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Ágrip  

Í verkefninu eru skoðaðar þrjár mikilvægar leiðir til samvinnunáms. Í bekkjar-

umræðum setur kennarinn fram verkefni sem nemendur í sameiningu undir handleiðslu 

kennarans. Í paravinnu velur kennarinn verkefni sem hentar vel til hvetja nemendur til að 

ræða saman. Í hópavinnu þurfa nemendur að vinna saman og leytast kennari við að raða í 

hópa svo hver og einn nemandi geti látið hæfileika sína í ljós. Skoðuð eru nokkur atriði 

sem kennarinn þarf að hafa í huga þegar verkefni eru valin og kennslustund undirbúin, 

m.a. þær reglur og vinnuaðferðir sem nemendur þurfa að tileinka sér. Að lokum voru 

tekin saman verkefni sem hægt er að nota í samvinnunámi. 
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1 Inngangur  

Verkefnið fjallar um hvernig kennsluaðferðin samvinnunám nýtist í stærðfræði-

kennslu. Skoðaðar eru 3 aðferðir, bekkjarumræður, paravinna og hópanám, ásamt 

tillögum að verkefnum sem nýtast í samvinnunámi. Kveikjan að þessu verkefni kom þegar 

ég fór að undirbúa kennslu á unglingastigi með hliðsjón af Aðalnámskrá grunnskóla þar 

sem segir meðal annars að nemendur þurfi að geta tjáð sig með stærðfræði, útskýrt 

hugsun sína um hana fyrir öðrum, rökrætt um lausnarleiðir og sannreynt lausnir sínar og 

annarra (Mennta – og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 210). Mér þótti tilvalið að nota 

kennsluaðferðina samvinnunám til styðja nemendur við að öðlast færni í að tjá sig í 

stærðfræði, útskýra hugsun sína, rökræða lausnarleiðir og sannreyna lausnir sínar og 

annarra. Í samvinnunámi hjálpast nemendur að við að nýta þekkingu hvers annars til að 

dýpka skilning sinn (Chapin, O´Connor og Anderson, 2009). Þessari kennsluaðferð fékk 

égekki að kynnast fyrr en í kennaranáminu og heillaðist mikið af henni. Samvinnunám 

hentar öllum nemendahópum en kennarinn þarf að vera tilbúinn til að leggja á sig vinnu 

við undirbúning. Með því að nýta samvinnunám sem kennsluaðferð er kennari ekki aðeins 

að styðja nemendur við að efla námshæfni sína heldur einnig félagslega færni, þolinmæði 

og tillitsemi. 
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2 Bekkjarumræður 

Í bekkjarumræðum er kennarinn við fulla stjórn. Kennarinn er þó ekki sá sem fræðir,  

heldur hjálpar hann nemendum að finna sínar eigin leiðir að lausn. Nemendur hjálpast að 

með því að deila uppgötvunum sínum, útskýra rök sín og nýta þekkingu hvers annars til að 

öðlast djúpan skilning (Chapin, O´Connor og Anderson, 2009). 

2.1 Grunnreglur fyrir umræður með virðingu og jafnrétti í huga 

Til að geta leitt árangursríkar umræður þarf að kynna nemendum reglur sem stuðla að 

kurteisum og virðingarfullum umræðum. Nemendur þurfa að geta sýnt hver öðrum 

virðingu og hlusta af athygli. Þeir mega ekki vera hræddir um að það verði gert grín að 

þeim því þá gætu þeir farið að halda aftur af sér og ekki tjáð sig eins og þeir myndu annars 

gera. Kennslustofan þarf að vera öruggur staður til að tjá skoðanir sínar. Það er mjög 

mikilvægt að setja þessar reglur strax í upphafi því aðeins ein ókurteis eða fjandsamleg 

ummæli geta dregið úr vilja nemenda til að tjá sig. Í reglunum þarf að fjalla sérstaklega um 

að uppnefna ekki aðra og búa til niðrandi hljóð eða gera athugasemdir og þarf að fylgja 

þeim strangt gegnum allar umræðurnar án undantekninga. Einnig þarf að hafa reglur um 

fulla þátttöku og hægt er að gera það með þremur reglum. Allir nemendur þurfa að hlusta 

á það sem aðrir hafa að segja, allir þurfa að heyra hvað aðrir hafa að segja og allir fá 

tækifæri til að tjá sig ef þeir vilja. Þessar reglur eru ekki aðeins til að sýna öðrum 

nemendum virðingu heldur einnig til að tryggja að allir séu virkir þátttakendur í 

umræðunum. Þeir nemendur sem hlusta ekki á aðra nemendur geta ekki tekið þátt í 

umræðunum og þá er engin þekkingaröflun í gangi (Chapin, O´Connor og Anderson, 

2009). 

2.2 Fimm skref Chapin, O´Connor og Anderson til að tryggja árangursríka 
bekkjarumræðu 

1. Endursegja orð nemenda 

Það gæti þurft að hjálpa stökum nemendum að finna réttu orðin. Nemendur geta átt erfitt 

með að skilja og útskýra hugsanaferli sitt og getur kennari þurft að hjálpa við að finna 

réttu orðin. Ef hvorki nemandinn sjálfur eða kennarinn skilja hvað hann reynir að útskýra, 

þá er nánast óhugsandi að aðrir nemendur skilji. Ef nemendur geta ekki treyst því að 

kennari hjálpi þeim þegar þeir ná ekki að koma hugsun sinni í skýra orðræðu þá mun 

umræðan verða fljótt einsleit með sömu orðfráu nemendurna við stjórn. Djúp hugsun fer 

ekki alltaf saman með skýrri orðræðu. 

2. Endurtekning 
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Að biðja aðra nemendur að endurtaka það sem einhver annar sagði en með sínum eigin 

orðum eykur líkur á því að allir skilji hvað rætt er um. Það eykur líka sjálfstraust nemenda 

og sýnir þeim að verið sé að hlusta á þá. Þetta eykur líkur á því að nemendur leggi sig fram 

við að gera sig sem skiljanlegasta í framtíðinni. 

3. Röksemdafærslur 

Að biðja nemanda um að setja sín eigin rök á það sem annar nemandi hefur sagt, hvort 

sem hann er með eða á móti fyrri rökum, leggur áherslu á að það séu rökin sem skipta 

máli frekar en rétt eða rangt. Kennarinn þarf þó að passa að láta ekki í ljós hvort fyrra svar 

sé rétt eða ekki. 

4. Viðbót 

Er einhver sem vill bæta við það sem hefur komið fram nú þegar. Það getur komið upp sú 

staða að ekki allt komi fram sem kennarinn vill ná fram í fyrra svari. Þá kallar kennarinn á 

aðstoð frá öðrum nemendum til að bæta við fyrra svar. 

5. Biðtími 

Ekki allir nemendur eru snöggir að finna svar svo það þarf að gefa nemendum góðan tíma 

til að hugsa. Kennari má ekki vera hræddur við þögn í stofunni (Chapin, O´Connor og 

Anderson, 2009). 

2.3 Átta skref Humphreys og Parker til að tryggja árangursríka bekkjarumræðu 

1. Nemendur leggja frá sér öll ritföng og snúa í átt að kennaranum. Þeir gefa 

kennaranum fyrirfram ákveðið látlaust merki um að þeir séu tilbúnir. 

 

2. Kennarinn setur upp verkefnið sem nemendur eiga að vinna að.  

 

3. Kennarinn gefur nemendum góðan tíma til að hugsa sig um. Nemendur gefa 

kennaranum merki um að þeir séu tilbúnir að svara. Mikilvægt er að gefa 

nemendum nægan tíma og sér kennarinn hvenær nemendur eru tilbúnir á 

merkjunum sem þeir gefa. Tíminn sem það tekur nemendur að setja upp merkið 

sýnir kennaranum hve auðvelt eða erfitt verkefnið er.  

 

4. Þegar flestir nemendur eru búnir að gefa merki spyr kennarinn hvort einhver sé 

tilbúinn að deila svari sínu með bekknum. Kennarinn skrifar svarið á töflu án þess 

að gefa upp hvort svarið sé rétt eða rangt. Þá spyr kennarinn nemendur hvort 

einhver hafi fengið annað svar, sem hann skrifar einnig upp á töflu án þess að gefa 
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neinar ábendingar um svörin. Nemendur eiga ekki að gefa upp hvort þeir séu 

sammála þeim svörum sem koma fram eða ekki því kosningar eiga ekki heima í 

bekkjarumræðum.  

 

5. Þegar kennarinn hefur fullvissað sig um að öll svör séu komin upp á töflu þá biður 

hann um sjálfboðaliða til að segja hvernig þeir komust að sínu svari. Í þessu skrefi 

er ekki nóg að útskýra hvaða aðferð þeir notuðu heldur þarf að segja hvaða 

hugsun er að baki. Góðar spurningar til að spyrja nemendur eru t.d.:  

a. Er einhver tilbúinn að segja hvað þeir hugsuðu til að finna svarið?  

b. Er einhver tilbúinn að reyna að sannfæra okkur um að þeirra svar gangi 

upp með því að útskýra fyrir okkur hvað þið gerðuð? 

 

6. Áður en sjálfboðaliðarnir byrja að útskýra, þurfa þeir fyrst að segja hvaða svar þeir 

fengu. Kennarinn skrifar jafnóðum hugsanaferli nemenda upp á töflu. 

 

7. Eftir að hver nemandi hefur lýst ferli sínu getur verið að kennarinn vilji spyrja 

betur út í það. Þær spurningar geta m.a. verið:  

a. Er einhver með spurningu um ferlið?  

b. Er einhver sem vill segja frá þessu ferli með sínum eigin orðum?  

c. Sjáið þið eitthvað sameiginlegt í þeim aðferðum sem við höfum skrifað á 

töfluna? 

 

8. Kennarinn þarf að vera meðvitaður um tímann því ekki klárast allar umræður 

sjálfkrafa. Það getur verið að það séu ennþá nemendur að bíða eftir að fá að 

útskýra þegar kennarinn hefur ákveðið að ljúka umræðunum og er þá mikilvægt 

að sýna nemendum að kennarinn hafi tekið eftir þeim og leyfa þeim að útskýra í 

næstu umræðum ef mögulegt er (Humphreys og Parker, 2015). 

2.4 Undirbúningur kennarans, þrjú skref Humphreys og Parker 

1. Undirbúningur – Kennarinn þarf að skipuleggja vel viðfangsefnið. Skoða þarf 

hugtök, aðferðir og reyna að sjá fyrir hugsanlegan misskilning sem upp gæti 

komið.  
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2. Spuni – Kennarinn þarf að geta tekið á öllu sem upp getur komið í tímanum. Það 

þýðir að hann þarf að geta svarað öllum spurningum sem upp koma, leiðrétt allan 

misskilning og leitt nemendur ef þörf er á.  

 

3. Samantekt og áherslur – Mikið af upplýsingum geta komið fram og getur það verið 

yfirþyrmandi fyrir nemendur. Kennarinn þarf því ávallt að vera tilbúinn draga 

saman það mikilvægasta sem hefur komið fram og leggja réttar áherslur. Í lok 

umræðunnar þarf svo að endurtaka mikilvægustu atriðin. (Humphreys og Parker, 

2015). 
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3 Paravinna 

Í paravinnu leggur kennarinn fyrir verkefni þar sem tveir og tveir nemendur skoða 

verkefni saman, ræða sín á milli og annaðhvort skila svörum beint til kennara eða fyrir 

bekkinn. Mörg verkefni er bæði hægt að nota sem bekkjarumræður og paravinnu eða 

paravinnu og hópavinnu. Kennarinn þarf að skoða hvernig nemendahóp hann er með til 

að meta hvernig verkefni hann vill leggja fyrir. 

Ef það eru nemendur í hópnum sem eiga erfitt með að tjá sig fyrir framan hópnn, þá 

sérstaklega ef það eru tvítyngdir nemendur í hópnum, getur verið gott að para nemendur 

saman og láta ræða verkefnið sín á milli áður en bekkjarumræður hefjast. Ef tveir 

nemendur á ólíku stigi lenda saman mun það verða báðum til góðs. Sá sem er fljótari að 

átta sig getur hjálpað hinum. Þá fær sá fljótari tækifæri til að koma skipulagi og orðum á 

hugsanir sínar þegar hann útskýrir fyrir hinum. Sá sem á erfiðara með efnið fær hjálp hjá 

bekkjarfélaga bæði við að nálgast efnið og orðaforðann sem fylgir. (Chapin, O´Connor og 

Anderson, 2009). 
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4 Hópavinna (3-4) 

Í hópavinnu er kennarinn ekki með fulla stjórn á hverjum hópi heldur treystir hann á að 

nemendur fari eftir fyrirmælum sínum. Nemendur þurfa að taka ábyrgð og mega ekki láta 

aðra nemendur vinna fyrir sig. Kennarinn skipuleggur verkefni þar sem allir nemendur 

geta látið ljós sitt skína, hver á sinn hátt ef þarf (Árdís, Hafdís og Matthildur, 2005). 

Rannsóknir hafa sýnt hæfni nemenda til röksemdafærslu í stærðfræði aukist stórlega með 

því að æfa þær aðferðir í til dæmis hópavinnu. Nemendur geta þannig byggt upp  

þekkingu sína með samtali við aðra nemendur. (Guðný Sigurjónsdóttir, 2014) 

4.1 Hlutverk kennarans 

Þegar fyrsta verkefnið er sett fyrir nemendur þarf kennarinn að kenna nemendum 

hvernig samvinnunám virkar. Það getur tekið tíma fyrir nemendur að læra að vinna í hóp. 

Fyrst þarf kennarinn að ákveða að hvaða markmiðum skal stefna með samvinnunni. 

Markmiðin geta bæði verið einstaklings- og hópamarkmið og getur þurft að meta bæði 

(Árdís, Hafdís og Matthildur, 2005). 

Kennarinn þarf að velja námsgögn eftir því á hvaða markmið er stefnt með 
verkefninu. Kennarinn getur þurft að aðlaga námsgögn eða skil að ákveðnum nemendum.  

Kennarinn þarf einnig að vanda valið þegar hópar eru myndaðir. Taka þarf tillit til 

þátta eins og námshæfni, hegðunar og félagsfærni. Vel reynist að raða einstaklingum með 

ólíka hæfileika saman til að allir fái að njóta sín sem best.  

Skólastofan þarf að vera uppsett þannig að hún nýtist vel í hópastarf eða það sé 

auðvelt að breyta henni.  

Rétt eins og í annarri hópavinnu þurfa nemendur að læra að vinna saman í litlum 

hópum. Það getur tekið langan tíma fyrir nemendur að venjast samvinnunámi ef þeir hafa 

ekki vanist því á fyrri árum.  

Við námsmatið þarf kennari bæði að skoða námslegan árangur og samvinnu. Með því 

að láta nemendur meta bæði sjálfan sig og aðra öðlast þeir innsýn í mikilvægi framlags 

hvers og eins (Árdís, Hafdís og Matthildur, 2005). 

4.2 Fimm lykilatriði samvinnunáms í hópum 

1. Jákvæð samvirkni – Nemendur vinna saman hjálpast að við að leita lausna. 

Kennari getur sett hópnum sameiginleg markmið og passa nemendur upp á að 

hver og einn í hópnum uppfylli markmiðið. Kennari getur einnig sett einstaklings-

markmið. Í lokin þarf kennarinn að veita nemendum viðurkenningu fyrir að hafa 
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náð markmiðunum, bæði einstaklings- og hópmarkmiðum. 

 

2. Náin samskipti -  Kennarinn þarf að hanna verkefni þannig að nemendur fái 

tækifæri til að hjálpa, aðstoða, styðja, hvetja og hrósa hver öðrum. Nemendur 

læra mikið á að vinna saman, hjálpa hvert öðru og útskýra fyrir hvert öðru.  

 

3. Ábyrgð einstaklingsins – Hver nemandi þarf að bera ábyrgð á sínu framlagi og sjá 

til þess að ekki sé verið að vinna fyrir hann. Hópurinn er sterkastur þegar hver og 

einn leggur sitt af mörkum. Kennarinn þarf þó að setja verkefnin upp þannig að 

það liggi vel fyrir nemendum að vinna verkefnið saman. Til að gera sitt besta til að 

vinnuálag verði sanngjarnt fyrir allan hópinn getur kennari t.d. látið nemendur 

skila skýrslu um vinnuframlag hópfélaga, kanna færni og getu allra í hópnum eða 

fengið nemendum hlutverk innan hópsins (Árdís, Hafdís og Matthildur, 2005). 

 

4. Færni í að vinna með öðrum – Nemendur þurfa að læra að vinna með öðrum og er 

því mikilvægt að kennari hjálpi þeim að kynnast hver öðrum, byggja upp traust og 

koma hugsunum sínum í orð.  

 

5. Uppgjör – Nemendur þurfa að læra að meta hvert framlag þeirra var í hópverkefni 

ásamt því að meta frammistöðu hópfélaga. Kennarinn ætti einnig að fylgjast með 

til að sjá hvort mat þeirra á sjálfum sér og öðrum í hópnum sé raunhæft (Árdís, 

Hafdís og Matthildur, 2005). 

 

4.3 Hlutverk nemenda 

Algengt er að nemendur fái hlutverk sem gefur þeim ábyrgðartilfinningu í verkefninu. 

Kennarinn getur þá falið nemendum verkefni sem snúa að þeirra styrkleikum svo hver 

nemandi fái að njóta sín sem best. Mikilvægt er þó að nemandi festist ekki alltaf í sama 

hlutverkinu. Hlutverkin geta einnig snúið að einstaklingsmarkmiðum sem verið er að vinna 

með. Nemendur þurfa þó ekki alltaf að vera í hlutverkum (Árdís, Hafdís og Matthildur, 

2005). Hér verða gefin nokkur dæmi um hlutverk. 

1. Lesari  

Sér um þá texta sem þarf að lesa. Lesarinn sér um að lesa upp reglur eða leiðbeiningar 

og að allur texti sé lesinn, annaðhvort lesarinn sjálfur eða skipar hjálparmenn í lesturinn 

og skiptir textanum á milli. 
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2. Ritari 

Sér um að skrá fyrir hópinn, hvort sem það eru umræður eða niðurstöður. Ritarinn 

getur einnig skipað hjálparmenn ef umfangið er mikið. 

3. Hvetjari 

Hvetjarinn sér um að búa til jákvætt andrúmsloft innan hópsins og allir leggi sitt af 

mörkum.  

4. Leiðbeinandinn 

Fylgist með framgangi verkefnisins og passer að allir nemendur fari eftir þeim 

fyrirmælum sem gefin voru. Leiðbeinandinn sér einnig um að passa upp á tímann sem 

gefinn var og gefur jafnvel ráð um hvernig best sé að leysa verkefnin. 

5. Hlauparinn 

Hlauparinn sér um að sækja og ganga frá námsgögnum sem hópurinn þarf að nota 

(Johnson, Johnson og Holubec, 1994) 
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5 Verkefni 

Safnað var saman nokkrum verkefnum sem öll er hægt að nota í samvinnunámi. 

Verkefnunum fylgja hugmyndir um notkun þeirra fyrir kennara ásamt blöðum sem hægt 

er að afhenda nemendum eða varpa upp á vegg. Þegar nemendur hafa leyst paraverkefni 

eða hópaverkefni getur kennari látið nemendur kynna niðurstöður fyrir allan bekkinn eða 

fyrir kennarann.  
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Jón og tölvuleikurinn - Paraverkefni 

 

 

Leiðbeiningar: Hópnum er skipt í pör. Hvert par á að vinna saman að því að finna 

hvaða aðferð Jón getur notað til að finna rétta kóðann fyrir hverja hurð. Þegar nemendur 

eru búnir að finna út að kóðarnir og lásarnir ganga aðeins saman ef þeir eru sama brotið 

þurfa þeir að breyta hverjum lás eða kóða svo þeir passi saman. 

 

Markmið: Nemendur fá æfingu í að stytta og lengja brot. Þeir æfa einnig rökfærslu-

hæfileika sína með því að vinna saman í pörum og umræða skapast um lausnarferlið. 

 

Heimild: Verkefni þýtt af síðu Inside Mathematics. Sótt af 

http://www.insidemathematics.org/assets/problems-of-the-

month/fractured%20numbers.pdf  

 

  

http://www.insidemathematics.org/assets/problems-of-the-month/fractured%20numbers.pdf
http://www.insidemathematics.org/assets/problems-of-the-month/fractured%20numbers.pdf
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Jón og tölvuleikurinn 

Jón er að prófa nýjan tölvuleik sem hann keypti 

sér. Markmið leiksins er að komast inn í 

leyniherbergi í höllinni og safna gullpeningum 

en til þess að komast gegnum lásinn á 

herbergjunum þarf hann hann að vita 

leynikóðann. Á skyrtu Jóns í leiknum hefur 

hann fjóra vasa með fjórum kóðum.  

Fyrir ofan hverja hurð eru númer. Til að opna 

hurðina þarf Jón að finna í hvaða vasa kóðinn fyrir ofan hurðina passar. Ef 

Jón nær að tengja réttan vasa við hurðina þá opnast hún.  

Passið ykkur, því Jón á aðeins 3 líf og hann missir eitt líf ef hann tengir hurð 

við vitlausan vasa. 

Hér eru hurðirnar...
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Hornasumma – Umræðuverkefni fyrir bekk 

 

 

Leiðbeiningar: Kennarinn varpar fyrsta marghyrningnum upp á töflu. Hver nemandi 

fyrir sig leitar að lausn. Þegar nemendur hafa fengið hugsunarfrest biður kennarinn 

nemendur um að deila svörum sínum. Þegar kennarinn hefur kallað fram öll svör biður 

hann nemendur um að segja frá aðferðum sínum við að finna svar. Þegar þeir sem vilja 

hafa fengið að segja frá færir kennarinn sig yfir í næsta marghyrning. Sama umræðuferlið 

og áður fer svo af stað eftir að nemendur hafa fengið hugsunarfrest. Að lokum biður 

kennarinn nemendur um að hanna reglu um hornasummu marghyrninga. Þegar sama 

umræðuferli og áður hefur farið fram getur kennarinn prófað með nemendum hvort það 

stemmi ekki við reglur sem gefnar eru í stærðfræðibókinni. 

 

Markmið: Nemendur öðlast skilning og þekkingu á hvernig reiknireglur um 

hornasummu virka. Nemendur öðlast dýpri skilning heldur en ef þeir myndu aðeins læra 

að nýta sér regluna. 
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Hver er hornasumma fimmhyrningsins? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hver er hornasumma sexhyrningsins? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Getum við sett upp reglu fyrir marghyrninga? 
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Aldur - Hópaverkefni 

 

 

Leiðbeiningar: Nemendum er skipt í tveggja til þriggja manna hópa. Hver hópur þarf 

að finna aðferð sem nota á til að finna réttan aldur. Þegar hópurinn hefur valið sér aðferð 

getur hann skipt með sér tölum til að prófa og hver og einn leitar að réttum aldri. Hver 

nemandi þarf þá að vita út á hvað aðferðin gengur til að geta sannreynt aldurinn. 

 

Markmið: Nemendur æfa rökfærsluhæfileika sína með því að vinna saman í hópum 

og umræða skapast um lausnarferlið. Í síðari hluta verkefnisins þarf hver nemandi að vera 

klár á ferlinu og geta fylgt þeim leiðbeiningum sem hópurinn ákveður. 

 

Heimild: Verkefni þýtt af síðu Inside Mathematics. Sótt af 

http://www.insidemathematics.org/assets/problems-of-the-

month/once%20upon%20a%20time.pdf  

  

http://www.insidemathematics.org/assets/problems-of-the-month/once%20upon%20a%20time.pdf
http://www.insidemathematics.org/assets/problems-of-the-month/once%20upon%20a%20time.pdf
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Aldur 

Ég hitti mann sem sagði við mig: Ef þú getur giskað hvað ég er 

gamall, þá skal ég gefa þér hundraðkall fyrir hvert ár sem ég hef 

lifað. Ég skal einnig gefa þér tvær vísbendingar. 

Ef þú deilir með oddatölu stærri en 1 og minni en 9 í aldur minn þá 

færðu einn í afgang.  

Ef þú deilir með sléttri tölu stærri en 1 og minni en 9 í aldur minn 

þá færðu ekki einn í afgang.  

 

 

Hvað get ég unnið mér inn mikinn pening? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Það er aðeins eitt svar við þessari þraut, af hverju? 
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Sportbúðin – paraverkefni 

 

 

Leiðbeiningar: Hópnum er skipt í pör. Hvert par á að vinna saman að því að finna 

hvaða aðferð hægt er að nota til að finna fjölda hjóla og bíla. Hægt er að fara margar leiðir 

til að finna niðurstöðu úr þrautinni. Það getur verið gagnlegt fyrir alla nemendur að láta 

pörin kynna niðurstöður sínar fyrir bekknum.  

 

Markmið: Nemendur fá æfingu í að velja sér lausnarleið og eflast í röksemdafærslu 

við umræðuna sem skapast við vinnuna. 

 

Heimild: Verkefni þýtt af síðu Inside Mathematics. Sótt af 

http://www.insidemathematics.org/assets/problems-of-the-

month/the%20wheel%20shop.pdf  

  

http://www.insidemathematics.org/assets/problems-of-the-month/the%20wheel%20shop.pdf
http://www.insidemathematics.org/assets/problems-of-the-month/the%20wheel%20shop.pdf
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Sportbúðin 

Í Sportbúð Hermanns eru bæði seld hjól og Go-Cart bílar. Á 

hverju hjóli er eitt sæti og á hverjum bíl er eitt sæti. Hvert hjól 

hefur tvö dekk og hver bíll hefur fjögur dekk. Samtals eru 21 sæti 

og 54 hjól í búðinni 

 

  

Hvað eru mörg hjól og hvað eru margir bílar? 

 

Útskýrðu hvernig þú komst að niðurstöðunni. 
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Stiginn – Umræðuverkefni fyrir bekk 

 

 

Leiðbeiningar: Kennarinn varpar upp mynd af fyrstu þremur þrepunum í stiganum. Þá 

kastar hann fram einni spurningu í einu og nemendur fá tíma til að velja sér svar. 

Kennarinn kallar þá á svör og útskýringar frá nemendum. Þegar kennarinn er kominn í 

gegnum fyrstu þrjár spurningarnar reyna nemendur að setja fram reglu um hvernig reikna 

megi fjölda kubba. Þá setur kennarinn fram síðustu tvær spurningarnar og nemendur 

reyna að nýtast við regluna/reglurnar sem þeir settu fram. 

 

Markmið: Nemendur fá æfingu í að sjá munstur og setja þau upp sem jöfnur. 

Nemendur fá einnig æfingu í að koma hugsunum sínum skipulega frá sér þegar þeir fá 

tækifæri til að segja frá sínum aðferðum og þegar þeir hlusta á aðferðir bekkjafélaga. 

 

Heimild: Verkefni þýtt af síðu Inside Mathematics. Sótt af 

http://www.insidemathematics.org/assets/problems-of-the-

month/growing%20staircases.pdf  

  

http://www.insidemathematics.org/assets/problems-of-the-month/growing%20staircases.pdf
http://www.insidemathematics.org/assets/problems-of-the-month/growing%20staircases.pdf
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Stiginn 

 

 

 

 

 

 

 

Hvað þarf marga kubba til að búa til stiga með fjórum þrepum? 

 

Hvað þarf marga kubba til að búa til stiga með fimm þrepum? 

 

Hvað þarf marga kubba til að búa til tólfta þrepið stakt? 

 

Hvað þarf marga kubba til að búa til stiga með tíu þrepum? 

 

 

Í stiga einum voru notaðir 105 kubbar. Hvað er hann með mörg 

þrep? 
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Ísbúðin – Hópaverkefni 

 

 

Leiðbeiningar: Kennarinn skiptir bekknum í þriggja til fjögurra manna hópa. Hver 

hópur fær afrit af þrautinni til að leysa og  skrá hjá sér hvernig þeir komust að sinni 

niðurstöðu. Hver hópur kynnir svo sína aðferð fyrir bekkinn. 

 

Markmið: Nemendur fá æfingu í að vinna úr tölfræðilegum gögnum. Þeir fá einnig 

æfingu í röksemdafærslu við umræðuna sem ætti að myndast í hópnum. 

 

Heimild: Verkefni þýtt af síðu Inside Mathematics. Sótt af 

http://www.insidemathematics.org/assets/problems-of-the-

month/friends%20you%20can%20count%20on.pdf   

http://www.insidemathematics.org/assets/problems-of-the-month/friends%20you%20can%20count%20on.pdf
http://www.insidemathematics.org/assets/problems-of-the-month/friends%20you%20can%20count%20on.pdf
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Ísbúðin 

Þú ferð með vini þínum/vinkonu þinni í ísbúðina. Þið ætlið 

báðir/báðar að fá ykkur ís í formi með kurli. Ísbúðin bíður upp á 

tvenns konar form, þrjár tegundir af ís og fjórar tegundir af kurli og 

sjást þær á skilti fyrir ofan afgreiðsluborðið. 

 

Form 

Brauðform 

Vöffluform 

Ís 

Vanilluís 

Súkkulaðiís 

Jarðarberjaís 

Kurl 

Oreo 

Hlaup 

Daim 

Lakkrís 

 

Hvað getið þið valið um margar samsetningar af ís? Útskýrið 

hvaða aðferð þið notuðuð. 

 

 

 

 

 

 

Hvað verða samsetningarnar margar ef það bætist við 

súkkulaðifyllt vöffluform? 
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Afmælisveislan - Hópaverkefni 

 

 

Leiðbeiningar: Kennarinn skiptir bekknum í þriggja til fjögurra manna hópa. Hver 

hópur fær afrit af þrautinni til að leysa og  skrá hjá sér hvernig þeir komust að sinni 

niðurstöðu. Hver hópur kynnir svo sína aðferð fyrir bekkinn. 

 

Markmið: Nemendur fá æfingu í að vinna úr tölfræðilegum gögnum. Þeir fá einnig 

æfingu í röksemdafærslu við umræðuna sem ætti að myndast í hópnum. 

 

Heimild: Verkefni þýtt af síðu Inside Mathematics. Sótt af 

http://www.insidemathematics.org/assets/problems-of-the-month/party%20time.pdf  

  

http://www.insidemathematics.org/assets/problems-of-the-month/party%20time.pdf
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Afmælisveislan 

Helga ætlar að halda upp á 12 ára afmælið sitt. En þar sem hún 

er nýflutt í bæjarfélagið er hún ekki búin að kynnast mörgum 

krökkum. Þess vegna ætlar hún að bjóða þeim tveimur vinum sem 

hún er búin að kynnast. Hvor vinur fær svo að bjóða fjórum vinum 

og hver þeirra fær að bjóða þremur gestum.  

 

Hvað voru margir í afmælinu ef allir mættu? Útskýrðu hvernig 

þú komst að svarinu? 
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Afmælisveislan – Umræðuverkefni fyrir bekk 

 

 

Leiðbeiningar: Kennarinn varpar þrautinni upp á vegg. Nemendur fá góðan tíma til að 

leysa þrautina á eigin spýtur. Þegar meirihluti nemenda hefur fundið lausn biður 

kennarinn um svörin. Kennarinn skrifar upp öll mismunandi svör sem koma upp og biður 

um sjálfboðaliða til að gefa rök fyrir sínu svari.  

 

Markmið: Nemendur fá æfingu í að vinna með brot, æfa sig í þrautalausnum og 

líkindareikning. Þeir fá einnig æfingu í röksemdafærslu við umræðuna og svör annarra 

nemenda í bekknum. 

 

Heimild: Verkefni þýtt af síðu Inside Mathematics. Sótt af 

http://www.insidemathematics.org/assets/problems-of-the-month/party%20time.pdf  

http://www.insidemathematics.org/assets/problems-of-the-month/party%20time.pdf
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Afmælisveislan 

 

 

Bjarni bauð 32 gestum í afmælið sitt. Í veislunni var ¼ gestanna 

með sítt hár. Helmingur gestanna voru strákar og ¼ stelpnanna var 

með ljóst hár. Enginn strákanna var með sítt hár.  

 

Hver er hámarksfjöldi stelpna með stutt rautt hár? 
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Hinn fullkomni þríleikur – Paraverkefni 

 

 

 

Leiðbeiningar: Nemendum er skipt í pör. Hvert par fær eintak af þrautinni og saman 

þurfa þau að finna leið til að leysa hana. Kennarinn minnir nemendur á að það sé ekki 

bara ein leið til að leysa þrautina heldur getur hvert par fundið leið sem hentar þeim. 

 

Markmið: Nemendur skoða eiginleika talna og æfa sig í að finna mynstur og setja 

fram fullyrðingar með rökum. Þeir fá einnig æfingu í röksemdafærslu við umræðuna sem 

ætti að myndast. 

 

Heimild: Verkefni þýtt af síðu Inside Mathematics. Sótt af 

http://www.insidemathematics.org/assets/problems-of-the-month/perfect%20pair.pdf  

  

http://www.insidemathematics.org/assets/problems-of-the-month/perfect%20pair.pdf
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Hinn fullkomni þríleikur 

Hinn fullkomni þríleikur inniheldur þrjár heilar tölur. 

Fyrst tekuru fyrstu tvær tölurnar og leggur þær saman. Svo 

deiliru í útkomuna með þriðju tölunni. 

Næst tekuru sömu þrjár tölurnar og dregur aðra töluna frá þeirri 

fyrstu. Svo margfaldaru útkomuna með þriðju tölunni. 

Ef lokaútkoman er sú sama þá ertu með fullkominn þríleik. 

 

 

Getur þú fundið 3 tölur sem mynda fullkominn þríleik? 

 

 

 

 

Ef ekki, af hverju ekki? Er hægt að sanna að það sé ekki hægt? 

 

 

 

 

Ef þú finnur fullkominn þríleik, eru fleiri en einn til? Ef já, hversu 

margir? Hvernig veistu að þú ert búinn að finna þá alla? Eru einhver 

sérstök einkenni fyrir fullkominn þríleik? Hvernig er hægt að finna 

þá?  
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6 Lokaorð 

Þó svo að höfundur hafi heillast af samvinnunámi strax í upphafi þá jókst áhuginn 

stöðugt eftir því sem meira var lesið. Höfundur fékk tækifæri til að nýta samvinnunám við 

kennslu í stærðfræði, náttúrufræði og samfélagfræði og gekk mjög vel. Nemendum fannst 

kennsluaðferðin skemmtileg og góð leið til að brjóta upp daginn. 
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