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Ágrip 

Greinargerð þessi er unnin til M.Ed.-prófs í kennslu náttúrugreina og upplýsingatækni við 

Háskóla Íslands árið 2018. Ásamt greinargerðinni fylgir kennsluefni ætlað nemendum á efsta 

stigi grunnskóla. Kennsluefnið fjallar um forritunarmálið Python en lagt er upp með að fjalla 

um hugtök tölvunarfræði á þann hátt að umfjöllunin eigi við um fleiri forritunarmál en 

Python. Með því móti er reynt að byggja góðan grunn fyrir áframhaldandi námi í forritun og 

tölvunarfræði.  

Í greinargerðinni er fjallað um áherslur Aðalnámskrár grunnskóla hvað varðar forritun og 

tölvunarfræði eða skort þar á. Fjallað er um áhuga og reynslu höfundar á kennslu forritunar á 

Íslandi og færð rök fyrir þörf á auknu kennsluefni fyrir forritun á efsta stigi grunnskóla. Einnig 

er skýrt hvers vegna Python varð fyrir valinu hjá höfundi og færð rök fyrir því að Python geti 

talist heppilegt fyrsta forritunarmál nemenda. Að lokum er farið yfir uppbyggingu 

kennsluefnisins og hugmyndirnar þar að baki. Kennsluefnið má svo finna á slóðinni 

https://shsteindorsson.gitbook.io/med-verk/. 
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Abstract 

Teaching material in Computer Science for the upper-secondary level 

This thesis is part of a M.Ed.-project in the field of education at the University of Iceland in 

2018. Along with this thesis, teaching material was created, intended for the lower-

secondary level. The teaching material deals with the Python programming language but the 

material is written so that it covers concepts in computer science in such a way that it can 

apply to other programming languages as well. The reason for this is to lay a solid foundation 

for further study of programming and computer science.  

The thesis addresses the National Curriculum‘s emphases regarding programing and 

computer science or lack there of. It also covers the author‘s interests and experiences in the 

field of teaching in Iceland and makes an argument for an increased demand for teaching 

material intended for the lower-secondary level. An argument is also made for why the 

author has chosen Python and why it can be regarded as a good choice for a first 

programming language. The teaching material can be found at 

https://shsteindorsson.gitbook.io/med-verk/ . 
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1 Inngangur 

Undanfarin ár hefur áhugi á kennslu forritunnar aukist til muna á Íslandi. Finna má 

vísbendingar um þennan áhuga í skólanámskrám skóla um allt land sem og í þeirri 

frístundaiðju sem börnum stendur til boða. Þá má benda á sjónarmið einstaklinga, 

félagasamtaka, stofnana og fyrirtækja sem stundum vekja athygli á þörf fyrir átak á þessu 

sviði og mikilvægi forritunarkennslu fyrir þær kynslóðir sem nú eru að vaxa úr grasi. Sjá má 

dæmi um þessi sjónarmið hjá samtökum eins og Samtökum iðnaðarins en á vefsetri 

samtakanna má finna greinar sem lýsa áhuga þeirra á því að gera forritun að skyldufagi á 

grunnskólastigi (Samtök iðnaðarins, 2017a; Samtök iðnaðarins, 2017b). Þá hafa yfirvöld í 

menntamálum lagt á það áherslu að efla þurfi tæknimenntun og búa ungt fólk undir 

tæknivædda framtíð. Árið 2015 lögðu nokkrir þingmenn Bjartar framtíðar fram 

þingsályktunartillögu um forritun í aðalnámskrá grunnskóla [sic] (þingskjal nr. 120/2015-

2016). Í tillögunni kom fram að fela ætti mennta- og menningarmálarráðherra að efla hlut 

forritunar í Aðalnámskrá grunnskóla við næstu endurskoðun hennar. Fjallað var um tillöguna 

í fyrirspurn þingmanns til þáverandi mennta- og menningarmálaráðherra Illuga 

Gunnarssonar og áleit hann tillöguna ágæta (Alþingi, 2015).    

Áhuginn kemur því víða fram en mér hefur hins vegar virst af kynnum mínum af skólastarfi 

og athugunum á þessu efni of mikil áhersla á myndræna forritun fyrir yngri börn og mikill 

skortur á kennsluefni á íslensku í textamiðaðri forritun fyrir unglingastig grunnskóla. 

Markmið þessa verkefnis er að mæta þessari þörf með því að útbúa kennsluefni í 

tölvunarfræði þar sem forritunarmálið Python er nýtt til þess að kenna helstu grunnhugtök 

tölvunarfræðinnar. 

1.1 Aðdragandi: Um áhuga á þrautalausnum og stafrænu læsi 
Áhugi minn á forritun er kveikjan að því verkefni sem hér verður lýst og snýr að mestu leyti 

að tveimur þáttum. Annars vegar hef ég gaman af því að leysa þrautir og búa til einföld 

verkfæri eða forrit. Ég hef ekki síst gaman af talnafræði og finnst skemmtilegt að nota 

forritunarmál eins og Python til að skilja hana betur. Hinn þátturinn snýr að læsi í stafrænum 

heimi enda tel ég það gagnlegt að hafa grundvallarskilning á því hvernig hugbúnaður verður 

til. Ég er einn þeirra fjölmörgu er aðhyllast hugmyndafræði um frjálsan hugbúnað og ég vil 

geta rannsakað þann hugbúnað sem ég nota, óháð því hvort ég greiði fyrir hann eða ekki. 

Til að skýra stuttlega tengsl mín við forritunarmálið Python þá koma þau fyrst til við 

notkun mína á GNU/Linux-stýrikerfum en í því umhverfi er Python mjög gjarnan 

staðalbúnaður. Til þess að læra á slík stýrikerfi notaðist ég að mestu leyti við leit á 

Veraldarvefnum sem skilaði mér iðulega inn á spjallborð sem eru tileinkuð stýrikerfunum. 
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Þar er ýmsan fróðleik að finna en jafnframt er þar mikið um ástríðufullar deilur um hin ýmsu 

málefni sem tengjast bæði hönnun stýrkerfanna og notkun þeirra. Því oftar sem ég rambaði 

inn á slík spjallborð þeim mun heillaðri varð ég af umræðunni sem átti sér stað á 

spjallborðunum. Eitt vinsælt þrætuepli var notkun á annarri og þriðju kynslóð 

forritunarmálsins Python og það var þannig sem ég fór upphaflega að veita forritunarmálinu 

athygli. Deilan snerist um þær miklu breytingar sem áttu sér stað á milli annarrar og þriðju 

kynslóðar forritunarmálsins sem hafði það að verkum að heilu kerfin gátu ekki uppfært sig í 

nýjustu útgáfu af forritunarmálinu án mikillar fyrirhafnar. 

GNU/Linux er ekki eitt stýrikerfi heldur er um að ræða margar útgáfur af mismunandi 

samsetningum Linux-kjarna og GNU-notendaumhverfis. Þessar útgáfur geta verið mjög ólíkar 

og hugsaðar fyrir ólíka notendur. Að baki GNU og Linux standa tvenn samtök, annars vegar 

Linux-kjarnasamtökin (e. The Linux Kernel Organization) og hins vegar Samtök um frjálsan 

hugbúnað (e. Free Software Foundation).  

Það sem ég heillaðist af á sínum tíma, upp úr aldamótum, var möguleikinn á að sækja af 

Veraldarvefnum stýrikerfi sem mér var heimilt að setja upp á eigin tölvu og breyta eins og ég 

vildi án þess að brjóta nokkra skilmála. Ekki skemmdi fyrir að þetta gat ég gert í flestum 

tilvikum án þess að greiða sérstaklega fyrir hugbúnaðinn. Þetta var kærkomin tilbreyting frá 

Microsoft Windows sem ég hafði notað í mörg ár. Jafnframt þótti mér gaman að nota aftur 

skipanalínu en sem barn hafði ég vanist því að slá inn textaskipanir í MS-DOS. 

Annar þáttur sem hafði talsverð áhrif á sýn mína á upplýsingatækni var þegar ég, 

einhvern tíma upp úr aldamótum, var að fikta við stýrikerfi sem heitir Debian. Það stýrikerfi 

býður notendum einungis upp á frjálsan og opinn hugbúnað og þurfa notendur að hafa fyrir 

því að vísa pakkastjóra stýrikerfisins á hugbúnaðarhirslur sem geyma séreignarhugbúnað. 

Þessar hirslur eru kallaðar non-free því þar er að finna hugbúnað sem ekki er gefinn út undir 

frjálsu leyfi. Í fyrstu áttaði ég mig ekki á því að þarna var um að ræða enska orðið free í þeirri 

merkingu er vísar til frelsis og taldi víst að þarna snerist málið um peninga. Eftir stutta 

rannsókn á hugtakinu non-free komst ég þó að því að þarna var verið að vísa til leyfis sem 

fylgir hugbúnaði og skilgreinir leyfileg afnot af honum óháð kostnaði. Ég hafði aldrei velt 

hugbúnaðarleyfum fyrir mér áður og því var þessi hugmynd alveg ný fyrir mér. Þessi 

hugmyndafræði átti hins vegar eftir að breyta minni sýn á upplýsingatækni og nú hef ég um 

árabil aðhyllst þá stefnu er frjáls hugbúnaðar hverfist um og byggir á. 

Frjáls hugbúnaður, samkvæmt Samtökum um frjálsan hugbúnað (FSF, 2017) þarf að 

uppfylla fjögur grundvallarskilyrði, notandinn má nota hugbúnaðinn með þeim hætti og í 

þeim tilgangi sem hann kýs, notandinn má rannsaka hvernig hugbúnaðurinn starfar og 

breyta honum þannig að hann starfi eftir þörfum notanda, notandinn má dreifa afritum af 
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hugbúnaðinum til að aðstoða aðra og notandinn má dreifa afritum af eigin útgáfum af 

hugbúnaðinum til annarra. 

Ég hafði upphaflega fremur takmarkaðan áhuga á að skrifa forrit sjálfur en sá hins vegar 

tvo stóra kosti við Python. Annars vegar hversu auðlesinn mér þótti kóðinn vera en þótt ég 

gæti ekki lesið í gegnum heilu forritin eða forritasöfnin gat ég áttað mig á virkni einfaldari 

forrita. Hins vegar reyndist Python afar heppilegt skriftumál, til að taka saman skipanir sem 

tilheyrðu stýrikerfinu, og að mínu mati einfaldara en svonefndar Bash-skriftur fyrir 

nýgræðinga. Á þessum tíma áttaði ég mig svo ekki á því að Python styður jafnframt ýmiss 

konar nálgun við forritun, þar á meðal áðurnefndan skriftustíl ásamt hlutbundinni forritun og 

fallaforritun. 

Ég er einn af þeim fjölmörgu sem hafa fallið fyrir Raspberry Pi-tölvunum en í þeim mætist 

tvennt af því sem ég hef nefnt hérna, GNU/Linux og Python. Í raun stendur Pi, þó það sé ekki 

ritað Py fyrir Python (Vilches, 2012). Eitt af því sem hefur gert þessar litlu tölvur svo vinsælar 

eru ílags- og frálagspinnarnir sem gera þeim mögulegt að tala við ýmsa skynjara og annan 

vélbúnað. Þessum pinnum er í flestum tilfellum stýrt með Python-kóða og þannig má gera 

ýmiss konar tilraunir sem varpa ljósi á samspil hugbúnaðar við fjölbreytilegan vélbúnað. Með 

því móti má átta sig á ýmsum grundvallaratriðum í stafrænni tækni. 

1.2 Námsefnisgerð tengd Python 
Árið 2015 var mér úthlutaður styrkur úr Nýsköpunarsjóði námsmanna frá Rannís. Verkefnið 

átti upphaflega að snúast um að þýða námsbók sem heitir Python for Kids og er eftir Jason 

Briggs (2013). Til stóð að vinna efnið í samstarfi við námsbókaútgefanda en sá aðili dró sig út 

úr verkefninu. Þá ákvað ég að þýða heldur og staðfæra eftir sama höfund bók sem heitir 

Snake Wrangling for Kids (2007) og er gefin út undir opnu leyfi. Að ákveðnu leyti má segja að 

sú bók sé ekki fullunnin og að Python for Kids sé í raun lokaútgáfa þeirrar bókar. Python for 

Kids er aftur á móti ekki gefin út undir opnu leyfi og allur útgáfuréttur á henni í eigu erlends 

fyrirtækis. Bókinni, Snake Wrangling for Kids, má hins vegar breyta að vild. Þrátt fyrir að sú 

bók hafi ýmsa kosti þótti mér ljóst að ýmislegt vantaði upp á hana, eins og verkefni og betri 

útskýringar á einstaka þáttum. Persónulega finnst mér nauðsynlegt að geta á auðveldan hátt 

flett upp ákveðnum atriðum sem mér þykja óljós og það er nokkuð sem mér finnst 

sérstaklega vanta í bókina. Hún er lögð upp eins og þráður sem nemandi fylgir frá upphafi til 

enda og leyfir ekki slíka útúrdúra og því vildi ég breyta.  

Samhliða vinnu við bókina gerði ég stutta samantekt þar sem ég bar saman stöðu 

tölvunarfræði- og forritunarkennslu eftir námskrám á Íslandi og Englandi. Nánar verður 

fjallað um tölvunarfræði- og forritunarkennslu í Aðalnámskrá grunnskóla í kafla 4. 
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Ég valdi að fjalla um England sérstaklega í samantektinni því samkvæmt skýrslu á vegum 

European Schoolnet (2015) reyndist England vera komið hvað lengst í innleiðingu forritunar 

og tölvunarfræði í skyldunámi. Árið 2014 hafði tekið gildi ný námskrá fyrir grunnskóla á 

Englandi þar sem tölvunarfræði (e. computing) bættist við önnur greinasvið sem sjálfstæð 

námsgrein. Með þeirri breytingu þurftu margir kennarar að bæta við sig talsverðri þekkingu 

og sækja margir þeirra sér stuðning á vef sem heitir Computing at school (CAS) (Computing 

At School, e.d.). Ég hef, frá því að ég vann þetta verkefni, verið áskrifandi að póstlista CAS og 

fylgst nokkuð með umræðum sem þar fara fram. Ég hef ekki síst áhuga á umræðum er snúa 

að vali á forritunarmálum, meintum kostum þeirra og göllum. Út frá þeim umræðum sem ég 

hef fylgst með á þessum vef virðist Python vera vinsælt í enskum skólum og margir telja það 

heppilegt sem fyrsta forritunarmál. Ítarlegar verður fjallað um kosti Python sem fyrsta 

forritunarmáls í fimmta kafla.  
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2 Markmið verkefnis 

Í stórum dráttum mætti segja að markmið verkefnisins sé að búa til námsefni á íslensku fyrir 

unglingastig sem gæti flokkast sem inngangur að tölvunarfræði. Hafa ber í huga að umfang 

lokaverkefnis er of lítið til að umfjöllunin gæti orðið tæmandi fyrir það viðfangsefni. 

Námsefninu er fyrst og fremst ætlað að kynna fyrir nemendum grunnþætti er snúa að 

forritun og hugbúnaði og mun ég notast við forritunarmálið Python til þess. 

Markmið þessa verkefnis, og námsefnisins sem af því sprettur, er ekki að stuðla að 

notkun Python sérstaklega eða halda því á lofti sem einu réttu leiðinni í forritunarkennslu. 

Mín skoðun er sú að kennarar ættu að notast við það forritunarmál sem þeir sjálfir hafa 

ánægju af að nota og miðla áfram. Markmiðið ætti ekki að vera að til verði starfsfólk með 

sérhæfða þekkingu á ákveðnu forritunarmáli heldur að hjálpa nemendum að öðlast skilning á 

virkni tölvunnar og þekkingu sem nemendur geta síðan fært yfir á önnur forritunarmál. 

Kennarinn á að hjálpa nemendum að átta sig á því að forritunarmál eru ákveðin verkfæri sem 

líkt og önnur verkfæri, til að mynda í matreiðslu, textílmennt eða smíði, þjóna ákveðnum 

þörfum eftir því sem við er að glíma hverju sinni. Kennarinn ætti einnig að hjálpa nemendum 

að átta sig á að ekkert eitt verkfæri hentar best við allar aðstæður. 

Við vinnslu á námsefninu kem ég til með að hafa eftirfarandi þætti til hliðsjónar:  

 Hvaða þættir mynda sterkan grunn nemenda í forritun þannig að sá grunnur 

nýtist við að læra önnur forritunarmál?  

 Hvaða þættir koma nemendum að gagni þannig að nemandur geti kortlagt leið 

þekkingaröflunar að ákveðnu takmarki sem þeir ákveða sjálfir? 

 Hvernig er hægt að útbúa læsilegt námsefni um virkni tölvubúnaðar og forritun 

sem jafnframt hentar sem uppflettirit?  
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3 Gildi verkefnis 

Ekki er farið mörgum orðum um forritun eða tölvunarfræði í núgildandi Aðalnámskrá 

grunnskóla (2013). Athygli vekur að hugsanlega megi túlka það sem kemur í fram 

Aðalnámskrá á tvo vegu; annars vegar þannig að viðfangsefnið sé aukaatriði og hins vegar 

þannig að það eigi veigamiklu hlutverki að gegna. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) eru meðal annars birt þessi markmið fyrir unglingastig:  

 Að nemendur geti útskýrt einfaldan hugbúnað, eðli og uppbyggingu tölvu. 

 Að nemendur geti nýtt hugbúnað við forritun og miðlun þekkingar  

á fjölbreyttan og skapandi hátt. 

Í kafla greinarskrár um upplýsinga- og tæknimennt, Kennsluhættir og námsmat í 

upplýsinga- og tæknimennt, segir meðal annars: „Nemendur þurfa að læra að nýta tæknina, 

átta sig á eðli hennar og uppbyggingu, auka skilning sinn á henni, t.d. með hönnun og þróun 

hugbúnaðar.“ 

Þetta er ekki ítarleg umfjöllun og orðalagið full loðið líkt og höfundar hafi ekki viljað setja 

fram skýrar kröfur um kennslu í forritun. Erfitt er að átta sig fyllilega á því hvað höfundar áttu 

nákvæmlega við þegar þeir tala um að útskýra einfaldan hugbúnað, að geta nýtt hugbúnað 

við forritun eða um hönnun og þróun hugbúnaðar. Persónulega tek ég þann pólinn í hæðina 

að líta svo á þarna sé litið á umfjöllun um tækni og forritun sem áhersluatriði í námskrá og 

reyni að haga námsefnisgerðinni eftir því. Aftur á móti tel ég að þetta óljósa orðalag kunni að 

hafa orðið þess valdandi að fremur auðvelt sé fyrir kennara og annað skólafólk að líta fram 

hjá forritun og tölvunarfræði. 

Ljóst er að til að gera nemendum kleift að ná þeim markmiðum sem tilgreind eru í 

Aðalnámskrá þarf viðeigandi námsefni og má segja að tilgangur þessa verkefnis sé að 

bregðast við þeirri þörf. 

3.1 Hvað skilgreinir heppilegt forritunarmál? 
Við val á forritunarmáli til að gera undantöldum atriðum skil hefur höfundur eftirfarandi 

þætti til hliðsjónar: 

 Að forritunarmálið sé frjáls hugbúnaður og stóli ekki á séreignarleyfishugbúnað. 

 Að forritunarmálið sé aðgengilegt fyrir byrjendur (ekki of flókið í uppsetningu eða 

málskipan). 

 Að forritunarmálið sé fjölvangsforritunarmál (e. cross-platform). 
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 Að forritunarmálið sé fjölhæft (bjóði til að mynda upp á stuðning við gagnagrunna 

og fleira) og að ekki þurfi afbökun á öllu forritunarmálinu til að ná fram ákveðinni 

virkni.  

 Að um forritunarmálið hafi myndast stórt notendasamfélag, bæði á faglegum 

grunni og námsgrundvelli. 

Hér að ofan hafa verið taldir þættir sem höfundi þykja mikilvægir við val á fyrsta 

forritunarmáli. Ítarlegri umfjöllun um hvaða kosti fyrsta forritunarmál þarf að hafa til að bera 

kemur fyrir í kafla 4.2.  

Hér á eftir verður staða námsefnis og kennslu á Íslandi skoðuð. Í framhaldi af því verður 

athyglinni beint að frekari þörf fyrir námsefni á sviði forritunar og tölvunarfræði fyrir 

grunnskóla. 

3.2 Fyrirliggjandi námsefni 
Menntamálastofnun varð til við samruna Námsmatsstofnunar og Námsgagnastofnunar og 

hefur komið að námsefnisgerð á þessu sviði. Auk þess hafa einkaaðilar boðið upp á ýmis 

námskeið, bæði fyrir nemendur og kennara, innan og utan skóla. 

3.2.1 Scratch  

Á vef Menntamálastofnunar er að finna byrjendaefni fyrir Scratch ætlað yngsta stigi 

grunnskóla. Þetta forritunarkerfi eða „umhverfi“ var þróað við Massachussets Institute of 

Technology eða MIT af þróunarteyminu Lifelong Kindergarten Group (Resnick o.fl., 2009). 

Samkvæmt heimildum á vefsetri Scratch eru notendur umhverfisins að nálgast 18 

milljónir (21.04.2018), tæplega 22 milljónum verkefna hefur verið deilt á vefsetrinu og 

rúmlega 110 milljónir athugasemda verið skráðar. Markhópur Scratch eru börn á aldrinum  

8-16 ára með enga fyrri reynslu af forritun og því var reynt að sníða umhverfið og viðmótið 

að þörfum þeirra. Scratch er hannað með það að markmiði að vera skemmtilegt, 

lærdómsríkt og auðvelt að læra. Í Scratch er hægt að búa til gagnvirkar sögur, leiki, listaverk 

og margt fleira með myndrænni forritun (e. block-based programming). Scratch er jafnframt 

með innbyggt myndvinnsluforrit og hljóðvinnslu. Forritun í Scratch fer fram með því að draga 

skipanakubba af tilteknum svæðum eða spjöldum og tengja saman í bálka eða svonefndar 

stefjur. Með því að tengja marga kubba saman í bálka má búa til forrit eða efni á skjá sem 

hefur ákveðna virkni. Þessi myndræna aðferð við forritun byggir á því sem á íslensku hefur 

stundum verið kallað að „færa og sleppa“ (e. drag and drop) (Scratch Foundation, 2018). 

Scratch er notað í skólum um allan heim sem leið til að kynna börn fyrir einfaldri forritun 

en er einnig notað utan skóla af mörgum. Börn og fullorðnir geta öðlast skilning á 

grunnþáttum forritunar með Scratch og fært sig að því búnu yfir í önnur forritunarmál. Með 
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því að nota Scratch getur fólk ekki bara búið til ný verkefni heldur einnig endurunnið verkefni 

annarra eða unnið að verkefnum í samstarfi við annað fólk (MIT Media Lab, 2018). Rétt er að 

hafa í huga að fjöldi annarra kerfa og leikja byggja á hliðstæðri framsetningu við forritun og 

þeirri sem beitt er í Scratch enda má telja líklegt að umhverfið hafi orðið mörgum fyrirmynd 

á liðnum árum. Þannig er ekki óalgengt að annað forritunarumhverfi og þjarkar sem nú eru í 

boði til nota í skólum byggi á myndrænni forritun af þessu tagi. Sem dæmi um slík 

forritunarmál má nefna Blockly (Google, e.d.) og Snap! (Berkley, e.d.).  

3.2.2 Annað efni hjá Menntamálastofnun 

Fyrir eldri nemendur býður Menntamálastofnun upp á þrjár kennslumyndir sem kynna 

ákveðna eiginleika tengda forritunarmálinu JavaScript. Það efni er vistað undir flokknum 

Margmiðlun. Það efni helst að nokkru í hendur við annað margmiðlunarefni á sama vef, þar 

sem viðfangsefni á borð við HTML og CSS eru kynnt. 

JavaScript hefur ákveðna styrkleika sem tengjast sérstaklega vefhönnun. JavaScript er 

túlkað, hlutbundið forritunarmál, best þekkt sem skriftumál fyrir vefsíður og hannað til að 

keyra innan vafra. Málskipan JavaScript svipar að nokkru leyti til Java og C++. Af JavaScript 

eru til ýmsar afleiður sem reyna að brúa bilið á milli vefforritunar og kerfisforritunar. Má þar 

til dæmis nefna Node.js (Mozilla Foundation, 2018). 

3.2.3 Kóðinn og micro:bit 

Einnig má nefna vefsvæðið Kóðann sem hýsir efni tengt örtölvu (e. micro- controller) sem 

kallast micro:bit og varð til fyrir tilstuðlan BBC í samvinnu 29 samstarfsaðila (BBC, e.d.). 

Vefsvæði Kóðans er hluti af stærra verkefni sem snýr að micro:bit og er samstarfsverkefni á 

milli Mennta- og menningamálaráðuneytis, Ríkisútvarpsins, Menntamálastofnunnar og 

Samtaka iðnaðarins. Micro:bit er örtölva sem byggir á ARM Cortex-M0 örgjörva, tveimur 

þrýstirofum, 25 ljósdíóðum (raðað í 5x5-fylki), segul- og hröðunarskynjurum, blátönn (e. 

bluetooth) og USB-tengi. Micro:bit er hugsuð fyrir nemendur á miðstigi grunnskóla, í sjötta 

og sjöunda bekk.  

Nemendur fá tækifæri til að hanna forrit með ákveðinni virkni fyrir micro:bit, sjá forritið 

keyrt og geta einnig haft áhrif á virkni með skynjurum og rofum. Þannig er yfirlýst markmið 

verkefnisins að efla forritunarkunnáttu íslenskra barna ásamt því að auka vitund þeirra um 

mikilvægi forritunar í daglegum störfum, efla rökhugsun og stuðla að auknum áhuga 

nemenda á tækni- og iðngreinum. 

Á vefsvæði Kóðans eru í boði tvær leiðir til að búa til forrit; myndræn leið þar sem boðið 

er upp á aðgerðir sem raða má upp í bálka (e. blocks) og ritil þar sem slá má inn stefjur í 

JavaScript. Þess má geta að á vef Menntunarsjóðs micro:bit (e. Micro:bit Education 

Foundation) (e.d.) er einnig að finna ritil fyrir MicroPython en hann er ekki í boði á vef 
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Kóðans. Sá ritill á, að sögn sjóðsins, að taka við af myndræna viðmótinu þegar nemandi nær 

vissri færni. 

Á vef Kóðans eru einnig nokkrar stuttar kennslumyndir sem kynna í stuttu máli sögu 

tölvunnar eins og við þekkjum hana auk nokkurra þekktra persóna og afreka þeirra á 

tæknisviðinu (RÚV, 2018). 

3.2.4 Erlend vefsetur og íslenskt mál 

Áhugasamir kennarar sem ég hef rætt við hafa gjarnan nefnt ókeypis efni sem í boði er á 

erlendum vefsetrum, eins og til dæmis náms- og kennsluvefnum Code Academy. Nefna þeir 

að slíkt efni sé oft á tíðum það eina sem í boði er fyrir textabundin forritunarmál. Í þessari 

samantekt mun ég ekki leggja mat á gæði efnis af erlendum vefsvæðum. Ég legg hins vegar 

mikla áherslu á að námsefnið sé á íslensku og að nemendur læri hugtök á íslensku til jafns við 

ensku. Það tel ég forsendu þess að íslenska lifi af sem tæknimál. Það felast einnig ákveðnir 

kostir í því að byggja upp þekkingargrunn með íslenskum hugtökum því sambærilegir þættir 

geta verið kallaðir ólíkum enskum heitum eftir forritunarmálum. Við skrifin styðst ég við 

Tölvuorðasafn Skýrslutæknifélags Íslands (2013) enda tel ég mikilvægt að styðjast við 

ákveðinn kjarna viðtekinnar orðanotkunnar og að ég sé ekki ítrekað að finna upp hjólið við 

þýðingar á hugtökum. 

Ég tel nauðsynlegt að sporna eftir fremsta megni við því sem Kristján Árnason (2001) 

kallar umdæmisvanda. Þar vísar hann til þess þegar tungumáli er skipt út fyrir annað á 

ákveðnu sviði eða innan ákveðins umdæmis. Þessi staða getur komið til vegna þess að 

málnotendur kjósi sjálfir að skipta um tungumál eða þá að aðstæður séu með þeim hætti að 

þeir neyðist til þess. Eiríkur Rögnvaldsson (2016) er sammála Kristjáni og telur mjög 

mikilvægt að íslenska lendi ekki í þessari stöðu því þá verði ekki aftur snúið. Eiríkur nefnir 

einnig mikilvægi þess að meira efni sé skrifað á íslensku og að íðorðasmíði sé efld. Í þessu 

verkefni ætla ég mér ekki að leggja í mikla íðorðasmíði en ég vil leggja það sem ég get af 

mörkum til að auka aðgengi að íslensku efni um forritun og tölvunarfræði. 

3.2.5 Framlag íslenskra einkafyrirtækja 

Hér á landi eru til fyrirtæki og félög sem selja þjónustu sem snýr meðal annars að kennslu í 

forritun, bæði með því að bjóða upp á námskeið á almennum markaði en einnig sem 

verktakar fyrir skóla. Þetta eru fyrirtæki eins og Skema og samtökin Kóder. Kóder skilgreina 

sig sem hugsjónasamtök og hafa það markmið að gera forritun aðgengilega fyrir börn og 

unglinga af öllum þjóðfélagsstigum. Hjá Kóder er reynt að styðjast við frjálsan hugbúnað og 

Raspberry Pi-tölvu. Námskeiðin þeirra snúast annars vegar um Scratch fyrir yngri nemendur 

og hins vegar um Minecraft (Pi-útgáfuna) og Python fyrir eldri nemendur. Kóder býður einnig 

upp á námskeið fyrir kennara (Kóder, 2018). 
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3.2.6 Rasperry Pi 

Á Englandi, við lok fyrsta áratugs 21. aldar, hófst vinna við smátölvu sem síðar fékk nafnið 

Raspberry Pi. Tölvan var svar við þróun menntakerfisins á Englandi og var tilraun aðila utan 

stjórnsýslunnar til þess að hafa áhrif á þróun menntakerfisins. Eben Upton, einn stofnenda 

Raspberry Pi-sjóðsins, segir að hugmyndin að Raspberry Pi hafi komið til þegar hann starfaði 

við Cambridge-háskólann á Englandi. Eben nefnir tvær megin ástæður fyrir þróun 

hugmyndarinnar. Önnur ástæðan var sú að aðsókn í tölvunarfræði og tengdar greinar hafði 

dregist saman um helming frá tíunda áratug síðustu aldar og fram til þess fyrsta á þessari öld. 

Hin ástæðan var áberandi kunnáttu- og reynsluleysi nýnema. Áður höfðu nemendur komið 

inn með talsverðan grunn á ýmsum greinasviðum en þegar leið á fyrsta áratug þessarar aldar 

hafi það orðið áberandi hversu lítið nýnemar kunnu eða vissu um tölvutækni og forritun. 

Þessi þróun var mikið vandamál fyrir skólann þar sem nýir nemendur reyndust ekki hæfir til 

að takast á við grundvallarnámsefni. Árið 2006 voru Upton og fleiri samstarfsmenn farnir að 

hafa verulegar áhyggjur af þróuninni og töldu að ástæður hennar væru nokkrar. Meðal 

annars hafði viðmót þeirra tölva sem börn umgangast breyst að því leyti að notandinn gat 

ekki haft eins mikil áhrif og áður. Einnig hafði enska námskráin, hvað upplýsingatækni varðar, 

þróast í þá átt að leggja mesta áherslu á notkun Word og Excel. Það ár fengu Upton og 

félagar hugmyndina að Raspberry Pi sem átti að verða lítil, einföld og ódýr tölva. Hún var 

upphaflega hugsuð fyrir börn á grunnskólaaldri og var markmiðið að sem flest börn gætu 

eignast sína eigin tölvu sem þau hefðu fullt vald yfir (Cambridge Judge Business). 

Raspberry Pi er fjölskylda lítilla tölva sem allar eiga það sameiginlegt að nota ARM-

örgjörva frá Broadcom, hafa í- og frálagspinna sem eru aðgengilegir notendum og keyra 

stýrikerfið Raspbian. Stýrikerfið er byggt á GNU/Linux-stýrikerfinu Debian sem áður var nefnt 

og er sniðið að Raspberry Pi-tölvunni. Fleiri stýrikerfi eru í boði fyrir Raspberry Pi-tölvurnar 

en Raspbian er það eina sem samtökin halda formlega úti. Tölvurnar koma í nokkrum 

stærðum en eiginleikar hverrar gerðar miðast við fyrirfram ákveðið verð. Það er gert til að 

skólar og aðrir geti gengið að því vísu að tölvurnar verði á ákveðnu verði þegar ný útgáfa 

kemur út. 

Notagildi Raspberry Pi-tölvanna getur verið fjölbreytt. Hægt er að stýra rafeindabúnaði 

og/eða lesa af skynjurum eða öðrum ílagstækjum með tengipinnum tölvunnar ásamt því að 

nota hefðbundnari jaðartæki tölvu eins og skjái og lyklaborð. Til er mikið magn forritseininga 

og forritasafna fyrir forritunarmálið Python. 

Raspberry Pi býður einnig upp á heppilegt umhverfi fyrir nemendur til að kynnast 

innviðum stýrikerfisins, því bæði hefur sjálfgefni notandinn í Raspbian full réttindi innan 

stýrikerfisins og auk þess er einfalt að endurstilla stýrikerfið ef skemmdir verða, til dæmis á 

skráakerfi. Stýrikerfið er vistað á minniskorti sem hægt er að fjarlægja úr móðurborðinu. 
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Hægt er að nota Raspberry Pi sem þjón, til dæmis vef- eða skráaþjón, og nota hana þannig í 

námsverkefni sem tengjast netkerfum og öðru þess háttar. 

Raspberry Pi keyrir stýrikerfi sem er að miklu leyti sambærilegt þeim er öflugustu tölvur 

heims keyra og því er tilvalið fyrir áhugasama nemendur að kynnast því nánar (Raspberry Pi 

Foundation, e.d.). 

Munurinn á Raspberry Pi og til dæmis Arduino UNO eða micro:bit er að Raspberry Pi er 

hefðbundin tölva, nægilega öflug til að keyra hefðbundið stýrikerfi, algengan 

notendahugbúnað, myndrænt viðmót og svo framvegis. Arduino UNO og micro:bit eru 

örtölvur sem keyra ekki hefðbundið stýrikerfi og eru hvorki hannaðar né færar um að keyra 

hefðbundinn hugbúnað eða myndrænt viðmót.  

3.3 Forritunarkennsla á Íslandi 
Óformleg athugun á vefsíðum skóla í nokkrum stærstu sveitarfélögum landsins var gerð með 

það að markmiði að kanna hvort að forritunarkennsla væri í boði á unglingastigi sem 

valgrein. Í þeim tilfellum þar sem upplýsingar fundust ekki um forritun sem valfag voru 

skólanámskrár og/eða kennsluáætlanir skoðaðar til þess að kanna hvort að fjallað væri 

sérstaklega um forritunarkennslu. Lýsingar á námskeiðum voru skráðar ef slíkar upplýsingar 

var að finna. Vert er að taka fram að ekki var haft samband við skólana sérstaklega af þessu 

tilefni heldur eingöngu stuðst við veflæg gögn. Niðurstöður þessarar lauslegu athugunar voru 

að 20 skólar, af þeim 40 skólum sem skoðaðir voru, virtust bjóða upp á forritun að einhverju 

leyti. Í Viðauka A má sjá töflu með niðurstöðunum en þær ber að taka með þeim fyrirvara að 

ekki var gengið úr skugga um hvaða kennsla fer fram við þessa 40 skóla í reynd. 

3.3.1 Þörf á Íslandi 

Markmið eða hæfniviðmið í Aðalnámskrá grunnskóla (2013), sem áður voru nefnd og lúta að 

forritun, eru eins og áður kom fram, lítil um sig og sett fram með orðalagi sem segja má að sé 

býsna loðið. Þó að líta megi svo á að þar sé gerð ákveðin krafa um forritunarkennslu er 

framsetningin með þeim hætti að auðvelt hlýtur að teljast fyrir kennara að leiða þá kröfu hjá 

sér. Að mínu mati hefði verið heppilegra að brjóta þau efnisatriði sem þarna eru sett fram 

niður í fleiri punkta. Fyrri punkturinn, það að nemendur geti útskýrt einfaldan hugbúnað, eðli 

og uppbyggingu tölvu, er sérstaklega mikilvægur þar sem hann leggur áherslu á skilning á 

nokkru sem verður sífellt stærri þáttur í lífi flestra.  

Ég tel jákvætt að ákveðin vitundarvakning hafi átt sér stað í íslensku samfélagi gagnvart 

forritunarkennslu. Það er hins vegar mín tilfinnning eftir nokkrar athuganir, kennaranám og 

kynni mín af skólastarfi að þar sé lögð mest áhersla á yngri stig grunnskóla og að það vanti 

meira íslenskt kennsluefni fyrir nemendur á unglingastigi. Það er af þessari ástæðu sem ég 
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valdi þetta verkefni og er markmiðið að vinna skriflegt námsefni sem nær yfir helstu 

grunnþætti forritunar. Seinna meir mætti bæta við ítarefni og umfjöllun um aðra þætti 

tölvunarfræði.  

Árið 2009 gaf menntamálaráðuneyti Bandaríkjanna út skýrslu um samantektarrannsókn 

varðandi námsaðferðir við netnám. Í rannsókninni voru skoðuð gögn frá árunum 1996 til 

2008. Niðurstöður rannsóknarinnar benda meðal annars til þess að ekki sé marktækur 

munur, hvað námsárangur nemenda varðar, hvers kyns miðill sé notaður við framsetningu 

námsefnis (U.S. Department of Education, 2009).  

Mér hefur þótt unglingastigið sitja eftir í þeirri vakningu sem hefur átt sér stað og mesta 

áherslan lögð á yngri nemendur. Efni Menntamálastofnunar um JavaScript er góð byrjun en 

ég tel tvo megin þætti vanta þar upp á. Annars vegar tel ég það efni ekki nægilega 

yfirgripsmikið og hins vegar vantar skriflegt efni sem nemendur geta flett upp og leitað í á 

greiðan hátt. Ég vil fara þá leið að byrja á skriflegu efni ásamt verkefnum og skoða síðar gerð 

myndskeiða sem yrðu til þess fallin að skerpa á ákveðnum þáttum.  

Lang (2016) framkvæmdi rannsókn sem ætlað var að bera saman viðhorf og árangur 

nemenda til tvenns konar kennsluefnis á vef, myndskeiða annars vegar og texta hins vegar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að ekki væri marktækur munur á miðlunarleiðum 

með tilliti til árangurs nemenda, námstíma, ánægju nemenda eða hvernig nemendur 

upplifðu námsefnið með tilliti til fyrirhafnar eða framvindu. Ég tel þó jákvætt að búa til 

myndskeið þar sem tekið er á ákveðnum þáttum enda hentar það mörgum nemendum. Ég 

tel hins vegar að mikilvægt sé að byrja á skriflegu efni og byggja myndskeiðin ofan á það. Það 

er til dæmis ekki þægilegt að fletta upp í myndskeiðum og það kjósa alls ekki allir nemendur 

myndskeið fram yfir skriflegt efni. Rannsókn Zhang, Zhou, Briggs og Nunamaker Jr. (2006) 

skoðar til að mynda hvaða áhrif hefðbundin eða gagnvirk myndskeið hafa á námsárangur 

nemenda. Rannsóknin var gerð á nemendum í grunnnámi, öllum við sama háskólann. 

Niðurstöður gefa til kynna að ávinningur hljótist af gagnvirkum myndböndum fremur en 

hefðbundnum, línulegum myndskeiðum. Gæti það legið í því að í gagnvirkum myndskeiðum 

getur nemandinn með skjótum og auðveldum hætti fært sig á milli þátta í efninu og þarf ekki 

að eyða tíma í að leita að þeim tiltekna þætti eða hluta sem hann þarfnast. Ég hef því valið 

að nýta myndskeið sem ítarefni og leitast jafnframt við að hafa þau stutt og hnitmiðuð en 

þannig mætti draga úr þörf fyrir að leita sérstaklega að efnisþáttum innan þeirra.  

Ég ákvað þó eins og hér kom fram byrja á að koma upp skriflegu efni sem nemendur geta 

notað til að fletta upp í við lausn verkefna. Ég vil jafnframt að námsefnið sem verður til við 

vinnslu þessa verkefnis verði aðgengilegt öllum og undir opnu leyfi, líklega CC-BY-SA 4.0 

(Creative Commons, e.d.). Mér hugnast ekki markaðsvæðing á kennslu í grunnskólum og ég 

vonast til að kennarar vilji nota þetta efni og laga að sinni kennslu, hvort sem þeir kjósa að 
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nota Python eða ekki. Ég vil að kennarar byggi á vinnu hvers annars og tel að þannig megi 

stuðla að þróun enn betra námsefnis. Í framtíðinni myndi ég einnig vilja búa til kennsluefni 

fyrir hugbúnað sem heitir Git og er til útgáfustýringar. Fyrirtæki eins og Github og Gitlab 

byggja þjónustu sína á Git. Fyrri hluta ársins 2018 voru notendur Github um 27 milljónir og 

verkefni þeirra um 80 milljónir (Bloomberg, 2016). Ég tel að það gæti gagnast bæði 

nemendum og kennurum að nota hugbúnað eins og Git, enda er hann gríðarlega mikið 

notaður í hugbúnaðargeiranum og fleiri geirum (Udell, 2015). 
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4 Um Python – saga og mögulegir kostir 

4.1 Hvað er Python? 
Python varð til í desember 1989 þegar Guido van Rossum, þekktur sem „Benevolent Dictator 

for Life“ (ísl. velviljaður einræðisherra ævilangt) innan Python-samfélagsins, vantaði eitthvað 

til þess að sýsla við yfir jólin. Hann gaf áhugamálinu vinnutitilinn Python í höfuð grínhópsins 

Monty Python's Flying Circus. Hugmyndin að baki Python var að útbúa forritunarmál sem 

gæti tekið við af forritunarmálinu ABC sem skriftumál Amoeba-stýrikerfisins. Helstu 

styrkleikar forritunarmálsins voru hversu auðvelt var að framlengja virkni þess og að það er 

fjölvangsforritunarmál. Næsta áratug jukust vinsældir Python hratt og árið 2000 var þróun 

forritunarmálsins opnuð almenningi. Þetta þýðir að hver sem er getur komið með 

breytingartillögur að kóða og ef einhver verður var við villur getur sá hinn sami komið með 

tillögur að því hvernig megi leysa þær (Wood, 2015). 

Alþjóðlega verkfræðifélagið IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) gefur 

út árlega samantekt sem hefur það að markmiði að auka vinsældir og útbreiðslu 

forritunarmála. Samantektin tekur tillit til þess að ekki er ein rétt leið til þess að meta 

vinsældir og útbreiðslu forritunarmála og skilgreinir því mismunandi mæligildi sem 

forritunarmálunum er raðað eftir (Cass, 2018).  

 

 

Mynd 1: Vinsælustu forritunarmálin 2018 samkvæmt IEEE 

  

Niðurstöður samantektarinnar, sjá Mynd 1, eru svo settar fram á gagnvirkan máta þar 

sem notendur geta gefið mæligildum mismunandi vægi eftir eigin forgangsröðun og fengið 
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niðurstöður sem lúta forsendum þeirra. Síðastliðin tvö ár, 2017 og 2018, hefur Python-

forritunarmálið skorað hæst í könnuninni en það miðast við þarfir og væntingar meðal 

notanda IEEE-samtakanna. Fram kemur í umfjöllun um niðurstöður samantektarinnar að 

höfundar telja meðal annars að skýringu á vinsældum Python megi finna í þeirri staðreynd að 

Python hefur verið að færa sig yfir að vera ívafsmál (e. embedded language). Ívafsmál eru 

notuð í lágtækniforritun (e. low-level programming) til þess að eiga í beinum samskiptum við 

vélbúnað án aðkomu hefðbundins stýrikerfis (Cass, 2018). 

4.1.1 Útgáfuleyfi 

Python-hugbúnaðarsjóðurinn (e. software foundation) heldur úti sínu eigin leyfi til afnota, 

Python Software Foundation License. 

Samkvæmt skilgreiningu samtakanna Open Source Initiative telst Python-forritunarmálið 

opinn hugbúnaður (e. open source software). Auk þess hafa allar útgáfur síðan 2001 verið 

samþýðanlegar (e. compatible) GNU General Public License en það þýðir að bæði er Python 

frjáls hugbúnaður auk þess sem leyfilegt er að samnýta kóða, sem gefnir hafa verið út undir 

þessum leyfum, í öðrum aðskildum hugbúnaði (Python Software Foundation, 2018b). 

Þó það hafi í raun ekkert með leyfi að gera þá er mögulega vert að nefna að Python er öllum 

aðgengilegt án endurgjalds. Einnig er allur nauðsynlegur hugbúnaður sem málinu fylgir, svo 

sem vandaðir ritlar og þróunarumhverfi, til afnota án endurgjalds. Því er engin fjárhagsleg 

fyrirstaða fyrir skóla með litlar fjárheimildir að nota Python við kennslu. 

4.1.2 Fjölvangsforritunarmál == styður flest stýrikerfi 

Python er fjölvangsforritunarmál (e. cross-platform) og hægt að keyra það á flestum 

stýrikerfum, kerfum eins og GNU/Linux, Microsoft Windows, helstu BSD-stýrikerfum 

(FreeBSD og MacOS) og fleirum (Python Software Foundation, 2018a).  

Að mati höfundar felst mikill kostur í fjölvangsstuðningi því hann auðveldar nemendum 

að nálgast hugbúnaðinn heima fyrir þó svo að þeir noti ekki sama stýrikerfi og skólinn þeirra. 

Fjölvangseiginleikinn þýðir einnig að skólar gætu haldið áfram að nota Python ákveði þeir að 

skipta um stýrikerfi. 

4.1.3 Fyrirtæki og stofnanir sem nota Python 

Gott dæmi um þekktan háskóla sem hóf að nota Python við kennslu í inngangsnámskeiðum í 

tölvunarfræði er Massachusetts Institute of Technology (MIT). MIT hóf notkun á Python árið 

2006 en hafði áður notað forritunarmál sem heitir Scheme. Ástæður voru meðal annars þær 

að skólinn vildi nútímalegri nálgun á tölvunarfræði en einnig hentaði Python vel þar sem 

inngangsnámskeið skólans fjallar einnig um rafeinda- og þjarkafræði. Python bauð upp á 

forritaskil fyrir þjarkafræði og þótti því kjörinn staðgengill (Daher, 2006).  
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Dæmi um stofnun sem lengi hefur notað Python er Geimferðastofnun Bandaríkjanna 

(NASA). Einn helsti undirverktaki NASA, United Space Alliance, hefur til að mynda notað 

forritunarmálið frá árinu 1994. Þar segir starfsólk að ánægjuna megi helst rekja til þriggja 

megin kosta; kvikrar tögunar, einfaldrar málskipunar og Python-túlksins (e. interpreter) en 

túlkurinn þýðir kóða yfir á skilvirkt milliform um leið og skipanir eru keyrðar í stað þess að 

þýða kóðann yfir í vélamál (Python Software Foundation, 2018c). 

Margar stærstu hugbúnaðarlausnir sem við þekkjum byggja líka að einhverju leyti á kóða 

sem er skrifaður í Python. Má þar til að mynda nefna vefi aðila á borð við YouTube eða 

Google og tölvuleikinn EVE Online (Python Software Foundation, 2018d). 

4.1.4 Python 2 eða Python 3? 

Árið 2008 var gefin út þriðja útgáfan af Python en hún var töluvert breytt frá Python 2. 

Markmiðið með útgáfu Python 3 var að taka alla ókosti Python 2 og reyna að lagfæra þá í 

einni stórri útgáfu. Python 2 þurfti samt sem áður að halda við á meðan heimurinn uppfærði 

sig í Python 3. Árið 2010 kom út Python 2.7 sem ætlað var það að auðvelda flutning úr 

Python 2 yfir í Python 3. Enn þykir nauðsynlegt að geta keyrt bæði Python 2 og Python 3 en 

ákveðið hefur verið að útgáfa Python 2.8 muni aldrei líta dagsins ljós og stuðningur við 

Python 2 mun verða lagður af árið 2020. Python-hugbúnaðarsjóðurinn hefur gefið út að 

Python 2 sé hluti af fortíðinni en Python 3 sé hins vegar bæði nútíðin og framtíðin (Python 

Software Foundation, 2018e). 

4.2 Af hverju að kenna Python? 
Í þessum hluta skoða ég nánar hvers vegna Python gæti verið góður valkostur þegar velja á 

fyrsta forritunarmál nemenda.  

4.2.1 Kostir Python í námi 

John Zelle (1999) hefur verið talsmaður þess að Python sé heppilegt fyrsta forritunarmál fyrir 

nemendur að læra. Hann nefnir að tilhneigingin hafi gjarnan verið að byrja á að kenna 

kerfisforritunarmál (e. system programming languages). Hann vill þó meina að æðri 

forritunarmál (e. high-level programming languages) séu heppilegri þegar kenna á nýliðum. 

Zelle telur að mikilvægt að líta til markmiða inngangsnámskeiða í tölvunarfræði og þó svo að 

þessi námskeið snerti á fleiri atriðum, þá felist kjarni þessara námskeiða samt sem áður í 

þrautalausnum, hönnun og forritun. Hann bendir einnig á að forritunarmál sem slík eigi ekki 

að vera miðpunktur þessara námskeiða. Sú staðreynd að gjarnan sé vísað til 

inngangsnámskeiða í tölvunarfræði sem kynningar á ákveðnu forritunarmáli endurspegli hve 

flókin og umfangsmikil þau forritunarmál, sem gjarnan verða fyrir valinu, séu í raun. Hann 

varar einnig við því að umrædd námskeið séu notuð til að sigta burt ákveðna nemendur, 
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forritun geti vissulega reynst erfið en óþarfi sé að gera hana erfiðari en nauðsyn krefji. Eigi 

þessi námskeið raunverulega að snúast um tölvunarfræði fremur en smáatriði í tilteknu 

forritunarmáli ætti helst að velja forritunarmál þar sem málskipan er einföld og 

merkingarfræði ekki of flókin. Skriftumál (e. scripting languages) búi gjarnan yfir einfaldari 

málskipan og merkingarfræði en kerfismál. Sökum kviklegrar tögunar (e. dynamic typing) og 

túlkunar séu þau mjög sveigjanleg og hvetji nemendur til tilrauna. Þó svo að kóði skriftumála 

keyri mun hægar en kóði þýddra (e. compiled) forritunarmála, þá sé tilfellið oftast að þau 

forrit, sem nemendur í inngangsnámskeiðum skrifa, reynist svo stutt að keyrsluhraðinn skipti 

ekki máli. Aftur á móti geti nemendur ráðstafað meiri tíma í hönnun og ígrundun um 

forritunina sjálfa fremur en málskipan og ýmis smáatriði sem glíma þarf við í flóknara 

forritunarmáli.  

Butler og Morgan (2007) hafa einnig fjallað um vandamálin sem geta skapast þegar 

inngangsnámskeið snúast frekar um ákveðið forritunarmál en fræði og hugtök. Námskeið 

sem styðjast við forritunarmál sem geta reynst of flókin fyrir marga nemendur hneigjast til 

að snúast meira um forritunarmálið sjálft, málskipan þess og ákveðna eiginleika en fræðin 

um forritun. Afleiðingin getur orðið sú að nemendur læra ekkert annað en málskipan 

viðkomandi forritunarmáls og geta ekki yfirfært þá þekkingu á önnur forritunarmál né 

vandamál sem ekki snerta beint forritunarmálið sem þeir lærðu. 

Eric Raymond (2000) segir að hægt sé að meta fyrirhöfn við forritun með því að skoða 

hversu oft hver einstaklingur skrifar kóða sem reynist ekki vera rétt lausn á vandamálinu sem 

einstaklingurinn er að reyna að leysa. Sé forritunarmál vel hannað ætti einstaklingur að hafa 

minna fyrir forrituninni með reynslu. Reynsla Raymond er sú að Python sé vel hannað 

forritunarmál sem geti minnkað fyrirhöfn við forritun. 

4.2.2 Samantekt 

Eins og Zelle bendir á, þá eiga inngangsnámskeið í tölvunarfræði ekki að snúast um 

forritunarmálið sem stuðst er við, heldur fræði og hugtök. Bæði Zelle ásamt Butler og 

Morgan benda á ókosti þess að notuð séu óþarflega flókin forritunarmál. Þau geti komið í 

veg fyrir að nemendur átti sig á þeim grundvallarþáttum sem verið er að kenna sökum þess 

hve mikill tími fer í að leysa málskipunarvandamál tengd því forritunarmáli sem er verið að 

nota. Eins og Zelle bendir á, fylgja Python eins lítil vandamál er varða málskipan og hægt er 

að ætlast til. Forritunarmálið fellur því vel að þeirri sýn Raymonds að draga þurfi úr fyrirhöfn 

við að skrifa forrit til þess að nemendur geti einbeitt sér að forritinu sjálfu frekar en 

forritunarmálinu sem þeir eru að beita. 
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5 Vinnulag 

Í þessum kafla verður farið yfir gagnaöflun tengda þessu verkefni ásamt helstu þáttum sem 

falla undir námsefnið sem hér fylgir. 

5.1 Gagnaöflun og siðferðileg álitamál 
Samhliða gerð námsefnis hefur verið tekin saman þessa greinargerð þar sem hugmyndir 

höfundar um heppilega nálgun við námsefnisgerð eru settar í samhengi við baksvið og fræði.  

Höfundur kannar sérstaklega hvað skilgreinir heppilegt fyrsta forritunarmál. Við 

gagnaöflun var að mestu notast við innlend og erlend gagnasöfn og eftir fremsta megni 

stuðst við ritrýnt efni. Þar sem ritrýnt efni er ekki í boði var leitast við að finna greinar og 

umfjöllun á umræðuvettvangi aðila á borð við IEEE. Við hugmyndaöflun í tengslum við 

námsefnisgerðina hefur höfundur leitað innblásturs í ýmiss konar efni sem hann hefur sjálfur 

haft kynni af. Má þar nefna þá bók forritunarmálsins Rust (Matsakis og Turon, 2018) sem 

nýtur formlegrar viðurkenningar en hún leggur áherslu á að brjóta vandamál niður í smærri 

einingar og útskýra hvern þátt áður en heildarmyndin er skoðuð. Einnig hafa höfundar 

hennar kosið að halda henni veflægri til að spara pappír ásamt því að auðvelda reglulegar 

uppfærslur og lagfæringar á texta. Einnig má nefna O‘Reilly-bækurnar (þessar með dýrunum 

á kápunum sem margir kannast við) en þær eiga það allar sameiginlegt að þó að 

efnisinntakið sé mikið er málfarið einfalt og auðskiljanlegt. Sérstök siðferðileg álitamál þóttu 

ekki koma upp við vinnu að þessu verkefni enda hvorki unnið með þess konar gögn né 

fengist við viðkvæm málefni. 

5.2 Efnisþættir námsefnis 
Hér að neðan eru reifuð atriði sem námsefninu er ætlað að lýsa. Þetta er ekki endilega 

tæmandi listi heldur þættir sem taldir voru mikilvægir til að byggja upp grunnþekkingu 

nemenda. Umfjöllun í námsefninu verður ítarlegri og studd dæmum um kóðun. Ekki eru sett 

fram verkefni fyrir hvert smáatriði en markmiðið er þó að verkefnin nái yfir alla þætti. 

 

 Fyrsta forritið (Halló heimur!)  
Ég vil gjarnan viðhalda gamalli hefð þar sem fyrsta forritið, sem nemendur skrifa með 
nýju forritunarmáli, prentar skilaboðin Hello World! á skjáinn. Munurinn verður 
auðvitað sá að skilaboðin verða á íslensku og þarf þá að gæta því að stafsetja rétt, 
hafa heim með litlum staf!   
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 Athugasemdir 
Ég vil leggja áherslu á það við nemendur að þeir venji sig á að skrifa góðar 
athugasemdir í kóðann sinn. Í Python er það gert með því að setja myllumerki (#) þar 
sem Python-túlkurinn á að hætta að lesa. Með því að setja '#' fremst í línu er gefið til 
kynna að hana eigi ekki að þýða sem hluta af forritunarkóðanum. Þannig má koma 
fyrir upplýsandi athugasemdum um forritunina hvar sem það á við. 

 Gagnatög 
 heiltölur (e. integers) 

Eins og nafnið gefur líklega til kynna þá er heiltala tölulegt gagnatag (e. 

numeric datatype) sem býður ekki upp á brot (engar kommur). Heiltala getur 

verið neikvæð. Reikniaðgerðir með heiltölum keyra hraðar en aðgerðir með 

hlaupakommutölum.  

 kommutölur (e. floating-point numbers) 
Hlaupakommutala er, eins og heiltala, tölulegt gagnatag en getur boðið upp á 
meiri nákvæmni. Hlaupakommutölur geta verið neikvæðar og í Python eru 
þær alltaf prentaðar með punkti (dæmi: 1 = 1.0).  

 strengir (e. strings) 
Strengur er gagnatag sem getur innihaldið bókstafi, tölustafi eða bland 
beggja. Strengir eru afmarkaðir með tilvitnunarmerkjum (gæsalöppum), 
einföldum höggum ('strengur') eða tvíhöggum ("strengur"). 

 boole (e. boolean) 
Boole-breytur, stundum kallaðar tvíundabreytur, er gagnatag sem getur 
einungis tekið tveimur mismunandi gildum, satt (e. true) eða ósatt (e. false). 

 fylki (og listar) 
Fylki er gagnatag sem inniheldur safn staka sem geta verið gildi eða breytur, 
hvað sem er í rauninni, jafnvel annað fylki (sem getur innihaldið fleiri fylki). 
Einfaldasta form fylkis er einvítt, rétt eins og listar í Python. Í þessu námsefni 
munum við einungis nota lista til að byrja með en síðar má nota forritseiningu 
(e. module) eins og Numpy til vinna með fylki sem hafa fleiri en eina vídd. 
Hvert stak listans hefur sætisvísi, táknaðan með heiltölu, sem má nota til að 
nálgast tiltekið stak. Hægt er að breyta hverju staki að vild eða eyða því. Listar 
eru afmarkaðir með hornklofum og stök þeirra með kommum (dæmi: 
['strengur', 354, 'annar strengur'] ). 

 túplar (e. tuples) 
Túplar eru að miklu leyti eins og listar (fylki) en helsti munurinn er sá að þegar 
túpullinn hefur verið smíðaður, þá er ekki hægt að breyta honum. Ítranir, 
þegar sami kóðabálkur er keyrður ítrekað, keyra til að mynda talsvert hraðar 
með túpli en lista og nota auk þess að nota minna vinnsluminni. Túplar eru 
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skilgreindir með svigum og stök þeirra með aðgreind kommum (dæmi: (1337, 
'strengur', 42) ). 

 uppsláttarsöfn/tætitöflur (e. dictionaries/hash tables) 
Uppsláttarsafn er gagnatag sem inniheldur tvískipt stök sem skiptast í lykil   
(e. key) og gildi (e. value). Stök uppsláttarsafna raðast ekki sérstaklega og fá 
ekki sætisvísi. Aftur á móti er mögulegt að vísa í lykla innan orðasafna og það 
skilar gildi viðkomandi lykils (dæmi: {'breyta_1':1337, 'breyta_2':False} ).  

 Reikniaðgerðir 
Í Python er hægt að framkvæma allar helstu reikniaðgerðir og er því hægt að nota 
Python-skelina eins og reiknivél. Hér að neðan nefni ég nokkrar helstu aðgerðirnar. 

 + fyrir samlagningu 
 - fyrir frádrátt 
 * fyrir margföldun 
 / fyrir deilinug 
 % fyrir afgang sem verður eftir við deilingu (dæmi: 7 \% 2 = 1) 
 // fyrir heiltöludeilingu (dæmi: 7 // 2 = 3) 
 ** fyrir veldi (dæmi: 3**3 = 27) 
 Einnig eru fleiri föll sem komið verður inn á. Til að mynda má nefna að        

með því að flytja inn forritseininguna math fást fleiri aðgerðir eins og           
t.d. pí (3.14 ...).  

 Föll 
Fall (e. function) er leið til að endurnýta kóða og komast þannig hjá því að skrifa 
sömu hlutina aftur og aftur. Að setja kóða inn í fall getur einnig verið góð leið til að 
nálgast hann aftur, þó svo að hann sé geymdur í annarri skrá en verið er að vinna í. 
Föll er hægt að nota sem ákveðinn inngang að hlutbundinni forritun (e. object-
oriented programming). Markmiðið er einnig að hvetja nemendur til að geyma 
kóðann sinn og endurnýta eftir þörfum. Umfjöllun um föll verður væntanlega skipt í 
þrjá megin þætti: 

 sérstök innbyggð föll fyrir strengi, lista, orðasöfn o.s.frv. 
 hvernig við búum til okkar eigin föll 
 hvernig við flytjum inn forritseiningar til að nálgast enn fleiri tilbúin föll 
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 Samanburður 
Við skilyrðingar þarf gjarnan að nota samanburð til ákvörðunar. Helstu 
samanburðarmerki og lykilorð eru: 

 == til að kanna hvort tvö gildi eða breytur séu eins. Algengt er að fólk rugli 
einu jafnaðarmerki saman við tvö. Munurinn er sá að eitt jafnaðarmerki (=) er 
fyrir gildisveitingu en tvö (==) eru fyrir samanburð. Einnig má nota lykilorðið is 
í stað == til samanburðar. 

 != kannar hvort tvö atriði séu ekki eins. Í Python má einnig skrifa lykilorðið not 
til að fá sömu virkni. 

 < og > tákna minna- og meira en. Einnig má bæta jafnaðarmerki við svo að 
tiltekið gildi teljist með í samanburði (dæmi: if x \textless= 0:). Þá fæst 
möguleikinn á „minna-eða-jafnt-og“. 

 Lykkjur og skilyrðingar 
 if (og else) 

if-skilyrðing er notuð við aðstæður þar sem ákveða þarf hvort inna skuli 
ákveðna setningu (e. statement) eða bálk (e. block). Slíkar aðstæður þurfa að 
vera þess eðlis að þeim megi svara annað hvort já eða nei. Stundum getur 
verið nauðsynlegt að ákveða hvað skuli gerast ef if-setningin á ekki við og þar 
kemur else til sögunnar. Þetta er í raun spurningin „ef þetta er X, gerðu þá 
þetta“ og svo er hinn möguleikinn „annars, gerðu hitt“. Einnig er til þriðji 
möguleikinn sem heitir elif en hann býður upp á auka tilvik sem virkar eins og 
„en, ef þetta skildi vera svona, þá gerist þetta“. 

 for 
for-lykkja er notuð þar sem endurtaka þarf ákveðna virkni ákveðið oft. Þar 
ákveðum við fyrirfram hversu margar ítranirnar skulu vera. 

 While 
while er einskonar skilyrt lykkja sem keyrir ákveðna setningu eða bálk, svo 
framarlega sem skilyrðin eru uppfyllt. 

 Rökaðgerðir 
Rökaðgerðir gefa fleiri möguleika við skilyrðingar með and, or eða not. 
Jafnframt má hreiðra (e. nest) fleiri skilyrðingar til að fá flóknari rökaðgerðir. 
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 að flytja inn gögn 
Nemendur læra að flytja inn textaskrár, vinna með þær sem breytur og sækja úr 
þeim gögn samkvæmt ákveðnum skilyrðum.  

 að flytja út gögn (sem skrár) 
Nemendur læra einnig að flytja gögn úr Python þannig að hægt sé að vinna með þau í 
öðrum hugbúnaði. Skráarsniðin sem notast verður við eru ódulritaðar textaskrár sem 
hafa nafnaukann .txt og .csv. 

5.3 Tæki og tól  
Í þessum hluta verður fjallað um þau tæki og tól sem notuð voru við gerð og framsetningu 

námsefnisins.  

 Markdown 
Markdown er einfalt ívafsmál (e. markup language) og er hannað í því skyni að það sé 
bæði auðvelt að lesa og skrifa og að það sé auðveldlega hægt að umbreyta því yfir í 
HTML. Ekki er gert ráð fyrir að Markdown sé notað í stað HTML en málskipan 
Markdown er mjög einföld og samsvarar að litlum hluta málskipan HTML. Markdown 
er lýst sem sniði ætluðu til ritunar fyrir vefinn á meðan HTML er snið sem er ætlað til 
birtingar (Gruber, e.d.).  

 GitBook 
GitBook er hugsað sem verkfæri til þess að búa til skjalbúnað og er því hannað með 
það í huga að auðvelt sé fyrir notendur að ferðast á milli efnishluta. GitBook er opinn 
hugbúnaður og auk þess aðgengilegur án endurgjalds fyrir smærri notendur.  

 Python 
Python er eitt vinsælasta forritunarmál heimsins en samkvæmt vefriti The Economist 
leituðu fleiri Bandaríkjamenn, á tímabilinu júlí 2017 til júlí 2018, að Python með 
leitarvél Google en að raunveruleikastjörnunni Kim Kardashian. Python er vinsælt 
sökum þess að það er auðvelt að læra og er með einfalda málskipan. Auk þess er 
notendasamfélag Python mjög stórt en sem dæmi má nefna að notendur Python 
hafa deilt 145.000 hugbúnaðarpökkum í sameiginlegar gagnahirslur sem eru opnar 
almenningi (The Data Team, 2018).  
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6 Niðurstöður 

Niðurstaða verkefnisins, námsefnið, er veflægt gagnasafn sem nálgast má í gegnum vafra og 

lesa sem rafbók. Í þessum kafla verður námsefnið kynnt stuttlega og farið yfir uppsetningu 

þess. Námsefnið má nálgast á https://shsteindorsson.gitbook.io/med-verk/. 

6.1 Grunnútlit vefsvæðis 
Útlitssnið námsefnisins er með þeim hætti að á vinstri hönd er kaflaskipting ávallt sýnileg í 

formi sem minnir einna helst á veftré. Á hægri hönd birtast notanda undirkaflar hvers kafla 

eftir að hann hefur verið opnaður. Markmiðið með þessari uppsetningu er að fljótlegt verði 

að ferðast á milli kafla og að þannig verði notagildi námsefnisins, ekki síst sem uppflettirits, 

sem mest. 

6.2 Veftré 
Í þessum kafla má sjá veftré bókarinnar. Eins og kom fram á Mynd 2 eru kaflar námsefnis 

vinstra megin á vefsíðunni en undirkaflar hvers kafla sem notandinn er staddur í koma fram 

hægra meginn.  

  

Mynd 2: Umbrot námsefnis 
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 Velkomin/n 
 Inngangur 

 Hvað er breyta? 
 Python-skelin 
 En ef ég vil geyma forritið? 
 Málskipan (e. syntax) 
 Villuboð - ekki taka þeim illa! 
 Ekki bara lesa, prófa þú líka! 
 Endurtekning 

 Uppsetning Python 
 Windows 
 MacOS 
 Linux 

 Fyrstu gagnatögin 
 Tölustafir 

 Heiltölur (e. integers) 
 Hlaupakommutölur (e. floating-point numbers / "floats") 
 Reikniaðgerðir 
 Röð aðgerða 
 Tagskipti (e. type conversion) 

 Boole-tag (e. boolean) 
 Strengir (e. strings) 

 Hvernig búum við til strengi? 
 Strengir sem spanna margar línur 
 Lausnarstafur (e. escape key) 
 Strengjum skeytt saman 
 Tagskipti - og strengurinn verður ... 
 Útdráttur (e. extraction) og Sneiðing (e. slicing) 
 Strengir - innbyggð föll 

 Tög sem geyma önnur tög 
 Listar (e. lists) 

 Sneiðing (e. slicing) 
 Inniheldur listinn ákveðið stak? 
 Samskeyting og margföldun lista 
 Fleiri algeng föll fyrir lista 
 Föll sem eru ekki bara fyrir lista 

 Túplar (e. tuples) 
 Breytum lista í túpul og öfugt 
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 Tætiföflur (e. hash-tables / Python Dictionaries) 
 Hvernig nálgumst við gögn úr tætitöflu? 
 Hvernig bætum við stökum inn í tætitöflu? 
 Hvernig uppfærum við gildi? 
 Hvernig athugum við hvort ákveðinn lykill sé í tætitöflu? 
 Hvernig athugum við hvort tiltekið gildi finnist í tætitöflu? 
 Hvernig eyðum við staki úr tætitöflu? 
 Fjöldi staka með fallinu len() 
 Um for-lykkjur og tætitöflur 
 Lykill og gildi saman með items() 

 Lykkjur og skilyrðingar 
 Skilyrðingar 

 if 
 else 
 elif 

 Lykkjur 
 Að búa til föll 

 Hvað er fall? 
 Hvernig eru þau notuð? 
 Hvernig búum við til föll? 
 Skilagildi 
 Gildissvið (e. scope) 

 Að vinna með skrár 
 Forritseiningar 
 Innbyggð föll 

6.3 Verkefni 
Mikil áhersla er lögð á þátt verkefna í námsefninu og er lesefnið sniðið utan um verkefnin. 

Þannig er vísað í einstaka kafla lesefnis úr verkefnum og lesefnið hugsað til stuðnings við 

lausn verkefna. Þó svo að allt efni sé á íslensku fylgja ensk heiti mikilvægra hugtaka ávallt 

innan sviga til að styðja enn frekar við lausnaleitarnám nemenda, ekki síst þegar eða ef 

nemendur vilja vinna að öðrum verkefnum tengdum eigin áhugasviði. 

Verkefnin sem fylgja námsefninu eru sett saman með það að markmiði að koma inn á 

sem flesta grunnþætti hugbúnaðargerðar og markast lesefnið af því. Því verður frekara 

lesefni ekki bætt við nema að ný verkefni krefjist þess. 
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Mynd 3: Dæmi um verkefni 

Flestum verkefnum fylgja ítarlegar leiðbeiningar sem leiða nemendur í gegnum hvern lið 

viðkomandi verkefnis. Við upphaf verkefnis eru markmið sundurliðuð og taldir upp þeir 

þættir sem fram koma í viðkomandi verkefni. Kóði viðkomandi forrits er tekinn fyrir í smáum 

einingum og dreginn saman í stærri hluta þegar það hentar, til dæmis þar sem fall er 

skilgreint. Nemendum er engu síður gert ljóst að þar sé einungis um að ræða eina mögulega 

lausn. Í ákveðnum tilfellum er bent á kosti og galla annarra lausna og nemendur er ávallt 

hvattir til að leita nýrra lausna og prófa hvað virkar en ekki síður hvað virkar ekki.  
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Mynd 4: Umbrot verkefna 

Rétt er að taka fram að verkefnin eru aldrei þess eðlis að geta skaðað stýrikerfi eða annan 

búnað tölvunnar. Nemendur eru einnig hvattir til að endurtaka verkefnin og styðjast sem 

minnst við leiðbeiningar í hvert skipti. Orðatiltækið „æfingin skapar meistarann“ á vel við 

hér. 
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7 Lokaorð  

Í þessari greinargerð var reynt að skilgreina þörf fyrir námsefni ætlað unglingum í 

tölvunarfræði og með kennsluefninu á vef sem henni fylgir er reynt að mæta þeirri þörf að 

einhverju marki. Hugmyndin að verkefninu fæddist árið 2016 og vinnan að verkefninu hófst 

ári seinna. Persónulegar kringumstæður urðu til þess að vinnan að verkefninu dróst en fyrir 

vikið gafst höfundi meiri tími til ígrundunar við skrif námsefnisins. Mikið vatn rann til sjávar á 

meðan verkefnavinnu stóð og er ánægjulegt að verða vitni að ákveðinni vitundarvakningu í 

samfélaginu hvað varðar mikilvægi forritunar- og tölvunarfræðikennslu á grunnskólastigi. 

Sem dæmi um breytingar sem hafa orðið á þessu sviði má nefna sameiningu Skema við 

Háskólann í Reykjavík og Forritunarkeppni grunnskólanna sem hefur verið haldin árlega síðan 

árið 2016.  

Við gerð verkefnisins komst höfundur að því að námsefnisgerð er mun tímafrekari en 

hann hafði gert sér í hugarlund. Á það sérstaklega við þegar námsefnið er búið til eða samið 

frá grunni frekar en þýtt úr öðru tungumáli og staðfært. Það sem höfundi þótti erfiðast var 

að skrifa efnið á íslensku fagmáli því sum íðorðin í tölvunarfræði eru lítið þekkt og lítið notuð. 

Höfundur hafði Tölvuorðasafn Skýrslutæknifélags Íslands sér til halds og trausts en upp komu 

tilvik þar sem hugtök úr orðasafninu voru ekki endilega í samhengi við fyrirbærið sem um var 

rætt. Sem dæmi um þetta má nefna þýðingu á enska orðinu tuple en það orð getur haft 

mismunandi merkingu eftir því í hvaða samhengi það er notað. Þýðing Skýrslutæknifélagsins 

á orðinu er lína en sú þýðing á við um fyrirbæri úr gagnasafnsfræði. Hins vegar er tuple í 

Python óbreytanlegt fylki og því ekki rétt að þýða það sem línu. Höfundur leitaði meðal 

annars til íslensks forritarasamfélags á Facebook og Twitter og spunnust upp miklar 

umræður um þýðingu hugtaksins en hugtakið er einnig þekkt í stærðfræði. Á endanum ákvað 

höfundur að nota orðið túpull (sem kom upp í umræðum) en orðið beygist þá eins og orðið 

kúpull.  

Að mati höfundar er kennsluefnið sem varð til við þetta verkefni góður grunnur fyrir 

byrjendur í forritun á unglingastigi grunnskóla en höfundi finnst að bæta mætti við fleiri 

verkefnum og fleiri viðfangsefnum. Má þar nefna umfjöllun um hvernig megi hremma (e. 

scrape) efni af Veraldarvefnum. Með slíkri umfjöllun má kynna nemendur fyrir leitarvélum og 

þar með auka veflæsi nemenda. Efni um vefhremmingar krefst einnig umfjöllunar um HTML 

en til þess að geta hremmt efni af vefnum þarf ákveðna grunnþekkingar á HTML. Einnig væri 

gagnlegt að búa til efni og verkefni sem tengjast úrvinnslu gagna. Þau verkefni sem þegar eru 

tilbúin eru fjölbreytt en höfundi þykir þurfa fleiri verkefni um viðfangsefnin til þess að fara 

dýpra í þau. Þá væri áhugavert að útbúa efni sem fjallar um notkun Jupyter Notebook og 

hvernig megi nýta þann verkvang við úrvinnslu gagna, tölfræði og hermun svo fátt eitt sé 
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nefnt. Einnig þykir höfundi spennandi að endurvinna verkefnin og búa til leiðbeiningar fyrir 

fleiri forritunarmál eins og til dæmis JavaScript og Go.  
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Viðauki A: Forritunarkennsla á unglingastigi 

Hafa ber í huga að hér er um niðurstöður af óformlegri athugun á vefsetrum skóla að ræða 

og ber að taka eftirfarandi upplýsingum með þeim fyrirvara. Ekki var haft samband við 

skólana sem í hlut eiga til að kanna hvort kennsla í forritun færi þar fram. 

Sveitarfélag Skóli Val í boði Athugasemdir 

Akureyri Brekkuskóli Já Skylda 8. bekk - Alice, code.org 
Akureyri Giljaskóli Nei  
Akureyri Glerárskóli Nei  
Akureyri Lundarskóli Nei  
Akureyri Oddeyrarskóli Nei  
Akureyri Síðuskóli Nei  

Garðabær Álftanesskóli Já Í boði gegnum val frá Tækniskólanum 
Garðabær Garskóli Já Lego, hönnun og tækni, Alice, forritunarkeppni 
Garðabær Sjálandsskóli Nei  

Keflavıḱ Akurskóli Nei  
Keflavıḱ Háleitisskóli Já Valfag ı ́forritun f. 9 - 10 bekk 
Keflavıḱ Heiðarskóli Já  
Keflavıḱ Holtaskóli Já Forritun ı ́8 bekk 
Keflavıḱ Myllubakkaskóli Já Lego og microbit 
Keflavıḱ Njarðvıḱurskóli Nei  

Kópavogur Hörðuvallaskóli Já Vélmennaverkfrm.a. Arduino 
Kópavogur Kársnesskóli Já Lightbot 
Kópavogur Snælandsskóli Já Nefnt ı ́starfsáætlun – engar uppl. 
Kópavogur Vatnsendaskóli Nei  
Reykjavıḱ Austurbæjarskóli Já Legokeppni + ótilgreindir leikir 
Reykjavıḱ Árbæjarskóli Nei  
Reykjavıḱ Breiðholtsskóli Nei  
Reykjavıḱ Dalskóli Nei  
Reykjavıḱ Fellaskóli Já HTML og iPad 
Reykjavıḱ Foldaskóli Já Myndrænt 
Reykjavıḱ Hagaskóli Já Bara Alice 
Reykjavıḱ Hlíðaskóli Nei  
Reykjavıḱ Hólabrekkuskóli Nei  
Reykjavıḱ Ingunnarskóli Já Sem hluti af margmiun 
Reykjavıḱ Kelduskóli Já Forritun ı ́skólanámskrá en ekki val 
Reykjavıḱ Klébergsskóli Nei  
Reykjavıḱ Langholtsskóli Nei  
Reykjavıḱ Laugalækjarskóli Já Java 
Reykjavıḱ Norðlingaskóli Nei  
Reykjavıḱ Réttarholtsskóli Já Lego (Python & JS fyrir lego ) 
Reykjavıḱ Seljaskóli Nei  
Reykjavıḱ Sæmundarskóli Nei  
Reykjavıḱ Vogaskóli Nei  
Reykjavıḱ Vættaskóli Já HTML+CSS & App Inventor 
Reykjavıḱ Ölduselsskóli Já Scratch, HTML+CSS, Python 
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Viðauki Á: Námsefni í tölvunarfræði fyrir unglingastig 
grunnskóla 

Í þessum viðauka er að finna námsefnið sjálft eins og það kemur fyrir á 

https://shsteindorsson.gitbook.io/med-verk/. Framsetning efnisins er ekki sú sama og á 

vefsetrinu þar sem að virkni Gitbook skilar sér ekki í MS Word. Efninu er bætt í viðauka í 

greinagerðina til þess að varðveita efnið. Mælst er til þess að efnið sé frekar skoðað á 

vefsetrinu.   
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Python skyldi í upphafi skoða 
 

 

Af hverju ættum við að læra forritun? Líklega eru til mörg mismunandi (og misgáfuleg) svör 

við þeirri spurningu. Mín skoðun, höfundarins að þessu kennsluefni, er sú að einstaklingur 

ætti að læra forritun til að öðlast ákveðna sýn eða sjónarhorn á heiminn. Að skilja hvernig 

tölva vinnur úr forriti er þekking sem er hægt er að færa yfir á aðra þætti tölvunnar og tækni 

yfirleitt. Ég hef ákaflega takmarkaðar áhyggjur af atvinnulífinu í framtíðinni. Ég hef miklu 

meiri áhyggjur af því að takmörkuð þekking á tölvutækni (forritun þar með talinni) myndi gjá 

á milli tölvubúnaðar og notenda. Hvort sem við notum snjalltæki, borðtölvu, leikjatölvu eða 

stafrænan örbylgjuofn liggur einhver forritun þar að baki. Þessi forritun skilgreinir og ræður 

því hvernig við getum notað tækin. 

Forritunarmál og tæki 

Tegund tækisins og tilgangur stýrir því hvaða forritunarmál eru heppilegust. Fyrir tölvuleiki 

getur til dæmis verið heppilegast að nota þýdd (e. compiled) forritunarmál því þau skila sér í 

hraðvirkari keyrslu. Kóði þýddra forritunarmála fer, eins og nafnið gefur mögulega til kynna, í 

gegn um hugbúnað sem kallast þýðandi (e. compiler) og breytir þeim kóða í vélkóða sem 

tölvan skilur. Þar sem að þetta gerist allt áður en kóðinn er keyrður verður keyrslan hraðari. 

Ókostir forritunarmála sem hægt er að þýða með þessum hætti felast hins vegar oftast í háu 

flækjustigi og löngum þróunartíma (þeim tíma sem tekur að skrifa forrit). Forritunin gengur 

fljótar fyrir sig með æðri forritunarmálum (e. high-level language). 

Æðri forritunarmál fá nafn sitt ekki vegna þess að þau séu betri en önnur mál heldur 

vegna þess að þau eru hærra eða lengra frá vélbúnaðinum. Þau eru oftast túlkuð (e. 

interpreted) sem þýðir að kóða þeirra er ekki umbreytt í heilu lagi yfir í vélkóða áður en þau 

eru keyrð. Þau eru í staðinn túlkuð jafnóðum og því verður keyrsluhraði þeirra minni en ella. 

Kostir þeirra liggja frekar í því að þróunartími þeirra er skemmri en þýddra mála, þau eru ekki 
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jafn flókin, krefjast ekki jafn mikillar sérþekkingar og henta breiðari hópi fólks. Mikilvægt er 

samt að hafa í huga að hér er dregin upp einföld mynd. Forritunarmál geta verið með ýmsu 

móti enda hafa þau verið þróuð til að leysa ólíka hluti. 

Af hverju að velja Python og til hvers er kennsluefnið? 

Python fellur undir það sem kallast æðra forritunarmál (e. high-level programming language) 

og þykir auðvelt að skilja og læra. Það er aðgengilegt án endurgjalds fyrir öll algengustu 

stýrikerfi og gefið út undir opnu leyfi (e. open source license) eða Python License í útgáfu 2.0. 

Allt þetta gerir að verkum að Python er oft valið sem fyrsta forritunarmál fyrir nemendur og 

aðra byrjendur í forritun. 

Höfundur tekur fram að markmið með því efni sem hér er lagt fram er ekki að halda 

Python á lofti sem einu réttu leiðinni í forritunarkennslu heldur að bjóða upp á kennslu á 

íslensku í forritun sem auðvelt er að skilja og læra. Það er samið með unglinga í grunnskóla í 

huga og á að vera nokkurs konar inngangur að tölvunarfræði en getur vonandi nýst mörgum 

fleirum. Umfjöllunin er ekki tæmandi en á að kynna grunnþætti sem lúta að forritun og 

hugbúnaði. 

 
Námsefnið sem hér er að finna er samið af Sverri Hrafni Steindórssyni og er hluti af 

meistaraverkefni til M.Ed.-gráðu við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Greinargerð sem 

efninu fylgir má finna í gagnasafninu Skemmu. 

Mikilvægt er að nálgast efnið með því hugarfari að forritun sem hér er kennd sé eitthvað 

sem allir geti lært. Um leið þarf að muna að fólk býr yfir ólíkum hæfileikum, fer í efni sem 

þetta með ólíkum hætti og meðtekur það á sínum hraða. 

Hafa þarf í huga að það er ekki bara í lagi að gera alls konar mistök, höfundur hreinlega 

mælir með því. Ekkert verkefnanna sem hér eru lögð fram geta valdið tjóni! 

Námsefnið er reitt þannig fram að heiti meginkafla birtast á vinstri hönd. Þegar komið er 

inn í hvern kafla birtast undirþættir hans á hægri hönd. 
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Nokkur orð um námskrá grunnskóla 

Í Aðalnámskrá grunnskóla frá 2013 eru meðal annars birt þessi markmið fyrir unglingastig: 

 Að nemendur geti útskýrt einfaldan hugbúnað, eðli og uppbyggingu tölvu. 
 Að nemendur geti nýtt hugbúnað við forritun og miðlun þekkingar á fjölbreyttan og 

skapandi hátt. 

Í kaflanum Kennsluhættir og námsmat í upplýsinga – og tæknimennt segir meðal annars: 

„Nemendur þurfa að læra að nýta tæknina, átta sig á eðli hennar og uppbyggingu, auka 

skilning sinn á henni, t.d. með hönnun og þróun hugbúnaðar“ 

Undanfarin ár hefur áhugi á kennslu forritunnar aukist til muna á Íslandi. Finna má 

vísbendingar um þennan áhuga í skólanámskrám skóla um allt land sem og í þeirri 

frístundaiðju sem börnum stendur til boða að skóla loknum. Áherslan hefur hins vegar verið 

mikil á myndræna forritun fyrir yngri börn og mikill skortur er á kennsluefni í textabundinni 

forritun fyrir unglinga. Áhugasamir kennarar sem höfundur hefur rætt við nefna helst 

ókeypis efni sem í boði er á erlendum vefsetrum. Hér er reynt að bæta úr þessu með því að 

bjóða upp á aðgengilegt námsefni í Python skrifað á íslensku. 

Sverrir Hrafn Steindórsson Meistaraverkefni til M.Ed.-gráðu í grunnskólakennarafræðum 

við Kennaradeild 
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Inngangur 
Í þessum hluta verður farið yfir nokkur hagnýt atriði sem gott er að skima yfir í upphafi. 

Einnig getur verið gagnlegt að koma aftur að þessum kafla eftir að hafa öðlast dálitla reynslu 

en þá gæti reynst auðveldara að setja þessa hluti í samhengi. 

Hvað er breyta? 

Í Python er allt - heiltölur, kommutölur, strengir, stærri gagnatög eins og tætitöflur, föll og 

annað - útfært sem hlutir (e. objects). Við getum hugsað okkur hlut sem ílát sem inniheldur 

gögn. Hluturinn er af einhverju tagi, til dæmis heiltala, og hvað við getum gert við hlutinn 

ræðst af tagi hans. Langflest forritunarmál leyfa okkur skilgreina breytur (e. variables). 

Breytur eru nöfn sem vísa á gildi í minni tölvunnar og auðvelda okkur að nota þessi gildi í 

forritunum okkar. Í Python notum við jafnaðarmerki (=) til að veita breytu tiltekið gildi. 

1. >>> a = 7  
2. >>> print(a)  
3. 7   

Varðandi breytur er rétt að taka fram að breytur eru bara nöfn. Gildisveiting afritar ekki 

gildi heldur tengir hún einungis nafn við ákveðinn hlut sem inniheldur gögn. Nafnið sjálft er 

því frekar vísun á hlut frekar en hluturinn sjálfur. Ef við hugsum okkur jólapakka, þá gætum 

við hugsað okkur að hluturinn sé gjafapappírinn, gögnin séu gjöfin sjálf og breytan sé 

merkimiðinn. 

 

Til að kanna tag tiltekinnar breytu getum við notað fallið type(): 

4. >>> nafn = 'Blær'  
5. >>> type(nafn)   
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Python-skelin 

Hvar finn ég Python-skelina? 

Í sumum kóðadæmum eru línur sem byrja á þremur hægri fleygum (>>>) og tákna kvaðningu 

(e. prompt) Python-skeljarinnar. Þau gefa einungis til kynna að viðkomandi dæmi sé slegið 

inn í Python-skelina og eru fleygarnir því aldrei eitthvað sem notandinn slær inn. Á ensku er 

hún gjarnan kölluð The Python interactive console eða The Python shell en hér verður hún 

bara kölluð einu nafni; Python-skelin. Python-skelin gerir okkur kleift að prófa ákveðna 

eiginleika forritunarmálsins án þess að þurfa að búa til skrá og keyra hana. Þar höfum við 

aðgang að öllum innbyggðum föllum Python og forritseiningum sem eru aðgengileg á 

viðkomandi tölvu. 

Python-skelin býður einnig upp á notendavæna eiginleika: 

 Skipanasögu (e. command history), sem gerir okkur mögulegt að fletta til baka og 
leita að gömlum skipunum 

 Sjálf-fyllingu (e. auto-completion) 
 Að afrita og líma kóða, bæði inn í skelina og úr henni 
 Þegar við sláum eitthvað inn í Python-skelina sem hefur gildi þá endurtekur skelin 

það sem við skrifuðum. Tökum sem dæmi hvað gerist ef við sláum bara inn töluna 5. 

1. >>> 5  
2. 5   

Þessi eiginleiki gerir okkur kleift að spara smá tíma þegar við viljum prófa að reikna 

eitthvað eða athuga hvað ein skipun gerir. Þegar við erum að skrifa forrit þá þurfum við að 

nota innbyggða fallið print() til þess að prenta út gildi. Takið eftir að við getum líka notað 

print í skelinni og fáum sömu niðurstöðu og áður: 

1. >>> print(5) 
2. 5 

Við getum líka notað skelina til þess að reikna: 

1. >>> 5 + 5 
2. 10 

Annað sem getur verið gagnlegt við Python-skelina er að við getum skilgreint breytur og 

gefið þeim gildi. Þannig getum við prófað kóðabúta án þess að keyra heilu forritin. 

1. >>> a = 5 
2. >>> b = 10 
3. >>> c = a + b 
4. >>> c 
5. 15 
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Þó svo að skipanasagan sé geymd, þá eru breytur og annað slíkt einungis geymdar í 

vinnsluminni tölvunnar á meðan við notum Python-skelina. Því er ekki nauðsynlegt að hafa 

áhyggjur af geymsluplássi tölvunnar. Um leið og við lokum Python-skelinni þá gleymast allar 

breytur. 

En ef ég vil geyma forritið? 

Aðeins um ritla og Pythonskrár (.py) 

Þó svo að Python-skelin sé vissulega gagnlegt verkfæri þá hentar hún ekki til að skrifa lengri 

forrit. Þar að auki geymir hún alla hluti og kóða í vinnsluminni og glatar þeim því þegar við 

förum út úr henni. Þess vegna skulum við núna skoða hvernig við getum geymt kóðann 

okkar. Við getum skrifað Python-kóða í nánast hvaða ritli sem er og vistað með nafnaukanum 

.py. Til eru fjölmargir ritlar sem eru heppilegir fyrir forritun en athugið að ekki er heppilegt að 

nota svokölluð ritvinnsluforrit eins og til dæmis MS Word, þau eru ekki hugsuð fyrir ritun 

forritunarkóða. 

Margir ritlar bjóða stuðning við algeng forritunarmál með auðkenningu málskipanar (e. 

syntax highlighting), sjálfvirks inndráttar og fleira. Fyrir byrjendur er ekki endilega gott að 

velja of flókinn ritil og betra að einbeita sér að kóðanum sjálfum. 

Ef við notumst til dæmis við hinn formlega Python-ritil, IDLE, getum við vistað skránna og 

keyrt forritið að því loknu úr ritlinum. Skoðum hvernig það ferli gæti litið út í IDLE. 

Þegar við opnum IDLE tekur á móti okkur gluggi með Python-skelinni. Til að skrifa kóða til 

að vista smellum við á File í verkfærastiku gluggans og veljum New File. 
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Þá ætti að opnast nýr gluggi sem er auður ritill. 

 

Til að geta keyrt kóða úr ritlinum þurfum við að vista hann sem skrá. Mikilvægt er að hafa 

í huga að vista skrár áður en þær eru keyrðar, annars taka síðustu breytingar ekki gildi. 

 

Þegar við höfum vistað forritið okkar getum við keyrt það með því að smella á Run í 

verkfærastikunni og síðan á Run Module. Einnig er hægt að smella á F5 hnappinn á 

lyklaborðinu til að keyra forritið. 
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Frálag forritsins birtist svo í glugga Python-skeljarinnar. 

 

Málskipan (e. syntax) 

Málskipan forritunarmála eru reglur um það hvaða röðun og samsetning tákna teljast réttar 

fyrir viðkomandi forritunarmál. Málskipan hefur því áhrif á það hvernig forrit eru skrifuð og 

túlkuð (bæði af inningarkerfi og manneskjum). 
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Málskipan Python != flest önnur forritunarmál 

Hér verða taldir upp nokkrir þættir varðandi málskipan Python sem greinir það frá mörgum 

öðrum forritunarmálum. 

 Setningar þurfa ekki að enda á tákni (eins og t.d. ;) heldur enda þær með nýrri línu. 
 Eigi bálkur að tilheyra setningu er það tilgreint með tvípunkti (:). 
 Bálkar setninga eru skilgreindir með inndrætti (4 bil) en ekki slaufusvigum ({}). 
 Ekki þarf að tilgreina tag þegar breytur eru skilgreindar. 
 Oft eru notuð orð í stað tákna (dæmi: `and` í stað `&&`). 

Skoðum stutt dæmi þar sem þessir þættir koma fyrir: 

1. x = 1   
2. while x < 20:  
3.     print("Spennandi skilaboð")  
4.     x += 1   

 

Markmið Python með þessum reglum er að kóðinn verði sem snyrtilegastur og auðlesinn. 

Mörg forritunarmál nota tákn eins og slaufusviga ({ }) eða lykilorð eins og begin og end til 

að skorða af kóðahluta. Í þeim forritunarmálum þykir það yfirleitt góður siður að halda sig 

við sama inndrátt af festu og stundum mæla höfundar með ákveðnum siðum varðandi hluti 

eins og inndrátt og línuskil. Allt er þetta gert með það að markmiði að kóði verði læsilegri 

fyrir sem flesta.  

Við hönnun Python ákvað Guido Van Rossum (höfundur Python) að inndráttur ætti að 

vera nóg til að skilgreina uppbyggingu forrita og forðaðist því sem mest notkun sviga og 

slaufusviga. Þessi ákvörðun markaði Python ákveðna sérstöðu og þetta er nokkuð sem 

byrjendur taka oft eftir og þeim sem hafa reynslu af öðrum forritunarmálum finnst þetta 

stundum skrítið.  

Frátekin orð 

Í Python eru nokkur frátekin orð sem ekki má nota sem nöfn fyrir breytur, föll eða nein 

kennimerki (e. identifiers). Þessi fráteknu orð eru öll rituð með lágstöfum og mega auðvitað 

alveg koma fyrir sem hluti af öðru orði (til dæmis not í notandi). 
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ÞESSI ERU FRÁTEKIN 

and as assert 

async await break 

class continue def 

del elif else 

except exec False 

finally for from 

global if import 

in is lambda 

None nonlocal not 

or pass print 

raise return True 

try while with 

yield   

 

Athugasemdir - fyrir aftan \ 

Athugasemdir (e. comments) innihalda texta í forritum sem þýðendur (e. compilers) og 

túlkar (e.interpreters) hunsa. Ólík forritunarmál nota ólík tákn fyrir athugasemdir en Python 

notar millumerki #. 

Ef lína byrjar á millumerki sleppir Python-túlkurinn þeirri línu en ef millumerki kemur fyrir 

síðar í línu, þá les túlkurinn línuna að millumerkinu og fer svo í næstu línu. 

1. # Þetta er athugasemd  
2. >>> print('Mikilvæg skilaboð') # Þetta er líka athugasemd  
3. Mikilvæg skilaboð   

 

Myllumerkið er fyrir staka línu en við ákveðnar aðstæður gætum við viljað láta 

athugasemd spanna fleiri en eina línu og án þess að hver þeirra byrji á millumerki. Til að gera 

það getum við notað þrjú högg í röð (''') til að hefja athugasemd og svo þrjú högg til að enda 

hana. Athugasemdir sem þessi geta til dæmis reynst gagnlegar við upphaf kóða til að útskýra 
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virkni hans, bæði til áminningar fyrir þann sem skrifar en einnig fyrir aðra sem eiga mögulega 

eftir að lesa kóðann. 

1. ''   
2. '   
3. Þetta er athugasemd sem spannar margar línur.   
4. ''   
5. '   

 

Þó svo að athugasemdir fylgi ekki öllum dæmum, þá getur verið mjög gagnlegt að skrifa 

sínar eigin athugasemdir. Það á sérstaklega við ef efnið er flókið eða tengist kannski 

einhverju sem við notum sjaldan. Það getur komið sér vel að eiga til kóðadæmi með góðum 

athugasemdum, til dæmis þar sem notuð er ákveðin forritseining. 

Góður forritari skrifar góðar athugasemdir. 

Villuboð - ekki taka þeim illa! 

Tilgangur villuboðanna er ekki að láta okkur líða illa. Þau eru til að hjálpa okkur að finna út úr 

villum sem upp koma. Það munu koma upp villur, það gerist hjá öllum, sama hvort við erum 

byrjendur eða með áratuga reynslu! 

Algengustu villur eru einfaldar innsláttarvillur og því getur verið mjög gagnlegt að lesa yfir 

villuboðin því þau benda okkur gjarnan á staðsetningu villunnar. 

Margir tala um að aflúsa kóða þegar villur eru lagaðar en það hugtak kemur frá enska 

orðinu debugging. Hugtakið debugging er gjarnan kennt við Grace Hopper en hún notaði það 

hugtak þegar hún, ásamt samstarfsfólki hennar, fjarlægði pöddur úr tölvum á fimmta áratug 

síðustu aldar. 
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Ekki bara lesa, prófa þú líka! 

Þar sem kóðadæmi koma fyrir er mikilvægt að allir prófi sjálfir. Enn betra er að prófa líka að 

gera breytingar á dæmum til að átta sig betur á virkninni og hvaða hlutir gera hvað. 

Endurtekning 

Þegar við höfum leyst ákveðið verkefni getur verið mjög gagnlegt að leysa það aftur frá 

grunni og þá með því að nota leiðbeiningar sem minnst. Þegar við getum leyst verkefni án 

þess að kíkja á lausnina ... 
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Uppsetning Python 
Í þessum hluta er að finna leiðbeiningar varðandi það að setja upp Python. Ferlið er ólíkt á 

milli stýrikerfa en Python fylgir yfirleitt með GNU/Linux-stýrikerfum en aldrei með MS-

Windows eða MacOS. 

Windows 

Þar sem að Python fylgir ekki með Windows þurfum við að byrja á að sækja uppsetningarskrá 

af vefsetri Python. Opnið vafra og sláið inn slóðina www.python.org/downloads og leitið að 

hnappi fyrir nýjustu útgáfuna. Þar ætti að standa Download Python 3.x.x þar sem x gefur til 

kynna útgáfunúmerið. Þegar þetta er skrifað þá er nýjasta útgáfan 3.7.0. 

 
 

Smellið og hnappinn og halið niður viðkomandi skrá. Opnið möppuna þar sem skráin er 

vistuð (t.d. Downloads) og tvísmellið á skránna sem þið voruð að sækja. 

 

 
 

Við það opnast uppsetningargluggi fyrir Python. Veljið Install Now. Þið gætuð þurft að 

staðfesta að það eigi að setja upp Python. Smellið á Yes og leyfið vélinni að vinna. 
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Þegar uppsetningu er lokið ætti að koma gluggi sem á stendur Setup was successful. Áður 

en þið lokið honum skulið þið smella á Disable path length limit. Það er gert svo að hægt sé 

að keyra Python skrár sem eru geymdar í hreiðruðum möppum. 

 

 

Núna ætti að vera komið nýtt forrit á vélina sem heitir IDLE (Python 3.x 32-bit). IDLE 

virkar sem Python skel og við getum einnig notað forritið til þess að búa til python skrár 

(með endinguna .py) sem við notum til þess að halda utan um kóðana okkar. 
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Við þurfum ekki að nota IDLE til þess að keyra Python - við getum líka notað forrit sem 

heitir Command Promt sem fylgir með Windows. Smellið á Start hnappinn og leitið að CMD. 

Sláið inn Python í gluggann. Jafnvel þó að þetta forrit virki á mjög sambærilegan hátt og IDLE 

þá er það ekki mjög notendavænt og því skulum við halda okkur við að nota IDLE. 

MacOS 

Þar sem Python 3 fylgir ekki með MacOS þurfum við að setja það upp sjálf. Leiðin sem við 

munum skoða hér til að setja upp Python 3 á MacOS er ekki eina leiðin til að setja upp 

hugbúnað. Til dæmis er mögulegt að setja upp svokallaðan pakkastjóra (e. package manager) 

sem sér um að setja upp fyrir okkur hugbúnað eins og Python. Dæmi um slíkan hugbúnað 

fyrir MacOS er brew. Hér verður hins vegar ekki farið yfir það ferli og einungis skoðuð sú leið 

að fara inn á vefsetur Python og sækja uppsetningarskránna. 

Opnið vafra og sláið inn slóðina www.python.org og smellið á Downloads. Vefþjónninn 

ætti að átta sig á því hvaða stýrikerfi þið notið en ef ekki þá smellið á Mac OS X í 

fellilistanum. Smellið því næst á þá útgáfu af Python sem þið viljið sækja. Á myndinni hér að 

neðan er einungis útgáfa 3.7.0 í boði og því myndum við smella á hana. 
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Við þetta fáum við uppsetningarskrá af skráarsniðinu pkg. Algengast er að vafrar visti 

skrár í Downloads möppuna og ef við opnum hana ættum við að sjá uppsetningarskránna líkt 

og á næstu mynd.  

 
Ef við tvísmellum á uppsetningarskránna hefst uppsetningarferlið og gluggi, líkt og á 

næstu mynd, opnast sem tilgreinir hvaða útgáfu Python við eru að fara að setja upp. Auk 

þess lætur hann okkur vita að auk Python (forritunarmálsins) verði settur upp Python-ritillinn 

IDLE. 
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Eftir að við smellum á Continue-hnappinn birtast okkur upplýsingar, meðal annars 

varðandi það að upp verði settar tvær gerðir af þessari Python-útgáfu, annars vegar 64-bita 

og hins vegar 32-bita. Þetta eru ekki upplýsingar sem við þurfum að hafa áhyggjur af á þessu 

stigi en þær eru ætlaðar þeim sem vilja skrifa forrit og hugbúnað sem er afturhæfur eldri 

útgáfum af Mac OS. 

 
Eftir að við smellum aftur á Continue-hnappin birtist okkur kvaðning í minni glugga (sjá 

næstu mynd) sem spyr hvort við samþykkjum þá skilmála sem fylgja leyfi Python. Eftir að við 

höfum kynnt okkur leyfið getum við haldið áfram með því að smella á Agree-hnappinn.  
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Eftir að við höfum samþykkt skilmála Python þurfum við að slá inn lykilorð notandans til 

að uppsetningin geti farið fram. Til að halda áfram þarf að smella á 'Install Software'- 

hnappinn (sjá næstu mynd). 

 
Að lokum fáum við skilaboð um að uppsetning hafi heppnast. Þá getum við smellt á 

Close-hnappinn og þar með er uppsetningarferlinu lokið. 
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Til að opna IDLE (og Python-skelina) má nota Finder og slá inn idle (sjá næstu mynd). 

 

Einnig er mögulegt að opna Python-skelina í gegnum Terminal (til dæmis í gegnum 

Finder) og slá þar inn python3. Við það fáum við upp Python-skelina líkt og á myndinni hér að 

neðan. 
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GNU/Linux 

Fyrir þá sem nota GNU/Linux stýrikerfi er oftast mjög lítið sem þarf að gera vegna þess að 

Python 3 hefur oftast þegar verið upp sett. Ef notað er til dæmis Ubuntu eða Raspbian (fyrir 

Raspberry Pi) þá má ganga að því vísu að Python 3 sé hluti af stýrikerfinu. 

Fyrir Ubuntu má setja IDLE upp með skipuninni sudo apt install idle3 eða með því leita í 

Ubuntu Software.  
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Fyrstu gagnatögin 
Í þessum hluta munum við byrja á að skoða einföldustu gagnatögin í Python. 

Þau tög sem koma fyrir í þessum kafla eru: 

 Tölustafir 
 Heiltölur (e. integers) 
 Hlaupakommutölur (e. floating point numbers) 

 Strengir (e. strings) 
 Algeng föll fyrir strengi 

 Boole 

Tölustafir 

Í mörgum forritunarmálum er ekki nóg að henda einhverri tölu inn í kóðann og ætlast til að 

allt virki. Við slíkar aðstæður þurfum við einnig að tilgreina hvers konar tölur við erum með. 

Það geta verið heiltölur (e. integers) eða hlaupakommutölur (e. floating-point numbers) og 

þessar tegundir skiptast jafnvel í nokkrar gerðir taga (e. types). Dæmið hér á eftir er úr Java. 

1. int tala1 = 1337;   
2. double tala2 = 3.1415926535;   

Í Python þurfum við aftur á móti ekki að tilgreina sérstaklega tag talna þegar við 

skilgreinum („búum til“) breytur. 

1. tala1  =  1337   
2. tala2  =  3.1415926535     

Í síðasta dæminu verður breytan tala1 heiltala (int) og þar sem seinni talan innheldur 

kommu, þá verður tala2 skilgreind sem kommutala (float). Við getum þurft að tilgreina tag ef 

við viljum breyta því síðar (eftir að breytan hefur verið skilgreind). 

Heiltölur (e. integers) 

Heiltölur eru allar tölur sem hafa ekki kommu (heil tala) en þær geta líka verið neikvæðar. 

Það gæti þvi verið 5, 1337, -99 eða bara 0. Eitt af því sem Python 3 hefur fram yfir Python 2 

er hversu stórar heiltölur geta orðið. Í Python 2 er venjuleg heiltala (int) 32-bita en það þýðir 

að hún getur verið á bilinu -2,147,483,648 til 2,147,483,647. Af hverju er neikvæða talan 

stærri? Vegna þess að núll (0) telst jákvæð. Python 2 hefur einnig heiltölu gagnatag sem 

heitir long sem býður upp á 64-bita tölur (263). Þetta er svipað og í Java forritunarmálinu þar 

sem heiltölur (int) eru sjálfgefið 32-bit en svo eru önnur tög eins og long (64-bita), short (16-

bita) og byte (8-bita). Í Python 3 er þetta talsvert einfaldara og þar er heiltalan bara eitt tag 

(int) og hún getur verið meira 64 bita. Tökum sem dæmi töluna Googol sem er 10100 (tíu í 

veldinu hundrað!). 
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1. >>> googol = 10 * * 100  
2. >>> googol 100000000000000000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000000000000000000  
3. >>> googol * googol 100000000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000  

4. >>>   

 

Við munum hins vera ekki þurfa á svo stórum tölum að halda í bráð. 

Hlaupakommutölur (e. floating-point numbers / "floats") 

Hlaupakommutölur hafa, öfugt við heiltölur, kommu og minnst einn aukastaf. Fyrir 

kommutölu (float) er fimm ekki bara fimm, heldur fimm-komma-núll (5,0). 

Reikniaðgerðir 

Við getum notað Python til að framkvæma alla útreikninga. Við þurfum bara að vita hvernig 

við útskýrum dæmið svo Python skilji það. Hér að neðan er tafla með einföldustu virkjunum 

en við lærum meira um útreikninga síðar. 

 

Virki Lýsing - virkni Dæmi Útkoma 

+ Samlagning 9 + 5 14 

- Frádráttur 9 - 5 4 

* Margföldun 9 * 5 45 

/ Deiling 9 / 5 1.8 

// Heiltöludeiling 9 // 5 1 

% Stofnleif (e. modulus) 9 % 5 4 

** Veldisreikningur 9 ** 5 59049 

 

Líklega kannast flestir við fyrstu fjóra virkjana í töflunni en við skulum fara aðeins yfir hina 

þrjá. Heiltöludeiling virkar þannig að við deilingu verða engir aukastafir í útkomunni (við 

munum að heiltölur vilja engar kommur). Stofnleif virkar þannig að útkoman verður 

afgangurinn eftir deilingu. Ef við hugsum um dæmið í töflunni (9 % 5), þá virkar það eins og 

heiltöludeiling en í stað þess að fá að vita hversu oft fimm gengur upp í níu, þá fáum við að 

vita hversu mikið verður eftir. Veldisreikningur er líklega mörgum kunnugur en táknin (**) 
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eru kannski ekki jafn kunnugleg. Algengt er að níu í fimmta veldi sé skrifað 95 og á 

vasareiknum er táknið oft uppfleygur 9^5. Reikniaðgerðin níu í fimmta veldi er í raun 9 * 9 * 

9 * 9 * 9 = 59049. 

Röð aðgerða 

Þegar við framkvæmum útreikninga þar sem notast er við fleiri en einn virkja, til dæmis þar 

sem bæði er samlagning og margföldun, þá eru ákveðnar aðgerðir framkvæmdar á undan 

öðrum. Til dæmis er margföldun framkvæmd á undan samlagningu. Skoðum einfalt dæmi: 

1. >>> 1 + 2 * 3  
2. 7   

Af hverju er svarið sjö? Það er vegna þess að margföldunin er framkvæmd á undan 

samlagningunni og því er dæmið í raun 1 + 6. Svarið hefur líklega ekki komið mörgum á óvart 

því þetta er algjörlega samkvæmt því sem við höfum lært í stærðfræði. Ef við viljum 

framkvæma samlagninguna fyrst, þá getum við notað sviga: 

1. >>>  (1  +  2)  *  3   
2. 9     

Við getum alltaf notað sviga ef við viljum vera alveg viss um að röð aðgerða sé eins og við 

ætluðum. Það getur verið gagnlegt þegar útreikningar eru orðnir flóknari en dæmin hér á 

undan. Auka svigar skaða ekki og við getum prófað fyrra dæmið aftur með óþarfa svigum: 

1. >>> 1 + (2 * 3)  
2. 7   

Tagskipti (e. type conversion) 

Ef við notum heiltölur og kommutölur saman í reikniaðgerð verður útkoman alltaf 

kommutala. Einnig fáum við alltaf kommutölu við deilingu, jafnvel þó svo að báðar tölurnar 

séu heiltölur. Ef við viljum ekki fá kommutölu þurfum við að nota heiltöludeilingu. 

Við getum breytt heiltölu í kommutölu ef þörf er á. Það sem gerist, fyrir utan að 

gagnatagið breytist, er að talan fær kommu. Við getum líka breytt kommutölu í heiltölu. Þá 

þurfum við hins vegar að hafa í huga að heiltölur eru ekki eins nákvæmar og kommutölur og 

við tagskiptin gilda ekki sömu reglur um námundun og við lærðum í stærðfræði. Til að breyta 

í heiltölu notum við fallið int() og til að breyta í kommutölu notum við fallið float(). Við getum 

bæði notað þessi föll á breytur og einstaka tölur. Skoðum dæmi: 

1. >>> int(0.9999999999999999)  
2. 0  
3. >>> int(0.99999999999999999)  
4. 1  
5. >>> x = 1337  
6. >>> float(x)  



 

71 

7. 1337.0  
8. >>>   

 

Boole-tag (e. boolean) 

Boole-tög eru einföld fyrirbæri að því leyti að þau geta bara haft tvö möguleg gildi, satt eða 

ósatt. Í Python er það True eða False. Þau eru kennd við stærðfræðinginn George Boole og 

kemur kemur nafnið þaðan. Boole-segðir leiða af sér gildin True eða False. Skoðum dæmi 

(tvær segðir) þar sem við notum virkjann == til að bera saman tvö gildi og niðurstaðan verður 

annað hvort True eða False: 

1. >>> 1 == 1  
2. True  
3. >>> 1 == 2  
4. False  
5. >>>   

Í dæminu hérna áðan notuðum við virkjann == en hann er einn af nokkrum 

samanburðarvirkjum (e. comparison operators). Hér sjáum við hina: 

  

x != y x er ekki jafnt og y 

x > y x er meira en y 

x < y x er minna en y 

x >= y x er meira eða jafnt og y 

x <= y x er minna eða jafnt og y 

x is y x er það sama og y 

x is not y x er ekki það sama og y 

True og False eru sérstök gildi sem tilheyra taginu bool og þau eru ekki strengir. Athugið 

að þau verða að byrja á hástaf (stórum staf). 

1. >>> type(True)  
2. < class 'bool' >  
3. >>> type(False)  
4. < class 'bool' >  
5. >>>   

Strengir (e. strings) 

Strengir eru fyrsta dæmið um runur í Python (e. squence) sem við skoðum. Síðar skoðum við 

önnur tög sem geta innihaldið runur af hverju sem er en strengir eru runur prenttákna 
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(bókstafa, tölustafa eða annarra tákna). Í Python eru strengir óbreytanlegir (e. immutable) 

sem þýðir að þegar við höfum búið til streng, þá getum við ekki breytt honum. Við getum 

hins vegar afritað hann með breytingum en við skoðum það einmitt í þessum hluta. Það er 

misjafnt á milli ólíkra forritunarmála hvort strengir, eða önnur gagnatög, séu óbreytanleg. 

Hvernig búum við til strengi? 

Við búum til strengi í Python með því að setja tilvitnunarmerki (gæsalappir) utan um textann 

eða táknin sem eiga að verða strengur. Í Python þurfum við ekki að tilgreina sérstaklega að 

breyta eigi að vera strengur. Ef við setjum tilvitnunarmerki utan um gildi breytunnar, þá 

ákveður Python að þar sé strengur á ferðinni: 

1. >>> strengur = "Ég er strengur :)"   

Strengir geta líka verið tómir (e. empty string). 

1. >>> tomur_strengur = ""   

Við getum bæði notað högg (') eða tvíhögg (") en megum þó ekki blanda þeim saman. 

Python notar alltaf högg (einföld, ekki tvíhögg). Við skulum skoða nokkur dæmi til að átta 

okkur betur á þessu: 

1. >>> 'Kátir'   
2. 'Kátir'  
3. >>> "krakkar"   
4. 'krakkar'   

Hérna prófum við að blanda þeim saman: 

1. >>> " Ha? Má þetta ekki? '   
2.   File "<stdin>", line 1  
3.     " Ha? Má þetta ekki? ' ^ SyntaxError: EOL 

while scanning string literal   

Python-túlkurinn lætur okkur vita að þetta gangi ekki upp. Við fáum einnig athugasemd 

ef við notum sömu tilvitnunarmerkin utan um strenginn og inni í strengnum. 

1. >>> "Jújú, þetta var bara "   
2. fínt ""   
3. File "<stdin>", line 1 "Jújú, þetta var bara "   
4. fínt "" ^ SyntaxError: invalid syntax   

Til að laga þetta höfum við tvo möguleika. Við gætum skipt ytri tvíhöggunum út fyrir stök 

högg eða notað tvíhögg utan um strenginn og þá einföld inni í honum (sjá dæmið hér að 

neðan). Þetta er ástæða þess að Python styður bæði táknin fyrir strengi: 

1. >>> 'Jújú, þetta var bara "fínt"'   
2. 'Jújú, þetta var bara "fínt"'   
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Hins vegar getum við notað svokallaðan lausnarstaf (e. escape character) sem er öfugt 

skástrik (). Þar með erum við búin að segja Python-túlknum að innri tvíhöggin séu bara hluti 

af strengnum. 

1. >>> "Jújú, þetta var bara \"fínt\""   
2. 'Jújú, þetta var bara "fínt"'   

 

Strengir sem spanna margar línur 

En hvað ef strengurinn minn þarf að hafa línuskil (vera í mörgum línum)? Ef við hefjum 

strenginn á þremur höggum ''' (eða """), þá getum við skrifa hverja línu fyrir sig, ýtt svo á 

færsluhnappinn (enter takkann). Við það förum við áfram niður um eina línu. Punktarnir þrír 

sem birtast ... eru bara til að gefa til kynna að við séum enn að skrifa strenginn. Við getum 

byrjað á nýrri línu eins oft og við þurfum. Til að enda strenginn lokum við honum með ''' og 

ýtum á færsluhnappinn: 

1. >>> '''Þetta er lína nr. 1 
2. ... þetta er lína nr.2 
3. ... þetta er lína nr.3 
4. ... þetta er lína nr.4 
5. ... hvað þarftu margar línur ? '''   
6. 'Þetta er lína nr. 1\nþetta er lína nr. 2\nþetta er lína nr. 3\nþ

etta er lína nr. 4\nhvað þarftu margar línur?'  
7. >>>   

 

Hvers vegna var strengurinn prentaður í einni línu og með einhver öfug skástrik og n (\n) 

á milli? Strengurinn var í raun birtur eins og hann er geymdur. Til að Python viti hvar við 

viljum hafa línuskil, þá bætir það \n inn í strenginn þar sem nýja línan á að byrja. Ef við 

notum prentfallið print(), þá les Python línuskilin og raðar línunum eins og við viljum: 

1. >>>  print('''Þetta er lína nr. 1 
2. ...þetta  er  lína  nr.2 
3. ...þetta  er  lína  nr.3 
4. ...þetta  er  lína  nr.4 
5. ...hvað  þarftu  margar  línur  ?  ''')             
6. Þetta  er  lína  nr.1   
7. þetta  er  lína  nr.2   
8. þetta  er  lína  nr.3   
9. þetta  er  lína  nr.4   
10. hvað  þarftu  margar  línur  ?    
11. >>>      
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Við getum líka alltaf bætt \n inn í strengina okkar ef við viljum fá línuskil: 

1. >>>  print("Stundum\ner flott að\nfara í nýja\nlínu\n\nen ekki al
ltaf ;)")   

2. Stundum   
3. er flott að 
4. fara í nýja  
5. línu  
6.  
7. en ekki alltaf;)   
8. >>>      

Lausnarstafur (e. Escape key) 

Lausnarstafur er notaður við aðstæður þar sem við viljum breyta ákveðinni virkni. Við getum 

bæði notað hann til að koma í veg fyrir ákveðna virkni og til að draga fram ákveðna virkni. Í 

Python er lausnarstafurinn það sem við köllum öfugt skástrik \. Við notum hann til dæmis til 

að þvinga nýja línu í streng með því að nota \n. 

1. >>> nyr_strengur = 'Góðan daginn \nHvað segir þú gott?'  
2. >>> print(nyr_strengur)  
3. Góðan daginn  
4. Hvað segir þú gott ?  
5. >>>   

Við gætum þurft til dæmis þurft að nota lausnarstaf til að láta vita að við viljum ekki loka 

streng. 

1. >>> annar_strengur = 'Er betra að nota " eða \' fyrir strengi?'  
2. >>> print(annar_strengur)  
3. Er betra að nota " eða ' fyrir strengi?  
4. >>>   

Ef við hefðum ekki notað lausnarstafinn í seinna dæminu, þá hefðum við fengið villuboð 

því Python-túlkurinn hefði talið að seinni komman (') hefði verið til að loka strengnum. Allt 

sem á eftir henni kæmi í sömu línu væri því bara bull sem þyrfti að laga. 

1. >>> annar_strengur = 'Er betra að nota " eða \'fyrir strengi ? '  
2.   File "<stdin>", line 1  
3.     annar_strengur = 'Er betra að nota " eða fyrir strengi ? '  
4.                                                  ^  
5. SyntaxError : invalid syntax   

Strengjum skeytt saman 

Við getum skeytt saman mörgum strengjum með því að setja + á milli þeirra og þar með 

verða þeir að einum. Höfum þó í huga að ekki verður bætt við bili á milli þeirra. 
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1. >>> "gaman" + "saman"   
2. 'gamansaman'  
3. >>>   

Við gætum bætt við bili, aftast í fyrri strenginn... 

1. >>> "gaman " + "saman"   
2. 'gaman saman'  
3. >>>   

Ef við notum hins vegar print() getum við prentað báða strengina og sett kommu (,) á 

milli þeirra. Þá sér prentfallið um að hafa bil á milli þeirra: 

1. >>> print("gaman", "saman")  
2. gaman saman  
3. >>>   

Við getum ekki skeytt strengjum við önnur gagnatög með + án þess að umbreyta þeim í 

streng fyrst. 

1. >>> "Svar við öllu: " + 42  
2. Traceback(most recent call last):  
3.   File "<stdin>", line 1, in < module >  
4. TypeError: Can 't convert 'int ' object to str implicitly  
5. >>>   

Við gætum skipt um tag fyrir heiltöluna 42 

1. >>> "Svar við öllu: " + str(42)   
2. 'Svar við öllu: 42'   

Ef við notum print() og kommu (,) þurfum við ekki að hafa áhyggjur af þessu því print() 

sér um að breyta öðrum gagnatögum í streng. 

1. >>> print("Svar við öllu:", 42)  
2. Svar við öllu: 42   

Tagskipti - og strengurinn verður ... 

Hver er munurinn á 1337 og '1337' ? Voðalega lítill en samt er þarna mikilvægur munur 

vegna þess að fyrra gildið er heiltala en hið síðara er strengur. Við vorum búin að komast að 

því að við getum ekki skeytt streng saman við önnur gagnatög án þess að umbreyta þeim 

fyrst í streng. En ef við umbreytum heiltölunni 1337 í streng og skeytum saman við strenginn 

'1337' hvað gerist þá? Við getum notað fallið str() sem breytir öðru tagi í streng 

1. >>> print(str(1337) + '1337')  
2. 13371337  
3. >>>   

Þetta var [umdeilanlega] áhugavert en ekki það sem við vorum að leita eftir. 1337 + 1337 

er alveg örugglega ekki 13371337. Rétt eins og við getum breytt heiltölu í kommutölu og 

öfugt með föllunum int() og float(), þá getum við umbreytt streng í heiltölu eða kommutölu. 
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Hins vegar verður strengurinn að vera tala. Strengurinn má ekki innihalda bókstafi eða önnur 

tákn og kallast tölustafastrengur (e. numeric string). Hann má reyndar innihalda punkt og þá 

getur hann orðið að kommutölu. 

1. >>> int(55 a)  
2. File "<stdin>", line 1  
3. int(55 a)  
4. ^  
5. SyntaxError: invalid syntax  
6. >>>  
 
1. >>> int('55')  
2. 55  
3. >>>  
4. >>> float('123.456')  
5. 123.456  
6. >>>   

Þá skulum við prófa aftur að leggja saman 1337 og '1337' en í þetta skiptið skulum við 

breyta strengnum í heiltölu: 

1. >>> print(1337 + int('1337'))  
2. 2674  
3. >>>   

Útdráttur (e. extraction) og Sneiðing (e. slicing) 

Til að sækja ákveðinn hluta strengs getum við notað útdráttur (e. extraction). Það gerum við 

með því að setja hornklofa fyrir aftan breytunafn viðkomandi strengs. Skoðum dæmi þar sem 

við skilgreinum streng sem breytu og sækjum (drögum út úr) honum ákveðinn staf með því 

að vísa í sætisnúmerið hans (e. index). 

1. >>> skilabod = 'Þetta er góður dagur'  
2. >>> print(skilabod[1])  
3. e   

Mögulega hefur einhver skoðað síðasta dæmið og orðið hissa þegar við prentuðum 

stak/staf númer 1 og fengum e sem er ekki fyrsti stafurinn í strengnum. Þarna komum við að 

nokkru sem mörgum finnst skrítið í fyrstu en flestir, ef ekki allir venjast mjög fljótt. Þegar við 

notum vísa (e. index) með tögum sem innihalda hluti (strengir innihalda stafi), þá þurfum við 

að byrja að telja frá núlli. Ef við skoðum aftur sama dæmið og síðast en vísum núna í sæti 0, 

þá ættum við að fá fyrsta stafinn úr strengnum. 

1. >>> skilabod = 'Þetta er góður dagur'  
2. >>> print(skilabod[0])  
3. Þ   
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Nú þegar við vitum hvernig er hægt að sækja einstaka stafi úr strengjum, þá viljum við 

auðvitað vita hvernig við sækjum marga stafi í einu. Við getum sótt hluta úr streng með 

aðferð sem kallast að sneiða (e. slicing) strengi. Við tilgreinum fyrsta og síðasta stafinn sem 

við viljum sækja með því að setja sætistölur þeirra innan hornklofa með tvípunkt á milli. Nú 

skulum við ná orðinu góður úr strengnum sem við notuðum síðast. 

1. >>> skilabod = 'Þetta er góður dagur'  
2. >>> print(skilabod[9: 12])  
3. góð   

Þarna settum við hornklofa aftan við breytuna skilabod og drógum út alla stafi frá sæti nr. 

9 og að sæti nr. 12 (stafur nr. 12 fylgir ekki með). Athugið að stafurinn ð er númer 11. Í 

sumum tilfellum viljum við sneiða frá öðrum hvorum enda strengsins og þá megum við 

sleppa sætistölunni þeim megin. Skoðum dæmi þar sem við draga út úr strengnum Þetta er 

en þá getum við sleppt tölunni, þó svo að það sé frekar einfalt að setja bara núll. 

1. >>> skilabod = 'Þetta er góður dagur'  
2. >>> print(skilabod[: 8])  
3. Þetta er  

Til að sneiða aftan af strengnum sleppum við svo bara seinni tölunni. Kosturinn við það sá 

að þá þurfum við ekki að vita síðustu sætistöluna. 

1. >>> skilabod = 'Þetta er góður dagur'  
2. >>> print(skilabod[15: ])  
3. dagur   

Stutt samantekt fyrir sneiðingu:  

[:] dregur út alla rununa (allan strenginn), frá upphafi til enda. [upphafstala :] dregur út 

hlutann frá upphafstölunni (sem við skilgreindum) og að enda. [: endatala] dregur út hluta 

frá upphafi (sæti 0) og að endatölunni (sem við skilgreindum). [upphafstala : endatala] 

dregur einungis út þann hluta sem er frá upphafstölunni og að endatölunni. [upphafstala : 

endatala : skrefastærð] dregur, eins og í dæminu á undan það bil sem við skilgreinum en 

hoppar yfir stök. Ef við setjum 2 í skrefastærð, þá drögum við út annað hvert stak. 

Strengir - innbyggð föll 

Python-forritunarmálinu fylgja ýmis innbyggð föll og sum þeirra eru sérstaklega fyrir strengi. 

Þar sem að strengir eru óbreytanlegir (e. immutable), þá er gott að hafa í huga að þegar við 

notum þessi föll, þá erum við ekki að breyta upprunalega strengnum heldur býr Python til 

nýjan streng með þeim breytingum sem viðkomandi fall hefur í för með sér og skilar honum. 

Ef við viljum geyma útkomuna, þá höfum við síðan möguleika á að færa útkomuna undir nýja 

breytu eða endurnýta upprunalega breytunafnið.  
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Hér á eftir skoðum við nokkur algeng föll, hvað þau gera og hvernig við notum þau. Flest 

þeirra virka þannig að fallinu er skeytt aftan við breytu með punkt á milli (breyta.fall()). Í 

sumum tilfellum viljum við nota fleiri en eitt fall í einu og þá getum við skeytt fleiri föllum 

aftan á hvert annað (breyta.fall_1().fall_2()). 

Hér að neðan er farið yfir nokkur algeng föll sem geta reynst gagnleg við úrlausn 

verkefna: 

upper() & lower() 

Fallið upper() hefur þá virkni að gera alla stafi í streng að hástöfum. 

1. >>> strengur = 'Eru ekki allir hressir?'  
2. >>> print(strengur.lower())  
3. eru ekki allir hressir ?   

Öfugt við upper() þá hefur lower() þá virkni að gera alla stafi að lágstöfum. 

1. >>> strengur = 'Eru ekki allir hressir?'  
2. >>> print(strengur.upper())  
3. ERU EKKI ALLIR HRESSIR ?   

captalize() & title() 

Fallið capitalize() gerir einungis fyrsta staf strengs að hástaf. 

1. >>> nafn = 'svampur sveinsson'  
2. >>> print(nafn.capitalize())  
3. Svampur sveinsson   

Fallið title() gerir ekki bara fyrsta staf strengsins að hástaf heldur gerir það fyrsta staf allra 

orða innan strengsins að hástaf. 

1. >>> nafn = 'svampur sveinsson'  
2. >>> print(nafn.title())  
3. Svampur Sveinsson   

len() 

Fallið len() hefur það hlutverk að segja okkur hver „lengd“ tiltekinnar breytu er. Þetta fall er 

ekki einungis ætlað strengjum en þegar við notum það með strengjum þá skilar það okkur 

fjölda stafa í streng og þá eru bil talin með. Skilagildi (e. return value) fallsins er alltaf heiltala. 

Öfugt við flest föll sem við skoðum í þessum hluta, þá er þessu falli ekki skeytt aftan á 

breytuna í kóðanum heldur setjum við breytunafnið á milli sviga fallsins (fall(breyta)). 

1. >>>  langur_strengur  =  'Ekkert svo langur!'   
2. >>>  len(langur_strengur)   
3. 18     
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index() 

Fallið index() skilar sætistölu ákveðins lesgildis (stafs) í streng. Við tilgreinum það lesgildi sem 

við viljum fá innan sviga fallsins. Eins og fram kom í kaflanum um útdrátt og sneiðingu, þá er 

fyrsta sætistalan núll. Við þurfum svo að muna að hafa högg utan um lesgildi (staf) sem við 

leitum af. 

1. >>> stafir = 'abcdefg'  
2. >>> stafir.index('d')  
3. 3   

join() 

Fallið join() skeytir saman tveimur strengjum. Til að nota það skeytum við því bæði aftan við 

breytu (eða streng sem er ekki innan breytu) og það tekur við breytu innan sviganna 

(strengur1.join(strengur2)). Það sem gerist síðan er að fallið tekur fyrri strenginn og stingur 

honum inn á milli allra stafa seinni strengsins. 

1. >>> a = 'abc'  
2. >>> b = '123'  
3. >>> print(a.join(b))  
4. 1abc2abc3  
5. >>> print(b.join(a))  
6. a123b123c   

Skoðum annað dæmi þar sem við notum fallið til að bæta bilum inn í streng. Takið eftir 

að bilið er á milli högganna (' '). 

1. >>> hetja = 'Batman'  
2. >>> print(' '.join(hetja))  
3. B a t m a n   

Fallið join() er einnig notað fyrir lista og verður fjallað nánar um það í kaflanum um föll 

fyrir lista. 

split() 

Fallið split() tekur streng og færir inn í lista. Ef strengurinn inniheldur fleiri en eitt orð (og þar 

með bil), þá færir hann hvert orð sem einn streng inn í listann. Fallið virkar líka þó svo að 

strengurinn innihaldi bara eitt orð og þá verður til listi sem inniheldur einn streng. Sé 

strengurinn tómur (inniheldur ekki staflesgildi (e.literal)) verður til tómur listi. 

1. >>> setning = 'Fyrr var oft í koti kátt'  
2. >>> setning.split() 
3. ['Fyrr', 'var', 'oft', 'í', 'koti', 'kátt']   

input() 

Fallið input() er notað til að búa til streng úr ílagi (e. input) frá notanda. Þetta ílag er fengið á 

meðan forritið keyrir og fært undir breytu. Við höfum möguleika á að láta kvaðningu fylgja, 



80 

það er að segja texta sem notandinn sér og inniheldur gjarnan einhverjar leiðbeiningar. 

Þessa kvaðningu setjum við sem streng á milli sviga fallsins (breyta = input('Einhver texti...')) 

1. >>> nafn = input('Sláðu inn nafn: ')  
2. Sláðu inn nafn: Sverrir  
3. >>> print('Halló', nafn)  
4. Halló Sverrir   

format() 

Fallið format() gerir okkur kleift að skipta út frátektarstað (e. placeholder) í streng fyrir 

breytu. Með þessu getum við til dæmis endurnýtt strengi. Frátektarstaðurinn er táknaður 

með tómu slaufusvigapari {}. Fallinu er skeytt aftan við streng með punkt á milli og innan 

sviga fallsins tilgreinum við þær breytur sem verða notaðar. Ef frátektarstaðirnir í strengnum 

eru fleiri en einn, þá þurfa breyturnar innan sviganna að vera í sömu röð. 

1. >>> fjoldi_stada = 99  
2. >>> print('Skilaboð voru send á {} staði'.format(einhver_tala))  
3. Skilaboð voru send á 99 staði 
4.  
5. >>> fjoldi_skilaboda = 5  
6. >>> print('{} skilaboð voru send á {} staði'.format(fjoldi_skilab

oda, einhver_tala))  
7. 5 skilaboð voru send á 99 staði   

replace() 

Fallið replace() er notað til að skipta út hluta úr streng og bætir nýjum s. Fallinu er skeytt 

aftan við streng með punkt á milli. Innan sviganna þarf annars vegar að tilgreina þann hluta 

sem skal fjarlægður, hins vegar þann streng (getur verið breyta) sem koma skal í staðinn og 

þeir aðskildir með kommu. 

1. >>> strengur = '"Aggagagg" sagði tófa á grjóti'  
2. >>> nyr_strengur = strengur.replace('Aggagagg', 'Jibbí jei')  
3. >>> print(nyr_strengur)   
4. "Jibbí jei"  sagði tófa á grjóti 
5. >>> texti = 'Góðan daginn' 
6. >>> annar_strengur = strengur.replace('Aggagagg', texti)  
7. >>> print(annar_strengur)   
8. "Góðan daginn" sagði tófa á grjóti   

startswith() & endswith() 

Fallið startswith() kannar hvort að strengur byrji á ákveðnum stöfum. Skilagildið er Boole-tag 

(e. boolean), annað hvort True eða False. Fallinu er skeytt aftan við streng með punkt á milli 

og gildi (innan sviga) fallsins er sá strengur sem við viljum sannreyna. Mikilvægt er að hafa í 

huga að fallið er hástafanæmt (e. case sensitive). Fallið endswith() kannar hins vegar hvort 

að strengur endi á ákveðnum stöfum en virkar að öðru leyti alveg eins og startswith(). 
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1. >>> strengur = 'From cfarley@iupui.edu Fri Jan  4 14:50:18 2018'  
2. >>> strengur.startswith('From')  
3. True  
4. >>> strengur.startswith('nammi')  
5. False   

Mikilvægt er að hafa í huga að þegar við leitum eftir tölum í strengjum, þá verðum við að 

leita með streng vegna þess að þessi föll taka einungis inn strengi. Ef við reynum að kalla á 

fallið með einhverju öðru gildi en streng fáum við villuboð. 

1. >>> strengur.endswith('2018')# Hér er 2018 strengur  
2. True  
3. >>> strengur.endswith(2018) # Hér er 2018 heiltala  
4. Traceback(most recent call last):  
5.   File "<stdin>", line 1, in < module >  
6. TypeError: endswith first arg must be str or a tuple of str,  

 not int   

count() 

Til að telja hversu oft eitthvað tiltekið gildi kemur fyrir í streng getum við notað fallið count(). 

Fallinu er skeytt aftan við streng með punkt á milli. Þegar kallað er á fallið þarf að tilgreina 

það gildi (streng) sem skal talið. Strengurinn sem fallið tekur inn (leitarstrengurinn) getur 

verið staflesgildi að lengd eða lengri. Mikilvægt er að hafa í huga að fallið er hástafanæmt (e. 

case sensitive). Skilagildi fallsins er heiltala og ef ekkert tilvik finnst, þá verður skilagildið núll 

(0). 

1. >>> strengur = 'tommi.tomatur@toto.co.uk'  
2. >>> strengur.count('.')  
3. 3  
4. >>> strengur.count('to')  
5. 4   

isalnum() & isalpha() 

Fallið isalnum() segir okkur hvort að strengur innihaldi einungis tölustafi. Fallið skilar Boole-

gildi, True ef strengur innhildur einungis tölustafi, annars False. Fallinu er skeytt aftan við 

streng með punkt á milli en tekur ekkert gildi inn þegar kallað er á það (tómir svigar = 

strengur.isalnum()). Mikilvægt er að hafa í huga að isalnum() skilar False ef strengur 

inniheldur kommutölu og því getur verið betra að nota fallið isdigit() ef markmiðið er að 

kanna hvort strengur sé annað hvort kommutala eða heiltala. 

1. >>> strengur_heil = '12345'  
2. >>> strengur_heil.isalnum()  
3. True  
4. >>> strengur_kommu = '123.456'  
5. >>> strengur_kommu.isalnum()  
6. False   
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Fallið isalpha() kannar hvort að strengur innihaldi einungis bókstafi, enga tölustafi eða 

tákn eins og til dæmis punkta eða spurningamerki. Fallinu er skeytt aftan við streng með 

punkt á milli en tekur ekkert gildi inn þegar kallað er á það (tómir svigar = strengur.isalpha()). 

Fallið skilar Boole-gildi, True ef strengur innhildur einungis bókstafi, annars False. 

 

1. >>> gata_nafn = 'Miklabraut'  
2. >>> gata_numer = '99'  
3. >>> gata_nafn.isalpha()  
4. True  
5. >>> gata_numer.isalpha()  
6. False   

strip() 

Fallið strip() fjarlægir autt pláss (bil) fremst og aftast í streng ef eitthvað er. Skilagildi fallsins 

er sami strengur þar sem bil fremst og aftast hafa verið fjarlægð ef einhver voru. 

1. >>> strengur_bil = '   Halló heimur!   '  
2. >>> strengur_ekki_bil = 'Góðan daginn'  
3. >>> strengur_bil.strip()   
4. 'Halló heimur!'  
5. >>> strengur_ekki_bil.strip()   
6. 'Góðan daginn'   
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Tög sem geyma önnur tög 

Listar, túplar og tætitöflur, hvað er það? 

Flest forritunarmál bjóða upp leið til að halda utan um marga hluti í eins konar geymi (e. 

cointainer). Þessi geymir er af ákveðnu tagi (e. type) sem gerir okkur kleift að nálagst fleiri 

hluti sem hann heldur utan um. Það gerir hann með skipulögðum hætti og við getum nálgast 

"innihaldið" með því að gefa upp ákveðið heiltölu gildi, nokkurs konar sætisnúmer. Til að átta 

sig örlítið betur á þessu má ímynda sér sjálfsala sem inniheldur til dæmis drykki eða nammi. 

Til að fá eitthvað úr sjálfsalanum sláum við inn töluna sem er fyrir framan þann hlut sem 

okkur langar í og sjálfsalinn skilar til okkar því sem við báðum um. 

 
Í Python eru innbyggð tög sem hafa þessa eiginleika og í þessum hluta ætlum við að 

skoða lista (e. lists), túpla (e. tuples) og að lokum tætitöflur (e. hash tables). Við ætlum að 

reyna að svara eftirfarandi spurningum: 

 Til hvers eru þessi tög? 
 Hvað einkennir þau? 
 Hvernig eru þau notuð? 

Listar (e. lists) 

Byrjum á að skoða lista (e. list). Í stuttu máli má segja að listi sé breytanleg, röðuð runa af 

stökum. Hvað þýða þessi hugtök; breytanleg, röðuð og runa? Það að listi sé breytanlegur (e. 

mutable) þýðir að við getum breytt uppbyggingu (innihaldi) hans eftir að hann hefur verið 
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búinn til. Við getum sem sagt bætt við, breytt og fjarlægt stök úr listanum. Þegar við segjum 

að listi sé röðuð runa mætti segja að það þýði að öll stök listans fá einskonar sætistölu og 

þessi röð helst þar til (og ef) við breytum henni sérstaklega. Einn af kostum runu-taga er að 

við getum ítrað (e. iterate) í gegnum þau til dæmis með for-lykkju. Listar og strengir eiga það 

sameiginlegt að vera hvort tveggja runutök en eru þó ansi ólík tög. Strengir eru óbreytanlegir 

og halda einungis utan um stafi og tákn á meðan listar eru breytanlegir og geta innihaldið 

allskonar mismunandi tög, þar á meðal fleiri lista sem geta einnig innihaldið lista og svo 

framvegis. 

Við vitum nú þegar að megin hlutverk lista er að halda utan um fleiri en einn hlut og að 

gera það með skipulögðum hætti. Þó er vert að nefna að listi getur verið tómur og við 

ákveðnar aðstæður gætum við kosið að búa til tóman lista. Við getum búið til tóman lista á 

tvo vegu; annars vegar með tómum hornklofum ([]) og hins vegar með fallinu list(): 

1. >>> tomur_listi = []  
2. >>> tomur_listi[]  
3. >>> tomur_listi = list()  
4. >>> tomur_listi[]   

Stökin sem listinn heldur utan um geta verið breytur eða einstaka gildi. Við getum einnig 

tilgreint stök listans þegar hann er skilgreindur (búinn til): 

1. >>> annar_listi = [123, 'strengur', 3.1415, True]   
Til að nálgast stak úr lista skeitum við vísi (e. index) viðkomandi staks aftan við 

breytunafn listans. Prófum að prenta stak númer 1 úr síðasta dæmi: 

1. >>> print(annar_listi[1])  
2. strengur   

Eins og við sjáum, þá telja listar (alveg eins og strengir) frá núlli (fyrsti vísirinn er 0). Ef að 

breyta hefur heiltölugildi, þá getum við notað breytunafnið sem vísi: 

1. >>> einhver_tala = 1  
2. >>> annar_listi[einhver_tala]   
3. 'strengur'   

Við getum notað vísi listans til að breyta ákveðnu staki. Það gerum við með setningu þar 

sem gildinu er veitt á breytunafn listans ásamt vísi innan hornklofa: 

1. >>> annar_listi[0] = 321  
2. >>> print(annar_listi) 
3. [321, 'strengur', 3.1415, True]   

Sneiðing (e. slicing) 

Við getum viljað vísa í mörg stök lista og notum til þess aðferð sem kallast sneiðing. Það 

gerum við, rétt eins og þegar við vísum í stakt stak, með því að tilgreina vísa innan hornklofa. 

Munurinn er sá að í stað þess að tilgreina einn vísi, þá tilgreinum við fyrsta vísinn sem við 

viljum fá ásamt þeim vísi sem við viljum fara að (næsta vísi á eftir þeim síðasta sem við viljum 
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fá) og skiljum þá að með tvípunkti ([x:y]) innan hornklofanna. Þetta kann að virðast 

ruglingslegt í fyrstu en verður ljóst með því að skoða nokkur dæmi (og enn ljósara með því að 

prófa á eigin spýtur!). 

1. >>> fleiri_tolur = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]  
2. >>> tolur_2til4 = fleiri_tolur[2: 5]  
3. >>> print(tolur_2til4)[2, 3, 4]   

Í þeim tilfellum þar sem þau stök sem við viljum liggja á öðrum hvorum enda, annað 

hvort frá upphafi og að ákveðnu staki eða frá ákveðnu staki og til enda, getum við sleppt því 

að tilgreina annann vísinn og Python les þá tvípunktinn þannig að spanið ná frá eða að 

endanum, eftir aðstæðum. Skoðum dæmi til að átta okkur betur á þessu: 

1. >>> fyrri_5 = fleiri_tolur[: 5]  
2. >>> print(fyrri_5)[0, 1, 2, 3, 4]  
3. >>> seinni_5 = fleiri_tolur[5: ]  
4. >>> print(seinni_5)[5, 6, 7, 8, 9]   

Annað sem vert er að nefna er vísirinn -1 en hann táknar ávallt síðasta stak lista. Þannig 

er hægt að telja aftur á bak því -2 er jafnframt næst-síðasta stakið og þannig koll af kolli. 

1. >>> print(fleiri_tolur[-1])  
2. 9  
3. >>> print(fleiri_tolur[-3])  
4. 6   

Inniheldur listinn ákveðið stak? 

Til að kanna hvort að listi innihaldi ákveðið stak getum við notað in virkjann. Ef við skrifum 

setningu með in virkjanum fáum við Boole-skilagildi, annað hvort True eða False. Þannig 

erum við í raun að spyrja hvort að þetta stak finnist í þessum lista og svarið verður annað 

hvort já eða nei. 

1. >>> x = ['a', 'b', 'c']  
2. >>> print('a' in x)  
3. True  
4. >>> print('f' in x)  
5. False   

Samskeyting og margföldun listar 

Við getum skeytt saman tveimur eða fleirum listum með því að setja plúsmerki á milli þeirra: 

1. >>> a = [1, 2, 3]  
2. >>> b = [4, 5, 6]  
3. >>> c = [7, 8, 9]  
4. >>> saman = a + b + c  
5. >>> print(saman)[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]   

Við getum einnig búið til lista sem endurtekin stök annars lista: 
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1. >>> margfoldun = annar_listi * 2  
2. >>> print(margfoldun) 
3. [123, 'strengur', 3.1415, True, 123, 'strengur', 3.1415, True]   

Við getum fjarlægt stök úr lista og höfum til þess nokkrar aðferðir. Við ætlum að skoða 

þrjár leiðir: 

 pop() 
 del 
 remove() 

Í tilfellum þar sem við viljum nota vísi staks til að eyða því getum við við notað innbyggt 

fall fyrir lista sem heitir pop(). Fallinu er skeytt aftan við breytunafn listans og tekur 

inntaksgildi, heiltölu, sem er vísir þess staks sem skal fjarlægt. 

1. >>> slettar_tolur = [2, 14, 68, 111, 248]  
2. >>> slettar_tolur.pop(3)  
3. 111  
4. >>> print(slettar_tolur) 
5. [2, 14, 68, 248]   

Takið eftir því að þegar við notum pop(), þá prentast sjálfkrafa stakið sem við fjarlægðum. 

Önnur aðferð til að fjarlægja stök með því nota vísa þeirra er að nota del setningu. Þegar 

við notum del eru stökin ekki prentuð eins og með pop() en það er vegna þess að del getur 

fjarlægt mörg stök í einni setningu. Til að fjarlægja mörg stök í einu notum við sneiðingu. 

Skoðum nokkur dæmi: 

1. >>> del fleiri_tolur[7] # Eyðum staki með vísi 7  
2. >>> print(fleiri_tolur) 
3. [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9] 
4. >>> del fleiri_tolur[7: ] # Eyðum öllu frá vísi 7  
5. >>> print(fleiri_tolur) 
6. [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]   

Í tilfellum þar sem vísir þess staks sem við viljum fjarlægja er óþekktur getum við notað 

fallið remove(). Þessu falli er skeytt aftan við breytunafn lista (listi.remove()) en í stað þess að 

taka vísi staks sem inntaksgildi athugar fallið hvort listinn innihaldi stak sem er eins og 

inntaksgildið og fjarlægir það (ef það finnst). 

1. >>> allskonar_hlutir = [1337, 'kettlingur', 3.14, 'hamstur']  
2. >>> allskonar_hlutir.remove(3.14)  
3. >>> print(allskonar_hlutir) 
4. [1337, 'kettlingur', 'hamstur']  
5. >>> allskonar_hlutir.remove('hamstur')  
6. >>> print(allskonar_hlutir) 
7. [1337, 'kettlingur']   
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Fleiri algeng föll fyrir lista 

Í þessum hluta höfum við kynnst ýmsum föllum í tengslum við ákveðnar aðgerðir. Hér á eftir 

komum við inn á nokkur föll til viðbótar, bæði föll sem eru sérstaklega fyrir lista en einnig föll 

sem notuð eru með fleiri gagnatögum en gagnlegt er að vita hvernig virka með listum. 

Bætum við staki með append() 

Fallið append() bætir staki aftast í lista. 

1. >>> kattategundir = ['Persian', 'Maine Coon', 'Bengal']  
2. >>> kattategundir.append('Sphynx')  
3. >>> print(kattategundir) 
4. ['Persian', 'Maine Coon', 'Bengal', 'Sphynx']   

Teljum fjölda staka með count() 

Til að telja hversu oft eitthvað tiltekið stak kemur fyrir í lista getum við notað fallið count(). 

Fallinu er skeytt aftan við lista og þegar kallað er á fallið þarf að tilgreina það stak sem skal 

talið (listi.count(<stak>)). Strengurinn sem fallið tekur inn (leitarstrengurinn) getur verið 

staflesgildi að lengd eða lengri. Mikilvægt er að hafa í huga að fallið er hástafanæmt (e. case 

sensitive). Skilagildi fallsins er heiltala og ef ekkert tilvik finnst, þá verður skilagildið núll (0). 

1. >>> einhver_listi = [1, 4, 5, 1, 3, 3, 5, 6, 2, 9, 3, 7, 3]  
2. >>> einhver_listi.count(1)  
3. 2  
4. >>> einhver_listi.count(3)  
5. 4  
6. >>> einhver_listi.count(8)  
7. 0   

Bætum við á ákveðinn vísi með insert() 

Fallið insert() færir stak inn í lista á ákveðinn vísi. Það þýðir að í stað þess að bæta stakinu 

aftast í listann (eins og append() gerir) þá veljum við staðsetningu staksins innan listans. 

Fallið tekur tvö inntaksgildi, annars vegar vísinn (sætistöluna) og hins vegar það gildi sem á 

að bæta inn í listann (listi.insert(<vísir>, <gildi>)). Stök með vísi hærri en nýja stakið færast 

einu sæti aftar (vísir + 1). Engu staki er eytt úr listanum. 

1. >>> a = [1, 2, 3, 4]  
2. >>> a.insert(2, 'kisa')  
3. >>> print(a) 
4. [1, 2, 'kisa', 3, 4]   

Röðum stökum með sort() 

Fallið sort() raðar stökum lista eftir stærð eða í stafrófsröð. Fallið getur ekki raðað innan lista 

sem innihalda bæði tölur og runur (t.d. strengi og heiltölur). Ef listinn inniheldur tölur, þá 

raðast þær eftir stærð og ef hann inniheldur strengi, þá raðast þeir í stafrófsröð. 
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Dæmi þar sem stökin eru heiltölur: 

1. >>> b = [2, 3, 1, 6, 34, 16]  
2. >>> print(b) 
3. [2, 3, 1, 6, 34, 16]  
4. >>> b.sort()  
5. >>> print(b) 
6. [1, 2, 3, 6, 16, 34]   

Dæmi þar sem stök eru strengir: 

1. >>> kattategundir = ['Persian', 'Maine Coon', 'Bengal', 'Sphynx']
  

2. >>> kattategundir.sort()  
3. >>> kattategundir['Bengal', 'Maine Coon', 'Persian', 'Sphynx']  
4. >>> print(kattategundir) 
5. ['Bengal', 'Maine Coon', 'Persian', 'Sphynx']   

Fallið er hægt að nota án inntaksgilda og þá virkar það eins og því var lýst hér á undan. 

Fallið getur aftur á móti tekið inn eitt eða tvö inntaksgildi; key og reverse. Gildið reverse er 

Boole-gildi og við getum skilgreint það sem True og þá raðast stökin í öfugri röð. Gildið key 

býður upp á að raða einnig eftir ákveðnum lykilþáttum. Í dæminu hér á eftir ætlum við að 

skilgreina leng (len) sem lykilatriði og þá raðast strengir ekki lengur í stafrófsröð (sem er 

sjálfgefið) heldur eftir lengd. 

1. >>> kattategundir.sort(reverse = True)  
2. >>> print(kattategundir) 
3. ['Sphynx', 'Persian', 'Maine Coon', 'Bengal']  
4. >>> kattategundir.sort(key = len)  
5. >>> print(kattategundir) 
6. ['Bengal', 'Sphynx', 'Persian', 'Maine Coon']   

Öfug röð með reverse() 

Fallið reverse() endurraðar stökum innan lista og speglar þá röð sem stökin voru í fyrir. Öfugt 

við sort(), þá raðar reverse() stökum ekki eftir neinni reglu eins og stærðarröð eða 

stafrófsröð, bara öfuga röð frá þeirri sem fyrir var. 

1. >>> avextir = ['epli', 'ananas', 'banani', 'vatnsmelóna']  
2. >>> avextir.reverse()  
3. >>> print(avextir) 
4. ['vatnsmelóna', 'banani', 'ananas', 'epli']   

Föll sem eru ekki bara fyrir lista 

Þessi föll eru ekki sérstaklega fyrir lista en geta engu síður reynst nytsamlega fyrir lista. 

len() 

Fallið len() skilar heiltölugildi sem segir til um fjölda staka innan viðkomandi lista. 

1. >>> einhver_listi = [1, 4, 5, 1, 3, 3, 5, 6, 2, 9, 3, 7, 3]  
2. >>> len(einhver_listi) 13   
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max() 

Fallið max() skilar hæsta tölugildi lista og er einungis fyrir tölur (heil- eða kommutölur). 

1. >>>  einhver_listi  =   [1,  4,  5,  1,  3,  3,  5,  6,  2,  9,  
3,  7,  3]   

2. >>>  max(einhver_listi)   
3. 9     

min() 

Fallið min() skilar lægsta tölugildi lista og er, rétt eins og max(), einungis fyrir tölur (heil- eða 

kommutölur). 

1. >>> einhver_listi = [1, 4, 5, 1, 3, 3, 5, 6, 2, 9, 3, 7, 3]  
2. >>> min(einhver_listi)  
3. 1   

Túplar (e. tuples) 

Túpull er runutag rétt eins og listi. Gildi sem geymd eru í túpli geta verið af hvaða tagi sem er 

og hafa sætistölu; vísi. Einhver kann að hugsa með sér að túpull sé þá bara alveg eins og listi? 

Túpull og listi eiga margt sameiginlegt en á þeim er þó einn mjög mikilvægur grundvallar 

munur; túpull er óbreytanlegur. Hvað þýðir það að túpull sé óbreytanlegur? Það þýðir að 

eftir að hann hefur verið skilgreindur, þá er ekki hægt að breyta honum. Þá er spurningin 

hvers vegna við myndum vilja nota túpul þegar við getum notað lista? Listar eru jú fjölhæfari. 

Meginástæðurnar eru tvær; annars vegar að túplar eru mun hraðari í meðhöndlun en listar 

og í tilfellum þar sem unnið er með stór gagnasöfn getur munað miklu á vinnslutíma. Hins 

vegar geta falist kostir í því að gögn geti ekki breyst og það hefur í för með sér ákveðið 

öryggi. 

Hvað málskipan varðar þá eru túplar skilgreindir með svigum en ekki hornklofum eins og 

listar. Stök innan túpla eru aðskilin með kommum rétt eins og innan lista. 

1. >>> a = (1, 2, 3, 4)  
2. >>> type(a) < class 'tuple' >   

Breytum lista í túpul og öfugt 

Við getum breytt lista í túpul með fallinu tuple() og notum viðkomandi lista sem inntaksgildi. 

1. >>> x = [1, 2, 'a', 'b']  
2. >>> type(x) < class 'list' >  
3. >>> x = tuple(x)  
4. >>> type(x)  
5. < class 'tuple' >   

Á sama máta getum við einnig breytt túplum í lista með list() fallinu. 

1. >>> type(x)  
2. < class 'tuple' >  
3. >>> x = list(x)  
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4. >>> type(x)  
5. < class 'list' >   

Með túplum getum notað flest föll sem eru fyrir lista svo lengi sem þau föll eru ekki til að 

breyta listanum. Við getum til dæmis notað föll eins og count() til að telja stök innan 

túpulsins en við getum ekki notað fall eins og append() sem bætir staki við lista. Ef við 

reynum það fáum við villuboð sem útskýra það fyrir okkur: 

1. >>> t = (1, 2, 3, 4)  
2. >>> t.append(5)  
3. Traceback(most recent call last):  
4. File "<stdin>", line 1, in < module >  
5. AttributeError: 'tuple'   
6. object has no attribute 'append'   

Tætiföflur (e. hash-tables / Python Dictionaries) 

Tætitafla (e. hash table) er gagnatag sem byggir á pörun á milli lykils (e. key) og gildis (e. 

value). Í Python er tætitafla kölluð dictionary (ísl. orðabók eða uppflettirit) frekar en hash 

table þó svo að hugtökin beri sömu merkingu. Við munum hins vegar sjá að þetta gagnatag á 

ýmislegt sameiginlegt með orðabókum og því er kannski skiljanlegt að Python fólkið hafi 

frekar viljað nota það hugtak. 

Tætitafla er breytanlegt og óraðað tag. Við segjum að hún sé breytanleg vegna þess að 

við getum breytt gildum hennar, bætt við og fjarlægt eftir að hún hefur verið skilgreind. Við 

segjum að tætitaflan sé óröðuð vegna þess að stök hennar hafa ekki vísi sem er heiltölugildi 

eins og til dæmis listar. Þess í stað má segja að að lyklar tætitöflunnar séu vísar en þeir, 

ásamt gildum þeirra, halda ekki endilega alltaf sömu röð. Hvert stak tætitöflunnar er par 

lykils og gildis. 

Tætitöflur eru skilgreindar með slaufusvigum ({}), lykill og gildi eru aðskilin með tvípunkti 

og pör með kommu. 

1. >>> nemandi = {'nafn': 'Blær', 
'aldur': 15, 'greinar': ['stærðfræði', 'íslenska']}   

Til að búa til tóma tætitöflu getum annaðhvort skilgreint breytu með tómum 

slaufusvigum eða með fallinu dict(): 

1. >>> x = {}  
2. >>> type(x) < class 'dict' >  
3. >>> y = dict()  
4. >>> type(y)  
5. < class 'dict' >   

Hvernig nálgumst við gögn úr tætitöflu? 

Eins og fram hefur komið, þá hafa stök tætitöflunnar engin föst sætisnúmer eins og stök 

lista. Þess í stað höfum við lykla og getum notað þá eins og vísa. Lyklar tætitöflunnar geta 
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verið af ýmsu tagi; heil- og kommutölur, strengir eða túplar. Gildi lyklanna geta hins vegar 

verið af hvaða tagi sem er til dæmis listar eða tætitöflur. Skoðum dæmi þar sem við viljum 

prenta gildi lykilsins 'aldur' úr tætitöflunni nemandi hér á undan: 

1. >>> print(nemandi['aldur'])  
2. 15   

En hvað gerist ef við vísum á lykil sem ekki er í tætitöflunni? 

1. >>> print(nemandi['sími'])  
2. Traceback(most recent call last):  
3. File "<stdin>", line 1, in < module >  
4. KeyError: 'sími'   

Eins og við sjáum, þá fáum við villuboð ef við vísum á lykil sem ekki er til staðar. Stundum 

viljum við ekki að forrit stöðvist með villuboðum og þá þurfum við að gera ákveðnar 

ráðstafanir og við köllum það villumeðhöndlun (e. error management). Skoðum næst aðra 

leið þar sem við notum fall fyrir tætitöflur sem heitir get(). Þetta fall athugar hvort að sá lykill 

sem við erum að leita að sé í tætitöflunni. Sé viðkomandi lykill í tætitöflunni, þá skilar fallið 

gildi lykilsins en annars skilar það tómagildinu None. 

1. >>> print(nemandi.get('sími'))  
2. None   

 

Einnig býður get() upp á valkvæmt auka inntaksgildi sem er strengur. Þessi strengur 

verður að skilagildi fallsins í stað None ef lykillinn finnst ekki. 

1. >>> print(nemandi.get('sími', 'Lykill finnst ekki :('))  
2. Lykill finnst ekki: (   

 

Hvernig bætum við stökum inn í tætitöflu? 

Til að bæta nýju staki í tætitöflu skeytum við hornklofum aftan við breytunafn viðkomandi 

tætitöflu, innan hornklofanna setjum við lykilinn, eftir hægri hornklofann kemur 

jafnaðarmerki (=) og að lokum gildið. 

Skoðum dæmi þar sem við bætum lykli sem er strengurinn sími í tætitöfluna nemandi ásamt 

gildi sem er strengurinn 999-9999: 

1. >>> nemandi['sími'] = '999-9999'  
2. >>> print(nemandi) {'nafn': 'Blær','aldur': 15,'greinar': ['stærð

fræði', 'íslenska'],   
3.     'sími': '999-9999'}   
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Hvernig uppfærum við gildi? 

Til að uppfæra gildi getum við notað sömu aðferð og við beittum í síðasta dæmi. Ímyndum 

okkur að nemandinn hafi fengið nýtt símanúmer og við viljum uppfæra það. Nýja 

símanúmerið er 999-9990: 

1. >>> nemandi['sími'] = '999-9990'  
2. >>> print(nemandi) {'nafn': 'Blær','aldur': 15,'greinar': ['stærð

fræði', 'íslenska'],   
3.     'sími': '999-9990'}   

Hvernig athugum við hvort ákveðinn lykill sé í tætitöflu? 

Til að athuga hvort að ákveðinn lykill finnist í tætitöflu getum við notað in virkjann. Ef við 

skrifum setningu með in virkjanum fáum við Boole-skilagildi, annað hvort True eða False. 

1. >>> 'sími' in nemandi  
2. False  
3. >>> 'aldur' in nemandi  
4. True   

Hvernig athugum við hvort tiltekið gildi finnist í tætitöflu? 

Til að athuga hvort að tiltekið gildi sé að finna í tætitöflu getum við notað in-virkjann alveg 

eins og ef við værum að gá að lykli. Í þessu tilfelli þurfum við þó að fara aðeins öðruvísi að 

heldur ef við værum að athuga með lykil. Skoðum dæmi þar sem við ætlum að kanna hvort 

að nafnið (eða strengurinn) Blær komi fyrir. Prófum að beita sömu aðferð og ef um lykil væri 

að ræða: 

1. >>> print(nemandi) {'nafn': 'Blær','aldur': 15,'greinar': ['stærð
fræði', 'íslenska']}  

2. >>> 'Blær' in nemandi  
3. False   

Eins og við sjáum, þá fáum við False jafnvel þó við vitum að gildið Blær sé til staðar í 

tætiföflunni nemandi. Ástæðan er sú að þegar við notum in virkja með tætitöflu, þá á það 

alltaf við um lykla nema að við tökum annað sérstaklega fram. Það gerum við með því að 

nota fall fyrir tætitöflur sem heitir values(). Ef við skeytum því aftan við breytunafn 

tætitöflunnar í in -setningunni þá getum við leitað í gildum frekar en lyklum. 

1. >>> 'Blær' in nemandi.values()  
2. True   

Hvernig eyðum við staki úr tætitöflu? 

Til að eyða staki getum við notað del -setningu. Segjum sem svo að við viljum ekki lengur 

halda utan um símanúmer nemenda og viljum því fjarlægja lykilinn sími og gildið sem honum 

fylgir. 
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1. >>> del nemandi['sími']  
2. >>> print(nemandi) {'nafn': 'Blær','aldur': 15,'greinar': ['stærð

fræði', 'íslenska']}   
Einnig gætum við notað fallið pop() til að fjarlægja stak úr tætiföflu. Þetta sama fall er 

einnig í boði fyrir lista og hefur sömu virkni fyrir tætitöflur; það tekur lykil sem inntaksgildi og 

það prentar síðan gildi þess staks sem við fjarlægjum. 

Skoðum dæmi þar sem við endurtökum síðasta dæmi nema með pop() -fallinu: 

1. >>> nemandi.pop('sími')   
2. '999-9990'  
3. >>> print(nemandi)  
4. {'nafn': 'Blær','aldur': 15,'greinar': ['stærðfræði','íslenska']}

   

Fjöldi staka með fallinu len() 

Fallið len() skilar heiltölugildi sem segir til um fjölda staka innan viðkomandi tætitöflu þar 

sem hvert stak er par lykils og gildis (lykill : gildi). 

1. >>> print(nemandi)  
2. {'nafn':'Blær','aldur': 15,'greinar': ['stærðfræði','íslenska']}  
3. >>> print(len(nemandi))  
4. 3   

Um for-lykkjur og tætitöflur 

Við getum ítrað (e. iterate) í gegn um tætitöflu alveg eins og um lista væri að ræða og þá fer 

lykkjan á milli lykla tætitöflunnar. 

1. >>> for x in nemandi:  
2. ...     print(x) 
3. ...      
4. nafn  
5. aldur  
6. greinar   

Ef við viljum prenta gildi tætitöflunnar með for-lykkju, þá skulum við rifja upp hvernig við 

nálgumst gildi staks. Það gerum við með því að setja lykilinn innan hornklofa aftan við 

breytunafn tætitöflunnar <tætitafla>[<lykill>]. 

Ef við horfum á síðasta kóðadæmi þar sem við notuðum for-lykkjuna, þá sjáum við að 

breytan x er lykill tætitöflunnar hverju sinni. Það þýðir að við getum sett innan hornklofa 

aftan við nemandi: 

1. >>>for x in nemandi:  
2. ...    print(nemandi[x]) 
3. ... 
4. Blær  
5. 15 
6. ['stærðfræði', 'íslenska']   
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Við gætum einnig viljað prenta saman lykil og gildi: 

1. >>>for x in nemandi:  
2. ...    print(x, ':', nemandi[x]) 
3. ...    nafn: Blær  
4. aldur: 15  
5. greinar: ['stærðfræði', 'íslenska']   

Lykill og gildi saman með items() 

Önnur leið til að prenta lykil og gildi saman væri að nota items() -fallið. Munurinn er sá að 

items() skilar tveimur gildum og það þýðir að við getum notað tvær breytur í for-lykkjunni; 

eina fyrir lykilinn og eina fyrir gildið. 

1. >>>   
2. for x, y in nemandi.items():  
3. ... print(x, ':', y) 
4. ... 
5. nafn: Blær  
6. aldur: 15  
7. greinar: ['stærðfræði', 'íslenska']   

 

Lykkjur og skilyrðingar 

Skilyrðingar 

Einn af grundvallarþáttum flestra (og líklega allra) forritunarmála er leið til að taka 

ákvarðanir. Þá er átt við að ákveða hvað skuli gera við ákveðnar aðstæður. 

Í þessum hluta kynnumst við algengustu skilyrðingum: 

 if 
 else 
 elif 

if 
Fyrsta og einfaldasta skilyrðingin sem við ætlum að skoða er if-setningin. Hún virkar 

þannig að hún ber saman tvær segðir (eða fleiri) og ef niðurstaðan er jákvæð, það er að við 

fáum sannleiksgildið True, þá er bálkur setningarinnar (inndregni kóðinn undir henni) inntur 

(e. executed). 

1. >>> x = 1  
2. >>> y = 2  
3. >>> if x < y:  
4. ...   print('X er minna en Y') 
5. ... 
6. X er minna en Y   
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Við getum notað eins margar if-setningar í röð og við viljum og forritið mun 

sannreyna þær allar. 

else 
Þegar við notum if-setningu höfum við alltaf möguleika á að bæta else-setningu á eftir 

(þegar og ef það hentar forritinu). Ef skilyrðing if-setningarinnar á ekki við (er False), þá 

verður bálkur else-setningarinnar inntur. Notkun else-setninga er valkvæm, það getur 

einungis ein else-setning fylgt hverri if-setningu og það er ekki hægt að nota else án þess að 

if komi á undan. 

elif 
Lykilorðið elif er stytting á else-if en þessi setning er gjarnan notuð til að draga úr fjölda 

if-setninga. Rétt eins og else-setningar, þá eru elif-setningar valkvæmar og eins gildir að ekki 

er hægt að nota elif-setningu nema að if-setning hafi komið á undan (við getum ekki byrjað á 

elif). Ólíkt else þá getum við notað elif eins oft og við þurfum. 

Lykkjur 

Markmið þessa hluta er að kynnast tveimur gerðum lykkja sem eru mikið notaðar, ekki bara í 

Python heldur í flestum forritunarmálum. Í þessum hluta ætlum við að skoða tvær gerðir 

lykkja: 

 for 
 while 

Hver er munurinn á milli for og while? 

Við gætum skilgreint for sem ákveðna lykkju að því leyta að þegar við skrifum for-setningu 

þar sem við skilgreinum lykkjuna, þá ákveðum við fyrir fram hversu oft hún verður 

endurtekin. 

1. for < breyta > in < runa > :  
2. < bálkur lykkjunnar >   

Í dæminu hér að ofan sjáum við einfalt dæmi um uppbyggingu for-lykkju í Python. Við 

skulum byrja á að skoða fyrirbærið <runa> en það getur verið hvaða runutag (e. sequence 

type) sem er til dæmis listi eða tætitafla. Ef við höldum áfram að skoða dæmið hér á undan, 

þá verður <breyta> stak úr runutaginu (<runa>). Þegar við skrifum for-lykkjur getum við 

notað hvaða breytuheiti sem er en það er hins vegar góð regla að nota lýsandi heiti sem er 

þó ekki frátekið lykilorð (e. key word) í Python. Í síðari línu dæmisins er <bálkur lykkjunnar> 

en það er einfaldlega sá kóði sem lykkjan innir hverju sinni. 
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Skoðum dæmi þar sem við notum for-lykkju til að prenta öll stök listans nafnalisti: 

1. >>> nafnalisti = ['Ari', 'Arna', 'Birna', 'Bjarni', 'Blær']  
2. >>> for nafn in nafnalisti:  
3. ...     print(nafn) 
4. ... 
5. Ari  
6. Arna  
7. Birna  
8. Bjarni  
9. Blær   

Upp geta komið aðstæður þar sem við viljum einfaldlega að for-lykkjan keyri ákveðið oft. 

Þá getum við notað innbyggt fall sem heitir range() (meira um það í kafla um innbyggð föll), 

en það skilar í raun runu af heiltölum. 

Skoðum dæmi um for-lykkju þar sem við notum range() og inntaksgildið 10: 

1. >>> for tala in range(10):  
2. ...print(tala) 
3. ... 
4. 0  
5. 1  
6. 2  
7. 3  
8. 4  
9. 5  
10. 6  
11. 7  
12. 8  
13. 9   

Á móti gætum við kallað while-lykkju óákveðna þar sem að hún verður endurtekin svo 

lengi sem skilyrði hennar eru óbreytt. Ímyndum okkur dæmi þar sem við erum með breytu í 

forritinu okkar sem við notum sem teljara (köllum hana teljari) og við viljum að lykkjan keyri 

aftur og aftur þar til hann hefur náð ákveðnu marki. Skoðum dæmi þar sem við skrifum 

lykkjusetningu sem skal endurtekin þar til teljari hefur náð gildinu 20: 

1. while teljari < 20:  
2.     < bálkur lykkjunnar >   

Það sem við þurfum að hafa í huga varðandi while-lykkjur er að ef við notum skilyrði sem 

nást aldrei, þá hættir hún ekki að keyra. Dæmi um það væri þetta litla forrit: 

1. while True:  
2.     print('Góðan daginn!')   

Þetta kallast lokuð eða endalaus lykkja og hún hættir ekki án þess að vera stöðvuð 

handvirkt. 

Einn af kostum while-lykkjunnar er að við getum skeytt saman skilyrðingum með 

rökaðgerðum eins og and, or eða not ásamt samanburðarvirkjum (meira um þá í kafla um 
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gagnatög [Boole]). Tökum dæmi þar sem við viljum að lykkjan keyri á meðan breytan x hefur 

gildi yfir 100 en breytan y minna en núll: 

1. while x > 100 and y < 0:  
2.     < bálkur lykkjunnar >   

Aðeins meira um sannleiksgildi 

Í kaflanum um gagnatög er örlítið fjallað um samanburðarvirkja (e. comparison operators). 

Þar kemur fram að við getum framkvæmt samanburð með samanburðarvirkjum eins og 

jafnt-og, minna-en, ekki-minna-en (==, <=, !=) og svo framvegis. Niðurstaða þessara 

samanburða er svo annað hvort True eða False (satt eða ósatt). Í Python eru nokkur tilfelli 

sem skila alltaf False. 

Gildi # Athugasemd 

False # False verður False (ósatt) 

[] # Tómur listi (fylki) verður alltaf False 

{} # Tóm tætitafla (Python-dictionary) verður False 

"" # Tómur strengur verður False 

0 # Heiltalan (int) Núll verður False 

0.0 # Kommutalan Núll-komma-núll verður False 

None # Tómabendir (e. null pointer) verður False 

Allt annað verður True (satt). 

Þessar upplýsingar geta komið að gagni við ýmsar aðstæður. Við skulum skoða ímyndað 

dæmi þar sem við viljum spyrja notanda um nafn og færa undir breytuna nafn. Við ætlum að 

endurtaka kvaðninguna ef notandinn slær ekki inn nafn. Eins og við vitum þá ber tómur 

strengur sannleiksgildið False og við getum nýtt okkur það til að gera kóðann okkar 

einfaldari: 

1. >>> nafn = ""  
2. >>> while not nafn:  
3. ...     nafn = input("Nafn: ") 
4. ... 
5. Nafn:  
6. Nafn:  
7. Nafn:  
8. Nafn: Blær  
9. >>> print(nafn)  
10. Blær   
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Við sjáum úr dæminu hér að ofan þá er kvaðningin (input()-fallið) endurtekin þar til 

notandinn slær inn nafn (eða í það minnst streng sem er ekki tómur). Setningin while not 

nafn: þýðir því í raun á meðan nafn er tómur strengur (False). 

Að búa til föll 
Í þessum kafla ætlum við að kynnast föllum betur, hvað þau eru, hvernig við notum þau og 

auðvitað hvernig við getum búið til okkar eigin föll. 

Hvað er fall? 

Til að átta sig á því hvað skilgreinir fall, þá er gagnlegt að velta fyrir sér tilgangi þeirra. Föll 

geta verið nýtt með mismunandi hætti eftir forritunarstíl hvers og eins. Sá eiginleiki sem við 

munum helst líta til er endurnýting kóða. Þegar við höfum skilgreint fall getum við kallað á 

það aftur og aftur, sama hversu langt og viðamikið fallið er þá þurfum við bara eina línu til að 

kalla á það. Til einföldunar fyrir byrjendur notum við hugtakið fall einnig sem einskonar 

regnhlífarhugtak og færum einnig undir það stefjur (e. procedures/subroutines) og aðferðir 

(e. methods). Munurinn á þessum þremur fyrirbærum er þess eðlis að hann skiptir ekki máli 

fyrir byrjendur. Samt sem áður getur verið gagnlegt að vita af þessum hugtökum, til dæmis 

ef leitað er í efni á veraldarvefnum þar sem frekar er kafað í smáatriði. Fólk sem aðhyllist 

stærðfræðilega nálgun við skilgreiningu hugtaksins fall gerir þá kröfu að föll taki alltaf inn 

eitthvað inntaksgildi og láti jafnframt frá sér skilagildi. Mæti „fallið“ ekki þessum kröfum sé 

um stefju að ræða. Hugtakið aðferð á rætur að rekja til hlutbundinnar forritunar (e. object-

oriented programming) en í því samhengi má segja að aðferð sé fall (eða stefja) sem tilheyrir 

klasa (e. class). Einnig er vert að taka fram að í heiminum eru til fjölmargir tölvunarfræðingar 

og annað fólk sem kemur að þróun forritunarmála. Það ætti því kannski ekki að koma á óvart 

að þetta fólk er ekki allt sammála um skilgreiningu þessara hugtaka og því getur verið 

áherslumunur eftir því hvers konar nálgun eða forritunarmál fólk aðhyllist. Það er einnig af 

þessum ástæðum sem einfaldara er fyrir byrjendur að kalla þetta allt föll til að byrja með. 

Hvernig eru þau notuð? 

Í Python-kóða má þekkja föll á svigunum sem fylgja nafni fallsins (dæmi: print()). Þegar við 

notum fall nefnist það kall á fall (e. function call). Sum föll taka inntaksgildi þegar kallað er á 

þau (jafnvel fleiri en eitt) á meðan önnur föll þurfa ekki inntaksgildi. Fallið print() er dæmi um 

fall sem hægt er að nota með eða án inntaksgildis. Ef við notum það án inntaksgildis skilar 

það auðri línu: 

1. >>> print()   
Við getum einnig notað eitt inntaksgildi, bæði í formi gildis af einhverju tagi eða breytu. 

Gildið (eða breytan) er þá tilgreint innan sviga fallsins: 
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1. >>> x = 'Mikilvæg skilaboð'  
2. >>> print(x)  
3. Mikilvæg skilaboð  
4. >>> print('Önnur skilaboð')  
5. Önnur skilaboð   

Fallið print() getur tekið inn fleiri ein eitt inntaksgildi og þá aðgreinum við þau með 

kommu (,). 

1. >>> svar = 42  
2. >>> print('Svar við öllu:', svar)  
3. Svar við öllu: 42   

Hvernig búum við til föll? 

Eins og fram kom í upphafi þessa kafla þá geta föll verið góð leið til að endurnýta kóða og 

viðhalda samfellu innan forritsins. Til að skilgreina fall notum við def-setningu þar sem við 

tilgreinum nafn fallsins og mögulega stika sem fara á milli sviganna. Ef fallið notar ekki stika 

skiljum við svigana eftir tóma. Setningin endar svo á tvípunkti (:) og þar af leiðandi verður 

næsta lína hluti af bálki fallsins. Þessi uppsetning minnir eflaust einhverja [til dæmis] á for-

lykkjur og það er vegna þess að hér gilda sömu inndráttarreglur; í næstu línu á eftir tvípunkti 

skal inndráttur vera fjögur bil. Skoðum dæmi þar sem við skrifum fall sem prentar þrjá 

strengi: 

 
Prófum svo að kalla á fallið hallo_heimur(): 

1. >>> def hallo_heimur():  
2.     print('*' * 20)  
3.     print('Halló heimur!'.center(20))  
4.     print('*' * 20) 
5. >>> hallo_heimur()  
6. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
7. Halló heimur!  
8. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   
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Ef við viljum skilgreina fall sem notar stika (e. parameter) þurfum við einfaldlega að 

tilgreina það með því að setja stikann innan sviganna þegar við skilgreinum fallið. Það gerir 

okkur kleift að nota þennan stika í fallinu. 

 
Prófum næst að kalla á fallið hallo_notandi() og notum breytuna nafn sem inntaksgildi: 

1. >>> def hallo_notandi(nafn_notanda):  
2.     print('Góðan daginn {}'.format(nafn_notanda))  
3.  
4.  
5. >>> nafn = 'Blær'  
6.  
7. >>> hallo_notandi(nafn)  
8.  
9. Góðan daginn Blær   

Skilagildi 

Við getum skilgreint föll þannig að þau skili af sér tilteknu gildi sem við köllum skilagildi (e. 

return value). Til að gera það notum við return setningu og við ákveðnar aðstæður gætum 

við viljað hafa margar slíkar í einu og sama fallinu, allar mismunandi eftir viðeigandi skilagildi. 

Þó er mikilvægt að hafa í huga að inni fallið return-setningu lýkur keyrslu fallsins. Skilagildið 

getur verið af hvaða tagi sem er. Skoðum dæmi þar sem við útbúum fall (köllum það 

reiknar_x_og_y) sem tekur inn tvær tölur (t1 og t2), skilgreinir breytuna safn sem er tómur 

listi og bætir útkomu nokkura reikniaðgerða á milli talnanna í listann. Að lokum skilar fallið 

listanum safn. Því má segja að skilagildi fallsins sé listi. 

1. >>> def reiknar_x_og_y(t1, t2):  
2.     safn = []  
3.     safn.append(t1 + t2)  
4.     safn.append(t1 - t2)  
5.     safn.append(t1 * t2)  
6.     safn.append(t1 / t2)  
7.     return safn   

Prófum því næst að skilgreina tvær breytur, x og y, til að nota sem inntaksgildi fallsins 

reiknar_x_og_y. 
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1. >>> x = 4  
2. >>> y = 7  
3.  
4. >>> print(reiknar_x_og_y(x, y)) 
5.  
6. [11, -3, 28, 0.5714285714285714]   

Eins og við sjáum, þá skilaði fallið okkur lista með fjórum stökum. Við getum einnig kallað 

á fallið með tveimur gildum án breyta. 

1. >>> print(reiknar_x_og_y(18, 9)) 
2.  
3. [27, 9, 162, 2.0]   

Gildissvið (e. scope) 

Þegar við erum farin að skrifa okkar eigin föll þurfum við að hafa í huga fyrirbæri sem kallast 

gildissvið. Við getum hugsað okkur gildissvið sem ákveðnar samskiptareglur eða 

aðgangsstýringu innan forritsins. Til að átta okkur betur á þessu skulum við taka sem dæmi 

fallið reiknar_x_og_y sem við bjuggum til í síðasta hluta. Í því falli er skilgreind ein breyta; 

listinn safn. Sjálfgefnar reglur um gildissvið í Python gera það að verkum að enginn annar 

hluti forritsins hefur aðgang að þessari breytu (safn). 

Reglur um gildissvið geta verið breytilegar á milli forritunarmála. 

Að vinna með skrár 
Það gætu komið upp þær aðstæður að við þurfum að geta lesið gögn sem eru geymd í skrám. 

Ef við værum til dæmis að skrifa forrit fyrir Hengimann leikinn þá gæti verið þægilegra að 

lesa inn orðin úr skrá frekar en að búa þau öll til í forritinu sjálfu. 

Í þessum kafla verður farið yfir nokkur atriði sem gera okkur kleift að vinna með 

textaskrár. 

Til þess að geta lesið gögnin þá þurfum við að opna skránna en það gerum við með fallinu 

open(). Fallið skilar af sér breytu sem við getum notað til þess að lesa innihald skráarinnar og 

fallið tekur inn slóð skráarinnar ásamt inntaksgildið mode. Mode segir til um í hvaða ham 

skráin opnast, þ.e. hvað við viljum gera við skránna. Athugið að í dæmunum hér að neðan 

munum við vinna með skrár á sama stað og Python er staðsett og því þurfum við ekki að 

tilgreina staðsetningu sérstaklega. 
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1. >>> with open('skra.txt', 'r') as skra:  
2.     for i in skra:  
3.         print(i)  
4.  
5.  
6. Ég bið að heilsa! 
7.  
8.  
9.  
10. Nú andar suðrið sæla vindum þýðum  
11.  
12. á sjónum allar bárur smáar rísa  
13.  
14. og flykkjast út að fögru landi Ísa-,  
15.  
16. að fósturjarðar minnar strönd og hlíðum. 
17.  
18.  
19.  
20. Ó, heilsið öllum heima í orðum blíðum  
21.  
22. um haf og land í drottins ást og friði,  
23.  
24. leiði þið bárur!bát að fiskimiði  
25.  
26. blási þið vindar hlýtt á kinnum fríðum. 
27.  
28.  
29.  
30. Söngvarinn ljúfi, fuglinn trúr sem fer  
31.  
32. með fjaðrabliki háa vegarleysu  
33.  
34. lágan dal, að kveða kvæðin þín,  
35.  
36.  
37.  
38. heilsaðu einkum ef að fyrir ber  
39.  
40. engill með húfu og grænan skúf í peysu; 
41.    
42. þröstur minn góður!það er stúlkan mín. 
43.  
44.  
45.  
46. höf.: Jónas Hallgrímsson   
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Í dæminu hér að ofan notuðum við haminn 'r' en hann segir open() fallinu að við viljum 

eingöngu lesa skránna (e. read). Við getum því sagt að við höfum opnað skránna í lesham. 

Við notuðum síðan for-lykkju til þess að prenta innihald skráarinnar á skjáinn. 

Við getum líka sótt eina línu í einu: 

1. >>> with open('skra.txt', 'r') as skra:  
2.     skra.readline()   
3.  
4. 'Ég bið að heilsa!\n'   

Þarna gerðist eitthvað skrítið. Þegar við prentuðum skránna áðan þá var fyrsta línan "Ég 

bið að heilsa!" en þegar kölluðum á eina línu án þess að nota print() fallið þá bættist við \n. 

Þetta tákn (\n) þýðir „ný lína“ og er það sem við köllum falið tákn. Táknið verður alltaf til 

þegar við ýtum á Enter-takkann á lyklaborðinu en flestir ritlar fela þetta tákn. Skipunin 

readline() sýnir okkur táknið því við notuðum það í skelinni án þess að færa skilagildið undir 

breytu. 

Skoðum næst alla möguleikana sem við höfum þegar við notum fallið open(). 

Tákn Hamur (e. mode) 

'r' Opna skrá í lesham 

'w' Opna skrá í skrifham 

'x' Búa til skrá ef hún er ekki til 

'a' Opna skrá, ef hún er til, til þess að skrifa aftast í hana 

'b' Tvíundarhamur 

't' Textahamur (sjálfgefinn hamur) 

'+' Opna skrá í les- og skrifham 
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Skoðum nokkur dæmi um hvernig við getum notað fallið. 

1. >>> with open('skra.txt', 'w') as skra:  
2.     skra.write('Þetta er tilraun 1\n')  
3.     skra.write('Þetta er tilraun 2\n')  
4.  
5.  
6. 19  
7. 19  
8. >>> with open('skra.txt', 'r') as skra:  
9.       for i in skra:  
10.           print(i)  
11.  
12.  
13. Þetta er tilraun 1  
14. Þetta er tilraun 2  
15.  
16.  
17. >>>   

Þegar við notuðum 'w' þá sjáum við að Python skrifaði yfir allt í skránni með nýja 

textanum. Ef við viljum eingöngu bæta við skránna þá notum við 'a': 

1. >>> with open('skra.txt', 'a') as skra:  
2.     skra.write('Skrifaðu þetta neðst í skránna')  
3.     skra.write('Æ,æ, ég gleymdi að setja inn nýja línu') 
4.  
5.  
6. 30  
7. 38  
8. >>> with open('skra.txt', 'r') as skra:  
9.       for i in skra:  
10.         print(i)  
11.  
12.  
13. Þetta er tilraun 1  
14.  
15. Þetta er tilraun 2 
16.  
17. Skrifaðu þetta neðst í skránnaÆ, æ, ég gleymdi að setja inn nýj

a línu   
Nú sjáum við að við skrifuðum ekki yfir allt sem var í skránni en þar sem við gleymdum að 

setja inn línuskil í línurnar þá komu nýju línurnar inn í sömu línu. 
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Ef við viljum búa til nýja skrá þá getum við notað 'x'-haminn: 

1. >>> with open('skra2.txt', 'x') as skra:  
2.     skra.write('þetta er ný skrá') 
3.  
4.  
5. 16  
6. >>> with open('skra2.txt', 'r') as skra:  
7.     for i in skra:  
8.         print(i)  
9.  
10.  
11. þetta er ný skrá   

Við verðum að passa að það má ekki vera til skrá með sama heiti á sama stað og við 

ætlum að búa til nýja skrá: 

1. >>> with open('skra2.txt', 'x') as skra:  
2. skra.write('Þessi heitir sama nafni og önnur skrá í sömu möppu')  
3.  
4.  
5. Traceback(most recent call last):  
6.   File "<pyshell#8>", line 1, in < module >  
7.     with open('skra2.txt', 'x') as skra:  
8. FileExistsError: [Errno 17] File exists: 'skra2.txt'   

'+' hamurinn getur verið gagnlegur þegar við viljum gera meira en einn hlut í einu. Segjum 

sem svo að við viljum opna skrá, prenta allar línurnar og síðan setja línu neðst: 

1. >>> with open('skra.txt', 'r+') as skra:  
2.           for i in skra:  
3.               print(i)  
4.           skra.write('\nþessi lína fer neðst\n')  
5.  
6.  
7. Þetta er tilraun 1  
8.  
9. Þetta er tilraun 2  
10.  
11. Skrifaðu þetta neðst í skránnaÆ, æ, ég gleymdi að setja inn nýj

a línu  
12.  
13. 22  
14. >>> with open('skra.txt', 'r') as skra:  
15.           for i in skra:  
16.               print(i)  
17.  
18.  
19. Þetta er tilraun 1  
20.  
21. Þetta er tilraun 2  
22.  
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23. Skrifaðu þetta neðst í skránnaÆ, æ, ég gleymdi að setja inn nýj
a línu  

24.  
25.  
26.  
27. þessi lína fer neðst   

Ef við viljum setja línu fremst í skránna þá getum við gert það svona : 

1. >>> with open('skra.txt', 'r+') as skra:  
2.           skra.write('þessi lína fer efst\n')  
3.  
4.  
5. 20  
6. >>> with open('skra.txt', 'r') as skra:  
7.           for i in skra:  
8.               print(i)  
9.  
10.  
11. þessi lína fer efst  
12.  
13. Þetta er tilraun 2  
14.  
15. Skrifaðu þetta neðst í skránnaÆ, æ, ég gleymdi að setja inn nýj

a línu  
16.  
17.  
18.  
19. þessi lína fer neðst   

Síðustu tvö dæmin sýna okkur að þegar við notum 'r+'-haminn þá opnast skráinn í fyrstu 

línu og allt sem skrifum inn í skránna fer fremst í skránna. Við getum síðan notað lykkju til 

þess að færa okkur neðst í skránna og síðan skrifa inn nýja línu þar. 

Forritseiningar 

Hvernig flytjum við inn forritseiningar? 

Þrjár leiðir: 

 Til að flytja inn heila forritseiningu: 
 import <forritseining> 

 Til að flytja inn hlut úr forritseiningu: 
 from <forritseining> import <hlutur> 

 Til að flytja inn allt úr forritseiningu sem staka hluti: 
 from <forritseining> import * 

Fyrsta leiðin af þessum þremur sem taldar eru upp er sú sem þykir öruggust. Það er 

vegna þess að með henni eru minnstar líkur á að við flytjum inn hluti úr ólíkum 
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forritseiningum sem heita sama nafni. Það veit ekki á gott ef Python reynir til dæmis að kalla 

á tvö föll í einu, úr sitt hvorri forritseiningunni, sem heita það sama. Þegar við flytjum inn 

forritseiningu með import-setningu þurfum við alltaf að tilgreina hana þegar við notum föll 

úr henni. Tökum sem dæmi forritseininguna random sem inniheldur meðal annars fallið 

randint(). Fallið randint() tekur tvö inntaksgildi (heiltölur) og skilar heiltölu af handahófi sem 

liggur á bili inntaksgildanna. Til að nota fallið randint() þurfum við að tilgreina hvaðan það 

kemur: 

1. >>> import random  
2. >>> x = random.randint(1, 100)  
3. >>> print(x)  
4. 30   

Þegar við flytjum inn hluti með from <forritseining> import setningu, þá erum við ekki að 

flytja inn alla forritseininguna heldur einungis þann hluta sem við þurfum. Skoðum annað 

dæmi þar sem við flytjum aftir inn randint() en án þess að flytja inn alla random-

forritseininguna: 

1. >>> from random import randint  
2. >>> y = randint(1, 100)  
3. >>> print(y)  
4. 98   

Síðasta dæmið virkar að mörgu leyti eins og venjuleg import-setning að því leyti að við 

flytjum inn alla forritseininguna. Munurinn liggur hins vegar í því að við erum að flytja alla 

hluti hennar inn eins og þeir væru stakir. Því er rétt að taka fram að þessi aðferð þykir mjög 

óæskileg nema að um minniháttar tilraun sé að ræða. 

1. >>> from random import *  
2. >>> z = randint(1, 100)  
3. >>> print(z)  
4. 69   

Flutt inn undir öðru nafni 

Við getum flutt forritseiningar inn undir öðru nafni með því að nota lykilorðið as: 

1. import random as r  
2. x = r.randint(1, 100)   

Þessi aðferð getur sparað okkur talsverða ritun, sérstaklega ef nafn forritseiningarinnar er 

langt og/eða það er notað oft í sama forriti. 
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Innbyggð föll 
Python hefur að geyma nokkur innbyggð föll (e. built-in functions) sem er hægt að nota án 

þess að setja þau sérstaklega upp. Hér ætlum við að skoða nokkur þeirra. 

abs 

Fallið abs skilar algildi tölu. Algildi tölu er tala sem er ekki neikvæð og til dæmis getum við 

tekið algildið af 10 og fáum 10. Ef við tökum algildið af -10 þá fáum við líka 10. 

1. >>> print(abs(10))  
2. 10  
3. >>> print(abs(-10))  
4. 10   

bool 

Fallið bool skilar annað hvort True (ísl. satt) eða False (ísl. ósatt) og byggir skilagildið á þeim 

inntaksbreytum sem eru notaðar þegar kallað er á fallið. Ef kallað er á fallið með 0 þá skilar 

fallið False á meðan allar aðrar tölur skila True. 

1. >>> print(bool(0))  
2. False  
3. >>> print(bool(1))  
4. True  
5. >>> print(bool(1123.23))  
6. True  
7. >>> print(bool(-500))  
8. True   

Ef önnur gildi en tölur eru notuð til þess að kalla á 'bool' þá skilar None False á meðan öll 

önnur gildi skilar True : 

1. >>> print(bool(None))  
2. False  
3. >>> print(bool(’a’))  
4. True   

cmp 

Fallið cmp ber saman tvö gildi og skilar neikvæðri tölu ef fyrra gildið er minna en seinna 

gildið; skilar 0 ef fyrra gildi er jafnt seinna gildinu; og skilar jákvæðri tölu ef fyrra gildið er 

stærra en seinna gildið. Til dæmis þá er 1 minna en 2: 

1. >>> print(cmp(1, 2))  
2. - 1   

Og 2 er jafnt og 2: 

1. >>> print(cmp(2, 2))  
2. 0   
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En 2 er stærra en 1: 

1. >>> print(cmp(2, 1))  
2. 1   

Fallið ber ekki eingöngu saman tölur heldur er hægt að nota aðrar tegundir af gildum, svo 

sem strengi : 

1. >>> print(cmp(’a’, ’b’))  
2. - 1  
3. >>> print(cmp(’a’, ’a’))  
4. 0  
5. >>> print(cmp(’b’, ’a’))  
6. 1   

Hins vegar er ekki víst að samanburður strengja skili því sem maður átti von á... 

1. >>> print(cmp(’a’, ’A’))  
2. 1  
3. >>> print(cmp(’A’, ’a’))  
4. - 1   

Lítið 'a' er nefnilega "stærra" en stórt 'A'. En það segir sig sjálft að... 

1. >>> print(cmp(’aaa’, ’aaaa’))  
2. - 1  
3. >>> print(cmp(’aaaa’, ’aaa’))  
4. 1   

...3 'a' (aaa) eru minna en 4 'a' (aaaa). 

dir 

Fallið dir skilar lista af upplýsingum um gildi. Við getum notað dir á strengi, tölur, föll, 

forritseiningar, hluti og klasa. Ef við notum dir á töluna 1 þá fáum við : 

1. >>> dir(1) 
2. [’__abs__’, ’__add__’, ’__and__’, ’__class__’, ’__cmp__’, ’__coer

ce__’, ’__delattr__’, ’__div__’, ’__divmod__’, ’__doc__’, ’__floa
t__’, ’__floordiv__’, ’__getattribute__’, ’__getnewargs__’, ’__ha
sh__’, ’__hex__’, ’__index__’, ’__init__’, ’__int__’, ’__invert__
’, ’__long__’, ’__lshift__’, ’__mod__’, ’__mul__’, ’__neg__’, ’__
new__’, ’__nonzero__’, ’__oct__’, ’__or__’, ’__pos__’, ’__pow__’,
 ’__radd__’, ’__rand__’, ’__rdiv__’, ’__rdivmod__’, ’__reduce__’,
 ’__reduce_ex__’, ’__repr__’, ’__rfloordiv__’, ’__rlshift__’, ’__
rmod__’, ’__rmul__’, ’__ror__’, ’__rpow__’, ’__rrshift__’, ’__rsh
ift__’, ’__rsub__’, ’__rtruediv__’, ’__rxor__’, ’__setattr__’, ’_
_str__’, ’__sub__’, ’__truediv__’, ’__xor__’]   

... sem er slatti af gildum. 
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Ef við prófum að skoða strenginn 'a' þá fáum við : 

1. >>> dir(’a’) 
2. [’__add__’, ’__class__’, ’__contains__’, ’__delattr__’, ’__doc__’

, ’__eq__’, ’__ge__’, ’__getattribute__’, ’__getitem__’, ’__getne
wargs__’, ’__getslice__’, ’__gt__’, ’__hash__’, ’__init__’, ’__le
__’, ’__len__’, ’__lt__’, ’__mod__’, ’__mul__’, ’__ne__’, ’__new_
_’, ’__reduce__’, ’__reduce_ex__’, ’__repr__’, ’__rmod__’, ’__rmu
l__’, ’__setattr__’, ’__str__’, ’capitalize’, ’center’, ’count’, 
’decode’, ’encode’, ’endswith’, ’expandtabs’, ’find’, ’index’, ’i
salnum’, ’isalpha’, ’isdigit’, ’islower’, ’isspace’, ’istitle’, ’
isupper’, ’join’, ’ljust’, ’lower’, ’lstrip’, ’partition’, ’repla
ce’, ’rfind’, ’rindex’, ’rjust’, ’rpartition’, ’rsplit’, ’rstrip’
, ’split’, ’splitlines’, ’startswith’, ’strip’, ’swapcase’, ’titl
e’, ’translate’, ’upper’, ’zfill’] Þarna sjáum við til dæmis fall
ið capitalize sem breytir fyrsta staf strengs í hástaf. >>> print
(’aaaaa’.capitalize()) Aaaaa   

dir() er til dæmis gagnlegt þegar við viljum vita hvað við getum gert við ákveðnar breytur 

eða tög. 

eval 

Fallið eval tekur inn streng sem inntaksbreytu (e. parameter) og keyrir það líkt og um 

Python-segð (e. expression) væri að ræða. Fallið er sambærilegt lykilorðinu exec en virkar 

aðeins öðruvísi. Með exec getum við búið til ör-útgáfur af Python forritum í strengjunum 

okkar, en eval leyfir eingöngu einfaldar segðir líkt og : 

1. >>> eval(’10 * 5’)  
2. 50   

float 

Fallið float breytir streng eða tölu í hlaupakommutölu (e. floating-point decimal). 

Hlaupakommutala er tala sem er með aukastafi (e. decimal places) og gjarnan kölluð 

einfaldara nafni, kommutala. 

Til að mynda er 10 heiltala (e. integer) á meðan 10.0, 10.1 og 10.253 eru allt 

hlaupakommutölur. Við getum breytt streng í kommutölu með því að gera: 

1. >>> float(’12’)  
2. 12.0   

Við getum einnig sett kommutákn í strenginn þegar við köllum á float: 

1. >>> float(’123.456789’)  
2. 123.456789   

Heiltölu er hægt að breyta í kommutölu með því að gera: 

1. >>> float(200)  
2. 200.0   

Ef við reynum að breyta kommutölu í kommutölu þá fáum við að sjálfsögðu kommutölu: 
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1. >>> float(100.123)  
2. 100.123  

Ef við innum float án inntaksbreyta(með ekkert á milli sviganna) þá skilar fallið 0.0.   

int 

Fallið breytir streng eða tölu í heiltölu (e. integer). Sem dæmi: 

1. >>> int(123.456)  
2. 123  
3. >>> int(’123’)  
4. 123   

Fallið int() virkar aðeins öðruvísi en float því ef við reynum að breyta streng, sem 

inniheldur kommutölu í heiltölu, þá fáum við villu : 

1. >>> int(’123.456’)  
2. Traceback(most recent call last):  
3. File "<stdin>", line 1, in < module >  
4. ValueError: invalid literal for int() with base 10: ’123.456’   

Ef við reynum að kalla á int með engum inntaksbreytum þá skilar fallið gildinu 0. 

len 

Fallið len() skilar lengd hlutar. Ef hluturinn er strengur þá skilar fallið fjölda stafa í strengnum: 

1. >>> len(’Þetta er tilraunastrengur’)  
2. 26   

Fyrir lista eða línur (e. tuple) þá skilar fallið fjölda hluta: 

1. >>> listi = [’a’, ’b’, ’c’, ’d’]  
2. >>> print(len(listi))  
3. 4  
4. >>> lina = (1, 2, 3, 4, 5, 6)  
5. >>> print(len(lina))  
6. 6   

Fallið skilar einnig fjölda hluta í fylki (e. map): 

1. >>> fylki = {’a’: 100,’b’: 200,’c’: 300}  
2. >>> print(len(fylki))  
3. 3   

len() er gagnlegt þegar við vinnum með lykkjur og viljum telja fjölda hluta í lista. Við 

getum gert það á eftirfarandi hátt: 

1. >>> listi = [’a’, ’b’, ’c’, ’d’]  
2. >>> for hluti in listi:  
3. ...    print(hluti)   

Dæmið hér að ofan myndi prenta alla hlutina í listanum en hvað ef við viljum sýna lykla 

(e. index) hvers hlutar í listanum? Þá þurfum við að finna lengd listans og telja síðan í 

gegnum alla hlutina í listanum á eftirfarandi hátt: 

 



112 

1. >>> listi = [’a’, ’b’, ’c’, ’d’]  
2. >>> lengd = len(listi)  
3. >>> for x in range(0, lengd):  
4. ...    print(’hlutur númer % s er % s’ % (x, listi[x])) 
5. ...   
6. hlutur númer 0 er a  
7. hlutur númer 1 er b  
8. hlutur númer 2 er c  
9. hlutur númer 3 er d   

Við vistum lengd listans í breytunni lengd og notum síðan þá breytu til þess að búa til 

bilið sem lykkjan okkar vinnur á. 

max 

Fallið max() skilar stærsta hlutnum í lista, línu eða streng: 

1. >>> listi = [5, 4, 10, 30, 22]  
2. >>> print(max(listi))  
3. 30   

Fallið virkar líka á hluti sem eru aðskildir með kommum eða bili: 

1. >>> s = ’a, b, d, h, g’  
2. >>> print(max(s))  
3. h   

Það þarf því ekki að búa til lista, línur eða strengi. Fallið er líka hægt að nota beint á mörg 

gildi (eða breytur) í einu: 

1. >>> print(max(10, 300, 450, 50, 90))  
2. 450   

min 

Fallið min() virkar á sama hátt og max() nema það skilar minnsta gildinu en ekki stærsta: 

1. >>> listi = [5, 4, 10, 30, 22]  
2. >>> print(min(listi))  
3. 4   

range 

Fallið range() er aðallega notað í for-lykkjur þegar við viljum ítra í gegnum sama kóðann 

nokkrum sinnum. Fallið má nota með einni, tveimur eða þremur inntaksbreytum (e. 

arguments). Sú fyrsta stendur fyrir upphafsgildið, sú næsta fyrir endagildið (við þurfum bara 

að muna að Python byrjar að telja á núlli og endagildið miðast við það). 

1. >>> for x in range(0, 5):  
2. ...  print(x)  
3. 0  
4. 1  
5. 2  
6. 3 
7. 4   
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range() er í raun að skila runu af heiltölum sem lykkjan vinnur svo á. Við getum breytt 

ítraranum í lista (með list() fallinu) og með því að prenta listann getum við séð útkomuna: 

1. >>> print(list(range(0, 5))) 
2. [0, 1, 2, 3, 4]   

Við getum búið til lista af tölum sem er hægt að úthluta til annarra breyta og nota annars 

staðar í forritinu okkar: 

1. >>> listi_af_tolum = list(range(0, 30))  
2. >>> print(listi_af_tolum) 
3. [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29]   
Fallið getur einnig tekið inn þriðju inntaksbreytuna sem kallast þrep (e. step) (fyrstu tvær 

inntaksbreyturnar kallast upphaf (e. start) og endir (e. stop)). Ef við sleppum því að setja inn 

þrepabreytuna þá er hún sjálfkrafa 1. Hvað ætli gerist ef við setjum þrepabreytuna sem 2? 

1. >>> listi_af_tolum = list(range(0, 30, 2))  
2. >>> print(listi_af_tolum) 
3. [0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28]   

Hvert gildi í listanum var 2 hærri en talan á undan. Við getum svo notað enn stærri þrep: 

1. >>> listi = list(range(0, 500, 50))  
2. >>> print(listi) 
3. [0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450]   

Þessi aðgerð býr til lista af tölum frá 0 til 500 (500 er ekki inni í bilinu) og þrepar upp í næstu 
tölu með 50. 

sum 

Fallið sum leggur saman hluti í lista og skilar heildartölunni: 

1. >>> listi = list(range(0, 500, 50))  
2. >>> print(listi) 
3. [0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450]  
4. >>> print(sum(listi))  
5. 2250   
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Inngangur 
 
 

Í þessum hluta er að finna safn verkefna sem ætlað er að hjálpa til við að innbyrða og setja í 

samhengi þær upplýsingar sem fram koma í köflum bókarinnar. Markmiðið er að þannig 

verði ekki nauðsynlegt að setjast niður og lesa alla bókina til að geta byrjað á verkefnunum 

heldur lesum við okkur til um nauðsynlega þætti þegar við þurfum á því að halda.  

Hverju verkefni fylgir lýsing á virkni þess falls eða forrits sem við ætlum að skrifa. Það 

getur reynst mjög gagnlegt að skrifa niður grófa áætlun eða drög að því hvernig verkefnið 

verði leyst og það þarf alls ekki að vera í kóða. Við breytum okkar eigin orðum í kóða síðar. 

Þau sem eru lengra komin geta jafnframt prófað að leysa verkefnið á eigin spýtur áður en 

þau skoða leiðbeiningarnar. 

Það er jafn mikilvægt að átta sig á "vandamálinu" sem við ætlum að leysa og lausninni. 

 FizzBuzz 
 

Þetta verkefni gengur út á að skrifa lítið forrit sem fer í gegn um (skoðar) talnarunu og 

prentar texta eða tölu eftir ákveðnum skilyrðum. 

 Ef viðkomandi tala er deilanleg með 3 er prentaður strengurinn Fizz. 
 Sé hún deilanleg með 5 prentast Buzz. 
 Gangi bæði 3 og 5 upp í hana prentast FizzBuzz. 
 En ef hvorki 3 né 5 ganga upp í töluna, þá er talan sjálf prentuð.  

Ef tala er deilanleg með einhverri tölu, til dæmis 3, þýðir það að við skipt henni, til dæmis 

í þrennt, og það verður enginn afgangur. Þetta er klassískt verkefni sem er meira að segja 

stundum notað í atvinnuviðtölum. Það sem mörgum finnst svo skemmtilegt við þetta 

verkefni er hversu margar leiðir er hægt að fara til að leysa það. Við munum núna skoða eina 

leið til að leysa verkefnið með glæsibrag ;) 

Í þessu verkefni koma fyrir eftirfarandi þættir: 

 for-lykkja 
 heiltölur 
 strengir 
 if-elif-else setningar 
 stofnleif (e. modulus) 
 tagskipti 
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Hverju stefnum við að? 

Virkni einfaldrar útgáfu þessa forrits gæti litið svona út: 

1. Sláðu inn hæstu töluna: 20  
2. Sláðu inn lægstu töluna: 1  
3. 1  
4. 2  
5. Fizz  
6. 4  
7. Buzz  
8. Fizz  
9. 7  
10. 8  
11. Fizz  
12. Buzz  
13. 11  
14. Fizz  
15. 13  
16. 14  
17. FizzBuzz  
18. 16  
19. 17  
20. Fizz  
21. 19  
22. Buzz   

Hvar eigum við að byrja? 

Ef skoðum inngangsorð þessa verkefnis þá sjáum við að þar er talað um talnarunu. Til að fá 

margar tölur í röð (talnarunu), þá er tilvalið að nota for-lykkju (meira um for-lykkjur í kafla 

um lykkjur og skilyrðingar). 

for-lykkjan 

Eins og við vitum þá þurfa for-lykkjur eitthvað til að „endurtaka“ og því ætlum við í þessu 

dæmi að nota innbyggða fallið range() til þess. Fallið range() þarf minnst eitt inntaksgildi (e. 

argument) en við ætlum að nota tvö, annað sem upphafstölu og hitt sem endatölu (meira 

um range() í kafla um innbyggð föll). Lykkjusetningin, þar sem talið er frá 1 og að 20, gæti þá 

litið svona út: 

1. for tala in range(1, 20):   

skilyrtar setningar 

Þá er komið að því að skilgreina hvað gerist ef skilyrðum okkar er mætt. Við ætlum að nota 

reikniaðgerð sem kallast stofnleif (e. modulus) en hún skilar okkur alltaf afganginum. 

Dæmi: 
1. 10 % 3 = 1   
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Vegna þess að 3 gengur þrisvar sinnum upp í 10 (3x3=9) og þá er einn í afgang. Við erum sem 

sagt að leita eftir tölum þar sem enginn afgangur er þegar við deilum 3 eða 5. 

Hverju erum við að leita eftir? 

Nú vitum við að tilvikin sem við erum að leita eftir eru þrjú: 

 Tala er deilanleg með 3 og 5 
 Tala er einungis deilanleg með 3 
 Tala er einungis deilanleg með 5 

Þá skulum við raða þessum tilvikum í if og elif setningar. Við látum strangasta/þrengsta 

skilyrðið koma fyrst í if setningu vegna þess að komi það upp, þá er óþarfi að kanna önnur 

skilyrði. if setningin gæti þá litið svona út: 

1. for tala in range(1, 20):  
2.     if tala % 3 == 0 and tala % 5 == 0:  
3.         print('FizzBuzz')   

Takið eftir and skiyrðingunni í if setningunni, hún gerir okkur kleift að setja tvær 

skilyrðingar í eina setningu. Við hefðum getað hreiðrað aðra if setningu undir þá fyrri og 

fengið þannig sömu virkni en það hefði leitt af sér ljótari kóða sem væri ekki eins læsilegur. 

Það hefði þá litið svona út: 

1. for tala in range(1, 20):  
2.     if tala % 3 == 0:  
3.         if tala % 5 == 0:  
4.             print('FizzBuzz')   

 
Næst skulum við bæta við elif setningum fyrir tilfelli þar sem talan er ekki 

deilanlega með bæði 3 og 5 en er samt deilanleg með annað hvort 3 eða 5: 
1. for tala in range(1, 20):  
2.     if tala % 3 == 0 and tala % 5 == 0:  
3.         print('FizzBuzz')  
4.     elif tala % 3 == 0:  
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5.         print('Fizz')  
6.     elif tala % 5 == 0:  
7.         print('Buzz')   

Við megum ekki gleyma að prenta töluna sjálfa í þeim tilfellum sem if og elif setningarnar 

eiga ekki við. Þá bætum við else setningu í lokinn sem prentar töluna: 

1. for tala in range(1, 20):  
2.     if tala % 3 == 0 and tala % 5 == 0:  
3.         print('FizzBuzz')  
4.     elif tala % 3 == 0:  
5.         print('Fizz')  
6.     elif tala % 5 == 0:  
7.         print('Buzz')   
8.     else : 
9.         print(tala)   

Þá er grunnvirkni forritsins komin, fyrst athugar það hvort talan sé bæði deilanleg með 3 

og 5, ef ekki, þá hvort talan sé deilanleg með annað hvort 3 eða 5. Ef ekkert af þessu á við þá 

er talan sjálf prentuð. 

Í upphafi verkefnis, þar sem við sáum virknina sem við stefndum að, þá sést forritið spyrja 

notandann um talnabilið. Við skulum nú bæta þeirri virkni við forritið okkar. Fallið range() 

tekur inn tvö gildi sem eru annars vegar fyrsta talan og hins vegar talan sem við viljum telja 

að. Ef við skilgreinum tvær breytur fyrir þessi gildi getum við notað þær sem inntaksgildi (e. 

argument) fyrir range() fallið. Köllum þar bara l_tala (fyrir „lægri tala“) og h_tala (fyrir „hærri 

tala“) en þær geta auðvitað heitað hvað sem er. Við gefum þeim ekkert gildi heldur notum 

input() fallið sem sér um að fá gildi frá notandanum. Forritið okkar gæti því litið svona út: 

1. l_tala = input('Sláðu inn lægstu töluna: ')  
2. h_tala = input('Sláðu inn hæstu töluna: ') 
3.  
4. for tala in range(l_tala, h_tala):  
5.     if tala % 3 == 0 and tala % 5 == 0:  
6.         print('FizzBuzz')  
7.     elif tala % 3 == 0:  
8.         print('Fizz')  
9.     elif tala % 5 == 0:  
10.       print('Buzz')   
11.   else : 
12.       print(tala)   

Ef við prófum að keyra forritið lendum við í smá vandræðum: 

1. Sláðu inn lægstu töluna: 1  
2. Sláðu inn hæstu töluna: 20  
3. Traceback(most recent call last):  
4. File "/home/sverrir/py_verkefni/fizzbuzz.py", line 4, in <module> 
5.     for tala in range(l_tala, h_tala):  
6. TypeError: 'str' object cannot be interpreted as an integer   
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Við sjáum neðst í þessum villuboðum að við fengum tagvillu eða TypeError sem segir 

okkur að einhvers staðar erum við að nota rangt tag (e. type). Villuboðin vísa einnig í fjórðu 

línu forritsins og birta jafnframt þá línu: 

1. for tala in range(l_tala, h_tala):   
Þessi er villa er vegna þess að fallið range tekur inn heiltölugildi (og ekkert annað!) en 

þegar við notum fallið input() fáum við alltaf streng. 

Ábending - skilagildi input() fallsins er alltaf strengur 

Því þurfum við að breyta tagi l_tala og h_tala í heiltölu og við gerum það með fallinu int(). 

Það skiptir ekki mála hvar við gerum það, við gætum bæði gert það þegar við skilgreinum 

breyturnar: 

1. h_tala = int(input('Sláðu inn hæstu töluna: '))  
2. l_tala = int(input('Sláðu inn lægstu töluna: '))   

Við getum einnig gert það þegar við köllum á range() fallið: 

1. for tala in range(int(l_tala), int(h_tala)):   
Þá erum við komin að lokum þessa verkefnis og forritið okkar gæti þá litið einhvernveginn 

svona út: 

1. h_tala = int(input('Sláðu inn hæstu töluna: '))  
2. l_tala = int(input('Sláðu inn lægstu töluna: ')) 
3.  
4. for tala in range(l_tala, h_tala):  
5.     if tala % 3 == 0 and tala % 5 == 0:  
6.         print('FizzBuzz')  
7.     elif tala % 3 == 0:  
8.         print('Fizz')  
9.     elif tala % 5 == 0:  
10.       print('Buzz')   

Munið að túlkurinn er til að hjálpa, ekki skamma! 
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11.   else : 
12.       print(tala)   

 

Munið að prófa að leysa verkefnið án leiðbeininga, skoðið leiðbeiningarnar eftir þörfum. 

Önnur nálgun við verkefnið getur verið að breyta forritinu í fall. Til að þyngja verkefnið má til 

dæmis leita leiða til að koma í veg fyrir að forritið hrynji ef notandinn slær ekki inn tölustafi 

fyrir hæstu eða lægstu tölurnar. 
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Giska á töluna 
Þetta verkefni gengur út á að skrifa stutt forrit sem ákveður tölu af handahófi innan fyrirfram 

ákveðinna marka. Notandinn reynir að giska á töluna og fær til baka svar um það hvort talan 

sé hærri eða lægri. Þegar hann giskar á rétta tölu eru skilaboð prentuð og keyrslu lýkur. 

Í þessu verkefni koma fyrir eftirfarandi þættir: 

 forritseiningar (e. modules) 
 heiltölur 
 if, elif og else skilyrðingar 
 innbyggð föll 
 strengir 
 tagskipti (e. type conversion) 
 tvíundabreytur (e. booleans) 
 while-lykkja 

Hverju stefnum við að? 

Virkni einfaldrar útgáfu þessa forrits gæti litið svona út: 
1. Hvað heitir þú ? Sverrir  
2. Giskaðu á tölu... 50  
3. Talan er lægri! 
4. Giskaðu á tölu... 25 
5. Talan er lægri! 
6. Giskaðu á tölu... 13 
7. Talan er lægri! 
8. Giskaðu á tölu... 5  
9. Vel gert Sverrir, talan var einmitt 5! 
10. Þú þurftir 4 tilraunir til að finna töluna.   

Síðar gætum við bætt fleiri eiginleikum við forritið eins og til dæmis teljara sem segir í 

lokinn hversu margar tilraunir þurfti til að finna töluna. Það er hægt að bæti ýmsum 

eiginleikum við þetta forrit en í sinni einföldustu útgáfu koma þó ýmsir grundvallar þættir 

fyrir. Það er þess vegna sem þetta forrit er einnig vinsælt sem fyrsta forrit hjá þeim sem 

hyggjast læra nýtt forritunarmál. 

Hvar eigum við að byrja? 

Hvernig látum við tölvuna finna tölu af handahófi, án þess að við vitum fyrir fram hver 

hún er? Python er ekki með innbyggt slembifall sem skilar okkur tölu af handahófi en við 

getum hins vegar nálgast það úr fyrirbæri sem kallast staðlað forritasafn (e. Standard Library) 

og fylgir alltaf með Python. Við þurfum hins vegar að flytja inn (e. import) þetta slembifall og 

það er hluti af forritseiningu sem heitir random. Meira um forritseiningar og Python 
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Standard Library í kaflanum um forritseiningar Til að nálgast slembifallið þurfum við bæta inn 

í forritið okkar innflutnings setningu (e. import statemend) sem verður áfram efst í forritinu. 

1. import random   
Því næst skulum við búa til breytu fyrir slembitöluna okkar. Við reynum að velja lýsandi 

heiti og köllum hana leynitölu. Fallið sem við notum heitir randint() (random integer) og 

skilar, eins og nafnið gefur til kynna, einungis heiltölum. Annað sem við þurfum að hafa í 

huga er að þegar við köllum á fallið þurfum við að tilgreina lægstu mögulegu töluna og hæstu 

mögulegu töluna. Í þessu dæmi skulum við hafa spanið frá 1 og upp í 100. 

1. leynitala = random.randint(1, 100)   
 

Við hefðum auðvitað getað fært tölurnar undir breytur og notað þær sem gildi þegar við 

köllum á slembifallið. Það getur verið mjög þægilegt ef við þurfum að nota tölurnar aftur 

seinna. 

1. min_tala = 1  
2. max_tala = 100  
3. leynitala = random.randint(min_tala, max_tala)   

Látum þetta gerast aftur og aftur ... 

Næst þurfum við að láta forritið keyra „endalaust“ þar til ákveðnum skilyrðum hefur verið 

mætt. Til að gera það munum við nota while-lykkju. Til að átta okkur betur á hvernig forritið 

mun virka þá búum við til breytu sem hefur ákveðið gildi og segjum while-lykkjunni að halda 

áfram á meðan þessi breyta heldur því gildi. Við búum því til tvíundabreytu (Boole), köllum 

hana leikur_i_gangi og veitum henni gildið True. 

1. leikur_i_gangi = True  
2.   
3. while leikur_i_gangi == True:  
4.     #Hér koma síðan skipanirnar...   

Við skulum næst búa til breytu fyrir ílag (e. input) notandans en það er talan sem hann 

giskar á. Til að taka við ílagi frá notanda notum við fall sem heitir input() (meira um það í 

kafla um innbyggð föll). 

1. gisk = input('Giskaðu á tölu... ')   
Við þurfum að hafa í huga að skilagildi input()-fallsins er strengur og skilagildi fallsins 

randint() er heiltala. Við getum ekki borið saman ólík tög eins og streng og heiltölu og slíkur 

samanburður skilar villu sem Python kallar TypeError. 

1. Traceback(most recent call last): File "giska_tolu.py", line 15, 
in < module > elif gisk < leynitala: TypeError: '<'   

2. not supported between instances of 'str'   
3. and 'int'   
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Til þess að fá ekki slíka villu þurfum við annað hvort að breyta gisk í heiltölu eða leynitala í 

streng. Í þessu forriti ætlum við að breyta gisk í heiltölu. 

1. gisk = int(gisk)   
Nú þegar við getum látið forritið keyra aftur og aftur (... og aftur) og við getum tekið við 

ágiskun notandans þurfum við að fara að huga að skilyrtum setningum (e. conditional 

statements) eins og if, elif og else. Tilgangur þeirra í þessu forriti verður að bregðast við 

ílaginu frá notandanum og að ákveða hvað skuli gera í framhaldinu. Við byrjum á að ákveða 

hvað gerist ef notandinn slær inn rétta tölu. Til þess notum við if setningu þar sem við 

skoðum hvort að breytan gisk sé sú sama og leynitala og bregðumst síðan við með 

skilaboðum til notandans ef svo reynist vera. 

1. if gisk == leynitala:  
2.      print('Jei, þú giskaðir á rétta tölu!')   

Notum tækifærið hér og skoðum hvernig forritið okkar er farið að líta út. 

1. import random  
2.  
3. min_tala = 1  
4. max_tala = 100  
5. leynitala = random.randint(min_tala, max_tala)  
6. leikur_i_gangi = True   
7.  
8. while leikur_i_gangi == True:  
9.     gisk = input('Giskaðu á tölu... ')  
10.   gisk = int(gisk)  
11.   if gisk == leynitala:  
12.       print('Jei, þú giskaðir á rétta tölu!')   

Eins og forritið okkar lítur út mun það keyra aftur og aftur og ef við giskum á rétta tölu 

fáum við skilaboðin Jei, þú giskaðir á rétta tölu!. Vandamálið er að það er ekkert sem segir 

forritinu að hætta að keyra. Þetta kallast endalaus lykkja. Við þurfum því að bæta við if 

bálkinn (það sem er undir if setningunni) gildisveitingu fyrir breytuna leikur_i_gangi þannig 

að gildi hennar verði False. Rifjum upp að þegar við gerðum while lykkjuna þá sögðum við 

henni að halda áfram á meðan leikur_i_gangi væri True. Þetta þýðir að ef leikur_i_gangi fær 

gildið False þá eru forsendur while lykkjunnar brostnar og hún hættir að keyra. 

1. if gisk == leynitala:  
2.     print('Jei, þú giskaðir á rétta tölu!')  
3.     leikur_i_gangi = False   

Núna erum við komin með forrit sem tekur við ílagi frá notanda þar til hann giskar á rétta 

tölu og rýfur þá keyrslu. Forritið gæti þá litið svona út: 
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1. import random  
2.  
3. min_tala = 1  
4. max_tala = 100  
5. leynitala = random.randint(min_tala, max_tala)  
6. leikur_i_gangi = True   
7.  
8. while leikur_i_gangi == True:  
9.     gisk = input('Giskaðu á tölu... ')  
10.   gisk = int(gisk)  
11.   if gisk == leynitala:  
12.       print('Jei, þú giskaðir á rétta tölu!')  
13.       leikur_i_gangi = False   

Til að gera notandanum aðeins auðveldara fyrir skulum við bæti við vísbendingum þegar 

hann giskar á ranga tölu. Vísbendingin gæti sagt til um hvort talan sé hærri eða lægri en sú 

sem notandinn giskaði á. Til að gera þetta getum við bætt elif setningum í bálkinn undir 

while-lykkjunni, á eftir if setingunni. Þessar elif setinginar eru alltaf notaðar á eftir if 

setningum en eru annars eins í notkun. Í staðinn fyrir að athuga hvort breytan gisk sé eins og 

leynitala, sem við gerðum með == virkjanum ætlum við að kanna hvort hún sé (mögulega) 

stærri eða minni. Það gerum við með virkjum sem kallast vinstri- og hægri fleygar (< og >) en 

margar kannast líklega við þessa virkja úr stærðfræði (í kaflanum um gagnatög er meira 

fjallað um samanburðarvirkja). Lykkjan okkar gæti þá litið svona út: 

1. while leikur_i_gangi == True:  
2.     gisk = input('Giskaðu á tölu... ')  
3.     gisk = int(gisk)  
4.     if gisk == leynitala:  
5.         print('Jei, þú giskaðir á rétta tölu!')  
6.         leikur_i_gangi = False  
7.     elif gisk < leynitala:  
8.         print('Talan er hærri')  
9.     elif gisk > leynitala:  
10.       print('Talan er lægri')   

Á þessum tímapunkti erum við komin með forrit sem getur tekið við ílagi frá notanda, 

sagt til um hvort að „ágiskunin“ sé rétt, of há eða of lág. Sé ágiskun rétt hættir forritið að 

keyra. 
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1. import random  
2.  
3. min_tala = 1  
4. max_tala = 100  
5. leynitala = random.randint(min_tala, max_tala)  
6. leikur_i_gangi = True 
7.    
8. while leikur_i_gangi == True:  
9. gisk = input('Giskaðu á tölu... ')  
10. gisk = int(gisk)  
11. if gisk == leynitala:  
12. print('Jei, þú giskaðir á rétta tölu!')  
13. leikur_i_gangi = False  
14. elif gisk < leynitala:  
15. print('Talan er hærri')  
16. elif gisk > leynitala:  
17. print('Talan er lægri')   

Í fyrsta sýnidæminu, þar sem við sáum virknina sem við vildum stefna að, komu fyrir tveir 

þættir sem við munum núna bæta inn í forritið; teljari og nafn leikmanns (notanda). Til að fá 

nafn leikmannsins notum við sömu aðferð og við notuðum til að taka við ágiskunum, input() 

fallið. Við viljum þó ekki spyrja um nafnið í hvert skipti sem leikmaðurinn giskar á tölu. Þess 

vegna biðjum við um nafnið á undan while lykkjunni og þannig verður einungis beðið um 

nafn í upphafi. 

1. nafn_leikmanns = input('Sláðu inn nafn: ')   
Hvað varðar teljarann, þá búum við breytu sem fær heiltölugildið 0 (núll). 

1. teljari = 0   
Til að gildi breytunnar teljari hækki (og „telji“) þurfum við að bæta setningu efst í bálkinn 

þar sem við bætum 1 við hana í hverri keyrslu. Við þurfum að passa að bæta við teljarann á 

undan if setningunni svo hann telji einnig þegar leikmaðurinn giskar á rétta tölu. Við skulum 

skoða tvenns konar rithátt til að bæta við breytuna teljari, en þeir gera þó það nákvæmlega 

sama. Með fyrri aðferðinni erum við í raun að segja að breytan teljari eigi að verða summan 

af fyrra gildi hennar og einum. 

1. teljari = teljari + 1   
Hinn rithátturinn gerir (eins og fram kom áður) það nákvæmlega sama, en er örlítið 

fljótlegri og mörgum finnst hann líta betur út (dæmi þó hver fyrir sig). 

1. teljari += 1   
Þessi aðferð virkar einnig fyrir fleiri reikniaðgerðir eins og frádrátt (-=), margföldun (*=) 

og fleira. 

Þegar við setjum teljarasetninguna inn í while lykkjuna þurfum við að passa að við bætum 

við teljarann áður en if setningin keyrir. 
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1. import random 
2.  
3. min_tala = 1  
4. max_tala = 100  
5. leynitala = random.randint(min_tala, max_tala)  
6. leikur_i_gangi = True  
7. nafn_leikmanns = input('Sláðu inn nafn: ')  
8. teljari = 0  
9.   
10. while leikur_i_gangi == True:  
11.     gisk = input('Giskaðu á tölu... ')  
12.     gisk = int(gisk)  
13.     teljari += 1   
14.     if gisk == leynitala:  
15.         print('Jei, þú giskaðir á rétta tölu!')  
16.         leikur_i_gangi = False  
17.     elif gisk < leynitala:  
18.         print('Talan er hærri')  
19.     elif gisk > leynitala:  
20.         print('Talan er lægri')   

Ef við rifjum aðeins upp forsendur þess að while lykkjan keyri ítrekað (while 

leikur_i_gangi == True:) og skoðum hvað gerist þegar leikmaðurinn giskar á rétta tölu, þá 

sjáum við að ef gisk og leynitala bera sömu gildi (eru eins), þá breytist gildi breytunnar 

leikur_i_gangi í False. Þegar þetta gerist, þá hættir while lykkjan að keyra. Þetta þýðir að ef 

teljarasetningin (teljari += 1) kemur ekki fyrir á undan if setningunni þá bætist ekki við 

teljarann í því tilfelli sem notandinn giskar á rétta tölu. Þannig yrði teljarinn alltaf einni tölu á 

eftir og yrði meira að segja núll ef notandinn giskar á rétta tölu í fyrstu tilraun. 

Nú þegar við erum komin með breyturnar fyrir nafn leikmanns ásamt teljaranum skulum 

við gera eitthvað við þær. Við skulum breyta skilaboðunum, þegar leikmaður giskar á rétta 

tölu, þannig að nafn hans og fjöldi tilrauna komi fram. Í stað þess að skilboðin séu Jei, þú 

giskaðir á rétta tölu! skulum við láta þau vera Vel gert {nafn}, talan var einmitt {tala}!. Til að 

prenta gildi breytanna nafn_leikmanns og teljari innan strengsins skulum við skoða tvær 

aðferðir. Með fyrri aðferðinni skiptum við strengnum í þrjá hluta og prentum gildi breytanna 

á milli þeirra. Við skeytum saman hlutum strengsins , nafns leikmannsins og leynitölunni. Ef 

við reynum að gera það eins og í dæminu hér að neðan lendum við í smá vandræðum: 

print('Vel gert ' + nafn_leikmanns + ', talan var einmitt '+ leynitala + '!') 

Við fáum villuboð: 

1. Traceback (most recent call last): 
2.   File "<stdin>", line 15, in <module> 
3. TypeError: must be str, not int 
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Þessi villa er vegna þess að við reyndum að „leggja saman“ streng og heiltölu. Þetta 

leysum við með því að umbreyta heiltölunni leynitala í streng þegar við prentum hana. Það 

gerum við með str() fallinu: 

1. print('Vel gert ' + nafn_leikmanns + ', talan var einmitt ' + str
(leynitala) + '!')   

Seinni aðferðin sem við ætlum að skoða núna er að mörgu leyti einfaldari og líklega sú sem 
flestir kjósa. Hún byggir á frátektarstöðum (e. placeholders) og strengjafallinu format(). 
Meira um fallið format() í kaflanum um gagnatög og föll fyrir strengi. Takið eftir, í dæminu 
hér að neðan, að með þessari aðferð þurfum við ekki að hafa áhyggjur af tagi breytanna sem 
við viljum skeyta saman við strenginn. 

1. print('Vel gert {}, talan var einmitt {}!'.format(nafn_leikmanns,
 leynitala))   

Að lokum skulum við segja leikmanninum hvað hann þurfti margar tilraunir til að giska á 

leynitöluna. Aðferðin er sú sama og þegar við prentuðum nafn leikmanns og leynitöluna. 

1. print('{} þurfti {} tilraunir til að finna töluna.'.format(nafn_l
eikmanns, teljari))   

Endanleg mynd 

Þegar hingað er komið höfum við náð fram öllum þeim eiginleikum forritsins sem við 

stefndum upphaflega að. Forritið okkar gæti þá litið einhvernveginn svona út: 

1. import random  
2.  
3. min_tala = 1  
4. max_tala = 100  
5. leynitala = random.randint(min_tala, max_tala) 
6. leikur_i_gangi = True  
7. nafn_leikmanns = input('Sláðu inn nafn: ')  
8. teljari = 0   
9.  
10. while leikur_i_gangi == True:  
11.     gisk = input('Giskaðu á tölu... ')  
12.     gisk = int(gisk)  
13.     teljari += 1   
14.     if gisk == leynitala:  
15.         print('Vel gert {}, talan var einmitt {}!'. 

                 format(nafn_leikmanns, leynitala))  
16.         print('{} þurfti {} tilraunir til að finna töluna.'. 
17.                format(nafn_leikmanns, teljari))  
18.         leikur_i_gangi = False  
19.     elif gisk < leynitala:  
20.         print('Talan er hærri')  
21.     elif gisk > leynitala:  
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22.         print('Talan er lægri')   
Það getur reynst mjög gagnlegt að prófa að leysa verkefni aftur og reyna þá að leysa það 

með því að styðjast sem minnst við leiðbeiningarnar. Einnig getur verið gagnlegt að reyna að 

fá forritið til að hrynja (e. crash), að reyna að ná fram villuboðum með alls konar 

jaðartilvikum (e. edge cases). Svo þarf að leita leiða til að lagfæra þessar villur. Hvað gerist til 

dæmis ef notandinn slær inn bókstafi í stað tölustafa þegar hann giskar á töluna? Er eitthvað 

sem við getum gert til að komast hjá því að forritið hrynji ef notandinn gerir mistök? 

Stafarugl 

Umstöfun (e. anagram) 

Þetta verkefni gengur út á að skrifa fall sem ... 

 tekur inn tvo strengi (e. strings), 
 athugar hvort strengirnir innihaldi sömu stafi 
 og skilar annað hvort True eða False 

Í þessu verkefni koma fyrir eftirfarandi þættir: 

 Strengir 
 tvíundabreytur 
 if-setning 
 innbyggð föll 

Hvað er umstöfun? 

Þegar við segjum að orð (eða strengur) sé umstöfun af öðru orði, þá þýðir það að bæði orðin 

innihalda sömu stafina í mismunandi röð. Dæmi um það gætu verið: 

 Lás - Sál 
 1234321 - 3132142 
 Tom Marvolo Riddle - I am Lord Voldemort 

Hverju stefnum við að? 

Virkni einfaldrar útgáfu þessa forrits gæti litið svona út: 

1. >>> ath_stafarugl('Lás', 'Sál')  
2. Lás og Sál True  
3. >>> ath_stafarugl(str(1234321), str(3132142))  
4. 1234321 og 3132142 True  
5. >>> ath_stafarugl('Tom Marvolo Riddle', 'I am Lord Voldemort')  
6. Tom Marvolo Riddle og Tom Marvolo Riddle True   
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Hvernig leysum við verkefnið? 

Þegar við viljum bera saman tvo hluti, hvort sem þeir eru strengir eða tölur, í Python þá 

notum við samanburðarvirkjana '=='. 

1. >>> 'aa' == 'aa'   
2. True  
3. >>> 'aa' == 'ab'   
4. False  
5. >>> 123 == 123  
6. True  
7. >>> 123 == 321  
8. False   

Vandamálið er að samanburðarvirkinn skoðar eingöngu hvort að strengir eða tölur séu 

nákvæmlega eins en ekki hvort að þeir innihaldi sömu stafina: 

1. >>> 'ab' == 'ba'   
2. False   

Byrjum því forritið okkar á að skilgreina hvað það heitir og láta það taka inn tvo strengi til 

þess að bera saman. Bætum einnig við prentskipun í upphafi til þess að sjá strengina fyrir 

samanburð. 

1. def ath_stafarugl(tilraun, upphafs_texti):  
2.     print(tilraun, 'og', upphafs_texti)   

Næst þurfum við að nota samanburðarvirkjann og skila jákvæðu ef strengirnir reynast 

eins annars neikvæði. Við þurfum því að nota if-else setningu. 

1. def ath_stafarugl(tilraun, upphafs_texti):  
2.     print(tilraun, 'og', upphafs_texti)  
3.     if tilraun == upphafs_texti:  
4.       return true   
5.     else : 
6.       return false   

Gerum nokkrar tilraunir með fallið okkar. 

1. >>> ath_stafarugl('lás', 'lás')  
2. lás og lás  
3. True  
4. >>> ath_stafarugl('lás', 'sál')  
5. lás og sál  
6. False   

Forritið okkar virkar ef strengirnir eru alveg eins en ef þeir innihalda sömu stafina í 

annarri röð þá virkar forritið okkar. En þar sem við höfum bara áhuga á að athuga hvort að 

tveir strengir innihalda sömu stafina þá skiptir okkur engu máli í hvaða röð þeir eru þegar við 

berum þá saman. Þetta einfaldar líf okkar til muna því þá getum við líka leikið okkur aðeins 

með strengina. 

Sorted fallið er innbyggt fall í Python og það gerir okkur kleift að endurraða hlutum. Fallið 

tekur inn streng og skilar af sér röðuðum lista. Skoðum aðeins hvernig það virkar : 
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1. >>> sorted('lás') 
2. ['l', 's', 'á']  
3. >>> sorted('slá') 
4. ['l', 's', 'á']  
5. >>> sorted('sál') 
6. ['l', 's', 'á']   

Við þurfum því að breyta samanburðinum í fallinu okkar þannig að við erum að bera 

saman afrakstur sorteringarinnar en ekki sjálf inntaksskilyrðin. Það myndi líta svona út : 

1. def ath_stafarugl(tilraun, upphafs_texti):  
2.     print(tilraun, 'og', upphafs_texti)  
3.     if sorted(tilraun) == sorted(upphafs_texti):  
4.         return True   
5.     else : 
6.         return False   

Prófum aftur að bera saman lás og slá og sjáum hvað gerist : 

1. >>> ath_stafarugl('lás', 'sál')  
2. lás og sál  
3. True   

Núna virðist forritið okkar virka ... NEMA hvað gerist ef við reynum að bera saman orðin 

þegar fyrsti stafurinn í hverju orði er stór (Lás og Slá): 

1. >>> ath_stafarugl('Lás', 'Sál')  
2. Lás og Sál  
3. False   

Þar sem að við viljum bara vita hvort sömu stafirnir eru í orðunum þá skiptir það okkur 

engu máli hvort orðin innihalda há- eða lágstafi. Við getum því annað hvort stækkað alla 

stafina í orðunum áður en við berum þau saman eða við getum minnkað alla stafina. Til þess 

að gera það getum við notað föllin upper() og lower(). Skoðum aðeins hvernig þau virka: 

1. >>> 'Lás'.upper()   
2. 'LÁS'  
3. >>> 'Lás'.lower()   
4. 'lás'   

Við sjáum að við þurfum að skeyta þessu falli aftan við orðin eða strengina sem við erum 

að vinna með. Forritið okkar lítur þá svona út : 

1. def ath_stafarugl(tilraun, upphafs_texti):  
2.     print(tilraun, 'og', upphafs_texti)  
3.     if sorted(tilraun.lower()) == sorted(upphafs_texti.lower()):  
4.         return True   
5.     else : 
6.         return False   

Prófum aftur að kalla á það með orðunum Lás og Slá og sjáum hvað gerist : 

1. >>> ath_stafarugl('Lás', 'Sál')  
2. Lás og Sál  
3. True   
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Í upphafi verkefnisins skilgreindum við nokkrar umstafanir sem við skulum prófa á fallið. 

Við erum þegar búin að prófa Lás og Sál. Prófum næst tölurnar 1234321 og 3132142. 

1. >>> ath_stafarugl(1234321, 3132142)  
2. 1234321 og 3132142  
3. Traceback(most recent call last):  
4. File "<pyshell#45>", line 1, in < module >  
5. ath_stafarugl(1234321, 3132142)  
6. File "<pyshell#41>", line 3, in ath_stafarugl   
7. if sorted(tilraun.lower()) == sorted(upphafs_texti.lower()):  
8. AttributeError: 'int' object has no attribute 'lower'   

Fallið okkar virkar ekki ef við setjum tölur inn í það. Við þurfum því að byrja á að passa að 

umbreyta alltaf inntakinu okkar yfir í streng áður en við höldum áfram. Til þess að gera það 

notum við fallið str(). 

1. def ath_stafarugl(tilraun, upphafs_texti):  
2.     tilraun = str(tilraun)  
3.     upphafs_texti = str(tilraun)  
4.     print(tilraun, 'og', upphafs_texti)  
5.     if sorted(tilraun.lower()) == sorted(upphafs_texti.lower()):  
6.         return True   
7.     else : 
8.         return False   

Núna getum við aftur prófað tölurnar okkar og fullvissað okkur um að forritið okkar virkar 

fyrir þessar tvær tölur : 

1. >>> ath_stafarugl(1234321, 3132142)  
2. 1234321 og 1234321  
3. True   

Prófum núna síðasta tilraunainntakið okkar - strengina Tom Marvolo Riddle og I am Lord 

Voldemort. 

1. >>> ath_stafarugl('Tom Marvolo Riddle', 'I am Lord Voldemort')  
2. Tom Marvolo Riddle og Tom Marvolo Riddle  
3. True   

Þetta skilar okkur líka jákvæðri niðurstöðu og forritið okkar er farið að virka fyrir þau 

dæmi sem við lögðum upp með í upphafi. 

 

  



 

131 

Spegilstrengir 

Spegilstrengir (e. palindrome) 

Þetta verkefni gengur út á að skrifa fall sem ... 

 tekur inn streng (e. string), 
 athugar hvort hann sé spegilstrengur (e. palindrome), 
 og skilar annað hvort True eða False 

Í þessu verkefni koma fyrir eftirfarandi þættir: 

 Strengir 
 tvíundabreytur 
 for-lykkjur 
 heiltölur 
 kommutölur 
 tagskipti 
 innbyggð föll 

Hvað er spegilstrengur? 

Þegar við segjum að strengur eða orð sé spegilstrengur þá þýðir það að við getum lesið 

hann aftur á bak eða áfram og hann hljómar alltaf eins. Dæmi um það gætu verið orðin 

amma og radar eða talan 1234321. 

Hvernig á forritið að virka? 

Á myndinni hér fyrir neðan sjáum við dæmi um strenginn radar. Eins og við sjáum á 

myndinni, þá fær hver stafur í strengnum einskonar sætistölu sem við köllum vísi (e. index). 

Þessir vísar munu reynast gagnlegir í lausninni á þessu verkefni. 

 
Það getur verið gott að prófa fyrst að prenta gildin sem við viljum nota, áður en við 

gerum eitthvað flóknara við þau. Prófum að skrifa pínulítið fall sem prentar alla stafi í streng 
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ásamt vísi hvers stafs. Til þess að gera það legg ég til að við notum for-lykkju . Ásamt henni 

væri hægt að nota innbyggt fall sem heitir range(). Fallið range() tekur inn heiltölu sem 

tilgreinir hversu oft for-lykkjan muni keyra. Við viljum prenta hvern staf í strengnum og því 

notum við lengd strengsins til þess að tilgreina hversu oft lykkjan á að keyra. Við getum 

notað fallið len() til þess að finna lengd strengs : 

1. def palin_test(st_inn):  
2. lengd = len(st_inn)  
3. for s in range(lengd):  
4. print(s, ' ', st_inn[s])  
5. >>> palin_test('radar')  
6. 0 r  
7. 1 a  
8. 2 d  
9. 3 a  
10. 4 r   

Í dæminu hér að ofan færum við inntakið undir breytuna st_inn (eins og strengur sem við 

tökum inn) og við skulum fylgja honum gegnum forritið. Þegar for-lykkjan byrjar að keyra fær 

breytan s (s eins og stafur) heiltölugildi og við notum það til þess að prenta hvern staf út frá 

sæti stafsins. 

 
Eins og við sjáum á myndinni hérna á undan, þá getum við notað vísinn [0] til þess að 

sækja fyrsta stakið og [4] til að sækja síðasta stakið. En við getum líka notað [-1] og fáum þá 

alltaf síðasta stakið úr safninu (þetta virkar fyrir fleiri tög en bara strengi og þess vegna nefni 

ég stak og safn) og þá skiptir engu máli hversu stórt það er. Vegna þess að síðasta stakið 

hefur vísinn -1, þá hefur næst-síðasta stakið vísinn -2 og svo framvegis. 

Þá er spurning hvernig best sé að leysa verkefnið? 

Við þurfum að finna leið til að bera saman fyrsta og síðasta stafinn, næst-fyrsta og næst-

síðasta stafinn og svo koll af kolli eins og taflan hér fyrir neðan sýnir. 
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Fyrra stak Seinna stak 

0 -1 

1 -2 

2 -3 

Fyrsta spurningin er hversu oft þarf for-lykkjan að keyra í þessu verkefni? 

Í hverju skrefi munum við bera saman fyrsta og síðasta staf strengsins og þar af leiðandi 

þarf fjöldi skrefa ekki að vera meiri en sem nemur hálfri lengd strengsins. Það væri því óþarfi 

fyrir for-lykkjuna að fara í gegnum allan strenginn heldur nægir okkur að fara í gegnum hálfa 

lengd strenginn. 

1. >>> strengur = 'amma'  
2. >>> len(strengur)  
3. 4  
4. >>> (len(strengur) / 2)  
5. 2.0   

Þar sem við ætlum að nota fallið range() þá þurfum við að hafa í huga að það tekur 

einungis við heiltölu. Hefðbundin deiling í Python skilar alltaf kommutölu (e. float). Því höfum 

við tvo möguleika; annars vegar að skipta um tag (e. type conversion) með int() og hins vegar 

að nota heiltöludeilingu. Heiltöludeiling er framkvæmd með // virkjanum og kosturinn við 

hana (í þessu tilfelli) er að þá þurfum við ekki að huga sérstaklega að tagskiptum ásamt því 

að kóðinn verður aðeins læsilegri. 

1. >>> int(len(strengur) / 2)  
2. 2  
3. >>> len(strengur) //2   
4. 2   

Þá getum við notað þessa heiltölu (len(strengur)//2) sem inntak fyrir range(). Við getum 

einnig tekið eitt auka skref og skilgreint þessa tölu (hálfu lengdina) sem breytu. Við gætum til 

dæmis kallað hana lengd: 

1. lengd = len(strengur) //2   
Setningin gæti þá litið svona út: 

1. for s in range(lengd):   
Spurningin núna er þá, hvernig getum við látið -1 færast "niður" á móti s ? 

Það eru nokkrar leiðir til að leysa þetta vandamál en við skulum skoða þá leið sem er 

fremur einföld og auðvelt að átta sig á. Eins og við vitum þá getur vísirinn verið bæði tala 

(meira að segja neikvæð) og einnig breyta. Vísirinn þarf einungis að uppfylla tvö skilyrði; 

hann verður að vera heiltala og hann verður að passa við einhvern vísi í safninu (við getum 

ekki sótt stak númer 40 ef það eru bara 39 stök í safninu). Vísirinn mætti þess vegna vera 
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útreikningur sem þýðir að við getum reiknað seinni vísirinn þegar við viljum sækja hann. Við 

þurfum þá að finna formúlu fyrir seinna stakið út frá því sem við vitum um fyrra stakið. 

Í töflunni fyrir ofan sáum við að þegar við erum með fyrsta stakið [0] þá þarf seinna stakið 

að vera [-1], þegar talan er [1] þá þarf seinna stakið að vera [-2] og svo framvegis. Sem sagt, 

seinna stakið lækkar alltaf um einn þegar fyrra stakið hækkar um einn. Ef við drögum gildi s 

frá -1 fyrir seinna stakið, þá fáum við alltaf vísi sem færist jafnt niður á við samhliða s. 

Notum prentforritið okkar nema núna skuluð við prenta fyrsta og síðasta stakið í einu, 

svo annað og næst-síðasta stakið og svo koll af kolli. 

1. def palin_test(st_inn):  
2.     lengd = len(st_inn) //2   
3.     for s in range(lengd):  
4.     print(st_inn[s], '==', st_inn[-1 - s]) 
5.  
6. >>> palin_test('amma') a == a m == m   

Núna erum við komin með grunninn að forritinu okkar að því leyti að við erum komin 

með for-lykkju sem keyrir rétt og sækir rétt stök úr strengnum okkar. Næst þurfum við því að 

kanna hvort að stökin sem við erum að sækja séu þau sömu. Til þess að gera það getum við 

notað samanburðarvirkjann ==. Samanburður á tveimur stökum skilar ýmist satt (e. True) 

eða ósatt (e. False). Ef að við fáum satt þá viljum við skoða næsta stak annars viljum við 

hætta strax þar sem orðið er augljóslega ekki spegilstrengur. Við þurfum því að nota if-else 

setningu eins og þessa hér að neðan. 

1. if st_inn[s] == st_inn[-1 - s]:  
2.     continue   
3. else : 
4.     return False   

Stingum þessu inn í forritið okkar og gerum nokkrar tilraunir : 

1. def palin_test(st_inn): lengd = len(st_inn) //2      
2.     for s in range(lengd): 
3.         print(st_inn[s], '==', st_inn[-1 - s])      
4.         if st_inn[s] == st_inn[-1 - s]:  
5.             continue   
6.         else : 
7.             return False  
8. >>> palin_test('amma')  
9. a == a  
10. m == m  
11. >>> palin_test('halló')  
12. h == ó  
13. False   

Núna er forritið okkar farið að virka vel ef orðið sem við erum með er ekki spegilstrengur 

en við þurfum líka að geta sagt notandanum ef orðið er spegilstrengur. Líkt og við setjum inn 

return False í lokin á if-else setningunni til þess að gefa til kynna að orðið sé ekki 



 

135 

spegilstrengur þá ættum við að gera return True ef við komumst í gegnum if-else lykkjuna. 

Við þurfum bara að passa okkur að setja return True á eftir lykkjunni en ekki inn í hana. 

1. def palin_test(st_inn):  
2.     lengd = len(st_inn) //2   
3.     for s in range(lengd):  
4.         print(st_inn[s], '==', st_inn[-1 - s])

        if st_inn[s] == st_inn[-1 - s]:  
5.             continue   
6.         else : 
7.             return False   
8.     return True  
9. >>> palin_test('amma')  
10. a == a  
11. m == m  
12. True  
13. >>> palin_test('halló')  
14. h == ó  
15. False   

Fibonacci-talnarunan 

Hvað er Fibonacci-talnaruna? 

Fibonacci talnaruna virkar þannig að við byrjum með tvær tölur, 0 og 1, sem eru lagðar 

saman til að reikna næstu tölu. Til að reikna töluna nr. n þurfum við því að þekkja síðustu 

tvær tölur (n - 1 og n - 2). Þannig getur runan haldið áfram út í hið óendanlega. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 

8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, ... Meira um Fibonacci talnarununa á 

Vísindavefnum. 
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Í þessu verkefni ætlum við að skrifa forrit sem: 

 spyr hversu margar Fibonacci tölur skuli reikna 
 og prentar þær út. 

Markmið verkefnisins: 

 að átta sig á virkni Fibonacci-talnarununnar 
 að þjálfast í að búa til föll 
 að þjálfast í að vinna með lista 
 að þjálfast í að nota for lykkjur 

Það eru til þó nokkrar leiðir til að leysa þetta verkefni og við ætlum að fara í gegn um eina 

þar sem við skrifum fall sem bætir hverri tölu í lista og skilar að lokum listanum. Við munum 

síðan færa skilagildi fallsins okkar undir breytu og prenta innihald hennar. 

Við byrjum þá á að skilgreina fallið okkar og látum það taka inn heiltölu: 

1. def fibonacci_runa(tala):   
Við gefum okkur svo fyrstu tvær tölurnar og skilgreinum þær sem breyturnar tala_1 og 

tala_2. Því næst skilgreinum við lista og færum fyrstu tvær tölurnar beint í hann. 

1. tala_1 = 0 tala_2 = 1  
2. talnasafn = [tala_1, tala_2]   

Næst skulum við skrifa setningu með for lykkju. Breytan tala er stiki (e. parameter), í 

þessu tilfelli heiltala, sem kemur inn sem inntaksgildi frá notanda og tilgreinir hversu langri 

talnarunu skuli skilað. Við ætlum að nota breytuna tala sem inntaksgildi með fallinu range() 

til að skilgreina hversu oft lykkjan skuli endurtekin (meira um fallið range() í kafla um 

innbyggð föll). 

1. for t in range(tala):   
Þá er komið að því að skrifa bálk lykkjunnar eða kóðann sem verður inntur (e. executed). 

Hér þurfum við að huga að því hvernig næsta tala er reiknuð. Næsta tala, köllum hana n, er 

summa síðustu tölu (n-1) og þar síðustu tölu (n-2). 

n = (n - 1) + (n - 2)n=(n−1)+(n−2) 

Athugið þó að hér er átt við að n standi fyrir vísi eða hvar í röðinni talan er en ekki gildi 

hennar. 

Við skulum skilgreina nýja breytu sem verður í hlutverki tölunnar n en við skulum kalla 

hana ny_tala í þessu dæmi. Breyturnar tala_1 og tala_2 verða í hlutverki n-2 og n-1. 

1. ny_tala = tala_1 + tala_2   
Einnig skulum við bæta gildi breytunnar ny_tala í listann talnasafn með append() fallinu: 

1. talnasafn.append(ny_tala)     
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Nú þegar við höfum bætt nýju tölunni í safnið getum við uppfært breyturnar tala_1 og 

tala_2. Þá fær tala_1 sem er lægri talan gildi tala_2 og tala_2 fær gildi breytunnar ny_tala: 

1. tala_1 = tala_2  
2. tala_2 = ny_tala   

Þá gæti for lykkjan litið svona út: 

1. for  t  in  range(tala):   
2.     ny_tala  =  tala_1  +  tala_2   
3.     talnasafn.append(ny_tala)   
4.     tala_1  =  tala_2   
5.     tala_2  =  ny_tala     

Til ljúka við fallið þurfum við að enda á setningu þar sem fallið skilar af sér gildi sem við 

köllum skilagildi (e. return value). Í þessu tilfelli ætlum við að skila listanum talnasafn. Við 

þurfum að gæta að því að return setningin sé ekki inndregin eins og bálkur for lykkjunnar 

heldur sé hluti af megin bálki fallsins. 

Fallið okkar gæti þá litið svona út: 

1. def fibonacci_runa(tala):  
2.     tala_1 = 0 tala_2 = 1  
3.     talnasafn = [tala_1, tala_2]   
4.     for t in range(tala):  
5.         ny_tala = tala_1 + tala_2  
6.         talnasafn.append(ny_tala)  
7.     tala_1 = tala_2  
8.     tala_2 = ny_tala   
9.     return talnasafn   

Næsta skref -> að nota fallið 

Nú þegar við höfum sett saman fallið skulum við huga að því hvernig við ætlum að nota 

það í forritinu. 

Við gætum harðkóðað lengd talnarununnar í forritið og það myndi þýða að við yrðum að 

gera breytingar á forritinu í hvert skipti sem við vildum fá Fibonacci-talnarunu af annar lengd 

en síðast. 

Við skulum hins vegar að gera forritið okkar notendavænna en svo og þess vegna ætlum 

við að nota fallið input() til að biðja notandann um tölu (meira um input() í kafla um 

innbyggð föll). Við þurfum að hafa í huga að skilagildi fallsins input() er strengur og því skiptir 

máli að við breytum því í heiltölu áður en við reynum að nota það sem inntaksgildi með 

fallinu fibonacci_runa(). 

Skilgreinum næst breytuna fjoldi með skilagildi fallsins input(). Við skulum einnig láta 

fylgja kvaðningu sem leiðbeinir notandanum. 

1. fjoldi = input('Fjöldi talna: ')# Ath!Gildi verður strengur fjold 
2. i = int(fjoldi)# Breytum gildi breytunnar í heiltölu   
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Í dæminu hér á undan byrjuðum við á að taka inn tölu frá notandanum og breytum henni 

síðan í heiltölu. Við gerum þetta í tveimur línum en við getum einnig framkvæmt sömu 

aðgerðir í einni línu. 

1. fjoldi = int(input('Fjöldi talna: '))   
Næst skulum við skilgreina aðra breytu (köllum hana fib) og gildi hennar verður skilagildi 

fallsins fibonacci_runa(). Við notum jafnframt breytuna fjoldi sem inntaksgildi fyrir 

fibonacci_runa(). 

1. fib  =  fibonacci_runa(fjoldi)     
Nú heldur breytan fib utan um lista sem inniheldur Fibonacci runu. 

Markmið þessa verkefnis var að skrifa forrit sem prentar tölur Fibonacci-talnarununnar 

og því skulum við næst skrifa for lykkju sem fer í gegnum listann og prentar hvert stak (hverja 

tölu) fyrir okkur. 

1. for i in fib:  
2.     print(i)   

Í dæminu hér á undan fer for lykkjan í gegnum listann fib og prentar hvert stak (meira um 

for lykkjur í kafla um Lykkjur og skilyrðingar). 

Forritið gæti þá litið svona út: 

1. def fibonacci_runa(tala):  
2.     tala_1 = 0  
3.     tala_2 = 1  
4.     talnasafn = [tala_1, tala_2]   
5.     for t in range(tala):  
6.         ny_tala = tala_1 + tala_2  
7.         talnasafn.append(ny_tala)  
8.         tala_1 = tala_2  
9.         tala_2 = ny_tala   
10.   return talnasafn  
11.  
12. fjoldi = int(input('Fjöldi talna: ')) 
13.  
14. fib = fibonacci_runa(fjoldi)  
15.  
16. for i in fib:  
17.     print(i)   

Þá er ekkert því til fyrirstöðu að prófa að keyra forritið: 

1. sverrir@ ubuntu: ~%code%nbsp;python3 fibonacci.py Fjöldi talna: 1
0 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89   

Forritið virkar vissulega en glöggir hafa líklega tekið eftir því að í dæminu er beðið um 10 

tölur en forritið prentar 12. 

Vandamálið liggur í fallinu fibonacci_runa og er til komið vegna þess að þegar við 

skilgreindum breytuna talnasafn, listann sem heldur utan um tölurnar í rununni, þá bættum 
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við strax inn í listann fyrstu tveimur tölunum (0 og 1). Síðar látum við for lykkjuna (það er að 

segja bálk hennar) bæta jafn mörgum tölum inn í listann og beðið var um. Niðurstaðan 

verður því að fallið skilar alltaf tveimur tölum umfram það sem notandinn óskar eftir. 

Einföld lausn væri því að láta for lykkjuna innan sjaldnar eða sem nemur tveimur 

skiptum. Það getum við gert með því að bæta -2 við inntaksgildi range() fallsins. 

Setningin sem leit svona út: 
1. for t in range(tala):   

Myndi þá líta svona út: 

1. for t in range(tala - 2):   

Lokaafurð 

Endanlegt forrit gæti þá litið svona út: 

1. def fibonacci_runa(tala):  
2.     tala_1 = 0 tala_2 = 1  
3.     talnasafn = [tala_1, tala_2]   
4. for t in range(tala - 2):  
5. ny_tala = tala_1 + tala_2  
6. talnasafn.append(ny_tala)  
7. tala_1 = tala_2  
8. tala_2 = ny_tala   
9. return talnasafn  
10. fjoldi = int(input('Fjöldi talna: '))  
11. fib = fibonacci_runa(fjoldi)  
12. for i in fib: print(i)   

Við skulum prófa að keyra forritið til að vera viss: 

1. sverrir@ ubuntu: ~$ python3 fibonacci.py  
2. Fjöldi talna: 10  
3. 0  
4. 1  
5. 1  
6. 2  
7. 3  
8. 5  
9. 8  
10. 13  
11. 21  
12. 34   
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Styttri verkefni 
Hér er að finna styttri verkefni sem byggja á sömu þáttum og hin verkefnin. Þessum 

verkefnum fylgja þó ekki leiðbeiningar og því eru þær hugsaðar fyrir nemendur sem þegar 

hafa leyst hin verkefnin.  

Verkefni 

1. Skrifið kóða sem biður notanda um að slá inn nafnið sitt og aldur. Prentið 
síðan út skilaboð með nafni notanda og hvenær notandinn verður 90 ára.  

2. Skrifið forrit sem les inn 5 tölur í breyturnar a, b, c, d og e og prentar út 
summu og margfeldi þeirra. Passið að skrifa hæfilegar kvaðningar sem lýsa 
um hvað er beðið. Skrifið einnig hæfilegar skýringar þegar þið prentið 
niðurstöðurnar.  

3. Skrifið forrit sem les inn tölu í breytuna a og prentar svo annað veldi tölunnar.  

4. Skrifið forrit sem les inn tölu í breytuna a og prentar svo kvaðratrót tölunnar.  

5. Breytið forritinu úr dæmi 2 þannig að breyturnar eru lesnar inn í listann tolur. 

Notið síðan for-lykkju til þess að reikna summu og margfeldi talnanna í 
listanum. Prentið niðurstöðurnar.  

6. Skrifið forrit sem les inn radíus hrings og út frá honum reiknar bæði ummál og 
flatarmál hringsins. Skrifið hæfilegar kvaðningar og hæfilegar skýringar með 
niðurstöðunum.  

7. Skrifið kóða sem biður notanda um að slá inn tölu. Svarið með skilaboðum 
sem segja hvort talan sé oddatala eða slétt tala.  

8. Skrifið fall sem tekur inn heiltölu og prentar allar heiltölur sem inntaksbreytan 
er deilanleg með. Notið lista til þess að geyma tölurnar í áður en þið prentið 
þær út.  

9. Skrifið kóða sem tekur listann listi = [1, 3, 5, 10, 7, 4, 8, 11, 1, 6, 

0] og býr til annan lista með öllum stökum úr listi sem eru minni en 7.  

10. Skrifið kóða sem tekur listann listi = [1, 3, 5, 10, 7, 4, 8, 11, 1, 6, 

0] og býr til annan lista með öllum stökum úr listi sem eru minni en 10 og 

stærri en 5 og prentið hann út.  

11. Skrifið fall sem tekur inn lista og býr til nýjan lista úr fyrsta og síðasta gildi 
inntakslistans.  

12. Skrifið fall sem tekur inn lista og prentar miðju gildi listans. Ef tvö gildi eru í 
miðjunni skal prenta bæði gildin.  

13. Skrifið fall sem tekur inn tvo hluti: raðaðan lista af heiltölum og eina heiltölu. 
Kannið síðan hvort að talan sé í listanum og ef svo er, prentið þá viðeigandi 
Boole breytu (True eða False).  

14. Skrifið fall sem tekur inn þrjár heiltölur og prentar síðan stærstu tölunni. Fallið 
má ekki innihalda max()-fallið.  
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15. Í 10. bekk í Strumpaskóla eru Strympa, Fýlustrumpur, Kraftastrumpur, 
Letistrumpur og Gáfnastrumpur. Þau tóku öll próf í tölvunarfræði og fengu (í 
nafnaröð) B+,B,B,C+,A. Búið til tætitöflu (e. dictionary) sem inniheldur nöfn 
strumpanna og einkunnir þeirra.  

16. Kennarastrumpur í Strumpaskóla gaf Kraftastrumpi óvart vitlausa einkunn. 
Leiðréttið einkunn Kraftastrumps í B+ í tætitöflu sem þið bjugguð til í síðasta 
dæmi.  

17. Letistrumpur er búinn að ákveða að hætta í tölvunarfræði og læra 
strympnesku í staðinn. Kennarastrumpur þarf því að taka hann úr 
einkunnasafninu sem hann var búinn að búa til. Skrifið skipun sem eyðir 
Letistrumpi úr einkunnasafninu og prentið tætitöfluna aftur.  

18. Skrifið fall sem heitir Teningakast. Fallið á að taka inn hversu oft á að kasta 
teningi og skrifa inn í safn hversu oft hver tala kom upp. Prentið í lokin 
niðurstöðuna. Þið þurfið að nota rand()-fallið.  

19. Skrifið fall sem prentar "Halló Heimur" í skrá. Látið skránna heita 
"Forritunaraefing" og vera með skráarendinguna .txt. Þið megið ákveða hvar 
skráin verður vistuð.  

20. Skrifið fall sem opnar skrá sem inniheldur lista af orðum og teljið hversu oft 
hvert orð kemur fyrir. Prentið niðurstöðuna á skjáinn.  

21. Skrifið forrit sem biður notanda um að slá inn hitastig og síðan skilgreina hvort 
hitastigið sé í Celcius (C) eða Fahrenheit (F). Forritið á síðan að skila 
mótsvarandi hitastig í Celcius eða Fahrenheit - það er ef notandi slær inn 
hitastig í Celcius þá skilar forritð hitanum í Fahrenheit og öfugt.  

22.  

 


