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Ágrip 

Þessi lokaritgerð er unnin til B.Ed. gráðu við deild faggreinakennslu menntavísindasviðs 
Háskóla Íslands. Ritgerðin fjallar um þróun markmiða í stærðfræði í námskrám frá 1960 til 
1999. Farið er yfir fræðilega umfjöllun um námskrá og því næst markmið þriggja námskráa, 
sem gefnar voru út 1960, 1989 og 1999. Að lokum eru markmiðin borin saman og sett í 
samhengi við fræðilega umfjöllun. Í ljós kom að eftir því sem nær dregur nútímanum verða 
markmiðin líkari hugmyndafræði Bobbitt og Tyler. Þeir byggðu stefnu sína á því að markmið 
eigi að upplýsa hvernig námið breytir nemandanum. Markmiðin eiga að vera skýr og 
nákvæm og sýna fyrirfram hvert leið nemenda liggur í gegnum námið áður en nemandi hefur 
skólagöngu sína. Að auki bera námskrárnar með sér auðsýnilegan tíðaranda þess tíma sem 
þær voru gefnar út og að miklar samfélagsbreytingar höfðu átt sér stað á þessu 39 ára 
tímabili. Það sýnir fram á að nauðsynlegt er að endurnýja námskrána reglulega til að vera í 
takt við tímann. 
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 Formáli 

Frá því ég var lítil stelpa hefur mér þótt stærðfræði skemmtileg og lá því beint við að þegar 
ég færi í kennaranám að ég myndi sérhæfa mig í stærðfræðikennslu. Þegar tók að líða á 
námið fór námskrárfræði einnig að vekja áhuga minn. Mér hefur alltaf þótt gaman að skoða 
efni aftur í tímann og þótti mér því tilvalið að í lokaverkefni mínu myndi ég taka fyrir 
námskrár aftur í tímann í stærðfræði. 

Ég vil nýta tækifærið og þakka eiginmanni mínum og dóttur fyrir þolinmæðina og 
hvatninguna sem þau hafa sýnt mér á meðan vinnu við þetta lokaverkefni stóð yfir. Ég vil 
sérstaklega þakka systur minni, Kristínu Magnúsdóttur, fyrir góðar ráðleggingar og yfirlestur 
á ritgerðinni. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 
bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem 
um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 
með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 
staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 15.01 2019 
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1 Inngangur  

Frá því að fyrsta námskráin var gefin út árið 1960 hefur hún verið í sífelldri endurskoðun. 
Ávallt er verið að reyna að gera hina réttu og fullkomnu námskrá sem gefur nákvæmar og 
greinargóðar upplýsingar um hvað skuli kenna og hvenær. Þess vegna er mikilvægt að gefa 
reglulega út nýja námskrá þar sem samfélagið breytist. Við gerum nýjar kröfur til fólks og þar 
ætlumst til þess að nemendur læri ákveðna lífsleikni í skólanum til þess að verða virkir 
borgarar í samfélaginu. 

„Námskrá er áætlun eða leiðarvísir um hvað skuli gert í skólanum. Námskrá er 
kerfisbundin áætlun um hvað og hvernig mætti læra og kenna með árangursríkum hætti. 
Henni er ætlað að vera eitt af vinnugögnum og stuðningstækjum kennarans í starfi“ (Andri 
Ísaksson, 1983, bls. 25-26). 

Nám og kennsla byggja á markmiðum. Upphafsmaður þeirra var maður að nafni John 
Franklin Bobbitt, hann gaf út The Curriculum árið 1918. Þar lagði hann áherslu á að skólum 
yrðu sett skýr og ítarleg markmið. Hann gerði ráð fyrir að menntun þjónaði markmiðum sem 
hægt væri að ákveða fyrirfram og þar með byggja upp vegferð nemanda í gegnum skólann 
áður en hann hæfi skólagöngu sína (Bobbitt, 1918). 

Þessari stefnu fylgdu Ralph W. Tyler, Benjamin S. Bloom og Hilda Taba sem öll störfuðu í 
Bandaríkjunum og fyrst um sinn voru mestu áhrif stefnunnar að finna þar. Seinna tók hún að 
dreifa sér til annarra landa, þar á meðal til Íslands (Andri Ísaksson, 1983). 

Í þessari ritgerð verður fjallað um markmið í stærðfræði í námskrám á tímabilinu 1960 – 
1999. Upphaflega átti ritgerðin að fjalla um markmið í stærðfræði í námskrám frá 1960 til 
núgildandi námskrár, sem er frá 2013. Námskráin frá 1960 var valin sem áhugaverður 
upphafspunktur vegna þess hve frábrugðin hún er nýrri námskrám þar sem tíðarandinn og 
lög um skóla voru talsvert frábrugðin nútímanum. Þegar vinna hófst við ritgerðina kom hins 
vegar í ljós að umfang hennar var talsvert meira en gert hafði verið ráð fyrir og ákveðið var 
því að setja efri mörkin við árið 1999 svo hægt væri að fjalla ítarlegar um hverja og eina 
námskrá. 

Stærðfræði er stór og mikilvægur hluti af menningunni. Stærðfræði er tæki mannsins til 
að finna, skapa, tjá og útskýra alls konar regluleika, lögmál, kerfi og mynstur. Stærðfræðin 
hefur verið ein af leiðum mannsins til að skilja umhverfi sitt og samfélag. Stærðfræði er 
nákvæm og formföst og allar hennar niðurstöður eru rökstuddar með röksemdafærslu. Hún 
hjálpar fólki að lýsa aðstæðum og útskýra orsakasamhengi innan aðstæðnanna. Einnig 
hjálpar hún fólki að læra að taka ígrundaðar ákvarðanir í sínu daglega lífi og þar sem hún er 
svo stór hluti af menningu og þjóðfélagsháttum þá er mikilvægt að þjóðfélagsþegnar hafi 
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lágmarkskunnáttu í henni til þess að geta tekist á við daglegt líf og störf og skilja umheiminn 
(Menntamálaráðuneytið, 1999; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Í þessari ritgerð verður leitast við að svara spurningunni hvort - og þá hvernig - markmið í 
stærðfræði breyttust í námskrá frá 1960 til 1999. Í fyrsta kafla er fræðileg umfjöllun um 
námskrá, aðalnámskrá og námskrá í stærðfræði. Því næst taka við þrír kaflar þar sem 
markmið í stærðfræði í námskrám 1960 – 1999 verða útlistuð ásamt sögulegri og lagalegri 
umfjöllun sem tengjast hverri námskrá fyrir sig. Að lokum verða teknar saman niðurstöður úr 
rannsókninni og rætt um þær. 
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2 Námskrár  

2.1 Námskrárfræði 

Skilgreining á hugtakinu námskrá er mismunandi. Nokkrar skilgreiningar hafa litið dagsins ljós 
en hér verða einungis tvær teknar fyrir; annars vegar víð skilgreining og hins vegar þröng 
skilgreining. 

Andri Ísaksson setti fram þessa þröngu skilgreiningu á námskrá árið 1983: „Námskrá er 
áætlun eða leiðarvísir um hvað skuli gert í skólanum. Námskrá er kerfisbundin áætlun um 
hvað og hvernig mætti læra og kenna með árangursríkum hætti. Henni er ætlað að vera eitt 
af vinnugögnum og stuðningstækjum kennarans í starfi“ (bls. 25-26). 

Samkvæmt Marsh er víð skilgreining á námskrá þannig að hún er skrifaður texti sem er 
túlkun á menntastefnu. Hún fjallar um innra og ytra skipulag skólans, hugsjónir, stýritæki, 
einnig inniheldur hún starfsramma skólans (Marsh, 2009).  

Námskráin hefur einnig nokkrar birtingarmyndir en hér í þessari ritgerð er verið að fjalla 
um hina formlegu og birtu námskrá á Íslandi en það er sú námskrá sem yfirvöld – 
Menntaráðuneytið í tilfelli Íslands – gefa út til þess að stýra faglegu starfi skólanna (Eisner, 
1979; Kelly, 2005).  

Árið 1918 gaf John Franklin Bobbitt út bókina The Curriculum, sem markaði stefnu þar 
sem vinnustaðalýðræði skyldi víkja fyrir miðstýringu. Hann lagði áherslu á að skólum yrðu 
sett skýr og ítarleg markmið. Bobbitt gerði ráð fyrir að menntun þjónaði markmiðum sem 
hægt væri að ákveða fyrirfram og þar með segja hvert leið nemanda ætti að liggja áður en 
hann hæfi skólagöngu sína (Bobbitt, 1918). Stefna Bobbitt var að leggja ætti áherslu á að lýsa 
markmiðum af nákvæmni. Þessi stefna varð farsæl og er það enn í dag. Meðal helstu 
fylgjenda þessarar stefnu voru Ralph W. Tyler, Benjamin S. Bloom og Hilda Taba, en þau 
störfuðu öll í Bandaríkjunum. Fyrst um sinn voru mestu áhrifin frá þessari stefnu þar en 
dreifðist svo seinna meir til annarra landa, þar á meðal til Íslands (Andri Ísaksson, 1983). 

Árið 1949 kom út stutt bók eftir Ralph Tyler sem heitir Basic Principles of Curriculum and 

Instruction. Hann hefur bókina á því að segja frá þeim fjórum meginspurningum sem verður 
að svara til að móta námskrá og kennsluáætlun. Þær eru: 

- Hvaða menntamarkmiðum á skólinn að leitast við að ná? 

- Hvaða menntandi reynsla getur orðið til þess að markmiðin náist? 

- Hvernig er hægt að skipuleggja þessa menntandi reynslu með skilvirkum hætti? 

- Hvernig getum við ákvarðað hvort markmiðin hafa náðst? (Tyler, 1949). 

Í kjölfarið af þessu heldur Tyler því fram að markmiðin verði að upplýsa hvernig námið 
breytir nemendunum.  Samkvæmt honum eiga markmiðin að vera nemendamiðuð og lýsa 
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þeim eiginleikum sem nemendur eiga að öðlast í gegnum námið en ekki hvaða efni verði 
farið yfir eða hvað kennarinn eigi að gera (Tyler, 1949). 

Seinna meir kom þessi stefna til með að birtast í hæfniviðmiðum og áherslum á það sem 
á ensku kallast „outcomes based education“ eða „competence based curricula“ (Elliot, 
2007). Kjarni þessarar stefnu, sem Bobbitt, Tyler, Bloom, Taba o.fl. mótuðu, felst í 
eftirtöldum áherslum: Í fyrsta lagi eru markmið ákveðin fyrst og af þeim skal ráðast hvaða 
námsefni er kennt og hvaða kennsluaðferðir notaðar. Í öðru lagi tilgreina markmiðin hvaða 
eiginleika nemendur öðlast í námi sínu. Í þriðja lagi er hægt að ná markmiðunum og 
staðfesta með mælingu að þau hafi náðst (Atli Harðarson, 2012). 

2.2 Lög um aðalnámskrá grunnskóla 

Þó svo ekki verði hér fjallað um núgildandi lög og aðalnámskrá, þá verður hér aðeins rýnt í 
þau og hvað kemur fram í nýjustu löggjöf í sambandi við aðalnámskrá. Sjöundi kafli 
grunnskólalaganna sem sett voru 12. júní 2008, fjallar um inntak náms, námsskipan, 
námsframboð, námsmat og starfstíma. Í 24. grein laga nr. 91/2008, lögum grunnskóla kemur 
meðal annars fram: „Ráðherra setur grunnskólum aðalnámskrá sem er endurskoðuð 
reglulega. Í henni er meðal annars kveðið nánar á um uppeldishlutverk grunnskólans og 
meginstefnu í kennslu og kennsluskipan í samræmi við hlutverk grunnskólans, sbr. 2. gr.“ 

Í 25. grein laga nr. 91/2008, lög um grunnskóla, er fjallað um markmið náms og þar er 
ritað: 

Í aðalnámskrá skal kveðið á um meginmarkmið náms og kennslu, uppbyggingu og 
skipan náms, svo og hlutfallslega skiptingu tíma milli námssviða og námsgreina í 
grunnskóla. Þess skal gætt að námið verði sem heildstæðast, en hver grunnskóli 
ákveði hvort námsgreinar og námssvið eru kennd aðgreind eða samþætt. Í 
aðalnámskrá skal skilgreina þekkingar- og hæfniþætti á hverju námssviði. 
Nemendur skulu eiga þess kost að uppfylla námsmarkmið einstakra námsgreina 
og námssviða með mismunandi hætti. Í aðalnámskrá skal setja árangursviðmið 
um það hvenær nemandi telst hafa lokið einstökum námsgreinum eða 
námssviðum. Einnig skal setja viðmið vegna nemenda sem ljúka grunnskólanámi 
á skemmri tíma en tíu árum. Í aðalnámskrá skal gera grein fyrir samstarfi 
grunnskóla við leikskóla og framhaldsskóla og hvernig skuli staðið að aðlögun og 
flutningi milli skólastiga. (25. grein laga nr. 91/2008, lög um grunnskóla).  

Í þessari ritgerð verður fjallað um markmið námskrár í stærðfræði frá árinu 1960 og 
markmið aðalnámskrár í stærðfræði frá árinu 1989 og 1999 en þessar námskrár heyra allar 
undir mismuandi lög. Fyrsta námskráin tilheyrði 36. gr. laga um fræðslu barna nr. 34/1946. 
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Aðalnámskrá ársins 1989 tilheyrði nýlegum grunnskólalögum en fjallað er um aðalnámskrá í 
42. gr. laga nr. 63/1974, lög um grunnskóla. Loks var aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1999 
undir 29. og 30. gr. laga nr. 66/1995, lög um grunnskóla. 

2.3 Námskrá í stærðfræði 

Frá því að sögur hófust hefur stærðfræði verið stór og mikilvægur hluti af menningunni, 
stærðfræðin býr til verkefni sem eru að finna, skapa, tjá og útskýra alls konar regluleika, 
lögmál, kerfi og mynstur. Stærðfræðin hefur verið ein af leiðum mannsins til að skilja 
umhverfi sitt og samfélag. Við þessa aldalöngu iðkun mannana, hefur stærðfærðin þróast í 
alþjóðlegt tungumál og verkfæri til að koma áfram upplýsingum og hugmyndum. Stærðfræði 
er nákvæm og formföst og allar hennar niðurstöður eru rökstuddar með röksemdafærslu. 
Hún hjálpar fólki að lýsa aðstæðum og útskýra orsakasamhengi innan aðstæðnanna. Einnig 
hjálpar hún fólki að læra að taka ígrundaðar ákvarðanir í sínu daglega lífi og þar sem hún er 
svo stór hluti af menningu og þjóðfélagsháttum þá er mikilvægt að þjóðfélagsþegnar hafi 
lágmarkskunnáttu í henni til þess að geta tekist á við daglegt líf og störf og skilja umheiminn. 
Fjölmargar aðrar fræðigreinar, meðal annars náttúruvísindi nota mikið af hugtökum, 
niðurstöðum og aðferðum stærðfræðinnar. Hún er einnig undirstaða margra greina innan 
hugvísinda eins og hagfræði, aðstoðargrein félagsvísinda og málfræði 
(Menntamálaráðuneytið, 1999; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Megintilgangur stærðfræðináms er að nemendur verði færir í að nota stærðfræði sem 
lifandi verkfæri í fjölbreyttum tilgangi og við mismunandi aðstæður (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2013). 
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3 Námskrá 1960 

3.1 Lög um skólakerfi og fræðsluskyldu 

Árið 1946 tók ný fræðslulöggjöf gildi. Þetta voru lög um skólakerfi og fræðsluskyldu, lög um 
fræðslu barna, lög um gagnfræðanám, lög um menntaskóla og lög um húsmæðrafræðslu 
(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 1984). Tilgangur laganna var fyrst og fremst að koma á vissu 
samræmi í skólakerfinu (Matthías Jónasson, 1946). 
Í lögum um skólakerfi og fræðsluskyldu kom fram að allir skólar sem voru kostaðir eða 
styrktir af almannafé áttu að mynda samfellt skólakerfi. Skólakerfið átti að skiptast í fjögur 
stig: barnafræðslustig, gagnfræðastig, menntaskóla- og sérskólastig og háskólastig. Á 
barnafræðslustigi voru barnaskólar fyrir börn á aldrinum 7 – 13 ára og lauk þeim með 
barnaprófi. Að loknu barnaprófi tóku við unglingaskólar, miðskólar og gagnfræðaskólar en 
ekki var skylda að sækja þá og voru því börn laus undan skólaskyldu 13 ára (Gunnar M. 
Magnúss, 1946). 

3.2 Námskráin 

Þann 16. september 1960 gaf menntamálaráðuneytið út tilkynningu um gildistöku nýrrar 
námskrár sem náði til barna á fræðsluskyldualdri. Þar kom fram að námskráin öðlist þar með 
gildi, en námskráin var sett af menntamálaráðuneytinu samkvæmt heimild í 36. laga nr. 
34/1946, um fræðslu barna og 30. gr. laga nr. 48/1946, um gagnfræðanám og ætti að koma 
til framkvæmda á skólaárinu 1960 eins og hægt væri en skólaárið var nú þegar hafið. Hún 
ætti að vera að fullu komin til framkvæmda næsta skólaár. Undir þetta ritar svo þáverandi 
menntamálaráðherra, Gylfi. Þ. Gíslason (Menntamálaráðuneytið, 1960). 

Námskráin var ein lítil 84 blaðsíðna bók sem innihélt allar nauðsynlegar upplýsingar um 
hvað skyldi kenna í öllum námsgreinum og hvernig skiptingu kennslustunda yrði háttað og 
þótti hafa sérstaklega góðar leiðbeiningar fyrir unga og óreynda kennara. Fjöldi sérfræðinga 
kom að gerð námskrárinnar en áður en hún var samin studdist skólakerfið við fremur 
ófullkomna námsskrá. Samtímamenn námsskrárinnar töldu hana mikinn feng fyrir íslenskt 
skólahald (Hannes J. Magnússon, 1960a). 

Í formála námskráarinnar er talað um tilgang hennar í örfáum orðum. Þar kemur fram að 
námskráinni er ætlað að gegna því hlutverki að leiðbeina kennurum og skólastjórnendum um 
hvernig starfi og námsefni sé háttað í öllum námsgreinum. Námskráin var einungis til 
viðmiðunar og ekki var gert ráð fyrir að litið væri á hana sem föst fyrirmæli um námsefni og 
kennslutilhögun heldur frekar sem meðalveg. Þá mætti gera ráð fyrir frávikum í námi 
barnanna, bæði hvað varðar það að bæta við námsefni hjá þeim nemendum sem duglegastir 
eru og einnig draga úr námsefni hjá þeim nemendum sem væru seinfærari. Einnig er tekið 
mið af því að skólar hafa mismunandi aðbúnað til kennslu og er þeim því frjálst að 
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skipuleggja starfsemi sína eftir því sem aðstæður leyfa. Vonast var eftir því að með tilkomu 
nýrrar námskrár yrði meira samræmi milli allra barnaskóla á landinu (Menntamálaráðuneyti, 
1960). 

Námskránni var skipt niður eftir námsgreinum og sett ýtarlega upp svo einfalt væri fyrir 
kennara og aðra að nálgast efni hennar. Í hverri námsgrein voru undirkaflar þar sem fjallað 
var um markmið hennar, auk þess sem ítarleg markmið fyrir hvern einasta bekk voru útlistuð 
fyrir allt fræðsluskyldustigið, 7 – 13 ára, en einnig fyrir fyrstu tvo bekki unglingastigsins. 
Einnig voru undirkaflar sem fjalla um mikilvægi námsgreinarinnar, hvernig námið nýtist 
nemendum og almennar kennsluleiðbeiningar. Í lok kaflans er svo undirkafli þar sem eru 
upptalin áhöld og hjálpargögn fyrir kennara (Menntamálaráðuneytið, 1960). 

3.3 Markmið í reikningi fyrir 7 – 14 ára 

Hér er ætlunin að segja frá markmiðum í stærðfræðikafla í námskráarinnar frá 1960, en í 
þessari námskrá og á þessum tíma var stærðfræði kölluð reikningur. Kaflinn hefst á blaðsíðu 
20 og telur sex blaðsíður. Eins og áður hefur komið fram þá var fræðsluskylda í barnaskólum 
7 – 13 ára, en í sumum skólum var skólaskylda upp í 14 ára og verður því eingöngu fjallað um 
markmið fyrir 7-14 ára en ekki 15 ára þar sem það tilheyrði ekki barnaskólastiginu. 

Námskráin frá 1960 innhélt ekki beint markmið heldur örstuttan texta um markmið í 
heild sinni fyrir reikning en svo komu nákvæmar lýsingar á því hvað skuli kenna í hverjum 
bekk fyrir sig. Hér verður því bæði fjallað um markmiðin og innihaldslýsingar fyrir hvern bekk. 
Samkvæmt námskránni voru markmið reikningskennslunar að veita þekkingu og leikni í 
almennum reikningi og kynna einföldustu hugtök í flatar- og rúmmálsfræði. Einnig var ætlast 
til að keppt væri að öryggi og hraða í hugarreikingi og skriflegum reikningi barnanna. 
Nemendur áttu að temja sér góðan frágang og áttu þar með að venjast á þá nákvæmni og 
rökvísi í hugsun sem viðfangsefni reiknings krefst. (Menntamálaráðuneytið, 1960) 

3.3.1 7 – 9 ára börn 

7 – 9 ára börn lærðu um tölur frá 1 – 1000. 7 ára börn lærðu gildi og skrift talna, samlagningu 
og frádrátt talna frá 1 – 20 en sérstök áhersla var lögð á tölur 1 – 10. Í 8 ára bekk var farið í 
tölurnar 1-100 og að kenna samlagningu með tveggja stafa tölum, þó ekki svo háum tölum 
að það þurfi að geyma. Einnig var kenndur frádráttur með tveggja stafa tölum, þó ekki dæmi 
þar sem þarf að taka til láns. Að lokum var kennd margföldun með tveggja stafa tölu og eins 
stafs tölu, þannig að ekki þurfi að geyma, og deiling með 2-5. Í 9 ára bekk áttu nemendur loks 
að vinna með tölur alveg upp í 1000. Hugtökin eining, tugur, hundrað voru skýrð og kennt 
var að taka til láns. Aðeins var margfaldað með eins stafs tölu og margföldunartaflan var 
lærð. Nokkur algengustu reikningsheiti voru kennd, svo sem einingarsæti, tugsæti, 
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frádráttarstofn, frádragari, mismunur, deiling, að deila með einum staf og að finna !" ,
!
$ ,

!
% af 

auðveldum tölum. 

Í kennslu 7 og 8 ára barna eiga hlutir og myndir að vera notaðir í kennslunni. 7 ára læra 
uppsetningu og frágang á dæmum. Nota skal létt orðadæmi úr lífi barnanna. 8 ára vinna með 
krónur og aura. Í 9 ára bekk eiga að vera æfingar í að mæla og vega. Einnig á að taka fyrir 
léttustu atriði tímatalsins. Í öllum bekkjum skal hugarreikningur vera æfður 
(Menntamálaráðuneytið, 1960). 

3.3.2 10 – 12 ára börn 

Í öllum bekkjum átti að byrja á upprifjun úr áður lærðu námsefni. Í 10 ára bekk voru fjórar 
höfuðgreinar eins konar talna æfðar með hærri tölum en áður. Margföldun með tveggja 
stafa tölum og deiling með eins stafs tölu, kenna á að margfalda og deila með 10 með því að 
bæta við eða fella burt núll. Margföldunartaflan skyldi vera æfð vandlega. Í 11 ára bekk var 
unnið með að margfalda og deila með heilum tölum, líkt og áður. Kenna átti deilingu líkra 
talna með tveggja stafa deili. Margfaldað og deilt með 100 með því að bæta við núllum, fella 
burt núll eða færa kommu. Í 11 ára bekk var unnið með margföldun og deilingu með lágum 
tölum. 

Í 10 ára bekk voru æfingar með krónur og aura. Þá var haldið áfram að vinna með 
æfingar í að mæla og vega í sambandi við algengustu atriði metramálsins. Í 11 ára bekk var 
áfram unnið með metrakerfið og þá kennt að skipta um einingar úr metramáli. 
Reikningsdæmi tekin úr tímatali og metramáli. Í 12 ára bekk var ætlast til að lokið væri við 
kennslu á metrarkerfinu, kenna átti um flatarmál og ummál fernings og rétthyrnings og 
flatarmál rétthyrnds þríhyrnings. 

Í 10 ára bekk átti að kenna samlagningu og frádrátt tugabrota og nefndar tölur í 
tugabrotsformi. Í 11 ára bekk var svo unnið með tugabrot og nefndar tölur, einnig var eðli 
almennra brota skýrt með orðadæmum úr daglegu lífi. Samlagning og frádráttur samnefndra 
brota. Hugtökin teljari, nefnari og stytting voru skýrð með hlutum og myndum. Fengist var 
við létta margföldun og deilingu en einungis notast við heilar tölur. Í 12 ára bekk var unnið 
með almenn brot, þar skyldi kenna nemendum að finna samnefnara, samlagning og 
frádráttur ósamnefndra brot með lágum samnefnara. Í öllum bekkjum skyldi lögð áhersla á 
að æfa hugarreikning (Menntamálaráðuneytið, 1960). 

3.3.3 13 ára börn (fyrir börn í skólum þar sem fræðsluskyldu lýkur 14 ára) 

Í námskránni eru talsvert fleiri hlutir taldir upp fyrir 13 ára bekk en hina bekkina sem á undan 
komu. Byrjað var á að taka fyrir einföld dæmi með heilum tölum. Um það bil 60 létt dæmi, 
þar sem gerð er grein fyrir notkun sviga, summu, mismun, margfeldi, deild, frumtölu, 
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samsettri tölu, sléttri tölu og oddatölu. Hugtökin þættir og liðir í margföldun og samlagningu 
skyldu skýrð. Nemendur voru látnir temja sér að nota heitin margfaldari, margföldunarstofn, 
deilir og deilistofn. 

Unnið var með almenn brot, samlagningu, frádrátt, lengingu og styttingu brota. Gera átti 
æfingar í að gera brot samnefnd, breyta almennu broti í tugabrot og tugabroti í almennt 
brot, blandinni tölu í óeiginlegt brot og óeiginlegu broti í blandna tölu. Margföldun og deiling 
brota, brot og bandnar tölur margfaldaðar með heilli tölu og síðar með broti. Deiling æfð á 
sama hátt og jafnframt margfölduninni. Kenna skal að breyta einföldum brotabrotum í 
almennt brot. 

Unnið með tugabrot, samlagningu og frádrátt, margföldun og deilingu tugabrota. Æfa 
skal metrakerfið og það lært jafnframt, leggja skal aðaláherslu á þær einingar, sem notaðar 
eru daglega, svo sem m, cm, kg, g og tonn. 

Prósentureikningur kynntur, hugtakið skýrt. Kenna skal að finna prósentur, breyta 
prósentu í almennt brot. Kennt að finna, hve mörg prósent ákveðin tala er af annarri tölu. Að 
lokum er að venju hugarreikingur æfður (Menntamálaráðuneytið, 1960). 

3.4 Útskýringar markmiða 

Að loknum námsefniskaflanum fylgja upplýsingar um það hvers vegna stærðfræði skiptir máli 
og hvernig kennslu skuli háttað. Þar er talað um að í nútímanum sé þess krafist af fólki að 
hafa mikla reikningskunnáttu og ber því barnaskólum að leggja öruggan grundvöll í þeirri 
grein (Menntamálaráðuneytið, 1960). Einnig er fjallað aðeins um markmiðin sjálf, til dæmis 
hugarreikning, en í hverjum einasta bekk er alltaf á meðal markmiða að æfa hann. 
Hugarreikningur er talinn mjög mikilvægur og er ætlast til þess að hann sé æfður í 5 – 10 
mínútur í upphafi hverrar kennslustundar (Menntamálaráðuneytið, 1960). 

Fjallað er um að ung börn eigi erfitt með að einbeita sér í lengri tíma og þurfi meiri 
hreyfingu en þau eldri. Þá sé tilvalið að nota reikningsleiki eða að láta þau reikna uppá töflu, 
en ekki eru neinar tillögur að leikjum eða neinu slíku í kaflanum. Einnig er sagt frá því að 
byrjandi í reikningi þurfi að handfjalla hluti, hreyfa þá og telja til að skilja gildi talna. Ætti því 
kennslan á að hefjast á því að telja hluti og myndir (Menntamálaráðuneytið, 1960). 

Í kaflanum er svo útskýrt hvers vegna svo nákvæmar tölur eru settar fyrir fyrstu þrjú 
aldursstigin, en 7 ára eiga að læra 1-20, 8 ára læra 1-100 og 9 ára fara í 1-1000. Ástæðan er 
sú að gert er ráð fyrir mikilli nákvæmni og hægri yfirferð í hjá byrjendunum í reikningi og þá 
sérstaklega í 1. bekk. Enda er byrjunin fótfesta fyrir áframhaldandi nám í reikningi 
(Menntamálaráðuneytið, 1960). 

Gert er ráð fyrir að 10 ára börn læri að margfalda og deila með 10 (með því að bæta við 
núlli eða fella það burt). Þegar börnin eru komin í 11 ára bekk læra þau að margfalda og deila 
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með 100, auk þess sem þau læra að færa kommu. Þessi atriði eiga að vera kennd bæði 
skriflega og með hugarreikningi, en þó eiga nemendur að læra fyrst að reikna dæmin 
venjulega og í leiðinni sýna þeim fram á sömu niðurstöðu sé hinni aðferðinni beitt. Fyrr en 
varir eiga börnin að verða orðin fullfær í þessum aðferðum. Svo fær að þau muni grípa til 
þeirra hvenær sem er þegar þau þurfa að margfalda eða deila (Menntamálaráðuneytið, 
1960). 

Í eldri bekkjum barnaskólans og á unglingastigi eiga samræður og létt 
hugarreikningsdæmi að hjálpa nemendum að skilja hvernig á að vinna með og reikna 
orðadæmi og þau verkefni sem reikningsbókin gefur m.a. efni til. Nemendur eiga að temja 
sér að hugsa, álykta og segja frá með sínum orðum hvernig þau ætla að vinna með dæmin 
eða viðfangsefnið hverju sinni. Einnig er lögð áhersla á að æfa ýmis dæmi sem eru hagnýt og 
skal því velja viðfangsefni með hliðsjón af daglegu lífi og almennum viðskiptum 
(Menntamálaráðuneytið, 1960). 

3.5 Einkenni markmiða í námskránni frá 1960 

Þegar þessi markmið úr námskránni frá 1960 eru skoðuð má sjá að rúmfræði, algebra, 
tölfræði og líkindafræði eru af skornum skammti. Ekki er sérstaklega fjallað um inntak í 
reikningi í þessari námskrá en inntakið er hægt að finna með að lesa í markmiðin. Helsta 
inntakið er tölur. Tölur eru alltaf mestmegnis það sem markmiðin fjalla um, þá er verið að 
tala um samlagningu, frádrátt, margföldun og deilingu. Ekki væri hægt að segja að nemendur 
hafi lært mikla rúmfræði þótt þau hafi farið í metrakerfið og örlítið í flatarmál og ummál. 
Algebra, tölfræði og líkindafræði virðist ekki vera eitthvað sem barnaskólanemendur eiga að 
læra. Aldrei er minnst á þetta námsefni af nokkru tagi, ekki einu sinni fyrir 13 ára bekk. 

Eftir því sem nemendur eldast fá þeir að kljást við fleiri og stærri tölur í samlagningu, 
frádrætti, margföldun og deilingu. Eftir því sem ofar er komið er farið út í tugabrot og 
almenn brot. Örlítið er farið út í metrakerfið og síðast eru nemendur farnir að læra aðeins 
um ummál og flatarmál. 



 

17 

4 Aðalnámskrá grunnskóla 1989 

4.1 Grunnskólalögin 1974 og aðalnámskrá grunnskóla 1976 

Árið 1974 voru tímamót í íslensku samfélagi og skólakerfi en þá voru sett ný lög, nr. 63/1974, 
lög um grunnskóla. Grunnskólalögin breyttu barnaskólum í grunnskóla og nú var 
skólaskyldan, samkvæmt 1. gr. laga nr. 63/1974, lög um grunnskóla, orðin örlítið lengri en 
börn voru skólaskyld 7-16 ára eða í níu bekki. 

Í 42. gr. laga nr. 63/1974, lög um grunnskóla, var einnig getið um útgáfu aðalnámskrá 
grunnskóla en hún var gefin út í kjölfarið kjölfarið árið 1976. Aðalnámskráin var afrakstur 
skólarannsóknardeildar menntamálaráðuneytisins sem hafði unnið að henni í áratug þó 
vinna við heftin sjálf hafi ekki hafist fyrr en 1975 (Menntamálaráðuneyti, 1979). 
Aðalnámskráin var 10 hefti, eitt hefti með almennum hluta og hin níu voru fyrir hverja 
námsgrein fyrir sig. Námsgreinarnar voru tónmennt, erlend mál (enska og danska), 
kristinfræði, móðurmál, eðlis- og efnafræði, skólaíþróttir, mynd- og handmennt, 
samfélagsfræði og heimilisfræði. Ekki voru gefin út hefti fyrir líffræði og stærðfræði (Ingólfur 
Ásgeir Jóhannesson, 2008). Ástæða þess að ekki voru gefin út stærðfræðihefti og 
líffræðihefði var sú að ákveðið hafði verið að leggja frekar vinnu í að semja nýtt námsefni í 
líffræði og stærðfræði, þar sem skortur hafði verið á námsefni sem samræmdist þeim kröfum 
sem gera þurfti til náms í þessum greinum (Jónína Vala Kristinsdóttir, munnleg heimild, 14. 
desember 2018). 

4.2 Aðalnámskrá grunnskóla 1989 

Þar sem ekki var gefið út stærðfræðihefti verður ekki talað um markmið í stærðfræði í 
námskránni frá 1976 hér. Ný aðalnámskrá grunnskóla var gefin út árið 1989 og var hún á ný 
orðin ein bók líkt og árið 1960. Hún hafði aðeins almennan ramma fyrir hverja námsgrein og 
gerði þar með ráð fyrir að nákvæmari útfærsla á markmiðum væru í höndum skólastjóra, 
kennara og annarra starfsmanna hvers skóla (Rúnar Sigþórsson og Rósa Eggertsdóttir, 2008). 
Þessi aðalnámskrá var talsvert umfangsmeiri en námskráin frá 1960, einnig var hún 
myndskreytt að utan eftir teikningu 9 ára grunnskólanemenda. Bókin telur 196 blaðsíður og 
skiptist niður í 19 kafla, fyrstu fimm kaflarnir innihalda almenna hluta aðalnámskrár en árið 
1976 var sérhefti gefið út fyrir almenna hlutann. Kaflar 6 til 16 fjalla um hverja námsgrein 
fyrir sig og fyrirkomulag þeirra. Kafli 17 fjallar um aðra námsþætti sem einnig er ætlast til að 
verði kenndir en tilheyra ekki hinum grunnnámsgreinum. Kaflar 18 og 19 fjalla um skipulag 
og samvinnu í skólastarfi ásamt skiptingu og nýtingu tíma (Menntamálaráðuneytið, 1989). 

Aðalnámskrá grunnskóla 1989 var, eins og aðalnámskrá grunnskóla 1976, einnig byggð á 
grunnskólalögunum frá 1974. Þann 28. apríl 1989 gaf menntamálaráðuneytið út auglýsingu á 
gildistöku nýrrar aðalnámskrár. Þar kom fram að aðalnámskrá grunnskóla öðlaðist þar með 
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gildi en í auglýsingunni og að ráðuneytið hafi sett hana samkvæmt heimild í 42. gr. laga nr. 
63/1974, lög um grunnskóla, og að hún eigi að koma til framkvæmda á skólaárinu 1989 – 
1990. Þar með átti aðalnámskrá frá árinu 1976 og hlutar hennar sem tóku gildi síðar að falla 
úr gildi. Undir þetta ritaði þáverandi menntamálaráðherra, Svavar Gestsson 
(Menntamálaráðuneytið, 1989). 

Stærðfræðikafli Aðalnámskrár grunnskóla 1989 er 15. kafli bókarinnar og er 15 blaðsíður. 
Stærðfræðihlutinn skiptist niður í meginmarkmið, megininntak og kennslu 
(Menntamálaráðuneytið, 1989). 

4.3 Meginmarkmið 

Það sem tekið er fram í meginmarkmiðum stærðfræðikennslunnar er vísun í lögin en í b-lið 
42. gr. laga nr. 63/1974, lög um grunnskóla, kemur fram að í aðalnámskrá skuli vera kveðið á 
um undirstöðukennslu í stærðfræði. Meginmarkmiðin sem eru talin upp eru sjö og eftir það 
fá þau skýringu hvert fyrir sig (Menntamálaráðuneytið, 1989). Hér verða útlistuð 
meginmarkmið í stærðfræði í aðalnámskrá grunnskóla ársins 1989. Meginmarkmiðin eru sjö 
talsins og skýringar fylgja með hverju og einu. 

Meginmarkmið númer eitt 

Fyrsta meginmarkmiðið er að nemendur fáist við stærðfræðileg hugtök og læri að nota 

táknmál stærðfræðinnar. Um leið og börn hefja skólagöngu sína á að byrja á að kynna þau 
fyrir ýmsum hugtökum og táknum stærðfræðinnar í formi leikja, spila og umræðna. Þannig 
þróa nemendur með sér grunn að jákvæðu viðhorfi til stærðfræðinnar. Nemendur ættu 
smátt og smátt að kynnast þessum hugtökum og táknum og fjalla um tengsl þeirra og 
merkingu þannig að þeir fái dýpri skilning á þeim (Menntamálaráðuneytið, 1989). 

Meginmarkmið númer tvö 

Annað meginmarkiðið er að nemendur nái það góðum tökum á völdum sviðum 

stærðfræðinnar að hún nýtist þeim í daglegu lífi. Mikilvægt er að stærðfræðinámið í 
grunnskóla komi til með að veita öllum næga þekkingu sem kemur til með að nýtast í 
daglegu lífi. Þar af leiðandi á að leggja áherslu á að nemendur takist á við verkefni sem þeir 
þekkja úr sínu daglega lífi í eigin umhverfi. Nemendur ættu að öðlast öryggi og leikni í 
hugarreikningi, námundum og meðferð reiknivéla, sem kæmi til með að hjálpa þeim að leysa 
stærðfræðiverkefni daglegs lífs. 

Finna skal verkefni sem tengjast raunverulegu lífi og umhverfi nemenda og þarf þar af 
leiðandi að passa upp á að sníða val á námsefni að hverjum nemendahópi fyrir sig. Eins og 
gefur að skilja þá eru aðstæður og umhverfi nemenda mismunandi eftir búsetu og mótast 
börn m.a. af atvinnu, menntun og viðhorfum uppalenda sínum. Verkefni sem eru um daglegt 
líf eiga því ekki einungis að fjalla um mál, vog og peninga, heldur einnig um ýmsa þætti í 
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rúmfræði og tölfræði. Dæmi um það eru kortalestur og aðrar athuganir í tvívídd og þrívídd, 
aflestur úr töflum og gröfum, svo sem ferðaáætlanir almenningssamgangna, og úrvinnsla og 
túlkun á tölfræðilegum gögnum úr umhverfinu. 

Mikilvægt er að notfæra sér að aðrar námsgreinar gefa oft tilefni til stærðfræðilegra 
hugleiðinga. Í bekkjarkerfi er það hlutverk bekkjarkennara að sjá til þess að stærðfræði sé 
notuð samhliða öðrum námsgreinum en í faggreinakennslu þarf stærðfræðikennari að vera í 
forystu fyrir því að samhæfa stærðfræðina með öðrum kennurum sem kenna aðrar 
námsgreinar (Menntamálaráðuneytið, 1989). 

Meginmarkmið númer þrjú 

Þriðja meginmarkmiðið er að nemendur nái þeim tökum á völdum sviðum stærðfræðinnar að 

á þeim megi byggja áframhaldandi nám. Nám í stærðfræði á að koma nemendum að gagni í 
sínu daglega lífi en jafnframt skal hún vera undirstaða áframhaldandi náms eftir því sem 
hugur og hæfileikar nemenda stefna til. Viðfangsefni skulu vera valin með tilliti til þess hvert 
gildi þeirra er í undirstöðu náms í stærðrfæði og öðrum greinum sem nýta sér aðferðir 
stærðfræðinnar. Notagildi stærðfræði í daglegu lífi og undirbúningur fyrir áframhaldandi 
nám helst oft í hendur en þó ekki alltaf. Þar af leiðandi er eðlilegt að velja verkefni að hluta til 
með hliðsjón af undirbúningi fyrir áframhaldandi nám. Hafa ber í huga að verkefnin séu 
misþung og komi þar með til móts við mismikla getu nemenda. 

Þekking, skilningur og leikni í meðferð heilla talna eru mikilvæg í bæði daglegu lífi og 
framhaldsnámi. Forsenda þess að hægt sé að ná góðu valdi á algebru eru góð tök á 
brotareikningi, þá skal ekki vera kennd algebra að neinu ráði fyrr en nemendur hafi náð 
fullum tökum á meðferð ræðra talna enda má gera ráð fyrir því að aðeins hluti 
grunnskólanemenda nái fullri getu á algebru (Menntamálaráðuneytið, 1989). 

Meginmarkmið númer fjögur 

Fjórða meginmarkmiðið er að nemendur temji sér að beita stærðfræði við ný viðfangsefni 

þegar við á, hvort sem er í dagsins önn eða fræðilegri viðleitni og fái þannig tækifæri til að 

beita ímyndunarafli sínu og frumkvæði. Nemendur eiga að fá tækifæri til að leysa verkefni 
þar sem ákveðnar aðferðir eru ekki gefnar fyrirfram. Til þess að verkefni sem eiga að fá 
nemendur til að beita stærðfræði við ný viðfangsefni virki verða þau að vekja áhuga 
nemenda. Val á slíku verkefni er auðvitað háð áhugasviði og getu nemenda. Að auki skiptir 
miklu máli að kennari styðji og örvi nemendur þegar þess þarf en passi þó upp á að skilja 
nógu mikið eftir fyrir nemendur til þess að kljást við. 

Til þess að ná þessu markmiði þarf að leggja fjölbreytileg verkefni fyrir, þau ættu að vera 
opin svo fjölbreyttar lausnir komi til greina eða samsett þannig að þeim þurfi að skipta niður í 
minni einingar. Þau geta verið svipuð með tvö eða fleiri sem gefa svipaða lausn þrátt fyrir að 
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virðast ólík eða unnin úr hráum gögnum, of miklum eða of litlum þar sem enginn hefur 
lausnina á. En þrátt fyrir að verkefnin séu af mismunandi tagi án staðlaðra lausna þá má 
beita nokkuð stöðluðum aðferðum til að leysa þau. Reyna mætti að leysa auðveldari útgáfu 
af verkefninu fyrst eða búta verkefnið niður í minni einingar og leita lausna í hverri einingu 
fyrir sig. 

Til þess að vinnubrögð sem þessi beri árangur þurfa nemendur að venja sig á að prófa 
hvert skref og endurskoða aðferðir sínar og ályktanir með því að bera saman áætlaða og 
fengna niðurstöðu. 

Nemendur ættu að læra að álíta stærðfræði sem tæki til að framkvæma verk en ekki sem 
afmarkað safn þekkingar. Hvetja á nemendur til að prófa að fara sínar eigin leiðir, spyrja og 
leitast við að svara spurningum (Menntamálaráðuneytið, 1989). 

Meginmarkmið númer fimm 

Fimmta meginmarkmiðið er að nemendur geri sér grein fyrir því að skýr röksemdafærsla og 

kerfisbundin framsetning er mikilvæg vinnuaðferð í stærðfræði. 

Nemendur eiga að læra allt frá upphafi skólagöngu sinnar að þeir eigi að rökstyðja svör 
sín og niðurstöður á þeim forsendum sem þeir hafa. Stærðfræðikunnátta snýst ekki einungis 
um að vita ákveðna hluti heldur að auki rökstyðja með þeirri röksemdafærslu sem 
stærðfræðin krefst. 

Mikilvægt er að þjálfa munnlega röksemdafærslu á öllum aldursstigum. Jafnframt skal ýtt 
undir skriflega röksemdafærslu en hún er einnig mikilvæg og hún verður formlegri eftir því 
sem nemendur verða öruggari með táknmál stærðfræðinnar. Til þess að nemendur nái 
tökum á þessu þarf að kenna nemendum að ganga skipulega og snyrtilega frá og sýna alla 
útreikninga og önnur gögn sem þeir notuðu til að finna niðurstöðuna. 

Fyrir utan röksemdafærslu fela vinnubrögð í stærðfræði í sér skipulagðar athuganir. Að 
auki eru vinnubrögð kerfisbundin. Það er þegar hægt er að rekja útreikninga í gegnum allt 
dæmið að lausn eins og með jöfnur. Það telst til kerfisbundinna vinnubragða að telja upp 
hvaða stærðir eru þekktar, hverra sé leitað, áætla lausn, meta og prófa hana. Oft þarf að 
nota kerfisbundin vinnubrögð til að finna lausn. Nemendur meta þá mögulegar leiðir til að 
leysa verkefni, rökstyðja hvers vegna þeir fóru ekki einhverja leið og þrengja þannig hringinn 
þangað til rétt lausn finnst.  

Skipuleg úrvinnsla gagna og framsetning er einnig mikilvægur og vaxandi þáttur í 
stærðfræðinámi en því tilheyrir röðun og flokkun gagna, uppsetning í  ýmsar töflur og gröf. 
Þessi vinnuaðferð er í flestum tilvikum notuð í tölfræði og líkindareikning en eru líka 
mikilvæg hjálpartæki í framsetingu flókinna lögmála bæði þegar kemur að stærðfræðinni og í 
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öðrum greinum sem styðjast við stærðfræði eins og eðlisfræði (Menntamálaráðuneytið, 
1989). 

Meginmarkmið númer sex 

Sjötta meginmarkmiðið er að nemendur geri sér grein fyrir hve vel stærðfræði getur verið 

fallin til að lýsa fyrirbærum og athuga þau. Nemendur geti smám saman beitt stærðfræði til 

þess. Þar sem styrkur stærðfræðinnar hefur vaxið eftir því sem táknmál hennar hefur þróast 
og orðið nákvæmara, þá er stór þáttur í stærðfræðikennslu í grunnskóla að leiðbeina 
nemendum í að ná smám saman valdi á tungumáli hennar. Til þess að auðvelt sé að grípa til 
táknmálsins þegar við á og „þýða“ það aftur á mælt mál, þá þarf fyrst að þjálfa nemendur vel 
í að gera grein fyrir hugmyndum sínum, aðferðum og röksemdum í mæltu máli. 

Hafa þarf hugfast að þó æskilegt sé að samræður um stærðfræði fari fram á 
hversdagslegu máli þá er mál stærðfræðinnar nákvæmara en almennt mál og mikilvægt er 
að gera kröfur um vaxandi nákvæmni í málsmeðferð nemenda eftir því sem líður á námið. 
Gæta þarf þess að nemendur séu öruggir í nákvæmri notkun stærðfræðitáknmálsins áður en 
haldið er áfram að kenna þeim meira táknmál. 

Stærðfræði er oft á tíðum notuð til að athuga og lýsa fyrirbærum. Verk- og 
tæknimenning hefur verið mjög háð stærðfræði og þróun hennar í framvindu sinni, þar sem 
stærðfræði og stærðfræðilegum aðferðum er í auknum mæli beitt í öðrum fræðigreinum 
eins og félagsfræði, hagfræði og málvísindum en einnig í náttúruvísindum eins og veðurfræði 
og jarðfræði. Einnig er stærðfræði nýtt til þess að útskýra fyrirbrigði í myndlist og tónlist og 
hefur á þann hátt átt þátt í þeirri viðleitni að tengja þessar listgreinar í fræðikerfið 
(Menntamálaráðuneytið, 1989). 

Meginmarkmið númer sjö 

Sjöunda og jafnframt síðasta meginmarkmiðið er að nemendur hafi það viðhorf til 

stærðfræðinnar að þeir vilji leggja við hana rækt og að hún geti orðið þeim uppspretta 

ánægju og vinnugleði. Börn leika sér með stærðfræði með einum eða öðrum hætti og 
mikilvægt er að frá skólabyrjun sé leikgleðinni í stærðfræði haldið við og þannig viðhalda 
áhuga þeirra á stærðfræði. Þó er ekki hægt að horfa fram hjá því að fyrir mörgum er það að 
leysa stærðfræðiverkefni kvíðavaldandi það er mikilvægt að koma í veg fyrir slíkt. Það getur 
verið þrautinni þyngri að losa fólk úr þeim vítahring ef hann er byrjaður að rúlla og getur fylgt 
einstaklingum út lífið og haft þannig áhrif á lífsferil og starfsval. 

Til þess að stuðla að jákvæðum viðhorfum er mikilvægt: 

- að nemandi hafi góða undirstöðu þegar nýtt efni er tekið fyrir, þannig að hann sé ekki 
að leysa verkefni sem hann getur ekki ráðið við. 
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- að verkefnin séu þannig að nemandanum finnst hann ráða við þau, hann nái að klára og 
að láti honum líða vel með það. 

- að nemandi fái verkefni sem vekja hjá honum gleði eða hrifningu. 

- að viðhorf kennara til stærðfræðinnar sé jákvætt. 

- að viðhorf aðstandenda og almennings til stærðfræðinnar séu jákvæð 
(Menntamálaráðuneytið, 1989). 

4.4 Megininntak 

Við val á inntaki náms í stærðfræði fyrir grunnskóla þurfa markmiðin að vera skýr. Nemendur 
eiga að læra stærðfræði sem bæði kemur til með að nýtast þeim í sínu daglega lífi og einnig 
nýtast þeim sem traustur grunnur undir áframhaldandi nám í stærðfræði. Viðfangsefnið skal 
valið með það að markmiði að það vekj áhuga hjá nemendum, einnig þarf að hugsa út í að 
viðfangsefnið sé sveigjanlegt svo nemendur með mismunandi getu og kunnáttu fái allir 
eitthvað við sitt hæfi (Menntamálaráðuneytið, 1989). 

Stærðfræðikennsla hefur lengi vel verið byggð upp af talnafræði, algebru og rúmfræði en 
einnig þurfa nemendur í grunnskóla að fá að kynnast nokkrum þáttum úr líkindareikningi, 
tölfræði og rökfræði vegna aukinnar tölvunotkunar. Þessar fimm greinar ná yfir nánast allt 
stærðfræðinám sem á sér stað í grunnskólum. Ekki er þó hægt að gera fullkomin skil á milli 
þeirra. Í þeim öllum notuð hugtök sem ekki eru einungis ætluð einni grein sérstaklega t.d. 
hugtök úr mengjafræði, svo sem „vensl“ og „fall“. 

Að auki er mikilvægt að fara í sögu stærðfræðinnar bæði í þessu ljósi og einnig til að 
nemendur fái skilning á táknmáli og hugtökum í stærðfræði sem hafa oft augljós merki 
sögulegs uppruna síns. Þegar nemendur eru að hefja skólagöngu sína þá er mikilvægt að 
tengja stærðfræði inn í veruleik barnanna og er hún þannig fléttuð inn í heildstæð 
viðfangsefni nemenda (Menntamálaráðuneytið, 1989). 

Inntaki náms í stærðfræði er skipt í sex flokka á grundvelli námsmarkmiðanna. Þeir eru 
tölur, reikningur og algebra, rúmfræði, líkindareikningur og tölfræði, rökfræði og hagnýt 
stærðfræði (Menntamálaráðuneytið, 1989). Hér verða megininntökin skýrð frekar. 

Tölur 

Fjallað um tölur og eiginleika þeirra, nemendur læra að víkka talnakerfið frá 
náttúrulegum tölum í heilar tölur og ræðar tölur, einnig kynnast nemendur óræðum tölum. 
Að mestu liggja rætur þessara þátta í talnafræði og mengjafræði (Menntamálaráðuneytið, 
1989). 

Reikningur og algebra 



 

23 

Fjallað er um aðgerðir í talnamengi, lögð er áhersla á að nemendur verði færir í 
hugarreikningi einfaldra náttúrulegra talna og í að nota námundun við útreikninga á hærri 
tölum. Kenna á notkun reiknivéla. Reikningur með táknum eru fyrst kynntar í efstu bekkjum 
grunnskóla en tákn í stað talna eru innleidd snemma (Menntamálaráðuneytið, 1989). 

Rúmfræði 

Áhersla er lögð á að vinna með hluti sem hægt er að snerta, bæði í tvívídd og þrívídd. 
Fyrst um sinn eru almennar reglur aðallega leiddar af líkum út frá athugunum á ýmsum 
dæmum, en í efstu bekkjum grunnskólans á að kynna fyrir nemendum nokkrar einfaldar 
formlegar sannanir (Menntamálaráðuneytið, 1989). 

Líkindareikningur og tölfræði 

Nemendur fá að kynnast helstu hugtökum og vinnuaðferðum í lýsandi tölfræði, hluti 
ályktunartölfræði er svo smá saman aukin. Nemendur eiga sjálfir að afla sér gagna úr 
umhverfinu. Nemendur eru kynntir fyrir frumhugtökum líkindareiknings 
(Menntamálaráðuneytið, 1989). 

Rökfræði 

Nemendur eru kynntir fyrir  grundvallarreglum rökalgebru í mjög einföldu formi. Leggja á 
áherslu á að efnið sé sett fram í eðlilegu samhengi, t.d. í leikjum eða flokkun gagna og 
upplýsinga, gjarnan með tölvuforritum (Menntamálaráðuneytið, 1989). 

Hagnýt stærðfræði 

Undir hagnýta stærðfræði flokkast ýmisleg atriði þar sem stærðfræði er notuð. Hér er 
m.a. um að ræða mælingar og breytingar á mælingum, t.d. um tíma, mál og vog. Svo eru 
ýmisleg hugtök úr viðskiptum, eins og verðgildi peninga, afsláttur, álagning, verðbólga, 
verðbætur og annað sem setur mikinn svip á daglegt líf fólks í þjóðfélaginu á hverjum tíma. 
Einnig er mikilvægt að huga vandlega að tengslum stærðfræðinnar við aðrar greinar, bæði 
verklegar og bóklegar (Menntamálaráðuneytið, 1989). 

Aðalnámskráin í stærðfræði frá 1989, líkt og námskráin fá 1960, tekur líka saman hvað á 
kenna hverju sinni í skólanum, en í þetta sinn er það eftir bekkjastigi en ekki bekk, þ.e. 1. - 3. 
bekk, 4. - 6. bekk og 7. - 9. bekk. Þessi markmið eru því þannig uppsett að ekki er tekið fram 
hvað nákvæmlega eigi að kenna í hvaða bekk heldur hvað eigi að fara yfir á þessum tíma sem 
þau eru á þessu skólastigi. Þessi hluti er bara með upptalningum og því ekki nauðsynlegt að 
taka hann inn í þessa samantekt. 

4.5 Einkenni markmiða í aðalnámskrá grunnskóla 1989 

Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1989 innihélt meginmarkmið, sem voru sjö talsins. Þar 
voru markmiðin ekki fyrir hvern bekk heldur hvaða markmiðum nemendur ættu að ná við 
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stærðfræðinám sitt í grunnskólanum, eða hvernig stærðfræðin ætti að hjálpa þeim í lífinu. 
Markmiðin eru fjölbreytt en hafa ekki nákvæmar lýsingar á því hvernig eigi að ná þeim og því 
erfitt að meta hvernig eigi að kenna nemendum að komast að þessum markmiðum. Að þessu 
sinni voru inntökin í stærðfræðinni sex talsins og voru þau valin á grundvelli 
námsmarkmiðanna. Tekið er fram í aðalnámskránni að við val á inntaki náms í stærðfræði 
þurfa markmiðin að vera skýr. Nemendur eiga að læra stærðfræði sem bæði kemur til með 
að nýtast þeim í sínu daglega lífi og einnig sem grunnur að áframhaldandi námi í stærðfræði. 
Meginmarkmiðin einblína vissulega á þessa ákveðnu hluti og greinilega lagt upp úr því að þau 
séu grunnur þessa inntaka sem valin eru í þessari aðalnámskrá. 

Í aðalnámskránni voru markmiðin lauslegar upplýsingar um hvað eigi að kenna í hverju 
inntaki fyrir sig fyrir hvert bekkjarstig fyrir sig. Meginmarkmiðin voru þó ekki endilega tengd 
við inntakið og því ekki alveg víst hvort og þá hvaða meginmarkmiðum væri verið að ná með 
kennslunni og því eflaust erfitt að vita hvort vita hvort námið væri á réttri leið hjá 
nemendunum. 
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5 Aðalnámskrá grunnskóla 1999 

Árið 1994 kom út skýrsla nefndar um mótun menntastefnu sem bar þess merki að breytt sýn 
væri komin á námskrá. Niðurstaða nefndarinnar var sú að námsmarkmiðin í aðalnámskránni 
frá 1989 væru ekki nógu skýr og taldi nefndin að í nýrri námskrá ættu að vera skýr markmið 
um lágmarkskunnáttu og færni sem flestir nemendur ættu að hafa náð í 4., 7. og 10. bekk 
Rúnar Sigþórsson og Rósa Eggertsdóttir, 2008). 

Árið 1995 voru enn á ný sett ný lög um grunnskóla nr. 66/1995. Þremur árum seinna, 
þann 1. júní 1999, kom út ný aðalnámskrá grunnskóla sem fylgdi þessum nýju lögum. Þegar 
þarna er komið við sögu er grunnskólinn orðinn tíu bekkja skólastig eins og skólinn er enn í 
dag. Í auglýsingunni um gildistökuna kemur fram að ný aðalnámskrá taki gildi frá og með 1. 
júní 1999 sem menntamálaráðherra staðfestir með vísan til 29. og 30. gr. laga nr. 66/1995, 
með áorðnum breytingum. Aðalnámskráin átti að koma til framkvæmda í skólum frá og með 
skólaárinu 1999 – 2000 eftir því sem best gat gengið og átti svo að vera komin á að fullu ekki 
síðar en þremur árum frá gildistökunni. Jafnframt var aðalnámskrá grunnskóla frá 28. apríl 
1989 felld úr gildi. Undir þetta ritaði svo þáverandi menntamálaráðherra, Björn Bjarnason, 
þann 24. febrúar 1999 (Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Námskráin samanstóð að þessu sinni af tólf heftum, almennum hluta og ellefu 
námsgreinaheftum, og taldi samtals um 900 blaðsíður. Markmið námsgreinanna voru í 
þrennu lagi. Lokamarkmið skilgreindi árangur við lok grunnskólans, áfangamarkmið 
skilgreindu árangur við lok 4. og 7. bekkjar og að lokum var þrepamarkmið en þar er 
nákvæmlega kveðið á hvað skuli kenna í hverjum einasta bekk í grunnskólanum (Rúnar 
Sigþórsson og Rósa Eggertsdóttir, 2008). 

Stærðfræðiheftið er 136 blaðsíður, sem skiptist í fjölmarga kafla. Fyrst er fjallð almennt 
um skipan náms, nám og kennslu, námsmat og lokamarkmið. Eftir það koma kaflar um hvert 
námsstig, sem eru 1. – 4. bekkur, 5. – 7. bekkur og 8. – 10. bekkur og innan þess er sagt frá 
áfangamarkmiðum, lokamarkmiðum og svo þrepamarkmiðunum (Menntamálaráðuneytið, 
1999). 

5.1 Áfangamarkmið og lokamarkmið 1. – 10. bekkjar 

Eins og áður hefur komið fram þá voru markmiðin þrenns konar í aðalnámskrá grunnskóla 
1989. Hér verða hins vegar þrepamarkmiðin ekki talin upp heldur verður fjallað um 
áfangamarkmið við lok 4. og 7. bekkjar og lokamarkmið við lok 10. bekkjar. 

Markmiðum í aðalnámskránni var skipt í tvo flokka; aðferðir og inntak. Áhersla var lögð á 
að hafa þessa flokka jafn mikilvæga og að nemendur finni fyrir því að báðir flokkar eru jafn 
virkir í stærðfræðinámi þeirra. 
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Markmiðin sem falla undir aðferðir innihalda fjóra flokka. Þeir eru: Þáttur tungumálsins, 
lausnir verkefna og þrauta, röksamhengi og röksemdafærslur og loks tengsl stærðfræðinnar 

við daglegt líf og önnur svið. 

Markmiðin sem falla undir inntak innihalda sex flokka, þeir eru: Tölur, Reikningur, 
reikningsaðferðir og mat, hlutföll og prósentur, mynstur og algebra, rúmfræði og að lokum 
tölfræði og líkindafræði. 

5.1.1 Stærðfræði í 1. – 4. bekk 

Stærðfræði og tungumál  

Nemendur þurfa að fá að tala um viðfangsefni sín og lausnarleiðir við aðra, bæði kennara 
og aðra nemendur, svo að þeir geti útskýrt hugsanir sínar um stærðfræðileg viðfangsefni og 
um leið læra að nota tungumál stærðfræðinnar. 

Nemendur þurfa einnig að læra að segja frá niðurstöðum sínum bæði munnlega og 
skriflega með raunverulegum hlutum, skýringarmyndum og myndritum, mögulega með 
aðstoð reiknivéla og tölva. Áhersla skal vera lögð á að vefja táknmál stærðfræðinnar inn í 
texta. Loks er mikilvægt að nemendur fái þjálfun í að hlusta á aðra, taka þátt í umræðum og 
túlka upplýsingar frá öðrum (Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Lausnir verkefna og þrauta 

Nemendur í 1. – 4. bekk eiga að fá að takast á við þrautir bæði sjálfir og einnig í með 
öðrum nemendum. Þeir eiga að kynnast því að lausnarferlið er jafn mikilvægt og niðurstaðan 
og einnig að röng svör geta verið lærdómsrík. Þegar nemendur hafa fundið lausnina þá þurfa 
þeir að venja sig á að athuga hvort hún sé í samræmi við gefnar upplýsingar. Nemendur eiga 
einnig að fá tækifæri til að búa til sínar eigin þrautir um viðburði hins daglega lífs, þar á 
meðal út frá niðurstöðum athugana og kannana. 

Markmiðið er að nemendur skilji að hægt sé að leysa ýmisleg verkefni með þrautsegju, 
hugkvæmni og skipulögðum vinnubrögðum. Þeir eiga að öðlast sjálfstraust til að takast á við 
stærðfræðileg verkefni og læra að meta hversu skemmtileg stærðfræði getur verið, t.d. með 
því að fara í leiki eða leysa þrautir um stærðfræðileg efni sem höfða til sjálfstæðar skoðunar 
og hugkvæmni (Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Röksamhengi og röksemdafærslur 

Nemendur ættu að fá sem flest tækifæri til að takast á við verkefni og þrautir þar sem 
ekki er gefið hvaða aðferð skyldi nota en það gefur þeim tækifæri til að velta verkefninu fyrir 
sér og efla þar með rökhugsun sína og sjálfstæði í vinnubrögðum. 

Nemendur eiga að læra að draga ályktanir og rökstyðja þær. Þeir þurfa að kunna að 
meta hvort fullyrðingar sem eru settar fram séu sannar, t.d. fullyrðingar sem innihalda „og“, 
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„eða“, „allir“, „einhver“, „ef... þá...“ og svo framvegis. Margs konar leikir með rökkubba eru 
hentugir til að æfa skilning á þessum atriðum. Nemendur ættu að æfa sig að velta fyrir sér 
fullyrðingum kennara, annarra nemenda og námsefnisins og þar með setja athugasemdir 
fram með skýrslum, málefnalegum og á snyrtilegan hátt (Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Tengsl við daglegt líf og önnur svið 

Þar sem börn nota stærðfræði frá unga aldri jafnt í leik sem og daglegu lífi þá er æskilegt 
að tengja það við námið í skólanum. Nemendur þurfa í sínu stærðfræðinámi að fá að þróa 
með sér skilning sinn á stærðfræðihugtökum með því að takast á við verkefni sem tengjast 
þeirra daglega veruleika og hafa þýðingu fyrir þá sjálfa. Mikilvægt er að stærðfræðin sé 
einnig tengd viðfangsefnum annarra námsgreina, því tenging stærðfræðinámsins við 
umhverfið og aðrar námsgreinar ætti að hjálpa börnum að skilja notagildi stærðfræðinnar 
fyrir þau sjálf, annað fólk og mannkynið í heild (Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Tölur 

Börn sem eru að hefja skólagöngu sína hafa talsverða reynslu af tölum og talnatáknum 
úr sínu nánasta umhverfi, felst kunna að telja yfir tug og mörg þeirra talsvert hærra þó svo að 
skilningur þeirra á háum tölum fylgi ekki alltaf með. Mikilvægt er að vera stanslaust að leggja 
rækt við tengsl milli fjölda, talna og tákn fyrir tölur. Áherslu þarf að leggja á að nemendur nái 
að skilja uppbyggingu tugakerfisins, reglum þess og sætisgildi tölustafa. Við þróun 
talnaskilnings geta tölvur verið öflug tæki, þegar nemendur fá að vinna með þær þá fá þeir 
tækifæri á að kynnast tölum sem þeir hafa eflaust ekki fullan skilning á en sjá þó myndast við 
inslátt og reikniaðgerðir (Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Reikningsaðgerðir, reikningskunnátta og mat 

Nemendur á yngsta stigi grunnskólans eiga að læra að tengja reikniaðgerðirnar við 
hlutbundin viðfangsefni og kynnast túlkun reikniaðgerða á talnalínu. Nemendur geta 
auðveldlega reiknað með háum tölum ef þau fá að nota hluti og skýrningarmyndir við verkið 
þó svo þau þekki ekki táknin og aðgerðarmerkin. Þeir eiga að fá tækifæri til að nota sínar 
eigin aðferðir við að ákvarða fjölda og breytingar á fjölda með samlagningu og frádrætti, 
margföldun og deilingu. Þegar þessar reikniaðgerðir eru þjálfaðar þá þarf að leggja áherslu á 
að nemendurnir skilji aðgerðirnar, m. a. með því að þau þrói sjálf lausnarleiðir sínar. Nú hafa 
tæknibreytingar haft áhrif á það hvernig fólk reiknar, notkun reiknivéla og reikniforrita eykst 
og þörfin fyrir skrifleg reiknirit minnkar á móti. Nemendur eiga að fá þjálfun í hugarreikningi 
og að nota blað og blýant en hugarreikningur og skilningur á uppbyggingu talnakerfisins, 
tilfinning fyrir stærðum, færni til að áætla og námunda og skilningur á eðli reikniaðgerða eru 
eins og áður mikilvæg markmið þó svo reikningur sé nú víða orðinn framkvæmdur í vélum. 
Markviss vinna með reiknivélar getur stuðlað að því að þessum markmiðum sé náð 
(Menntamálaráðuneytið, 1999). 
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Hlutföll og prósentur 

Nemendur eiga snemma að verða vandir á að nota hugtök og aðgerðir sem tengjast 
margföldun og deilingu, til dæmis að tvöfalda, að þrefalda, að skipta á milli og að helminga. 
Þeir eiga einnig að kynnast sambandinu milli hluta og heildar. Mikilvægt er að hlutbinda 
þessar aðgerðir strax á fyrri hluta skólagöngunnar svo skilningur á eðli þeirra tapist ekki 
(Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Mynstur og algebra 

Til þess að nemendur þrói með sér getu til að alhæfa og koma auga á almenna reglu út 
frá einstökum dæmum þá er skipulögð leit að mynstrum og venslum milli stærða mikilvægur 
þáttur í því. Smám saman læra nemendur svo að hægt sé að nota tákn fyrir óþekkta eða 
breytilega stærð, ef til vill fyrst eyðu til að fylla í en síðan hefðbundin tákn eins og bókstafi 
(Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Rúmfræði 

Ung börn læra rúmfræði fyrst og fremst með því að rannsaka umhverfi sitt, þau mæla 
eða áætla fjarlægðir, þyngd, rúmmál og flatarmál með sjálfvöldum eða stöðluðum 
mælieiningum. Nánasta umhverfi nemenda gefur þeim tækifæri til þess að skapa sín eigin 
viðfangsefni og leita lausna á þeim. Meðal þess sem ræður námsárangri í rúmfræði er 
markviss umræða þar sem nemendur fá þjálfun í notkun mismunandi hugtaka 
(Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Tölfræði og líkindafræði 

Börn verða fyrir vonbrigðum ef eitthvað gerist ekki sem þau höfðu vonast til að gerist. 
Hægt að kenna þeim að skilja líkindi ef þau fá tækifæri til að sjá fyrir fram hvaða atburðir 
munu alltaf, stundum eða aldrei gerast. Söfnun gagna, flokkun þeirra, skráning og túlkun 
hjálpar þeim að skipuleggja hugsun sína og gera spá sem er byggð á tiltækum upplýsingum. 
Þegar þau vinna úr sínum eigin gögnum, fá að setja þau upp í töflur og túlka myndrænt verða 
nemendur betur læsir á slíka hluti (Menntamálaráðuneytið, 1999). 

5.1.2 Stærðfræði í 5. – 7. bekk 

Stærðfræði og tungumál 

Það er mikilvægt að nemendur nái valdi á máli stærðfræðinnar til þess að skilja 
hugmyndir og geta miðlað þeim áfram þar sem stærðfræði er tungumál og miðill hugmynda. 
Nemendur eiga að venjast lestri um stærðfræðileg efni til þess að geta aflað sér sjálfir 
upplýsinga og tekið ákvarðanir um viðfangsefni sín. Í þjóðfélaginu hefur myndræn 
framsetning á tölulegum gögnum aukist og þar af leiðandi er ætlast til læsis á slíkri 
framsetningu. 
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Í öllu námi er það mikilvægt að nemendur greini skýrt og skiljanlega frá hugmyndum 
sínum og gæti nákvæmni í málnotkun. Þegar um stærðfræðileg efni er um að ræða og rita þá 
er ekki síður en önnur efni mikilvægt að mál sé vandað. Einn þáttur í þjálfun nemenda í að 
skilja hvað þeir eru að gera er að hlusta á hugmyndir annarra og segja öðrum frá sínum 
skilning, þar með skerpist og agast hugsun nemandans og skilningurinn dýpkar einnig 
(Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Lausnir verkefna og þrauta 

Þegar kemur að því að leysa þrautir er fyrsta skrefið að skilja verkefnið, því næst þarf að 
koma almennu mæltu máli í stærðfræðilegan búning, þ.e. setja upp dæmi sem má 
hugsanlega leysa. Hægt er að þjálfa þetta með einföldum orðadæmum en einnig þurfa 
nemendur að fá að takast á við erfið og ögrandi viðfangsefni sem þeim gæti við fyrstu sýn 
fundist óyfirstíganleg, þar með læra þeir að til eru aðferðir sem hjálpa við að ráðast að 
vandanum. Oft er hægt að leysa verkefnin upp í viðráðanleg þrep og þegar verkefni hefur 
verið leyst þá á það að vera óaðskiljanlegur þáttur þess að athuga lausnina og túlka hana í 
samhengi við upphaflega verkefnið. 

Þessi viðfangsefni ættu að vera það opin að það sé hægt að bæta við þau, verkefnið 
myndi vekja aðrar spurningar og kalli á frekari athuganir. Gott er og heppilegt að láta slík 
verkefni vera samvinnuverkefni og þannig geta nemendur skipt með sér verkum. Reiknivélar 
eru sjálfsagður hjálparhlutur þar sem við á til að auðvelda reiknivinnu og ýta undir frjálsar 
athuganir (Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Röksamhengi og röksemdafærslur 

Nemendur í stærðfræðinámi ættu að þurfa að velta fyrir sér stærðfræðilegum hugtökum 
sem koma fyrir í námsefninu og tengslum þeirra á milli, spyrja sig sjálf spurninga um 
hugtökin og bera þau saman við önnur hugtök til að auka og dýpka skilning sinn á þeim. Hluti 
af því er að geta flokkað  hugtök á rökréttan hátt og skilja að eitt hugtak getur verið 
sérhæfing á öðru hugtaki sem er þá alhæfing hins fyrra. 

Nemendur eiga að geta sagt frá hugðun sinni, aðferðum og lausnarleiðum í mæltu máli 
og skrifuðum texta með rökréttu samhengi og þar með þjálfa rökstuðning. Venjulegar 
reikningsaðferðir fela í sér röksamhengi sem nemendur þurfa að fá rými til að læra svo þeir 
skilji hvað þeir eru að gera (Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Tengsl við daglegt líf og önnur svið 

Eitt þeirra meginhlutverka sem stærðfræðin gegnir í hinu daglega lífi er að lýsa, skýra og 
segja fyrir um fyrirbrigiði náttúru og samfélags og þess vegna er æskilegt að stór hluti af 
viðfangsefnum nemenda í stærðfræði fjalli um raunveruleg fyrirbrigði. Það ýtir undir það að 
nemendur tileinki sér jákvætt viðhorf til stærðfræðinnar og öðlist sjálfstraust til að nýta hana 



 

30 

í verkefnum daglegs lífs og skilji umhverfi sitt. Saga stærðfræðinnar hentar vel til að vekja 
athygli á eðli hennar sem lifandi fræðigrein og tengja hana öðrum námsgreinum og 
menningarþáttum (Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Tölur 

Ein meginundirstaða allrar stærðfræðikunnáttu er talnaskilningur og við lok 7. bekkjar 
eiga nemendur að hafa góðan skilning á náttúrulegum tölum og tengslum milli talna, til 
dæmis hvað það þýðir þegar ein tala gangi upp í annarri. Nemendur ættu að skilja vel 
sætiskerfi talnaritunar, sérstaklega tugakerfið. Einnig eiga þeir að hafa mjög góðan skilning á 
brotum, bæði almennum brotum og tugabrotum og þekkja vel til neikvæðra talna 
(Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Reikningsaðgerðir, reikningskunnátta og mat 

Við lok 7. bekkjar ættu nemendur að hafa náð góðu valdi á almennum reikningi, þá á 
blaði, í huganum eða með reiknivél. Nemendur ættu að geta valið þá aðferð sem hentar best 
hverju sinni og notað námundarreikning af skynsemi. Til þess að nemendur læri að velja rétta 
aðferð þá er mikilvæg undirstaða að þeir skilji reikniaðgerðirnar vel og tengslin á milli þeirra, 
til dæmis að margföldun er endurtekin samlagning og hvernig frádráttur og deiling eru 
andstæðar aðgerðir við samlagningu og margföldun (Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Hlutföll og prósentur 

Fjallað er sérstaklega um hugtakið hlutfall vegna þess hve mikilvægt það er og algengt í 
umræðum um ólíkustu mál. Góður skilningur á tölum og rúmfræðilegum stærðum er 
undirstaða skilnings á hlutfallshugtakinu og við lok 7. bekkjar eiga nemendur að hafa kynnst 
hlutföllum í margvíslegum samhengi. Þeir eiga að skilja mælikvarða, til dæmis á kortum og 
vinnuteikningum, hafi borið saman verð á ólíkum umbúðum, geti reiknað milli ólíkra 
gjaldmiðla og hafi kynnst hlutföllum í myndrænni framsetningu. Á miðstiginu er byrjað að 
kynna fyrir nemendum prósentuhugtakið og það byggt upp með einfaldri notkun 
(Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Mynstur og algebra 

Ekki er gert ráð fyrir því að nemendur nái tökum á algebru fyrr en við lok grunnskóla en 
til þess að það takist vel þurfa nemendur á yngri stigum að fást við að leita mynstra og tala 
um þau, fyrst munnlega en svo á formlegan hátt með táknum og draga saman í almenna 
reglu. Þeir eiga að æfa sig í að greina og draga fram almennar reglur í talnareikningi og læra 
að þekkja tölur af eiginleikum þeirra. Nemendur eru kynntir fyrir því að bókstafir og tákn 
komi inn sem staðgenglar ásamt því að þeir læra um jöfnur og einfaldar reiknireglur, til 
dæmis fyrir flatarmál og rúmmál (Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Rúmfræði 
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Við lok 7. bekkjar eiga nemendur að þekkja algengustu hugtök rúmfræðinnar, átta sig á 
flatarmáli, rúmmáli og hornamáli og þekkja tengsl metrakerfisins við mælingu vökva og 
massa. Þeir ættu að skilja að það eru mismunandi víddir; punktur hefur enga vídd, lína hefur 
eina vídd, flötur hefur tvær víddir og rúmið þrjár víddir og geta tengt við mælingar á lengd, 
fleti og þrívíðum hlutum. Nemendur fá að kynnast hnitakerfinu og eiga að kannast við 
nokkrar gerðir af rúmfræðilegum færslum. Einnig eiga þeir að kynnast nokkrum 
undirstöðuatriðum í sígildri rúmfræði og geti notað þau í röksemdafærslum 
(Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Tölfræði og líkindafræði 

Fjölmiðlar eru farnir að nota tölulegar upplýsingar í auknum mæli og þar með eru meiri 
kröfur gerðar til almennings að geta skilið myndræna framsetningu tölulegra gagna. Þegar 
nemendur æfa sig sjálfir í slíkri framsetningu þá skilja þeir hana betur og læra hvað ber að 
varast við ályktanir í því sambandi. Með hjálp töflureikna geta nemendur ráðið við nokkuð 
stór og flókin gagnasöfn sem þeir hafa jafnvel sjálfir unnið úr kunnulegu samhengi. 

Hugtakið líkindi er komið frá því að vera tilfinning fyrir því hvað gerist aldrei, sjaldan eða 
alltaf til nákvæmrar tölulegrar framsetningar. Tengsl við hlutföll aukast eftir því sem líður á 
námið (Menntamálaráðuneytið, 1999). 

5.1.3 Stærðfræði í 8. – 10. bekk 

Stærðfræði og tungumál 

Þegar nemendur eru komnir á unglingastig ættu vinnubrögð, sem þjálfa nemendur í að 
hlusta, lesa, skrifa og tala um stærðfræði að vera orðinn sjálfsagður hluti af 
stærðfræðináminu. Nemendur eiga að verða leiknir í að finna svör og sýna útreikninga á 
skipulagðan hátt. Þeir þurfa einnig að geta sagt frá lausnum sínum og hlustað á aðra og á 
þann hátt dýkað skilning sinn á viðfangsefninu (Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Lausnir verkefna og þraut 

Nemendur á unglingastigi ættu að hafa náð góðri þjálfum í viðurkenndum aðferðum við 
lausn ýmislegra þrauta og verkefna, það á bæði við um hefðbundin orðadæmi og viðamikil 
samsett úrlausnarefni sem þarf að liggja yfir og jafnvel vinna með öðrum nemendum. Allir 
nemendur eiga á einhverjum tímapunkti að hafa fengið tækifæri til að takast á við erfið 
verkefni á eigin spýtur sem hæfa getu hvers og eins. Nemendur eiga að hafa lært að hægt sé 
að læra af því að gera mistök og fá ranga niðurstöðu og hafi trú á því að hægt sé að nota 
stærðfræði sem tæki til að leysa krefjandi verkefni. Markmiðið er að nemendur skilji að hægt 
er að leysa verkefni á ýmsan hátt þótt ekki liggi fyrir leiðbeiningar um hvernig eigi að leysa 
verkefnin (Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Röksamhengi og röksemdafærslur 
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Ein af meginundirstöðum stærðfræðinnar sem fræðigreinar er röksemdafærsla, allar 
niðurstöður hennar eru staðfestar með sönnunum sem byggjast á skýrum forsendum, skýrt 
afmörkuðum hugtökum og rökum. Nemendur sem eru á unglingastigi grunnskólans eru 
margir hverjir orðnir móttækilegir fyrir því að kynnast algengri tækni við sannanir í 
stærðfræði, það er því lítið mál að kynna nemendum fyrir því með því að rekja nokkur dæmi 
um sannanir eins og sönnunina um að frumtölur eru óendanlega margar eða að Ö2 er óræð 
tala. 

Þegar nemendur eru komnir á unglingastig er ekki of snemmt að kynna þá fyrir því að 
stærðfræðin er lifandi fræðigrein þar sem rannsóknir eru stundaðar og þar af leiðandi má 
kynna fyrir þeim ýmisleg viðfangsefni stærðfræðinnar sem eru óleyst þrátt fyrir einfalda og 
skýra framsetningu (Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Tengsl við daglegt líf og önnur svið 

Þar sem stærðfræðileg hugsun, hugtak, lögmál og stærðfræðilegar aðferðir felast í 
mörgum athöfnum mannsins í leik og starfi er mikilvægt að tengja nám í stærðfræði við 
raunveruleg verkefni af sviðum sem nemendur þekkja til. Verkefnin sem fengist er við ættu 
einnig að vera fræðandi og víkka sjóndeildarhring nemenda. Koma ætti fram hversu gagnleg 
stærðfræðiþekking getur verið á mörgum sviðum þjóðfélagsins og hversu vel stærðfræðin er 
þess fallin til að lýsa fyrirbærum og skýra þau. Hægt er að nota sögu stærðfræðinnar til þess 
að útskýra hvernig hún er spunnin af þeirri þörf mannsins til að skilja umhverfi sitt. 
Markmiðið er að nemendur fái sjálfstraust til að beita stærðfræði af öryggi í daglegu lífi og 
átti sig á því að góð stærðfræðikunnátta er mikilvægur þáttur í almennri lífsleikni 
(Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Tölur 

Þegar grunnskólanum lýkur eiga nemendur að hafa góðan skilning á heilum og ræðum 
tölum, þeir eiga að átta sig á tengslum milli heilla talna, til dæmis deilanleika, og skilji vel 
sætiskerfi talnaritunar. Einnig ættu þeir að hafa nokkuð góða hugmynd um rauntölur 
(Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Reikningsaðgerðir, reikningskunnátta og mat 

Nemendur við lok grunnskólanáms eiga að hafa gott vald á almennum reikningi og að 
hafa tamið sér að meta trúverðuleika útkomu og prófa svörin. Smám saman færast 
reikningarnir yfir í algebru þar sem reikningsaðgerðum er beitt á táknasamstæður. Svo þetta 
geti orðið þá verða nemendur að hafa góðan skilning á reikniaðgerðum og reikniaðferðum og 
geti gripið til svipaðra reikninga með tölur (Menntamálaráðuneytið, 1999).  

Hlutföll og prósentur 
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Á unglingastigi er fjallað um hlutfallshugtakið í framhaldi af efni miðstigsins og 
hugmyndir um það efldar. Prósentuhugtakið fær aukna umfjöllun, nemendur eiga að kunna 
skilgreiningu á prósentum, geta sett fram hlutföll í prósentum og reiknað allan einfaldan 
prósentureikning og einnig um málefni sem eru ofarlega á baugi í þjóðfélaginu 
(Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Mynstur og algebra 

Nám á algebru hefur fram að unglingastigi verið undirbúið með dýpkun talnaskilnings, 
þjálfun í röksemdafærslu og þjálfun í að leita mynsturs og reglu. Stór hópur nemenda ætti 
við lok grunnskóla að hafa náð valdi á undirstöðuatriðum formlegrar algebru, þá hvernig eigi 
að leysa jöfnur, alhæfa reglur um tölur og einfalda táknasamstæður. Mikilvægt er að 
nemendur nái góðum tökum á að leysa jöfnur og skilji röksamhengið í ferlinu. Nemendur 
eiga einnig að fá æfingu í að þekkja og koma auga á tengsl milli mismunandi sviða 
stærðfræðinnar, til dæmis algebru og talnareiknings eða algebru og rúmfræði og geti nýtt sér 
hugtök og aðferðir af öðru sviðinu á hinu (Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Rúmfræði 

Gert er ráð fyrir því að nemendur við lok grunnskóla þekki helstu hugtök rúmfræðinnar 
og fari rétt með heiti þeirra. Þeir eiga að hafa gott vald á metrakerfinu og mælingum, geta 
reiknað ummál og flatarmál algengra flatarmynda og rúmmál og yfirborð einfaldra þrívíðra 
hluta. Einnig er æskilegt að nemendur þekki og komi auga á tengsl algebru og rúmfræði og 
geti nýtt sér hugtök og aðferðir af öðru sviðinu á hinu. Þeir eiga að skilja að hugtök sem koma 
upp í ólíku samhengi geta verið jafngildar framsetningar á sama fyrirbæri, t.d. samlagning 
jákvæðra talna og samlagning strika eða margföldun og flatarmál rétthyrnings 
(Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Tölfræði og líkindafræði 

Þegar nemendur hafa lokið grunnskóla þurfa þeir að hafa á hreinu algengustu hugtök 
sem eru notuð við lýsingu og úrvinnslu gagna og þeir þurfa að þekkja helstu aðferðir til að 
setja fram slík gögn myndrænt. Til þess að þetta sé hægt þá þurfa nemendur að fást sjálfir 
við úrvinnslu tölulegra gagna á öllu stigum, söfnun, framsetningu og úrvinnslu og við slíka 
vinnslu eru töflureiknar ómissandi hjálpartæki. Ásamt þessu þurfa nemendur að fá að 
kynnast því hvernig sé hægt að draga ályktanir af slíkum gögnum og verða klárir í að meta 
slíkar ályktanir á gagnrýninn hátt. Athuganir og umræður um raunveruleg dæmi úr 
náttúruvísindum, félagsvísindum og þjóðmálaumræðu er hluti af náminu. 

Á unglingastigi er haldið áfram að fjalla um líkindahugtakið frá því sem lært var um á 
miðstigi, nemendur fá að kynnast muninn á líkum sem eru metnar með tilraun, líkum sem 
eru fundnar með nákvæmum útreikningum og líkum sem byggjast á huglægu mati. Reyna á 
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eins og hægt er að nota raunveruleg dæmi, til dæmis tengd happdrættisleikjum, spilum, 
úrtakskönnunum og almennri þjóðmálaumræðu. 

Mikilvægt er að nemendur hafi þekkingu á grunnhugtökum líkindafræði og tölfræði en 
það er grundvöllur þess að þeir geti lagt sjálfstætt mat á tölulegar upplýsingar og sú þekking 
er mikilvægur þáttur í almennri lífsleikni og nauðsynlegur grunnur að virkri þátttöku í 
nútímalýðræðisþjóðfélagi (Menntamálaráðuneytið, 1999). 

5.2 Einkenni markmiða í aðalnámskrá grunnskóla 1999 

Í aðalnámskránni frá 1999 voru mjög ítarleg markmið fyrir hvern einasta bekk, en einnig voru 
áfangamarkmið og lokamarkmið sem hér hafa verið talin upp. Markmiðin voru einnig mörg 
eða tíu talsins og skiptust í tvennt, fjóra flokka aðferða og sex flokka inntaks. Eftir því sem 
nemendur urðu eldri því umfangsmeira og dýpra varð námið. Markmiðin fyrir yngsta stigið 
eru yfirleitt þannig að reynt er að koma börnum inn í skólann með að nota leik þeirra og það 
sem þau þekkja til þess að koma stærðfræðinni inn hjá þeim. Bæði til að vekja áhuga á 
stærðfræði og læra hana. Í 5. – 7. bekk breytast markmiðin á þann veg að nemendur eru 
fengnir til að nota það sem þeir lærðu áður, skilningurinn er dýpkaður og meira unnið með 
hann. Að lokum er ætlast til að nemendur hafi náð nokkuð góðum tökum á markmiðunum 
þegar þeir ljúka 10. bekk. Markmiðið er að byggja þar með grunn fyrir næsta stig, fyrst 
auðveldum verkefnum sem þyngjast stig af stigi. 

Dæmi um þetta í markmiðum fyrir tölfræði og líkindafræði, þá er byrjað að nota þá 
staðreynd að börn verða fyrir vonbrigðum ef atburðir ganga ekki upp sem þau voru að 
vonast eftir og þar með er hægt að sýna þeim hvernig líkindi virka með því að geta spáð fyrir 
mögulegum útkomum. Næst er það 5. -7. bekkur en þar sem þau læra að setja fram líkindi 
sem tölulegar upplýsingar og hugtakið líkindi á því að vera komið frá því að vera tilfinning 
fyrir því hvað gerist aldrei, sjaldan eða alltaf til nákvæmrar tölulegrar framsetningar. Að 
lokum er það 8. – 10. bekkur en á þar er haldið áfram að fjalla um líkindahugtakið frá því sem 
lært var um á miðstigi, nemendur fá að kynnast muninn á líkum sem eru metnar með tilraun, 
líkum sem eru fundnar með nákvæmum útreikningum og líkum sem byggjast á huglægu 
mati. Reyna á eins og hægt er að nota raunveruleg dæmi, til dæmis tengd 
happdrættisleikjum, spilum, úrtakskönnunum og almennri þjóðmálaumræðu. 

Nú voru markmiðin orðin talsvert frábrugðin markmiðunum frá 1989, allt miklu 
nákvæmara, svo nákvæmt að í aðalnámskránni voru markmið fyrir hvern einasta bekk. 
Ekkert átti að fara milli mála og allir ættu að geta fylgt þessari námskrá eftir skref fyrir skref 
og þá helst óreyndir og nýútskrifaðir kennarar. 
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6 Niðurstaða og umræða 

Þegar markmið þessara þriggja námskráa eru borin saman er hægt að sjá að markmiðin 
verða talsvert ítarlegri og fleiri eftir því sem líður á öldina. Þarna spilar einnig stórt hlutverk 
hvað skólakerfið fór stækkandi, þar sem fyrst árið 1960 var fræðsluskylda einungis frá 7 – 13 
ára en árið 1999 var skólaskyldan orðin 6 – 16 ára og þar með lengra nám og fleiri bekkir sem 
átti að kenna, svo voru tölvur orðnar eðlilegur hluti af námi en það voru auðvitað engar 
tölvur árið 1960. Árið 1999 voru tölvur þó engan veginn orðnar jafn áberandi hluti af 
samfélaginu og þær eru orðnar í dag. 

Ralph Tyler talar um í bók sinni, Basic Principles of Curriculum and Instruction (1949), að 
svara þurfi fjórum meginspurningum til að móta námskrá og kennsluáætlun. Þær eru:  

- Hvaða menntamarkmiðum á skólinn að leitast við að ná? 

- Hvaða menntandi reynsla getur orðið til þess að markmiðin náist? 

- Hvernig er hægt að skipuleggja þessa menntandi reynslu með skilvirkum hætti? 

- Hvernig getum við ákvarðað hvort markmiðin hafa náðst? (Tyler, 1949). 

Hann segir einnig að markmiðin verði að upplýsa hvernig námið breytir nemandanum. 
Markmiðin eiga að vera nemendamiðuð, lýsa þeim eiginleikum sem nemendur öðlast í 
gegnum námið en ekki hvaða efni verði farið yfir eða hvað kennarinn á að gera (Tyler, 1949). 

Námskráin frá 1960 var ekkert sérstaklega nemendamiðuð námskrá og einmitt mikið um 
upptalningar á því hvað átti að fara yfir og hvað kennarinn átti að gera. Þó er nokkrum 
sinnum talað um eitthvað sem snýr að börnunum, eins og að yngri börn þurfi meiri hreyfingu 
en þau eldri. Ekkert er endilega verið að hamra á því að nemendur eiga að ná vissri færni og 
því ekki hægt að segja að þeir sem sömdu þessa námskrá hafi verið undir áhrifum Ralph 
Tyler, en hann gaf út bókina sína árið 1949. Námskráin gefur mestmegnis til kynna hvað 
nemendur eigi að læra en ekki hvaða færni þeir eiga að ná. Dæmi um þetta er að nemendur í 
7 ára bekk áttu að læra samlagningu og frádrátt á tölunum 1 – 20 en ekki er talað um að þeir 
hafi átt að kunna við lok 7 ára bekkjar að leggja saman og draga frá með tölunum 1 – 20. 

Aðalnámskrá grunnskólanna frá 1989 var allt öðruvísi. en þá komu meginmarkmiðin inn. 
Þar voru markmiðin ekki sett fyrir hvern bekk heldur tiltekið hvaða markmiðum nemendur 
ættu að ná við stærðfræðinám sitt í grunnskólanum eða hvernig stærðfræðin ætti að hjálpa 
þeim í lífinu. Markmiðin eru fjölbreytt en hafa ekki nákvæmar lýsingar á því hvernig eigi að 
ná þeim og því er erfitt að meta hvernig eigi að kenna nemendum að ná þessum 
markmiðum. Að þessu sinni var  inntak stærðfræðinnar í sex hlutum og voru þau valin á 
grundvelli námsmarkmiðanna. Tekið er fram í aðalnámskránni að við val á inntaki náms í 
stærðfræði þurfi markmiðin að vera skýr. Nemendur eiga að læra stærðfræði sem bæði 
kemur til með að nýtast þeim í sínu daglega lífi og einnig sem grunnur að áframhaldandi 
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námi í stærðfræði. Meginmarkmiðin einblína vissulega á þessa ákveðnu þætti og greinilega 
er lagt upp úr því að þau séu grunnur þeirra inntaka sem valin eru í þessari aðalnámskrá. 

Þessi námskrá var talsvert meira í anda stefnu Ralph Tyler en þó ekki alveg, þar sem ekki 
eru almennileg svör við öllum meginspurningunum sem Ralph Tyler setti fram í bók sinni, 
Basic Principles of Curriculum and Instruction. Vissulega voru ákveðin menntamarkmið en þó 
ekki nógu skýr til að vita nákvæmlega hvað þyrfti að gera til að ná þeim. Einnig vantar uppá 
hvernig væri ákvarðað hvort þessum markmiðum væri náð. 

Eins og kom fram hér í kaflanum um aðalnámskrá grunnskóla 1999 þá kom skýrsla 
nefndar um mótun menntastefnu út árið 1994. Þar kom fram að nefndinni þótti 
námsmarkmið aðalnámskrá grunnskóla 1989 ekki vera nægilega skýr og taldi nefndin að í 
nýrri námskrá ættu að vera skýr markmið um lágmarkskunnáttu og færni sem flestir 
nemendur ættu að hafa náð í 4., 7. og 10. bekk (Rúnar Sigþórsson og Rósa Eggertsdóttir, 
2008). Sem er nákvæmlega það sem stefna Bobbitt snérist um, en hann lagði áherslu á að 
skólum yrðu sett skýr og ítarleg markmið. Bobbitt gerði ráð fyrir að menntun þjónaði 
markmiðum sem hægt væri að ákveða fyrirfram og þar með segja hvert leið nemenda ætti 
að liggja áður en hann hæfi skólagöngu sína (Bobbitt, 1918). Stefna Bobbitt var að leggja ætti 
áherslu á að lýsa markmiðum af nákvæmni. Einn af fylgjendum stefnu Bobbitt var meðal 
annars Ralph Tyler og hann byggði sína hugmyndafræði í námskrám á stefnu Bobbitt (Andri 
Ísaksson, 1983). 

Í aðalnámskránni frá 1999 voru mjög ítarleg markmið fyrir hvern einasta bekk, en einnig 
voru áfangamarkmið og lokamarkmið sem hér hafa verið talin upp. Markmiðin voru einnig 
mörg eða tíu talsins og skiptust í tvennt, fjóra flokka aðferða og sex flokka inntaks. Að þessu 
sinni voru markmiðin sett þannig upp að nemendur áttu að vera búnir að ná vissri færni við 
lok hvers stigs. Áfangamarkmiðin voru þau sem nemendur áttu að vera búnir að ná tökum á 
við lok 4. bekkjar annars vegar og við lok 7. bekkjar hins vegar. Því næst voru lokamarkmiðin 
en þeim markmiðum áttu nemendur að vera búnir að ná við lok grunnskólans, lok 10. 
bekkjar. Þegar hér er komið við sögu er verið að fylgja stefnu Bobbitt og Tyler bókstaflega, 
hér eru nefnilega markmið sem upplýsa hvernig námið breytir nemendanum. Þau eru 
nemendamiðuð og lýsa þeim eiginleikum sem nemendur öðlast í gegnum námið. Markmiðin 
eru skýr og nákvæm og eiga að sýna fyrirfram fram á hvert leið nemenda liggur í gegnum 
námið áður en nemendur hefja skólagöngu sína (Bobbitt, 1918;Tyler, 1949). 

Ef litið er til innihalds þessara markmiða og samfélagsþróunar þá er hægt að sjá 
talsverða breytingu í áherslum, fyrst um sinn árið 1960 er greinilega engin áhersla á 
rúmfræði, algebru, tölfræði og líkindafræði. Kannski þyrfti líka að skoða það aðeins að börn 
voru einungis fræðsluskyld á aldrinum 7 – 13 ára og því ekki hægt að koma inn eins miklu 
efni og nú er gert. En samt sem áður þá voru börn á þessum aldri byrjuð að læra þetta allt í 
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aðalnámskránum frá 1989 og 1999. Hugarreikningur var greinilega mjög mikilvægur árið 
1960 og er minnst á hann við hvern einasta bekk en talað er um að nota alltaf fyrstu 5 – 10 
mínútur kennslustundarinnar í hugarreikning í öllum bekkjum. Áherslan á hugarreikning fór 
minnkandi með hverri námskrá en á móti komu inn nýjir hlutir og það voru tölvur og 
reiknivélar. Á þessum tíma voru engar tölvur og því aldrei minnst á notkun slíkra verkfæra í 
námskránni en það er hins vegar annað mál árið 1989. Þó ekki sé mikið talað um notkun 
tölva þá eru reiknivélar komnar til að vera og talað um notkun þeirra í markmiðum 
aðalnámskráarinnar árið 1989. Árið 1999 er notkun tölva og reiknivéla orðin eðlilegur hluti 
stærðfræðináms en tölvur eru jafnvel taldar nauðsynlegar í útreikningum á sumu, eins og í 
tölfræði. 

Árið 1999 voru 39 ár liðin frá útgáfu námskráarinnar frá 1960 og samfélagið eðlilega búið 
að taka stórfelldum breytingum og skólakerfið fylgdi eðlilega með. Fyrst voru börn einungis 
fræðsluskyld í barnaskólum 7 – 13 ára (Lög um fræðsluskyldu, nr. 34/1946), næst árið 1989 
voru börn orðin skólaskyld í grunnskólum 7 – 16 ára (Lög um grunnskóla, nr. 63/1974) og að 
lokum árið 1999 voru börn skólaskyld í grunnskólum 6 – 16 ára (Lög um grunnskóla, nr. 
66/1995). Samfélagið var orðið tölvuvætt og varð því eðlilegt að grunnskólanemar skyldu 
læra á tölvur og að nota þær sér til gagns. 

Lagt var upp með spurninguna hvort og þá hvernig markmið í stærðfræði breyttust í 
námskrá frá 1960 til 1999. Helstu niðurstöður gefa til kynna að vissulega hafi markmiðin 
breyst, þau urðu meira nemendamiðuð og nákvæmari eftir því sem á leið. Stefna Bobbitt, 
sem þó var gefin út árið 1918 tók að skína meira í gegnum námsmarkmiðin í námskrá og 
aðalnámskrá. Fyrst voru markmiðin fá og mjög ónákvæm og svo tóku þau að verða skýrari og 
urðu lang nákvæmust árið 1999 þegar markmiðin voru orðin þessi svokölluðu „outcome 
based curricula“. Þar sem áherslan á hvaða færni nemandi á að vera búinn að öðlast við lok 
einhvers ákveðins tíma, í tilfelli aðalnámskráarinnar frá 1999 er það við lok 4., 7. og 10. 
bekkjar. 
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7 Lokaorð 

Í þessari ritgerð var fjallað um markmið í stærðfræði í námskrám frá 1960 til 1999, fyrst 
var fræðileg umfjöllun um námskráarfræði og lagalega hlið aðalnámskráa. Niðurstöður voru 
teknar saman í lokin og gáfu þær til kynna að kynna að markmiðin breyttust að því leyti 
meðal annars að þau urðu meira nemendamiðuð og nákvæmari eftir því sem á leið. Stefna 
Bobbitt, sem þó var gefin út árið 1918 tók að skína meira í gegnum námsmarkmiðin í 
námskrá og aðalnámskrá, fyrst voru markmiðin fá og mjög ónákvæm og svo tóku þau að 
verða skýrari og urðu lang nákvæmust árið 1999 þegar markmiðin voru orðin þessi 
svokölluðu „outcome based curricula“. Þar sem áherslan á hvaða færni nemandi á að vera 
búinn að öðlast við lok einhvers ákveðins tíma, í tilfelli aðalnámskráarinnar frá 1999 er það 
við lok 4., 7. og 10. bekkjar. 

Ef litið er yfir þetta 39 ára ferli þá er hægt að sjá að greinilegt er að nauðsynlegt er að 
endurskoða námskrár, bæði vegna þess að samfélagið og kröfur til menntunar breytast. Ef 
námskráin myndi ekki fylgja samfélagsbreytingum eftir myndum við staðna og ekki ná að 
halda í við restina af heiminum. Það er rétt hægt að ímynda sér ef við værum enn að fylgja 
námskránni frá 1960. Við myndum ekki læra algebru, tölfræði og litla sem enga rúmfræði. 
Hvað markmiðin varða þá haldast þau einmitt í hendur við þessa breytingu. Við erum alltaf 
að leita nýrra leiða til að kenna börnum stærðfræði og við bætum alltaf aðferðir okkar með 
tímanum því við erum upplýstari um hvað gengur og hvað gengur ekki. Samt sem áður ber 
að hafa í huga að þó við finnum betri leið til að kenna börnum þá breytast börnin og 
kynslóðirnar einnig á sama tíma og er þetta því stöðug barátta um hvað og hvernig sé rétt að 
kenna og ekki. Markmiðin árið 1960 voru nánast engin og árið 1999 voru þau orðin svo til of 
ítarleg. Þó var þá orðið auðveldara að meta hvort nemandi hafi náð tiltekinni færni þar sem 
markmiðin eru skýr. Það er því ljóst að ef við endurnýjum ekki námskrár með nýjum og 
endurbættum markmiðum þá stöðnum við í samfélagsþróun, við getum ekki tekið við 
nýjungum því við hefðum líklega ekki þekkingu til að færa okkur þær í nyt. 

Við yfirferð á námskránum þremur mætti draga þá ályktun að í nýrri námskrám væru 
markmiðin hnitmiðaðari og þar með skýrari rammi fyrir kennara að fylgja. Kennarar þurftu 
að fara að fylgja mjög stöðluðum ramma hvernig og hvað þeir skuli kenna og hvaða árangri 
nemendur þeirra áttu að ná. Mögulega gæti gömlum kennurum fundist eins og þrengt væri 
að þeim og að þeir mættu ekki eins mikið ráða kennslu sinni eins og áður. Áður höfðu 
markmiðin ekki verið eins nákvæm og þar með höfðu kennarar ákveðið rými til að ákveða 
sjálfir hvernig kennslu þeirra yrði háttað. Nýjasta námskráin hentaði hins vegar mjög vel fyrir 
nýútskrifaða kennara þar sem þeir höfðu nákvæm fyrirmæli um hvað og hvenær skuli kenna 
hvern námsþátt. 
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