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Ágrip  

Markmið þessa verkefnis er að skoða hvernig það hjálpar nemendum á unglingastigi að 

kunna margföldunartöfluna og hvar þeir nýta hana. Í upphafi er fjallað um nám í 

margföldunartöflu og þá kosti sem færni í henni hefur. Síðan eru dæmi í íslenskum 

kennslubókum greind til að komast að því hvar nemendur geta nýtt sér margföldunartöfluna. 

Rannsóknarspurning í verkefninu er: Hvernig hjálpar kunnátta í margföldunartöflunni 

nemendum á unglingastigi að leysa verkefnin sem þeir fást við. Niðurstaða greiningar gefur 

það til kynna að nauðsynlegt sé að nemendur kunni margfeldi töflunnar og geti nýtt sér þau í 

námi á unglingastigi. Það eykur skilning og sparar tíma. Kennarar ættu því að leggja áherslu á 

það að rifja margföldunartöfluna upp með nemendum sínum þegar þeir hefja nám á 

unglingastigi.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til B.Ed. Prófs við deild faggreinakennslu, 

Menntavísindasviðs Háskóla Íslands. Í námi mínu hef ég haft mikinn áhuga á 

kennsluaðferðum sem virðast hafa fest í sessi í stærðfræðikennslu og jafnvel verið notaðar í 

hundruð ára. Ég vil fá betri tilfinningu fyrir því af hverju ákveðnar kennsluaðferðir eru 

notaðar. Þannig kviknaði hugmyndin að þessu verkefni. Ég vona að ritgerðin komi til með að 

veita lesendum innsýn í umfjöllunarefnið og hjálpa þeim að móta eigin skoðun á því.  

Ég vil þakka leiðbeinanda og fjölskyldumeðlimum sem hjálpuðu mér við að láta 

ritgerðina verða að veruleika. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. 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, 10.maí 2019 

 

___________________________________  
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1 Inngangur  

Í íslenskum skólum byrja nemendur að læra margföldun í þriðja og fjórða bekk. Mikið er af 

dæmum sem þeir reikna og ef þeim miðar vel ná þeir fljótt tökum á margföldun. Oft læra 

þeir margföldunartöfluna utanbókar og geta þá notað minnið til þess að kalla fram 

margfeldin. Á miðstigi grunnskólans er áfram lögð áhersla á margföldun, en þá eru tölurnar 

mun stærri. Nemendur nota þá ekki einungis minnisaðferðir, heldur reikniaðferðir til að fá 

lausnir við dæmunum, eins og sést í kennslubókum (Alseth, Kirkegaard, Nordberg og 

Røsseland, 2011). Þegar komið er á unglingastig, er það yfirleitt svo, að nemendur fá í 

hendurnar reiknivélar sem þeir eiga að nota sér til aðstoðar við lausnir á dæmum og 

verkefnum. Þá er ekki víst að þeir haldi við kunnáttu í reikniaðferðum sem kenndar voru 

áður.  

 Hugmyndin á bak við þetta er að nemendur, sem eru komnir lengra í stærðfræði, fáist 

við flóknari dæmi og þar eigi einfaldur reikningur ekki að tefja við verkefnalausnir. Þetta er 

rétt að vissu leyti og það auðveldar nemendum svo sannarlega að nota reiknivélar, en heili 

mannsins býr yfir miklum hæfileikum við að kalla fram svör við einföldum dæmum á 

örskotsstundu og oft er það mun fljótlegra en að slá dæmin inn í reiknivél.  

 Í dag er mjög auðvelt er að nálgast reiknivélar. Þær eru til dæmis í öllum snjallsímum 

og margir hafa slík tæki við hendina öllum stundum. Því má velta því fyrir sér hvort 

nauðsynlegt sé að kenna nemendum að margfalda án reiknivélar. Ef svo er ekki hættir 

kennsla á margföldunartöflu að skipta nokkru máli og þá þarf ekki að kenna hana lengur. 

Hvort þetta stenst er þó mjög flókið að rannsaka. Utanaðkomandi þættir geta haft áhrif á 

niðurstöðuna, til dæmis ólíkir kennsluhættir, umhverfi og námsörðugleikar og því yrði slík 

rannsókn gríðarlega umfangsmikil.  

 Markmið þessa verkefnis er að skoða nokkra þætti, þar sem þekking á 

margföldunartöflunni hefur áhrif á stærðfræðinám nemenda á unglingastigi. Námsefni 8., 9. 

og 10. bekkjar verður skoðað með það að markmiði að svara hvort það sé nemendum 

gagnlegt að kunna margföldunartöfluna. Greining námsefnisins verður gerð með þeim hætti 

að valdir verða ákveðnir kaflar úr íslensku námsefni á unglingastigi og þeir skoðaðir með tilliti 

til þekkingar á margföldunartöflu.  

Í verkefninu verður leitast við að svara rannsóknarspurningunni: Hvernig hjálpar 

kunnátta í margföldunartöflunni nemendum á unglingastigi að leysa verkefnin sem þeir fást 

við.  
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2 Margföldun 

Eins og lesa má í nafni hugtaksins snýst margföldun um það að gera mörgum sinnum fleiri 

(Árni Böðvarsson, 1988). Nákvæm stærðfræðileg skilgreining á margföldun er flóknari en svo 

að hún eigi erindi í þessa ritgerð. Hér er látið nægja að skýra margföldun sem endurtekna 

samlagningu. Deiling er reikniaðgerð sem er náskyld margföldun. Í raun má segja deiling sé 

andhverfa margföldunar. Þess vegna þjálfast þeir sem læra margföldun, í deilingu á sama 

tíma. Þessar tvær reikniaðgerðir, ásamt samlagningu og frádrætti eru grundvallar 

reikniaðgerðir stærðfræðinnar. Þær leggja grunninn að flóknari stærðfræðinámi, til að 

mynda á unglingastigi grunnskóla.  

 

2.1 Nám í margföldun 

Þegar tæknin þróast jafn hratt og í dag er erfitt fyrir kennara að undirbúa nemendur sína 

undir framtíðina. Líklegt er að stór hluti þeirrar atvinnu sem nemendur koma til með að 

starfa við sé ekki einu sinni til í dag. Hvernig er því hægt vita hvað sé mikilvægt að kenna. Líkt 

og í öðrum fögum þurfa stærðfræðikennarar að fást við þessa áskorun. Reglulega koma upp 

nýjar stefnur sem eiga að bylta stærðfræðikennslu. Þó þær séu margar hverjar 

framúrstefnulegar og ólíkar innbyrðis virðast þær allar eiga það sameiginlegt að hafa það að 

markmiði að byggja upp færni sem nemendur geta nýtt sér í áframhaldandi námi. Þessa 

færni eiga þeir að skilja vel og geta notað í tengslum við annan reikning (Carpenter og Lehrer, 

1999, bls. 20). Flestir líta svo á að mikilvægt sé, að nemendur læri að margfalda á fyrstu 

stigum skólagöngu óháð hvaða menntastefnu er fylgt. Margföldun leggur grunn að flóknari 

stærðfræði og þessa færni verður að kenna með þeim hætti að nemendur geti nýtt sér hana 

á margvíslegan hátt.  

Það hvernig nemendum er kennt að margfalda getur haft áhrif á það hvort nemendur 

geti nýtt sér hana síðar meir. Það má líta svo á að hægt sé að leysa stærðfræðidæmi á tvo 

vegu. Annars vegar með því að fylgja fyrir fram ákveðnum skrefum og hins vegar með því að 

beita eigin rökum við að reikninginn. Skrefin sem á að fylgja geta til dæmis verið að setja gildi 

inn í formúlur eða að fara nákvæmlega eftir því sem gert er í sýnidæmi.  

Það að fylgja skrefum er algengt þegar formlegt skólabókanám á sér stað. Nemendum 

getur tekist að svara dæmum rétt án þess þó að átta sig á því hvers vegna þeir svara þeim 

með aðferðunum sem þeir notuðu. Þeir vita til hvers er ætlast í dæminu og fylgja skrefum 

sem þeir voru búnir að læra fyrir fram. Þessu má líkja við það þegar börnum á leikskólaaldri 

er kennt að telja. Ekki er lögð áhersla á það af hverju tveir kemur á eftir einum heldur, heldur 

er röð talnanna sett fram sem staðreynd og nemendur læra einfaldlega með minninu. 

Tölurnar eru þuldar upp í réttri röð í sífellu þangað til barnið hefur lært að telja upp í tíu. Ekki 
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þarf að beita rökhugsun við þetta og enginn dregur röð talnanna í efa (Björklund, 2010, bls. 

82). 

Þegar reikna á dæmi úr daglegu lífi er líklegra að beita þurfi rökum fyrir fram ákveðnum 

skrefum til að komast að svarinu, en það er önnur leið við að leysa stærðfræðidæmi. Maður 

sem þarf að reikna hversu margar evrur hann fær fyrir krónurnar sínar mun líklega ekki leita 

uppi aðferðina í sýnidæmum stærðfræðibókar. Hann áttar sig á því hvernig þetta megi reikna 

og beitir rökhugsun um leið. Börn á leikskólaaldri sem hafa lært að telja geta beitt reikningi, 

án þess að nokkur sé að kenna þeim sérstaka aðferð til þess, ólíkt því þegar þeim var kennt 

að telja (Björklund, 2010, bls. 82). Þá eru þau að beita rökhugsun, líkt og maðurinn með 

krónurnar.  

Þegar kemur að því að læra margföldun, þá sérstaklega hvernig reikna eigi ákveðin 

margföldunardæmi, er hægt að beita báðum aðferðum sem fjallað er um hér að ofan. Þegar 

kennari segir nemenda sínum að tvisvar sinnum þrír séu sex er ólíklegt að nemandinn dragi 

það í efa. Muni hann svarið, hefur hann lært að margfalda tvo með þremur með því að leggja 

á minnið staðreyndir kennarans, þó svo að ekki sé um eiginleg skref að ræða. Vandamálið við 

þetta er að þessa þekkingu getur nemandi ekki yfirfært á fleiri margföldunardæmi. Hann veit 

ekki af hverju tvisvar sinnum þrír eru sex. Sama gæti verið uppi á teningnum þegar 

nemendur læra margföldunartöfluna með því að þylja hana upp aftur og aftur. Þá þekkja þeir 

stök margfeldi en draga ekki af náminu annan lærdóm. Ef margföldun er kennd með því að 

útskýra vel hvað átt er við með margföldun, þá geta nemendur þróað sínar eigin aðferðir við 

að reikna.  

 Í íslenska námsefninu Sprota (Alseth, Kirkegaard og Røsseland, 2010), sem ætlað er 

yngsta stigi grunnskóla er þessum tveimur aðferðum blandað saman. Lögð er áhersla á að 

nemendur skilji eðli margföldunar, en einnig að þeir læri svör ákveðinna margföldunardæma 

utanbókar og séu fljótir að kalla þau fram.  

 

2.2 Margföldunartaflan 

Margföldunartaflan sem fjallað er um hér er taflan sem hefur hingað til verið kennd í 

kennslubókum hér á landi, en hún er margfeldi allra mögulegra heilla talna upp í níu. Sú 

margföldunartafla er tól sem er notað víða, sérstaklega í grunnskólum og á að hjálpa 

nemendum að öðlast færni í margföldun. Hún er nýtt til þess að leggja á minnið margfeldin 

líkt og um staðreyndir sé að ræða.  

Kennsla á margföldunartöflunni hefur lengi verið mikilvægur hluti af stærðfræðikennslu. 

Það að kunna margföldunartöfluna þótti, áður fyrr, nokkurs konar forsenda þess að ganga 

vel í stærðfræði síðar meir. Í bókinni Mathematics Education Across Time and Place (O´Shea, 
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2016, bls. 276) segir Robert Carter frá raunum sínum af stærðfræðinámi á Bretlandseyjum 

við lok 19. aldar. Í lok hvers skólaárs voru landspróf lögð fyrir alla nemendur í landinu. Prófin 

snérust aðallega um reikning. Í fjóra mánuði lærði hann ekkert nema hugsunarlaus 

samlagningadæmi og margföldunartöfluna. Krakkarnir kölluðu þessi próf 

ríkisstjórnarreikninginn, vegna þess að skólanum var greitt fjármagn eftir því hversu vel 

nemendurnir stóðu sig í prófinu.  

 Kennsla í reikningi sem þessum fer enn fram í dag, en sem betur fer ekki með sama 

hætti. Þessi tiltekna kennsluaðferð hefur þó oft átt undir högg að sækja. Reglulega hafa 

komið upp raddir sem mótmæla því að kenna eigi margföldunartöfluna. Þetta átti 

sérstaklega við þegar vinsældir nýju stærðfræðinnar svokölluðu stóðu sem hæst (Trivett, 

1980, bls. 21). Í nýju stærðfræðinni átti að breyta áherslum stærðfræðimenntunar þar sem 

hagnýting og tenging við aðrar vísindagreinar áttu að vera í brennidepli. Nemendur áttu að 

uppgötva stærðfræði frekar en að meðtaka hana (Kristín Bjarnadóttir, 2013, bls. 215).  

Nýja stærðfræðin náði þó ekki að festast í sessi og í dag er margföldunartaflan kennd 

sem grunnur í margföldun víða, bæði hér heima og erlendis (Alseth, Kirkegaard og 

Røsseland, 2010).  

Það eru þó enn ekki allir á sama máli um það hvort kenna eigi nemendum 

margföldunartöfluna. Árið 2014 var gefin út ný námskrá Í Bretlandi. Þar var lögð mikil áhersla 

á að nemendur lærðu staðreyndir. Þar á meðal var kennslu á nýju margföldunartöflunni 

breytt þannig að nemendur ættu að læra margfeldi allra talna upp í 12, í stað 10 eins og áður 

þekktist. Menntafræðingar í Bretlandi voru margir hverjir æfir yfir þessu og sendu fjölmiðlum 

þar í landi opið bréf þar sem þessu var mótmælt. Þeir vildu meina að lærdómur sem þessi 

gerði nemendur ekki færari í því að beita þekkingu og leysa vandamál, heldur að hann myndi 

forheimska nemendur. (Press Association, 2013). 

Þrátt fyrir þetta er það svo að hæfni margföldun er mikilvægur í þáttur í stærðfræðinámi 

og þurfa nemendur að öðlast hæfni í reikningi til þess að geta leyst flóknari 

stærðfræðiverkefni. Margföldunartaflan hjálpar við að þjálfa þess hæfni (Cimen, 2014, bls. 

593). Þess vegna hlýtur það að vera mikils virði að nemendur fái góða kennslu í margföldun, 

til þess að þeir geti reiknað með góðum árangri. 

Franski stærðfræðingurinn Silvestre François Lacroix hélt því fram í bók sinni árið 1816 

(Lacroix, bls. 17) að margföldunartaflan væri það mikilvæg, að stækka ætti hana þannig að 

stærsta talan sem er margfaldað með væri talan 60. Nemendur áttu þá að læra 58 sinnum 34 

og þar fram eftir götunum. Þetta var á þeim tíma sem reiknivélar voru ekki komnar til 

sögunnar og flest allt þurfti að reikna í höndunum. Í dag kemur það sjaldan fyrir að þörf sé á 

að margfalda saman svo háar tölur án reiknivélar. 
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 Þar sem skiptar skoðanir eru á þessu er verðugt að skoða hvernig íslensk yfirvöld 

segja að fara eigi að. Ef stærðfræðihluti aðalnámskrár grunnskóla (2013) er skoðaður má sjá 

að hvergi er minnst á margföldunartöfluna í aðalnámskrá og af því má álíta svo, að það sé 

undir grunnskólum og kennurum komið hvort þeirra námskrá innihaldi kennslu í 

margföldunartöflu. Á einum stað er minnst á margföldun í núverandi aðalnámskrá. Það er í 

hæfniviðmiðum við lok 4. bekkjar. Þar stendur 

  

„tekið þátt í að þróa hentugar aðferðir sem byggja á eigin skilningi við að reikna 

samlagningar-, frádráttar-, margföldunar- og deilingardæmi,” 

 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 214) 

  

Af þessu er hægt að túlka að margföldunartaflan flokkist undir hentugar aðferðir við að 

reikna margföldunardæmi. Það er þó undir hverjum og einum kennara komið hvort hann 

meti að svo sé. Skoðanir kennara eru ólíkar og því er ekki víst að öllum finnist að 

utanbókarlærdómur á margföldunartöflunni sé dæmi um hentuga reikningsaðferð. Af því má 

leiða líkur að ekki allir skólar kenni margföldunartöfluna.  

Þar sem aðalnámskrá veitir ekki miklar upplýsingar má skoða kennsluáætlanir íslenskra 

grunnskóla, til þess að átta sig betur á því hvaða sess margföldunartaflan skipar í 

stærðfræðinámi hér á landi. Inni á vefsíðum grunnskólanna má oft finna námskrá eða 

kennsluáætlun stærðfræðikennslu. Þar má sjá að skólar eru með mismunandi áherslur á 

kennslu á margföldunartöflunni. Í einum skóla er það tekið skýrt fram að nemendur þreyti 

kannanir úr margföldunartöflunni reglulega yfir skólaárið. Svo virðist sem það sé stór hluti 

kennslu að nemendur kunni margföldunartöfluna utanbókar (Snælandsskóli, e.d.). Í nokkrum 

skólum er ekki minnst einu orði á hana sem gefur það til kynna að hún sé annað hvort ekki 

kennd, eða mjög lítil áhersla lögð á hana (Austurbæjarskóli, e.d., Fellaskóli, e.d.). Í 

kennsluáætlun flestra skóla er minnst á að nemendur þurfa að kunna margföldunartöfluna, 

en hvergi er að finna kennslu á henni í áætluninni (Kársnesskóli, e.d., Giljaskóli, e.d., 

Ísafjarðarskóli, e.d.). Við yfirlit á kennsluáætlunum má einnig sjá að oft er ekkert minnst á 

margföldunartöfluna í kennsluáætlunum þriðja og fjórða bekks, en í fimmta bekk eiga 

nemendur að rifja hana upp. Hún hlýtur því að vera partur af dulinni námskrá víða.  

 Í kennslubókunum Sprota (Alseth, Kirkegaard, og Røsseland, 2010) ætluðum yngsta 

stigi er byrjað á því að kenna margföldun sem endurtekna samlagningu. Þegar nauðsynlegur 

skilningur hefur náðst á þessu, læra nemendur að margfalda saman tölur úr 



14 

margföldunartöflunni, bæði með beinum hætti og í formi orða- eða myndaverkefna. 

Samhliða þessu tekur kennari ákvörðun um það, hversu vel hann ætli að láta nemendur sína 

læra margföldunartöfluna. Bókin gerir engar kröfur um það að nemendur þurfi að læra 

margföldunartöfluna betur.  

Þegar fjallað er um kennslu á margföldunartöflunni er ekki nóg að ræða einungis um það 

hvort eigi að kenna hana, heldur verður einnig að fjalla um hvernig eigi að kenna hana. Það 

er ekki til ein leið til þess að leysa margföldunardæmi. Það þarf að velja mismunandi aðferðir 

fyrir mismunandi dæmi. Hér verður þó fjallað sérstaklega um aðferðir til þess að leysa 

margföldunardæmi sem tilheyra margföldunartöflunni. Aðferðirnar við lausnir á þessum 

dæmum eru fjölmargar og oft er það svo að einstaklingar blanda saman aðferðum og búa 

jafnvel til nýjar. Eina af þessum aðferðum mætti kalla utanbókarnám. Þá er einungis notast 

við minnið til að kalla fram svörin, líkt og menn muna staðreyndir (Huber, Fischer, Moeller og 

Nuerk, 2013, bls. 1 ). Þessi aðferð getur reynst mörgum nemendum erfið og hefur verið 

gagnrýnd fyrir það að leggja litla áherslu á skilning (Boaler, 2015, bls. 1).  

Rannsóknir benda þó til þess að aðferðin hafi einnig kosti. Í breskri rannsókn var 

margföldunarpróf lagt fyrir átta til tólf ára nemendur í grunnskóla (Steel and Funnel, 2001, 

bls. 49). Nemendurnir áttu að svara nokkrum dæmum sem voru margfeldi tveggja talna 

minni en 10 í huganum. Þeir áttu bæði að reyna að svara rétt og hratt. Niðurstöðurnar leiddu 

það í ljós að nemendur sem kunnu margföldunartöfluna leystu dæmin á prófinu og unnu 

hraðar en þeir sem notuðu aðrar aðferðir. Nemendurnir voru einnig líklegri til þess að svara 

dæmunum rétt. Gallinn við rannsóknir á borð við þessa er þó sá, að til þess að niðurstöður 

reynist marktækar verður að skoða þá kennslu sem þátttakendurnir hafa fengið áður en 

rannsóknin fór fram. Það er mögulegt að þátttakendunum hafi verið kennd 

margföldunartaflan með því að leggja hana á minnið og ekki fengið þjálfun í öðrum 

aðferðum. Ef svo er, þá er allt eins líklegt að hægt væri að framkvæma aðra eins rannsókn, 

þar sem nemendur hafa fengið kennslu í annarri aðferð og fá út allt aðrar niðurstöður.  

Það er þó ekkert vafamál að það er hægt að læra margföldunartöfluna með 

utanbókarnámi og það hefur verið rannsakað hvernig megi útfæra utanbókarnámið þannig 

að það taki minna pláss í kennslunni. John Trivett (1980) skrifaði grein þar sem hann veltir 

þessu fyrir sér. Hann álítur að ekki þurfi að læra margföldunartöfluna utanbókar, heldur megi 

læra hana með því að skoða töfluna sem mynstur. Þá sjá nemendur töfluna fyrir sér í 

huganum og átta sig á mynstrinu sem hver tölustafur myndar. Í því sambandi má til dæmis 

nefna 9 – sinnum töfluna þar sem má sjá flott mynstur: 9 – 18 – 27 – 36 – 45 – 54 – 63 – 72 - 

81. Þetta álítur Trivett (1980) að leiði til betri skilnings á margföldunartöflunni. 

Leið sem farin er í Kína þykir líkleg til árangurs. Þar læra nemendur aðeins helminginn af 

margföldunartöflunni enda kemur sama dæmið alltaf fram tvisvar, t.d. 2 sinnum 8 og 8 
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sinnum 2. Samhliða náminu á töflunni læra þeir víxlreglu margföldunar og þannig ná þeir að 

læra alla margföldunartöfluna. Þá þarf ekki að læra eins mörg dæmi utanbókar. Í Kanada 

læra nemendur alla margföldunartöfluna, sem veldur því að annað hvort tekur kennslan 

lengri tíma eða að staldrað er í styttri tíma við hvert dæmi. Rannsóknir á þekkingu á 

margföldunartöflunni leiða það í ljós að kínverskir nemendur standa betur að vígi en þeir 

kanadísku í þessari færni. Kínverskir nemendur standa sig þó einnig betur á flestum sviðum 

stærðfræðinnar en þeir kanadísku svo að hér er ekki ólíklegt að utanaðkomandi breytur hafi 

áhrif á niðurstöðu rannsóknarinnar (Cimen, 2014, bls. 593). 
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3 Ávinningur  

Þó að margar aðferðir séu til við nám á margföldunartöflunni eru þær flestar svipaðar og 

byggja á minnisaðferðum. Hvort ein sé betri en önnur má deila um en markmið þeirra er 

alltaf það sama, að nemendur nái tökum á margföldun talnanna í töflunni. Þegar nemendur 

hafa öðlast þessa færni eiga þeir að geta nýtt hana síðar meir. Hér er rætt um þann ávinning 

sem þekking á margföldunartöflunni skapar. 

 

3.1 Hraði 

Þegar nemendur læra stærðfræði er ekki eina markmiðið að ná að svara dæmunum rétt. 

Nemendur þurfa einnig að berjast við tímapressu. Námsefnið sem þeir fá í hendur er mjög 

mikið og það þarf að vinna vel til þess að komast yfir allt saman. Nemendurnir vinna flestir 

eftir sömu áætlun en eru eins og gefur að skilja ekki allir jafn fljótir að reikna.  

 Jo Boaler (2015, bls. 1) álítur að ekki séu tengsl á milli þess að reikna hratt og vera góður 

í stærðfræði, að þeir sem séu fljótastir að reikna tíu dæmi séu ekki þeir sem eru bestir í 

stærðfræði. Hún vill meina að þetta sé algengur misskilningur sem verður til þegar nemendur 

læra, staðreyndir í stærðfræði, utanbókar. Hún nefnir margföldunartöfluna sérstaklega í 

þessu samhengi.  

Nemendur sem kunna aðferðir vel eru oftast fljótir að beita þeim og komast að svarinu. 

Það á þó ekki alltaf við. Nemendur geta haft góð tök á aðferðum en fara samt hægt yfir. Það 

er því ekki hægt að fullyrða að þeir nemendur sem eru fljótir að reikna séu betur staddir. 

 Það eru aðrir þættir stærðfræðináms sem hraði hefur áhrif á. Það er mjög algengt að 

nemendur í grunnskóla þurfi reglulega að þreyta stærðfræðipróf. Oftast fá þeir ákveðinn 

tíma til þess að leysa tiltekinn fjölda af dæmum. Mikilvægt er að nemendurnir nái að leysa öll 

dæmin innan tímarammans sem þeir hafa. Annars er hætt við því að niðurstaða prófsins 

endurspegli ekki færni nemandans.  

Segjum að nemandi eigi að leysa próf með átta dæmum. Hann fær klukkutíma til þess að 

leysa dæmin, en hann vinnur ekki nógu hratt. Þegar klukkutíminn er liðinn hefur hann 

einungis náð að leysa fimm af dæmunum átta. Eðlilega fær hann ekki hæstu einkunn í 

prófinu og ekki er hægt ákvarða hver færni hans er út frá niðurstöðu prófsins. Ef nemandinn 

hefði náð að klára öll dæmin hefði betur mátt ákvarða hvar hann stæði.  

Nú komum við að margföldunartöflunni. Nemendur, sem þekkja margföldunartöfluna 

vel og kunna öll margfeldi hennar, eru einnig fljótari að kalla fram margfeldin. Þeir þurfa ekki 

að beita sérstakri reikningsaðferð og þurfa því varla að hugsa til þess að svara (Cimen, 2014). 

Tökum dæmi um tvo ólíka nemendur. Annar kann margföldunartöfluna vel en hinn ekki eins 
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vel. Seinni nemandinn treystir þess í stað á að nota tvisvar og fimm sinnum töfluna til þess að 

prófa sig áfram og fikra sig í áttina að svarinu. Þegar nemendur eru spurðir hvað sjö sinnum 

sex sé veit sá sem kann margföldunartöfluna svarið um leið. Hinn byrjar á því að rifja upp 

hvað sjö sinnum fimm er og bætir síðan sjö við. Báðir hafa skilning á dæminu og svara rétt en 

sá fyrri svarar örlítið fyrr. Nokkrar sekúndur til eða frá ættu nú kannski ekki að skipta 

höfuðmáli en hvað þegar nemendurnir hafa leyst tíu dæmi. Þá hlaðast sekúndurnar upp og 

þá verður sá sem ekki kann margföldunartöfluna töluvert lengur með dæmin.  

Oftast er það þannig að nemendur fá í hendurnar mikið af dæmum sem þeir eiga að 

reikna til þess að ná upp tiltekinni færni. Yfirleitt eru dæmin hluti af kennslubókum eða 

æfingaheftum. Mikilvægt er að nemandi leysi nógu mörg dæmi til þess að hann nái tökum á 

tiltekinni færni. Námsefnið sem nemendur á unglingastigi fást við byggir yfirleitt á því sem 

nemendurnir hafa áður lært. Það getur til dæmis verið hluti af færninni að margfalda þó svo 

að það sé ekki meginmarkmið dæmisins. 

 

3.2 Tölur og reikningur 

Allir þeir sem læra stærðfræði verða að öðlast góða færni í að vinna með tölur og nota þær á 

réttan hátt í reikningi. Þessa færni verður að þjálfa vel, en stór hluti stærðfræðináms á 

yngstu stigum snýst um það. Þannig eru nemendur undirbúnir undir nám í flóknari 

stærðfræði (Alseth, Kirkegaard, og Røsseland, 2010). 

Í kennslubókunum sem fjallað er um hér er það víða notað sem markmið að nemendur 

öðlist aukinn talnaskilning en það getur meðal annars falið í sér skilning á stærð talna. 

Hugtakið má einnig skýra á þann hátt að þeir sem hafi öðlast talnaskilning geti beitt tölum og 

notað í daglegu lífi (Van de Walle og Watkins, 1992). Það gæti þó líka átt við um hugtakið 

talnalæsi (e. numeracy). Það er, eins og hugtakið gefur til kynna að vera læs á tölur og getað 

notað þær (O‘ Donoghue, bls. 47). 

Jo Boaler (2015, bls. 1) hefur fjallað mikið um hugtak sem á ensku nefnist number sense. 

Hún vill meina að hugtakið, sem má kalla á íslensku talnaskyn sé það að geta farið frjálslega 

með tölur. Hún álítur að þeir sem hafi gott talnaskyn geti látið tölurnar vinna fyrir sig og að 

þeir þurfi því ekki að muna tiltekin margfeldi (Boaler, 2015, bls. 2). 

Öll þessi hugtök eiga það sameiginlegt að byggja á því að nemendur öðlist færni í því að 

vinna með tölur, hvort sem það er í áframhaldandi námi eða daglegu lífi. Í grunnskólanámi 

reikna nemendur tugakerfinu. Það er talnakerfi með grunntöluna 10. Í tugakerfinu er alltaf 

unnið með tíu tákn, tölurnar núll til níu. Þegar nemendur reikna eru þeir að heimfæra svör 

dæmanna yfir á tugakerfi. Með því að reikna mikið af dæmum öðlast nemendur færni í þessu 

og því má segja að margfeldin í margföldunartöflunni séu minnisatriði úr tugakerfinu. 
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 Færni í reikningi innan tugakerfis stuðlar meðal annars að auknum skilningi á tuga- og 

almennum brotum sem mikið þarf að nota í stærðfræðinámi á unglingastigi. (Lortie-Forgues, 

Tian og Siegler, 2015, bls. 202). Af þessu má álykta að þekking á margföldunartöflu hjálpi 

nemendum að öðlast skilning á flóknari reikningi innan tugakerfisins.  

 Fimi (e. fluency) er hugtak sem ekki hefur verið nefnt áður. Fimi í margföldun krefst 

þess að nemendur blandi saman skilningi og reikningsfærni. Þeir sem hafa fimi vinna það 

með fljótum og árangursríkum hætti, en hafa um leið skilning á því sem þeir gera. Það að 

læra margföldunartöfluna einungis utanbókar er ekki fimi. Fimi inniheldur dýpri skilning og 

góð tök á því að reikna með tölum (Wallace og Gurganus, 2005, bls. 1). 

Af því sem á undan hefur komið, má leiða góð fimi sé mikilvægur áfangi þeirra sem 

reikna. Þegar nemendur hafa öðlast fimi og færni í því að margfalda í tugakerfi, auðveldar 

það þeim að komast í gegnum stærðfræðidæmi sem innihalda einhvers konar margföldun. 

Minni orka fer í margföldun tveggja talna undir 10 og nemendur geta einbeitt sér að 

lokatakmarki umfangsmeiri dæma. Með þeim hætti hjálpar þekking á margföldunartöflu 

nemendum að ná betri árangri í stærðfræði.  
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4 Kennsluefni 

Hér er fjallað um kennslubækur í stærðfræði almennt og margföldun í þeim 
stærðfræðibókum sem Menntamálastofnun gefur út. 

4.1 Kennslubækur 

Efni kennslubóka stjórnast af þeirri stefnu sem fylgt er hverju sinni. Þær haldast í hendur við 

námsskrár og auðvelda kennurum við val á námsefni fyrir nemendur sína. Á Norðurlöndum 

eru kennslubækur notaðar meira við stærðfræðinám en víðast hvar annars staðar 

(Grevholm, 2017, bls. 9). Gallinn við það er hins vegar sá að á Íslandi er ekki mikið úrval af 

stærðfræðibókum til kennslu í grunnskóla, ef við gerum ráð fyrir því að þær verði að vera á 

íslensku. Staðan í dag er sú, að einungis er verið að gefa út einn bókaflokk fyrir hvert 

námsstig. Þetta eru bókaflokkarnir Sproti, Stika og Skali. Bækurnar eru þýddar úr norsku og 

eiga að haldast í hendur á milli skólastiga (Menntamálastofnun, e.d.).  

 Aðrar kennslubækur sem verið er að nota eru eldri og ekki lengur gefnar út. Það er 

því erfitt að nálgast þær séu þær ekki til í skólanum. Það má segja að þetta litla úrval af 

kennslubókum orsaki það með einhverjum hætti að flestir feti sömu slóðir og þá gefst 

kennurum ekki kostur á að velja það námsefni sem þeim líst best á. Í mörgum löndum er að 

mestu leyti stuðst við stök dæmablöð eða lítil æfingahefti í kennslunni (Grevholm, 2017, bls. 

9 ). Það veitir kennurum aukna möguleika á því að ákveða sjálfir hvaða efni þeir vilja leggja 

áherslu á. Í þessu felst þó mikil vinna og ekki er víst að allir kennarar hafi tök á því að leggjast 

í þá vinnu þar sem undirbúningstími getur verið af skornum skammti. Þá er um lítið annað að 

velja en að nota kennslubókina. 

 

4.2 Menntamálastofnun 

Menntamálastofnun gefur út flestar íslenskar námsbækur, en stofnunin er opinber 

ríkisstofnun sem hefur meðal annars það hlutverk að útbúa námsefni fyrir grunnskóla 

(Menntamálastofnun, e.d.) . Í lögum um menntamálastofnun segir: “Í fyrsta lagi ber 

stofnuninni að sjá öllum grunnskólanemendum fyrir fjölbreyttum og vönduðum 

námsgögnum sem eru í samræmi við aðalnámskrá.” Í lögunum kemur einnig fram að 

Menntamálastofnun eigi að hvetja til aukinna gæða í skólastarfi og framfara í samræmi við 

stjórnvöld og alþjóðleg viðmið (lög um menntamálastofnun nr. 91/2015). 
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Af þessu má ætla að kennslubækurnar sem Menntamálastofnun gefur út séu í samræmi 

við stefnu stjórnvalda og haldist þar af leiðandi í hendur við aðalnámskrá og að þær 

samræmist alþjóðlegum viðmiðum.  

 

4.3 Margföldun í kennslubókum 

Námsefni á yngsta stigi, sem Menntamálastofnun gefur út fyrir yngsta stig nefnist Sproti. 

Bækurnar eru samtals átta, tvær fyrir hvern árgang. Í bókinni Sprota 2b sem ætluð er 

nemendum í öðrum bekk má segja að ákveðin verkefni sem nemendur fást við séu 

margföldunardæmi án þess þó að orðið sé notað. Þar fást nemendur nefnilega við það að 

tvöfalda (Arnås, Alseth, Kirkegaard og Røsseland, 2010).  

Það er í fimmtu bókinni, Sprota 3a (Alseth, Kirkegaard og Røsseland, 2010), sem eiginleg 

kennsla á margföldun hefst. Þar er einungis um almenna kynningu á margföldun að ræða. 

Verkefnin stuðla ekki beinlínis að því að nemendur læri ákveðnar staðreyndir utanbókar, 

heldur að þeir skilji fyrst og fremst um hvað margföldun snýst.  

Í sjöttu bókinni sem nefnist Sproti 3b kynnast nemendur í fyrsta sinn 

margföldunartöflunni. Þá eiga nemendur að lita tölurnar úr 2-, 3-, 4-, 5- og 10 sinnum 

töflunni inn í töflu sem er gefin. Að þessu loknu eiga nemendurnir að leysa mikið af 

margföldunardæmum úr fyrrgreindum töflum (Alseth, Kirkegaard og Røsseland, 2010).  

 Í bók 4a sem er fyrri námsbókin af tveimur sem ætluð er fjórða bekk heldur nám í 

margföldunartöflunni áfram, en nú byrja nemendur á því að reikna dæmi úr töflunum sem 

þeir kynntust árinu áður. Að því loknu eiga þeir að læra 6-, 7-, 8- og 9 sinnum töflurnar með 

sama hætti og í Sprota 3B. Síðan fylgja margföldunardæmi úr öllum áttum (Alseth, 

Kirkegaard, Nordberg og Røsseland, 2010).  

 Í seinni námsbókinni er nám í margföldunartöflunni markvissara. Nemendurnir eiga 

til dæmis að skrifa alla margföldunartöfluna upp og reikna nokkra tugi dæma sem heyra 

undir margföldunartöfluna í huganum (Alseth, Kirkegaard, Nordberg og Røsseland, 2010).  

 Á miðstigi vinna nemendur í bókaflokknum Stiku (Alseth, Kirkegaard, Nordberg og 

Røsseland, 2011) og halda áfram að fást við margföldun þar. Örlítil upprifjun er á 

margföldunartöflunni en síðan fer umfjöllunarefnið að snúast um margföldun á stærri tölum. 

Ekki er gert ráð fyrir því að nemendur noti reiknivél, þannig þeir þurfa að reikna dæmin með 

blaðareikningi og þá þarf að beita þekkingu á margföldunartöflunni.  
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5 Kennslubókarýni 

Í þessum kafla er fjallað um greiningu á kennslubókunum Skala. Greiningin hefur það að 

markmiði að komast að því hvernig það kemur nemendum að gagni að kunna 

margföldunartöfluna. Ákveðið var að notast við fyrrnefndar kennslubækur vegna þess að 

þær eru einu stærðfræðibækurnar sem Menntamálastofnun gefur út fyrir unglingastig um 

þessar mundir.  

Greining bókanna fór fram á þann hátt, að valdir voru þeir kaflar þar sem einhvers konar 

margföldun með heiltölum kemur við sögu. Úr þeim köflum voru síðan valin dæmi þar sem 

það getur hjálpað að kunna margföldunartöfluna. Bækurnar sem kenndar eru við Skala, eru 

sex talsins, tvær fyrir hvern árgang. Kaflarnir í bókunum eru 15 talsins. Við val á köflunum 

voru skoðuð samantektardæmi sem koma fram í lok hvers kafla. Samantektardæmin eru á 

bilinu 12 til 27 talsins í hverjum kafla. Ef samantektardæmi hvers kafla fyrir sig innihéldu að 

minnsta kosti tvö dæmi þar sem þurfti að margfalda eða deila með heiltölum, fór sá kafli í 

úrtakið. 

  

Í rannsókninni voru eftirtaldir kaflar skoðaðir. 

·        Skali 1A 

·        Tölur og talnareikningur 

·        Almenn brot, tugabrot og prósentur 

·        Skali 1B 

·        Tölfræði 

·        Algebra og jöfnur 

·        Skali 2A 

·        Talnareikningur 

·        Mál og mælieiningar 

·        Skali 2B 

·        Líkur og talningarfræði 

·        Skali 3A 

·        Rúmfræði 

·        Algebra og jöfnur 

  

Þegar búið var að velja kafla var ráðist í að flokka dæmin í köflunum. Þau dæmi sem voru 

skoðuð innihéldu ekki verkefni er kallast: Ýmis verkefni, bættu þig og þjálfaðu hugann. 
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Flokkunin fór fram á þann hátt að dæmunum var skipt í 3 flokka. Einkenni hvers flokks fyrir 

sig er skýrt hér að neðan en þessir flokkar voru hafðir að leiðarljósi við að velja dæmin í 

greiningunni.  

 

Flokkarnir eru eftirfarandi:  

F1- Bein margföldunardæmi  

 Hér er um að ræða dæmi sem snúast einungis um það að margfalda og eru sett upp á þann hátt að 
auðvelt er að sjá að til þess að komast að svarinu verði að nota margföldun.  

Tafla 1. Dæmi úr F1 
                                                                Dæmi úr Skala 

𝟏𝟐 ∗ 𝟓 
𝟒𝟐 

 

F2 - Hulin margföldunardæmi  

 

Tafla 2. Dæmi úr F2 

 Hér er um að ræða dæmi þar sem margföldun er hluti af stærra dæmi og lengri reikningsdæmi. 

                                             Dæmi úr Skala 
Ein smákaka kostar 39 kr. Hvað þarftu að borga mikið fyrir fimm smákökur? 

𝟏𝟕 − (𝟓 − 𝟗) ∗ 𝟑 

 

F3 - Dæmi þar sem beita þarf deilingu til þess að leysa 

 Hér er um að ræða deilingardæmi, bæði bein og hulin sem hluti af stærra dæmi. 

 Tafla 3. Dæmi úr F3 
                              
                                                        Dæmi úr Skala 

𝟓𝟐/𝟒 
Strákarnir í 8A slá saman í köku sem kostar 1800kr. Hvað þarf hver að borga ef 

strákarnir eru 9 talsins? 
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Í töflu 4. má sjá fjölda margföldunardæma í hverjum flokki fyrir sig, auk fjölda 

margföldunardæma og fjölda allra dæmanna samtals. Ýtarlegri lista með öllum dæmum sem 

flokkuð voru má finna í Viðauka A.  

 
Tafla 4. Flokkun dæma 

Nafn kafla Fjöldi dæma Margföldunardæmi F1 F2 F3 

Tölur og talnareikningur 124 95 20 52 23 

Almenn brot, tugabrot og 
prósentur 

129 93 5 51 37 

Tölfræði 71 18 0 4 14 

Algebra og jöfnur  88 55 0 46 9 

Talnareikningur 121 68 0 46 22 

Mál og mælieiningar 135 83 0 58 25 

Líkur og talningarfræði 63 29 0 19 10 

Rúmfræði 75 31 0 28 3 

Algebra og jöfnur 70 58 0 50 8 

Samtals 876 530 25 354 151 

 

Hér fyrir neðan verða valin dæmi úr flokkuninni, skoðuð og greind með því markmiði að 

skilja hvaða hlutverki margföldun eða deiling gegnir í köflunum. Öllu námsefni Skala fylgja 

kennsluleiðbeiningar þar sem meginmarkmið og tilgangur stakra dæma eru útskýrð. Í 

greiningunni eru þessar leiðbeiningar notaðar til að fá betri mynd af dæmunum sem verið er 

að greina.  

5.1 Skali 1A – Tölur og talnareikningur 

Markmið kaflans er að nemendur öðlist aukinn skilning á tölum og færni í að reikna með 

þeim. Í kaflanum er lögð áhersla á að reikna auðveld reikningsdæmi með ólíkum aðferðum, 

jafnvel án þess að nota reiknivél. Þessi kafli hefur þá sérstöðu að mikið af dæmunum í 

honum snúast einungis um það að margfalda. Þetta er í samræmi við 

kennslueiðbeiningarnar, þar sem það kemur fram að kunnátta í margföldunartöflunni sé 

nauðsynleg forþekking til þess að geta leyst verkefni kaflans (Tofteberg, Tangen, Stedøy-

Johansen og Alseth, 2014). 

 

Fyrsti undirkaflinn nefnist hugarreikningur, slumpreikningur og blaðreikningur. Dæmi 1.5 

hér fyrir neðan er dæmigert fyrir þennan kafla. Nemendurnir eiga að beita hugarreikningi til 

þess að margfalda saman tvær tölur. Hér er þekking á margföldunartöflunni nauðsynleg til 

þess að hægt sé að leysa dæmin.  
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Mynd 1. Dæmi 1.5 

 

Hér má sjá annað dæmi þar sem einnig þarf að reikna í huganum, en hér eru tölurnar 

stærri og þurfa nemendur ekki að komast að nákvæmri niðurstöðu heldur að slumpa á rétt 

svar.  

 

 
Mynd 2. Dæmi 1.17 

 

Í kaflanum eru einnig deilingardæmi sem reikna á með blaðareikningi. Þá þarf að nota 

reiknirit sem kennd eru í kennslubókunum Stiku á miðstigi. Hér hjálpar það að þekkja 

margföldunartöfluna til dæmis í tengslum við það að átta sig á því hvaða tölur ganga upp í 

aðrar tölur. Hér fyrir neðan er mynd af slíku dæmi.  

 

 
Mynd 3. Dæmi 1.21 

 

Hér fyrir neðan má sjá orðadæmi sem fjallar um deilanleika. Hér er gott að vita, hvaða 

tölur ganga upp í hundrað, en þekking á margföldunartöflu getur hjálpar til við það. 
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Mynd 4. Dæmi 1.30 
 

Undirkaflinn Deilanleiki og þáttun er mikilvægur undirbúningur fyrir áframhaldandi nám. 

Hér er eitt dæmigert dæmi úr kaflanum. Þar hjálpar 4 - sinnum taflan. 

 
Mynd 5. Dæmi 1.36 
 
 

Í kaflanum er mikið af dæmum eins og dæmi 1.50 hér fyrir neðan. Það að hafa slæm tök 

á margföldunartöflunni gerir það að verkum að nemandinn er lengi með hvert og eitt dæmi 

og hann eyðir tíma sem hefði verið hægt að nota í annað.  

 

 
Mynd 6. Dæmi 1.50 

 

Heill undirkafli er notaður í að kenna nemendum hvernig þeir reikna með mínus tölur. 

Þekki þeir eiginleika mínustalna geta þeir reiknað margföldunardæmi á borð við dæmið hér 

að neðan með sama hætti og dæmi í margföldunartöflunni.  
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Mynd 7. Dæmi 1.72 

 

Að lokum eru veldin tekin fyrir. Hér reikna nemendur ýmis dæmi með veldum og er 

markmiðið að nemendur skilji hvernig reiknað er með þau. Ef að skilningurinn er til staðar er 

verður reikningurinn auðveldur, sérstaklega ef þekking á margföldunartöflunni er til staðar. 

Dæmi 1.101 og 1.116 snúast um veldareikning.  

 
Mynd 8. Dæmi 1.101 

 

 
Mynd 9. Dæmi 1.116 
 

5.2 Skali 1A – Almenn brot, tugabrot og prósentur 

Markmið kaflans er að nemendur geti þýtt á milli mismunandi forma talna. Þá er verið að 

tala um almenn brot, tugabrot og prósentur. Áhersla er lögð á að nemendur æfist í 

reikningsfærni. Samkvæmt kennsluleiðbeiningum er nauðsynleg forþekking meðal annars að 

geta þáttað (Tofteberg, Tangen, Stedøy-Johansen og Alseth, 2014). 

Í upphafi kaflans læra nemendur að breyta á milli óeiginlegra og blendinna brota. 

Markmiðið með því er að undirbúa nemendurna undir það að vinna með almenn brot í 

reikningi. Það er til dæmis auðveldara að leggja saman óeiginleg brot en blendin brot.  

 Þegar nemendur breyta um þessi form fylgja þeir ákveðnu ferli sem felst meðal 

annars í því að margfalda. Skoðum a) lið í dæmi 3.11. Aðferðin sem Skali 1A kennir við að 

leysa þetta dæmi er að margfalda heilu töluna við nefnarann og bæta við teljarann. Í 

dæminu þarf þá að margfalda saman þrjá og fjóra og bæta síðan þremur við. Þetta er auðvelt 

að reikna kunni maður margföldunartöfluna.  



27 

 

 
Mynd 10. Dæmi 3.11 

 

Síðar kemur að því að nemendur þurfi að geta beitt þessum útreikningum í stærra 

verkefni og þá er gott að margföldunin sé ekki að flækjast fyrir og taki lítinn tíma. Þetta á til 

dæmis við í e) lið dæmis 3.22. Þar á að ákvarða hvor talan sé stærri eða hvort þær séu jafn 

stórar. Önnur talan er á formi óeiginlegs brots en hin á formi blendins brots. Til þess að hægt 

sé að finna lausn við verkefninu þarf að færa aðra töluna yfir á form hinnar. Þetta er ekki 

lokatakmark dæmisins en nauðsynlegt engu að síður til þess að leysa það.  

 Í þessu dæmi þarf einnig að beita margföldun og deilingu til þess að stytta eða lengja 

brotin eftir því sem á við. Í kaflanum eru nokkur dæmi sem snúast einungis um að stytta eða 

lengja brot og svo eru önnur sem krefjast þess að svör þeirra séu fullstytt, þó svo að það sé 

ekki meginmarkmið dæmanna. Þetta er til dæmis tilfellið í dæmi 3.40. 

 

 

 
Mynd 11. Dæmi 3.22 

 

 
Mynd 12. Dæmi 3.40 
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Í dæmi 3.45 á að stytta brotin og margfalda þau síðan saman. Það að margfalda saman 

brot krefst þess eins og lýsingin gefur til kynna að nemendur kunni að margfalda. Í þessu 

dæmi tilheyra flestar þær tölur sem unnið er með margföldunartöflunni og því flýtir það fyrir 

að nemendur kunni hana vel, sérstaklega þar sem um er að ræða marga líka liði.  

 

 
Mynd 13. Dæmi 3.45 

 

Í dæmi 3.51 eiga fást nemendur við það að deila broti í heila tölu. Hér er megináhersla 

lögð á það að nemendur þekki aðferðina en í henni þarf að margfalda. Í lið a) þarf til dæmis 

að margfalda saman þrjá og fjóra. Hér er aftur um marga liði að ræða og því seinlegt að þurfa 

að slá einföld reikningsdæmi inn í reiknivélina í öllum liðum.  

 
Mynd 14. Dæmi 3.51 

 

Þegar nemendur hafa reiknað töluverðan fjölda af dæmum með almennum brotum er 

farið í reikning með tugabrotum og prósentum. Til þess að nemendur geti reiknað dæmin 

sem tengjast þessu þurfa þeir að hafa góð tök á almennum brotum, en reiknivélin kemur þó 

að góðum notum. Dæmið hér að neðan krefst þess að nemendur stytti eða lengi brotið á 

réttan hátt til þess að hægt sé að skrá tugabrotið. 
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Mynd 15. Dæmi 3.75 

 

Hér fyrir neðan eru þrjú dæmi sem fjalla um prósent og krefjast öll margföldunar eða 

deilingar.  

 
Mynd 16. Dæmi 3.98 

 

 
Mynd 17. Dæmi 3.108 

 

 
Mynd 18. Dæmi 3.111 
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5.3 Skali 1B – Tölfræði 

Markmið kaflans er að nemendur læri að lesa í gögn, kynna þau og flokka. Nemendurnir eiga 

einnig að geta leitað í ólíkum gagnasöfnum og sækja upplýsingar á ólíka vegu. Forþekking í 

þessum kafla, byggir ekki á reikningsfærni eða þekkingu á margföldunartöflu samkvæmt 

kennsluleiðbeiningum en sé litið yfir dæmi kaflans er auðvelt að sjá að nemendur verða að 

hafa góða reikningsfærni til þess að geta reiknað þau. (Tofteberg, Tangen, Stedøy-Johansen 

og Alseth, 2014). 

 

Í þessum kafla þarf á nokkrum stöðum að margfalda eða deila en við skoðun á 

dæmunum má sjá að það er yfirleitt með mörgum og stórum tölum. Í dæmi 4.21. er einn 

liðurinn sá að reikna út hornastærð hringgeira. Það er gert með því að deila og margfalda.  

Útreikningar gætu litið einhvern veginn svona út: 
16

∗ 6 

  
 

 
Mynd 19. Dæmi 4.21 
 

Í nokkrum dæmum eiga nemendur að finna meðaltal og þá þarf að deila. Eins og sjá má í 

dæmi 4.37 felst það yfirleitt í því að deila með tölum sem eru nokkuð stærri en þær sem 

tilheyra margföldunartöflunni. Þetta er hægt að reikna með blaðreikningi en ekki er ætlast til 

þess að nemendur geri það, heldur eiga þeir að nota reiknivél. Í dæmunum er ekki verið að 

þjálfa reikningsfærni heldur skilning á tölfræðilegum hugtökum.  

 

 



31 

Mynd 20. Dæmi 4.37 
 

5.4 Skali 1B – Algebra og jöfnur 

Markmið kaflans er að nemendur kynnist algebru. Þeir læra að kanna mynstur, að vinna með 

stæður og að leysa einfaldar jöfnur. Í kennsluleiðbeiningum kaflans kemur fram að 

nauðsynleg forþekking sé meðal annars talnaskilningur og skilvirkar hugarreikningsaðferðir 

(Tofteberg, Tangen, Stedøy-Johansen og Alseth, 2014). 

 

Eitt af því sem nemendurnir fást við er að finna gildi algebrustæðu þegar búið er að gefa 

bókstöfum hennar ákveðin gildi. Dæmi 5.28 snýst um þetta. Hér þurfa nemendur að 

margfalda og dæmin tilheyra margföldunartöflunni. Skoðum c) liðinn í dæminu. Þar á að 

setja (-3) í stað u. Ef nemendur þekkja reikning með mínus tölum sjá þeir að það að reikna 5 

sinnum -3 er eins og að reikna 5 sinnum 3 nema útkoman verður í mínus. 

Margföldunartaflan hjálpar því til við reikninginn. Eins og sjá má eru liðirnir margir og í fimm 

þeirra þarf að beita margföldunartöflunni svo það er heldur seinlegt að þurfa að slá hvert 

einasta dæmi inn í reiknivél. 

 

 
Mynd 21. Dæmi 5.28 

 

Í dæmi 5.45 eru nemendur að einfalda algebrustæður. Meginmarkmið þessa dæmis er 

að nemendur venjist því að reikna með bókstafi. Hér auðveldar kunnátta í margföldunartöflu 

reikning og lætur hann ekki þvælast fyrir megininntakinu sem eru bókstafirnir.  
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Mynd 22. Dæmi 5.45 
 

Þegar nemendur hafa náð góðum tökum á því að vinna með algebrustæður, læra þeir að 

leysa jöfnur. Við jöfnur sem innihalda almenn brot þarf ýmist að beita margföldun eða 

deilingu til að leysa. Í dæmi 5.77 eiga nemendur að leysa slík dæmi. 

 

 
Mynd 23. Dæmi 5.77 
 

Skoðum lið b) Til þess að einangra x þarf að margfalda 20 með 5. Sé þekking á 

margföldunartöflunni til staðar er ólíklegra að einfaldur reikningur þvælist fyrir í ferlinu.  

 

5.5 Skali 2A – Talnareikningur 

Markmið kaflans er að nemendur öðlist aukinn skilning á ólíkum rithætti talna. Hér er til 

dæmis verið að fjalla um staðalform. Í kennsluleiðbeiningum kaflans kemur fram að 

nauðsynleg forþekking sé meðal annars veldi sem ritháttur fyrir endurtekna margföldun 

(Tofteberg, Tangen, Stedøy-Johansen og Alseth, 2015). 

Hér er komið að námsefninu sem níundi bekkur er að fást við. Fyrsti kaflinn í bókinni 

byggir að einhverju leyti á hugarreikningi. Dæmi 1.4 er hugarreikningsdæmi þar sem hægt er 

að beita margföldun til þess að leysa. Tökum til dæmis lið c). Þar er nemandi beðinn um að 

finna 90% af tölunni 60. Þekki nemandinn 6 sinnum töfluna ætti hann að geta áttað sig á því 

að 6 * 10 er 60 og þar af leiðandi að 60 / 10 er 6. Ef hann hefur fullan skilning á því sem hann 

er að gera ætti hann að átta sig á því að talan 6 er 10% af tölunni 60. Þekki hann 

margföldunartöfluna er það hægðarleikur að komast að svarinu. Nemandinn þarf einfaldlega 

að margfalda 6 með 9.  
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Mynd 24. Dæmi 1.4 

 

Í dæmi 1.21 er höfuðáhersla lögð á skilning á prósentum, sérstalega í lið a). Í lið b) þurfa 

nemendur þó að margfalda með stórum tölum til þess að komast að svarinu. Þess er ekki 

krafist að nemendur beiti hugarreikningi og líklegt er að flestir noti reiknivél til þess að 

tryggja að svarið sé rétt. 

 

 
Mynd 25. Dæmi 1.21 

 

Í dæmi 1.17 er einnig verið að vinna með prósentur en þar þurfa nemendur að deila til 

þess að komast að svarinu.  

 

 
Mynd 26. Dæmi 1.17 

 

Síðar í sama kafla fást nemendur við veldareikning. Í dæmi 1.64 eiga nemendur að finna 

ferningstölu ákveðinna talna. Tölurnar eru margar lægri heldur en 10 og því oft um margfeldi 

að ræða sem eru hluti af margföldunartöflunni. Það að reikna þessi dæmi í huganum hjálpar 

við skilning á viðfangsefninu. Þegar veldi er skráð inn í reiknivél er ekki víst að nemendur átti 

sig á hvað sé verið að reikna. Þeir sem reikna þetta í huganum þurfa hins vegar að vita að þrír 

í öðru veldi jafngildir 3 sinnum 3 til þess að þeir geti reiknað dæmið. Síðar þegar nemendur 

fara að reikna flóknari dæmi með veldum, eru þeir sem geta reiknað þetta án 

reiknivélarinnar betur settir. 

 

 
Mynd 27. Dæmi 1.64 
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5.6 Skali 2A – Mál og mælieiningar 

Markmið kaflans er að nemendur byggi á þekkingu í mælieiningum. Þeir fást við að leysa 

verkefni tengd flatarmáli, lengd, massa, rúmmáli og tíma. Í kennsluleiðbeiningum er ekki 

minnst á það að reikningsfærni eða þekking á margföldunartöflu sé nauðsynleg (Tofteberg, 

Tangen, Stedøy-Johansen og Alseth, 2015). 

 

Í kaflanum Mál og mælieiningar má velta því fyrir sér hvort að góð tök á margföldun 

stuðli að auknum skilningi á efninu. Í dæmi 3.6. eiga nemendur að finna hve margar 

sekúndur eru í ákveðnum fjölda mínútna. Þetta er gert með því að margfalda. Það er mjög 

þægilegt að nota reiknivél hér, enda tölurnar sem margfaldað er með stórar.  

 

 
Mynd 28. Dæmi 3.6 

 

Sama er uppi á teningnum í dæmi 3.9. Þá eru nemendur að breyta mínútum í 

klukkustundir og þurfa að beita deilingu til þess að komast að svarinu. Hér er einfalt að beita 

reiknivél og nánast hægt að fullyrða að flestir nýti reiknivél til þess að leysa dæmið. Það er þó 

spurning hvort nemendur skilji það sem þeir eru að reikna, og geti nýtt sér þetta framvegis. 

Ef þeir eru einungis að fara eftir ákveðnu ferli er hætt á því að skilningurinn sé ekki til staðar. 

 

 
Mynd 29. Dæmi 3.9 
 

Hér að neðan má sjá þrjú ólík margföldunardæmi sem koma fyrir í kaflanum. Í dæmi 3.42 

er hægt að fara margar ólíkar leiðir að svarinu. Flestar þeirra fela þó í sér einhverja 

margföldun þar sem flatarmál og tvöföldun kemur við sögu. Í dæmum 3.42 og 3.88 þarf að 

margfalda með stórum tölum og nemendur nota reiknivél til þess að finna svörin. 
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Mynd 30. Dæmi 3.42 
 

 
Mynd 31. Dæmi 3.88 
 

 
Mynd 32. Dæmi 3.131 
 

5.7 Skali 2B – Líkur og talningafræði 

Markmið kaflans er að nemendur þjálfist í líkindareikningi. Mikil áhersla er lögð á að 

nemendur hafi góða reikningsfærni svo þeir geti með góðu móti reiknað út líkur og fjölda 

samsetninga á skýran hátt. Samkvæmt kennsluleiðbeiningum er nauðsynleg forþekking að 

geta reiknað með tugabrotum og almennum brotum og skilja tengslin á milli þessara forma 

(Tofteberg, Tangen, Stedøy-Johansen og Alseth, 2015). 

 

Í dæmi 5.7 eiga nemendur að setja fram tölur í formi almennra talna. Í þessu dæmi er 

megináhersla lögð á skilning þó er einnig mikilvægt að geta reiknað líkur. Í a) og b) lið á að 

setja fram líkur í formi almenns brots. Svörin eru brot með stórum tölum sem hægt er að 

stytta og þá þurfa nemendur að deila.  
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Mynd 33. Dæmi 5.7 

 

Nemendurnir eiga líka að geta reiknað út fjölda mögulegra samsetninga. Þekki 

nemendur aðferðina sem á að nota er ekki flókið að finna svarið. Í dæmi 5.27 þarf að 

margfalda saman tölurnar fimm og níu sem á ekki að vefjast fyrir þeim sem kunna 

margföldunartöfluna. Það á einnig við um dæmi 5.40 þar sem margfalda þarf saman tölurnar 

þrír, tveir og einn.  

 

 
 

Mynd 34. Dæmi 5.27 
 
 

 
Mynd 35. Dæmi 5.40 
 
 

5.8 Skali 3A – Rúmfræði og hönnun 

Markmið kaflans er að nemendur þjálfist í að reikna með þríhyrninga, hlutföll og 

mælieiningar. Kaflinn er sagður byggja ofan á kaflann Mál og mælingar úr Skala 2 og er því 

nauðsynleg forþekking meðal annars sá lærdómur sem hlaust af námi í þeim kafla. Önnur 

forþekking eru ýmis rúmfræðihugtök og reiknireglur (Tofteberg, Tangen, Stedøy-Johansen og 

Alseth, 2016). 
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Í dæmi 2.2. eiga nemendur að finna hliðar þríhyrnings með því að nota reglu Pýþagórasar. 

Hún felst meðal annars í því að reikna með veldum. Þannig er margföldun nauðsynleg til þess 

að fá rétt svar við dæminu.  

 

 
Mynd 36. Dæmi 2.2 
 

Dæmi 2.28 snýst um hlutfallareikning. Til þess að finna óþekkta breidd annars 

rétthyrnings þarf að setja upp jöfnu þar sem allar þekktu stærðirnar koma við sögu.  

Jafnan lítur svona út =  þar sem 𝑥 táknar óþekktu breiddina. Til þess að leysa úr 

jöfnunni þarf að margfalda 18 við . 

 
Mynd 37. Dæmi 2.28 
 

Dæmi 2.46 snýst um að reikna raunverulegar stærðir út frá mælikvarða. a) liðurinn 

gengur út á að skilja hvernig mælikvarði er notaður en í b) og c) lið þarf að beita reikningi til 

þess að leysa dæmin. Hér er um að ræða margföldun og deilingu en þar sem tölurnar sem 

verið er að reikna með eru það stórar er allt eins líklegt að nemendur noti reiknivélina og því 

er margföldunartaflan ekki nauðsynleg hér. 

 

 
Mynd 38. Dæmi 2.46 
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5.9 Skali 3A – Algebra og jöfnur 

Markmið kaflans er að nemendur öðlist góða hæfni í bókstafareikningi. Í kaflanum er 

megináhersla lögð á reikningsfærni og því kljást nemendur við mikið af dæmum af sömu 

tegund og fylgja ákveðnu ferli við útreikningana. Nauðsynleg forþekking í kaflanum er meðal 

annars að geta þáttað, margfaldað inn í sviga og þáttað algebrustæður (Tofteberg, Tangen, 

Stedøy-Johansen og Alseth, 2016). 

 

Í dæmi 3.4 á að nota innsetningaraðferðina til þess að leysa jöfnuhneppi, en hún gengur 

út á það að setja inn gildi fyrir bókstaf í stæðu. Þegar þetta er gert þarf oftar en ekki að 

margfalda. Tökum til dæmis lið c). X er einangrað í fyrri jöfnunni og það síðan sett inn í síðari 

jöfnuna.  

5(8 + 𝑦) + 3𝑦 = 16 

40 + 5𝑦 + 3𝑦 = 16 

8𝑦 =  −24 

𝑦 = −3 

𝑥 − (−3) = 8 

𝑥 = 5 

 

Eins og sjá má þarf að beita margföldun hér og það hjálpar að hún flækist ekki fyrir þegar 

dæmin eru reiknuð. 

 

 
Mynd 39. Dæmi 3.4 
 

Í dæminu um hann Grím bónda þurfa nemendur að hafa gott vald á þáttum talnanna 

tveir og fjórir og því 2- og 4-sinnum töflunum. Dæmið er sambærilegt dæmi 3.4 en nú er 

munurinn sá að hér nota nemendur upplýsingarnar sem þeir hafa til þess að setja upp 

jöfnuhneppið sjálfir. 
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Mynd 40. Dæmi 3.8 
 

Í upphafi undirkaflans Bókstafareikningur er um að ræða upprifjun úr námsefni 8. og 9. 

bekkjar. Í dæmi 3.15 eiga nemendur að finna samnefnara, leggja saman og stytta 

niðurstöðuna eins og hægt er. Til þess að nemendur geti þetta verða þeir að hafa góð tök á 

margföldun og deilingu eins og áður hefur komið fram.  

 
Mynd 41. Dæmi 3.15 
 

Líkt og í dæmi 3.15 þarf að finna samnefnara og leggja saman brot í dæminu hér að 

neðan. Málið er þó töluvert flóknara, þar sem nú eru bókstafir hluti af dæminu. Hér hjálpar 

það að nemendur hafa góð tök á samlagningu brota. Það reynir þó ekki mikið á margföldun í 

dæmunum, að undanskildum lið a).  

 

 
Mynd 42. Dæmi 3.19 
 

Nemendur læra einnig að þátta stæður í kaflanum og þá er mikilvægt að hafa góð tök á 

þáttun þar sem einungis tölustafir koma við sögu.  
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Mynd 43.Dæmi 3.31 

 

Það að leysa upp úr sviga, eins og gera á í dæmi 3.50, krefst þess að margfalda. Í þessu 

dæmi hjálpar það nemendum að kunna margföldunartöfluna vegna þess að þá þurfa þeir 

ekki að slá inn í reiknivél hvert dæmi fyrir sig.  

 
Mynd 44. Dæmi 3.50 

Nemendur læra einnig að þátta annars stigs stæður líkt og sjá má í dæmi 3.53. Til þess að 

geta náð góðum tökum á þáttun er það kostur að kunna margföldunartöfluna þar sem 

ferningsrót kemur við sögu. Í lið c) þurfa nemendur að vita að 9 ∗ 9 = 81 til þess að geta 

komist að svarinu. Það má nota reiknivélina til þess að prófa sig áfram og finna út úr þessu 

en það er seinlegt ef að dæmin sem á að leysa eru mörg. Það eru líka auknar líkur á því að 

nemendur skilji betur umfjöllunarefnið kunni þeir margföldunartöfluna. Þáttun í tvo sviga 

krefst þess að nemendur hafi skilning á eiginleikum velda og margföldunartaflan hjálpar 

meðal annars við það. Í dæmunum þurfa nemendur að átta sig á því að forystustuðlarnir eru 

þáttaðir alveg eins og fastaliðirnir. Tökum lið b) til dæmis. Þar á að þátta 𝑥  og 9 með því að 

finna rótina. Til þess að nemendur geti gert þetta verða þeir að hafa skilning á veldareikningi. 
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Mynd 45. Dæmi 3.53 
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6 Niðurstaða 

Í þessari ritgerð hefur verið leitast við að svara spurningunni um það hvernig kunnátta í 

margföldunartöflunni hjálpar nemendum á unglingastigi að leysa verkefnin sem þeir fást við. 

 Rannsóknir sem skoðaðar hafa verið og bornar saman og leiða það í ljós að nemendur 

sem hafa góð tök á margföldunartöflunni standa betur að vígi í reikningi en aðrir (Steel and 

Funnel, 2001, bls. 49). Þetta er þó ekki alltaf niðurstaðan þar sem rannsóknir hafa einnig sýnt 

að enginn munur sé á þeim sem kunna margföldunartöfluna og þeim sem kunna hana ekki 

(Boaler, 2014, bls. 1). Flestir virðast þó sammála því að mikilvægt sé að nemendur öðlist 

góða hæfni í margföldun, óháð því hvaða aðferðum er beitt. Hvort þessi hæfni sé nauðsynleg 

fyrir áframhaldandi nám er erfitt að segja. Það hefur sýnt sig að þeir sem kunna 

margföldunartöfluna standa einnig betur að vígi í öðrum stærðfræðilegum viðfangsefnum og 

því erfitt að bera saman nemendur (Cimen, 2014, bls. 593).  

Við skoðun á námsefninu krafðist stór hluti dæmanna þess að nemendur þekktu 

margföldunartöfluna. Það var metið svo að í 530 af 877 dæmum í bókunum sex þyrftu 

nemendur að margfalda eða deila með einhverjum hætti. Fæst þeirra snérust þó einungis 

um að margfalda. Í flestum dæmanna þar sem margföldun kom fyrir var það lítill hluti af 

dæminu sem ekki fór mikið fyrir. Oftast var það svo að kunnátta í margföldunartöflunni 

hjálpaði við að reikna dæmið hraðar og með minni fyrirhöfn . Þá gátu nemendur einbeitt sér 

að megininntaki hvers dæmis og öðlast dýpri skilning á umfjöllunarefninu. 

Kaflarnir voru jafn mismunandi og þeir eru margir og tóku ekki allir jafn mikið pláss í 

greiningunni. Sumir innihéldu einungis örfá dæmi þar sem margföldun kom við sögu á 

meðan í öðrum þurfti nánast að margfalda í hverju dæmi.  

 Í fyrsta kafla Skala 1 var niðurstaðan sú að það væri nauðsynlegt að hafa góð tök á 

margföldunartöflunni og að það skemmdi ekki fyrir að nemendur gætu reiknað hratt. Þetta 

var eini kaflinn í Skala 1 þar sem það er metið svo, að gríðarlega erfitt sé að reikna öll dæmin 

án þess að kunna margföldunartöfluna. Þeir sem lenda í vandræðum með þetta verða einnig 

lengi að komast yfir öll dæmin, sem hindrar frekari framgöngu þeirra í bókinni. Þessi kafli 

leggur grunninn að allri þeirri reikningsfærni í köflunum sem koma á eftir og því er litið svo á 

að mikilvægt sé að allir nemendur nái góðum tökum á honum.  

 Í kaflanum Almenn brot, tugabrot og prósentur sem er þriðji kaflinn í Skala 1 læra 

nemendur meðal annars að stytta og lengja brot. Niðurstaðan var sú, að þekking á 

margföldunartöflunni hjálpar nemendum við að bæta sig í þessari færni og gerir þeim kleift 

að komast yfir dæmin án mikilla erfiðleika. Annars staðar í kaflanum þar sem unnið er með 

tugabrot og prósentur, var það metið svo að ekki væri eins mikil þörf á þekkingu á 

margföldunartöflu.  
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 Í fjórða kafla Skala 1 þar sem fjallað er um tölfræði voru einungis örfá dæmi þar sem 

beita þurfti margföldun. Í flestum tilfellum var þetta þegar nemendur áttu að reikna 

hornastærðir og meðaltal. Niðurstaðan var sú að engin þörf væri á þekkingu á 

margföldunartöflunni hér. Dæmin sem þurfti að reikna innihéldu ýmist tölur sem voru ekki 

heilar eða mjög stórar tölur og gengið var út frá því að nemendur notuðu reiknivél.  

 Í kaflanum Algebra og föll í Skala 1 var niðurstaðan sú að margföldunartaflan er mjög 

gott verkfæri til þess að hjálpa nemendum að fást við dæmin í kaflanum. Nemendur voru að 

kynnast nýju viðfangsefni, algebru og því mikil áhersla lögð á skilning. Það var því sérstaklega 

gott að kunna margföldunartöfluna, einungis til þess að eyða meiri orku í skilning, og minni í 

reikning.  

 Í fyrsta kaflanum í Skala 2 er fjallað um talnareikning af ýmsum toga. Niðurstaða 

greiningarinnar fyrir þennan kafla var sú að margföldunartaflan kemur að góðum notum en 

það á þó ekki við um öll dæmin. Við lausn sumra dæma myndi það reynast flóknara að ætla 

að reikna þau með hugarreikningi, auk þess sem það myndi taka mun lengri tíma.  

 Í kaflanum um mælieiningar, sem er þriðji kaflinn í Skala 2 snýst stór hluti dæmanna 

um það að breyta á milli mismunandi mælieininga. Oft þarf að margfalda, en það með tölum 

sem heyra ekki undir margföldunartöfluna. Þessi dæmi tengdust mörg daglegu lífi, svo að 

það væri hentugt að nemendur gæti leyst þau án reiknivélarinnar. Niðurstaðan var því sú að 

þekking á margföldunartöflunni er hagnýt, en ekki nauðsynleg til áframhaldandi náms.  

 Í kaflanum Líkur og talningarfræði er mikil áhersla lögð á skilning og minni á reikning. 

Það voru þó nokkur dæmi þar, sem þurfti að beita annað hvort margföldun, deilingu eða 

hvoru tveggja. Niðurstaðan var sú að þekking á margföldunartöflunni sé ekki nauðsynleg til 

þess að ná góðum árangri í kaflanum, en hjálpar nemendum þó að einbeita sér að 

meginmarkmiðum dæmanna og leysa þau hraðar.  

 Í rúmfræðikaflanum í Skala 3 er niðurstaðan sú að kunnátta í margföldunartöflu hjálpi 

nemendum við að leysa dæmin. Þetta á sérstaklega við um í undirköflum þar sem fjallað er 

um hlutföll og einslögun. Líklegt er þó að margföldunartaflan sé ekki nauðsynleg til þess að 

geta leyst öll dæmin en stuðlar að því að nemendur nái framúrskarandi árangri. 

 Í síðasta kaflanum í rannsókninni Algebra og föll úr Skala 3 er það talið nauðsynlegt 

að nemendur hafi þekkingu á margföldunartöflunni. Efni kaflans er slíkt að mikið er af 

dæmum og í mjög mörgum þeirra þarf að margfalda. Til að mynda er í mörgum tilfellum 

verið að vinna með ferningsrætur. Miðað við fjölda dæmi komast nemendur líklega einnig 

hraðar yfir dæmin, kunni þeir margföldunartöfluna.  

Út frá fjölda þeirra dæma sem fólu í sér einhvers konar margföldun þar sem þekking á 

margföldunartöflu kom að gagni má komast að þeirri niðurstöðu að kunnátta í 
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margföldunartöflunni sé mjög gagnleg nemendum á unglingastigi. Ekki er hægt að fullyrða 

um að kunnáttan sé nauðsynleg, en greiningin gefur það þó til kynna að mjög erfitt væri að 

reikna öll þau dæmin sem fjallað er um hér að ofan án þess að kunna margföldunartöfluna.  

Þrátt fyrir þessar niðurstöður er vert að benda á það, að ekki voru allir kaflarnir skoðaðir. 

Einungis var beint sjónum að níu köflum sem innihéldu dæmi, þar sem augljóst var að beita 

þyrfti margföldun. Það getur verið að í köflunum sex sem ekki voru rannsakaðir sé þekking á 

margföldunartöflu mikilvæg, þó svo að það hafi ekki komið skýrt fram í dæmunum sem 

skoðuð voru til þess að velja úrtakið. 
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7 Umræður 

Niðurstöðurnar gefa það til kynna að kennarar á unglingastigi eigi að hvetja nemendur til 

þess að halda þekkingu sinni á margföldunartöflunni við, sé hún til staðar og þá sem kunna 

hana ekki til þess að læra hana. Þá þurfa nemendur ekki að nota reiknivélina við að leysa 

auðveldustu margföldunardæmin. Nái nemendur að halda margföldunartöflunni við, kemur 

hún til með að nýtast þeim í frekara stærðfræðinámi. Hún stuðlar að auknu talnalæsi og 

auðveldar nemendum við reikning (O‘Donoghue, 2002). Stærðfræði er notuð í flestum 

atvinnugreinum í dag og þeir sem nota hana ekki við störf, þurfa mjög líklega að nota hana í 

daglegu lífi þar fyrir utan.  

 Í rannsókn sem gerð var á fullorðnum einstaklingum kom það í ljós að kunnátta í 

margföldunartöflunni var einn þeirra þátta, sem kom að mestum notum að skólagöngu 

lokinni (Duchhardt, Jordan og Ehmke, 2015, bls. 163). Það átti við einstaklinga sem fengust 

við stærðfræði í starfi líkt og þeir sem gerðu það ekki. Rannsóknin kannaði aðra þætti 

stærðfræðinnar, sem ekki nýttust eins vel. Þetta voru til dæmis þættir sem heyra undir 

algebru.   

Það munu aldrei allir nýta þá stærðfræði sem kennd er í skólanum. Margir þurfa þó að 

nota hana og því er nauðsynlegt að kenna hana. Nemendur á unglingastigi eru sjaldnast 

ákveðnir í hvað þeir ætla að leggja fyrir sig, en verða þó allir að búa yfir ákveðinni 

stærðfræðiþekkingu. Þeir sem læra greinar í háskóla þar sem stærðfræði skipar stóran sess 

þurfa að hafa góðan stærðfræðilegan grunn og hann tekur mörg ár að byggja upp. 

Þeir sem koma til með að nema stærðfræðitengdar greinar á háskólastigi, líkt og eðlis- 

eða verkfræði koma til með að ganga betur í náminu kunni þeir margföldunartöfluna. Það 

þarf þó ekki að þýða að nemendur séu alltaf að nota hana með beinum hætti, heldur hjálpar 

það nemendum að öðlast nauðsynlega forþekkingu sem þarf til að geta hafið nám. Það tekur 

mörg ár að byggja upp góða færni í stærðfræði og þjálfun á henni verður að hefjast snemma 

svo nemandinn nái að öðlast þann grunn sem þarf. Samkvæmt niðurstöðum greiningarinnar 

á nemandi sem kann margföldunartöfluna auðveldara með að öðlast þennan grunn, auk þess 

sem hann fer hraðar yfir og ætti þess vegna annað hvort að geta farið dýpra í efnið, eða að 

komast yfir meira efni. Allt hjálpar þetta honum í því að verða betur í stakk búinn til þess að 

takast á við námið í háskólanum.  

  Eins og komið hefur fram áður beita nemendur ekki hugarreikningi á sama hátt þegar 

þeir eru á fyrstu stigum stærðfræðináms og þegar þeir eldast. Á unglingastigi fá nemendurnir 

að nota reiknivélar í prófum og dæmin sem þeir reikna hafa það sjaldnast að megin markmiði 

að reikna í huganum. Þess vegna er það oft svo að nemendur eru búnir að gleyma 

margföldunartöflunni þegar þeir koma í 8. bekk. Það er ekki nógu gott vegna þess að í fyrstu 
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köflum Skala 1 og 2 er lögð áhersla á hugarreikning, slumpreikning til dæmis, þar sem 

þekking á margföldunartöflunni er mikilvæg. Ef að nemendur kunna ekki 

margföldunartöfluna í þessum köflum er hætt við því að þeir nái ekki góðum árangri í 

kaflanum. Líkur eru á því að þeir dragist aftur úr þar sem dæmin virðast óyfirstíganleg og 

jafnvel að þeir missi trú í eigin getu í stærðfræði. Það má því velta því fyrir sér hvort að það 

sé ekki ráð fyrir nemendur að læra hana eða rifja upp áður en formlegt nám hefst. Þetta ætti 

ekki að vera erfitt fyrir nemendur á þessum aldri, hafi þeir vilja til þess að læra. Það væri 

góður leikur að skerpa á þessu í byrjun haustannar í 8. bekk. Kennarar verða þó að velta 

þessu fyrir sér þar sem slík kennslu tekur tíma og skerðir mögulega kennslu á upphaflegu 

námsefni. Þetta ætti ekki að vera nokkur spurning séu nemendur óvissir með 

margföldunartöfluna. Það borgar sig að eyða svolítilli stund í að læra hana, því hún kemur til 

með að sparar nemendum tíma síðar í staðinn.  

Það sem kom í ljós við vinnu á verkefninu að þörf sé á frekari rannsóknum á því hvar 

færni í margföldunartöflunni kæmi að gagni. Það var algengt í rannsóknum að komið væri inn 

á það að kunnátta í henni væri mikilvæg fyrir stærðfræðinám síðar meir og að hún hefði góð 

áhrif á skilning nemenda, en sjaldnast fjallað um það í hvaða þáttum stærðfræðinnar það 

skipti máli, líkt og skoðað var í þessu verkefni. Gott væri þess vegna að þetta yrði rannsakað 

betur. Ef til vill yrðu niðurstöðurnar hvatning kennurum að leggja áherslu á kennslu í 

margföldunartöflunni.  

Mikið var þó til af rannsóknum um það hvernig best væri að kenna margföldunartöfluna, 

sem er verðugt rannsóknarefni út af fyrir sig. Þar virtust rannsakendur í flestum tilfellum ekki 

draga það í efa að mikilvægt væri að kenna margföldunartöfluna sem að er áhugavert að því 

leyti að svo virðist sem að það sem fræðimenn greina á um í margföldunartöflunni er hvort 

eigi að þjálfa hana með þulunámi eður ei. Það er leikur enginn vafi á því að ekki eigi allir 

nemendur jafn auðvelt með að leggja margföldunartöfluna á minnið, sem útskýrir af hverju 

kennsla á henni er umdeild. Það er því einnig áhugavert að velta því fyrir sér hvernig megi 

kenna þessa margföldunartöflu þannig að nám á henni verði ekki eins og 

ríkisstjórnarreikningurinn hans Robert Carter (O´Shea, 2016, bls. 276). Það sem kennararnir 

verða að gera er að velja hentugar kennsluaðferðir sem tryggja það að sem flestir læri 

töfluna og að fæstum verði þetta óyfirstíganlegur hjalli. Kennarar ættu síðan að vera tryggja 

það að þekkingunni hraki ekki því sem lengra líður á grunnskólanámið því þá er hætt við því 

að kennslan verði einskis virði. Mikilvægast er þó að kennarar séu meðvitaðir um það af 

hverju þeir kenni margföldunartöfluna og að nemendurnir séu það einnig. Sé kennarinn 

einungis að kenna hana vegna fyrirmæla sem hann hefur fengið, getur kennslan orðið 

nemendunum tilgangslaus. 
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8 Lokaorð 

Margföldunartaflan er umdeild og eitt er víst að það verða alltaf einhverjir tilbúnir að draga 

það í efa að utanbókarnám á henni sé nauðsynlegur þáttur stærðfræðináms. Tækni er að 

þróast svo gríðarlega hratt og alls óvíst hvort einhver þörf verði á því að mennirnir kunni að 

margfalda, þá sérstaklega í huganum, í framtíðinni. Í verkefninu var fengist við að svara því 

hvort margföldunartaflan væri nemendum á unglingastigi gagnleg og niðurstaðan er sú að 

hún er það, og í raun að miklu leyti nauðsynleg til þess að nemendur nái góðum árangri í 

stærðfræði. Það verður alltaf minnst einn nemandi í bekknum sem fer í gegnum 

grunnskólann án þess að kunna margföldunartöfluna, og það með ágætum árangri. Það ætti 

þó að vera undantekning frekar en venja.  

Margföldunartaflan er mikilvægt verkfæri til að hafa meðferðis í námi á unglingastigi þó 

svo að einhverjum finnist það undarlegt að nemendur sem komnir eru svo langt í námi séu 

enn að velta sér upp úr einhverju sem þeir lærðu í þriðja og fjórða bekk. Þegar nemendur 

læra stærðfræði eru þeir ávallt að byggja ofan á það sem þeir eru búnir að læra. Enginn lærir 

stærðfræðina í tíunda bekk, án þess að læra stærðfræðina í fjórða bekk. Þess vegna er 

mikilvægt að kunna margföldunartöfluna. 
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Viðauki A: Dæmi sem valin voru til flokkunar 

Hér má sjá öll þau dæmi sem valin voru til flokkunar og í hvaða flokki hvert og eitt þeirra 

lenti. 

Skali 1A - Kafli Tölur og talnareikningur 

Hugarreikningur, slumpreikningur og blaðareikningur 

F1 1.1 - 1.5 - 1.7 - 1.9 - 1.15 - 1.20 - 1.22 

F2 1.6 - 1.19 - 1.10 - 1.11 - 1.13 - 1.14 - 1.17 - 1.18 

F3 1.8 - 1.16 - 1.21 - 1.23 

Deilanleiki og þáttun 

F1  

F2 1.24 - 1.25 - 1.26 - 1.30 - 1.31 - 1.41 - 1.42 - 1.43 - 1.46 - 1.47 - 1.48 - 1.50 - 1.52 - 

1.54 - 1.55 - 1.56 - 1.57 - 1.58 - 1.60 - 1.61 - 1.87 

F3 1.27 - 1.28 - 1.29 - 1.32 - 1.34 - 1.35 - 1.36 - 1.38 - 1.40 - 1.44 - 1.51 - 1.53 

Tölur báðum megin við núll 

F1 1.74 - 1.75 - 1.77 - 1.78 - 1.80 - 1.81 - 1.82 

F2 1.71 - 1.72 - 1.84 - 1.85 - 1.86 - 1.89 - 1.96 - 1.91 - 1.93 - 1.95 

F3 1.73 - 1.79 - 1.92 - 1.94 

Veldi 

F1 1.97 - 1.99 - 1.100 - 1.114 - 1.122 - 1.124 

F2 1.98 - 1.101 - 1.102 - 1.104 - 1.111 - 1.112 - 1.115 - 1.116 - 1.117 - 1.118 - 1.119 - 

1.120 - 1.121 

F3 1.103 - 1.105 - 1.113 

 

Skali 1A – Kafli Almenn brot, Tugabrot og prósentur 

Almenn brot 

F1 3.40 - 3.41 - 3.42 - 3.43 - 3.45 

F2 3.3 - 3.9 - 3.10 - 3.11 - 3.12 - 3.14 - 3.15 - 3.22 - 3.23 - 3.30 - 3.31 - 3.32 - 3.33 - 3.34 

- 3.35 - 3.36 - 3.37 - 3.38 - 3.44 - 3.46  

F3 3.7 - 3.8 - 3.16 - 3.25 - 3.26 - 3.27 - 3.28 - 3.48 - 3.50 - 3.51 - 3.52 - 3.53 - 3.54 

Tugabrot 
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F1  

F2 3.73 - 3.74 - 3.75  - 3.84 

F3 3.71 - 3.72 - 3.76 - 3.77 - 3.78 - 3.79 - 3.83 - 3.85 - 3.86 - 3.87 - 3.88 - 3.89 - 3.90 - 

3.91 - 3.92 - 3.93 - 3.94 - 3.95 -  

Prósent 

F1  

F2 3.96 - 3.97 - 3.98 - 3.99 - 3.100 - 3.101 - 3.102 - 3.103 - 3.104 - 3.105 - 3.106 -3.107 

- 3.108 - 3.115 - 3.116 - 3.117 - 3.118 - 3.119 - 3.120 - 3.121 - 3.122 - 3.123 - 3.125 

- 3.126 - 3.127 - 3.128 - 3.129 

F3 3.109 - 3.110 - 3.111 - 3.112 - 3.113 - 3.114 

 

Skali 1B – Kafli Tölfræði 

Framsetning niðurstaðna 

F1  

F2 4.20 - 4.21 - 4.25 

F3 4.8 - 4.11 - 4.12 - 4.22  

Greining og útreikningar 

F1  

F2  

F3 4.37 - 4.38 - 4.39 - 4.40 - 4.41 - 4.42 - 4.46 - 4.47 - 4.55 

Tölfræðilegar kannanir 

F1  

F2 4.71 

F3 4.64 

 
Skali 1B – Kafli Algebra og jöfnur 

Að rannsaka mynstur 

F1  

F2 5.6 - 5.7 - 5.8 - 5.9 - 5.11 - 5.13  

F3  
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Algebrustæður 

F1  

F2 5.17 - 5.20 - 5.22 - 5.26 - 5.27 - 5.28 - 5.29 - 5.30 

F3 5.14 - 5.25 

Bókstafareikningur 

F1  

F2 5.34 - 5.40 - 5.41 - 5.42 - 5.43 - 5.44 - 5.45 - 5.46 - 5.49 - 5.52 - 5.53 - 5.54 - 5.55 - 

5.56 - 5.57 - 5.58 - 5.60 - 5.61 - 5.62 - 5.63 

F3  

Jöfnur 

F1  

F2 5.66 - 5.67 - 5.77 - 5.79 - 5.80 - 5.81 -  5.83 - 5.84 - 5.85 - 5.86 - 5.87 - 5.88 

F3 5.70 - 5.72 - 5.73 - 5.74 - 5.75 - 5.76 - 5.78 

 

Skali 2A –Kafli Talnareikningar 

Prósent 

F1  

F2 1.4 - 1.5 - 1.6 - 1.7 - 1.10 - 1.11 - 1.16 - 1.20 - 1.21 - 1.22 - 1.25 - 1.26 - 1.27 - 

1.28 - 1.44 - 1.48 - 1.50 - 1.52 

F3 1.3 - 1.7 - 1.8 - 1.9 - 1.12 - 1.13 - 1.14 - 1.15 - 1.17 - 1.18 -1.19 - 1.41 - 1.43 - 1.47 

- 1.51 

Veldi og ferningsrót 

F1  

F2 1.53 - 1.55 - 1.58 - 1.59 - 1.60 - 1.61 - 1.63 - 1.64 - 1.65 - 1.68 - 1.69 - 1.70 - 1.71 

- 1.73 - 1.74 - 1.77 

F3 1.57 - 1.67 - 1.82 

 

Tugveldi og tölur á staðalformi 

F1  
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F2 1.84 - 1.92 - 1.94 - 1.96 - 1.97 - 1.99 - 1.100 - 1.101 - 1.103 -  

1.105 

F3 1.95 

Talnamengi 

F1  

F2 1.111 - 1.115 

F3 1.112 - 1.113 - 1.114 

 

Skali 2A – Kafli Mál og mælieiningar 

Timaútreikningar 

F1  

F2 3.5 - 3.6 - 3.7 - 3.8 - 3.11 - 3.13 - 3.15 - 3.16 - 3.26 

F3 3.2 - 3.3 - 3.9 - 3.10 - 3.14 - 3.22 - 3.25 

Mælieiningar 

F1  

F2 3.38 - 3.39 - 3.40 - 3.41 - 3.42 - 3.44 - 3.45 - 3.47 - 3.48 - 3.49 - 3.50 - 3.51 - 3.52 - 

3.53 

F3  

Nakvæmni og námundun 

F1  

F2 3.55 - 3.67 - 3.68 - 3.69 - 3.70 

F3  

Hlutfallareikningur 

F1  

F2 3.71 - 3.81 - 3.82 - 3.84 - 3.85 - 3.86 - 3.88 - 3.89 - 3.91 - 3.92 - 3.93 - 3.94 - 3.95 - 

3.96 -  

3.97 - 3.98 - 3.100 - 3.101 - 3.102 - 3.104 - 3.105 

F3 3.73 - 3.74 - 3.76 - 3.78 - 3.79 - 3.106 - 3.107 - 3.108 - 3.109  

Samsettar einingar 
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F1  

F2 3.115 - 3.116 - 3.118 - 3.122 - 3.124 - 3.129 - 3.131 - 3.132 - 3.133 

F3 3.110 - 3.111 - 3.112 - 3.113 - 3.121 - 3.123 - 3.126 - 3.130 - 3.134 

 

 

Skali 2B – Líkur og talningarfræði 

Einfaldar líkur 

F1  

F2 5.11 - 5.14 

F3 5.3 - 5.5 - 5.6 - 5.7 - 5.10 - 5.13 - 5.15 

Talningarfræði 

F1  

F2 5.26 - 5.27 - 5.28 - 5.30 - 5.31 - 5.33 - 5.34 - 5.36 - 5.38 - 5.40 - 5.41 - 5.42 - 5.43 - 

5.44 - 5.45 - 5.46 - 5.47 

F3 5.60 - 5.62 - 5.63 

 

Skali 3A – Kafli Rúmfræði 

Þrívíddarteikningar 

F1  

F2 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5 - 2.6 - 2.7 - 2.8 - 2.9 - 2.10 - 2.11 - 2.12 -  

2.13 - 2.24 - 2.25 - 2.26 - 2.27 - 2.28 - 2.29 - 2.31 - 2.32 - 2.33 

F3  

Kort og mælikvarði 

F1  

F2 2.38 - 2.42 - 2.43 - 2.44 - 2.46 - 2.47 - 2.49 

F3 2.35 

Fjarvíddarteikning 

F1  

F2  
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F3  

Tækni, list og arkitektúr 

F1  

F2  

F3 2.69 - 2.70 

 

Skali 3A – Kafli Algebra og jöfnur 

Jöfnuhneppi 

F1  

F2 3.1 - 3.3 - 3.4 - 3.6 - 3.7 - 3.8 - 3.9 - 3.10 - 3.12 - 3.13 - 3.14 

F3 3.5 -3.11 

Bókstafareikningur 

F1  

F2 3.15 - 3.16 - 3.17 - 3.19 - 3.23 - 3.24 - 3.25 - 3.28 - 3.29 - 3.30 - 3.31 - 3.32 - 3.33 - 

3.34 - 3.40 - 3.41 

F3 3.35 - 3.36 - 3.37 

Að leysa jöfnu með þáttun – ferningsreglurnar og ójöfnur 

F1  

F2 3.42 - 3.43 - 3.44 - 3.45 - 3.46 - 3.47 - 3.48 - 3.49 - 3.50 - 3.51 - 3.52 - 3.53 - 3.54 - 

3.55 - 3.56 - 3.57 - 3.59 - 3.60 - 3.61 - 3.64 - 3.65 - 3.68 - 3.69 

F3 3.66 - 3.67 - 3.70 

 


