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Útdráttur 
Þessi ritgerð skoðar þróun stærðfræðibóka við kennslu í reikningi hér á Íslandi frá því 
að kennsla á reikningi var sett í lög 1880 og fram í nútímann. Þær bækur sem notaðar 
eru við kennslu nú á dögum eru svo skoðaðar í samhengi þeirrar þróunar sem hefur 
orðið. Jafnvel áður en kennsla á reikningi var færð í lög var hægt að finna 
reikningsbækur á íslensku. Áherslan var á hagnýtingu stærðfræðinnar og bækurnar voru 
hugsaðar fyrir læsa einstaklinga. Með tímanum fóru fleiri einstaklingar að semja 
reikningsbækur en með stofnun Ríkisútgáfu námsbóka fór úrval kennslubóka versnandi 
og á fimmta áratuginum var það næstum eingöngu Reikningsbók Elíasar Bjarnasonar 
sem var notuð við kennslu hér á landi. Vaxandi þörf fyrir stærðfræðimenntaða 
einstaklinga um miðja síðustu öld gerði það að verkum að breytingar urðu að gerast í 
stærðfræðikennslu í grunnskólum. Hin svokallaða nýja stærðfræði kom inn með 
fræðilega umfjöllun sem ekki hafði sést áður á grunnskólastiginu. Fyrstu árin voru erfið 
og margir urðu ósáttir með þær breytingar sem áttu sér stað en nýja stærðfræðin var 
samt komin til að vera og hægt er að sjá áhrif hennar á kennslubækur enn í dag. Með 
tækniframförum og vaxandi áherslu á einstaklingsmiðað nám í kringum upphaf 21. 
aldarinnar fór meira af sérhæfðu kennsluefni að birtast. Kennarar fengu meira frelsi við 
skipulagningu námsins og voru ekki lengur bundnir við að fylgja þeirri yfirferð sem sett 
var upp í kennslubókum. Þegar það kemur að yfirgripsmiklum stærðfræðibókum á 
yngsta stigi þá er það fyrst og fremst bókaflokkurinn Sproti sem er notaður hér á landi 
núna. Í Sprota má sjá ýmis áhrif nýju stærðfræðinnar en þó hefur verið horfið frá mikið 
af þeirri fræðilegu umfjöllun sem mátti sjá í fyrri kennslubókum. Það sem situr eftir er 
helst fjölbreytileiki í nálgunum á mismunandi viðfangsefni og ýmis verkfæri sem 
kennarar geta notað við kennslu reiknings. 

 
Abstract 
This essay looks at the development of schoolbooks used to teach arithmetic in Iceland. 
It covers the period from when education in arithmetic was first put into law in 1880 
and up to present day. The books that are used in Icelandic classrooms today are then 
compared to those that came before them and put into the context of the developments 
that have happened over the years. Even before arithmetic was put into the education 
system you could find books in Icelandic that taught it. With arithmetic as an official 
part of Icelandic education more and more people chose to write their own book on 
arithmetic. However, with government backed publishing of schoolbooks most of them 
stopped publishing and in the 1940s there was only one left in general use. With a 
growing need for individuals with a background in mathematics in the 1950s there was 
a pressure on the educational system to adapt. In the 1960s the so-called new maths 
came to Iceland with a greater emphasis on theoretical mathematics. While it faced a lot 
of opposition during its first years the effects of new maths would remain and can still 
be seen in schoolbooks today. In the latter half of the 20th century a greater focus on 
individual learning and technological improvements would affect the publishing of 
schoolbooks in mathematics. They became more varied and specialized allowing 
teachers to adjust their teaching according to the classroom that they faced. Today the 
main coursebook for students starting in primary school is Sproti. The effects of new 
maths can be seen in Sproti although much of the more theoretical discussion has been 
cut out. What remains is the variety in approaches to teaching arithmetic and the tools 
that teachers can use to teach their students. 
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1. Inngangur 

Stærðfræðikennsla hefur lengi verið órjúfanlegur þáttur í menntun Íslendinga. Þó að 

margir séu ef til vill ekki hrifnir af því að læra hana í skóla komast þeir ekki hjá því að 

nota hana að einhverju leyti á hverjum degi. Í kjarna stærðfræðinnar má finna fjórar 

reikningsaðgerðir sem gerð er krafa um að allir læri og séu færir um að nota í daglegu 

lífi. Þessar aðgerðir eru samlagning, frádráttur, margföldun og deiling. Hvort sem það er 

stærðfræðigreining og tölfræði eða heimilsbókhald og búðarferðir þá verður ekki hjá því 

komist að nota þessar aðgerðir og þær eru nauðsynlegur hluti af lífinu í samfélaginu og 

hafa verið það lengi. Eins lengi og stærðfræði hefur verið partur af námi Íslendinga þá 

hafa þessar grunnreikniaðgerðir verið það einnig. Það þýðir þó ekki að kennsla þeirra 

hafi ekki breyst. Á sama tíma og samfélagið hefur breyst hafa leiðir kennara til þess að 

nálgast kennsluna og notkun kennslubóka breyst til þess að mæta þeim nýju þörfum sem 

samfélagið hefur gagnvart menntun einstaklinga. 

Markmiðið með þessari ritgerð er að skoða kennslubækur í stærðfræði og reyna 

að skilja þær hugmyndir sem eru á bak við þær. Valið var að skoða þær í sögulegu 

samhengi til þess að sjá hvernig þær hafa þróast í gegnum árin og hvaða skref hver 

kynslóð af bókum tekur til þess að mæta kröfum menntakerfisins. Með þessu ætti 

umfjöllunin einnig gefa innsýn í hvernig mismunandi kynslóðir hafa lært reikning. 

Reikningsaðgerðirnar fjórar voru valdar sem viðfangsefni af því að það var öruggt að 

hægt væri að finna kennsluefni um þær í bókum langt aftur í tímann. Staða þeirra sem 

grunnur stærðfræðikennslu myndi einnig gefa innsýn inn í áherslubreytingar 

mismunandi tímabila án þess að þurfa að fara í mikla fræðilega umfjöllun um 

stærðfræði. Þannig getur ritgerðin tekið betur á þróun reikningsbóka og tengslum þeirra 

við þróun samfélagsins. Með því að skoða þessi atriði er hægt að fá innsýn í af hverju 

kennslubækur eru uppbyggðar eins og þær eru, hvaða ákvarðanir höfundar þeirra þurftu 

að taka og hvað kennarar þurfa að hafa í huga við notkun þeirra. 

Þessi ritgerð byrjar á að skoða þróun kennslubóka í stærðfræði í sögulegu 

samhengi. Umfjöllun byrjar með innleiðingu reikningskennslu í lög við lok 19. aldar og 

fer svo í gegnum sögu hennar allt að nútímanum. Í gegnum umfjöllunina verður farið 

yfir helstu kennslubækur sem notaðar voru hér á Íslandi og þá strauma og áhrifavalda 
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sem voru á bak við þær. Áherslan í þeirri umfjöllun verður á kennslubækur en þar sem 

þær eru ekki skrifaðar í tómarúmi er nauðsynlegt að fara einnig í gegnum ýmis önnur 

atriði svo sem lög um menntun hér á landi, námskrár og ýmsa aðra atburði í sögunni. 

Þegar sögulegri umfjöllun er lokið verða þær bækur sem gefnar eru út núna fyrir 

stærðfræðikennslu skoðaðar í samhengi þeirra sem komu á undan. Farið verður einnig í 

gegnum hvernig þær nálgast kennsluna ólíkt eldri bókum og á móti hvernig þær eru 

líkar í nálgun sinni. Að þeim samanburði loknum verður umfjöllun ritgerðarinnar tekin 

saman og skrifað um niðurstöður hennar. 
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2. Sögulegt samhengi  

2.1. Upphaf stærðfræðikennslu 

Fram eftir 19. öld snerist almenn menntun á Íslandi svo gott sem eingöngu um að fræða 

einstaklinga um kristin fræði og kenna þeim að lesa. Algengt var að einstaklingar væru 

læsir en kynnu þó ekki að skrifa. Um miðbik aldarinnar fóru að heyrast raddir um að 

bæta þyrfti úr þessu og skylda landsmenn til þess að læra skrift og reikning (Loftur 

Guðmundsson, 2008, bls. 31-35). Hinn 9. janúar 1880 komust þessar nýju áherslur inn í 

lög um uppfræðing barna í skrift og reikningi (2/1880). Í annarri grein laganna er 

skrifað að reikningskennsla skuli að minnsta kosti ná yfir kennslu í samlagningu, 

frádrætti, margföldun og deilingu með bæði heilum tölum og tugabrotum. Þessi lög 

marka upphaf formlegrar skyldu í kennslu í notkun grunnreikniaðgerðanna.  

 

2.1.1. Reikningsbók Eiríks Briem 

Í sjötta tölublaði hins skammlífa Kennarablaðs, sem eingöngu hafði einn árgang, er 

grein sem hefur titilinn Um reikningskenslu (Sveitakennari, 1900). Þar skrifar 

einstaklingur undir heitinu Sveitakennari um reynslu sína af því að kenna börnum 

reikning. Hann bendir á að ekki sé hægt að kenna ungum börnum reikning á sama hátt 

og unglingum á fermingaraldri. Ekki væri hægt að láta þau fá spjald með tölum og biðja 

þau um að reikna þær. Mun árangursríkara væri að nota sýnilega hluti eins og 

kúlnagrind til að kenna þeim. Höfundur bendir sérstaklega á notagildi reikningsbókar 

skrifaða af prestaskólakennaranum sr. Eiríki Briem en nefnir einnig að hann hafi nýtt sér 

innfluttar bækur sem hafi enn ekki verið þýddar.  

Reikningsbók sr. Eiríks Briem (1902) sem sveitakennarinn skrifar um var ein 

áhrifamesta reikningsbók þessa umbótatímabils. Hún kom fyrst út árið 1869 þegar 

Eiríkur var einungis 23 ára gamall en varð útbreidd og var margoft endurútgefin, síðast 

árið 1911 (Kristín Bjarnadóttir, 2010a). Bókin skiptist í mismunandi kafla en í þeim 

fyrsta er fjallað um tölur og talnakerfið. Farið er yfir mismunandi tölustafi og hvernig 

hægt er að setja þá saman til þess að mynda stærri tölur (Eiríkur Briem, 1902, bls. 3-5). 

Því næst er farið í framkvæmd grunnreikniaðgerðanna fjögurra og hvernig þær virka 
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með heilum tölum, blönduðum tölum (þ.e. tölum með mismunandi einingum), 

almennum brotum og tugabrotum. Með lýsingum á notkun aðgerðanna fylgdu ýmis 

sýnidæmi auk dæmabanka fyrir nemendur. Bæði mátti finna hrein töludæmi en einnig 

orðadæmi sem flest voru byggð á íslenskum veruleika svo sem að finna hversu marga 

aura maður nokkur fékk fyrir 167 pund af tólg ef hann fékk 34 aura fyrir hvert pund eða 

hversu marga hvíta sauði bóndi nokkur á ef að þeir eru 87 í heildina og 9 þeirra eru 

svartir og 7 eru mislitir (Eiríkur Briem, 1902, bls. 13, 16). Að þessari umfjöllun lokinni 

er farið í útskýringar á notkun þríliðu, sem er aðferð notuð við hlutfallareikning, og 

flóknari reikning eins og blöndunarreikning, kvaðratrót og flatarmál. Þegar bókin var 

endurútgefin árið 1880 var fyrri hluti bókarinnar helgaður reikniaðgerðunum fjórum og 

réttri þríliðu en seinni hlutinn tók fyrir öfuga og samsetta þríliðu og flóknari 

reikningsaðferðir (Kristín Bjarnadóttir, 2010a).  

 

2.1.2. Guðmundur Finnbogason og Fræðslulögin 1907 

Þó að margt gott hafi mátt segja um reikningskennslu var einnig hægt að finna ýmsa 

galla á henni. Í ritinu Lýðmenntun gagnrýnir Guðmundur Finnbogason (1994, bls. 92-

93) íslenska stærðfræðikennslu. Líkt og sveitakennarinn sem skrifaði í Kennarablaðið 

þremur árum fyrr bendir Guðmundur á að best sé að nálgast reikningskennslu út frá 

áþreifanlegum hlutum þegar verið er að kenna yngri börnum. Samkvæmt hans reynslu 

lærðu nemendur eingöngu að nota reikningsaðferðirnar en öðluðust engan skilning á 

þeim. Þeir lærðu ekki af hverju þessar aðferðir virkuðu eins og þær gerðu og líkir hann 

nemendum við óáreiðanlegar reiknivélar. Þar sem raunveruleikinn gæfi okkur ekki 

spurningar upp settar í dæmum væri skilningur mikilvægur til þess að geta aðlagað sig 

að þeim aðstæðum sem væru til staðar. Sem dæmi um þetta nefnir hann kennslu í 

notkun þríliðu en allar þær reglur sem fylgja notkun hennar ættu að vera augljósar ef 

nemendur hefðu skilning á notkun grunnreikniaðgerðanna. Sú leið að kenna þetta í 

gegnum strangar reglur gerði það að verkum að nemendur væru ófærir um reikna dæmi 

sem pössuðu ekki inn í þessar reglur.  

Auk þess að útskýra þörfina fyrir því að börn geti skilið þær aðferðir sem þau 

læri lagði hann einnig ríka áherslu á hugarreikning. Að hans mati voru of margir 
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einstaklingar sem væru ófærir um að reikna án þess að hafa blað og blýant við hendina. 

Hugarreikningur þyrfti að vera kenndur samhliða skriflegum reikningi og börn þyrftu að 

vera þjálfuð í báðum gerðum. Guðmundur lagði einnig til að dæmin sem nemendur 

reiknuðu ættu að vera byggð á umhverfi þeirra og daglegu lífi. Þannig væri hægt að 

vekja áhuga þeirra, þjálfa þá í daglegri notkun reiknings og leyfa kennaranum að tengja 

reikninginn við aðrar námsgreinar (Guðmundur Finnbogason, 1994, bls. 92-93). 

Árið 1907 voru sett lög um fræðsluskyldu barna sem mörkuðu upphaf almennrar 

skólaskyldu á Íslandi. Í annarri grein laganna er útlistað hvað einstaklingar eigi að hafa 

lært við fjórtán ára aldur. Um reikning er þar sagt að nemendur eigi að hafa lært:  

…fjórar höfuðgreinar reiknings með heilum tölum og brotum og geta notað þær til þess 
að leysa úr auðveldum dæmum, sem koma fyrir í daglegu lífi, meðal annars til þess að 
reikna flatarmál og rúmmál einföldustu líkama; það skal og vera leikið í því að reikna 
með lágum tölum í huganum. (59/1907)  

Sjá má að bæði áhersla Guðmundar á skilning og notkun reiknings í daglegu lífi má 

finna í þessum lögum sem og kennsla í einföldum hugarreikningi. Skólar fengu sjálfir 

að ráða hvaða bækur voru notaðar við kennslu og var þar úr þó nokkrum að velja. 

Innleiðing metrakerfisins árið 1907 átti þó eftir að gera margar af þeim úreltar og 

krafðist útgáfu nýrra bóka (Kristín Bjarnadóttir, 2009). 

 

2.2. Reikningsbækur og ríkisútgáfa 

Á árunum eftir að fræðslulögin tóku gildi var virk umræða um hvaða reikningsbækur 

hentuðu kennslunni best. Í greininni Um kenslubækur o. fl. sem skrifuð var af Friðriki 

Hjartarsyni (1916, bls. 155) er reikningsbók Sigurbjarnar Á. Gíslasonar og bók Jörundar 

Brynjólfssonar og Steingríms Arasonar bornar saman. Hann telur að þó reikningsbók 

Sigurbjarnar sé að mörgu leyti góð þá sé hún of dýr fyrir farskóla og smærri fastaskóla. 

Bók Jörundar og Steingríms sé á hinn boginn mun ódýrari en færi samt yfir allt það efni 

sem krafist væri af skólum. 
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2.2.1. Reikningsbók Sigurbjarnar Á. Gíslasonar 

Reikningsbók Sigurbjarnar Á. Gíslasonar kom út í sex heftum á árunum 1911-1914 og 

var samtals 480 blaðsíður (Kristín Bjarnadóttir, 2013, bls. 62). Samanborið við 

Reikningsbók Eiríks Bríem var hún því næstum tvöfalt lengri. Þetta gerði það að verkum 

að hún varð að vera frekar dýr í kaupum og því, eins og Friðrik Hjartarson skrifaði um, 

hentaði hún ekki ýmsum skólum sem höfðu minna fé fyrir reksturinn. Fyrsta heftið er 

ætlað byrjendum og fer yfir talnakerfið, hvernig tölur eru uppbyggðar og lesnar og 

önnur grunnatriði. Annað hefti fer svo í reikning grunnaðgerðanna. Heftinu er skipt í 

fimm kafla. Fyrstu fjórir fara hver fyrir sig í eina af reikniaðgerðunum og svo fer síðasti 

kaflinn í að útskýra nánar þær reglur sem fylgja reikningnum svo sem mismunandi 

merki, skiptingu í liði og neikvæðar tölur. Fyrstu fjórum köflunum má hverjum fyrir sig 

skipta í þrjá hluta. Kaflinn hefst með útskýringum á framkvæmd reikniaðgerðarinnar og 

hlutverk hennar. Næst eru útlistuð dæmi sem eiga að æfa nemendur í hugarreikningi og 

í lokin eru dæmi sem ætlast er til að reiknuð séu skriflega (Sigurbjörn Á. Gíslason, 

1913).  

Í samanburði við bók Eiríks Briems má sjá mun ríkari áherslu lagða á æfingu í 

hugarreikningi en dæmin sem æfa hann eru almennt jafn mörg eða jafnvel fleiri en þau 

sem æfa skriflegan reikning, auk þess að vera á undan þeim í hverjum kafla. Þriðja 

heftið útskýrir metrakerfið og ýmsar aðrar einingar. Fjórða heftið tekur fyrir 

brotareikning, þá bæði með almennum brotum og tugabrotum. Fimmta heftið kennir 

hlutfallajöfnur og rúmfræði en sjötta heftið tekur svo fyrir ýmsar flóknari aðgerðir eins 

og veldi, rætur og logra. Þó að mörgum hafi fundist bók Sigurbjarnar heldur dýr þá lifði 

hún góðu lífi og voru fyrstu fjögur heftin gerð að löggildum kennslubókum fyrir 

barnafræðslu árið 1929 (Helgi Elíasson, 1944, bls. 32). 

 

2.2.2. Reikningsbók Jörundar Brynjólfssonar og Steingríms Arasonar 

Reikningsbók Jörundar Brynjólfssonar og Steingríms Arasonar var hins vegar gefin út í 

aðeins einu hefti. Hún var þar af leiðandi samþjappaðri og ekki jafn ítarleg og bók 

Sigurbjarnar en hafði þann augljósa kost að vera ódýrari. Fyrsta prentun kom út árið 

1914 og líkt og aðrar bækur sem fjallað hefur verið um hérna voru reikniaðferðirnar 
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kenndar með því að byrja á samlagningu, næst frádrætti, svo margföldun og síðast 

deilingu auk þess að taka fyrir önnur nauðsynleg atriði eins og brotareikning og 

rúmfræði. Bókin kom út í annarri útgáfu árið 1919 og þriðja útgáfa kom út 1923 og var 

hver útgáfa með einhverjum breytingum. Árið 1928 kom út fjórða útgáfa bókarinnar og 

var þá einungis Steingrímur Arason skrifaður sem höfundur (Kristín Bjarnadóttir, 

2009). Líkt og bók Sigurbjarnar varð bók Steingríms einnig gerð að löggiltri kennslubók 

árið 1929 og var þar að auki prentuð af Ríkisútgáfu Námsbóka árið 1941 (Helgi 

Elíasson, 1944, bls. 32; Ólafur Rastrick, 2008, bls. 176). Báðar þessar bækur áttu þó 

ekki eftir að vera eins langlífar og þriðja bókin sem fékk löggildingu 1929. 

 

2.2.3. Reikningsbók Elíasar Bjarnasonar 

Síðasta bókin sem varð löggilt árið 1929 var Reikningsbók Elíasar Bjarnasonar. Hún 

var gefin út í tveimur heftum og kom það fyrra út árið 1927 og það seinna 1929. Efni 

hennar var ekki ósvipað öðrum reikningsbókum: Fyrst var farið í reikniaðgerðirnar 

fjórar og svo bætt við brotareikningi og einnig farið í metrakerfið, þríliðu og rúmfræði 

(Kristín Bjarnadóttir, 2013, bls. 63-64). Við gerð bókarinnar reyndi Elías að samræma 

innihaldið við reikningsbók Ólafs Daníelssonar sem var frekar miðuð við 

reikningskennslu unglinga. Þessi samræming átti líklega eftir að spila þátt í því að bókin 

átti eftir að einkenna stærðfræðikennslu áratugi eftir að hún kom fyrst út (Kristín 

Bjarnadóttir, 2009). Af þeim þremur bókum sem fengu löggildingu 1929 var bók 

Elíasar yngst og náði að endast því mun lengur en hinar tvær. Þróun í útgáfu námsbóka 

átti þó einnig eftir að gera það að verkum að hún varð svo gott sem eina bókin sem var 

notuð í stærðfræðikennslu barna á Íslandi í um þrjá áratugi. 

 

2.2.4. Ný námskrá og Ríkisútgáfa námsbóka 

Þessar þrjár bækur urðu löggildar kennslubækur með setningu nýrrar námskrár árið 

1929. Námskráin var sú fyrsta sinnar tegundar á Íslandi og byggði á lögum um fræðslu 

barna sem samþykkt voru 1926. Auk þess að lista þær bækur sem teldust löggildar var 

þar einnig að finna útlistun á viðfangsefnum nemenda eftir ári. Á fyrsta ári áttu 

nemendur að læra samlagningu og frádrátt. Á öðru ári bættist svo við margföldun og 
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deiling og þeir áttu einnig að vinna með sífellt stærri tölur. Á fjórða ári byrjaði svo 

kennsla í rúmfræði og seinna bættist svo við brotareikningur, metrakerfið, erlendar 

myntir, bókfærsla og fleira (Helgi Elíasson, 1944, bls. 27).  

Þótt breytingar hafi orðið í reikningskennslu með innleiðingu nýju 

námskráarinnar voru viðfangsefnin að miklu leyti þau sömu og í Fræðslulögunum 1907. 

Þetta gerði það að verkum að þótt bækur Sigurbjörns og Steingríms væru skrifaðar yfir 

tíu árum fyrir gerð námskrárinnar þá voru þær enn vel nothæfar. Eftir að breytingar urðu 

í útgáfu námsbóka og ríkið byrjaði að sjá um hana leið þó ekki langur tími þar til hætt 

var að gefa hana út. 

 

2.2.5. Ríkisútgáfa námsbóka og stöðnun 

Ríkisútgáfu námsbóka var komið á laggirnar árið 1937 til þess að tryggja öllum börnum 

frían aðgang að skólabókum. Valið var að gefa út bækur Elíasar og Steingríms en bók 

Sigurbjörns var ekki dreift, en hún var elst bókanna þriggja (Kristín Bjarnadóttir, 2009). 

Tengsl reikningsbókar Elíasar við bók Ólafs Daníelssonar, sem vinsæl var í 

unglingaskólum, varð líklega ein helsta ástæðan fyrir því að hún varð á endanum fyrir 

valinu umfram bók Steingríms. Einnig spilaði þar inn að engar kennsluleiðbeiningar 

fylgdu með bók Steingríms og náði hún því takmörkuðum vinsældum hjá kennurum 

(Kristín Indriðadóttir, 1995, bls. 23). Vegna útgáfu ríkisins á kennslubókum var ekkert 

pláss fyrir nýjar bækur að ná vinsældum og varð bók Elíasar ráðandi afl í 

reikningskennslu allt til áttunda áratugarins. 

Þó að þær bækur sem fjallað hefur verið um hingað til hafi komið út yfir sextíu 

ára tímabil var nálgun þeirra á stærðfræðikennslu að miklu leyti lík. Mismunandi 

áherslur voru á ýmsa þætti svo sem hugarreikning og þríliðu en allar byrja þær á að 

kynna talnakerfið, fara svo í gegnum grunnreikniaðgerðirnar fjórar með heilum tölum, 

bæta næst við brotum og fara svo yfir í rúmfræði og flóknari reikniaðgerðir og algebru. 

Áhersla var lögð á að kenna þá stærðfræði sem allir þyrftu að nota í daglegu lífi. Þegar 

ný námskrá kom út árið 1960 urðu litlar breytingar en skipulag reikningskennslu var 

áþekkt því sem að finna mátti í námskránni frá 1929 (Menntamálaráðuneytið, 1960, bls. 
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20-22). Þetta fyrirkomulag átti þó eftir að breytast með nýjum stefnum sem mynduðust 

um miðja 20. öld. 

 

2.3. Nýja stærðfræðin 

Reikningsbók Elíasar Bjarnasonar var í raun eina námsefnið í barnaskólum fram að 

lokum sjöunda áratugarins (Kristín Bjarnadóttir, 2009). Alþjóðlegar breytingar í 

fyrirkomulagi stærðfræðikennslu áttu þó eftir að gera það efni úrelt og það sem kom í 

staðinn fyrir gamla efnið voru bækur sem kenndu sig við nýstærðfræði. 

Á sjötta áratugnum byrjaði hreyfing í Evrópu sem vildi breyta því hvernig 

stærðfræði væri kennd í grunnskólum. Markmiðið var að færa stærðfræðina sem var 

kennd í grunnskólum nær fræðilegri stærðfræði og bæta þannig undirbúning þeirra sem 

ætluðu sér að fara í háskólanám (Kilpatrick, 2012, bls. 563). Í Evrópu eins og hér á 

Íslandi var reikningskennsla að miklu leyti byggð á því hvað kæmi að raunverulegum 

notum í daglegu lífi og fræðilegri hluti stærðfræðinnar var eitthvað sem einungis örfáir 

sérmenntaðir einstaklingar þurftu að hafa þekkingu á. Samfélagið hafði þó breyst mikið 

frá upphafi 20. aldar og ný störf gerðu ríkari kröfu um einstaklinga með þekkingu í 

flóknari stærðfræði. Nauðsynlegt þótti að menntakerfið myndi aðlagast þessum breyttu 

þörfum.  

 

2.3.1. Samkeppni í vísindum og Royaumont-málþingið 

Við upphaf sjötta áratugarins var stærðfræðikennsla nokkurn vegin eins í flestum 

vestrænum löndum. Eins og fjallað hefur verið um hér á undan byrjuðu barnaskólar að 

kenna talnakerfið og reikning, næsta stig bætti við algebru og evklíðskri rúmfræði og 

næst var farið í hnitakerfi, hornafræði og þrívíða rúmfræði. Sum lönd voru svo farin að 

bæta við stærðfræðigreiningu á efstu stigin (Malaty, 199, bls. 231). Vaxandi þörf fyrir 

starfsfólk í tækni- og vísindageiranum í Evrópu var þó að valda vandræðum í mörgum 

ríkjum og óvissa var um hvort menntakerfið væri tilbúið að takast á við þær 

samfélagsbreytingar sem voru að eiga sér stað. Evrópa var farin að lenda á eftir 

Bandaríkjunum og Sovétríkjunum í fjölda starfa í vísindageiranum og skot Sovétmanna 
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á geimfarinu Spútnik árið 1957 undirstrikaði þann mun (De Bock og Vanpaemel, 2015, 

bls. 152). 

Sem hluta af þessu endurskoðunarferli var í nóvember 1959 haldið málþing í 

Royaumont í Frakklandi sem markaði ákveðin tímamót í kennslu í stærðfræði. 

Málþingið var haldið af Stofnuninni um efnahagssamstarf Evrópuríkja (OEEC), sem nú 

til dags er þekkt sem Efnahags- og framfarastofnunin (OECD). Á þessu málþingi komu 

fram róttækar tillögur um breytingar í stærðfræðimenntun sem spönnuðu allt skólakerfið 

og áttu eftir að valda straumhvörfum í fyrirkomulagi stærðfræðikennslu (Kristín 

Bjarnadóttir, 2018, bls. 1-2). 

 

2.3.2. Nýjar áherslur 

Nýja stærðfræðin kom með ýmis atriði sem höfðu til þess tíma ekki ratað í 

barnaskólana. Áhersla var lögð á að nemendur skildu stærðfræðina strax frá upphafi, 

frekar en að vinna með utanbókarlærdóm. Börn áttu að fá þennan skilning í gegnum 

tilraunir og uppgötvanir undir handleiðslu kennarans (Kristín Bjarnadóttir, 2012a, bls. 

5). Stærðfræðin átti að vera kennd í gegnum mál mengja- og rökfræði sem krafðist þess 

að strax við upphaf stærðfræðimenntunar myndu nemendur ná tökum á hugtökum og 

orðaforða sem tengdist henni.  

Mengi, hnitakerfi, rúmfræði og fleira sem hingað til hafði verið fyrir lengra 

komna nemendur færðist niður í fyrstu bekki grunnskólans og jafnvel niður í leikskóla 

(Barker, Curran og Metcalf, 1965, bls. v). Markmiðið var að kynna fyrir nemendum 

raunverulega stærðfræði þegar formgerð hugarstarfs þeirra var í mótun. Nýja 

stærðfræðin var undir töluverðum áhrifum frá kenningum svissneska sálfræðingsins 

Jean Piaget. Tilraunir hans sýndu að nemendur gátu öðlast skilning á ákveðnum reglum 

snemma í námsferlinum sem seinna meir væri hægt að nota til þess að byggja upp 

skilning á flóknari viðfangsefnum. Þetta gaf kennurum meira frelsi í uppbyggingu á 

stærðfræðiþekkingu og á sama tíma gátu nemendur fengið tækifæri til þess að nota 

þessar reglur á skapandi hátt til þess að komast sjálfir að niðurstöðunum sem fylgdu 

þeim (Menghini, 2013, bls. 275). Áhersla var lögð á að nemendur öðluðust skilning á 
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því sem þeir væru að gera og jafnvel ná að finna reglurnar sem þeir áttu að nota upp á 

eigin spýtur. 

 

2.3.3. Aðlögun á Íslandi 

Árið 1960 byrjuðu Danmörk, Finnland, Noregur og Svíþjóð að vinna saman að því að 

endurskoða stærðfræðikennslu í löndunum með því að stofna nefnd sem átti að greina 

stöðu stærðfræðimenntunar í hverju landi, endurskoða og setja fram drög að námskrám 

og semja námsefni fyrir öll skólastig (Kristín Bjarnadóttir, 2018, bls. 5). Þó að 

Íslendingar væru ekki þátttakendur í þessari nefnd fóru þessar breytingar ekki fram hjá 

þeim. Nýja stærðfræðin kom of seint til þess að komast í námskrána sem kom út 1960 

en farið var í tilraunastarfsemi árið 1966 í 1. bekk Laugarnesskóla og Hvassaleitisskóla 

með nýju námsefni frá Danmörku (Kristín Bjarnadóttir, 2012a, bls. 10). 

 

2.3.4. Bundgaard-kennslubækurnar 

Bækurnar sem Íslendingar völdu til þess að þýða voru skrifaðar af Agnete Bundgaard. 

Þegar Íslendingar ákváðu að nota þessar bækur var einungis til efni ætlað fyrsta bekk, 

en seinni hefti voru þýdd um leið og þau voru gefin út í lokaútgáfu (Kristín Bjarnadóttir, 

2018, bls. 6). Þar sem þessar bækur voru byggðar á niðurstöðum Royaumont-

málþingsins voru þær töluvert frábrugðnar bókum Elíasar Bjarnasonar sem voru þá í 

notkun í grunnskólum landsins. Á bakkápu kennaraheftisins sem fylgdi fyrsta hefti 

bókanna er sérstaklega tekið fram að best væri að hafa samráð við skólayfirvöld og 

foreldra áður en þetta kennsluefni væri tekið upp (Bundgaard, 1967). Sérstaklega voru 

áhyggjur af því að foreldrar myndu fara að kenna börnum sínum stærðfræði eins og þau 

hefðu lært hana þegar þeir ættu í erfiðleikum með að fylgjast með stærðfræðimenntun 

barna sinna. Þessar áhyggjur leiddu einnig til þess að mælt var með að nemendur myndu 

ekki fá heimaverkefni. Einnig var vonast til að nemendur myndu með tímanum ná að 

skýra efni nýju stærðfræðinnar fyrir foreldrum sínum (Nýja stærðfræðin er eins og nýtt 

tungumál, 1970). 
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 Efni bókaflokksins skiptist niður á sex ár með 1-2 hefti fyrir hvert ár. Þar sem 

bækurnar voru hannaðar fyrir danskt skólakerfi gat þó verið einhver munur í hversu 

fljótt íslenskir nemendur kæmust í gegnum heftin. Í fyrsta heftinu var strax farið í efni 

mengjafræðinnar og börnin látin bera saman mismunandi mengi. Frá því var farið í að 

sameina tvö mengi sem þá var hægt að tengja við samlagningu. Við þetta bættist svo 

tómamengið og talan núll, ójöfnumerkin „<“ og „>“, reikningur með sífellt stærri tölum 

og samlagning þriggja talna (Bundgaard, 1967, bls. 10-29). Ef kennarinn vildi þá voru 

dæmi í frádrætti í lok bókarinnar sem hægt var að leggja fyrir en annars var frádráttur 

tekinn fyrir í efni annars árs. Það má sjá að strax á fyrsta ári var efnið mjög frábrugðið 

því sem að eldri kynslóðir höfðu lært. 

Í kennslubókum Elíasar Bjarnasonar höfðu verið skýr kaflamörk á milli 

mismunandi reikniaðgerða en í efni Bundgaard voru þessi skil óskýrari og byggði frekar 

upp skilning á nýrri reikniaðgerð út frá því efni sem á undan var farið í. Á öðru ári var 

farið í frádrátt og var hann þá útskýrður með dæmum eins og „Fyrst 15 = 7 + 8 veizt þú, 

að 15 – 7 = 8“ (Bundgaard og Kyttä, 1969, bls. 20). Reikniaðferðirnar voru einnig 

kenndar út frá mörgum mismunandi sjónarhornum. Mengjafræðin gaf nýjan vinkil sem 

ekki var hægt að nota í fyrra kennsluefni en einnig mátti sjá notkun talnalína við 

útskýringar á reikniaðferðum. Annað sem breyttist í nýju bókunum var notkun texta og 

orðadæma. Í eldri reikningsbókum var strax frá upphafi notaður texti til þess að útskýra 

þær aðferðir sem var verið að nota. Í Bundgaard-bókunum var fyrsta heftið svo gott sem 

textalaust og ekki fyrr en í seinni hluta heftis 2a sem að börnin rákust á fyrstu 

orðadæmin, sem voru þá einnig mjög einföld. Í bók Elíasar Bjarnasonar var strax frá 

upphafi notuð orðadæmi við kennslu á reikningi svo sem dæmi eins og „Sementspoki er 

50 kg. Hve mikið er eftir í pokanum, þegar eytt hefur verið 15 kg?“ (Elías Bjarnason, 

1965, bls. 19) eða „Hve mikið kostar efni í jakkaföt, ef efnið í jakkann kostar 670 kr. og 

buxnaefnið 340 kr.“ (Elías Bjarnason, 1965, bls. 15). Á móti var það ekki fyrr en í hefti 

5a sem samsvarandi dæmi sjást, í kjölfar þess að mælieiningarnar eru kynntar. Þetta er 

hægt að sjá sem dæmi um fræðilegu áhersluna sem var mun meira ríkjandi í kjölfar nýju 

stærðfræðinnar. 
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2.3.5. Stærðfræði handa grunnskólum 

Kennslubækurnar eftir Agnete Bundgaard voru þó ekki lengi í notkun í íslenskum 

barnaskólum. Margir kennarar gátu ekki fengið nægar leiðbeiningar við kennslu nýja 

efnisins og einfaldlega gáfust upp og fóru í gamla efnið. Stærðfræðin sem finna mátti í 

seinni heftunum þótti of erfið fyrir það aldursstig sem þau voru ætluð (Kristín 

Bjarnadóttir, 2012b, bls. 72-73). Í staðinn kom bókaflokkurinn Stærðfræði handa 

grunnskólum sem Ríkisútgáfa Námsbóka byrjaði að gefa út árið 1971. Þessi vandræði 

gerðu það einnig að verkum að það gat verið töluverður munur á skólum hvaða bækur 

voru notaðar á þessu tímabili. Sumir skólar fóru beint frá Reikningsbók Elíasar 

Bjarnasonar yfir í Stærðfræði handa grunnskólum á meðan aðrir tóku Bundgaard-

bækurnar á milli en svo voru enn aðrir sem fóru í Bundgaard-bækurnar, svo aftur í bók 

Elíasar og svo í Stærðfræði handa grunnskólum. Hvaða ár þessar bækur voru teknar upp 

gat einnig verið mismunandi eftir skólum.  

Þó að Bundgaard-bækurnar hefðu ekki þótt henta við kennslu í grunnskólum þá 

var Stærðfræði handa grunnskólum að mörgu leyti lík þeim. Það er byrjað á að kynna 

nemendur fyrir mengjafræði. Mengjafræðin er svo notuð til þess að fá meiri samfellu í 

yfirferðinni á reikningsaðferðunum fjórum, líkt og gert var í bókunum eftir Bundgaard. 

Þegar seinni bækurnar eru skoðaðar fer þó meiri munur að sjást á yfirferðinni. Þó að 

mengjafræðin sé vissulega notuð í Stærðfræði handa grunnskólum þá fær hún mun 

minna pláss í bókunum. Hún er yfirleitt notuð til stuðnings við umfjöllun á efninu en 

hún fær ekki mikið pláss ein og sér eins og má finna hjá Bundgaard. Það er einnig mun 

minna af fræðilegum orðum. Þótt nemendur læri um víxlreglur og tengireglur og notkun 

þeirra í báðum bókum þá eru nöfnin á aðferðunum ekki kynnt í nýja efninu (Anna 

Kristjánsdóttir o.fl., 1994, bls. 44-45; Bundgaard, 1969, bls. 12). Lítið er um langan 

texta til að útskýra ný hugtök eins og mátti finna í seinni heftum Bundgaard-bókanna en 

einnig er mikið af flóknari hugtökunum sem þar mátti finna einfaldlega sleppt. Líkt og 

Reikningsbók Elíasar Bjarnasonar átti Stærðfræði handa grunnskólum eftir að einkenna 

stærðfræðikennslu barna yfir áratugaskeið en það var ekki fyrr en við lok aldarinnar sem 

farið var í að þróa nýtt efni fyrir stærðfræðikennslu barna (Kristín Bjarnadóttir, 2010b, 

bls. 460). 
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Ef efnisskiptingin í Stærðfræði handa grunnskólum er borin saman við 

efnisskiptinguna eins og hún var í námskránni 1929 þegar reikningsbók Elíasar fékk 

fyrst löggildingu má sjá að margt hefur breyst. Skólakerfið sjálft var auðvitað búið að 

breytast á þessum tíma en í gegnum 20. öldina var grunnskólinn að lengjast sífellt upp í 

þau tíu ár og 180 skóladaga á ári sem hann er í dag. Strax frá byrjun stærðfræðinámsins 

er hægt að sjá mengjafræði, rökfræði og fleira sem áður fyrr var ekki einu sinni nefnt í 

námskránni. Einnig er strax frá byrjun farið í atriði tengd rúmfræði, svo sem form og 

nöfn þeirra, sem fyrr var ekki byrjað á fyrr en á fjórða ári. Í stað þess að geyma flóknari 

atriði þar til nemendur eru orðnir eldri eru þau bútuð niður og einfölduð til þess að fá þá 

til að tileinka sér þá hugsun sem fylgir því að vinna með þessi atriði og þannig undirbúa 

þá fyrir það að vinna með þau seinna meir. Þessi fjölbreytni í viðfangsefnum gerði það 

einnig að verkum að kennslubækurnar voru ekki jafn vel skiptar í kafla og þær eldri. 

Nemendur gátu þurft að reikna samlagningardæmi á einni blaðsíðu, skoða klukkur á 

næstu síðu og svo farið í tvær blaðsíður af rúmfræði. Þetta gat gert efnið áhugaverðara 

þar sem nemendur voru stöðugt að vinna í nýju eða öðruvísi efni en á móti gat þetta gert 

nemendum erfitt fyrir ef þeir vildu rifja upp ákveðin atriði þar sem það var ekki hægt að 

sækja í ákveðna kafla. Stærðfræði handa grunnskólum átti þó eftir að haldast í 

íslenskum kennslustofum fram að 21. öldinni. 

  

2.4. Reikningsbækur í skóla fjölbreytileikans 

Þegar 21. öldin var farin að nálgast fóru að koma nýjar stefnur inn í grunnskólana. 

Grunnskólar áttu að mæta þörfum allra nemenda, óháð námserfiðleikum eða fötlunum 

(Jón Torfi Jónasson, 2008, bls. 272). Þetta fyrirkomulag gerði það að verkum að það 

varð erfiðara að setja alla í gegnum sömu bókina og reikna sömu dæmin þar sem það 

þurfti að gera ráð fyrir mun stærra bili í hæfni nemenda. Þótt það hafi alltaf verið hægt 

að leyfa nemendum að sleppa ákveðnum dæmum og bæta við aukaverkefnum hjá 

öðrum þá voru samt flestir nemendur sem fóru í gegnum sömu bókina. Þær bækur sem 

hefur verið farið yfir hingað til hafa allar verið yfirgripsmiklar kennslubækur sem áttu 

að innihalda allt það efni sem nemendur áttu að fara í gegnum. Með breyttum þörfum 

varð þó að verða breyting í kennsluháttum. Með framförum í tölvum og tilkomu netsins 
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varð líka auðveldara fyrir kennara að fara út fyrir kennslubækurnar með því að nota 

verkefnabanka og hugmyndir frá kennurum hér á Íslandi sem og erlendis.  

 

2.4.1. Breytingar í notkun kennslubóka  

Á seinustu áratugum er hægt að sjá ákveðið fráhvarf frá því að hafa einungis einn stóran 

bókaflokk sem fer yfir allt það efni sem nemendur eiga að fara í gegnum og í staðinn 

fara fleiri og fleiri bækur að taka einungis fyrir eitt ákveðið viðfangsefni. Krafan um að 

geta aðlagað kennsluna af þörfum mismunandi nemenda ýtir undir þessa þróun, en 

einnig gerði auðveldari aðgangur að mismunandi efni þetta mögulegt. Mikið af þessu 

efni er ekki endilega á formi kennslubóka en það má sjá alls konar gögn í kynningarskrá 

Menntamálastofnunar fyrir stærðfræði kennara. Þar má nefna veggspjöld, forrit, 

vefsíður, spil og fleira (Gunnhildur Steinarsdóttir, 2018, bls. 22-27). Þennan 

fjölbreytileika má þó einnig sjá í bókunum sem gefnar eru út fyrir stærðfræðikennslu. 

Þar sem minni áhersla er á að kennarar velji sér eina bók og noti hana eingöngu við 

kennsluna er meira úrval af efni sem að tekur sérstaklega fyrir eitt viðfangsefni. Efni 

eins og þetta getur verið töluvert ólíkt því sem að þekkist í venjulegum reikningsbókum 

en dæmi um það er Dúndurstrákurinn (Laura Driscoll, 2018) þar sem nemendur læra 

um tölur og sætisgildi í gegnum stutta skáldsögu. Efni að þessu tagi getur gert 

kennsluna fjölbreyttari en einnig gerir kennurum kleift að leggja áherslu á ákveðin 

viðfangsefni sem sumir nemendur eiga ef til vill í erfiðleikum með. Í nýjustu 

aðalnámskránni er lögð rík áhersla á samþættingu mismunandi greina en efni eins og 

þetta getur stutt kennara í þeirri vinnu. 

 

2.4.2. Í undirdjúpunum 

Í undirdjúpunum (Birna Hugrún Bjarnardóttir og María Ásmundsdóttir, 2007) er röð af 

fjórum kennslubókum sem hver fyrir sig tekur fyrir eina af grunnreikniaðgerðunum. 

Hvert hefti er stutt og fer því ekki í ýmis atriði sem finna má í yfirgripsmeiri 

bókaflokkum. Þegar nemendur byrja á fyrstu bókinni um samlagningu er reiknað með 

að þeir þekki fyrir fram nokkur hugtök eins og tölur og sætakerfi sem kennari þarf þá að 

fara yfir áður en byrjað er í bókinni. Þar sem bækurnar taka eingöngu fyrir 
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reikningsaðgerðirnar þá þarf samhliða þeim að vera umfjöllun um önnur atriði sem gerð 

er krafa um að börn læri. Í undirdjúpunum er þó gott ítarefni fyrir nemendur sem þurfa 

frekari æfingu í reikningi eða sem reikningsbók samhliða öðru efni. 

 

2.4.3. Viltu reyna? 

Viltu reyna? er elsta stærðfræðibókaflokkurinn sem enn er verið að gefa út af 

Námsgagnastofnun. Höfundar hennar eru Peter Olesen og Vagn Harbo en hún kom 

upprunalega út árið 1985 í Danmörku. Guðný Helga Gunnarsdóttir þýddi og staðfærði 

hana svo árið 1990 og síðan þá hafa bækurnar í bókaflokknum verið reglulega 

endurprentaðar. Bókaflokkurinn inniheldur sex bækur sem eru merktar með litum. 

Gulur kemur fyrst, svo rauður og svo framvegis. Bækurnar eru verkefnabækur sem eru 

hugsaðar sem viðbótarefni fyrir nemendur sem þurfa frekari æfingu í ákveðnum 

viðfangsefnum eða þá nemendur sem vilja fá meira krefjandi efni. Til dæmis gæti Viltu 

reyna? fjólublár hentað nemendum á aldrinum níu til tíu ára sem þurfa æfingu í 

samlagningu, frádrætti eða margföldun, en á móti er hægt að nota sömu bók fyrir átta 

ára nemendur sem vilja spreyta sig á erfiðari dæmum (Bollerslev o.fl., 1993, bls. 4). Þar 

sem bækurnar eru hugsaðar sem viðbótarefni er ekki hægt að sjá jafn skipulega 

uppbyggingu á aðferðum og reglum eins og finna má í efni eins og Stærðfræði handa 

grunnskólum eða Sprota en þó er vaxandi erfiðleikastig á efninu. Þetta gerir líka það að 

verkum að auðveldara er að hoppa yfir hluta af bókinni án þess að lenda í vandræðum 

og kennarar geta þannig valið dæmi sem að henta nemendunum, frekar en að fylgja 

þeirri uppsetningu sem höfundar hafa valið. 

 

2.4.4. Kátt er í Kynjadal 

Höfundur kennslubókarinnar Kátt er í Kynjadal er Guðbjörg Pálsdóttir og hún kom út 

árið 1998. Bókin fjallar um ævintýri sem stærðfræðikennsla er byggð í kringum. 

Ævintýrinu er skipt í tíu hluta og með hverjum hluta er mynd sem kennari getur notað á 

meðan hann segir söguna (Guðbjörg Pálsdóttir, 1998, bls. 3). Í vinnubókum nemenda er 

samsvarandi mynd sem er tengd við ýmiskonar verkefni. Mikið af verkefnunum þjálfa 

nemendur í að þekkja form, finna munstur og bera saman stærðir. Einnig er farið yfir 
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tölur frá 0 og upp í 9 og samlagning kynnt. Efni bókarinnar ætti að duga í um það bil 

sex vikur ef miðað er við fimm tíma í viku. Kátt er í Kynjadal gefur kennurum tækifæri 

á að tengja saman stærðfræði og bókmenntir og býður upp á ýmis verkefni í kringum 

söguna. Auk þess er auðvelt að tengja umfjöllunina við enn fleiri faggreinar svo sem 

myndmennt, íslensku, tónmennt, íþróttir og fleira (Guðbjörg Pálsdóttir, 1998, bls. 4-5). 

Eins og þessi lýsing gefur til kynna er bókin helst ætluð nemendum sem eru að hefja 

stærðfræðinám sitt og dugar í kennslu í einungis hluta af önn þannig að hún er frekar 

hugsuð sem aukaefni heldur en heildstæður og yfirgripsmikill bókaflokkur. 

 

2.4.5. Sproti 

Þó að mikið af bókum sem eru hugsaðar til þess að taka fyrir ákveðin viðfangsefni 

innan stærðfræðinnar hafi verið gefnar út á seinustu árum þá er einnig hægt að finna 

bækur sem fara yfir efnið á yfirgripsmeiri hátt. Sproti er skrifaður af Bjørnar Alseth, 

Henrik Kirkegaard og Mona Røsseland og kom fyrst út árið 2007 í Noregi. 

Bókaflokkurinn var síðan þýddur af Hönnu Kristínu Stefánsdóttur og kom út á Íslandi 

árið 2008. Framhaldsefni fyrir Sprota er einnig til á íslensku og heitir Skali. Saman fara 

bækurnar í gegnum efni fyrir 1. til 7. bekk. Á hverju ári er farið í tvær bækur, a og b, og 

eru Sprotabækurnar þannig merktar frá 1a upp í 4b og eru því átta í heildina. Fyrir hvern 

hluta má finna nemendabók, æfingabók og kennarabók. Einnig er hægt að finna 

verkefnahefti fyrir hverja bók sem er hugsað til þess að kennarar geti ljósritað þau 

verkefni sem þeim hentar og lagt fyrir nemendur. Höfundar Sprota leggja áherslu á 

fjölbreytilega nálgun á stærðfræðikennslu og reyna að vekja áhuga nemenda á sama 

tíma og þeir læri þá grundvallarfærni sem á eftir að nýtast þeim út skólagönguna 

(Alseth, Arnås, Kirkegaard og Røsseland, 2011c, bls. III). 

 

2.4.6. Núverandi aðalnámskrá 

Aðalnámskráin sem notuð er nú kom fyrst út árið 2011 og við hana bættist hluti um 

greinasvið árið 2013 (Menntamálaráðuneyti, 2013). Með henni komu ýmsar nýjungar 

inn í íslenskt skólastarf. Sú menntastefna sem þar kom fram var reist á sex grunnþáttum 

menntunar: Læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindum, jafnrétti 
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og sköpun. Þessir grunnþættir eiga að fléttast inni í allt skólastarfið, hvort sem það er 

almenn kennsla, samskipti eða skólabragur. Einnig gerir aðalnámskráin grein fyrir 

lykilhæfni sem tekur mið af grunnþáttunum sex og skilgreinir nánar þá hæfni sem 

krafist er að nemendur nái óháð einstökum kennslugreinum. Þessi markmið snúa að 

tjáningu, miðlun, skapandi og gagnrýnni hugsun, sjálfstæði, samvinnu, nýtingu miðla og 

upplýsinga og ábyrgð og mati á eigin námi. Allir kennarar, þar á meðal 

stærðfræðikennarar, þurfa að hafa þessi atriði í huga við skipulag kennslu og val á 

námsefni. Það er því mun meira en einfaldur reikningur sem þarf að hafa í huga nú á 

dögum við stærðfræðikennslu en aðalnámskráin hvetur kennara til þess að nota 

fjölbreytta og þverfaglega kennsluhætti. 

Ef aðalnámskráin er nánar skoðuð með tilliti til kennslu á 

grunnreikniaðgerðunum þá má sjá að samkvæmt henni eiga nemendur sem eru að klára 

fjórða bekk að vera færir um að nota náttúrulegar tölur, raðað þeim, bera þær saman og 

reiknað með þeim. Þeir eiga einnig að geta þróað aðferðir sem byggja á eigin skilningi 

við reikning samlagningar-, frádráttar-, margföldunar-, og deilingardæma og skráð svör 

sín með tugakerfisrithætti. Við lok sjöunda bekkjar bætast svo við allar ræðar tölur og 

útreikningar á þeim (Menntamálaráðuneyti, 2013, bls. 214). Ólíkt því sem sjá má í 

mörgum eldri námskrám eru markmiðin frekar opin og kennarar hafa töluvert frelsi í 

skipulagningu kennslunnar. Markmiðunum er ekki skipt niður á hvert ár þannig að 

kennarar geta einnig fengið að ráða í hvaða röð atriði eru kennd svo lengi sem öllum 

markmiðum er náð fyrir 4., 7. eða 10. bekk. 

Þetta frelsi þýðir þó einnig að kennarar þurfa að hafa betri yfirsýn yfir hvað 

nemendur eru búnir að fara í gegnum og hvaða markmiðum þeir eiga eftir að ná. Í þeim 

skilningi er mikilvægt að kennarar skoði þær kennslubækur sem til eru með gagnrýnum 

augum. Jafnvel þó að þær séu prentaðar af Námsgagnastofnun þá gæti þurft að skoða 

hvort ákveðin viðfangsefni þurfi ítarlegri umfjöllun eða hvort að það megi sleppa 

ákveðnum köflum. Til þess getur verið gagnlegt að sjá hvernig bækurnar nálgast efnið í 

samanburði við þær bækur sem komu á undan. 
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3. Samanburður 

Þegar kennslubækur eru bornar saman eru ýmsir þættir sem hægt er að skoða. Hér á 

eftir verður fjallað um þrjá þætti: Sýnidæmi, orðadæmi og uppbyggingu, og verða þeir 

bornir saman við það sem við sjáum í eldri bókum. 

 

3.1. Sýnidæmi 

Þó að það hafi orðið töluverðar breytingar í gegnum tíðina á því hvernig kennslubækur 

eru byggðar upp þá eru sýnidæmi eitthvað sem undantekningarlaust má sjá í þeim 

öllum. Sýnidæmi eru mikilvægur hluti af öllum stærðfræðibókum. Augljósasti tilgangur 

þeirra er að sýna nemendum hvernig á að leysa dæmin sem fylgja. Með því að hafa 

sýnidæmi í kennslubókinni fær nemandinn tækifæri að læra sjálfstætt og þannig 

mögulega dýpka skilning sinn en á sama tíma gera kennaranum kleift að nota tíma sinn í 

að aðstoða nemendur við önnur atriði. Sýnidæmi geta líka hjálpað foreldrum að aðstoða 

börnin sín heima við og hjálpað þeim að skilja hvað er verið að biðja um í dæmunum.  

Í eldri bókum var mjög mismunandi hversu mikið sýnidæmi voru notuð. Í 

flestum tilfellum er ekki mikil þörf á útskýringum þegar verið er að biðja um að reikna 

einföld reikningsdæmi en þó geta þau verið hjálpleg fyrir nemendur. Í kaflanum um 

samlagningu í Reikningsbók Elíasar Bjarnasonar er að finna fjögur sýnidæmi, á móti 

130 dæmum fyrir nemendur að reikna. Sýnidæmin sýna hvernig samlagning virkar, 

hvernig á að setja dæmi upp skriflega, víxlreglu fyrir samlagningu og hvernig á að 

geyma í skriflega uppsettum dæmum (Elías Bjarnason, 1965, bls. 8-16). Í Bundgaard-

bókunum eru sýnidæmi frekar sjaldgæf, en á fyrstu sextán síðunum í bók 2a er að finna 

eitt sýnidæmi sem að útskýrði víxlreglu fyrir samlagningu (Bundgaard og Kyttä, 1969, 

bls. 1-16). 

Núna eru sýnidæmi meira notuð. Í Sprota má finna sýnidæmi á flestum 

blaðsíðum. Aukin fjölbreytni í dæmum spilar hér hlutverk en þar sem bækurnar reyna 

að gera reikningsdæmin eins fjölbreytt og hægt er geta oft komið upp tilfelli þar sem 

erfitt er að finna út hvað er verið að biðja um. Miklu plássi er þó ekki eytt í þessi dæmi 

en flest þeirra innihalda eingöngu einfaldan reikning sem krefst ekki langra útskýringa. 
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Undantekningar geta þó verið þar á í þeim tilvikum þar sem verkefnin eru óskýrari. Til 

dæmis er verkefni á blaðsíðu 8 í Í undirdjúpunum: Samlagning (Birna Hugrún 

Bjarnardóttir og María Ásmundardóttir, 2007) þar sem nemendur eiga að setja 

þríhyrning utan um oddatölur og ferhyrning utan um sléttar tölur. Til þess að útskýra 

verkefnið er notaður um þriðjungur síðunnar þar sem gefið er dæmi um bæði tilfelli og 

útskýringar í gegnum texta notaðar. Almennt er þó mjög lítið pláss notað í útskýringar á 

dæmum og reglur eru fyrst og fremst settar á formi þar sem nemendur fá tilfinningu 

fyrir þeim í gegnum lausn dæma frekar en að útskýra þær beint. 

  

3.2. Orðadæmi 

Orðadæmi eru hluti af stærðfræðikennslu sem sést í öllum þeim bókum sem fjallað er 

um í þessari ritgerð, þótt vissulega sé mismikið af þeim. Orðadæmi þjóna þeim tilgangi 

að undirbúa nemendur að nota stærðfræði í raunverulegum aðstæðum og einnig auka 

skilning þeirra á notkun aðferðanna. Þegar það kemur að því að nota stærðfræði í 

raunverulegu samhengi eru dæmin sjaldnast gefin upp sem jöfnur heldur þarf að taka 

upplýsingarnar um hvernig mismunandi hlutir tengjast og nota þær til að búa til jöfnu. 

Það að gera þessa tilfærslu krefst æfingar eins og allt annað og er því mikilvægt að hluti 

af stærðfræðináminu hjálpi nemendum að nota aðferðirnar sem þeir eru að læra í 

aðstæðum sem gætu komið upp á lífsleiðinni. Orðadæmi leyfa einnig kennurum að nýta 

sér aðrar faggreinar í stærðfræðikennslunni. Notkun íslensku er augljós en orðadæmi 

krefjast lesskilnings eins mikið og þau krefjast stærðfræðikunnáttu en þau leyfa einnig 

stærðfræðikennurum að bæta inn náttúrufræði, samfélagsfræði og í raun öllum 

skólafögunum í stærðfræðikennsluna.  

Niðurstöður PISA kannana sýna einnig að stærðfræðilæsi nemenda fari 

versnandi en þar eru dæmin á formi orðadæma (Menntamálastofnun, 2017, bls. 58). Þó 

að PISA könnunin sé framkvæmd á unglingastigi þá skiptir einnig máli að tryggja að 

nemendur byggi upp grunninn á þessum skilningi á fyrstu árunum til þess að tryggja að 

þeir hafi skilning á notkun aðferðanna sem þeir eru að læra. Í skýrslunni fyrir könnunina 

árið 2015 var ein möguleg skýring á slökum árangri íslenskra nemenda að kennarar 

væru ekki með nægan menntun í stærðfræði en þá verður einmitt þeim mun 
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mikilvægara að hjálpargögn eins og kennslubækur séu að styðja við þá 

(Menntamálastofnun, 2017, bls. 59). 

Þar sem samlagning er yfirleitt kennd á fyrstu árunum í grunnskóla þá er 

skiljanlegt að það sjáist takmarkað magn af orðadæmum þar sem ekki er hægt að reikna 

með að nemendur séu að fullu læsir. Þar sem samlagning er þó kennd í gegnum allar 

Sprotabækurnar er hægt að finna orðadæmi í seinni heftum. Fyrstu orðadæmin sem 

finna má eru í æfingaheftinu fyrir Sprota 2b. Þau eru öll byggð á frádrætti en í 

verkefnaheftinu sem fylgir Sprota 2b má finna orðadæmi sem krefjast þess að nota 

samlagningu. Seinna meir eru allar aðferðir notaðar í orðadæmum og mörg þeirra 

krefjast þess að nemandi noti fleiri en eina reikningsaðferð við að leysa þau.  

Þegar reikningsbækurnar sem gefnar voru út fyrir innleiðingu nýju 

stærðfræðinnar eru skoðaðar sjást orðadæmi notuð strax í byrjun við kennslu 

samlagningar. Til dæmis eru 26 af 130 dæmum, eða 20%, í kaflanum um samlagningu í 

fyrsta hefti Reikningsbókar Elíasar Bjarnasonar (1965, bls. 9-16) orðadæmi. Í Sprota 

verður þetta hlutfall aldrei eins hátt, jafnvel á fjórða ári þegar hægt er að reikna með að 

svo gott sem allir séu orðnir læsir. Það er þó einnig að hluta til vegna þess hve mikið er 

af dæmum í einum kafla. Í kaflanum Reikningur í æfingabókinni fyrir Sprota 2b er 

hlutfallið af orðadæmum 10 af 102 dæmum, eða 9,8% en ef kaflinn Samlagning og 

frádráttur er skoðaður í æfingabókinni fyrir Sprota 4a er hlutfallið 3,5% eða 10 af 284 

dæmum (Alseth, Arnås, Kirkegaard og Røsseland, 2011d, bls. 32-45; Alseth, Arnås, 

Kirkegaard og Røsseland, 2011h, bls. 20-31). Þótt það sé sama magn af orðadæmum í 

þessum köflum gerir fjöldi dæma í Sprota 4a það að verkum að hlutfall orðadæma er 

einungis tæpur þriðjungur af því sem er í kaflanum í Sprota 2b. Fjöldi orðadæma fer þó 

hækkandi í seinni bókunum. Kaflinn Margföldun og deiling 2 í nemendabókinni fyrir 

Sprota 4b inniheldur til dæmis 22 orðadæmi og ef horft er á þau sem hlutfall af 

blaðsíðufjölda taka þær 4 af 19 blaðsíðum eða rúm 20% (Alseth, Arnås, Kirkegaard og 

Røsseland, 2011i, bls. 24-43).  

Þótt dæmi í Sprota séu vissulega að nálgast reikniaðgerðirnar á fjölbreyttan hátt 

og sýna margskonar leiðir til þess að nálgast kennsluna þá er mikill meirihluti þeirra að 

þjálfa sömu hugsunina. Nemendur eru stöðugt að leysa úr upp settum dæmum eða 
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framkvæma reikniaðgerðir í gegnum hluti og myndir en þjálfast mjög takmarkað í að 

setja dæmi upp sjálfir út frá gefnum upplýsingum. Sömu sögu má segja um 

bókaflokkana Í undirdjúpunum og Viltu reyna?, en þar er að finna mjög takmarkað 

magn af orðadæmum. Verkefnaheftið sem fylgir Sprota hefur að geyma þó nokkur 

orðadæmi en eru samt enn lítið hlutfall af heildarfjölda dæma. Hlutfall orðadæma eykst 

að einhverju leyti þegar nemendur eru komnir upp í fjórða bekk. Það er þó sá galli á 

orðadæmunum í Sprota að þau eru í mörgum tilfellum sett öll saman í lok kaflans. Þetta 

getur gert það að verkum að nemendur sem eiga í erfiðleikum með þau einfaldlega 

gefist upp þegar þeir rekast á vegg af orðadæmum frekar en að hafa þau á milli annarra 

dæma. Það eru þó vissulega tilfelli þar sem orðadæmi eru notuð í bland við önnur dæmi 

en mikinn meirihluta þeirra má finna í lok kaflans. Kennari sem er vakandi fyrir þessum 

vandamálum ætti að geta auðveldlega bætt úr stöðunni með því að bæta við 

orðadæmum þar sem þörf er á þeim. Bæði til þess að meta skilning nemenda á 

reikniaðferðunum og hjálpa þeim að venjast uppsetningu orðadæma. 

 

3.3. Uppbygging og fjölbreytni 

Þótt reikniaðgerðirnar séu enn kenndar núna í sömu röð og fyrir hundrað árum hefur 

flest annað breyst. Í námskránni frá árinu 1929 má sjá að viðfangsefnunum var skipt 

niður þannig að skýrt var hvað nemendur áttu að læra á hverju ári. Í aðalnámskránni 

sem kennarar nota núna er mun meira frelsi í hvernig á að skipuleggja námið (Helgi 

Elíasson, 1944, bls. 27). Þegar það kemur að því að læra samlagningu, frádrátt, 

margföldun og deilingu er í raun einungis gerð krafa um að nemendur geti notað 

aðferðirnar og geti notað eigin skilning í að leysa dæmi sem byggjast á þessum 

aðferðum við lok fjórða bekkjar (Menntamálaráðuneyti, 2013, bls. 214). Að skoða allar 

þær aðferðir sem koma til greina fyrir kennara er fyrir utan efni þessarar ritgerðar og því 

verður fyrst og fremst skoðað hvernig kennslubækurnar sem Námsgagnastofnun gefur 

út nálgast kennsluna og hvernig þær uppfylla skilyrði um merkingarbært og fjölbreytt 

nám (Menntamálaráðuneyti, 2013, bls. 218). 

Sproti hefur einnig að vissu leyti horfið frá þeirri blöndun dæma sem sjá má í 

Stærðfræði handa grunnskólum. Þar gat ein blaðsíða verið með frádráttardæmum, næsta 
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með samlagningu, svo tvær með fjarlægðarmælingum og svo blaðsíða með margföldun. 

Þó að skipulagningin sé kannski ekki alveg jafn mikil og í eldri bókum eins og 

Reikningsbók Elíasar Bjarnasonar, þar sem öll samlagning með heilum tölum var tekin 

fyrir í einum kafla og svo framvegis, þá er bókunum samt skipt í kafla þar sem eitt 

ákveðið atriði er tekið fyrir. Það geta verið ýmsir kostir við þetta, svo sem að nemendur 

fá mun frekar að einbeita sér að því að læra eitt ákveðið atriði og ná tökum á því, frekar 

en að lenda í hættu á að nemendur gleymi því sem að þeir höfðu lært og átt svo í 

miklum erfiðleikum með að finna þær upplýsingar aftur til að rifja upp. Kaflaskiptingin 

getur einnig hjálpað kennaranum að halda utan um efnið og skipuleggja námið. Á móti 

kemur að nemendur fá ekki að hafa eins mikla fjölbreytni í viðfangsefni frá blaðsíðu til 

blaðsíðu.  

 

3.3.1. Samlagning 

Eins og fjallað hefur verið um hafa aðferðir við kennslu reikningsaðferðanna breyst í 

gegnum tíðina. Áður en nýja stærðfræðin var innleidd voru reikningsbækur með 

takmarkaða umfjöllun um reikningsaðferðirnar og ekkert var farið yfir mismunandi 

leiðir til þess að hugsa um framkvæmd þeirra. Áherslan var frekar lögð á að leggja 

reglur á minnið. Með þeim áherslubreytingum sem komu með nýju stærðfræðinni komu 

nýjar leiðir til þess að nálgast þessa kennslu sem eru að miklu leyti enn notaðar nú. 

 Þrátt fyrir að mengjafræði, eins og hún var í Bundgaard-bókunum, sé að mestu 

leyti ekki til staðar í nýjum bókum eins og Sprota þá er hún enn partur af 

stærðfræðinámi grunnskólanema. Strax við byrjun grunnskólans eru nemendur að vinna 

með mengi, þó að þau séu ekki endilega kynnt sem slík. Ef nemendabækurnar fyrir 

Sprota 1a og 1b eru skoðaðar má sjá dæmi um þetta. Í Sprota 1a vinna nemendur ekkert 

með reikning en læra að flokka hluti, telja þá og finna mynstur (Alseth, Arnås, 

Kirkegaard og Røsseland, 2011a). Þótt ekkert sé fjallað um mengi og stök þá eru mörg 

þessara verkefna ekki svo ólík mengjaverkefnum sem finna má í eldri bókum. Í Sprota 

1b fara svo nemendur að byrja að reikna samlagningar- og frádráttardæmi (Alseth, 

Arnås, Kirkegaard og Røsseland, 2011b, bls. 28-37). Þótt það hafi verið fallið frá þeirri 

fræðilegu umfjöllun sem kom með innleiðingu nýju stærðfræðinnar þá eru þau verkfæri 
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sem komu einnig með henni enn í fullri notkun. Samlagning er ekki kynnt fyrir 

nemendum fyrr en þeir hafa haft tækifæri til þess að velta fyrir sér stærðum og hvernig 

við notum tölur til þess að lýsa þeim. 

Þegar horft er aftur til kennslubóka eins og Reikningsbókar Elíasar Bjarnasonar 

þá sést að þar er fyrst farið yfir talnakerfið og svo beint í samlagningu. Með öðrum 

orðum þá fá nemendur ekki þennan grunn í að hugsa um stærðir og hvernig hægt er að 

bera þær saman eins og gert er í nýrri bókum. Í Sprota virðist vera mun meira sett í það 

að fá nemendur til þess að hugsa um þessar grunnreglur og hvernig þær virka, svipað 

eins og Guðmundur Finnbogason (1994, bls. 92-93) taldi að stærðfræðikennslu ætti að 

vera háttað, með áherslu á að nemendur skilji hvað þeir eru að gera með reikningi frekar 

en að leggja bara reglur á minnið. Samlagning er sett fram sem endurtekin talning, til 

dæmis lita nemendur peninga samkvæmt verði á vörum og telja svo saman 

heildarfjöldann eða merkja fjöldann með strikum sem þeir geta svo talið. 

Önnur aðferð við kennslu á samlagningu, og í raun reiknings almennt, sem varð 

algeng við innleiðslu nýju stærðfræðinnar, er notkun talnalínu. Með því að nota 

talnalínu eða perluband geta nemendur fengið tilfinningu fyrir talnakerfinu. Talnalína er 

líka verkfæri sem kemur sér vel í kennslu í öðrum reikniaðgerðum og því gott að 

nemendur nái fljótt tökum á því að nota hana. Eins og mengjafræðin þá eru talnalínur 

verkfæri sem sjást fyrst í bókum Agnete Bundgaard og þær hafa haldist inn í 

stærðfræðikennslunni síðan þá. Talnalínur voru þó ekki nýtt fyrirbæri en með áhrifum 

nýju stærðfræðinnar komust þær í almenna notkun. Í fyrstu bókinni af Sprota er hún 

notuð við kennslu á tölum en ekki þó við umfjöllun um samlagningu. Ef bókin Í 

undirdjúpunum: Samlagning er hins vegar skoðuð þá er hægt að finna einhverja 

talnalínu á næstum hverri opnu (Birna Hugrún Bjarnardóttir og María Ásmundardóttir, 

2007). Þannig er mismunandi eftir bókum hversu mikið talnalínur eru notaðar en samt 

má finna þær í öllum bókum sem kenna reikning núna sem sýnir hversu gott verkfæri 

talnalínur eru við kennslu. 

Eitt atriði sem er öðruvísi í Sprota þegar það kemur að kennslu samlagningar er 

hvenær nemendur læra að setja upp skrifleg dæmi. Í bókunum sem gefnar voru út fyrir 

nýju stærðfræðina má sjá skriflega uppsetningu dæma kennda um leið og aðferðirnar 
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eru kynntar. Reikningsbók Sigurbjarnar Á. Gíslasonar er þó öðruvísi að þessu leyti þar 

sem hún byrjar með dæmum sem ætlast er til að reikna í huganum og að þeim loknum 

eru skrifleg dæmi tekin fyrir (Sigurbjörn Á. Gíslason, 1913, bls. 1 og 8). Í Stærðfræði 

handa grunnskólum sést á svipaðan hátt skrifleg uppsetning á dæmum kynnt eftir að 

nemendur hafa farið í gegnum nokkur auðveld samlagningardæmi (Anton Sigurðsson 

o.fl., 1981, bls. 4). Í Sprota er þessi uppsetning kennd þó nokkru seinna, eða ekki fyrr en 

nemendur eru farnir að reikna dæmi með þriggja stafa tölum í Sprota 3b (Alseth, Arnås, 

Kirkegaard og Røsseland, 2011f, bls. 36-37).  

 

3.3.2. Frádráttur 

Í gegnum alla þá sögu stærðfræðikennslunnar sem hér hefur verið farið í gegnum hefur 

röðin sem reikniaðferðirnar hafa verið kenndar haldist óbreytt. Í framhaldi af 

samlagningu kemur frádráttur. Mismunandi er þó hvernig þetta bil hefur verið brúað. Í 

bókunum sem notaðar voru fyrir nýju stærðfræðina var einfaldlega hoppað beint á milli 

aðgerðanna. Með nýju stærðfræðinni komu svo verkfæri sem hjálpuðu nemendum að 

fara þarna á milli. Ef uppbygging Sprota á efninu á milli samlagningar og frádráttar er 

skoðuð þá sést að þar eru teknar fyrir mismunandi samlagningardæmi sem að hjálpa 

nemandanum að skilja frádrátt. Áður en farið er í frádrátt í Sprota 1b þurfa nemendur að 

reikna samlagningardæmi þar sem þeir hafa heildarsummuna gefna en þurfa að finna 

aðra af tölunum sem lagðar eru saman. Næst eru nemendur beðnir um að búa til 

mismunandi tölur en í raun eru þau dæmi að biðja um alveg það sama (Alseth o.fl., 

2011b, bls. 35-39). Þó að nemendur séu hér að vinna enn með samlagningardæmi er í 

raun verið að krefjast sömu hugsunar og í frádrætti. Til þess að finna tölurnar þurfa þeir 

að finna mismuninn á heildarsummunni og tölunni sem gefin er upp til að finna seinni 

töluna.  

Í bæði Bundgaard-bókunum og Stærðfræði handa grunnskólum er hægt að sjá 

svipuð dæmi, en þau eru þó einnig á aðeins öðrum forsendum. Í Bundgaard-bókunum 

eru dæmin gerð á forsendum mengjafræðinnar þar sem nemendur skoða hvernig þeir 

geta skoðað stök í mengjum til þess að skilja frádrátt (Bundgaard og Kyttä, 1969, bls. 

20). Stærðfræði handa grunnskólum notar hins vegar algebru í sínum dæmum þar sem 
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nemendur eiga að finna óþekkta stærð sem er merkt með bókstaf (Anton Sigurðsson 

o.fl., 1993, bls. 7). Sproti hefur dæmin myndræn þar sem nemendur þurfa einnig að 

teikna inn réttan fjölda af peningum eða nota einingarkubba auk þess að skrifa inn rétta 

tölu. Ef þær bækur sem frekar eru notaðar sem aukaefni eru skoðaðar, eins og Í 

undirdjúpunum og Viltu reyna?, þá er þetta millistig ekki til staðar. Í Í undirdjúpunum 

hefur hver reikningsaðgerð sína eigin bók og er því að vissu leyti hoppað frá einni 

aðgerð yfir í næstu. Viltu reyna? lætur einnig nemendur byrja beint í frádrætti án 

undirbúnings.  

 Þegar það kemur að notkun frádráttar þá eru nokkrar mismunandi leiðir sem 

nemendur þurfa að fara í gegnum. Í Sprota byrja nemendur á að skoða hvernig tölurnar 

breytast þegar stök eru tekin úr mengi. Til dæmis ef strákur er með 7 blöðrur og missir 

þrjár hvað eru þá margar eftir (Alseth o.fl., 2011b, bls. 43). Nemendur eiga einnig að 

finna mismuninn á tveimur mengjum eða einingakubbaturnum og nota einnig talnalínu 

til að finna mismun á tölum. Það er einnig farið í dæmi sem eru eins og 

samlagningardæmin sem voru sett á undan frádrættinum þar sem á að finna töluna sem 

vantar nema í þessu tilfelli er dæmið sett upp sem frádráttardæmi.  

 

3.3.3. Margföldun 

Ein af afleiðingunum af því að það sé strax í upphafi byrjað að fjalla um form, 

rúmfræði, mengi og fleira er að breytingar hafa orðið í því hvenær margföldun og 

deiling eru kynntar fyrir nemendum. Ef horft er til fyrstu íslensku námskrárinnar frá 

1929 má sjá að reiknað er með að byrja kennslu í margföldun og deilingu á öðru ári. Í 

Bundgaard-bókunum er margföldun enn kennd í bók ætlaðri fyrir annað árið á meðan 

deiling hefur verið flutt yfir á fjórða ár. Þessari þróun er svo aftur snúið við í Stærðfræði 

handa grunnskólum þar sem bæði margföldun og deiling eru aftur kenndar á öðru ári. Í 

Sprota er margföldun ekki kennd fyrr en í bók 3a. Þar er hún kynnt sem endurtekin 

samlagning en áður en hugtakið margföldun er kynnt fyrir nemendum eru þeir látnir 

framkvæma samlagningu þar sem er verið að leggja sömu töluna endurtekið saman. 

Nemendur eru þá einnig spurðir um hvort að það væri ekki hægt að setja þessi dæmi 

upp á einfaldari hátt. Margföldun er kynnt á þennan hátt sem endurtekin samlagning og 
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er meirihluti dæmanna að vinna með hana sem slíka. Nokkur dæmi í lokin horfa þá 

einnig á hana í myndrænum og rúmfræðilegum skilningi þar sem nemendur vinna með 

turna með vissum fjölda eininga eða ferhyrninga sem hafa gefna lengd og breidd. 

Umfjöllunin í bókinni Í undirdjúpunum: Margföldun endurspeglar að miklu leyti þá sem 

finna má í Sprota með fjölbreyttar gerðir af margföldunardæmum (Birna Hugrún 

Bjarnardóttir og María Ásmundardóttir, 2008).  

Ein kennsluaðferð sem hefur verið notuð frá upphafi í kennslubókum er notkun 

taflna í reikningskennslu. Ef Reikningsbók Eiríks Briem (1902) er til dæmis skoðuð er 

hægt að finna töflur fyrir allar reikniaðgerðirnar fjórar þar sem sjá má útkomu úr 

dæmum og mælt er með að þær séu lagðar á minnið. Þegar Bundgaard-bækurnar eða 

Stærðfræði handa grunnskólum eru skoðaðar þá er enn hægt að finna töflur en þær eru 

þó notaðar aðeins öðruvísi. Í þessum bókum eru töflurnar tómar og nemendur eiga að 

fylla í þær sjálfir. Þannig eru þær frekar til þess að nemendur getir séð munstur í notkun 

reikningsaðferðanna frekar en einungis til þess að leggja þær á minnið. Sproti notar þær 

á svipaðan hátt þar sem nemendur fylla út töflurnar og eru látnir finna munstur (Alseth 

o.fl., 2011f, bls. 86-95; Alseth, Arnås, Kirkegaard og Røsseland, 2011g, bls. 96-99). 

Ólíkt því sem að sést í eldri bókum er það eingöngu margföldunartaflan sem er notuð á 

þennan hátt í Sprota. Samlagningartöflur og frádráttartöflur hafa dottið út en þó eru enn 

dæmi sem að þjóna svipuðum tilgangi, þ.e.a.s. að sýna nemendum munstur í 

reikningsaðferðunum. Töflur eins og margföldunartaflan geta verið hjálplegar fyrir 

marga en geta þó ekki verið notaðar einar og sér. Til þess að nemendur læri að reikna 

dæmi sem ekki eru í töflunni þarf að fylgja með skilningur á aðferðunum sem verið er 

að nota. 

Þótt margföldun komi fram eftir að Sproti byrjar að nota orðadæmi, þá líkt og í 

samlagningu og frádrætti eru þau ekki notuð strax þegar nemendur læra um aðferðina 

heldur koma þau í næstu bók, eða Sprota 3b. Þegar það kemur að skriflegri uppsetningu 

dæma þá eru engar upplýsingar að finna í Sprota. Þau dæmi sem að nemendur ná ekki 

að leysa í huganum eru þá frekar hugsuð til þess að æfa notkun vasareiknis.  
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3.3.4. Deiling 

Í Reikningsbók Eiríks Briem er deiling skilgreind sem „… aðferð til að vita hvað ein tala 

er mörgum sinnum meiri en önnur, eða hversu mikið kemur í hvern hlut, þegar einhverri 

tölu er skift í svo eða svo marga parta… (Eiríkur Briem, 1902, bls. 18)“. Í Sprota er 

deiling skýrð einnig með þessum tveimur aðferðum. Deiling er kennd strax í kjölfar 

margföldunar í Sprota 3a. Fyrstu blaðsíðurnar í nemendabókinni byggja á því að láta 

nemendur skipta heildinni í visst marga hópa en láta svo nemendur einnig finna hvað 

ein tala er margfalt stærri en önnur (Alseth, Arnås, Kirkegaard og Røsseland, 2011e, 

bls. 109-117).  

Þetta fyrirkomulag að hafa deilingu strax í kjölfar margföldunar er aðeins ólíkt 

því sem að sjá má í Stærðfræði handa grunnskólum og Bundgaard-bókunum en er 

frekar líkt því fyrirkomulagi sem er í bókunum fyrir innleiðingu nýju stærðfræðinnar. Ef 

umfjöllun Stærðfræði handa grunnskólum er skoðuð þá er í raun ekkert efni á milli 

margföldunar og deilingar sem undirbýr beint kennslu á deilingu (Anton Sigurðsson 

o.fl., 1977). Þannig að hægt er að segja að það sé ekki eins sterk ástæða til þess að hafa 

umfjöllun á milli aðferðanna. Í Stærðfræði handa grunnskólum má þó einnig færa rök 

fyrir því að deiling sé kynnt fyrir nemendum á undan margföldun, og jafnvel á undan 

frádrætti, en í bók 1C má finna dæmi þar sem nemendur eru beðnir um að skipta stökum 

í parta (Anton o.fl., 1993, bls. 5).  

Bundgaard-bækurnar nálgast deilingu þó á aðeins annan hátt. Þar er deiling ekki 

kennd fyrr en á fjórða ári, langt á eftir margföldun. Áður en farið er í að kenna deilingu 

eru þættir talna kynntir fyrir nemendum og hvernig má skipta tölum niður í margfeldi 

smærri talna (Bundgaard, 1970, bls. 6-13). Þar sem þessar upplýsingar hjálpa við 

deilingu virkar hún vel til þess að brúa bilið á milli margföldunar og deilingar. Á móti er 

spurning hvort að það réttlæti það að færa deilingu svo seint í námsferilinn. Í Sprota 

fara nemendur einnig í gegnum verkefni sem skoðar deilanleika mismunandi talna en 

það er ekki fyrr en í síðustu bókinni, Sprota 4b (Alseth o.fl., 2011i, bls. 107). Þótt 

þekking um þáttun talna hjálpi vissulega við að leysa deilingardæmi þá hafa kennarar 

fjölda einfaldari aðferða til þess að kenna aðferðina. Það að skipta hlutum á milli er 

flestum börnum eðlislægt og gerir þeim kleift að skilja aðferðina mjög snemma. Seinni 
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höfundar hafa líklega verið sammála þessu sjónarhorni þar sem deiling var aftur færð 

nær margföldun í þeim bókum sem fjallað hefur verið hér um.  

Í Sprota er það strax kynnt fyrir nemendum að deilingardæmi geti haft afgang en 

hann er þó aldrei tengdur við brotareikning. Líkt og í margfölduninni notar Sproti ekki 

orðadæmi í deilingu þegar aðferðin er kynnt fyrir nemendum, heldur frekar í næstu bók 

þar á eftir. Dæmin sem nemendur eru látnir reikna verða flóknari með tímanum en verða 

þó aldrei það flókin að ekki sé hægt að reikna þau fljótlega í huganum. Þar spilar einnig 

inn í að líkt og í margfölduninni sleppir Sproti því alveg að kenna skriflega uppsetningu 

á deilingu og í flóknari dæmum er nemendum frekar bent á að nota vasareikni.  
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4. Samantekt og umræður 

Reikningskennsla hefur verið hluti af menntun Íslendinga í langan tíma og hefur breyst 

mikið til þess að mæta þörfum samfélagsins. Fyrstu áratugina eftir að reikningskennsla 

var sett í lög var megináhersla lögð á að kenna hagnýta stærðfræði. Samfélagið fór þó 

að krefjast fleiri og fleiri stærðfræðimenntaðra einstaklinga og stærðfræðikennsla í 

grunnskólum landsins var einfaldlega ekki að undirbúa nemendur nægilega vel undir 

það nám. Nýja stærðfræðin var svar fræðimanna við þessari þörf og hún varð 

grunnurinn af þeirri stærðfræðikennslu sem notuð er enn í dag. Það hafa þó einnig verið 

gerðar breytingar á kennslunni síðan þá en kennslubækur hér á landi hafa smám saman 

tekið út þá fræðilegu umfjöllun sem sjá mátti í fyrstu bókunum og gert umfjöllunina 

myndrænni og auðskiljanlegri. 

 Eitt af þeim atriðum sem standa út þegar þær kennslubækur sem eru notaðar 

núna eru bornar saman við eldri bækur er notkun orðadæma. Ein af áhrifum nýju 

stærðfræðinnar var fækkun orðadæma. Ein meginástæðan fyrir því að setja fyrir 

orðadæmi er að hafa stærðfræðina hagnýta fyrir nemendur. Orðadæmi leyfa nemendum 

að nota stærðfræðireglur í aðstæðum sem geta komið upp í raunveruleikanum og þannig 

þjálfað þá í daglegri notkun þeirra. Þar sem nýja stærðfræðin lagði ríkari áherslu á 

fræðilega umfjöllun fylgir það með að þessi hagnýting stærðfræðinnar fengi minna pláss 

í kennslunni. Það er þó ekki eini tilgangur orðadæma en þau æfa einnig skilning 

nemenda á reikniaðgerðunum og gefa þannig kennaranum innsýn í hvort nemendur séu 

í raun og veru að skilja hvernig á að beita þeim. Orðadæmi leyfa einnig kennurum að 

æfa nemendur í lesskilningi í gegnum stærðfræði og bjóða upp á ýmis tækifæri á að gera 

kennsluna þverfaglega. Því getur það verið áhyggjuefni ef nemendur eru ekki að fá 

nægileg tækifæri til þess að leysa orðadæmi og eru frekar settir í gegnum endurtekin 

töludæmi. Áhyggjur af versnandi lesskilningi nemenda og slakur árangur í PISA 

könnunum, sem að nota orðadæmi til að prófa skilning nemenda, hlýtur að vera ástæða 

til þess að skoða frekari notkun orðadæma í stærðfræðikennslu. Þetta þýðir þó ekki að 

henda þurfi Sprota sem kennslubók. Aukaefni eins og verkefnahefti Sprota geta hjálpað 

til en það getur í mörgum tilfellum verið best fyrir kennarann sjálfan að semja 
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orðadæmi fyrir nemendur en hann getur þá aðlagað þau að annarri umfjöllun og notað 

upplýsingar úr umhverfi nemenda til þess að gera dæmin áhugaverðari.  

 Á þessum fyrstu árum sem reikniaðferðirnar eru kenndar eru sýnidæmi ef til vill 

ekki eins nauðsynleg og á seinni árum grunnskólans þegar viðfangsefnin verða flóknari. 

Þó er mikilvægt að kennslubækur séu skýrar í því hvað er verið að spyrja um svo 

kennarinn þurfi ekki að útskýra hvert einasta dæmi fyrir nemendum. Þar sem það er 

einnig mikilvægt að nemendur reyni að skilja stærðfræðina á eigin forsendum getur 

verið erfitt að finna jafnvægi á milli þess að gera spurningar illskiljanlegar og mata 

svörin upp í nemendur. Í gegnum sögu stærðfræðikennslu hér á Íslandi hefur þróunin 

verið í átt að því að fá nemendur til þess að finna út reglur upp á eigin spýtur og frá því 

að láta þá leggja á minnið margföldunartöflur og reglur um þríliðu. 

 Þegar það kemur að uppbyggingu stærðfræðibóka hér á landi er í raun hægt að 

skipta þeim í tvennt. Þær sem komu út fyrir Royaumont þingið 1959 og þær sem komu 

eftir það. Þó að vissulega sé fjölbreytni í báðum hópum er engin stefna sem hefur haft 

jafn sterk áhrif á stærðfræðibækur og nýja stærðfræðin. Þörf nútímasamfélagsins fyrir 

fólk með menntun í raungreinum og stærðfræði hefur gert það að verkum að kennsla í 

stærðfræði hefur þurft að fara í gegnum miklar breytingar. Það þarf ekki að skoða margt 

til þess að sjá að það samfélag sem var hér á landi fyrir tæpri öld síðan er engan vegin 

sambærilegt við það samfélag sem Íslendingar hafa núna og stærðfræði er ekki eini  

hluti menntakerfisins sem hefur þurft að breytast. Það er þó hægt að sjá að þær 

breytingar sem voru gerðar að einhverju leyti teknar til baka en á síðustu áratugum hafa 

kennslubækur verið að færa sig frá þeim fræðilega orðaforða sem finna mátti í 

Bundgaard-bókunum sem komu út strax í kjölfar innleiðingar nýju stærðfræðinnar. 

Innihaldið hefur þó ekki horfið en í stað þess að tala um mengi, víxlreglur og fleira eru 

nemendur látnir læra hugsunina sem fylgir hugtökunum í gegnum myndir, hluti og 

dæmi. 

 Það helsta sem nýja stærðfræðin gaf reikningskennslu eru verkfærin til þess að 

vinna með reikniaðgerðir á fjölbreyttari hátt en einföld töludæmi. Með mengjum var 

hægt að gera reikniaðferðirnar aðgengilegri með því að skipta kennslunni í fleiri þrep. 

Þannig var stökkið á milli þeirra minnkað og á sama tíma bættist við kennsla í 



34 
 

stærðfræðilegri hugsun. Nemendur gátu æft sig í þeirri hugsun sem fylgdi nýjum 

aðferðum án þess að þurfa að nota aðferðirnar sjálfar og voru þannig betur undirbúnir 

þegar þær voru svo loks kynntar. Þessar breytingar gerðu þó einnig það að verkum að 

kennsla reikniaðgerðanna var dreifð yfir fleiri ár, þrátt fyrir vaxandi lengd 

skólaskyldunnar. 

 Þótt ýmislegt hafi breyst í kennslu á reikningi þá hefur sú röð sem aðferðirnar 

eru kynntar fyrir nemendum haldist eins. Samlagning er kynnt fyrst en þegar nemendur 

eru búnir að læra á talnakerfið og að telja stærðir er næsta augljósa skrefið að leggja 

tvær stærðir saman. Á meðan eldri bækur hoppuðu beint frá talnakerfinu yfir í 

samlagningu má sjá í nýrri bókum að nemendur eru þjálfaðir í því að hugsa um mengi, 

stök og stærðir áður en farið er í samlagningu, jafnvel þó að ekki sé talað um hugtökin 

sem fylgja því. Ofan á þetta eru einnig mun fleiri greinar af stærðfræði sem að 

nemendur komast í snertingu við á fyrstu árunum. Í námskránni frá 1929 voru 

nemendur eingöngu í reikningi fyrstu þrjú árin (Helgi Elíasson, 1944, bls. 27). Í 

núverandi aðalnámskrá þurfa nemendur á fyrstu fjórum árunum einnig að fara í gegnum 

rúmfræði, rökfræði, tölfræði, líkindi, algebru og fleira. Þetta veldur því að nemendur 

taka fleiri ár í það að læra reiknisaðferðirnar fjórar, þrátt fyrir lengingu skólagöngunnar 

á þessum tíma. Kennarar hafa þó í rauninni frelsi til þess að kynna reiknisaðferðirnar á 

þann hátt sem þeim finnst henta en í Sprota er til dæmis margföldun og deiling ekki 

kennd fyrr en á þriðja ári. 

 Fjölgun viðfangsefna er þó ekki eina breytingin sem sést í kennslubókum heldur 

er einnig aukin áhersla í fjölbreytni í dæmum. Nemendur fá ekki einungis dæmi sem 

töludæmi eða orðadæmi heldur þurfa þeir einnig að vinna með myndir, spil og margt 

annað við nám sitt í stærðfræði. Þessi nálgun getur sérstaklega hjálpað til á fyrstu 

árunum þar sem ekki er hægt að reikna með að nemendur séu læsir en þá geta þeir samt 

nálgast stærðfræðina í gegnum myndir og snertanlega hluti. 

Ef kennslubókin Sproti er skoðuð í samanburði við Reikningsbók Elíasar 

Bjarnasonar er hægt að sjá töluverðan mun á þeirri áherslu sem sett er á skriflega 

uppsetningu dæma. Elías kennir skriflega uppsetningu á dæmum um leið og nemendur 

læra aðferðirnar en í Sprota byrja nemendur ekki að setja upp dæmi í samlagningu og 
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frádrætti fyrr en þeir eru farnir að reikna með þriggja stafa tölum og fara aldrei í 

gegnum uppsetningu á margföldunar- og deilingardæmum. Þessar breytingar í kennslu 

skriflegrar uppsetningar, sem fyrir hundrað árum var kennd strax í upphafi, bendir til 

þeirra breytinga sem hafa orðið í samfélaginu. Nú á dögum eru svo gott sem allir með 

tölvu í vasanum sem að getur ekki einungis reiknað fyrir þig, heldur einnig farið á netið, 

hringt símtöl og margt fleira. Þótt uppsetning dæma á blaði sé vissulega hentugur 

hæfileiki er ekki hægt að neita því að það er orðið mun líklegra að þú hafir tölvu fyrir 

framan þig en blað og blýant. Þótt mekanískir vasareiknar hafi verið til á fimmta 

áratuginum þá var það ekki verkfæri sem að algengt var að fólk væri með á sér allan 

daginn (Stoll, 2003, bls. 92). Þegar stafrænir vasareiknar urðu ódýrir og í almannaeign 

varð til meiri umræða um hlutverk þeirra í kennslu. Við upphaf 21. aldar voru sífellt 

fleiri kennarar að nota vasareikna við kennsluna og rannsóknir sýndu að þeir höfðu 

jákvæð áhrif á bæði stærðfræðiþekkingu nemenda sem og viðhorf þeirra til stærðfræði 

(Ellington, 2003, bls. 433). Það er þó ekki fyrr en með vaxandi notkun snjalltækja á 

síðustu árum sem hægt var að reikna með að allir væru með vasareikni á sér. Því má 

telja það eðlilegt að áherslan sé lögð á að kenna nemendum að reikna í huganum, nota 

vasareikni í það sem þú nærð ekki að leysa á þann hátt og að því loknu fara í það að 

kenna nemendum að setja upp dæmi á blað. Líkt og reikningur með talnagrind er 

spurning hvort að uppsetning reikningsdæma á blað eigi smám saman eftir að hverfa úr 

þekkingu almennings þegar allir geta notað símann til að reikna fyrir sig. 

Kennarar hafa að mörgu leyti meira frelsi undir núverandi aðalnámskrá til þess 

að skipuleggja nám nemenda sinna en á móti kemur að ábyrgð þeirra er meiri. 

Kennslubækur eins og Sproti, Í undirdjúpunum og Viltu reyna? eru allar góðar og 

nothæfar bækur eins lengi og kennarinn er vakandi fyrir því hvar styrkleikar 

kennslubókanna eru og hvar má finna veikleika. Fjölbreytileiki nemenda nú á dögum 

þýðir að í flestum tilfellum er ekki einfaldlega hægt að taka eina bók og draga alla í 

gegnum hana. Kennarinn þarf á sama hátt að skilja nemendur sína og velja efnið sem 

þeir fara í gegnum út frá því. Opið skipulag aðalnámskráarinnar gerir einnig það að 

verkum að hann þarf að taka sjálfur ákvarðanir um hvað það er sem skiptir máli að 

nemendur læri og lögð sé áhersla á. Í þeirri ákvarðanatöku getur verið gagnlegt fyrir 
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kennara að vita sögulegan bakgrunn stærðfræðibóka en þrátt fyrir að atburðir og 

einstaklingar séu gleymdir er enn hægt að sjá áhrif þeirra í kennslubókum í dag.  
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