég ræddi þetta við ráðherra nokkrum sinnum. Ég reifaði 
þá skoðun mína að um annað tveggja væri að ræða, að standa mynduglega að þessari útgáfu eða 
einfaldlega að leggja hana niður (Ingvar Sigurgeirsson 1987:45). 

 
Í grein sem Jón Emil Guðjónsson framkvæmdastjóri ritaði og birtist í Heimili og skóli 

1972, kemur fram að fyrstu tvo áratugina eða árin 1937 til 1956 hefði Ríkisútgáfa náms-

bóka átt í fjárhagsvandræðum og engan veginn getað staðið undir þeim rekstri sem henni 

var ætluð og hún galt þess lengi á eftir (Jón Emil Guðjónsson 1975:12). Með laga-

breytingu sem samþykkt var frá Alþingi 1956, lög nr. 51, kváðu lögin svo til um að 1/3 

kostnaðar við útgáfuna yrði greidd af ríkinu en 2/3 með námsbókargjaldi. Við þessa 

ákvörðun vænkaðist fjárhagur útgáfunnar og var útgáfunni gert kleift að verða við þeim 

kröfum sem skólasamfélagið gerði til hennar og lög mæltu fyrir um (Jón Emil 

Guðjónsson 1975:13) 

      Eins og áður hefur verið nefnt var Ríkisútgáfa námsbóka hjartans mál kennara. Þeir 

voru ötulir talsmenn þess að allt æskufólk landsins yrðu að eiga sama rétt til náms og sitja 

við sama borð þ.e. að njóta þeirrar menntunar sem völ var á, ásamt því að útlagður 

kostnaður vegna námsbóka yrði foreldrum ekki ofviða.  
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5 Niðurstöður 

Þegar teknar eru saman helstu niðurstöður kaflanna hér að framan kemur í ljós að greina 

má spurninguna í tvo hluta. Annars vegar hvað olli því að bækurnar voru valdar til lög-

gildingar til að byrja með. Hins vegar hvers vegna leið svo langur tími, þar til þær voru 

leystar af hólmi, með nýjum námsbókum. Tímasetning útgáfu bóka Elíasar er að minnsta 

kosti hárrétt. Reikningsbækurnar koma út á sama tíma og Jónas frá Hriflu er að leggja 

fram frumvarp sitt til laga um fræðslumálanefndir, þar sem löggilding námsbóka var 

innifalin. Það má spyrja sig hvers vegna, var ekki farið þess á leit við Ólaf Daníelsson að 

aðlaga bækur sínar að barnakennslu til löggildingar, þar sem menntun hans og fræði-

mennska var umfram Elíasar. Þessu er hins vegar erfitt að svara, það getur vel verið að 

hann hafi verið spurður en bent á Elías, sem var einn af hans góðu nemendum. Það er 

allavega augljóst að Elías hafði bækur Ólafs til hliðsjónar og ekki ólíklegt að hann hafi 

einnig haft blessun hans. Það er líka merkilegt að Helgi sonur Elíasar var aðstoðarmaður 

fræðslumálastjóra og seinna fræðslumálastjóri allt til ársins 1974. Einnig var Jónína 

Ingibjörg, dóttir Elíasar skrifari hjá fræðslumálastjóra (Björn Magnússon 1970:17).  

      Það er ekki síður sérkennilegt hve afdrifarík sú ákvörðun reyndist vera hvaða 

námsbækur urðu fyrir valinu í fyrstu. Því eftir að bækurnar voru eitt sinn löggiltar, þá var 

lítið annað sem kom til álita lengi frameftir eða ekki fyrr en með breytingu á lögunum um 

Ríkisútgáfu námsbóka um 1956. Sömu bækurnar voru gefnar út aftur og aftur árum og 

áratugum saman. Kennarasamfélagið tók bókunum vel og þótti meira að segja erfitt að 

sleppa þeim þegar nýstærðfræðin tók við, enda breytingar miklar sem kröfðust nýrrar 

hugsunar og nýrra vinnubragða. Reyndar er mikil tregða í kerfinu og virðist sársauki 

jafnan fylgja umbótum og framþróun námsefnis í stærðfræði og öðrum námsgreinum. 

Tímaskortur ásamt fjárskorti hjá Ríkisútgáfu námsbóka réði því að upplag námsbóka var 

keypt upp fyrir skólaárið 1937-1938, því ekki vannst tími til að semja nýtt námsefni. 

Elías þótti þægilegur í samningum (Guðjón Guðjónsson 1937:114) og gæti það einnig 

hafa liðkað fyrir að útgáfurétturinn var keyptur af honum. Einnig að Ríkisútgáfan hafði 

ekki fjárráð til að standa í mikilli rannsóknar- og þróunarvinnu né kosta aðila til að semja 

nýjar kennslubækur. 
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      Það má velta fyrir sér hve víðtæk áhrif þetta langa stöðnunartímabil hafði á stærð-

fræðimenntun í landinu. Það eru margir kennarar og foreldrar í dag sem ólust upp við 

bækur Elíasar Bjarnasonar og hafa bækurnar á einhvern hátt þróað hugmyndir fólks um 

stærðfræðimenntun. Svo segja má að áhrifa bókanna gæti enn þann daginn í dag. 
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6 Lokaorð 

Elías Bjarnason var sá eini af þeim aðilum sem stóðu að námsbókagerð í stærðfræði, sem 

hafði ekki lokið stúdentsprófi né námi á háskólastigi. Á námsárum sínum við Kennara-

skólann naut Elías leiðsagnar Ólafs Daníelssonar. Að öðru leyti var Elías sjálfmenntaður í 

stærðfræði (Kristín Bjarnadóttir 2006:148). Ljóst er að Elías var með Reikningsbók Ólafs 

sér við hlið, þegar hann samdi Reikningsbækur sínar. Það sýna tilvitnanir svo ekki verði 

um villst. Reikningsbækur Elíasar Bjarnasonar eru einfaldar og bera þess merki að sá 

kennari sem notaði bækurnar sem kennslubækur. Einnig eru bækurnar með mikið af 

uppsettum dæmum. Það léttir á kennurum, sem eru með lesblinda nemendur í 

kennslustofunni, því þeir aðilar gátu notað bækurnar án mikillar aðstoðar frá kennara. Það 

var til siðs fyrir hálfri öld að leggja fyrir nemendur mikið af verkefnum svo nemandinn 

gleymi sér í vinnu við að klára dæmin. Þá var minna um að nemendur ræddu saman, 

rökræddu eða tjáðu sig á annan hátt um stærðfræðilegt námsefni.  

      Svar við spurningunni hvers vegna Reikningsbækur eftir Elías Bjarnason, voru 

kenndar í næstum hálfa öld, er því til að svara: Reikningsbækurnar voru einfaldar í allri 

sinni gerð. Vinsælar hjá kennurum og foreldrum vegna einfaldsleikans og fjölda 

reikningsdæma. Foreldrar þekktu bækurnar frá skólagöngu sinni í bernsku. Gátu þar af 

leiðandi liðsinnt börnum sínum við heimanámið. Hvað varðar löggildingu bókanna og um 

leið hví stjórn Ríkisútgáfa námsbóka ákvað að kaupa útgáfuréttinn af Elíasi er svarið: 

Elías Bjarnason var þægilegur í samningum og fylginn sér. Því til sönnunar má lesa í 

grein sem birtist frá honum í Menntamálum. Í greininni „Bending“ vekur hann athygli á 

skólaorgelum, þau þurfa ekki að vera meira en 4 áttundir „en gott er, að þau hafi 2 raddir, 

þó notast megi við einradda“ (Elías Bjarnason 1931 V:15). Eftir lestur greinarinnar 

verður að viðurkennast hér með, að hún styrkir niðurstöðu rannsóknarinnar, sem er sú að; 

Elías Bjarnason, var réttur maður, á réttum tíma, á réttum stað, við réttar aðstæður. 
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