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Formáli 

Þessi ritgerð er meistaraprófsverkefni til fullnustu M.Ed. gráðu í Náms- og 

kennslufræði með áherslu á stærðfræði við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands. Hún fjallar um samanburð á íslensku námsefni í stærðfræði fyrir 

unglingastig og PISA spurningum í stærðfræði árin 2003 og 2012.  

Til að bera þetta saman greindi ég efnisþætti og inntak þeirra námbóka 

sem kenndar voru á unglingastigi árin í kringum 2003 og 2012. Einnig fór ég 

ásamt Guðrúnu Hallsteinsdóttur, meistaranema við Menntavísindasvið, í 

gegnum PISA spurningar og greindi þær á sama hátt eftir efnisþáttum, inntaki 

og gerð dæma. Hennar ritgerð fjallar um samanburð á námskrám og PISA 

spurningum. 

Ástæða þess að ég valdi þetta verkefni var forvitni mín að vita hvers vegna 

árangur íslenskra nemenda á PISA prófunum hefur verið á niðurleið í nánast 

öllum prófunum frá árinu 2003 til ársins 2012. Á þessum árum var byrjað að 

kenna nýtt námsefni í stærðfræði á unglingastigi samhliða því eldra og því 

fannst mér áhugavert að bera saman gamla og nýja námsefnið við PISA 

spurningar og skoða hvort ástæður fyrir versnandi gengi á PISA prófunum 

mætti að einhverju leyti tengja við námsefnið. 

Ég vil sérstaklega þakka Guðrúnu Hallsteinsdóttur samnemenda mínum 

fyrir allt samstarfið við greiningu á spurningum PISA prófanna. Einnig fyrir öll 

samtölin og fundina sem við höfum átt til að bera saman bækur okkur og 

hvetja hvor aðra áfram. Einnig vil ég þakka leiðbeinendum mínum, Freyju 

Hreinsdóttur og Friðriki Diego, fyrir góðar og gagnlegar ábendingar við 

ritgerðarsmíðina. Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir góðar 

ábendingar og yfirlestur á ritgerðinni.    
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Ágrip 

Tilgangur þessarar ritgerðar er að kanna hversu mikil samsvörun er á milli 

PISA spurninga í stærðfræði og íslensks námsefnis fyrir unglingastig, með það 

að markmiði að skoða hvort eitthvað í námsefninu geti skýrt versnandi 

árangur íslenskra nemenda á PISA prófunum milli áranna 2003 og 2012. 

Til að skoða þetta voru stærðfræðispurningar PISA prófanna árin 2003 og 

2012 bornar saman við námsefnið Almenn stærðfræði og Átta-tíu. PISA 

spurningum er skipt í fjóra flokka, stærðir (quantity), rými og lögun (space 

and shape), breytingar og tengsl (change and relationships) og óvissa og gögn 

(uncertainty and data). Í þessari ritgerð var ákveðið greina í aðra fjóra flokka 

sem eru: rúmfræði og mælingar, tölfræði og líkindi, tölur og reikningur og 

algebra. Skoðað var hvort hlutfall námsþáttanna fjögurra er svipað í 

prófunum og í námsefninu.  

Einnig var skoðað hversu mikil samsvörun var með opinberu dæmum PISA 

prófanna 2003 og 2012 og námsefninu. Dæmum prófanna var skipt upp í 

flokka eftir því hversu mikil líkindin voru. Dæmi prófsins 2003 voru borin 

saman við námsefnið Almenn stærðfræði en flestir nemendur sem tóku 

prófið 2003 höfðu notað það námsefni. Hins vegar voru dæmin úr prófinu 

2012 borin saman við bæði námsefnið Átta-tíu og Almennu stærðfræðina en 

árið 2012 var ýmist annar bókaflokkurinn eða báðir kenndir í skólum landsins. 

Dæmi sem koma mjög vel og mjög illa út úr prófunum bæði árin voru 

skoðuð sérstaklega með tilliti til gerðar þeirra, þ.e. hvort þau voru 

fjölvalsdæmi, sett fram í skrefum, texti þeirra mjög langur og hvort þau 

kröfðust mikillar rökhugsunar.  

Að síðustu voru dæmi sem komu mjög vel og mjög illa út á Íslandi borin 

saman við niðurstöður frá hinum Norðurlöndunum og skoðað hvort munur 

er á frammistöðu íslenskra nemenda og nemenda frá hinum löndunum. 

Helstu niðurstöður eru þær að hlutfall námsþáttanna fjögurra er nokkuð 

ólíkt eftir því hvort um er að ræða námsefnið eða dæmin í PISA.  Í námsefninu 

er miklu meiri áhersla á dæmi í flokkunum algebra og tölur og reikningur en 

á prófunum, en því er öfugt farið með flokkinn tölfræði og líkindi þar sem 

áherslan í þeim tilfellum er mun meiri í prófunum en í námsefninu.  

Flokkurinn rúmfræði og mælingar hefur svipað vægi á prófunum og í 

námsefninu Almenn stærðfræði en vægið er minna í námsefninu Átta-tíu. 
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Þegar skoðuð er gerð dæma sem koma illa út hjá íslenskum nemendum í 

PISA prófunum má segja að þau sem krefjast rökstuðnings og rökhugsunar 

komi illa út bæði árin en dæmi sem eru sett fram í skrefum komu illa út árið 

2012. 

Við samanburð á dæmagerðunum i námsefninu og opinberu spurningum 

prófanna kemur fram að dæmi í námsefninu Átta-tíu eru mun líkari próf-

dæmunum en dæmi í námsefninu Almenn stærðfræði. Þrátt fyrir það er 

árangur íslenskra nemenda árið 2012 mun lakari en árið 2003 þegar ekki var 

enn byrjað að kenna námsefnið Átta-tíu. 

Niðurstöður úr PISA dæmum sem komu mjög vel og mjög illa út á Íslandi 

voru bornar saman við niðurstöður þeirra dæma á hinum Norðurlöndunum.  

Við þann samanburð kom í ljós að ekki er mjög mikill munur á getu nemenda 

milli landanna í flestum dæmunum. Þau dæmi sem koma illa út á Íslandi gera 

það líka á hinum Norðurlöndunum. 
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Abstract 

The purpose of this thesis is to explore the correlation between PISA 

questions in mathematics and Icelandic study material in mathematics for 

upper secondary school, with the aim of determining whether the content of 

the study material can explain the performance decline of Icelandic students 

in PISA tests between the years 2003 and 2012. 

To explore this, the mathematical questions of the PISA tests for the years 

2003 and 2012 were compared to the study materials Almenn stærðfræði 

and Átta-tíu. The PISA questions are always divided into four category types, 

quantity, space and shape, change and relationships and uncertainty and 

data. However, in this thesis it was decided to reclassify the four categories 

for analysis purposes, i.e. into geometry and measurements, statistics and 

probability, numbers and mathematics and algebra. The proportion between 

the four categories was explored to determine the similarity between the 

PISA tests and the study material. 

Also explored, was how  the public questions in the PISA tests for the years 

2003 and 2012 correlated to the study material. The questions from the PISA 

tests were divided into categories depending on how similar the questions 

are to the study material. Questions from the 2003 PISA test were compared 

to the study material Almenn stærðfræði as it was used by students in 2003. 

However, the questions from the 2012 PISA test were compared to both 

Átta-tíu and Almenn stærðfræði, as in the year 2012 students used either one 

or both of this study material in Icelandic primary schools. 

Questions with very high and very low scores in both PISA tests were 

especially looked at with regard to their type, i.e. whether multiple-choice, 

set out in steps, involved very long text or demanded much reasoning. 

Finally, the questions with high and very low scores in both PISA tests 

were compared to results from other Nordic countries to see if there was 

correlation between performance of Icelandic students and students from 

the other countries. 

The main findings show that the proportion between the four categories 

differ depending on whether it involves the study material or the PISA 

questions. In the study material, there is much more emphasis on questions 

in the categories algebra and numbers and mathematics than in the PISA 

tests, but the opposite is true in category statistics and probability, where 
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the emphasis in these cases is much greater in the PISA tests than in the study 

material. In the category geometry and measurements the proportion is 

similar between the PISA tests and the Almenn stærðfræði study material, 

but less between the PISA tests and the Átta-tíu study material. 

When viewing types of questions with low score rates in the PISA tests, it 

is evident that questions demanding reasoning show low score rates for both 

the years 2003 and 2012. Similar finding for questions set out in steps was 

observed for the year 2012. 

When comparing types of questions in the study material to the public 

PISA questions, it was found that Átta-tíu study material is more like the PISA 

questions than the Almenn stærðfræði study material. Despite of this the 

performance of Icelandic students in 2012 was poorer than in 2003 when the 

study material Átta-tíu was not being taught. 

The PISA questions that gave both high and very low score rates in Iceland 

were compared to the results from other Nordic countries. In this 

comparison a very small difference in performance between the countries 

was observed in most of the questions. The PISA questions with poor score 

rates in Iceland gave similar score rates in the other Nordic countries. 
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1 Inngangur 

Stærðfræði hefur frá því sögur hófust verið mikilvægur hluti 

menningarinnar. Verkefni stærðfræðinnar eru að finna, skapa, 

tjá og útskýra hvers kyns regluleika, lögmál, kerfi og mynstur. 

Hún er þannig ein af mikilvægum leiðum mannsins til að skapa 

merkingu og skilja náttúru og samfélag. Hún er jafnframt tæki 

til að hafa áhrif á hvoru tveggja. Í aldanna rás hafa hugtök og 

táknmál um stærðir, rými og reglur þróast í stöðugri viðleitni 

mannsins til að ná meiri stjórn á aðstæðum sínum og auka getu 

sína til aðgerða (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013 bls.208). 

Af hverju er árangur íslenskra nemenda í stærðfræði á niðurleið í PISA? Þetta 

er áhyggjuefni sem vert er að skoða og leita svara við. Í þessari ritgerð verður 

sjónum beint að námsefninu. Ætlunin að skoða hversu mikil samsvörun er 

með íslensku námsefni í stærðfræði og PISA spurningum. Aðallega verða 

skoðuð dæmi sem eru í öllum prófunum og eru notuð til að bera saman getu 

nemenda milli ára. Þau eru af þeim sökum ekki gerð opinber. En þar sem ekki 

má fjalla um innihald þeirra dæma þá verða opinberu dæmin notuð til að 

bera saman inntak dæma og prófa. PISA dæmunum er skipt í fjóra flokka eftir 

gerð. Þeir eru stærðir (quantity), rými og lögun (space and shape), breytingar 

og tengsl (change and relationships) og óvissa og gögn (uncertainty and 

data). Í þessari ritgerð var ákveðið að nota aðra fjóra flokka í greiningar-

vinnunni. Þeir eru tölur og reikningur, rúmfræði og mælingar, tölfræði og 

líkindi og algebra en það er sama flokkun og notuð er í aðalnámskrá grunn-

skóla. Flokkurinn rúmfræði og mælingar er sambærilegur við PISA flokkinn 

rými og lögun og tölfræði og líkindi er sambærilegur við óvissa og gögn. Hins 

vegar er PISA flokkurinn breytingar og tengsl mun víðari en flokkurinn 

algebra og þó nokkur dæmi sem eru flokkuð í þessari ritgerð í tölur og 

reikningur eru flokkuð í breytingar og tengsl í PISA flokkuninni. Í þessari 

ritgerð eru dæmin sem fara í flokkinn algebra eingöngu dæmi þar sem 

einhver óþekkt stærð er í dæminu og nemendur þurfa að setja upp jöfnu eða 

vinna með jöfnur eða stæður. Í PISA flokknum breytingar og tengsl flokkast 

fleiri dæmi en hrein algebrudæmi. Dæmi frá árinu 2012 sem í þessari ritgerð 

er flokkað í tölur og reikningur en í PISA flokkun í breytingar og tengsl er t.d. 

dæmið Vindorka sem sjá má hér fyrir neðan. Í dæminu þarf að nota 
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prósentureikning út frá gefnum stærðum og margföldun auk þess sem draga 

þarf ályktanir út frá upplýsingum dæmisins. 

Árangur íslenskra nemenda í PISA prófunum hefur verið á stöðugri 

niðurleið frá upphafi að undanskildu árinu 2009, (sjá mynd 2). Á milli áranna 

2003 og 2012 hafa íslenskir nemendur lækkað um 22 PISA stig sem samsvarar 

því að geta nemenda sé um það bil hálfu ári lakari árið 2012 en hún var árið 

2003. 

Mynd 1. Dæmi úr PISA prófinu 2012 
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Mynd 2. Stærðfræðilæsi á Íslandi samkvæmt PISA niðurstöðum 

Samkvæmt rannsóknum sem gerðar hafa verið undanfarin ár í íslenskum 

grunnskólum er kennslan kennaramiðuð. Í flestum kennslustundum leggur 

kennarinn námsefnið inn og í kjölfarið vinna nemendur í vinnubækur, í 

sumum tilfellum á mismunandi hraða en flestir í sama námsefni. Hópavinna 

er mikið stunduð og námsbækurnar stýra mjög því sem kennt er (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2014). 

Þóra Þórðardóttir og Unnar Hermannsson gerðu skólarárið 2011-2012 

úttekt á stærðfræðikennslu í 8 grunnskólum á Íslandi fyrir menntamála-

ráðuneytið. Í henni var fylgst með kennslu í 102 kennslustundum hjá 30 

stærðfræðikennurum. Þar kom meðal annars í ljós að í um þriðjungi 

kennslustundanna var innlögn með samræðu við nemendur og í meirihluta 

stærðfræðitímanna unnu nemendur einir í vinnubækur og fengu 

einstaklingsaðstoð kennara þegar þeir þurftu (Þóra Þórðardóttir og Unnar 

Hermannsson, 2012).  

Finnskur maður að nafni Lasse Tuomas Savola skoðaði í doktorsnámi sínu 

árið 2007 muninn á íslensku og finnsku skólakerfi. Hann bar saman uppeldis-

fræðilegar kenningar og kennsluaðferðir þessara tveggja landa. Hann tók 

kennslustundir upp á myndbönd og greindi þær út frá þeim. Niðurstöður 

hans eru meðal annars þær að á Íslandi er algengast að kennslustund í 

stærðfræði sé þannig uppbyggð að fyrst er innlögn á töflu og svo gengur 

kennari á milli nemenda og aðstoðar þá, hvern fyrir sig, þegar þeir biðja um 

hjálp. Í Finnlandi eru nemendur meiri þátttakendur í kennslustundum og 

kennslufræðilegar samræður kennara og bekkjarins eru þar algengari en 
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beinar innlagnir kennara. Þegar kennari gengur á milli nemenda í kennslu-

stundum er það gert kerfisbundið þannig að hann ræðir við alla nemendur 

en ekki einungis þá sem biðja um hjálp. Heimanám nemenda í Finnlandi hefur 

meira vægi en á Íslandi, nemendur æfa sig frekar heima en kennslustundirnar 

fara meira í að kynna nýtt efni (Savola, 2008). 

Út frá ofangreindum rannsóknum má draga þá ályktun að námsefnið stýri 

miklu í námi nemenda og að flestir íslenskir nemendur fari í gengum sama 

námsefnið en í sumum tilfellum á mismunandi hraða.  

Ritgerðin skiptist í 6 kafla. Eftir innganginn er kafli um PISA prófin, fyrst 

almennt um prófin, gagnsemi þeirra, skipulag og stigagjöf. Og í framhaldinu 

er fjallað um fyrirlagnirnar árin 2003 og 2012. Þar á eftir er kafli um íslenskt 

námsefni í stærðfræði og saga þess rakin. Eftir það kemur kafli um náms-

bækurnar Almenn stærðfræði og Átta-tíu og eru dæmi hvors bókaflokks 

greind eftir innihaldi í fjóra flokka til að hægt sé að bera þær saman við 

spurningar PISA prófanna sem voru greindar í sömu flokka. Fjöldi dæma hvers 

flokks var talinn í hverri bók og hlutfall hans reiknað af heildarfjölda dæma 

bókarinnar. Einnig var hlutfall dæma hvers flokks skoðað út frá heildarfjölda 

dæma í öllum bókunum. Í fjórða kaflanum eru niðurstöður á samanburði 

námsþátta í námsefninu og PISA prófunum. Skoðað er úr hvaða námsþáttum 

spurningarnar eru sem koma illa út á PISA prófunum og innihald dæma á 

prófunum er greint eftir því hversu líkt það er innihaldi dæma í námsefninu. 

Einnig er frammistaða íslenskra nemenda og annarra norrænna nemenda 

borin saman á dæmum sem koma best og verst út hjá íslenskum nemendum. 

Í fimmta kaflanum eru umræður um niðurstöðurnar og umfjöllun um þá 

umræðu sem gjarnan fer í gang í samfélaginu þegar niðurstöður PISA 

prófanna eru kunngerðar. Í síðasta kaflanum eru lokaorð þar sem niður-

stöðurnar eru teknar saman og horft til þess hvað væri áhugavert að skoða í 

framhaldinu. 

2 PISA prófin  

PISA stendur fyrir Programme for International Student Assessment. PISA 

prófin eru eina alþjóðlega samanburðarmælingin á frammistöðu mennta-

kerfisins sem framkvæmd er hér á landi (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. 

Ólafsson og Júlíus Björnsson, 2013). Prófin hafa verið lögð fyrir á þriggja ára 

fresti frá árinu 2000. Með því að taka þátt í prófunum skuldbinda ríkisstjórnir 

aðildarríkjanna sig til að fylgjast með árangri menntakerfanna og hvernig 
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nemendum reiðir af við lausn á verkefnum sem tengjast daglegu lífi. 

Nemendur fá ekki upplýsingar um frammistöðu sína en niðurstöðurnar eru 

birtar fyrir lönd og landshluta. Markmiðið með PISA prófunum er að hægt sé 

að nýta þau fyrir stefnumótun menntakerfa í framtíðinni og skapa grunn til 

að bera saman skóla og nemendur í mismunandi löndum. Bæði er hægt að 

bera saman frammistöðu eftir löndum og einnig frammistöðu hvers lands 

eftir tímabilum (OECD, 2013).  

 Gagnsemi PISA prófa 

Samanburður milli landa ætti að geta hjálpað þjóðum til að læra hver af 

annarri til að ná betri árangri í menntun til framtíðar.  

Fyrir tíma PISA prófanna héldu margar þjóðir að þær væru með 

menntakerfi á heimsmælikvarða og að nemendur þeirra væru betri en 

námsmenn í öðrum löndum. Þessi lönd voru t.d. Þýskaland, Frakkland, 

Noregur, Svíþjóð, Bretland og Bandaríkin. En annað kom á daginn þegar 

niðurstöður PISA prófanna voru birtar (Sahlberg, 2011b). 

Mörg Austur-Evrópuríki eins og Búlgaría, Rúmenía, Ungverjaland og 

Júgóslavía trúðu því líka að þeirra skólar væru með góða menntun á 

alþjóðavísu. Bæði var mikið fé sett í menntamál í þessum löndum og einnig 

hafa nemendur frá þessum löndum komið vel út í alþjóðlegum keppnum, á 

borð við Ólympíuleika, í raungreinum í gegnum tíðina. Niðurstöður fyrstu 

PISA prófanna sýndu hins vegar að þessi lönd eru nokkuð undir meðaltali 

OECD ríkjanna (Sahlberg, 2011b). 

Þegar þessar niðurstöður birtust fóru mörg þessara ríkja að leita leiða til 

að bæta menntakerfin. Nokkrar þessara þjóða hafa horft til Finnlands til að 

læra af finnska menntakerfinu sem náð hefur svo góðum árangri sem raun 

ber vitni. Finnar þakka sinn góða árangur í PISA meðal annars því hversu góða 

kennara þeir hafa. Faglegri dómgreind kennara hefur verið treyst af 

menntayfirvöldum og miðstýring er mjög lítil í menntakerfi Finnlands. Lítil trú 

er á miðstýrðum og samræmdum prófum til að halda uppi gæðum 

menntunar. Virðing fyrir kennurum í Finnlandi er mikil, margir sækja um að 

komast í kennaranám og háskólarnir geta valið úr bestu umsækjendunum. 

Námsmatið er innbyggt í kennsluna og er notað til bæta nám hvers og eins 

nemanda og skólastarfið í heild. Lítil áhersla er á ytra mat, til að bera skóla 

saman, því Finnar telja óheilbrigða samkeppni milli skóla geta skaðað 

skólastarfið, betra sé að hver og einn skóli byggi upp sína faglegu sérstöðu 

(Sahlberg, 2011a). 

Í dag eru þó blikur á lofti í Finnlandi. Þar er niðurskurður til menntamála 

og skortur á framtíðarsýn. Þessir þættir geta dregið úr gæðum menntunar í 
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landinu. Þrýstingur er frá sveitastjórnum að auka framleiðni í skólunum og 

ákveðið andvaraleysi getur komið upp þegar hlutirnir ganga of vel. Því er 

mikilvægt að nýta niðurstöður svona alþjóðlegra rannsókna vel, læra af þeim 

þjóðum sem koma vel út en líka er mikilvægt fyrir þær þjóðir sem koma vel 

út að sofna ekki á verðinum þó vel gangi (Sahlberg, 2011b). 

 Lönd eins og Svíþjóð og Sviss eru ekki svo ólík að mörgu leyti en mikill 

munur er á stærðfræðilegri getu nemenda í þessum löndum samkvæmt PISA 

prófunum. Bæði eru löndin auðug Evrópuríki með íbúafjölda milli 7 og 9 

milljónir með metnað til að gera vel í menntamálum en hafa misjafna nálgun 

í mennta- og velferðarkerfinu. Í Svíþjóð er byggt á lýðræðislegum jöfnuði en 

í Sviss er frjálslynt hagkerfi. Í menntamálum hefur sænska kerfið byggt á 

jöfnuði allra til náms en í Sviss hefur meiri áhersla verið lögð á góðan 

námsárangur og þar hafa nemendur þurft að velja snemma á milli bóknáms 

og verknáms. En mögulega gætu þessar þjóðir lært meira hvor af annarri um 

jöfnuð til náms samhliða góðum námsárangri (Fredriksson o.fl., 2009). 

Nemendur í Sviss hafa staðið sig mun betur í stærðfræði en nemendur frá 

Svíþjóð. Árið 2003 munaði 18 PISA stigum á löndunum í stærðfræðilæsi en 

árið 2012 hafði bilið aukist enn meira, þá var Sviss með 531 PISA stig í 

stærðfræðilæsi en Svíþjóð 478. Getumunurinn var orðinn sem samsvarar um 

einu skólaári en samkvæmt viðmiðum OECD má gera ráð fyrir að nemendur 

bæti við sig færni sem nemur hálfu staðalfráviki á einu ári eða um 45 PISA 

stigum  (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus Björnsson, 2013).  

Deilt er um hvort niðurstöður PISA prófanna séu besti mælikvarðinn á 

frammistöðu menntakerfa í heiminum en það er óumdeilt að fræðsluyfirvöld 

í mörgum löndum horfa til útkomu úr prófunum og leita úrbóta þegar 

niðurstöðurnar eru ekki góðar. Skólar frá löndum sem taka yfir um 90% af 

hagkerfum heimsins eru þátttakendur í prófunum og eru þau talin geta spáð 

fyrir um hversu vel nemendur þessara landa eru undirbúnir fyrir framtíðina. 

Þó er mikilvægt að horfa gagnrýnið á PISA niðurstöður. Þar er verið að mæla 

mjög ólík samfélög með ólíka menningu, efnahagskerfi og tungumál. Þá geta 

þýðingar á texta prófanna mögulega verið brenglaðar milli landa. Einnig getur 

hin mikla leynd sem hvílir yfir hluta prófanna gert háskólasamfélaginu og 

almenningi erfitt fyrir að meta gæði prófanna (Sjöberg, 2015). 

 Skipulag PISA prófa 

Árið 2000 var fyrsta árið sem prófin voru lögð fyrir og þá tóku 32 lönd þátt 

í prófinu. Árið 2003 tók 41 land þátt og 57 lönd árið 2006.  Árið 2009 og einnig 

árið 2012 voru löndin orðin 65 (OECD, 2014). 
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Kenningarammi PISA prófanna útskýrir fræðilegar undirstöður undir 

matið í PISA prófunum. Í stærðfræði fjallar hann meðal annars um að greina 

hvort nemendur hafi færni í að nota, greina og túlka stærðfræði í mismunandi 

samhengi og geti yfirfært á ólíkar aðstæður. Prófin eru ekki beint upp úr 

námskrám landanna heldur er þeim ætlað að kanna hvernig nemendum 

gengur að leysa verkefni sem tengjast daglegu lífi með þeirri þekkingu sem 

þeir hafa öðlast. Hluti prófsins, 33 spurningar,  er alltaf sá sami og því er hægt 

að bera niðurstöður saman milli ára og sjá hver þróunin í kunnáttu nemenda 

er. Af þeim ástæðum eru þessar 33 spurningar ekki gerðar opinberar en allar 

aðrar spurningar eru opinberaðar eftir prófin (OECD, 2013). 

Nemendur sem þreyta prófið eru 15 til 16 ára þegar prófið er lagt fyrir. Í 

flestum löndum eru þetta nemendur sem eru að ljúka grunnskólanámi.  

Einnig þurfa nemendur að hafa lokið að minnsta kosti 6 ára formlegu námi 

(Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus Björnsson, 2013). 

Fyrirlögn sjálfs prófsins tekur tvær klukkustundir og er það tekið í mars, þriðja 

hvert ár. Alltaf er prófað í læsi, stærðfræði og náttúrufræði en mismunandi 

er eftir árum hvar áherslan liggur. Það svið sem áherslan er á hverju sinni 

tekur 2/3 hluta prófatímans og hin sviðin skipta á milli sín 1/3 hluta tímans. 

Árin 2003 og 2012 var áherslan á stærðfræði.  

Stærðfræðidæmum PISA prófanna eru skipt í fjóra flokka og þrjú færnisvið 

út frá kenningarammanum: 

Flokkarnir eru: 

 Stærðir (magn) (quantity) 

 Rými og lögun (space and shape) 

 Breytingar og tengsl (change and relationships) 

 Óvissa og gögn (uncertainty and data) 

Færnisviðin eru: 

 Endurheimt (stakar reikniaðgerðir) 

 Tenging (geta nemenda til að tengja saman mismunandi 

reikniaðgerðir) 

 Rökhugsun (stærðfræðileg hugsun yfirfærð á verkefni úr 

raunveruleikanum) 

Prófið inniheldur bæði fjölvalsspurningar og opnar spurningar sem þarf 

ýmist bara að svara eða bæði svara og rökstyðja. Áhersla er á að nemendur 

geti túlkað texta yfir á stærðfræðilegt form, beitt stærðfræðilegum hug-

tökum, aðferðum og rökstuðningi og geti túlkað og metið stærðfræðilegar 

útkomur (OECD, 2013).  
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Alls eru hverju sinni búnar til spurningar sem tekur um 390 mínútur að 

leysa. Upp úr þeim spurningum eru útbúnar nokkrar gerðir prófahefta. Árin 

2003 og 2012 voru 13 mismunandi hefti. Hver spurning kemur fyrir í fjórum 

gerðum af prófaheftum og er á mismunandi stöðum í heftunum. Í einu hefti 

á fyrstu 30 mínútum prófsins, í öðru á næstu 30 mínútum, í þriðja prófheftinu 

á þriðja 30 mínútna kafla prófsins og loks í fjórða prófheftinu á síðustu 30 

mínútunum (OECD, 2013 og OECD, 2014). 

PISA prófin eru aðferðafræðilega mjög flókin og krefjast samvinnu sér-

fræðinga á mörgum sviðum. Árið 2012 voru þau lögð fyrir 510.000 nemendur 

frá 65 löndum. Hvert land velur af handahófi skóla sem taka þátt í prófunum 

en á Íslandi taka allir skólar þátt sökum fámennis þar sem krafan er að 

nemendur hvers lands sem tekur þátt séu að minnsta kosti 4500. Ísland nær 

ekki þessu lágmarki en fær þó að vera með. Þetta lágmark er sett til þess að 

prófin verði samanburðarhæf milli landa. Þessir 510.000 nemendur eiga að 

endurspegla getu 28 milljón nemenda á þessum aldri. Í niðurstöðum 

prófanna er ekki einungis skoðuð þekking nemenda í námsgreinunum heldur 

eru líka gerðar greiningar á spurningum sem þeir svara um bakgrunn sinn 

(OECD, 2014). 

Kennarar og skólastjórnendur svara spurningum varðandi samsetningu 

nemendahópsins, bakgrunn og fleira sem varðar nemendur. Einnig svara 

nemendur spurningum varðandi t.d. námsferil, fjölskyldu, framtíðaráform, 

líðan og væntingar sínar á prófinu. Í sumum löndum hefur líka verið lagður 

spurningalisti fyrir foreldra en það hefur ekki verið gert hér á landi. 

Ári áður en prófin eru lögð fyrir eru þau forprófuð á 15 ára nemendum í 

hverju landi og út frá því eru felld niður dæmi sem passa ekki við raunveru-

leika þess lands sem um ræðir.  

PISA prófin eru í stöðugri þróun. Árið 2009 varð sú breyting á að prófin 

fóru fram að hluta til á tölvutæku formi sem létti mjög yfirferð þeirra.  

Á vordögum 2015 var nýjasta PISA prófið lagt fyrir. Um 70 lönd tóku þátt 

í prófinu og var aðaláherslan á náttúruvísindi. Fjármálalæsi var nýr hluti í 

prófinu á Íslandi og var prófið leyst í tölvum í öllum löndum. Prófið var tvær 

klukkustundir að lengd auk 35 mínútna spurningarlista sem lagður var fyrir 

nemendur eftir prófið. Niðurstöður prófsins munu liggja fyrir í desember 

2016. 
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 Stigagjöf PISA prófa 

Niðurstöður  PISA prófsins eru settar fram með kvarða þar sem meðaltalið 

er 500 og staðalfrávikið 100. Heildardreifing árangurs er normaldreifð þannig 

að um 2/3 hlutar nemenda fá stig á milli 400 og 600 (OECD, 2013). Hæfniþrep 

prófsins eru 6 og eftirfarandi tafla lýsir stigagjöfinni og þeirri getu sem 

nemendur á hverju stigi þurfa að hafa tileinkað sér. 

Tafla 1. Hæfniflokkar PISA prófa 

Þrep: Stig: Lýsing: 

1.      358  – 419 Nemendur geta svarað einföldum spurn-

ingum þar sem svarið er augljóst. Þeir þekkja 

ákveðnar tegundir upplýsinga og geta fram-

kvæmt venjubundnar aðgerðir út frá þeim með 

beinum og skýrum fyrirmælum. Aðgerðirnar eru 

beinar og augljóslega leiddar beint af verk-

efninu. 

2. 420 – 481  Nemendur geta túlkað og tjáð stærðfræðileg 

vandamál sem aðeins krefjast beinnar 

ályktunar. Þeir geta dregið fram einfaldar upp-

lýsingar úr texta og nýtt sér til einnar aðgerðar. 

Þeir geta notað grundvallaraðgerðir, formúlur, 

aðferðir og vinnubrögð. Einnig geta þeir fært 

einföld rök og túlkað niðurstöður bókstaflega. 

3. 482 – 543  Nemendur geta framkvæmt skýrt af-

markaðar aðgerðir og valið röð aðgerða eða að-

ferðir. Þeir hafa getu til að leysa einföld 

þrautalausnaverkefni. Nemendur geta túlkað og 

fært rök fyrir vali sínu á aðferðum. 

4. 544 – 605  Nemendur geta unnið með sértæk líkön á 

skipulegan og hlutlægan hátt. Þeir geta valið og 

samþætt aðferðir og tengt við raunverulegar 

aðstæður. Þeir geta notað hæfni sína og getu á 

sveigjanlega hátt af talsvert miklu öryggi. Geta 

mótað og tjáð útskýringar og rök byggð á 

kunnáttu sinni. 

5. 606 – 667  Nemendur geta unnið með og búið til  líkön 

af flóknum aðstæðum, þekkja takmörk þeirra og 

gera sér grein fyrir forsendum þeirra aðferða 
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sem er beitt. Þeir geta valið, borið saman og 

metið viðeigandi lausnir og unnið á 

kerfisbundinn hátt og notað viðeigandi rök-

semdarfærslu og rökhugsun. Þeir eiga auðvelt 

með að tjá sig á stærðfræðilegan hátt. 

6. 668 → Nemendur geta hugsað skýrt um stærð-

fræðileg vandamál og sett  fram alhæfingar. Þeir 

geta nýtt sér þekkingu sem byggir á þeirra eigin 

athugunum á flóknum stærðfræðilegum 

líkönum. Og geta tengt saman upplýsingar úr 

mismunandi áttum, af mismunandi tegundum 

og breytt þeim úr einni tegund í aðra. Þeir ráða 

við flókna stærðfræðilega hugsun og rök-

semdarfærslu og geta notað innsæi, skilning og 

stærðfræðilega þekkingu til að þróa og finna 

nýjar nálganir og aðferðir í nýjum aðstæðum. 

Þeir geta sett fram og tjáð á skýran hátt rökin 

fyrir aðferðum og niðurstöðum. 

(Þýtt úr skýrslu OECD,2004). 

 

 PISA 2003 

Mikil vinna er við undirbúning og úrvinnslu PISA prófanna. Undirbúningur 

fyrir prófið 2003 hófst í september árið 2000 og úrvinnslu lauk í desember 

árið 2004 (OECD, 2005). 

Árið 2003 var aðaláherslan eins og áður segir á stærðfræðilæsi og því voru 

2/3 hlutar prófsins stærðfræðidæmi. Þetta ár stóðu íslenskir nemendur sig 

mjög vel og voru í 10. – 14. sæti. Prófið var eingöngu tekið á pappír í öllum 

löndunum þetta árið. Prófið samanstóð af 13 prófheftum sem var 

kerfisbundið dreift á nemendur. Bæði voru mismunandi spurningar milli 

hefta og líka gat sama spurningin komið fyrir á mismunandi stöðum í 

prófaheftunum. (Júlíus Björnsson, Almar M. Halldórsson og Ragnar F. 

Ólafsson, 2004). 

Af rúmlega 4000 tíundubekkingum á Íslandi þetta ár, þreyttu um 3350 

nemendur prófið og voru þeir úr 129 grunnskólum. Á Íslandi voru fæstir 

nemendur sem tóku prófið en flestir voru frá Mexico en þar voru þeir um 

30.000. Þar sem svo stór hluti íslenskra nemenda tekur þátt í prófunum verða 

niðurstöðurnar enn nákvæmari en hjá öðrum þjóðum (OECD, 2004). 
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Í flestum löndum stóðu strákar sig mun betur en stúlkur hvað 

stærðfræðilæsi varðar. Á Íslandi var þessu öfugt farið, stúlkur stóðu sig 

sérstaklega vel í PISA prófinu árið 2003 og voru talsvert framar en samlandar 

þeirra af gagnstæðu kyni. Þær voru áttundu í röðinni af öllum stúlkum sem 

tóku þátt í prófinu (Júlíus Björnsson, Almar M. Halldórsson og Ragnar F. 

Ólafsson, 2004). 

Í prófinu þurftu nemendur að geta sett fram stærðfræðileg rök og hugtök, 

tjáð sig um stærðfræðilega hluti, sett fram líkön af stærðfræðilegum 

vandamálum og komið með stærðfræðilegar úrlausnir á vandamálum. Þau 

nýmæli voru í prófinu árið 2003 að sumar þjóðir tóku þrautalausnir (problem 

solving) inn í fyrsta skipti. Ísland var ekki þar á meðal  (Júlíus Björnsson, Almar 

M. Halldórsson og Ragnar F. Ólafsson, 2004). 

Árið 2003 voru einungis um 4,5% íslenskra nemenda sem ekki náðu að 

komast inn á hæfniþrep 1, samkvæmt hæfniflokkum PISA (sjá töflu 1), sem 

er með því lægsta sem gerðist hjá þjóðunum sem tóku þátt það árið. Á 

hæfniþrepum 3 og 4 voru fleiri íslenskir nemendur en almennt gerðist en 

heldur færri íslenskir nemendur voru í efstu hæfniþrepunum tveimur. Í OECD 

löndunum náðu um 5% nemenda inn á 6. hæfniþrep en á Íslandi voru það 

einungis 3,75% (Júlíus Björnsson, Almar M. Halldórsson og Ragnar F. 

Ólafsson, 2004). 

Þetta árið var Ísland næst hæst af Norðurlöndunum í stærðfræðilæsi. 

Finnland var með 544 stig en Ísland 515. Danmörk var aðeins hársbreidd fyrir 

neðan Ísland með 514 stig. Svíþjóð var svo næst neðst með 509 stig og 

Noregur rak lestina af Norðurlöndunum með 495 stig (sjá mynd 3) (Júlíus 

Björnsson, Almar M. Halldórsson og Ragnar F. Ólafsson, 2004). 
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 Mynd 3. Stærðfræðilæsi á Norðurlöndum árið 2003 

 

 PISA 2012 

Árið 2012 var í annað skiptið frá upphafi PISA prófanna aðaláherslan á 

stærðfræði. Á þeim tæpa áratug sem leið hrakaði íslenskum nemendum í 

samanburði við aðrar þjóðir talsvert í stærðfræði á PISA prófunum og reyndar 

líka í læsi og náttúrufræði. Það sem þó er eftirtektarvert er að Reykja-

víkursvæðið virðist halda í horfinu en landsbyggðin dalar mjög á þessum 

áratug (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus Björnsson, 2013). 

Fjármálalæsi var bætt inn í prófið árið 2012. Ísland, ásamt fleiri löndum 

tók það þó ekki inn í prófið það ár. Um það bil tveir þriðju hlutar landanna 

lögðu prófin fyrir rafrænt. Um þriðjungur landanna var með prófin á pappír 

og var Ísland í þeim hópi. Þau lönd sem tóku prófin á pappír voru ekki 

tæknilega í stakk búin til þess að hafa prófin rafræn (OECD, 2014).   

Prófið 2012 var lagt fyrir í 65 löndum. Um hálf milljón nemenda tók þátt, 

þar af voru 3317 íslenskir nemendur.  

544

515

514

509

495

470 480 490 500 510 520 530 540 550

Finnland

Ísland

Danmörk

Svíþjóð

Noregur

PISA stig



 

25 

Jöfnuður milli skóla innan landa er hvergi eins mikill og á Íslandi þó svo að 

hérlendis sé staða landsbyggðarinnar lakari en höfuðborgarsvæðisins (Almar 

M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus Björnsson, 2013). 

Niðurstöður í stærðfræði árið 2012 voru að Ísland fékk 493 PISA stig. Af 

Norðurlöndunum var Finnland efst eins og öll hin árin með 519 stig, en 

Svíþjóð neðst með 478 stig. Noregur var með 489 stig  og Danmörk með 500 

stig (sjá mynd 4). Árangur nemenda frá öllum Norðurlöndunum hefur dalað 

milli áranna 2003 og 2012 í stærðfræði, sænskra nemenda mest en norskra 

minnst. 

Stærðfræðilæsi íslenskra nemenda er í meðallagi miðað við önnur OECD 

lönd árið 2012. Meðaltal landsins er lægra en í 14 OECD löndum en hærra en 

í 11 löndum. Samkvæmt viðmiðum OECD má gera ráð fyrir að nemendur bæti 

við sig færni sem nemur um hálfu staðalfráviki á einu ári eða um 45 PISA 

stigum. Niðurstöður nemenda á Íslandi, í stærðfræði, frá prófinu 2003 til 

prófsins 2012 eru lakari um 22 stig. Meðalárangur íslenskra nemenda sem 

tóku prófið 2012 var því um það bil hálfu skólaári lakari en nemenda sem tóku 

prófið árið 2003. Árangur nemenda á höfuðborgarsvæðinu fer þó ekki eins 

langt niður eins og nemenda frá Suðurnesjum, Vestfjörðum, Norðurland-

vestra og Austurlandi þar sem árangurinn er um það bil heilu skólaári lakari 
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árið 2012 en árið 2003 (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus 

Björnsson, 2013). 

Nemendur á höfuðborgarsvæðinu sem eiga menntaða foreldra eru líklegri 

til að koma betur út í stærðfræðilæsi. Fylgni er þó lítil því það má aðeins skýra 

8,8% af muninum út frá menntunarstigi foreldra. Á svæðum utan höfuð-

borgarinnar sem hafa fleiri en 1000 íbúa er fylgnin sáralítil og nánast engin ef 

íbúar eru færri en 1000 (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus 

Björnsson, 2013). 

Út frá spurningalistanum sem nemendur svara er fjárhagsleg staða 

heimilanna metin. Fylgni við góða fjárhagslega stöðu getur að nokkru leyti 

spáð fyrir um stærðfræðilæsi nemenda. Góð fjárhagsleg staða heimila getur 

skýrt um 15,7% mun á stærðfræðilæsi milli hverfa og bæjarhluta. Hins vegar 

er munurinn einungis 3% innan hverfa. Svo skólarnir virðast að mestu leyti 

geta máð út þennan mun (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus 

Björnsson, 2013). 

Breytileiki milli skóla á Íslandi er næst minnstur af OECD ríkjunum, aðeins 

í Finnlandi er hann minni. Um 10% af breytileika á stærðfræðilæsi má skýra 

með mun á milli skóla, en um 90% af breytileikanum er innan hvers skóla. 

Þegar skoðuð eru viðhorf nemenda til stærðfræði kemur í ljós að milli áranna 

2003 og 2012 hefur áhugi, sjálfsmynd í stærðfræði og trú á eigin getu vaxið 

meðal íslenskra nemenda. Einnig hefur kvíði gagnvart stærðfræðinni 

minnkað (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus Björnsson, 

2013). 

Dæmum prófanna er skipt upp í 6 hæfniþrep eftir þyngd. Nemendur sem 

geta leyst öll dæmi sem flokkuð eru á ákveðnu hæfniþrepi komast á það 

hæfniþrep (OECD, 2013). 

Þróunin á Íslandi milli áranna 2003 og 2012 var sú að íslenskum 

nemendum fjölgaði í neðstu þrepunum og fækkaði í þeim efstu í stærðfræði 

líkt og í læsi og náttúrufræði. Árið 2012 voru 10% fleiri nemendur undir 3. 

þrepi en voru þar árið 2003. 
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3 Námsefni í stærðfræði  

Vegna þess hversu fámenn íslenska þjóðin er getur verið erfitt að halda uppi 

fjölbreytilegri námsefnisgerð. Einungis eru um 4000 nemendur í hverjum 

árgangi. Af þeim sökum hefur oftast verið úr litlu að velja í námsefni fyrir 

íslenska nemendur. 

Árið 1999 var gefin út ný aðalnámskrá grunnskóla sem gerði ráð fyrir 

töluverðum breytingum á vinnubrögðum í stærðfræði. Því var ákveðið að 

hefjast handa við gerð nýs íslensks námsefnis í stærðfræði fyrir unglingastig 

sem fékk heitið Átta-tíu. Hugmyndin á bak við námsefnið er að áhugi og 

reynsla hvers og eins nemanda skapi grunninn að námi hans. Í bókunum er 

mikið um verkefni úr daglegu lífi, verklegar æfingar og hvatt til ígrundunar og 

umræðu. Lítil áhersla er á að æfa mörg eins dæmi, frekar að nemendur setji 

fram verkefni sem reyna meira á þá (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga 

Gunnarsdóttir, 2006c). Bókaflokkurinn kom fyrst út á árunum 2005-2008 en 

samhliða því var ákveðið að gefa áfram út námsefnið Almenn stærðfræði. 

Mynd 5. Hlutfall íslenskra nemenda á hverju hæfniþrepi árin 2003 og 2012 
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Þeir nemendur sem tóku PISA prófið 2003 voru flestir með stærðfræði-

námsefnið Almenn stærðfræði en þeir sem tóku prófið 2012 voru ýmist með 

Átta-tíu, Almenna stærðfræði eða jafnvel báða bókaflokkana.  

Í úttekt Þóru Þórðardóttur og Unnars Hermannssonar (2012) fyrir 

menntamálaráðuneytið, á 8 grunnskólum, kom fram að einn skóli notaði 

eingöngu námsefnið Átta-tíu, hinir sjö skólarnir notuðu báða bókaflokkana. Í 

viðtölum við nemendur kom fram að þeir voru yfirleitt ánægðir með báða 

bókaflokkana en sterkum nemendum fannst Átta-tíu bækurnar gera meiri 

kröfur til sín. Meirihluti kennara í þessum skólum var ánægður með Átta-tíu 

námsefnið þó líka bæri á gagnrýni á bækurnar. Ennfremur kom fram að 

kennurum fannst námsefnið henta illa fyrir slaka nemendur þar sem lítið er 

um sýnidæmi en mikið lesmál. Kennurum í úttektinni fannst að það sem helst 

stæði í vegi fyrir fjölbreytilegum verkefnum væri að komast þyrfti yfir mikið 

námsefni á stuttum tíma og því lítill tími til að brjóta upp og staldra við (Þóra 

Þórðardóttir og Unnar Hermannsson, 2012). 

Margar þýddar námsbækur í stærðfræði fyrir grunnskóla hafa komið frá 

Norðurlöndunum.  En gagnlegt getur verið að líta til annarra landa og skoða 

það sem þar er gert.  Í rannsókn sem gerð var á námsbókum frá Singapore, 

Bandaríkjunum og Tyrklandi var skoðað hversu mikið textamagn var í 

bókunum, magn sjónrænna þátta eins og mynda og myndrita, innri 

uppbygging bókanna, tenging við námskrár, innihald og framsetning. Í 

rannsókninni kom fram mikill munur á námsefni sem ætlað var fyrir 6. bekkjar 

nemendur í þessum þremur löndum. Skoðaðar voru bækur í Tyrklandi sem 

flestir tyrkneskir nemendur nota. Þær eru gefnar eru út af þarlendum 

menntayfirvöldum og dreift frítt til nemenda. Námsefnið sem skoðað var frá 

Singapore hafði mikla dreifingu í landinu og var samþykkt af þarlendu 

menntamálaráðuneyti. Bandarísku bækurnar í greiningunni voru bækur sem 

um 20% bandarískra nemenda notuðu (Bulut, Alacaci og Erbas, 2012).   

Við greininguna kom í ljós að bækurnar frá Singapore höfðu skýra 

framsetningu með litlu textamagni en meira var um sjónræna þætti eins og 

myndir og myndrit. Aðalatriði sem þjálfuð voru í hverjum kafla voru 

tiltölulega fá og  eftir hvern efnisþátt voru blandaðar æfingar til upprifjunar. 

Ef fleiri en ein leið var til að leysa dæmi voru þær kynntar nemendum. 

Bækurnar voru með skilmerkileg fyrirmæli fyrir nemendur og voru notenda-

vænar bæði fyrir nemendur og kennara (Bulut, Alacaci og Erbas, 2012). 

Nemendur frá Singapore hafa alltaf verið með þeim hæstu á PISA prófunum, 

voru árið 2012 með 573 PISA stig í stærðfræðilæsi (Almar M. Halldórsson, 

Ragnar F. Ólafsson og Júlíus Björnsson, 2013). 
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Bandarísku námsbækurnar sem skoðaðar voru, líktust frekar uppfletti-

bókum en eiginlegum kennslubókum. Mikill texti var í bókunum en minna af 

myndefni. Mörg aðalatriði voru tekin fyrir í einu ásamt upplýsingum sem 

tengdust ekki beint kennslufræði bókarinnar. Bækurnar voru ekki auðveldar 

fyrir nemendur að vinna með bæði vegna uppbyggingar og mikils magns 

texta (Bulut, Alacaci og Erbas, 2012). Bandarískir nemendur voru árið 2012 

nokkuð fyrir neðan meðaltal OECD landanna, með 481 PISA stig í 

stærðfræðilæsi (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus 

Björnsson, 2013). 

Bækurnar frá Tyrklandi voru að innihaldi mitt á milli bókanna frá Banda-

ríkjunum og Singapore hvað textamagn og sjónræna þætti varðar. Bækurnar 

voru með skýr aðalatriði og tengingu við raunveruleika nemenda. Árangur 

nemenda í stærðfræði Tyrklandi hafði lengi verið slakur en í tengslum við 

umsókn um að ganga í Evrópusambandið var ákveðið að gera átak til að bæta 

stærðfræðimenntun í grunnskólum. Árið 2008-2009 var búið að endurbæta 

kennslubækur og námskrá landsins í stærðfræði fyrir 1-12. bekk í Tyrklandi 

(Bulut, Alacaci og Erbas, 2012). Miklar framfarir urðu hjá tyrkneskum 

nemendum frá árinu 2003 til ársins 2012, þeir fóru upp um 25 PISA stig en 

voru þó enn nokkuð fyrir neðan meðaltal OECD landanna. Árið 2012 var 

Tyrkland með 448 stig í stærðfræðilæsi á PISA prófunum (Almar M. 

Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus Björnsson, 2013). 

Ekki skal hér fullyrt um hversu mikil áhrif námsbækur hafa á gengi 

nemenda í stærðfræði en áhugavert væri að bera saman námsbækur þjóða 

sem standa sig misvel í PISA prófunum og skoða hvort hægt er að finna 

einhverja tengingu milli námsefnis og niðurstöðu á PISA prófunum. 

 

 Stærðfræðinámsefni á tuttugustu öldinni 

Fyrstu lög sem sett voru á Íslandi um reikningskennslu eins og hún hét í þá 

daga eru frá árinu 1880. Á þeim tíma var kennslan á ábyrgð heimilanna en 

prestar höfðu síðan umsjón með að heimilin sinntu skyldu sinni.  

Það var svo með fræðslulögum sem sett voru árið 1907 að ríkið tók við 

umsjón skólamála af kirkjunni. Með þeim var öllum börnum tryggð ókeypis 

fjögurra ára skólaganga og á sama tíma var kennaraskóli stofnaður í 

Reykjavík. Heimilin áttu eftir sem áður að sjá um að kenna börnum að lesa og 

skrifa fram til 10 ára aldurs (Helgi Skúli Kjartansson, e.d.). Með lögunum varð 

mikið gróskuskeið í almenningsfræðslu og í kjölfarið voru margar reiknings-

bækur gefnar út (Kristín Bjarnadóttir, 2009a).   
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Bækur þessa tíma voru m.a. Reikningsbók handa börnum (1900) eftir 

Ögmund Sigurðsson og Reikningsbók handa unglingum (1906) eftir Sigurð 

Jónsson. Bækurnar kröfðust forkunnáttu af nemendum en notkun þeirra var 

að mestu hætt á öðrum tug tuttugustu aldar m.a. þar sem hvorug bókanna 

tók mið af tugakerfinu í mælieiningum sem tekið var upp á Íslandi árið 1907 

(Kristín Bjarnadóttir, 2009b). 

Reikningsbók eftir Ólaf Daníelsson kom fyrst út árið 1906. Efni hennar 

voru grunnaðgerðirnar fjórar, almenn brot og tugabrot og verkefni um mæli- 

og mynteiningar. Líklegt er að Ólafi hafi ekki þótt bókin nógu ítarleg því hann 

réðst í að endurgera hana árið 1914. Hann tók út dæmi um reikniaðgerðirnar 

fjórar en bætti inn dæmum um metrakerfið. Þríliða og jöfnur voru einnig 

teknar fyrir í þeirri útgáfu auk hlutfalla- og prósentureiknings og rúmfræði. 

Útgáfa bókarinnar frá 1914 varð ekki langlíf og árið 1920 kom aftur út ný 

útgáfa bókarinnar. Hún var nokkuð stærri í sniðum og var að einhverju leyti 

samantekt úr útgáfunum frá 1906 og 1914 auk viðbóta. Sú útgáfa lifði lengi, 

var sjö sinnum endurútgefin og lítillega endurbætt, síðast árið 1956. Önnur 

bók eftir Ólaf, Um flatarmyndir, kom út árið 1920. Fyrri hluti bókarinnar var 

ætlaður til kennslu í unglingadeildum grunnskóla en seinni hlutinn til kennslu 

í framhaldsskólum. Þriðja bók Ólafs til kennslu í grunnskólum var bókin 

Kennslubók í algebru sem kom út árið 1927. Hún varð vinsæl til kennslu og 

var endurútgefin árin 1930, 1946, 1948, 1951, 1970 og 1971 (Kristín Bjarna-

dóttir, 2013).  

Árið 1928 voru sett lög um fræðslunefndir sem áttu meðal annars að 

koma með tillögur til Kennslumálaráðuneytisins um kennslubækur sem 

fullnægðu þeim kröfum sem gerðar voru til kennslu á þessum tíma  (lög um 

fræðslunefndir nr. 19/1928).  Reikningsbók Elíasar Bjarnasonar auk bóka eftir 

Sigurbjörn Á. Gíslason og Steingrím Arason voru löggiltar sem kennslubækur 

í reikningi fyrir barnaskóla árið 1929 (Kristín Bjarnadóttir, 2009b).  

Bækur Sigurbjörns voru gefnar út í sex heftum á árunum 1911-1914 og 

voru heftin ætluð nemendum á misjöfnum aldri og helguð ákveðnum efnis-

þáttum stærðfræðinnar. Bækurnar kröfðu nemendur um meiri sjálfstæða 

hugsun en aðrar bækur þessa tíma. Skiptar skoðanir voru um ágæti bókanna 

eins og eftirfarandi ritdómar gefa til kynna. Ritdómur skrifaður af Sigurjóni 

Jónssyni skólastjóra árið 1912 sagði m.a. að kostur bókanna væri að þær 

leggðu áherslu á hugareikning og dæmi með orðum en ekki bara tölum og 

einnig það hversu ríkar þær væru af dæmum.  Annar ritdómur var skrifaður 

sama ár af Friðriki Hjartarsyni en hann ráðlagði kennurum að nota bókina ekki 

þar sem hún væri of kostnaðarsöm miðað við innihald (Kristín Bjarnadóttir, 

2009b). 
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Reikningsbók eftir Steingrím Arason og Jörund Brynjólfsson var fyrst gefin 

út árið 1914. Útgáfa hennar var mun minni í sniðunum en bækur Sigurbjörns, 

aðeins í einu hefti og því mun ódýrari í útgáfu. Höfundar bókarinnar höfðu í 

huga að efni hennar samræmdist þeim kröfum sem gerðar voru til reiknings-

kennslu og að hún yrði sem styst og þar af leiðandi ódýr í útgáfu. Bókin var 

endurútgefin árið 1919 og endurbætt og útgefin árið 1923. Enn og aftur var 

hún svo endurbætt og endurútgefin 1928 og þá var Steingrímur sagður eini 

höfundurinn (Kristín Bjarnadóttir, 2009a). 

Árið 1927 kom út fyrra heftið af Reikningsbók Elíasar Bjarnasonar en 

síðara heftið kom út tveimur árum síðar. Bækurnar voru ætlaðar 10-13 ára 

nemendum og áttu þær fyrst og fremst að þjálfa leikni nemenda. 

Hugmyndafræði bókanna var á þá leið að best væri að kenna nemendum 

bara eina aðferð og æfa hana svo vel. Bækurnar náðu fljótt meiri útbreiðslu 

en fyrrgreindar bækur. Ástæðan kann að vera að á þessum tíma var á 

Norðurlöndum meiri áhersla lögð á leikni en skilning, en Íslendingar hafa 

lengi horft til Norðurlanda í kennslumálum. Bækurnar voru endurútgefnar af 

Ríkisútgáfu námsbóka 1937 og þá í fjórum heftum. Þessar bækur voru 

kenndar á efri stigum grunnskóla í meira en hálfa öld eða fram undir 

1980 (Kristín Bjarnadóttir, 2006). 

Ríkisútgáfa námsbóka var stofnuð samkvæmt lögum árið 1936 og var 

henni skylt að gefa út allar námsbækur sem nauðsynlegar voru til 

barnafræðslu og áttu skólastjórar að afhenda þær nemendum að 

kostnaðarlausu. Þetta var gert á kreppuárunum til að auðvelda aðgengi að 

námsbókum (Ingvar Sigurgeirsson, 1987). Ákvörðunin var þó ekki að öllu leyti 

gallalaus því hún varð til þess að takmarka framboð af kennslubókum, þar 

sem enginn gat keppt við ókeypis ríkisútgefnar bækur. Átti þetta sinn þátt í 

stöðnun stærðfræðimenntunar á Íslandi á árunum 1930-1966. Stofnunin fékk 

ekki mikið fé til námsefnisútgáfu og óðaverðbólga þess tíma gerði það að 

verkum að lítið varð um þróun og nýsköpun í námsefnisgerð. Lögin heimiluðu 

að stofnunin byði upp á fleiri en eina námsbók í hverri námsgrein en sökum 

fjárskorts var yfirleitt bara ein bók í boði. Bækurnar voru yfirleitt hafðar 

þannig að þær væru sem ódýrastar í útgáfu (Kristín Bjarnadóttir, 2009a). 

Upp úr miðri tuttugustu öldinni komu upp nýjar hugmyndir í stærðfræði-

kennslu sem kallaðar hafa verið „nýja stærðfræðin“. Til varð hreyfing 

stærðfræðinga, sálfræðinga og kennara sem vildi bæta stærðfræði-

kennsluna. Þessar hugmyndir áttu rætur í Evrópu og Norður-Ameríku. Í nýju 

stærðfræðinni fólst meðal annars að kenna mengja- og rökfræði í anda stefnu 

franskra stærðfræðinga sem unnu undir dulheitinu Bourbaki (Kristín 

Bjarnadóttir, 2012). Kennsla í þessum anda hófst í grunnskólum á Íslandi árið 
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1968 með bókum eftir danska höfundinn Agnete Bundgaard. Þessum bókum 

fylgdu kennsluleiðbeiningar sem ekki hafði áður tíðkast með íslenskum 

stærðfræðibókum. Mjög var vandað til við innleiðingu á þessu nýja námsefni 

meðal annars haldin námskeið fyrir kennara og Bundgaard sjálf kom hingað 

til lands til að hjálpa til við innleiðingu þessa nýja efnis. Slík námskeið voru 

ekki algeng á þessum árum (Kristín Bjarnadóttir, 2009a). Námsefnið náði 

meiri og örari útbreiðslu en gert hafði verið ráð fyrir og skólaárið 1971-1972 

voru nánast allir reykvískir nemendur í 1. bekk með þetta námsefni og einnig 

var það kennt víða úti á landi (Hörður Lárusson, 1972). Námsefnið átti 

eingöngu að vinna í skólanum þar sem ekki þótti gott að foreldrar færu að 

rugla nemendur. Námsefni þetta mætti mikilli gagnrýni m.a. frá foreldrum og 

kennurum og til að reyna að svara henni skrifaði Anna Kristjánsdóttir 

námsstjóri í stærðfræði grein í Morgunblaðið 28. apríl 1977. Í henni rakti hún 

meðal annars að af þeim nemendum sem tóku barnapróf 1974 hafi 70% tekið 

próf í svo kölluðu eldra námsefni og 30% í hinu nýja námsefni. Niðurstöður 

prófanna voru þær að hópurinn sem var með nýju stærðfræðina kom heldur 

betur út en hinn hópurinn.   

Haustið 1966 kom út íslenskt námsefni, Tölur og mengi, í anda nýju 

stærðfræðinnar eftir Guðmund Arnlaugsson sem fjallaði um inngang að 

talna- og mengjafræði og var ætlað nemendum sem tóku landspróf miðskóla 

og hugðu á menntaskólanám. Bókin var námsefni til landsprófs fram til ársins 

1976 (Kristín Bjarnadóttir, 2012). Árið 1972 skrifaði kennarinn Magnús 

Sveinsson grein í Menntamál, Hugleiðingar um stærðfræðinám fyrr og síðar, 

þar sem hann gagnrýnir hversu hratt hin nýja stærðfræði var tekin upp hér á 

landi. Hann vísar meðal annars í það að Norðurlandaþjóðirnar hafi farið 

varlega af stað og sums staðar sé jafnvel ekki búið að innleiða nýju 

stærðfræðina að neinu leyti (Magnús Sveinsson, 1972). 

Nokkrir stærðfræðikennarar, þar á meðal Hanna Kristín Stefánsdóttir og 

fleira fólk hófst handa árið 1971 við að semja nýtt íslenskt námsefni 

Stærðfræði 1A-6B. Verkið var unnið að frumkvæði Skólarannsóknadeildar 

menntamálaráðuneytisins og síðar Námsgagnastofnunar og má segja að það 

hafi verið blanda af hinni gömlu og nýju stærðfræði (Kristín Bjarnadóttir, 

2009a). Bækurnar voru kenndar á yngri stigum grunnskólans og voru 

eyðufyllingarbækur. Mengjafræðin var þar inni en horfið var til baka til 

hefðbundinnar uppsetningar og meiri reiknings.  

Árið 1970 þýddi Anna Kristjánsdóttir sænskt námsefni fyrir unglingastig, í 

anda nýstærðfræðinnar, sem heitir Rúmfræði og er eftir Bergendal, Hemer 

og Sander. Í framhaldinu gekk hún til liðs við Hörð Lárusson og Helgu 

Björnsdóttur og þýddu þau bókaflokk um algebru sem kenndur var á 
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unglingastigi í nokkur ár. Hörður skrifaði á sama tíma námsefni fyrir unglinga-

stig sem fékk heitið Stærðfræði handa unglingaskólum og var lengi kennt 

(Kristín Bjarnadóttir, 2012). 

Á árunum 1976 – 1978 samdi Anna Kristjánsdóttir ásamt fleirum bækur 

sem áttu að taka við af námsefni Agnete Bundgaard á unglingastigi. Bókin 

Verkefni í rúmfræði kom út árið 1976 og fjallaði eins og nafnið gefur til kynna 

um rúmfræði. Bækurnar voru þannig uppbyggðar að nemendur áttu að nota 

ýmis kennslugögn við úrlausn verkefna. Árið 1978 kom út bókin Verkefni úr 

verzlunarreikningi en þá bók ritaði Anna í samstarfi við Rúnar Þorvaldsson 

(Kristín Bjarnadóttir, 2012). 

Anna Kristjánsdóttir var á þessum tíma námsstjóri í stærðfræði og skipaði 

starfshóp til að skrifa bækur fyrir unglingastig sem þá var 7. – 9. bekkur. Fyrsta 

bókin í þeim bókaflokki, Talnaspegill kom út árið 1979. Ári seinna kom út 

bókin Sjónarhorn og tveimur árum seinna bókin Hringsjá. Þrjár bækur til 

viðbótar voru gefnar út í þessum bókaflokki, Hornalína fyrir 7. bekk, Skuggsjá 

fyrir 8. bekk og Baugabrot fyrir 9. bekk. Þessi bókaflokkur var kenndur 

samhliða bókum Harðar Lárussonar, Stærðfræði handa unglingaskólum. 

Mjög var dregið úr mengjaframsetningu en í staðinn lagt upp úr 

uppgötvunarnámi og að nemendur nýttu sér kennslugögn til hjálpar við lausn 

verkefna (Kristín Bjarnadóttir, 2007a). 

 

 Kennslubækur í stærðfræði 2003 og 2012 

Frá árinu 1986 hafa kennslubækurnar Almenn stærðfræði I, II og III verið 

kenndar á unglingastigi en þær eru þýddar úr sænsku af Hildigunni 

Halldórsdóttur og Sverri Einarssyni. Höfundar bókanna eru Lars-Erik Björk, 

Christina Björksten, Hans Brolin, Arne Ernestam og Lars-Fredrik Ljungström.  

 Árið 2005 var byrjað að gefa út bókaflokkinn Átta-tíu og kom síðasta 

bókin af sex út árið 2008. Bækurnar eru eftir Guðbjörgu Pálsdóttur og 

Guðnýju Helgu Gunnarsdóttur sem báðar eru kennarar við Mennta-

vísindasvið Háskóla Íslands.  

Eftir það hafa skólar ýmist kennt Almennu stærðfræðina, Átta-tíu eða 

báða bókaflokkana samhliða.  

Árið 2014 var byrjað að gefa út nýjan norskan bókaflokk fyrir unglingastig 

sem ber heitið Skali eftir höfundana Grete Normann Tofteberg, Janneke 

Tangen, Ingvill Merete Stedøy-Johansen og Bjørnar Alseth. Hanna Kristín 

Stefánsdóttir þýðir bækurnar og staðfærir. Tvær grunnbækur eru fyrir hvert 
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námsár, A og B bók auk æfingabókar. Þegar þetta er skrifað eru komnar út 

bækur fyrir 8. og 9. bekk en von er á 10. bekkjar bókunum með haustinu. 

Ætla má  að þeir nemendur sem þreyttu PISA prófið árið 2003 hafi flestir 

verið með bækurnar Almenn stærðfræði. Hins vegar hafi nemendur sem tóku 

prófið 2012 ýmist verið með Almennu stærðfræðina, Átta-tíu eða báða 

bókaflokkana samhliða. 

    Í ritgerðarvinnunni var farið í gegnum bókaflokkana Almenn stærðfræði og 

Átta-tíu og dæmi þeirra greind í fjóra flokka,  rúmfræði og mælingar, tölfræði 

og líkindi, tölur og reikningur og algebra. Nokkur dæmi hefði mátt flokka í 

fleiri en einn flokk en ákveðið var að setja hvert dæmi aðeins í einn flokk, 

þann sem mest reyndi á hverju sinni. Dæmunum var einnig skipt eftir því 

hvort þau voru orðadæmi eða uppsett dæmi. Orðadæmum í Almennu stærð-

fræðinni var tvískipt, í léttari og þyngri orðadæmi, en í bókinni eru þyngri 

dæmin sérstaklega greind með svörtum kassa fyrir framan dæmanúmerið. 

Þetta var ekki gert við orðadæmin í Átta-tíu þar sem ekki er um slíka flokkun 

að ræða í bókinni sjálfri. Dæmi sem eru sett fram með orðum, þannig að 

nemendur þurfi sjálfir að finna hvaða aðgerð hentar við úrlausn þeirra, voru 

greind sem orðadæmi. Hins vegar voru dæmi sem eru aðallega með tölum og 

táknum en fáum orðum, sem eingöngu eru fyrirmæli um það sem á að gera, 

greind sem uppsett dæmi. Í talningu á dæmum bókarinnar voru ekki taldir 

með stuttir upprifjunarkaflar í Almennu stærðfræðinni sem heita Ýmis dæmi 

og Æfðu grundvallaratriðin og eru aftan við hvern kafla. Þrautablaðsíður sem 

eru á milli kafla voru heldur ekki taldar með.  

 

3.2.1 Almenn stærðfræði 

Segja má að bókaflokkurinn Almenn stærðfræði falli nokkuð vel að 

hugmyndafræði atferlisstefnunnar. Tveir af frumkvöðlum atferlisstefnunnar 

voru þeir Ivan Pavlov og Benjamin Skinner. Þeir gerðu tilraunir á dýrum til að 

skoða ósjálfráð viðbrögð við ákveðnu áreiti og hvernig hægt er að móta 

hegðun út frá því.  Atferlissinnar telja að öll hegðun sé fyrirfram ákveðin og 

hægt sé að skoða hana og mæla. Þeir telja einnig að ákveðin áreiti kalli fram 

ákveðin ósjálfráð viðbrögð og að umbun og styrking viðhaldi ákveðinni 

hegðun. Skinner setti fram fjórar meginreglur varðandi kennslu byggðar á 

tilraunum sínum. Kennari þarf að setja skýrt fram það sem hann ætlar að 

kenna, hann er í aðalhlutverki og nemendur leggja ekki mikið til kennslunnar. 

Kenna á hlutina eftir ákveðnu ferli og í smáum skrefum sem nemendur svo 

endurtaka ítrekað. Hann taldi mikilvægt að leyfa nemendum að læra á eigin 
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hraða og einnig að námsmat væri sett fram með sama hætti og kennslan 

þannig að ekki þyrfti yfirfærslu á skilningi (Biehler og Snowman ,1997).  

Í Almenn stærðfræði eru aðferðir settar fram með sýnidæmum og síðan 

eiga nemendur að hafa þær eftir í mörgum svipuðum dæmum sem á eftir 

koma en þurfa ekki að hafa mikið fyrir því að finna aðferðir eða útfærslur. Í 

köflunum eru sjálfspróf sem eru svipuð sýnidæmunum. Dæmi sem bóka-

höfundar telja erfið eru merkt með litlum svörtum kassa fyrir framan dæmin. 

Aftast í bókinni eru svör við öllum dæmum bókarinnar. Í lok hvers kafla er 

útdráttur sem ætlaður er til að rifja upp það helsta sem tekið hefur verið fyrir. 

Fyrir aftan útdráttinn eru dæmi sem heita Ýmis dæmi A, B og C og eru þau 

dæmi sem hægt er að nýta til að rifja upp það helsta í kaflanum.  

 

3.2.1.1 Almenn stærðfræði I 

Bókin er ætluð nemendum í  8. bekk grunnskóla. Henni er skipt upp í 6 kafla 

sem hver um sig inniheldur afmörkuð efni. Aftast í bókinni eru svör við öllum 

dæmum bókarinnar.  Bókin er alls 256 blaðsíður. 

 

Talnareikningur.  

Í þessum fyrsta kafla bókarinnar er kennsla í grunnaðgerðunum fjórum á 

náttúrulegum tölum. Fjallað eru um uppbyggingu tugakerfisins og í kjölfar 

þess kemur kafli um tugabrot og reikniaðgerðirnar fjórar tengdar þeim. Því 

næst koma orðadæmi úr daglegu lífi. Þar á eftir er kafli um námundun að 

mismunandi stórum tugabrotum og slumpreikning. Í kaflanum er kennsla á 

vasareikni. Lítill kafli er um tímaútreikninga þar sem nemendur eiga að finna 

tímamismun. Síðasti hluti þessa kafla fjallar um almenn brot. Útskýring er á 

nefnara og teljara, hvernig breyta á almennu broti í tugabrot og hvernig raða 

á brotum eftir stærð. Í kaflanum eru tvö sjálfspróf, annað eftir reikniaðgerða-

hlutann og hitt eftir kaflann um almenn brot. Dæmin í þessum kafla eru 142 

og fara þau í flokkinn tölur og reikningur. 

Uppsett dæmi: 45% Léttari orðadæmi: 43% Þyngri orðadæmi: 12% 

 

Prósentur 

Kaflinn hefst á kynningu á hugtakinu prósent bæði með orðum og með því að 

sýna hvaða almenna brot og tugabrot jafngilda einu prósenti. Því næst er kafli 

þar sem sambandið milli almennra brota, tugabrota og prósenta er útskýrt. Í 

kaflanum eru orðadæmi um hluta og heild. Í kaflanum þar á eftir á að finna 

hluta út frá gefnu prósenti og heild og ennfremur eru í þeim kafla þó nokkur 
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dæmi þar sem skrifa á prósent sem tugabrot. Finna á nýja tölu eftir hækkun 

eða lækkun um ákveðin prósent.  Kaflinn Hvað er 100% mikið gengur út frá 

að heildin sé alltaf 100% og dæmin fjalla um að finna hve mikið vantar upp á 

heildina þegar ákveðið mörg prósent eru gefin. Því næst kemur kafli sem 

heitir Meira en 100%. Þar á að finna meira en 100% af einhverri heild. Í síðasta 

hlutanum er fjallað um breytiþátt. Í kaflanum eru 3 sjálfspróf. Dæmin í 

þessum kafla eru 126 og flokkast undir liðinn tölur og reikningur. 

Uppsett dæmi: 27% Léttari orðadæmi: 67% Þyngri orðadæmi: 6% 

 

Rúmfræði 

Fyrst í kaflanum er fjallað um horn. Hugtökin lína, geisli og horn eru kynnt. 

Fjallað er um hring og dæmi þar sem finna á hluta úr hring og hversu stórir 

hringgeirar eru út frá gefnu miðhorni. Í kaflanum á að mæla og teikna horn 

með gráðuboga og teikna þríhyrning út frá tveimur gefnum hornum og einni 

hliðarlengd. Hornasumma þríhyrnings er kynnt og finna á stærð þriðja horns 

þríhyrnings út frá tveimur gefnum hornastærðum og einnig á að finna þriðja 

hornið í rétthyrndum þríhyrningi út frá einu gefnu horni. Hugtökin jafnarma 

og jafnhliða þríhyrningar eru kynnt. Einnig hugtökin grannhorn, topphorn og 

hornalína. Fjallað er um muninn á striki og línu og metrakerfið er tekið fyrir. 

Mælikvarði á korti kemur fyrir og eftir það koma dæmi þar sem á að finna 

raunverulega lengd á milli staða út frá ákveðnum sentímetrum á korti sem er 

í gefnum mælikvarða. Í kaflanum Heiti nokkurra marghyrninga eru 

útskýringar á því hvað einkennir ákveðnar tegundir hyrninga og hvað 

einkennir reglulega hyrninga og finna á flatarmál og ummál hyrninga. Síðan 

eru dæmi þar sem á að breyta á milli eininga í flatarmálskerfinu. Í kaflanum 

eru 2 sjálfspróf. Dæmi í kaflanum eru 123 og falla undir flokkinn rúmfræði og 

mælingar. 

Uppsett dæmi: 47% Léttari orðadæmi: 33% Þyngri orðadæmi: 20% 

 

Stæður og jöfnur 

Hér er tekið fyrir hvernig á að finna gildi stæða, einfalda stæður og 

forgangsröð aðgerða er kynnt. Einfaldur jöfnureikningur er tekinn fyrir að 

stærstum hluta með uppsettum dæmum. Í kaflanum Prósentur og jöfnur er 

tengt á milli prósentureiknings og jafna og sama má segja um kaflann 

Rúmfræði og jöfnur. Í kaflanum eru 3 sjálfspróf og eru dæmi kaflans 115 og 

falla undir flokkinn algebra. 

Uppsett dæmi: 51% Léttari orðadæmi: 38% Þyngri orðadæmi: 11% 
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Brot 

Þessi kafli tekur við af fyrsta kaflanum í bókinni þar sem kynning á brotum fór 

fram og fjallar áfram um almenn brot. Tekið er fyrir hvernig á að lengja og 

stytta brot og finna jafngild brot. Einnig eru grunnaðgerðirnar fjórar teknar 

fyrir í almennum brotum. Blandnar tölur eru kynntar til sögunnar og kennt 

að breyta óeiginlegu broti í blandna tölu og öfugt. Einnig að reikna blandnar 

tölur með grunnaðgerðunum fjórum. Í kaflanum eru 3 sjálfspróf og 

inniheldur hann 122 dæmi sem flokkast í tölur og reikningur. 

Uppsett dæmi: 68% Léttari orðadæmi: 25% Þyngri orðadæmi: 7% 

 

Töflur og myndrit 

Í kaflanum eru tekin fyrir myndritin súlurit, stöplarit, línurit og skífurit. Kennt 

er að setja upp einfaldar tíðnitöflur. Dæmin eru bæði þannig að lesa þarf úr 

myndritunum ákveðnar upplýsingar og eins að teikna myndrit út frá gefnum 

upplýsingum. Aðeins er komið inn á hvernig hægt er að blekkja með 

myndritum. Í kaflanum eru 2 sjálfspróf. Dæmin í kaflanum eru 47 og fara í 

flokkinn tölfræði og líkindi. 

Uppsett dæmi: 0% Léttari orðadæmi: 85% Þyngri orðadæmi: 15% 

 

3.2.1.2 Almenn stærðfræði II 

Bókin er önnur bókin af þremur í þessum bókaflokki og hugsuð fyrir 9. bekkjar 

nemendur. Í bókinni eru 7 kaflar sem hver um sig inniheldur afmarkaðan 

efnisþátt. Auk þess er í bókinni upprifjun og svör við öllum dæmum 

bókarinnar. Bókin er 287 blaðsíður. 

 

Talnareikningur 

Í upphafi kaflans eru neikvæðar tölur teknar fyrir og þær kenndar með talna-

línu. Komið er inn á námundun og markverða tölustafi. Kaflinn þar á eftir 

fjallar um slumpreikning og því næst er umfjöllun um prósentur sem er 

framhald frá því í fyrstu bókinni. Farið er yfir aðferðir til að finna eitt af 

þrennu, hluta, heild eða prósentu eftir því hvað er óþekkt. Kynning er á 

prómill og ppm (parts per million). Því næst er fjallað um breytiþátt og hann 

notaður til að reikna nýja tölu eftir hækkun eða lækkun. Í kaflanum eru 4 

sjálfspróf. Dæmi kaflans eru 160 og fara í flokkinn tölur og reikningur. 
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Uppsett dæmi: 48% Léttari orðadæmi: 44% Þyngri orðadæmi: 8% 

 

Stórar og smáar tölur 

Hér eru veldi tekin fyrir og fjallað um ferningstölur. Eftir þá kynningu eru 

kynnt hugtökin veldisstofn og veldisvísir og veldareglur kenndar. Tugaveldi 

eru kynnt til sögunnar og kennt að skrifa tölur á staðalformi og að skrá úr 

staðalformi yfir í venjulegt form bæði með stórum og litlum tölum. Í lok 

kaflans er undirkafli sem heitir Hagnýt dæmi. Dæmi þessa kafla eru 54 og fara 

í flokkinn tölur og reikningur . 

Uppsett dæmi: 76% Léttari orðadæmi: 11% Þyngri orðadæmi: 13% 

 

Hringurinn 

Í kaflanum er hringur skilgreindur og hugtökin radíus, þvermál, stengur og 

ummál hrings tekin fyrir. Mörg dæmi eru í kaflanum þar sem á að finna 

ummál út frá þvermáli eða geisla og svo öfugt. Því næst er flatarmál hrings 

kynnt og dæmi þar sem á að finna flatarmál út frá þvermáli eða geisla. Einnig 

á að finna flatarmál ýmissa mynda s.s. fjórðungs úr hring og rétthyrnings með 

tveimur hálfhringjum sitt hvoru megin. Hringgeiri er tekinn fyrir og dæmi þar 

sem á að finna flatarmál og ummál hringgeira. Einnig koma fyrir dæmi þar 

sem á að finna miðhorn hringgeira út frá geisla og bogalengd. Í lok kaflans er 

kennt að helminga strik og horn með hringfara og reglustiku. Dæmin í þessum 

kafla eru 84 og fara í flokkinn rúmfræði og mælingar. 

Uppsett dæmi: 30% Léttari orðadæmi: 46% Þyngri orðadæmi: 24% 

 

Algebra 

Í upphafi kaflans er fjallað um röð aðgerða sem tekin var fyrir í fyrstu bókinni 

í kaflanum Stæður og jöfnur. Síðan er líkt og í þeim kafla farið í að einfalda 

stæður en hér bætist við að óþekktu stærðirnar eru í mismunandi veldum. 

Einn undirkafli heitir Svigar og þar er farið í hvernig hægt er að einfalda 

stæður sem innihalda sviga og svo er annar undirkafli þar sem reikna á gildi 

stæða. Þar á eftir er kafli sem heitir Að breyta orðadæmum í stæður. Í honum 

eru mjög einfaldar setningar settar fram og nemendur beðnir um að skrifa 

þær sem bókstafastæður, t.d. summu af x og y. Því næst eru dæmi þar sem 

nemendur eiga að þátta stæður og stytta þær eftir þáttun. Kennt er að 

margfalda saman tvo sviga. Ferningsreglan og samokareglan eru kenndar.  Í 

jöfnuhluta kaflans koma fyrir einfaldar uppsettar jöfnur og svo er kafli sem 
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heitir Óuppsettar jöfnur þar sem nemendum er sjálfum ætlað að setja upp 

jöfnur og leysa þær. Kaflinn Formúlur kynnir það hugtak og svo í framhaldinu 

eru dæmi þar sem á að setja stærðir inn í formúlur og reikna. Einnig eru 

nokkur dæmi þar sem á að umrita formúlur og búa til formúlur út frá texta. Í 

kaflanum eru 3 sjálfspróf og dæmin eru 221 dæmi sem fara í flokkinn algebra. 

Uppsett dæmi: 56% Léttari orðadæmi: 30% Þyngri orðadæmi: 14% 

 

Einslögun 

Í byrjun er fjallað um hlutföll og dæmi þar sem á að setja fram hlutfallið milli 

tveggja þátta. Einnig eru dæmi þar sem á að finna stærðir út frá gefnum 

hlutföllum og heild. Hugtakið einslögun er kynnt svo og hvaða reglur gilda um 

einslaga marghyrninga. Dæmi eru þar sem finna á óþekkta hlið í marghyrningi 

út frá hliðarlengdum í öðrum einslaga marghyrningi. Mælikvarði er tekinn 

fyrir og útskýrður bæði út frá stækkun og minnkun. Einnig eru dæmi þar sem 

á að finna raunverulegar lengdir út frá landakorti og mælikvarða þess. Kennt 

er með hlutfallareikningi að finna flatarmál hyrninga með einni gefinni 

hliðarlengd út frá flatarmáli og hliðarlengdum í öðrum einslaga marghyrningi. 

Í kaflanum er 1 sjálfspróf. Dæmi kaflans eru 65 og falla 34 þeirra í flokkinn 

rúmfræði og mælingar og 31 í tölur og reikningur. 

Uppsett dæmi: 32% Léttari orðadæmi: 56% Þyngri orðadæmi: 12% 

 

Hnitakerfi 

Í upphafi kaflans er uppbygging hnitakerfisins kynnt  (x-ás og y-ás) og fjallað 

um hvernig hnit punkts í hnitakerfi er skráð. Á eftir því koma dæmi þar sem 

setja á punkta inn í hnitakerfi og lesa hnit punkts í hnitakerfi. Kaflinn Formúlur 

og gröf kynnir sambandið milli x og y í formúlu og hvernig hægt er að teikna 

myndir í hnitakerfi út frá formúlum, bæði út frá fyrsta og annars stigs jöfnum. 

Í kaflanum er 1 sjálfspróf og eru dæmi hans 44 sem falla í flokkinn rúmfræði 

og mælingar. 

Uppsett dæmi: 56% Léttari orðadæmi: 19% Þyngri orðadæmi: 25% 

 

Tölfræði 

Þessi kafli er framhald af kaflanum Töflur og myndrit sem er í fyrstu bókinni. 

Í kaflanum er byrjað á að kynna hlutfallslega tíðni. Áfram er unnið með 

samskonar myndrit og í fyrstu bókinni, súlurit, línurit og skífurit en stuðlarit, 

þar sem unnið er með flokka en ekki stök, kemur nýtt inn. Hugtakið miðsækni 



 

40 

yfir meðaltal og miðgildi er kynnt í fyrsta sinn í þessum bókaflokki. Aftast í 

kaflanum eru fjórar myndir úr dagblöðum af myndritum og lesa á upplýsingar 

úr þeim. Í kaflanum er 1 sjálfspróf. Fjöldi dæma í kaflanum er 41 og fara þau 

í flokkinn tölfræði og líkindi.  

Uppsett dæmi: 10% Léttari orðadæmi: 68% Þyngri orðadæmi: 22% 

 

3.2.1.3 Almenn stærðfræði III 

Bókin er sú þriðja og síðasta í þessum bókaflokki og er ætluð elsta árgangi 

grunnskólans, 10. bekk. Auk þess er í bókinni upprifjun og svör við öllum 

dæmum bókarinnar. Bókin er 276 blaðsíður og skiptist í 7 kafla. 

 

Líkindareikningur 

Í þessum kafla er fyrsta kynningin á líkindareikningi í þessum bókaflokki. Í 

upphafi er mjög einföld kynning á hugtakinu líkur. Kynning er á endurteknum 

líkindatilraunum og þær settar upp í líkindatré. Í síðasta hluta kaflans eru 

bornar saman niðurstöður sem fundnar eru með tilraunum og sýnt fram á að 

því oftar sem ákveðin tilraun er framkvæmd þeim mun líklegra er að 

hlutfallsleg tíðni tilraunanna nálgist það að verða eins og reiknuð líkindi. Í 

kaflanum er 1 sjálfspróf. Dæmi kaflans eru 55 og fara í flokkinn tölfræði og 

líkindi. 

Uppsett dæmi: 11% Léttari orðadæmi: 44% Þyngri orðadæmi: 45% 

 

Ferningar og ferningsrætur 

Hér er fjallað um ferningstölur og hugtakið ferningsrót kynnt. Reikningur með 

ferningsrótum eru kenndur og einnig hvernig á að leysa einfaldar annars stigs 

jöfnur. Þá er regla Pýþagórasar sett fram í fyrsta sinn í bókaflokknum og á 

eftir koma dæmi þar sem beita á reglunni. Í kaflanum eru 2 sjálfspróf. Dæmi 

kaflans eru 99, af þeim fara 77 í flokkinn tölur og reikningur og 22 í flokkinn 

algebra. 

Uppsett dæmi: 50% Léttari orðadæmi: 36% Þyngri orðadæmi: 14% 

 

Rúmmálsfræði 

Í kaflanum er farið yfir heiti á ýmsum strendingum og kenndar reiknireglur til 

að finna rúmmál þeirra. Farið er yfir hvernig á að breyta milli eininga í 

rúmmetrakerfinu og kynnt hvernig yfirborðsflatarmál strendinga er fundið. 
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Einn undirkaflinn tekur fyrir keilur og pýramída og kennir hvernig finna má 

rúmmál og yfirborðsflatarmál þessara forma. Þar á eftir er kúla tekin fyrir og 

farið í hvernig finna má rúmmál og yfirborðsflatarmál hennar. Í kaflanum eru 

2 sjálfspróf og yfirlitsblaðsíða með öllum helstu formúlum úr kaflanum. Dæmi 

kaflans eru 118 og fara í flokkinn rúmfræði og mælingar. 

Uppsett dæmi: 15% Léttari orðadæmi: 59% Þyngri orðadæmi: 26% 

 

Stærðfræði í daglegu lífi 

Í kaflanum eru orðadæmi sem tengjast daglegu lífi. Þar má nefna dæmi um 

matarinnkaup, dæmi þar sem reikna á kostnað fjölskyldu við að fara á skíði 

og útreikningar á hitaeiningafjölda og hreyfingu. Einnig eru dæmi sem lúta að 

vegalengd, tíma og hraða. Í kaflanum er ekkert sjálfspróf en dæmi hans eru 

48 og fara 5 þeirra í flokkinn rúmfræði og mælingar og 43 í tölur og reikningur. 

Uppsett dæmi: 6% Léttari orðadæmi: 94% Þyngri orðadæmi: 0% 

 

Algebra 

Í upphafi kaflans eru kynnt hugtökin veldisstofn og veldisvísir. Síðan er farið 

yfir veldareglur. Skráning talna á staðalformi er rifjuð upp en þessir þættir 

komu allir fyrir í kaflanum Stórar og litlar tölur í bók númer 2. Í kaflanum er 

tafla yfir forliði eins og gíga og tera og dæmi því tengd. Finna á gildi stæða, 

margfalda inn í sviga, margfalda saman tvo sviga og einfalda stæður. Samoka- 

og ferningsreglurnar eru rifjaðar upp svo og þáttun stæða. Allt er þetta 

framhald úr bók 2. Það sem kemur nýtt í þessum kafla er þáttun með samoka- 

eða ferningsreglunni. Hér koma í fyrsta sinn dæmi þar sem leggja á saman, 

draga frá, margfalda og deila í algebrustæðum. Í kaflanum eru 3 sjálfspróf. 

Dæmi kaflans eru 146 og fara í flokkinn algebra. 

Uppsett dæmi: 85% Léttari orðadæmi: 7% Þyngri orðadæmi: 8% 

 

Jöfnur og jöfnuhneppi 

Fremst í kaflanum eru jöfnudæmi þar sem reikna þarf upp úr svigum við 

jöfnureikning og leysa jöfnur með algebrubrotum. Í kaflanum á að umskrá 

formúlur líkt og í kaflanum Algebra í bók 2. Leysa á annars stigs jöfnur og 

kynning er á aðferðum til að leysa jöfnuhneppi. Fyrst er teiknilausn kynnt en 

síðan innsetningar- og samlagningaraðferðin. Í síðasta hluta kaflans eru 

orðadæmi þar sem nemendur þurfa sjálfir að setja fram jöfnuhneppi og finna 
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lausn á þeim. Í kaflanum eru 2 sjálfspróf. Dæmin í kaflanum er 84 og flokkast 

þau í algebru. 

Uppsett dæmi: 68% Léttari orðadæmi: 24% Þyngri orðadæmi: 8% 

 

Sannanir í rúmfræði 

Fyrsti hluti kaflans fjallar um horn. Þar eru rifjuð upp hugtökin hvasst, rétt, 

gleitt og beint horn (bein lína). Einnig grannhorn og topphorn sem komu fyrir 

í kaflanum Rúmfræði í bók númer 1. Kynnt er regla um einslæg horn og 

víxlhorn þegar lína sker tvær samsíða línur. Farið er yfir mismunandi gerðir af 

þríhyrningum líkt og í fyrstu bókinni og sett fram sönnun þess að horna-

summa þríhyrnings sé 180°. Fjallað er um að úthorn í þríhyrningi er jafnt 

summu mótlægu innhornanna. Farið er í einkenni aljafnra hyrninga og 

einkenni ýmissa gerða ferhyrninga. Reglur um ferilhorn og miðhorn í hring 

eru kynntar en þær hafa ekki komið fyrir áður í bókaflokknum.  Í framhaldi af 

þeim kafla er upprifjunarkafli um einslögun sem kom fyrir í samnefndum 

kafla í bók 2. Það sem er ennfremur nýtt í þessum kafla varðandi einslögun 

er toppþríhyrningsreglan. Í kaflanum er upprifjun á reglu Pýþagórasar sem 

kom fyrir í kaflanum Ferningar og ferningsrætur framar í bókinni og einnig er 

sett fram sönnun á henni.  Í kaflanum eru 2 sjálfspróf. Dæmi kaflans eru 83 

og fara í flokkinn rúmfræði og mælingar. 

Uppsett dæmi: 44% Léttari orðadæmi: 29% Þyngri orðadæmi: 27% 

 

3.2.1.4 Samantekt á bókaflokknum Almenn stærðfræði 

Í öllum þremur bókunum er mikið um dæmi í flokknum algebra og er hlutfall 

þeirra um 30% af heildarefni allra bókanna. Lægst er hlutfallið í bók 1 þar sem 

það er um 17% en mest í bók 3 þar sem það er tæplega 40% af efni 

bókarinnar. Tölfræði kemur fyrir í bókum 1 og 2 en líkindareikningur í bók 3. 

Hlutfall dæma í flokknum tölfræði og líkindi er rúmlega 7% af heildarfjölda 

dæma í öllum bókunum þremur og er hlutfallið svipað í hverri bók fyrir sig. 

Dæmi í flokknum tölur og reikningur eru um 38% af efni allra bókanna, hæst 

er hlutfallið í bók 1 þar sem það er rúmlega 57% af efni bókarinnar en lægst í 

bók 3 þar sem það er tæplega 20%. Dæmi í flokknum rúmfræði og mælingar 

eru tæplega 25% af dæmum allra bókanna, hæst er hlutfallið í bók 3 eða 32% 

en lægst í bók 1 um 19%.  

Þegar skoðað er hlutfallið milli dæma sem flokkuð voru annars vegar 

uppsett og hins vegar orðadæmi þá er hlutfall uppsettra dæma mest í bók 1 

eða um 55% en minnst í bók 3 þar sem það er um 40%. 
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3.2.2 Átta-tíu 

Hugmyndafræði bókaflokksins Átta-tíu er í anda hugsmíðahyggju. Helstu 

kennimenn hugsmíðahyggjunnar eru Piaget og Vygotsky.  Kenningar Piaget 

ganga út á að nám sé einstaklingsbundið, háð líffræðilegum þroska hvers og 

eins og því umhverfi sem hann býr í. Kennimaðurinn Vygotsky benti á að 

félagslegt umhverfi einstaklingsins skipti máli þegar nám fer fram. 

Samkvæmt hugsmíðahyggju er nemandinn virkur þátttakandi í sínu námi og 

forþekking hans skiptir miklu máli varðandi það hvert námið leiðir. Ekki er 

hægt að kenna öllum það sama þar sem allir hafa mismunandi forþekkingu 

og skilja og læra því á mismunandi hátt. Áherslan er á uppgötvunarnám þar 

sem nemendur byggja upp skilning út frá reynslu sinni (Biehler og 

Snowman,1997). 

Í bókaflokknum Átta-tíu er gengið út frá þeirri hugmynd að gerð og reynsla 

hvers og eins nemanda skapi grunninn að námi hans. Í bókunum er mikið um 

verkefni úr daglegu lífi og hvatt til ígrundunar og umræðu. Ekki er litið á 

árangurríkt stærðfræðinám sem endurtekningu á því sem kennari hefur áður 

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

Bókaflokkurinn er íslenskur og samanstendur af 6 nemendabókum sem komu 

fyrst út á árabilinu 2005-2008. Bækurnar eru eftir Guðbjörgu Pálsdóttur og 

Guðnýju Helgu Gunnarsdóttur sem báðar eru kennarar við Menntavísinda-

svið Háskóla Íslands. Bækurnar eru allar 111 eða 112 blaðsíður og aftasta 

blaðsíða allra bókanna er atriðisorðaskrá. Þessir sömu höfundar sömdu líka 

stærðfræðinámsefnið Geisli fyrir miðstig en meðhöfundar þeirra að því 

námsefni eru Guðrún Angantýsdóttir og Jónína Vala Kristinsdóttir. Dæmi 

bókanna voru greind í flokkana fjóra rúmfræði og mælingar, tölfræði og 

líkindi, tölur og reikningur og algebru og einnig var þeim skipt upp eftir því 

hvort þau voru uppsett dæmi eða orðadæmi. 

 

3.2.2.1 Átta-tíu bók 1 

Þetta er fyrri bókin af tveimur í þessum bókaflokki sem er ætluð fyrir 8. 

bekkjar nemendur. Bókin kom fyrst út árið 2005. Hún inniheldur 10 kafla og 

er 111 blaðsíður. 

 

Hringir og hyrningar 

Í upphafi kaflans er hugleiðing um það hvernig menn á fyrri tímum fóru að 

því að teikna hringi með hringfara og reglustiku. Þar á eftir koma nokkur 

dæmi þar sem á að teikna ýmis mynstur, finna miðju striks og teikna 
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rétthyrninga og jafnhliða sexhyrning með hringfara og reglustiku. Einnig eiga 

nemendur að teikna mynstur í gotneskum stíl. Teikna á hæðir í þríhyrninga 

með hringfara og reglustiku og finna síðan flatarmálið út frá hæðum á allar 

þrjár hliðar sama þríhyrnings. Teikna á með hringfara og reglustiku mis-

munandi þríhyrninga út frá gefnum hliðarlengdum. Þar eru nemendur leiddir 

að því að samanlagðar hliðarlengdir tveggja hliða þríhyrnings verða að vera 

lengri en sú þriðja. Finna á flatarmál og mæla stærðir horna í þríhyrningum, 

einnig á að finna flatarmál mismunandi óreglulegra ferhyrninga og annarra 

hyrninga. Þar á eftir koma dæmi þar sem finna á hornasummu marghyrninga 

út frá hornasummu þríhyrnings og nemendur leiddir að því að finna reglu um 

það. Finna á hlutfallið á milli ummáls og þvermáls hrings í mismunandi 

stærðum hringja, pí (π) er kynnt og saga þess hvernig Arkímedes skoðaði 

hlutfallið sögð. Fyrstu 500 aukastafirnir í π eru listaðir upp. Því næst koma 

dæmi þar sem finna á ýmist ummál eða þvermál hrings. Einnig eru dæmi þar 

sem á að finna flatarmál hrings. Dæmin í þessum kafla eru 52 og flokkast í 

rúmfræði og mælingar. 

Uppsett dæmi: 12% Orðadæmi: 88% 

 

Algebra 

Í upphafi kaflans er pistill um það hvernig algebra getur nýst í raunveru-

leikanum og fjallað um að í algebrureikningi eru oftast notaðir bókstafir til að 

tákna óþekktar stærðir. Í fyrstu dæmum kaflans þarf að nota forgangsröð 

aðgerða til að reikna, án þess að hún sé sett fram í bókinni. Því næst koma 

óuppsettar jöfnur, dæmi þar sem á að finna gildi stæða, einföldun á stæðum 

og margföldun upp úr sviga. Dæmi eru sýnd þar sem á að bæta við fleiri tölum 

í gefnar talnarunur og einnig eru dæmi þar sem búa á til talnarunur út frá 

gefnum forsendum. Í kaflanum eru myndir af eldspýtum sem raðað er upp í 

mynstur og setja á fram reglu fyrir mynstrið. Í lok kaflans eru breytivélar, sýnt 

er hvaða þrjár tölur fara inn í hverja vél og hvaða þrjár tölur koma út úr henni. 

Síðan á að para saman jöfnu og breytivél. Dæmi kaflans eru 55 og falla í 

flokkinn algebra. 

Uppsett dæmi: 22% Orðadæmi: 78% 

 

Hlutföll 

Fyrst er almennur pistill um hlutföll þar sem tekin eru dæmi um að 

Íslendingar standi sig vel miðað við höfðatölu á hinum ýmsu sviðum. Síðan 

koma blaðsíður með orðadæmum sem fjalla um hlutföll. Mikið lesmál er á 
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þessum blaðsíðum. Hlutföll eru sýnd í hnitakerfi sem fall og dæmi eru um 

mælikvarða á íbúðarteikningu og landakorti. Svipað íbúðadæmi er í opnu 

spurningunum á PISA prófinu 2012. Hópverkefni er í kaflanum þar sem á að 

búa til skordýr í réttum hlutföllum, stækka og minnka valda hluti. Dæmin í 

þessum kafla eru 35 og fara 29 af þeim í  flokkinn tölur og reikningur og 6 í 

rúmfræði og mælingar. 

Uppsett dæmi: 0% Orðadæmi: 100% 

 

Almenn brot 

Á fyrstu blaðsíðu kaflans eru orðadæmi þar sem finna á hluta af þeirri heild 

sem gefin er. Síðan er hópverkefni þar sem ræða á niðurstöður úr dæmunum 

á undan, útskýra hvernig þau voru leyst og segja hvaða stærðfræðiþekkingu 

þurfti til að leysa dæmin. Finna á jafngild brot út frá myndum og út frá tölum. 

Einnig á að finna brot af heilli tölu í nokkrum dæmum. Samnefna á brot og 

segja til um hvort af tveimur ósamnefndum brotum er stærra og einnig á að 

lengja og stytta brot. Reikna á með blöndnum tölum. Dæmi eru þar sem á að 

nota frumþætti talna til að finna samnefnara brota. Margfalda á brot og heila 

tölu og finna helming af ýmsum brotum. Teikningar eru notaðar til að finna 

brot af broti og einnig er deiling almennra brot sýnd myndrænt og sambandið 

milli deilingar og frádráttar sýnt. Í lok kaflans eru dæmi þar sem á að skrá 

almenn brot sem tugabrot og öfugt og hópverkefni þar sem finna á allt sem 

hægt er um almenn brot á netinu, í alfræðibókum, námsbókum og víðar. 

Dæmin í kaflanum eru 75 og fara í flokkinn tölur og reikningur. 

Uppsett dæmi: 24% Orðadæmi: 76% 

 

Frumtölur 

Í upphafi kaflans er fjallað um Eratosþenes, Forn-Grikkja sem fann upp aðferð 

til að finna frumtölur á tilteknu bili. Útskýring er á því hvað frumtala er og 

síðan nokkur dæmi þar sem finna á frumtölur undir 100 með ýmsum 

aðferðum. Finna á ferningstölur og ferningsrætur nokkurra talna. Skoðaðar 

eru nokkrar leiðir til að finna hvort tölur eru frumtölur. Frumþátta á 

samsettar tölur og sýnt er fram á að ekki skiptir máli hvaða tölum er fyrst deilt 

með í upphafi frumþáttunarinnar. Skrá á tölu sem endurtekið er margfölduð 

með sjálfri sér sem tölu í veldi. Nokkur dæmi eru þar sem reynir á skilning á 

talnakerfinu, sléttum tölum og oddatölum, náttúrlegum tölum og fleiri 

hugtökum. Dæmi kaflans eru 47 og falla undir tölur og reikningur. 

Uppsett dæmi: 17% Orðadæmi: 83% 
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Þrívídd 

Fjallað er um þrívídd í upphafi kaflans og muninn á línu, fleti og rúmi. Finna á 

rúmmál ferstrendinga og teikna þá í þrívídd á rúðublað. Í hópverkefni á að 

búa á til strendinga og finna rúmmál þeirra. Finna á rúmmál íbúða út frá 

gefnum forsendum. Áætla á rúmmál hæstu byggingar í heimi út frá gefnum 

forsendum. Í öðru hópverkefni á að taka mjólkurfernu í sundur og skoða 

mismunandi flatarmyndir sem hægt er að fá út. Einnig á að segja til um hvort 

hægt er að búa til ferstrending út frá gefnum flatarmyndum. Þriðja 

hópverkefnið er þannig að búa á til tvo sívalninga úr A-4 blaði en líma annan 

saman á löngu hliðunum og hinn á stuttu hliðunum. Giska á hvort þeir hafi 

sama rúmmál og finna það svo út með því að fylla þá af hrísgrjónum og 

athuga hvort þeir rúmi jafn mikið. Því næst koma dæmi þar sem finna á 

rúmmál sívalninga. Í fjórða hópverkefni kaflans á að búa til fimmínur og setja 

þær saman þannig að þær verði að myndum sem gefnar eru í bókinni. Í lok 

kaflans á að skoða hvernig flatarmál og rúmmál breytast ef hliðarlengdir 

breytast og segja til um hvernig snið tiltekinna þrívíðra mynda verður. Dæmi 

kaflans eru 32 og fara í flokkinn rúmfræði og mælingar. 

Uppsett dæmi: 6% Orðadæmi: 94% 

 

Tugabrot og prósentur 

Fyrst er stutt útskýring á tugakerfinu svo koma dæmi þar sem setja á 

mismunandi tölur inn í talnahús og skoða stærð þeirra og fjölda aukastafa. 

Raða á tugabrotum eftir stærð og finna summu, mismun og margfeldi 

tugabrota. Finna á almenn brot og tugabrot sem eru jafngild og deila í heilar 

tölur og tugabrot með tugabrotum. Skrá á almenn brot, tugabrot og prósent 

út frá myndum og skrá prósent sem tugabrot og almenn brot sem prósent. 

Finna á prósent af heild og lækkað verð eftir gefinn afslátt. Í kaflanum eru 

nokkur útskýringadæmi um prósent. Dæmi eru þar sem finna á breytiþátt 

fyrir hækkun án þess að hann sé nefndur. Eitt dæmi er þar sem finna á næstu 

tölur í runu. Dæmin í kaflanum eru 82 og fara í flokkinn tölur og reikningur. 

Uppsett dæmi: 22% Orðadæmi: 78% 

 

Tölfræði 

Smá pistill er um hvernig tölfræði kemur fyrir í daglegu lífi. Í fyrsta dæmi 

kaflans eiga nemendur að telja upp þau hugtök sem þeir þekkja úr tölfræði. 

Svo koma dæmi þar sem finna á miðgildi, tíðasta gildi og meðaltal. Setja á 
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upp tíðnitöflu og vinna með hana. Í hópverkefni á að vinna með tíðnitöflu og 

setja niðurstöðurnar fram á myndrænan hátt og annað slíkt verkefni þar sem 

nemendur velja sér viðfangsefni, gera athugun og vinna með niðurstöðurnar. 

Kynning er á punktariti. Einnig á að búa til sögu út frá línuriti. Para á saman 

ílát og línurit og rissa upp línurit yfir það þegar vatn er sett í mismunandi ílát. 

Lesa á upplýsingar út úr skífuriti og af súluriti. Dæmin í kaflanum eru 27 og 

fara í flokkinn tölfræði og líkindi. 

Uppsett dæmi: 0% Orðadæmi: 100% 

 

Breytingar 

Í fyrstu dæmum kaflans eru breytingavélar líkt og í kaflanum Algebra framar 

í bókinni. Því næst koma dæmi þar sem unnið er með mismunandi gerðir 

þríhyrninga og þar á eftir hnitakerfisdæmi þar sem finna á hnit punkta og 

skoða flutninga í hnitakerfi. Í seinni hluti kaflans eru tölfræðidæmi. Þar er 

fjallað um meðaltal, setja á upp línurit út frá tíðnitöflu og lesa af línuriti bæði 

þar sem ein lína er í riti og einnig þar sem þrjár línur eru í riti sem bera á 

saman. Dæmi kaflans eru 21. Af þeim fara 6 dæmi í flokkinn algebra, 7 dæmi 

í flokkinn rúmfræði og mælingar og 8 dæmi í flokkinn tölfræði og líkindi.  

Uppsett dæmi: 0% Orðadæmi: 100% 

 

Viðhorf þín til stærðfræðinnar 

Þessi kafli er ein blaðsíða þar sem nemendur eiga að fara í sjálfskoðun á 

viðhorfum sínum til stærðfræði. Dæmi kaflans fara ekki í neinn flokk. 

 

3.2.2.2 Átta–tíu bók 2 

Þessi bók er seinni bókin í bókaflokknum sem ætluð er fyrir 8.bekkjar 

nemendur og var fyrst gefin út árið 2006. Hún inniheldur 14 kafla og er 112 

blaðsíður.  

Brot 

Í upphafi kaflans er smá umfjöllun um almenn brot, tugabrot og prósentur. Í 

fyrstu dæmum kaflans eru talnalínur og skrá á almenn brot í stærðarröð á 

þær. Því næst er dæmi þar sem á að námunda tugabrot að mismunandi 

sætum tugakerfisins. Í hópverkefni á að búa til talnalínu úr bandspotta og 

hengja á hana brot í stærðarröð. Skrá á almenn brot út frá myndum og teikna 

ferning og skipta honum upp í mismunandi stór brot. Í nokkrum dæmum á 

að finna hvort brot eru jafngild, lengja brot, segja hversu mikið brot hafa verið 
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lengd og raða blöndnum tölum eftir stærð. Kenndar eru aðferðir til að 

samnefna brot og reikna. Frumþáttunardæmi eru í kaflanum og þar á eftir 

brot sem á að samnefna með því að nýta frumþáttun. Stytta á brot og breyta 

almennum brotum í tugabrot. Finna á mismun brota og jafngild tugabrot, 

almenn brot og prósent. Margfalda á tugabrot sem eru minni en 1 við heilar 

tölur og tugabrot. Margföldun brota er m.a. kennd myndrænt með ferningi. 

Og deiling brota er kennd með endurteknum frádrætti. Dæmi kaflans eru 51 

og fara í flokkinn tölur og reikningur. 

Uppsett dæmi: 52% Orðadæmi: 48% 

 

Hvenær eru páskar 

Þessi kafli er aðeins ein blaðsíða. Í honum er unnið með reglu um útreikning 

á því hvenær páskarnir eru á hverju ári. Kaflinn inniheldur 7 orðadæmi sem 

fara í flokkinn tölur og reikningur. 

 

Líkindi 

Fyrst í kaflanum er leikur þar sem leikendur þurfa að meta líkur á ákveðnum 

atburðum. Svo koma dæmi þar sem unnið er með tvo teninga og líkur á tölum 

sem geta komið upp með summu og mismun talnanna á teningunum. Kennt 

er að setja upp líkindatré fyrir endurteknar líkindatilraunir. Í hópverkefni á að 

búa til leiki þar sem líkur skiptast á ákveðinn hátt. Dæmi eru þar sem vinna á 

með þriggja rétta matseðill og finna mögulegar samraðanir og líkur út frá 

honum. Monty Hall vandamálið er kynnt og dæmi því tengt. Ýmis 

líkindadæmi eru tekin fyrir og fjallað um bæði fræðilegar líkur og líkur 

fengnar með rannsóknum. Sýnt er hvernig hægt er að nota töflureikni til að 

líkja eftir teningakasti og reikna út niðurstöður fyrir mörg köst. Dæmi kaflans 

eru 35 og fara í flokkinn tölfræði og líkindi. 

Uppsett dæmi: 0% Orðadæmi: 100% 

 

Jöfnur og línurit 

Í fyrstu dæmunum er sýnd vog sem líkt er við jöfnu og farið yfir að ef eitthvað 

er gert á annarri vogarskálinni þarf líka að gera það á hinni svo vogin haldist í 

jafnvægi. Leysa á uppsett jöfnudæmi og para saman jöfnu og gildistöflu og 

jöfnu og línurit. Þar á eftir koma orðadæmi þar sem setja á upp jöfnu og 

teikna línurit. Einnig dæmi þar sem lesa á gildi x af línuriti þegar y er gefið og 

öfugt. Í kaflanum er 41 dæmi, af þeim  fara 32 dæmi í flokkinn algebra og 9 í 

rúmfræði og mælingar. 
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Uppsett dæmi: 22% Orðadæmi: 78% 

 

Hnitakerfi og flutningar 

Í kaflanum eru ýmis dæmi þar sem lesa á hnit punkta í hnitakerfi og einnig á 

að teikna punkta í hnitakerfi út frá gefnum hnitum. Unnið er með flutninga í 

hnitakerfi og snúninga um ákveðið margar gráður á mynstrum utan 

hnitakerfis. Búa á til mynstur með því að nota flutninga og unnið er með 

ákveðnar mynsturgerðir eins og rangolí mynstur og íslömsk mynstur. Dæmi 

kaflans eru 25 og fara í flokkinn rúmfræði og mælingar. 

Uppsett dæmi: 0% Orðadæmi: 100% 

 

Þrautir 

Ein blaðsíða er með þremur þrautum þar sem þarf að fylgja leiðbeiningum í 

nokkrum liðum. Dæmin fara í flokkinn tölur og reikningur og eru þau öll orða-

dæmi. 

 

Prósentureikningur 

Í fyrsta dæmi kaflans á að raða vinsældum sjónvarpsþátta í röð út frá 

prósentum áhorfs og því næst á að ákvarða hvað mynd í tveimur litum hefur 

mörg prósent af hvorum lit. Finna á prósent af gefinni heild og heild út frá 

prósenti og hluta. Skrá á almenn brot sem prósent og finna prósent út frá 

hluta og heild. Hugtakið prósent er útskýrt og það hvernig skrá má almenn 

brot sem tugabrot eða prósent og öfugt. Kennt er að nota prósentutakka á 

reiknivél. Í nokkrum dæmum á að ákvarða hvort óþekkta stærðin sé hluti, 

heild eða prósenta. Finna á 100% þegar meira en 100% er einhver ákveðin 

tala. Unnið er með breytiþátt og finna á hversu mörg prósent geirar í skífuriti 

eru þegar fjöldi í hverjum geira er gefinn. Dæmi kaflans eru 53 og fara í 

flokkinn tölur og reikningur. 

Uppsett dæmi: 42% Orðadæmi: 58% 

 

Þrautir 

 Hér er ein blaðsíða með þremur þrautum sem hafa mikið lesmál. Dæmin fara 

í flokkinn tölur og reikningur. 
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Tölur 

Fyrst í kaflanum er fjallað um fjarlægðir og talnalína notuð til þess. Farið er í 

rómverska talnaritun. Nokkur dæmi á mismunandi stöðum í kaflanum eru um 

veldareikning og farið í frumþáttun, stærsta samdeili og minnsta samnefnara 

meðal annars með því að nota mengjamynd. Hugtökin sammengi, sniðmengi 

og stak eru kynnt. Talnamengin (N, Z, Q) eru kynnt og unnið með tugabrot, 

almenn brot og prósentur og breytingar þar á milli. Hugtökin þríhyrnings- og 

ferningstölur eru kynnt, svo og Fibonacci runan og Pascal þríhyrningurinn. 

Hópverkefni er þar sem vinna á með mismunandi marga mislita kubba og 

finna út á hve marga vegu má raða þeim. Svipað dæmi er þar sem unnið er 

með spil. Unnið er með almenn brot og samlagningu þeirra og hlutfall milli 

talna í Fibonacci rununni og svo hlutfall milli lengdar og breiddar í 

rétthyrningum. Kynnt er leið Gauss til að leggja saman talnaraðir og í lok 

kaflans er verkefni þar sem nemendur eiga að kynna sér fleiri stærðfræðinga. 

Dæmi kaflans eru 58 og fara í flokkinn tölur og reikningur. 

Uppsett dæmi: 36% Orðadæmi: 64% 

 

Stærðfræði í atvinnulífinu 

Kaflinn er tvær blaðsíður með tveimur orðadæmum þar sem tengja á 

stærðfræði við atvinnulífið. Dæmin fara í flokkinn tölur og reikningur. 

 

Reglur og reikningur 

Hér er fjallað um reiknireglur í grunnaðgerðunum fjórum. Kynntar eru víxl-, 

tengi- og dreifiregla. Unnið er með dæmi úr metrakerfinu og samlagningu, 

frádrátt, margföldun og deilingu tugabrota. Í nokkrum dæmum á að finna 

líklegasta svarið við margföldun eða deilingu tugabrota. Tvær litlar þrautir 

eru í kaflanum. Einnig eru nokkur dæmi þar sem sett er upp dæmi og finna á 

hvort ákveðnar tölur gangi upp í útkomuna.  Dæmin í kaflanum eru 46 og fara 

í flokkinn tölur og reikningur. 

Uppsett dæmi: 43% Orðadæmi: 57% 

  

KappAbel stærðfræði 

Þrjár blaðsíður með þrautum sem tengdar eru KappAbel stærðfræðikeppni 

sem haldin var í fyrsta sinn í Noregi 1998-1999. Þrautirnar i kaflanum fjalla 

meðal annars um að reikna pin-númer út frá ákveðnum upplýsingum, að búa 

til samhverf mynstur með tölum og finna spegiltölur. Einnig er 
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eldspýtnaþraut  þar sem búa á til  flatarmyndir út frá ákveðnum fyrirmælum.  

Þrautirnar eru 6 og fara 4 í flokkinn tölur og reikningur og 2 í flokkinn 

rúmfræði og mælingar. 

 

Tölfræði 

Fyrstu dæmi kaflans eru úr raunveruleikanum. Tekjur ríkissjóðs eru settar 

upp í töflu og útgjöld ríkissjóðs sett upp í skífurit. Síðan fylgja dæmi og 

hópverkefni þar sem nýta á þessar upplýsingar. Búa á til súlurit og lesa 

upplýsingar úr línuriti. Í hópverkefni á að fara á inn á vef Hagstofu Íslands til 

að ná í upplýsingar um vöruskipti við einstök lönd. Síðan á að svara 

spurningum og búa til myndrit út frá upplýsingunum. Vinna á með súlurit, 

skífurit, punktarit, línurit og stuðlarit. Unnið er með meðaltal og miðgildi og 

skoðað hvenær hvort um sig lýsir betur mismunandi gagnasöfnum. Einnig er 

unnið með tíðasta gildi, hæsta og lægsta gildi og dreifingu talna. Kynnt eru 

rammarit og laufrit. Nota á töflureikni til að búa til súlurit út frá ákveðnu 

gagnasafni. Fjallað er um hvernig best er að velja úrtak til að vinna með og í 

lokin er hópverkefni þar sem gera á könnun, velja úrtak og vinna myndrænt 

með niðurstöður. Dæmin í kaflanum eru 28 og fara í flokkinn tölfræði og 

líkindi. 

Uppsett dæmi: 0% Orðadæmi: 100% 

 

Metrakerfið 

Færa á tölu milli eininga í metrakerfinu og skoða sambandið milli eininga 

innan þess. Finna á flatarmál á gefnu svæði, stækka það svo um ákveðið 

marga fermetra og finna hvernig hlutfallið breytist. Í einu dæmi kaflans á að 

skoðað tvær mismunandi vegalengdir sem farnar eru á mismunandi tímum 

og bera hraðann saman. Dæmin í kaflanum eru 8 og fara í flokkinn rúmfræði 

og mælingar. 

Uppsett dæmi: 0% Orðadæmi: 100% 

 

3.2.2.3 Átta–tíu bók 3 

Þessi bók er fyrri bókin sem ætluð er fyrir 9. bekkjar nemendur og var fyrst 

gefin út árið 2006. Hún inniheldur 9 kafla og er 112 blaðsíður.  
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Tölur 

Í kaflanum er tafla með heitum á tölum í stórum tugaveldum og dæmi þar 

sem á að skrifa stórar tölur út frá gefnum heitum. Skrá á talnaröð miðað við 

sætiskerfi með aðra grunntölu en 10. Unnið er með veldi og veldareglur og 

einnig einföldun á stæðum og skráningu talna á staðalformi. Fjallað er um 

talnamengin og hér bætist mengið R við frá því sem fjallað var um í kaflanum 

Tölur í bók 2. Skrá á tugabrot sem almenn brot og öfugt og skoða hver 

almennu brotanna er ekki hægt að skrá sem endanleg tugabrot. Fjallað er um 

fjarlægðir á talnalínu og hugtakið tölugildi kynnt. Saga er í kaflanum sem 

heitir Zeon frá Eleu og er hún um þversagnir í stærðfræði. Dæmin í kaflanum 

eru 50 og fara 48 af þeim í flokkinn tölur og reikningur og 2 í flokkinn algebra. 

Uppsett dæmi: 32% Orðadæmi: 68% 

 

Rými 

Einkenni reglulegra hyrninga og margflötunga eru skoðuð svo og einkenni 

tvívíðra og þrívíðra forma. Í kaflanum er hópverkefni þar sem skoða á 

margflötunga, einkenni þeirra og snið og búa til margflötunga úr jafnhliða 

þríhyrningum. Einkenni og snið strendinga eru skoðuð og finna á rúmmál og 

yfirborðsflatarmál strendinga og annarra margflötunga. Breyta á milli eininga 

í rúmmetrakerfinu og milli rúmmetra- og lítrakerfisins. Skoðað er sambandið 

milli metrakerfisins og bandarískra mælieininga. Kennt er að nota hvarfpunkt 

til að teikna þrívíddarmynd. Fimm tvívíddarteikningar af sama þrívíða 

hlutnum eru skoðaðar. Meta á myndir af þrívíðum hlutum og finna út hver er 

rétta tvívíða myndin af hlutnum út frá mismunandi sjónarhornum. Dæmin í 

þessum kafla eru 52 og fara í flokkinn rúmfræði og mælingar. 

Uppsett dæmi: 23% Orðadæmi: 77% 

 

Algebra 

Unnið er með tölur á töfrateningi og finna á gildi stæða og einfalda stæður. 

Farið er yfir forgangsröð aðgerða. Í hópverkefni á að vinna með töluna 4 í alls 

konar dæmum. Finna á óþekktar stærðir í jöfnum og margfalda tölu eða 

bókstaf inn í sviga. Einnig á að þátta stæður og setja upp jöfnur út frá 

orðadæmum. Hópverkefni í kaflanum er leikur með froskahopp. Í lok kaflans 

er rökfræðiþraut. Dæmin í kaflanum eru 77 og falla í flokkinn algebra. 

Uppsett dæmi: 44% Orðadæmi: 56% 
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Jöfnur og gröf 

Setja á upp graf sem sýnir samband milli tveggja hluta t.d. verðs og kílóa á 

vöru. Para á saman orðadæmi og uppsetta jöfnu og einni gildistöflu og línurit. 

Þetta er líka skoðað í hópverkefni sem er í kaflanum. Útskýra á með orðum 

sambandið milli x og y í gefnum jöfnum. Skoðað er hvað einkennir línur með 

sömu hallatölu. Lesa á hallatölu og skurðpunkt við y-ás út úr jöfnu og finna 

jöfnu línu sem teiknuð er í hnitakerfi. Finna á gildi á y þegar x hefur ákveðið 

gildi í ákveðinni línu. Hallatala er útskýrð í kaflanum svo og formið á jöfnu 

beinnar línu (y = ax + b). Finna á hnit miðpunkts striks í hnitakerfi. Skoðuð eru 

einkenni beinnar línu og teikna á og setja fram jöfnu beinnar línu út frá einum 

punkti og hallatölu. Graf er notað til að leysa jöfnu og skoðað hvað háða og 

óháða breytan standa fyrir í gefnum dæmum. Útskýring er á því að föll tákna 

samband milli tveggja breytistærða og meta á hvort eitthvað er fall eða ekki. 

Hópverkefni fjallar um að velja sér starf og finna dæmi um föll sem gætu verið 

notuð af starfsmanni á því sviði. Dæmin í kaflanum eru 61. Af þeim fara 24 í 

flokkinn algebra og 37 í flokkinn rúmfræði og mælingar. 

Uppsett dæmi: 16% Orðadæmi: 84% 

 

Hallandi mávar 

Kaflinn er tvær blaðsíður þar sem kennt er að búa til form sem kallast Hallandi 

mávar en með þeim er hægt að búa til alls kyns þrívíð form. Ekkert eiginlegt 

dæmi er í kaflanum og því fer hann ekki í neinn flokk. 

 

Talnameðferð 

Nemendur eiga að skoða hvernig þeir reikna auðveld dæmi og síðan er farið 

yfir hvernig hægt er að auðvelda útreikninga með því að velja tölur sem 

byrjað er með. Fjallað er um víxl-, tengi- og dreifireglu. Hugtökin hlutleysa í 

samlagningu og samlagningarandhverfa eru kynnt. Leggja á saman jákvæðar 

og neikvæðar tölur og einnig á að námunda tölur og reikna. Sýnt er fram á að 

ekki er til frádráttarhlutleysa og frádráttarandhverfa og finna á mismun 

jákvæðra og neikvæðra talna. Hugtökin margföldunarhlutleysa og 

margföldunarandhverfa koma fyrir.  Skoðað er hvað einkennir margfeldi af 

núlli og margfalda á saman tugabrot og skrá á staðalformi. Margfaldaðar eru 

saman jákvæðar og neikvæðar tölur og skoðað hver útkoman verður. Sýnt er 

fram á að margföldun og deiling séu andhverfar aðgerðir. Í hópverkefni á að 

skoða hvað gerist ef jákvæðri tölu er deilt í neikvæða tölu og öfugt. Annað 

hópverkefni fjallar um að nemendur ræði saman um einkenni 
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reikniaðgerðanna fjögurra. Í kaflanum er útskýring á forgangsröð aðgerða og 

skoðað hvað einkennir jákvæðar og neikvæðar tölur þegar þær eru notaðar í 

reikniaðgerðunum fjórum. Dæmin í kaflanum eru 76 og falla í flokkinn tölur 

og reikningur. 

Uppsett dæmi: 49% Orðadæmi: 51% 

 

Rökfræði og mengi 

Fléttufræðidæmi eru fremst í kaflanum þar sem finna á hversu margar 

mögulegar uppraðanir er hægt að setja fram út frá ákveðnum fjölda hluta. 

Frumþættir tveggja talna eru skoðaðir og út frá þeim ákvarðað með stærsta 

samdeili og minnsta samnefnara. Hugtökin mengi, stak, grunnmengi, snið-

mengi og sammengi eru útskýrð með orðum og táknum og sýnt hvernig hægt 

er að flokka upplýsingar með því að nota talningatré. Tvö hópverkefni eru í 

kaflanum. Annað þar sem velja á hóp fólks og flokka hann á mismunandi hátt 

í mengi og setja upp á veggspjald. Í hinu á að vinna með mengjamynd, 

fullyrðingar eru settar fram og á að hrekja þær eða staðfesta. Í einu verkefni 

kaflans á að nota leitarvélar í tölvu til að finna ákveðnar upplýsingar, vinna 

með þær og setja upp í mengjamynd. Aftast í kaflanum er þraut. Dæmin í 

kaflanum eru 49. Af þeim fara 47 í flokkinn tölur og reikningur en 2 í flokkinn 

tölfræði og líkindi. 

Uppsett dæmi: 12% Orðadæmi: 88% 

  

Stærðfræði í daglegu lífi 

Kaflinn er sex blaðsíður þar sem stærðfræði er tengd við daglegt líf. Nota á 

stærðfræðilega þekkingu til að lýsa ákveðnum hlutum, vörutegundum eða 

viðfangsefnum. Kaflinn er ætlaður til umræðu og fer ekki í neinn flokk. 

 

Almenn brot 

Skipta á hlutum milli manna þar sem þeir eru færri en hlutirnir og finna út 

hversu stóran hluta hver og einn fær. Skrá á almenn brot á talnalínu og sýna 

samlagningu og frádrátt brota myndrænt. Einnig á að finna summu og 

mismun blandinna talna, heilla talna og brota. Finna á samnefnara brota 

meðal annars með því að frumþátta. Breytivélin kemur fyrir í þessum kafla. 

Nýta á teikningu til að finna brot af broti og einnig til að finna brot af blandinni 

tölu. Fullstytta á almenn brot og sýna hversu oft má taka ákveðið brot af heilli 

tölu. Skoða á samhengið milli þess að margfalda með hálfum og deila með 
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tveimur og samsvarandi fyrir önnur brot. Síðan á að nýta sér margföldunar-

andhverfur til að deila broti í heila tölu. Dæmin í kaflanum eru 66 og fara í 

flokkinn tölur og reikningur. 

Uppsett dæmi: 67% Orðadæmi: 33% 

 

3.2.2.4 Átta–tíu bók 4 

Þetta er seinni bókin í þessum bókaflokki sem eru ætluð fyrir 9. bekkjar 

nemendur og fjórða bókin í bókaflokknum.  Bókin kom fyrst út árið 2007. Hún 

inniheldur 10 kafla og er 112 blaðsíður. 

 

Hlutföll 

Í kaflanum á að finna hlutföll milli tveggja hliða á sama hlut og bera saman 

hvort tveir hlutir af mismunandi stærð hafi sömu hlutföll. Hópverkefni er þar 

sem unnið er með hlutföll. Skoðað er hversu mikil stækkunin er á ákveðnum 

myndum. Fjallað er um einslaga marghyrninga og hlutföll í tengslum við þá. 

Finna á hvort form eru einslaga og finna á óþekkta hlið þar sem stærðir í 

einslaga hyrningi eru þekktar. Skoðað er hversu mikið flatarmál marghyrnings 

stækkar þegar hliðarlengdir tvöfaldast. Skipta á tölu í ákveðnu hlutfalli og 

finna út aðra töluna þegar hin er þekkt og hlutfallið á milli þeirra. Finna á út 

raunverulega stærð hluta þar sem mælikvarði á teikningu þeirra er gefinn. 

Dæmin í kaflanum eru 71 og fer 51 í flokkinn rúmfræði og mælingar og 20 í 

tölur og reikningur. 

Uppsett dæmi: 7% Orðadæmi: 93% 

 

Stæður 

Para á saman stæður og setningar, einfalda stæður, margfalda saman stæður 

og margfalda tölu eða bókstaf inn í sviga. Þátta á stæður og stytta algebru-

brot. Finna gildi á stæðu og í hópverkefni á að vinna með þrívíða kubbamynd 

og setja upp stæðu sem lýsir hæð myndarinnar. Margfalda á saman tvo sviga 

og finna annan svigann út frá margfeldinu og öðrum sviganum. Dæmin í 

kaflanum eru 47 og fara í flokkinn algebra. 

Uppsett dæmi: 64% Orðadæmi: 36% 
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Páskaegg til Bandaríkjanna 

Í kaflanum eru dæmi þar sem á m.a. að nýta prósentureikning, reikna gildi 

dollars yfir í íslenskar krónur og vinna með götukort sem er sett upp í raðir og 

dálka. Dæmi kaflans eru 7 og fara 6 þeirra í flokkinn tölur og reikningur og 1 í 

flokkinn rúmfræði og algebra. 

 

Tölfræði og líkindi 

Lesa þarf úr töflu, línuriti og punktariti í kaflanum. Finna á hvaða tölfræðilegu 

staðreyndir koma koma fyrir í frétt Morgunblaðsins sem er í bókinni. Í 

hópverkefni á að nýta tölfræðileg rök til að styrkja málflutning m.a. um 

hækkun bílprófsaldurs. Búa á til línurit út frá gefnum upplýsingum og rissa 

upp framhaldsspá sem tengist upplýsingum dæmisins. Breyta á súluriti í 

línurit og bera saman þessi mismunandi myndrit. Tekin eru fyrir rammarit, 

fjórðungsmörk þeirra og miðgildi. Sýnidæmi er um það hvernig fundin er 

hlutfallstíðni og hvernig teikna á skífurit. Skoðaðar eru sömu upplýsingar í 

línuritum og súluritum þar sem tíðniásinn er mismunandi og hvernig 

myndræn framsetning breytist við það. Einnig eru skoðuð fjögur rit þar sem 

greina á galla í framsetningu. Í kaflanum eru líkindi skoðuð og hugtökin 

óháður og háður atburður skilgreind. Fjallað er um hugtökin dreifing, hæsta 

gildi, lægsta gildi, tíðasta gildi og miðgildi ásamt meðaltali og miðsækni. 

Einnig er skilgreint hvað úrtak og þýði standa fyrir í tölfræðirannsóknum. Í 

hópverkefni á að vinna með fræðilegar líkur og raunlíkur. Í lok kaflans er 

hópverkefni þar sem finna á púls 20-30 unglinga, skrá hann og setja fram á 

myndrænan hátt. Einnig á að mæla púls fullorðinna, spá fyrir um muninn og 

bera saman. Skoðaðar eru niðurstöður í rammariti um púls krakka á aldrinum 

9-11 ára. Dæmin í kaflanum eru 38 og fara í flokkinn tölfræði og líkindi. 

Uppsett dæmi: 0% Orðadæmi: 100% 

 

Jöfnur 

Í upphafi kaflans eru jöfnur skoðaðar í samhengi við vog með tveimur 

vogarskálum. Leysa á ýmiskonar jöfnur og sýnidæmi er í kaflanum um það 

hvernig leysa má jöfnu með algebrubroti og nokkrum liðum hvoru megin við 

jafnaðarmerki. Setja á upp jöfnur út frá orðum og leysa þær. Leysa á jöfnur 

með svigum. Einnig á að leysa jöfnur með því að nota gröf. Dæmi eru þar sem 

tvær línur eru í hnitakerfi og finna á sameiginlegan punkt þeirra út frá mynd 

og einnig með reikningum.  Útskýring er á jöfnu beinnar línu og hvernig finna 

á gildi y á línu í hnitakerfi þegar x er ákveðið gildi. Teikna á línu í hnitakerfi út 
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frá jöfnu. Skoðaðar eru jöfnur lóðréttra og láréttra lína í hnitakerfi. Aðeins er 

farið í annars stigs jöfnu í hnitakerfi og skoðað hvernig hægt er að sjá út úr 

jöfnunni skurðpunktinn við y-ás. Bent er á tölvuforritið Flott föll til að teikna 

gröf. Fallið y= 1/x er skoðað og gildi y fundið þegar x hefur ákveðið gildi. Farið 

er yfir muninn á jöfnu og stæðu. Dæmin í kaflanum eru 64 og fara 47 þeirra í 

flokkinn algebra og 17 í flokkinn rúmfræði og mælingar. 

Uppsett dæmi: 39% Orðadæmi: 61% 

 

Fjármál 

Í kaflanum eru ýmis dæmi tengd prósentureikningi og fjárhagsáætlunum. 

Prósentureikningurinn gengur að mestu út á að finna ársvexti en líka vexti 

eftir tiltekna mánuði og nokkur ár. Hugtakið vaxtavextir er útskýrt í kaflanum 

og vísað í reiknivélar sem eru á heimasíðum bankanna og nemendur hvattir 

til að prófa þær. Í einu dæmi á að lesa af línuriti vexti í mismunandi marga 

mánuði af ákveðinni upphæð. Í hópverkefni á að búa til samfélag, persónur 

þess, fjármál og fjárhagsáætlun. Í dæmum þar á eftir er unnið með 

fjárhagsáætlun  einstaklings og samfélagsins og stofnuð ýmis félög í 

samfélaginu sem þurfa nefndir og ráð sem skipa þarf í. Síðasta dæmi kaflans 

er mengjamynd sem lesa þarf úr og m.a. finna prósentu hvers mengis og 

mismunandi uppraðanir út frá mengjunum. Dæmi kaflans eru 38 og fara í 

tölur og reikningur. 

Uppsett dæmi: 45% Orðadæmi: 55% 

 

Hyrningar og hringir 

Fyrstu tvö verkefni kaflans eru hópverkefni. Í því fyrra á að skoða mismunandi 

marghyrninga og einkenni þeirra, fjölda horna og hornasummu. Í seinna 

hópverkefninu á að finna flatarmál margskonar hyrninga. Finna á flatarmál 

og ummál rétthyrninga og skoða hvernig hægt er að breyta hliðarlengdum, 

halda sama ummáli en fá breytilegt flatarmál. Færa á rök fyrir því hvort það 

séu takmörk á ummáli þríhyrnings sem hefur flatarmálið 5 𝑚2. Teikna á 

mismunandi þríhyrninga út frá ákveðnum fyrirmælum. Í hópverkefni á að 

flokka þríhyrninga í mismunandi flokka og ræða muninn á þeim. Hugtökin 

grannhorn og topphorn eru tekin fyrir og sönnun varðandi þau sett fram. 

Helminga á strik og horn í þríhyrningi með hringfara og gráðuboga. Sýnt er 

hvernig finna má miðþveril striks og línu sem er hornrétt á aðra. Lítil saga er 

um stærðfræðinginn Arkímedes. Sýnd eru og útskýrð hugtök sem tengjast 

hring, s.s. miðstrengur, strengur, hringgeiri, geisli og bogi. Nokkur verkefni 
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eru gefin þar sem nota á hringfara til að teikna ýmis mynstur. Í kaflanum er π 

(pí) útskýrt svo og flatarmál hrings. Því næst koma dæmi þar sem á að finna 

ummál og þvermál út frá hvoru öðru. Nokkrar samsettar myndir eru í 

kaflanum þar sem finna á flatarmál. Einnig eru dæmi þar sem finna á 

flatarmál hringgeira og finna miðhorn út frá geisla hrings og bogalengd. Í lok 

kaflans er saga um Leonardo da Vinci sem leitaði lausna á því hvernig hægt 

væri að finna flatarmál bogadreginna flata. Dæmi kaflans eru 50 og fara í 

flokkinn rúmfræði og mælingar. 

Uppsett dæmi: 48% Orðadæmi: 52% 

 

Þrautir 

Þessi kafli er ein blaðsíða með tveimur þrautum. Önnur er órói með lóðum í 

tvær áttir og þeir innihalda mismunandi liti af lóðum sem samtals eru 

jafnþung hvoru megin. Þetta dæmi flokkast í algebru. Hitt dæmið er mynd af 

kúlum séð ofanfrá og svo á að segja hvaða myndir sem sýndar eru á hlið 

passa. Þetta dæmi flokkast í rúmfræði og mælingar. 

 

Tími 

Fyrsta dæmi kaflans er hópverkefni þar sem velja á íþróttagreinar og skoða 

tímamælingar í þeim. Einnig á að skoða tímamælingar hjá öðrum þjóðum og 

gera tilraunir með tíma. Breyta á milli eininga í tímamælingum og reikna með 

tíma. Saga er um Frönsku sekúnduna þar sem reyna átti að koma klukkunni 

inn í tugakerfið á átjándu öld. Hraði á bílum og flugvélum út frá vegalengd og 

tíma er reiknaður. Hraði ljóss og hljóðs eru nýttir til útreikninga. Skoða á 

rennsli á vatni á ákveðnum tíma út frá línuriti. Sýnidæmi er um jafngildar tölur 

í rúmmetrakerfinu og lítrakerfinu og dæmi því tengt koma þar á eftir. Finna á 

út hversu langan tíma tekur að fylla baðkar miðað við gefna stærð kersins og 

rennsli vatnsins. Á einni blaðsíðu kaflans eru forskeyti á mælieiningar kynnt. 

Dæmi í kaflanum eru 55 og flokkast 35 þeirra í tölur og reikningur og 20 í 

rúmfræði og mælingar. 

Uppsett dæmi: 40% Orðadæmi: 60% 

 

Stærðfræði í morgunsárið 

Í þessum kafla eru fjögur orðadæmi þar sem greina á stærðfræðina sem 

nemendur þurfa að nýta sér í hinu daglega lífi áður en þeir mæta í skólann á 

morgnana. Dæmin í kaflanum fara í flokkinn tölur og reikningur. 
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3.2.2.5 Átta – tíu bók 5 

Þetta er fyrri bókin af tveimur sem ætluð er 10. bekkingum og sú fimmta í 

þessum bókaflokki. Bókin var fyrst gefin út árið 2007, hún inniheldur 8 kafla 

og er 112 blaðsíður. 

 

Rúmfræði og algebra 

Í kaflanum er rúmfræði og algebru fléttað saman. Fyrsta dæmið er 

hópverkefni þar sem skoða á réttláta verðlagningu út frá rúmmáli hjá 

fyrirtæki sem flytur pakka. Síðan kom nokkur dæmi þar sem finna á rúmmál 

ýmissa strendinga. Í hópverkefni á að búa til misstóra sívalninga úr A-4 blaði 

og finna rúmmál þeirra. Í öðru hópverkefni á að búa til ferstrending, 

þrístrending og sívalning úr A-4 blöðum og finna hver hefur mesta rúmmálið. 

Pýþagórasarreglan er skoðuð í samhengi við síðustu setningu Fermats. Síðan 

koma nokkur dæmi þar sem nýta á fyrrgreinda reglu. Umfjöllun er um 

píramídana í Egyptalandi og dæmi þar sem skoða á mismunandi gerðir af 

píramídum. Einnig er formið á keilu skoðað og flatarmál möttuls og rúmmál 

keilu fundið. Rúmmál píramída og ferstrendings annars vegar og rúmmál 

keilu og sívalnings hins vegar er borið saman. Og eitt hópverkefnið er fólgið í 

því að finna rúmmál píramída út frá rúmmáli ferstrendings. Finna á rúmmál 

og yfirborðsflatarmál keilu og píramída. Enn annað hópverkefni er fólgið í því 

að búa til keilu og kanna hve mikið hún rúmar. Rúmmál kúlu er skoðað í 

samanburði við rúmmál sívalnings. Út frá því er rúmmál kúlu sett fram. Finna 

á rúmmál og yfirborðsflatarmál nokkurra kúla. Dæmi er gefið þar sem skrá á 

hnit punkta í venjulegu hnitakerfi og svo pólhnit. Fjarlægðarformúlan um 

fjarlægð tveggja punkta í hnitakerfi er sett fram svo og jafna beinnar línu og 

skoðuð er leið til að finna jöfnuna ef hallatalan og/eða skurðpunkturinn er 

ekki heil tala. Dæmin í kaflanum eru 55 og af þeim fara 52 í flokkinn rúmfræði 

og mælingar, 1 í flokkinn algebra og 2 í tölur og reikningur. 

Uppsett dæmi: 27% Orðadæmi: 73% 

 

Tölur og talnafræði 

Í upphafi kaflans eru spegiltölur skoðaðar og því næst talnamengin (N, Z, Q 

og R) og fjallað um ræðar og óræðar tölur. Einnig er aðeins komið inn á 

tvinntölur. Tölur er skoðaðar út frá almennum brotum, tugabrotum og 

prósentum og aðeins er komið inn á hlutföll. Dæmi eru um endanleg brot og 

lotubundin tugabrot sem skrá á sem almenn brot og öfugt. Sýnidæmi er gefið 
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er þar sem lotubundnu tugabroti er breytt í almennt brot. Umfjöllun er um 

veldisstofn og veldisvísi og hvernig á að skrá tölur sem veldi af 2. Í hópverkefni 

á að vinna með veldi talna. Útskýring er á ferningstölu og á eftir koma dæmi 

þar sem á að finna ferningstölur, ferningsrætur, teningstölur og 

teningsrætur. Fjallað er um frumtölur og samsettar tölur. Greina á tölur í 

frumtölur og samsettar tölur og frumþátta samsettar tölur. Mengjamynd er 

notuð til að finna stærsta samdeili og minnsta samnefnara talna og leggja á 

saman almenn brot sem eru ósamnefnd. Finna á alla deila talna og skoðaðar 

eru reglur til að finna hvort tölur á bilinu 2-10 gangi upp í tölur. Í lok kaflans 

eru þrautir. Dæmin í kaflanum eru 82 og fara í flokkinn tölur og reikningur. 

Uppsett dæmi: 54% Orðadæmi: 46% 

 

Líkur 

Fyrsta dæmi kaflans er hópverkefni þar sem skoða á 50 manns og finna hvort 

þeir setji hægri eða vinstri þumalinn ofan á þegar greipar eru spenntar. Skoða 

á hvort séu meiri líkur á að sá vinstri eða hægri lendi ofan á. Niðurstöður úr 

líkindadæmum eru settar fram með almennum brotum, tugabrotum og 

prósentum. Unnið er með líkindi þess að fá tölu sem valin er af handahófi. 

Tölur sem geta komið upp þegar teningi er kastað eru settar fram með 

mengjamynd, annað mengið fyrir sléttar tölur og hitt fyrir oddatölur. Út frá 

myndinni á að finna líkur á að fá upp ýmislegt sem er tilgreint. Svipuð dæmi 

eru með teningum og peningum. Skoðaður er munurinn á líkum þegar dregið 

er úr poka nokkrum sinnum, annars vegar þegar skilað er aftur í pokann og 

hins vegar ekki. Hópverkefni er um háða og óháða atburði. Kynntir eru 

möguleikar á að setja alla atburði upp í töflu og líkindatré. Samsettar líkur er 

settar fram með flatarmynd og með líkindatré. Sýnt er hvernig hægt er að 

reikna hlutfallstíðni þegar ekki er hægt að skrá allar mögulegar útkomur og 

finna þannig hverjar eru mestu líkurnar á einhverjum atburði. Fjallað er um 

mikilvægi þess að gera tilraun mjög oft til að komast sem næst fræðilegum 

líkum.  Dæmin í kaflanum eru 40 og fara í flokkinn tölfræði og líkindi. 

Uppsett dæmi: 2% Orðadæmi: 98% 

 

Reikningur og algebra 

Setja á fram sannar fullyrðingar með almennum brotum. Finna á hlutfall og 

tölu sem er mitt á milli tveggja almennra brota. Unnið er með jafngild brot 

og bornar saman stærðir ósamnefndra brota. Finna á stærsta sameiginlega 

þátt og minnsta samnefnara með mengjamynd. Sýnt er myndrænt hvernig 
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margfalda má heila tölu og brot og deila heilli tölu í brot. Finna á 

margföldunarandhverfu brota og heilla talna. Sýnidæmi eru um það hvernig 

broti er deilt í brot. Heil blaðsíða er í kaflanum sem sýnir hvernig á að nota 

vasareikni og önnur töflureikni. Regla Gauss sem hægt er að nýta til að leggja 

saman margar tölur er sett fram en kom áður fyrir í kaflanum Tölur í Átta-tíu 

bók 2. Skrá á endurtekna margföldun sem veldi og skrá tölur á staðalformi. 

Settar eru fram reglur til að finna summu og mismun talna sem hafa sama 

veldisvísi og sama veldisstofn. Einnig reglur til að margfalda og deilda tölum 

með sama veldisstofn en mismunandi veldisvísi. Einfalda á stæður og finna 

gildi þeirra og para saman jafngildar stæður. Hugtökin deilistofn, deilir og 

kvóti eru kynnt. Dæmin í kaflanum eru 56 og fara 48 þeirra í flokkinn tölur og 

reikningur og 8 í algebru. 

Uppsett dæmi: 64% Orðadæmi: 36% 

 

Pýþagóras 

Í upphafi kaflans eru tæpar tvær blaðsíður tileinkaðar stærðfræðingnum 

Pýþagórasi. Því næst koma dæmi þar sem nýta á reglu Pýþagórasar um 

rétthyrnda þríhyrninga. Teikna á reglulegan fimmhyrning inn í hring með 

hringfara og reglustiku og svo fimmstirni inn í hann eftir ákveðnum 

fyrirmælum. Fjallað er um fullkomnar tölur og aðrar pælingar um tölur sem 

eru eignaðar Pýþagóringum og hugtakið pýþagórískar þrenndir er kynnt. Á 

einni blaðsíðu er sögulegur fróðleikur um að Kínverjar og Babýloníumenn hafi 

þekkt inntak setningar Pýþagórasar miklu fyrr en ekki sett fram almenna 

reglu um hana. Dæmi kaflans eru 16 og fara 15 þeirra í flokkinn tölur og 

reikningur og 2 í rúmfræði og mælingar. 

Uppsett dæmi: 19% Orðadæmi: 81% 

 

Líkön 

Í kaflanum er stærðfræðilíkönum beitt á samfélagsleg vandamál. 

Hópverkefni er í kaflanum þar sem skoða á eigið hverfi og nýta reiknilíkan 

sem gefið er til að áætla hver fjöldi nemenda í grunnskólanum ætti að vera. 

Niðurstöðurnar á að bera saman við raunverulegan fjölda í skólanum. Annað 

hópverkefni fjallar um skaða sem verður þegar olíubíll veltur. Gera þarf 

tilraun með dreifingu olíu og setja upp í graf. Einnig á að setja fram reglu um 

hlutfall olíu á svæði sem tilraunin var gerð á. Fjallað er um skipti á hlutum 

sem eru óskiptanlegir og um það þegar fyrirtæki sameinast þá þarf að taka 

tillit til sjónarmiða allra og þá getur verið gott að nýta líkön. Eitt hópverkefni 
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fjallar um samruna fyrirtækja og leiðir til að láta hlutina ganga. Ýmis dæmi 

eru um það þegar velja þarf úr hlutum sem menn eru ekki sammála um og 

það hvernig líkön geta hjálpað til við úrlausn mála. Fjallað er um launaseðil 

og líkön á bak við hann. Dæmin í kaflanum eru 33 og fara öll í flokkinn tölur 

og reikningur. 

Uppsett dæmi: 0% Orðadæmi: 100% 

 

Algebra og jöfnur 

Í upphafi kaflans eru stæður settar fram t.d. varðandi ummál á hyrningum og 

síðan á að einfalda stæður og finna gildi þeirra. Finna á dæmi þar sem stæður 

einfalda útreikninga. Hugtakið liðastærðir er kynnt. Síðan á að þátta liða-

stærðir og margfalda inn í sviga. Einfalda á algebrubrot og sýnidæmi er um 

það hvernig neikvæður þáttur er tekinn út fyrir sviga. Unnið er með 

nágrannatölur og reglur sem tengjast mismörgum slíkum tölum. Tveir svigar 

eru margfaldaðir saman og stæður þáttaðar upp í margfeldi tveggja 

liðastærða. Setja á fram stæðu út frá orðum. Fjallað er um muninn á stæðum 

og jöfnum og setja á fram jöfnu út frá orðum. Ójöfnur er kynntar og sína á 

lausn þeirra á talnalínu og einnig para saman ójöfnu og gefna talnalínu. Skrá 

á fullyrðingar sem ójöfnur og sýna þær á talnalínu. Í sýnidæmi er jafna með 

algebrubroti leyst með því að finna minnsta samnefnara og margfalda alla liði 

jöfnunnar með honum svo nefnararnir styttist út. Annað sýnidæmi er þar 

sem víxlreglan er kynnt og svo andhverfur notaðar til að umrita og leysa 

jöfnur. Dæmi í kaflanum eru 83 og fara í flokkinn algebra. 

Uppsett dæmi: 63% Orðadæmi: 37% 

 

Dulmálsfræði 

Í upphafi kaflans er lesning um dulmálsfræði sem fæst við dulritun og 

dulráðningar. Sýnt er hvernig hebreskir fræðimenn 600-500 árum fyrir Krist 

breyttu stafrófinu þannig að hver stafur táknaði einhvern annan staf í 

stafrófinu. Nokkur dæmi eru þar sem nýta á slíkt dulmál. Einnig er fjallað um 

flóknara dulmálskerfi og sagt frá dulmálskóðun tölvuupplýsinga og útskýrt 

hvernig kennitölur og strikamerki virka. Dæmin í kaflanum eru 14 og fara í 

flokkinn tölur og reikningur. 

Uppsett dæmi: 0% Orðadæmi: 100% 
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3.2.2.6 Átta-tíu bók 6 

Þetta er seinni bókin sem ætluð er 10. bekkingum og sú sjötta og síðasta í 

þessum bókaflokki. Bókin var fyrst gefin út árið 2008 og inniheldur 9 kafla og 

er 112 blaðsíður. 

 

Tölfræði 

Í upphafi kaflans er brot úr ræðu stjórnmálamanns, frétt úr dagblaði og 

myndrit úr auglýsingu. Síðan eiga nemendur að finna galla í röksemdarfærslu 

og framsetningu. Fjallað er um úrtak og þýði við gerð kannana líkt og í 

kaflanum Tölfræði og líkindi í bók 3. Í einu dæmi á að undirbúa könnun með 

því að velja úrtak úr þýði. Farið er yfir hvað þarf að hafa í huga þegar 

spurningalistar eru útbúnir. Búa á til skráningarblað og fylgja leiðbeiningum 

sem gefnar eru í kaflanum. Hugtökin stök gildi og samfelldar breytur eru 

útskýrð og sýnt hvernig hægt er að setja töluleg gögn upp myndrænt á 

mismunandi hátt. Lesa á upplýsingar úr myndritum og töflum og einnig á að 

búa til myndrit út frá töflum. Farið er yfir í sýnidæmi hvernig geirar skífurits 

eru reiknaðir líkt og í kaflanum Tölfræði og líkindi í bók 4. Finna á hlutfallstíðni 

og samanlagða tíðni og búa til súlurit og skífurit. Unnið er með meðaltal, 

miðgildi og tíðasta gildi til að lýsa miðsækni líkt og í tölfræðiköflum bóka 2 og 

4. Unnið er með laufrit og rammarit sem áður voru kynnt í kaflanum Tölfræði 

í bók 2. Í lok kaflans er hópverkefni þar sem gera á tölfræðilega rannsókn, 

setja fram rannsóknarspurningu, afla viðeigandi gagna og setja fram á 

myndrænan hátt með því að nota tölfræðileg hugtök. Dæmi kaflans eru 40 

og fara í flokkinn tölfræði og líkindi. 

Uppsett dæmi: 5% Orðadæmi: 95% 

 

Algebra og jöfnur 

Skrá á jöfnur og búa til gröf út frá gefnum upplýsingum í fyrstu dæmum 

kaflans. Útskýring er á hallatölu línu og lesa á gildi á x þegar y gildið er gefið 

og öfugt út úr grafi. Fjallað er um jöfnu beinnar línu og skurðpunkt við y-ás 

líkt og í kaflanum Rúmfræði og algebra í bók 5. Útskýrt er hvernig hægt er að 

finna hallatölu út frá tveimur þekktum punktum línu. Síðan er farið í hvernig 

hallatalan og annar punkturinn er settur inn í jöfnu beinnar línu til að finna 

skurðpunktinn og jöfnu línunnar. Því næst koma jöfnuhneppisdæmi án þess 

að nein útskýring sé á slíkum dæmum. Þar á eftir koma dæmi þar sem búa á 

til gildistöflu fyrir tvær línur og finna þannig sameiginlega lausn þeirra. Þar á 

eftir koma gröf þar sem lesa á skurðpunkt lína. Sýnidæmi eru um 
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innsetningar- og samlagningaraðferðina til að leysa saman tvær jöfnur með 

tveimur óþekktum stærðum. Margfalda á saman tvo sviga og þátta stæðu 

upp í tvo sviga. Í hópverkefni á að teikna gröf á pappír eða í tölvu og rannsaka 

þau og síðan á að kynna afraksturinn. Skoða á einkenni fyrsta og annars stigs 

jafna og para saman graf og annars stigs jöfnur. Útskýring er á grafi annars 

stigs jöfnu og fjallað um uppsveigða og niðursveigða fleygboga, topppunkta 

og botnpunkta og samhverf gröf.  Teikna á annars stigs jöfnu inn í hnitakerfi. 

Fjallað er um núllstöðvar fleygboga og eftir það er dæmi þar sem á að þátta 

stæðu og út frá því finna skurðpunkta við x-ás. Einnig er fjallað um fleygboga 

sem ekki hafa núllstöðvar. Á eftir þessu koma dæmi þar sem á að setja fram 

jöfnur út frá orðum og leysa. Dæmin í kaflanum eru 68 og fara 40 þeirra í 

flokkinn algebra og 28 í rúmfræði og mælingar. 

Uppsett dæmi: 44% Orðadæmi: 56% 

 

Rökhugsun 

Í kaflanum eru alls kyns þrautir þar sem velja þarf leiðir til lausnar, t.d. lausn 

með jöfnuhneppi eða með talningu. Mörg dæmin eru þannig að nota þarf 

útilokunaraðferð til að finna lausnina. Einnig eru dæmi þar sem gott er að 

nýta mengi eða líkindatré við lausnina. Dæmi eru þar sem finna þarf mótrök 

til að afsanna tilgátuna. Umfjöllun er um sannar og ósannar fullyrðingar og 

samsettar fullyrðingar og muninn á „og“ og „eða“ í því samhengi. Fjallað er 

um orsakasamhengi og í því sambandi samtengingarnar „ef“ og „þá“ og 

útskýrt hvenær orsakasamhengi er ekki gagnvirkt. Dæmin í kaflanum eru 48, 

40 fara í flokkinn tölur og reikningur, 6 í tölfræði og líkindi og 2 í rúmfræði og 

mælingar. 

Uppsett dæmi: 0% Orðadæmi: 100% 

 

Rauntölur 

Umfjöllun er um talnamengin fjögur (N, Z, Q og R) líkt og í bókum 2, 3 og 5. 

Skrá á almenn brot á talnalínu og skrá tugabrot sem almenn brot og öfugt. 

Skrá á tölur á staðalformi líkt og í bókum 2, 3 og 5 og skrá lotubundin tugabrot 

sem almenn brot sem áður var kynnt í bók 5. Námunda á tugabrot að 

mismunandi stórum tölum. Umfjöllun er um rauntölur og finna á ferningsrót 

talna og námunda að fjórum aukastöfum. Sett er fram sönnun Pýþagóringa á 

tilvist óræðu talnanna og fjallað um hvernig hún er óbein sönnun, þ.e. að sett 

er fram staðhæfing og sannað að hún sé ósönn. Sýnt er hvernig skrá má 

ferningsrót sem veldi og síðan á að finna tugabrot sem eru á milli annarra 
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nálægra tugabrota. Umfjöllun er um sögu óræðu talnanna í stærðfræði-

heiminum og einnig um skráningu óræðra talna á talnalínu. Reikna á skekkju 

talna sem hafa verið námundaðar og finna fjarlægðir milli punkta á talnalínu. 

Útskýring er á tölugildi og tákni þess. Áður var fjallað um það í bók 3. Dæmin 

í kaflanum eru 46 og fara í flokkinn tölur og reikningur. 

Uppsett dæmi: 74% Orðadæmi: 26% 

 

Horn 

Byrjað er á að fjalla um hornasummu þríhyrnings og sýnt myndrænt hvernig 

hægt er að rífa hornin af þríhyrningi og raða þeim saman í beina línu. Finna á 

eitt óþekkt horn í þríhyrningi út frá hinum tveimur eða út frá úthorni og einu 

innhorni. Finna á stærðir einslægra horna við samsíða línur og stærðir horna 

í blönduðum myndum. Sýnt er táknið fyrir samsíða línur. Hópverkefni er 

fólgið í því að finna hvað þarf að vita til að ákvarða að tveir þríhyrningar séu 

nákvæmlega eins. Finna á hornasummu marghyrninga með því að nýta sér 

sönnunina um hornasummu þríhyrnings. Í öðru hópverkefni á að vinna með 

fimmhyrning og þríhyrning og hornastærðir þeirra. Setningar eru í bókinni 

um hornasummu þríhyrnings, hornastærð beinnar línu, topphornaregluna, 

stærðir einslægra horna við samsíða línur, grannhornaregluna, úthorna-

regluna og jafnarma þríhyrninga. Finna á margföldunarstuðul milli einslaga 

þríhyrninga og finna hliðarlengdir í marghyrningum út frá reglunni um 

einslögun. Útskýring er á hugtakinu einslaga. Í þriðja hópverkefninu á að 

finna út hvaða lágmarksupplýsingar þarf til að geta sannað að þríhyrningar 

séu einslaga. Lokadæmi kaflans er að skrifa ritgerð um þríhyrninga. Dæmin í 

kaflanum eru 46 og fara í flokkinn rúmfræði og mælingar. 

Uppsett dæmi: 18% Orðadæmi: 82% 

 

Prósentur 

Í upphafi kaflans eru dæmi þar sem á að finna eitt af þrennu, prósentu, heild 

eða hluta þegar tvennt er vitað. Fjallað er um álagningu og virðisaukaskatt og 

finna á söluverð þegar álagning og virðisauki hefur verið reiknaður á inn-

kaupsverð. Nýta þarf breytiþátt og skoðað er hvernig hægt er að reikna 

prósentur til baka. Finna á prósentur og prósentustig þegar vara lækkar í 

verði. Í hópverkefni á að skoða mannfjöldaþróun í eigin sveitarfélagi og nýta 

til þess upplýsingar frá Hagstofu Íslands. Fjallað er um bankavexti, bankaár 

og vaxtavexti. Finna á prómill og skrá prómill sem tugabrot. Dæmin í 

kaflanum eru 50 og fara þau í flokkinn tölur og reikningur. 
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Uppsett dæmi: 24% Orðadæmi: 76% 

 

Algebra 

Í upphafi kaflans er hópverkefni þar sem lýsa á mynstrum með því að setja 

fram almenna reglu um þau. Finna á fleiri tölur í talnarunur og setja fram 

almenna reglu um runurnar. Einfalda á stæður með og án sviga. Útskýring er 

á því að þegar margfaldað er inn í sviga þá er dreifiregla notuð. Einnig að það 

megi nota hana á hinn veginn með því að taka út fyrir sviga. Útskýring er á 

því hvernig nýta má þáttun til að einfalda flóknar stæður. Orðadæmi eru í 

kaflanum þar sem setja þarf upp tvær jöfnur til að leysa dæmin. Eitt dæmi er 

þar sem finna á horn í þríhyrningum, við beinar línur og við samsíða línur með 

því að setja upp jöfnu. Finna á samnefnara algebrubrota og leggja þau svo 

saman. Útskýring er á því hvernig hægt er að leysa jöfnur með því að finna 

lægsta samnefnara og margfalda með honum í gengum alla liði jöfnunnar. 

Þetta var líka útskýrt í bók 5 í kaflanum Algebra og jöfnur. Margfalda á saman 

tvo sviga en það hefur oft komið fyrir áður í þessum bókaflokki. Para á saman 

margfeldi og liðastærðir. Útskýring er á því hvernig hægt er að þátta þríliðu 

upp í tvær liðastæðir. Tengja á saman fleygboga og jöfnu og í hópverkefni á 

að teikna í tölvuforriti alls konar annars stigs jöfnur. Útskýring er á 

núllstöðvum fleygboga og þar á eftir eru dæmi þar sem á að finna núllstöðvar 

bæði úr jöfnu og af grafi. Útskýring er á því hvernig hægt er að þátta stæðu 

með því að fylla í ferninginn og hvernig leysa má saman tvær jöfnur með því 

að nota teiknilausn, samlagningar- eða innsetningaraðferð. Þessar aðferðir 

voru áður kynntar í þessari bók í kaflanum Algebra og jöfnur. Í framhaldinu 

koma uppsett og óuppsett jöfnuhneppisdæmi. Dæmi kaflans eru 72 og fara 

68 þeirra í algebru og 4 í rúmfræði og mælingar. 

Uppsett dæmi: 61% Orðadæmi: 39% 

 

Brotalar 

Í upphafi kaflans er hugtakið brotalar kynnt. Síðan eru dæmi þar sem á að 

útbúa Sierpinski brotala eftir ákveðnum fyrirmælum og vinna með hann. Lýsa 

á ýmsum gerðum af brotölum og finna reglurnar í þeim. Hópverkefni er í 

kaflanum þar sem búa á til nokkrar gerðir af brotölum. Dæmi kaflans eru 11 

og eru þau öll orðadæmi. Þau fara í flokkinn rúmfræði og mælingar. 
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Unglingar og fjármál 

Í upphafi kaflans er hópverkefni þar sem ræða á ákvarðanir sem ýmsir aðilar 

samfélagsins þurfa að taka og varða peninga. Í sama verkefninu á að skoða í 

hvað unglingar nota peninga. Launaútreikningar út frá dagvinnu- og 

eftirvinnulaunum koma þar á eftir. Í þessum dæmum þarf að nýta prósentu-

reikning. Tafla er í kaflanum þar sem ákvæði um vinnutíma barna eru 

skilgreind og hópverkefni þar á eftir fjallar um að skipuleggja vinnustað sem 

hefur mörg ungmenni í vinnu og búa á til vaktaplan. Útskýring er á því hvernig 

innistæður í bönkum safna vöxtum og vaxtavöxtum. Slík útskýring var líka í 

bók 4 í kaflanum Fjármál og fyrr í þessari bók í kaflanum Prósentur. 

Hópverkefni fjallar um að skoða innlánsvexti í bönkum og skoða reiknivélar 

bankanna sem eru á netinu. Aðeins er fjallað um að ávaxta peninga með því 

að kaupa hlutabréf. Útskýring er á hugtakinu vísitala og dæmi þar sem á að 

uppreikna verð miðað við vísitölu og finna í töflu hvaða vöruflokkar hækka 

mest samkvæmt vísitölu neysluverðs. Skoða á hversu stór hluti heimilistekna 

fer í ýmsa þætti samkvæmt neyslukönnun Hagstofunnar. Í hópverkefni á að 

gera athugun á neysluvenjum. Og í öðru hópverkefni á að skoða hvernig 

stjórnvöld reyna oft að stýra neyslu almennings með ýmsum aðgerðum. 

Dæmin í kaflanum eru 23 og fara í flokkinn tölur og reikningur. 

Uppsett dæmi: 0% Orðadæmi: 100% 

 

3.2.2.7 Samantekt á bókaflokknum Átta-tíu. 

Algebrudæmin í bókaflokknum Átta-tíu eru um 18% af heildarfjölda dæma 

bókanna sex. Mest er um algebrudæmi í 9. bekkjar bókunum eða um 26% og 

minnst í 8. bekkjar bókunum eða tæp 12%. Um 51% dæmanna í bóka-

flokknum eru í flokknum tölur og reikningur, mest í 8. bekkjar bókunum en 

þar er hlutfall þessa flokks rúmlega 58% en hlutfallið er minnst í 9. bekkjar 

bókunum eða 40%. Dæmi í flokknum tölfræði og líkindi eru tæplega 9% af 

heildarfjölda dæma í öllum bókaflokknum, mest í 8. bekkjar bókunum en þar 

er það rúmlega 12% en minnst í 9. bekkjar bókunum, tæplega 5%. Hlutfall 

dæmanna í flokknum rúmfræði og mælingar er um 22% af öllum dæmum 

bókaflokksins, mest í 9. bekkjar bókunum en þar er það tæplega 29% en í 8. 

og 10. bekkjar bókunum er það um 18%. 

Í bókaflokknum Átta-tíu er meira af orðadæmum og minna af uppsettum 

dæmum en í bókaflokknum Almenn stærðfræði en um þrír af fjórum hlutum 

bókanna eru orðadæmi.  
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 Samanburður á námsefninu Almenn stærðfræði og 
Átta-tíu 

Í námsbókunum Átta-tíu er mun meira lesmál en í Almennu stærðfræðinni. 

Minna er um uppsett dæmi en meira um orðadæmi og oft eitt eða fá dæmi 

af hverri gerð. Í Almennu stærðfræðinni eru sýnidæmi í köflunum og svör við 

öllum dæmum aftast í bókunum. Fá sýnidæmi eru í Átta-tíu og svörin við 

dæmunum eru á netinu.   

Þegar bornir eru saman efnisþættir bókanna fyrir 8. bekk eru margir 

þættir sem koma fyrir í báðum bókaflokkunum, t.d. brotareikningur, 

prósentureikningur, hornareikningur og algebru- og tölfræðidæmi ásamt 

dæmum um metrakerfið. Í Átta-tíu eru dæmi þar sem vinna á með hringfara 

en engin slík dæmi eru í Almennu stærðfræðinni fyrir 8. bekk. Þó nokkrir 

þættir eru teknir fyrir í bókaflokknum Átta-tíu fyrir 8. bekk sem koma ekki 

fyrir í Almennu stærðfræðinni I. Þar má nefna þrívídd, frumtölur, líkindi, 

talnamengin (N, Z og Q) og víxl-, tengi- og dreifireglu. 

Námsbækurnar fyrir 9. bekk taka á mörgum sömu þáttunum, svo sem 

algebru, verkefnum um hringinn, tölfræði og veldareikningi og skráningu 

stórra og lítilla talna á staðalformi. Einnig eru í báðum bókaflokkunum dæmi 

þar sem unnið er með mælikvarða, neikvæðar tölur og prósentureikning en 

Átta-tíu fer lengra með prósentureikninginn og fjallar meðal annars um 

vaxtavexti. Flest það sem tekið er fyrir í Almennu stærðfræðinni II kemur fyrir 

í Átta-tíu bókum 3 og 4 en nokkrir þættir koma eingöngu fyrir í Átta-tíu 

bókunum. Þar má nefna talnamengin (N, Z, Q og R), tölugildi, margföldunar-

hlutleysur og margföldunarandhverfur. Einnig ýmis mengjadæmi, tímadæmi 

og dæmi úr fléttufræði og líkindafræði. 

Þegar kemur að 10. bekkjar námsefninu eru margir námsþættir sem koma 

fyrir í báðum bókaflokkunum líkt og í bókunum fyrir 8. og 9. bekk. Þar má 

nefna algebru, þar með talin jöfnuhneppi, líkindareikning, reglu Pýþagórasar 

rúmmál og yfirborðsflatarmál strendinga, keila, pýramída og kúla. Í Almennu 

stærðfræðinni fyrir 10. bekk eru dæmi um ferilhorn og miðhorn, en um þau 

er ekki fjallað í bókaflokknum Átta-tíu. Einnig er eingöngu fjallað um hraða 

og tíma í dæmum í Almennu stærðfræðinni en þess konar dæmi hafa komið 

fyrir í Átta-tíu bókunum fyrir 8. og 9. bekk en ekki fyrir 10. bekk. Þó nokkur 

atriði koma bara fyrir í Átta-tíu, þar má nefna talnamengi, tölugildi, 

tvinntölur, teningstölur og frumþáttun. Einnig dæmi þar sem á að skrá 

lotubundin tugabrot sem almenn brot og vaxta- og vísitölureikning. 
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4 Niðurstöður  

Í þessum kafla er niðurstaða greiningar á hlutfalli hvers flokks, rúmfræði og 

mælingar, tölfræði og líkindi, tölur og reikningur og algebra, annars vegar í 

námsefninu og hins vegar í PISA spurningum. Skoðað er hver af flokkunum 

fjórum kemur verst út hjá íslenskum nemendum í niðurstöðum PISA. Einnig 

er skoðað hvers eðlis dæmin eru sem nemendum gengur illa að reikna á PISA 

prófunum og inntak opinberu dæmanna í prófunum er borið saman við 

námsefnið. Að síðustu eru niðurstöður þriggja dæma sem koma best og 

þriggja sem koma verst út í PISA prófunum bornar saman við niðurstöður 

sömu dæma frá hinum Norðurlöndunum. 

 Munur á vægi námsþátta milli námsefnis og PISA prófa 

Til að bera saman innihald námsbókanna Almenn stærðfræði og Átta-tíu  við 

opinberu PISA spurningarnar voru dæmi bókanna og prófanna flokkuð í fjóra 

flokka. Flokkarnir eru rúmfræði og mælingar, tölfræði og líkindi, tölur og 

reikningur og algebra.  

Í bókaflokknum Almenn stærðfræði voru dæmi hvers flokks talin og 

hlutfall flokkanna reiknað út frá hverri bók og einnig hlutfall hvers flokks í 

öllum bókaflokknum samtals. 

Tvær bækur tilheyra hverjum árgangi í námsefninu Átta-tíu og var hlutfall 

flokkanna reiknað út frá báðum bókum hvers árgangs og einnig hlutfall hvers 

flokks í öllum 6 bókunum. 

Öll PISA dæmin, bæði opinberu og óopinberu, voru tekin með í þessari 

greiningu. Árið 2003 voru birtu dæmin sem unnið var með 90 og óbirtu 33, 

samtals 123. En árið 2012 voru birtu dæmin 67 og eins og áður óbirtu 33, 

samtals 100. 

Tafla 2. Samanburður á vægi námsþátta í námsefni og PISA prófum 

 Rúmfr./ 

Mælingar 

Tölfr./ 

líkindi 

Tölur/ 

reikn. 

Algebra 

8. bekkur     

Almenn stærðfræði.% 18,5 6,9 57,6 17,0 

Átta-tíu % 17,5 12,3 58,3 11,7 

9. bekkur     

Almenn stærðfræði.% 24,0 6,1 36,9 33,0 
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Átta-tíu % 28,8 4,8 40,0 26,4 

10. bekkur     

Almenn stærðfræði.% 31,8 8,7 19,7 39,8 

Átta-tíu % 17,9 9,8 55,2 17,1 

     

Allt námsefnið í % 23,3 8,1 45,0 23,6 

Almenn stærðfræði.% 24,7 7,1 37,7 30,5 

Átta-tíu % 22,1 8,9 51,1 17,8 

     

PISA 2003 23,6 35,0 30,1 11,4 

PISA 2012 24,0 30,0 37,0 9,0 

 

Mikill munur er á vægi námsþáttanna fjögurra í námsefninu annars vegar 

og PISA prófunum hins vegar (sjá töflu 2 og mynd 6).  Vægi þáttarins tölfræði 

og líkindi er mjög lítið í námsefninu miðað við í prófunum eða aðeins um 7 – 

9% á móti því að vera um 30 – 35% af dæmum prófanna. Þessu er öfugt farið 

þegar horft er á flokkinn algebra. Í námsefninu er algebra tæplega fjórðungur 

efnisþátta þegar horft er á allt námsefnið í heild á móti því að vera um 9 –

11% á prófunum. Vægi algebru er hins vegar misjafnt eftir bókaflokkunum, 

það er rúmlega 30% af námsefni Almennu stærðfræðinnar á móti því að vera 

um 18% af námsefni Átta-tíu. Munurinn á námsefninu og PISA prófunum er 

lítill í þættinum rúmfræði og mælingar, þar er hlutfallið í prófunum um 24% 

og 22 – 25% í námsefninu. Flokkurinn tölur og reikningur hefur meira vægi í 

námsefninu en á PISA prófunum. Vægið er um 45% þegar horft er á allt 

námsefnið en hins vegar 30% í PISA prófinu 2003 og 37% í prófinu 2012. Í 

þessari flokkun á dæmunum var innihald og lengd hvers dæmis ekki skoðuð 

heldur bara fjöldi dæma hvers flokks.  



 

71 

 

Mynd 6. Vægi námsþátta í námsefni og PISA prófum 

 Óopinberu dæmi PISA prófanna   

     Þegar skoðaðir eru flokkar þeirra óopinberu PISA dæma sem meira en 

helmingur íslenskra nemenda svaraði rangt annað eða bæði árin 2003 og 

2012 kemur í ljós að dæmin eru úr öllum fjórum flokkunum. Af þeim fjórum 

dæmum sem yfir 80% nemenda reiknuðu rangt voru þrjú úr flokknum 

rúmfræði og mælingar og eitt úr flokknum algebra. Dæmi sem milli 60 og 

80% nemenda reiknuðu rangt eru átta. Eitt úr flokknum rúmfræði og 

mælingar, þrjú úr flokknum tölfræði og líkindi og fjögur dæmi sem tilheyra 

flokknum tölur og reikningur.  

Flokkurinn rúmfræði og mælingar kemur verst út í heildina af flokkunum 

fjórum (sjá mynd 7). Flest dæmi sem yfir 60% nemenda svöruðu rangt komu 

úr þeim flokki. Hlutfall dæma í flokknum rúmfræði og mælingar er svipað í 

námsefninu og á PISA prófunum. Dæmið sem kemur verst út bæði árin er úr 

flokknum algebra, árið 2003 svöruðu 94% íslenskra nemenda því rangt og 

árið 2012 voru það 92% nemenda. Þess ber að geta að þetta dæmi kom líka 

illa út hjá öðrum löndum og voru 93 – 96% nemenda frá hinum 

Norðurlöndunum sem svöruðu dæminu rangt (sjá töflu 4) svo ætla má að 

dæmið hafi verið þungt. 
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Mynd 7. Óopinberu dæmin sem meira en helmingur nemenda reiknaði rangt 

  

4.2.1 Gerðir dæma sem koma illa út í PISA dæmum  

Í ritgerðarvinnunni voru óopinberu PISA dæmin m.a. flokkuð eftir gerð, þ.e. 

hvort þau voru fjölvalsdæmi, innihéldu myndrit, kröfðust rökhugsunar af 

nemendum og hvort þurfti að rökstyðja lausnina, hvort þau voru sett fram í 

skrefum og hvort fyrirmæli dæmanna voru löng. Hér er verið að bera saman 

sömu dæmin bæði árin. Þegar skoðuð var gerð dæma sem minna en 

helmingur nemenda svaraði rétt komu dæmi sem voru með löngum fyrir-

mælum ekki vel út árið 2012 en um 64% slíkra dæma voru dæmi sem minna 

en helmingur nemenda reiknaði rétt. Af dæmunum sem kröfðust 

rökstuðnings af nemendum voru 80% sem minna en helmingur nemenda 

reiknaði rétt bæði árin. Dæmi sem kröfðust mikillar rökhugsunar komu ekki 

vel út hjá íslenskum nemendum, sérstaklega árið 2012 en þá var 80% slíkra 

dæma sem minna en helmingur nemenda reiknað rétt. Árið 2012 voru öll 

dæmin sem reikna þurfti í skrefum dæmi sem minna en helmingur nemenda 

reiknaði rétt. Það er athyglisvert þar sem námsefnið sem þá var kennt í 

mörgum skólum, Átta-tíu, inniheldur mörg dæmi með mikið lesmál og 

fyrirmæli í skrefum. Þetta virðist ekki skila sér í getu nemenda til að glíma við 

slík dæmi á prófunum. Einnig benda þessar niðurstöður til þess að það þurfi 

að þjálfa íslenska nemendur betur í því að rökstyðja þær leiðir sem þeir velja 

við lausn dæma og æfa þá betur í dæmum sem krefjast rökhugsunar. 
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Tafla 3.Gerðir dæma sem undir 50% nemenda gat svarað rétt 

 Fjölval Myndrit Rök-

stuðningur 

Í skrefum Löng 

fyrirmæli 

Rök- 

hugsun 

2003 31% 50% 80% 33% 36% 60% 

2012 44% 50% 80% 100% 64% 80% 

 

  Samanburður á inntaki PISA dæma og námsefnis 

Við samanburð dæma PISA prófanna og dæma í námsefninu var dæmum 

prófsins hvort ár skipt upp í fjóra flokka eftir því hversu lík þau voru dæmum 

í námsefninu. Dæmi prófsins 2003 voru borin saman við námsefnið Almenn 

stærðfræði sem var aðalnámsefni grunnskólans í stærðfræði á þeim tíma en 

dæmin í prófinu 2012 voru borin saman við bæði námsefnið Almenn stærð-

fræði og Átta-tíu en báðir bókaflokkarnir voru þá kenndir ýmist annar eða 

báðir samhliða. Hér var unnið með dæmi prófanna sem eru opinber þar sem 

ekki má greina frá innihaldi óopinberu dæmanna. Dæmin sem unnið var með 

voru 90 árið 2003 og 67 árið 2012. Fyrstu þrír flokkarnir hafa samtengingu við 

námsefnið, mest flokkur 1 og minnst flokkur 3. Flokkur 4 innheldur dæmi sem 

ekki líkjast neinu sem í námsefninu er. Skipting flokkanna er eftirfarandi: 

 Flokkur 1: Nánast alveg eins dæmi er í námsefninu 

 Flokkur 2: Mikil líkindi er með dæminu og því sem er í námsefninu, 

t.d. eins myndrit sem vinna á með á svipaðan hátt eða formúlur 

sem setja á inn í líkt og gert er í námsefninu.  

 Flokkur 3: Dæmið inniheldur blandaðar aðgerðir, allar í námsefninu 

en eru ekki notaðar saman í því. 

 Flokkur 4: Engin samlíking er við námsefnið. Ekki er endilega um 

erfið dæmi að ræða. Dæmi sem kröfðust mikilla útskýringa árið 

2003 fóru í þennan flokk þar sem mjög lítil áhersla er á slíkt í 

námsefninu Almenn stærðfræði. 

 

 



 

74 

 2003 voru borin saman við námsefnið  

 

 

Skipting dæma prófsins 2003 borið saman við námsefnið Almenn stærðfræði 

er sýnd á mynd 8. Um 11% dæmanna eru mjög lík dæmum sem finna má í 

námsefninu. Um 28% til viðbótar eiga sér mikla samsvörun þannig að um 39% 

dæmanna ætti ekki að hafa komið nemendum mjög ókunnuglega fyrir sjónir. 

Hins vegar eru rúmlega 60% dæmanna sem fara í flokk 3 og 4 og eiga sér því 

ekki mikla samsvörun í námsefninu. Eins og fram kemur hér á undan í 

greiningu á námsefninu í kafla 3.2.1 eru um 60% dæmanna í Almennu 

stærðfræðinni orðadæmi en þau innihalda oft stutt fyrirmæli sem sjaldan eru 

sett fram í skrefum. 

Hér fyrir neðan má sjá eitt af dæmunum úr PISA prófinu 2003 sem á sér 

enga samlíkingu í námsefninu og féll því í fjórða flokk. 

Magnús situr í rólu. Hann byrjar að róla sér. Hann reynir að komast eins 

hátt og mögulegt er. Hvaða skýringarmynd sýnir hæð fóta hans frá jörðu á 

meðan hann rólar sér? 

11,1

27,8

28,9

32,2

2003

Nánast eins Mikil líkindi Minni líkindi Engin líkindi

Mynd 8.Inntak dæma í PISA prófinu 2003 borið saman við Almenna stærðfræði 
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Mynd 9. Dæmi úr PISA 2003 

Önnur dæmi sem féllu í flokk númer 4 eru t.d. dæmi sem flokka mætti 

sem fléttufræði. Engin slík dæmi er að finna í námsefninu Almenn stærðfræði. 

Í öðru dæmi á að skoða tvær formúlur, eina annars stigs formúlu og aðra 

fyrsta stigs formúlu og segja til um hvor 

muni vaxa hraðar. Engin samlíking var með 

dæmi þar sem tengja á saman hraða 

kappakstursbíls af línuriti við lokaðan feril 

(sjá mynd hér til hliðar). 

Í einu dæmi átti að útskýra hvort það 

væri gott eða vont að gengi gjaldmiðils   

gagnvart öðrum gjaldmiðli hefði lækkað. Mynd 10. Annað dæmið úr PISA 
2003 
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Dæmi í prófinu þar sem tengja á saman þegar fyllt er á vatnstank, sem er 

samsettur úr keilu og sívalningi, við línurit sem lýsir breytingu 

vatnshæðarinnar í tanknum, á sér ekki hliðstæðu í námsefninu. Nokkur 

tölfræðidæmi falla í þennan flokk. Í einu slíku á að útskýra af hverju ekki er 

heppilegt að setja ákveðnar upplýsingar inn í súlurit. Nemendur þurfa að 

finna út að gildi breytanna í dæminu eru á svo breiðu bili að ekki væri hægt 

að búa til gott myndrit úr því. Annað dæmi inniheldur súlurit sem lýsir 

útkomu úr prófi hjá tveimur hópum. 

Fullyrt er í dæminu að annar hópurinn 

komi betur út en hinn og koma á með  

stærðfræðilega útskýringu á því að 

það sé ekki endilega rétt. Dæmi úr 

flokknum rúmfræði og mælingar sem 

fellur í flokk 4 inniheldur mynd af 

byggingu sem er samsett úr sívalningi 

og ferstrendu snúnu formi sem 

tengjast að hluta (sjá mynd hér til 

hliðar). Ein spurningin er um áætlaða 

hæð byggingarinnar sem er 20 hæðir. 

Aðrar spurningar um bygginguna lúta að því frá hvaða sjónarhorni ákveðin 

mynd af byggingunni er teiknuð og hvernig flatarmynd af tíundu hæðinni lítur 

út ef tuttugasta hæðin er hornrétt á þá fyrstu. Enn annað dæmi í fjórða 

flokknum er um skoðanakönnun fyrir kosningar. Í dæminu á að segja til um 

hver af fjórum skoðanakönnunum er líklegust til að spá best fyrir um gengi í 

kosningum. Í dæminu þarf að nýta sér dagsetningu kannananna, úrtakstölur 

og það hvernig úrtakið er valið.  

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 11. Þriðja dæmið úr PISA 2003 



 

77 

 

Opinberu dæmin í prófinu 2012 voru borin saman við bæði námsefnið 

Almenn stærðfræði og Átta-tíu þar sem báðir bókaflokkarnir voru kenndir í 

grunnskólum landsins árin áður en prófið var tekið, ýmist annar eða báðir 

samhliða eins og kom fram í kafla 3 í þessari ritgerð. Af dæmum prófsins þetta 

ár eru einungis um 14% sem ekki eiga sér neina samsvörun í námsefninu á 

móti 32% árið 2003. Dæmi, sem segja má að séu nánast eins í námsefninu og 

prófinu, voru árið 2012 um 16% á móti 11% árið 2003. Dæmi prófsins sem 

fóru í flokka 1 og 2 eru um 71% á móti því að dæmi þeirra flokka voru um 39% 

árið 2003. Á þessum árum var byrjað að kenna námsefnið Átta-tíu sem er 

mun líkara PISA spurningum en þrátt fyrir það er gengi nemendanna 2012 

mun lakara en nemendanna sem tóku prófið 2003. PISA stig fyrir 

stærðfræðilæsi á Íslandi árið 2003 voru 515 en 493 árið 2012. 

 

Hér má sjá dæmi sem féll í fjórða flokk í PISA prófinu árið 2012. 

Dyraopin tvö (punktabogarnir á myndinni) eru jafn stór. Ef þessi 

op eru of breið geta hurðarblöðin ekki myndað  lokað rými og 

loft getur því blásið auðveldlega milli inngangs og útgangs. 

Þetta leiðir af sér óæskilegt hitatap eða hitaaukningu. Þetta er 

sýnt á myndinni. 

Mynd 12. Inntak dæma í PISA prófinu 2012 borið saman við Almenna stærðfræði 
og Átta-tíu 

16,4

55,2

11,9

16,4

2012

Nánast eins Mikil líkindi Minni líkindi Engin líkindi
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Hver getur lengd boganna í hvoru dyraopi 

verið að hámarki í sentímetrum (cm) þannig 

að loft blási aldrei auðveldlega gegnum 

inngang og útgang. (Í dæminu á undan var 

búið að gefa upp að þvermál hringsins væri 

200 cm). 

 

Af öðrum dæmum sem féllu í fjórða flokk árið 

2012 má nefna dæmi þar sem á að útskýra hvernig 

formúla breytist þegar eitt ákveðið gildi hennar 

breytist. Annað dæmi sem fór í þennan flokk er 

dæmi þar sem á að reikna út og rökstyðja hvenær kostnaður við segl sem sett 

er á skip borgar sig á móti minnkaðri eldsneytiseyðslu. Eitt dæmi inniheldur 

einfalda rúmmynd og segja á til um hver af fjórum myndum sem sýna annað 

sjónarhorn er af upprunalegu myndinni. Enn annað dæmi í flokknum er dæmi 

þar sem lýsa á og svara spurningum um bílferð út frá línuriti. Ekkert svipað 

dæmi er í Almennu stærðfræðinni eða Átta-tíu en svipað dæmi er í Geisla 

vinnubók 3A bls. 5 sem er námsefni sem kennt var á miðstigi grunnskólans á 

þessum tíma. Finna á út í einu dæmi blaðsíðutal á bæklingi sem búinn er til 

með því að brjóta blað saman og klippa sundur brotin. Og enn annað dæmi í 

þessum flokki er þannig að gefið er hlutfallið á milli pedalasnúnings og 

snúnings á hjóli í mismunandi gírum. Finna á út fjölda pedalahringja þegar 

hjól fer ákveðna vegalengd í ákveðnum gír. Og að síðustu er dæmi þar sem 

segja á til um hversu margir af átta flötum turns sjást frá ákveðnum 

sjónarhornum. 

 

 Samanburður við önnur Norðurlönd 

Í kennslufræði og námsefnisgerð horfa Íslendingar mikið til Norðurlandanna 

og því er vert að skoða hvort þau óopinberu dæmi sem koma vel og illa út á 

Íslandi geri það líka á hinum Norðurlöndunum. Dæmið sem kemur allra verst 

út bæði árin á Íslandi er algebrudæmi en árið 2003 gátu aðeins 5,6% íslenskra 

nemenda reiknað það rétt og 7,9% árið 2012. Þetta dæmi kemur líka illa út 

hjá hinum Norðurlandaþjóðunum en einungis milli 4 og 7,3% nemenda 

reiknaði það dæmi rétt árið 2012 (sjá töflu 4). Íslenskir nemendur komu best 

út af Norðurlöndunum árið 2012 á dæmunum sem koma verst og næst verst 

út. Dæmið sem kemur næst verst út hjá íslenskum nemendum er 

rúmfræðidæmi og kemur það mjög svipað út hjá öllum þjóðunum, milli 86 og 

Mynd 13. Dæmi úr 
PISA 2012 
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89% nemenda reiknuðu dæmið rangt á öllum Norðurlöndunum. Dæmið sem 

kemur þriðja verst út á Íslandi er einnig rúmfræðidæmi en það kemur 

langbest út í Finnlandi, en um 15,6% íslenskra nemenda reiknuðu dæmið rétt 

á móti 28,4% finnskra nemenda. Finnskir nemendur hafa reyndar komið 

langbest út á öllum PISA prófunum á Norðurlöndunum. Árið 2012 var Finn-

land með 519 stig í stærðfræðilæsi á móti 493 stigum Íslands (sjá mynd 4). 

Tafla 4. Samanburður milli Norðurlanda á dæmum sem komu illa út 

 Hlutfall nemenda sem svöruðu rangt þeim þremur 

spurningum sem komu verst út á Íslandi. 

Ísland 2003 94,4 % 88,9 % 82,4 % 

Ísland 2012 92,1 % 86,3 % 84,4 % 

Danmörk 2012 93,7 % 88,2 % 82,5 % 

Finnland 2012 93,5 % 87,3 % 71,6 % 

Noregur 2012 92,7 % 88,5 % 79,5 % 

Svíþjóð 2012 96 % 88,6 % 77,4 % 

 

Dæmin sem komu best út af óopinberu dæmunum eru úr flokkunum 

rúmfræði og mælingar, tölfræði og líkindi og tölur og reikningur. Tvö af 

dæmunum komu best út í Finnlandi en eitt af dæmunum kom best út á Íslandi 

af öllum Norðurlöndunum en það dæmi kom verst út í Finnlandi. 

Tafla 5. Samanburður milli Norðurlanda á dæmum sem komu best út 

  Hlutfall nemenda sem svöruðu rétt þeim þremur 

dæmum sem komu best út á Íslandi. 

 Dæmið sem 

kom best út 

Dæmið sem 

kom næst best 

út 

Dæmið sem 

kom þriðja best 

út 

Ísland 2003 92,8% 88,2% 82,1% 

Ísland 2012 89,9% 85,9% 82,2% 

Danmörk 2012 88,3% 84,4% 75,0% 

Finnland 2012 93,8% 78,0% 84,5% 

Noregur 2012 92,7% 85,8% 77,2% 

Svíþjóð 2012 91,1% 79,5% 78,1% 
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5 Umræða 

Samanburður á námsefninu og PISA spurningunum er um margt athyglis-

verður. Í honum kemur í ljós nokkuð mikil samsvörun milli spurninga í 

námsefninu Átta-tíu og PISA spurninganna (sjá mynd 13). Þrátt fyrir það er 

geta íslenskra nemenda 22 stigum lakari árið 2012 en 2003. Það samsvarar 

því að geta nemenda sé um það bil hálfu ári lakari það ár, en PISA gefur það 

út að nemendur bæti við sig um það bil 45 stigum í getu á hverju ári (Almar 

M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus Björnsson, 2013). 

Námsbækurnar, bæði Átta-tíu og Almenn stærðfræði, eru með nokkuð 

aðrar áherslur í námsþáttum en spurningar PISA prófanna, mun meiri áhersla 

er á algebru en mun minni á tölfræði og líkindi. Þessi mikla áhersla á algebru 

í námsefninu skilar sér lítt þegar nemendur leysa slík dæmi á PISA prófunum 

því algebruspurningarnar koma illa út og það dæmi sem kemur allra verst út 

bæði árið 2003 og 2012 er algebrudæmi. Flokkurinn tölfræði og líkindi kemur 

mun betur út en flokkurinn algebra þrátt fyrir að vægi hans í námsefninu sé 

lítið.  

Gengi íslenskra nemenda í PISA prófum hefur verið svipað og hjá hinum 

Norðurlöndunum, sérstaklega Noregi og Danmörku, sem kemur ekki á óvart 

þar sem Íslendingar horfa mikið til Norðurlandanna hvað varðar kennslufræði 

og námsgögn (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus Björnsson, 

2013). Finnland hefur öll árin verið langhæst Norðurlandanna en er þó líka á 

niðurleið hvað árangur varðar.  

Svíþjóð hefur farið mest niður á við í PISA prófunum milli áranna 2003 og 

2012. Sænska menntakerfið hefur fengið mikla gagnrýni innanlands eftir að 

niðurstöður prófanna 2012 voru birtar. Það sem m.a. hefur verið gagnrýnt er 

sú pólitíska ákvörðun sem tekin var árið 1990 um að fjármagn fylgi 

nemendum. Það varð til þess að fjölga mjög einkareknum skólum en þar 

hefur í sumum tilfellum verið meira hugsað um að eigendur skólanna fengju 

arð af þeim heldur en að bjóða upp á góða menntun fyrir nemendur. Bent 

hefur verið á að einkunnaverðbólga fylgi einkaskólunum þar sem hærri 

einkunnir nemenda laði fleiri í skólana sem eigi allt undir því að fá sem flesta 

nemendur í skólana (Sanandaji, 2014). 

Þegar niðurstöður PISA-prófa hafa verið gerðar opinberar á Íslandi, líkt og 

í öðrum löndum, hefur gjarnan farið af stað mikil umræða í fjölmiðlum og 

margir hafa skoðun á því hvað þurfi að gera til að bæta ástandið.  Í 

Morgunblaðinu 11. desember 2007 var greinin „ Kemur engum á óvart“ eftir 

Silju Björk Huldudóttur blaðamann. Í henni var reynt að finna skýringar á því 

af hverju gengi íslenskra nemenda á PISA prófunum hefur verið á niðurleið. Í 
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greininni er haft eftir skólafólki að þetta megi m.a. skýra með því að flótti hafi 

verið úr kennarastéttinni, launin séu of lág, að efla þurfi menntarannsóknir 

og finna leiðir til að kennarastéttin njóti meiri virðingar. Einnig er bent á 

agaleysi í samfélaginu, sem speglist inn í skólana, sem ástæðu fyrir lakara 

gengi nemenda. Í greininni er rætt við Ólaf Proppé þáverandi rektor 

Kennaraháskólans. Hann bendir meðal annars á að lenging á kennaranáminu 

úr þremur árum í fimm ætti að snúa þessari þróun við en það eitt og sér sé 

ekki nóg þar sem einnig þurfi að bæta menntarannsóknir og kjör kennara 

(Silja Björk Huldudóttir, 2007). 

Í desember 2010 skrifaði Lilja Dögg Alfreðsdóttir, formaður aðgerðarhóps 

menntasviðs Reykjavíkurborgar og starfsmaður hjá Alþjóða gjaldeyris-

sjóðnum, grein í Morgunblaðið „Úr vörn í sókn“ þar sem hún fjallar um að 

frammistaða íslenskra nemenda í PISA prófunum hafi batnað milli áranna 

2006 og 2009 og vill hún meðal annars þakka það aðgerðarhópi sem mennta-

ráð Reykjavíkurborgar skipaði í kjölfar slæmrar niðurstöðu í prófinu 2006. Eitt 

af því sem hún nefnir í greininni er að námsárangur nemenda sé mikið háður 

áhuga foreldra á námi barna sinna og þess vegna þurfi að kynna PISA prófin 

vel fyrir foreldrum. Það hafi verið gert í aðdraganda prófsins 2009 þar sem 

t.d. menntasvið Reykjavíkurborgar stóð fyrir kynningarfundum fyrir foreldra 

grunnskólabarna. Hún segir líka frá því í greininni að Ólafur Stefánsson 

handboltamaður hafi verið fenginn til að hitta nemendur og hvetja þá til að 

leggja sig meira fram á PISA prófinu (Lilja Dögg Alfreðsdóttir, 2010). 

Gylfi Jón Gunnarsson, þáverandi fræðslustjóri á Suðurnesjum segir í grein 

í Víkurfréttum 5. desember 2013 að niðurstaða úr PISA prófum nemenda á 

Suðurnesjum sem tóku prófið í mars 2012 sé eins og köld vatnsgusa framan í 

Suðurnesjamenn eftir jákvæða umræðu um skólastarfið mánuðina á undan. 

Hann segir í greininni að slæmt gengi nemenda sé algerlega óásættanlegt og 

eftir að nemendahópur sem tók PISA prófið 2012, hafi komið illa út úr 

samræmdum prófum haustið 2011, hafi verið gripið til aðgerða. Hann telur 

að of stutt sé frá inngripinu að PISA prófinu 2012 til að árangurs sé farið að 

gæta, en hann eigi eftir að koma í ljós þegar nemendur á Suðurnesjum taka 

prófið 2015 (Hilmar Bragi Bárðarson, 2013).  

Af þessu má sjá að ýmsar skoðanir hafa verið lagðar fram um það hvað 

veldur því að frammistaða íslenskra nemenda hefur verið á niðurleið í PISA 

prófunum nánast frá upphafi, að undanskildu árinu 2009 þar sem frammi-

staðan fór aðeins upp á við. Það er hins vegar ljóst að ástæðurnar fyrir því og 

eins leiðirnar til að snúa þróuninni við, eru ekki einsleitar heldur samspil 

margra ólíkra þátta. 
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Eitt af því sem bent hefur verið á er kennaranámið. Ólafur Proppé sagði í 

viðtali við blaðamann, Silju Björk Huldudóttur, árið 2007 og fjallað var um hér 

að framan, að eitt af því sem hann teldi að yrði til að bæta gengi íslenskra 

nemenda í PISA prófunum væri að lengja kennaranámið í 5 ár. Það var gert 

með lögum nr. 87, 12. júní 2008. Það tekur vissulega tíma fyrir slíkar 

breytingar að skila sér inn í grunnskólann, en það sem veldur áhyggjum 

varðandi kennaranámið er að í þessu 5 ára námi er einungis lítill hluti þess 

skyldunámsáfangar í stærðfræði þrátt fyrir að margir nemanna komi til með 

að kenna stærðfræði á öllum stigum grunnskólans (Kennsluskrá HÍ, e.d.). 

Fækkun íslenskra nemenda í efstu hæfniþrepum (sjá mynd 5) bendir til 

þess að það þurfi að gera betur þegar kemur að nemendum með meiri getu. 

Lengi hefur aðaláherslan verið á nemendur sem þurfa sérkennslu í 

skólakerfinu. Samkvæmt vef Hagstofu Íslands voru á milli 25 og 30% 

nemenda sem fengu einhverja sérkennslu í grunnskólum landsins á árunum 

milli 2004 og 2014. Nemendum í þessum hópi er að fjölga, voru 10.562 

skólaárið 2004 – 2005, en 12.203 skólaárið 2013 – 2014 sem er tæplega 16% 

aukning. Þar eru drengir í talsverðum meirihluta (Hagstofa.is). Hins vegar 

hefur minna farið fyrir því að bráðgerir nemendur fái kennslu við hæfi. Árið 

2004 kom út skýrsla starfshóps á vegum Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur 

(Birna Sigurjónsdóttir o.fl., 2004). Starfshópurinn hafði það verkefni að koma 

með tillögu til fræðsluráðs um það hvernig betur væri hægt að koma til móts 

við bráðgera nemendur. Hópurinn gerði það m.a. að tillögu sinni að allir 

skólar gerðu áætlun um hvernig  þeir ætla sér að mæta bráðgerum 

nemendum. Einnig að í hverjum skóla væri ákveðnum aðila falin ábyrgð á 

þessum hópi og að nemendum verði gert auðveldara að flýta fyrir sér í námi, 

ýmist að ljúka grunnskólanum á færri árum en 10 eða að taka 

framhaldsskólaáfanga í grunnskólanum.  

Ragna Freyja Gísladóttir skrifaði meistararitgerð árið 2014 um bráðgera 

nemendur í stærðfræði sem ber heitið: Bráðger í stærðfræði – „...þá nennti 

ég ekki lengur að vera á undan“. Hún telur margt benda til þess að kennara 

vanti faglegri þjálfun til að geta mætt þessum nemendahópi. Einnig fjallar 

hún um að bráðgerir nemendur þurfi stuðning og leiðsögn við hæfi rétt eins 

og allir aðrir nemendur en hún telur að þeir þurfi oft að vinna sjálfstætt án 

leiðsagnar. Í vinnu sinni við ritgerðina tók hún viðtöl við nokkra fyrrum 

grunnskólanemendur sem féllu undir viðmið hennar um að hafa verið 

bráðgerir grunnskólanemendur. Þeir töldu að það sem kæmi best til móts við 

bráðgera stærðfræðinemendur væri að námið væri meira ögrandi og fleiri 

verkefni reyndu á stærðfræðilegt innsæi og sköpunarhæfileika við 

þrautalausnir (Ragna Freyja Gísladóttir, 2014). 
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  Við skoðun á heimasíðum grunnskóla á Íslandi finnst lítið um þennan 

hóp. Í tveimur skólum höfðu verið þróunarverkefni í gangi sem gengu út á að 

sinna þessum hópi nemenda betur í skólunum á árunum 2005-2006. Báðir 

þessir skólar eru á höfuðborgarsvæðinu. Í þriðja skólanum sem er á 

landsbyggðinni eru fjögur úrræði sem beitt er til að koma til móts við 

bráðgera nemendur samkvæmt því sem stendur á heimasíðunni, 

námsaðgreining, einstaklingsmiðað nám, hraðferð og flýting. Á heimasíðu 

fjórða skólans er fjallað um vinnustofu sem fór fram í Sjálandsskóla á 

haustönn 2014 um bráðger börn. Hún var hluti af tveggja ára verkefni 

sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu um símenntun grunnskólakennara 

(Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, 2013-2016). 

Af þessum niðurstöðum má ætla að bráðgerir nemendur séu ekki í 

forgrunni í skólastarfi í dag. Þó ber þess að geta að í kafla 7.1 í aðalnámskrá 

grunnskólanna stendur að allir eigi að fá nám við hæfi og að námið sé á 

forsendum hvers og eins nemanda. Einnig stendur í grein 7.3 að bráðgerir 

nemendur og nemendur sem búa yfir sérhæfileikum á vissum sviðum, eigi 

rétt á að fá námstækifæri við hæfi og fá að glíma við verkefni sem eru flóknari 

og krefjast meira af þeim. Í sömu grein stendur að þeir eigi einnig rétt á að 

útskrifast fyrr úr grunnskóla en aldur þeirra segir til um (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013). 

Í doktorsritgerð Christos Dimitriadis frá árinu 2010 er fjallað um bráðgera 

nemendur og aðgerðaráætlanir til að finna þá. Þar kemur t.d. fram að 

nemendur sem skara fram úr í námi séu ekki endilega bráðgerir heldur frekar 

samviskusamir og duglegir nemendur. Bráðgerir nemendur fá oft ekki nám 

við hæfi og eru því áhugalausir og skara ekki fram úr í námi. Í ritgerðinni er 

farið yfir mikilvægi þess að lönd setji sér áætlun til þess að finna þessa 

nemendur og hafa mörg lönd þegar gert það. Mikilvægt er að námið sé 

stöðugt ögrandi og styðjandi fyrir alla nemendur og að kennarar séu vakandi 

fyrir duldum hæfileikum nemenda. Kynna þarf aðgerðaáætlunina fyrir 

foreldrum og gera þeim grein fyrir að það er ekki sama sem merki á milli þess 

að vera bráðger og að ganga vel í skóla. Skólarnir þurfa að vera sérstaklega 

vakandi fyrir nemendum sem vinna undir getu, t.d. nemendum með 

einhverskonar námsörðugleika, nemendum af öðru þjóðerni og frá ólíkum 

menningarheimum (Dimitriadis, 2010). 

Kennarar tala um skort á endurmenntunartilboðum og finnst að ástandið 

hafi versnað síðustu ár (Þóra Þórðardóttir og Unnar Hermannsson, 2012). 

Það er því verkefni menntayfirvalda að bregðast við og bæta framboð á 

endurmenntun fyrir stærðfræðikennara. Á þetta er líka bent í riti OECD frá 

árinu 2015 um menntastefnur OECD ríkjanna. Þar kemur fram að íslenskt 
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skólakerfi einkennist af miklum jöfnuði en líka versandi námsárangri. Til að 

bæta námsárangur nemenda sé mikilvægt að bæta starfsmenntun kennara á 

Íslandi og jafnframt að skapa skilyrði sem vekja áhuga yngra fólks á að gera 

kennslu að ævistarfi (OECD, 2015). 

Það er þó ánægjulegt að starfshópur sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu 

hefur undanfarin tvö ár staðið fyrir fræðslu til kennara um kennslu bráðgera 

barna. Ef kennarar fá betri endurmenntun hvað þetta varðar getur það 

vonandi gert það að verkum að betur verður komið til móts við þennan hóp 

nemenda og þá um leið fjölgar í hópi þeirra nemenda sem ná 5. og 6. 

hæfniþrepi PISA prófanna.  

En þó svo að kennslan byggi mikið á námsefninu þá eru líka aðrir þættir 

sem beina þarf sjónum að t.d. kennsluaðferðir. Það er ekki nóg að breyta bara 

um námsefni, kennararnir þurfa að vera sáttir við námsefnið og beita 

kennsluaðferðum sem eru líklegastar til árangurs. 

Samkvæmt rannsókn David, K. er mikilvægt fyrir nemendur að ræða um 

stærðfræðilega hluti við jafnaldra og kennara, greina og meta stærðfræði-

legar útskýringar jafnaldra og nota tungumál stærðfræðinnar til að tjá 

stærðfræðilegar hugmyndir. Kennarinn gegnir þar mikilvægu hlutverki því 

hann þarf að passa upp á að mikilvægir námsþættir komi örugglega fyrir í 

umræðunni og velja fjölbreytileg verkefni sem hafa helst fleiri en eina lausn 

til að ná fram góðu jafningjasamtali (David, 2001). 

John Dunlosky og félagar telja að eitt af því sem auki árangur nemenda sé 

að kenna þeim meiri námstækni. Einnig að nýta það sem sýnt hefur verið 

fram á með rannsóknum að skili árangri í námi. Þeir nefna t.d. dreifða æfingu, 

þar sem hver og einn námsþáttur kemur fyrir endurtekið á mismunandi 

tímum námsins. Einnig benda þeir á æfingarpróf, tekin með reglulegu 

millibili, sem eru þannig hugsuð að nemendur taka stutt, óundirbúin próf sem 

gilda ekkert endilega inn í námsmat en gera það að verkum að nemendur ná 

betur að greina aðalatriði frá aukaatriðum, fá þannig betri yfirsýn á námið og 

ná betri árangri (Dunlosky o.fl., 2013). 

Finnar þakka sinn góða árangur í menntakerfinu góðum kennurum og þar 

eru nemendur meiri þátttakendur í kennslustundunum en á Íslandi. Annað 

sem Finnar tengja við styrk sinn í menntamálum er að finnskir kennarar njóta 

mikillar virðingar í samfélaginu og mjög margir sækja um að komast í 

kennaranám, svo háskólinn getur valið úr umsækjendum. (Ringarp og Roth-

land, 2010). 

Margt hefur verið talið upp hér að framan sem hugsanlegar skýringar á 

versnandi árangri íslenskra nemenda á PISA prófunum. Eflaust er ekki hægt 

að leita allra skýringanna inni í skólunum. Margt hefur breyst í samfélaginu, 
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mikill tími nemenda utan skólans fer í tölvuleiki og samfélagsmiðla og ef til 

vill eru sóknarfæri í því að finna leiðir til að hluti af skjátíma barna utan 

skólans fari í skemmtileg verkefni sem efla rökhugsun. En skólinn getur ekki 

ýtt allri ábyrgðinni út í samfélagið. Ég tel mikilvægt að kennarar frá fyrstu 

bekkjum grunnskólans tileinki sér samræðu við nemendur um stærðfræði í 

kennslustundum auk þess að leggja fyrir ögrandi og snúin dæmi sem 

nemendur þurfa að kljást við. Einnig þurfa kennarar að vera meðvitaðir um 

að grípa ekki of fljótt inn í þegar nemendur eiga í erfiðleikum við lausn 

verkefna því þá taka þeir frá þeim tækifæri til að hugsa dýpra. 

Þær breytingar sem eru líklegastar til að skila árangri við að bæta 

námsárangur í stærðfræðimenntun eru þegar væntingar yfirvalda til efnislegs 

ávinnings af breytingum fara saman við vilja og væntingar fagfólks. Góð 

stærðfræðimenntun eykur nákvæmni og rökfestu meðal nemenda (Kristín 

Bjarnadóttir, 2007b). 

 

 

 
  



 

86 

6 Lokaorð 

Þrátt fyrir að árangur íslenskra nemenda á PISA prófum hafi nánast frá 

upphafi verið á niðurleið þá hefur lítið borið á aðgerðum af hálfu 

menntayfirvalda til að snúa þessari þróun við. Til þess að það megi takast þarf 

án efa að skoða marga þætti, eins og menntun kennara, umgjörð skólanna, 

námsefnið, kennsluhætti og viðhorf nemenda til náms. 

Í þessari ritgerð var sjónum beint að námsefninu.  Skoðað var hversu mikil 

tenging er milli námsefnis sem kennt hefur verið í stærðfræði undanfarin ár 

og spurninganna í PISA prófunum.  Helstu niðurstöður eru þær að áherslur 

efnisþáttanna eru nokkuð ólíkar, mun meiri áhersla er á algebru í námsefninu 

en prófunum og mjög lítil áhersla á tölfræði og líkindi í námsefninu miðað við 

prófin.  

Inntak spurninganna á prófinu 2003 er mun ólíkara námsefni þess tíma en 

inntak spurninganna 2012 borið saman við námsefnið sem þá var kennt. Þrátt 

fyrir það dalar árangur íslenskra nemenda svo ekki virðast hægt að tengja 

dvínandi árangur á PISA prófunum beint við inntak námsefnisins sem kennt 

er.  

Guðrún Hallsteinsdóttir meistaranemi sem greindi efnisþætti PISA 

spurninga með ritgerðarhöfundi þessarar ritgerðar skoðaði hvort sam-

hljómur sé milli PISA rannsóknarinnar og aðalnámskrár grunnskóla í 

stærðfræði. Hennar niðurstöður eru þær að svo sé (Guðrún Hallsteinsdóttir, 

2016). 

Ef ekki er hægt að tengja versnandi árangur íslenskra nemenda á PISA 

prófunum við inntak námsefnisins og aðalnámskrárinnar þá er eðlilegt að 

spyrja í framhaldinu hvaða aðrir þættir geti komið þar við sögu. Þar væri 

áhugavert að skoða kennsluhætti í stærðfræði og einnig hvort þættir eins og 

dvínandi lesskilningur nemenda verði þess valdandi að árangur í stærðfræði 

dalar. Mikill texti í námsefninu getur mögulega valdið því að nemendur gefast 

frekar upp á dæmum. Einnig væri áhugavert að leita út fyrir skólana og skoða 

ýmsa samfélagslega þætti sem gætu spilað þarna inn í.  
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