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1 Inngangur  

Mikilvægt er fyrir kennara að hafa aðgengi að góðum verkefnum og verkefnahugmyndum. 

Hvatinn að þessum verkefnabanka er sá að á þeim tæpu tuttugu árum sem ég hef starfað 

sem kennari hef ég rekið mig á það að sumir nemendur mínir hafa ekki haldgóðan skilning á 

tölum og talnakerfi okkar, tugakerfinu. Reynsla mín er sú að þegar nemendur vinna verkefni 

með hlutbundnum hætti þá öðlast þeir aukinn skilning á því sem þeir eru að gera. Mér hefur 

oft fundist vanta verkefni sem gott er að vinna með nemendum með hlutbundnum hætti 

sem geta skapað góð tækifæri til að ræða við þá um hvað þeir eru að gera og hvers vegna. 

Markmiðið með þessum hugmyndabanka er að auðvelda kennurum aðgang að fjölbreyttum 

verkefnum þar sem til viðmiðunar eru gefin hæfniviðmið námskrár. Kennarinn getur þá valið 

verkefni út frá þeim hæfniviðmiðum sem hann telur henta nemendahópi sínum. Verkefnin 

eru byggð upp með þeim hætti að nemandi öðlist skilning á viðfangsefninu við að leysa þau 

og eiga allir nemendur að geta tekist á við þau.  

Með því að glíma við þessi verkefni fá nemendur og kennarar tækifæri til samræðna um 

stærðfræðina, hugtök hennar, vinnubrögð og beitingu þeirra. Einnig fá kennarar tækifæri til 

að fylgjast með því hvernig nemendur hugsa lausnir sínar og rökstyðja þær. Kennararnir geta 

þá nýtt sér athuganir sínar til að byggja áframhaldandi kenslu sína á og vinna með viðhorf til 

stærðfræði á jákvæðan hátt. 

Áður en kemur að verkefnahugmyndunum sem safnað er saman og þróaðar af höfundi er 

kafli sem er hugsaður fyrir kennara, þar sem farið er yfir kenningar um stærðfræðinám, 

þróun talnaskilnings barna og áherslur í stærðfræðikennslu. Þetta er samantekt úr því sem 

fram kemur í greinargerðinni sem verkefnin fylgja og hægt er að fá frekari fræðslu þar og í 

þeim heimildum sem þar er vísað til. 
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2 Talnaskilningur og áherslur í stærðfræðikennslu 

Í þessum kafla verður sagt frá hugmyndafræðinni sem verkefnin byggja á ásamt þeirri 

menntastefnu sem birtist í námskrá, talnaskilning barna og þrautir sem leið til að vinna með 

talnaskilning. Að lokum verður fjallað um námsumhverfi og námsgögn, samvinnunám og 

samræður í námi, hlutverk kennarans og námsmat sem tengist verkefnunum. 

Stærðfræðinám 

Kenningar sem meðal annars hafa haft mikil áhrif á kennslufræði stærðfræðinnar eru 

kenningar um hugsmíði sem byggja á því að einstaklingurinn skapi þekkingu og sé virkur í að 

aðlaga hana að þeirri þekkingu sem hann hefur fyrir. Með þessu er átt við að nemendur þurfi 

að fá tækifæri og tíma til að glíma við viðfangsefni sín sem helst þurfa að tengjast einhverju 

sem þeir þekkja og geti þannig byggt ofan á fyrri þekkingu sína. Kenningar um menningar- og 

söguleg tengsl byggja á að einstaklingar læri í gegnum samskipti, í leik og starfi þar sem þeir 

nota tungumálið ásamt því að þeir taki eftir því hvað er gert og hvernig.  

Einn af þeim þáttum sem talinn er mikilvægur í þróun talnaskilnings barna er samvinna 

nemenda. Samkvæmt Carpenter og Lehrer (1999) hefur skilningur á stærðfræði fimm 

birtingarmyndir þær eru: 

• að sjá tengingar milli fyrri þekkingar og þess sem verið er að fást við, 

• að útvíkka og átta sig á hvernig hægt er að nota þá þekkingu á stærðfræði sem fyrir er, 

• að ígrunda reynslu sína, 

• að geta á fjölbreyttan hátt gert grein fyrir þekkingu sinni, 

• að gera stærðfræðiþekkinguna að sinni en taka ekki án umhugsunar við henni frá 

öðrum. 

Stærðfræðikennsla á Íslandi byggir á lögum þar sem fram kemur meðal annars að allir 

skuli fá nám við hæfi og að það skuli vera fjölbreytt. Grunnþættir menntunar eru sex og eru 

þeir hluti af núgildandi menntastefnu. Þættirnir eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, 

lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Taka þarf mið af öllum þessum þáttum í 

stærðfræðikennslu og þarf kennari að flétta þá inn í kennslu sína. Í aðalnámskrá grunnskóla 

(2013) koma fram upplýsingar um skipulag skólastarfs. Í almennum hluta hennar kemur 

meðal annars fram að kennsluhættir skuli vera fjölbreyttir og að nemendur skuli hafa 

tækifæri til að vinna verkefni sín með hlutbundnum hætti. Í stærðfræðihluta aðalnámskrár 

(2013) er meðal annars fjallað um tilgang stærðfræðináms og hvaða hæfni gert er ráð fyrir 

að nemendur hafi náð við lok grunnskóla. Þar er einnig fjallað um kennsluhætti í 

stærðfræðikennslu, þar sem mikil áhersla er lögð á að nemendur fái tækifæri til þess að leita 

lausna sjálfir, ásamt því að ræða við samnemendur um lausnir sínar. Í þessum áherslum 
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gætir áhrifa kenninga um hugsmíði og menningarleg tengsl. Að lokum er fjallað um námsmat 

þar sem áherslan er á leiðsagnarmat og að nemendur fái endurgjöf. 

 

Talnaskilningur 

Talnaskilningur barna byggir á nokkrum þáttum sem eru meðal annars merking talna, 

tengsl talna, skilningur á samhengi milli reikniaðgerða og beiting talna í raunverulegum 

aðstæðum. Börn læra fyrst að telja og skilja fyrir hvað tölurnar standa. Þar á eftir læra þau 

um tengsl talna og uppbyggingu sætiskerfisins. Síðar öðlast þau skilning á samhengi 

reikniaðgerða, en þar er til dæmis átt við það að barn skilji að ef tölu er bætt við aðra tölu og 

hún síðan tekin aftur af séu þau enn með upphaflegu töluna. Einnig þurfa börnin að fá 

tækifæri til að yfirfæra þessa þekkingu yfir á raunverulegar aðstæður (Van de Walle, 2007).  

Að skynja magn og röðun er grunnurinn sem barn byggir á við þróun talningarfærni 

sinnar. Það þarf að skilja að töluorðin hafa ákveðna röð sem er alltaf sú sama og svarar til 

eins hlutar. Síðasta talan sem það nefnir segir til um heildarfjölda þeirra hluta sem taldir voru 

en er ekki eiginleiki þess hlutar sem bent er á. Það þarf að átta sig á því að það er hægt að 

telja saman hvaða hluti sem er. Röð skiptir ekki máli, það er hægt að telja hluti í hvaða röð 

sem er og fjöldinn verður alltaf sá sami (Fosnot og Dolk, 2001, Dóróþea G. Reimarsdóttir, 

2015).  

Talið er að nemendur ráði oft við þyngri verkefni við upphaf skólagöngu en þeim er boðið 

upp á. Þegar verkefnin eru sett fram sem þrautir án þess að táknmál stærðfræðinar sé notað 

geta nemendur leyst þau með hlutbundnum hætti. Þetta byggir á aðferðinni „Stærðfræði 

byggð á skilningi barna“ þar sem rannsóknir Carpenter og félaga (2015) leiddi í ljós að 

lausnaleiðir nemenda þróist með misjöfnum hætti. Þeir séu ekki allir jafn fljótir að finna sínar 

leiðir, en ef þeir fái tækifæri til að þróa þær og útskýra hvað þeir eru að gera, öðlist þeir 

meira öryggi í að takast á við stærðfræðina. Áhersla er lögð á að þau viðfangsefni sem 

nemendur fá séu verðug og gefi möguleika á að leita lausna með fjölbreyttum hætti og sýna 

fram á lausnirnar, einnig með fjölbreyttum hætti. Gæta þarf þess að viðfangsefnin séu á máli 

sem nemendur skilji og tengi við sína fyrri þekkingu.  

Hugtaka- og orðanotkun kennara er einn af þeim þáttum sem hafa mótandi áhrif á 

viðhorf nemenda til stærðfræði og því er full ástæða til að kennarar leggi áherslu á þennan 

þátt stærðfræðinámsins og leitist þannig við að móta jákvætt viðhorf nemanda til 

stærðfræðinnar Mikilvægt er að samræður eigi sér stað í kennslustofunni á milli nemenda 

innbyrðis sem og milli nemenda og kennara, því skilningur nemenda byggist einnig upp í 

slíkum samtölum (Carpenter o.fl. 2015).  
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Áherslur í stærðfræðikennslu 

Áherslur í stærðfræðikennslu skipta miklu máli fyrir nemendur og kennara um það hvernig 

nemendum gengur í námi, hvaða viðhorf þeir fá til greinarinnar og hversu mikla ánægju þeir 

hafa af náminu. Námsumhverfi verður ekki til af sjálfu sér heldur þarf kennari að stuðla að 

því með því meðal annars að: 

• vinna að uppbyggingu þess í samvinnu við nemendur, 

• vera stöðugt að vinna að því að viðhalda því, 

• gæta að bakgrunni nemenda og taka mið af honum, 

• halda uppi góðri bekkjarstjórnun. 

(Yackel og Cobb, 1996). 

Kennari þarf að gæta að því tungumáli sem notað er í stærðfræðikennslustofunni, að 

nemendur skilji það sem þar fer fram, þannig að ekki verði til misskilningur í faglegri 

umræðu. Námsgögn eru nauðsynleg til að gefa nemendum tækifæri til að þróa lausnaleiðir 

sínar með fjölbreyttum leiðum. Námsgögnin þurfa að vera aðgengileg og að sjálfsagt sé að 

nota þau við lausn verkefna.  

Með samvinnunámi er átt við að nemendur vinni saman samkvæmt ákveðnum leiðum 

sem er þá þegar búið að kenna þeim. Með því að vinna saman þjálfast nemendur í 

samskiptum, leita lausna í samvinnu við aðra og ræða niðurstöður sínar og færa rök fyrir 

þeim. Samræður í kennslu eru góð leið til að auka skilning nemenda á viðfangsefninu sem og 

fyrir kennara að sjá hvar nemandi er staddur í sínu námi (Bennett, 2014). Kennari leggur 

spurningar fyrir nemendur og þarf að gæta þess að leggja fyrir þá góðar spurningar, sem eru 

opnar og gefa möguleika á mörgum svörum.  

Mikilvægt er að stærðfræðikennari sé vel að sér í sinni kennslugrein sem og kennslufræði 

greinarinnar ásamt því að hafa jákvætt viðhorf til hennar (Ball 1990). Hann þarf að geta mætt 

hverjum nemanda þar sem hann er staddur í sínu námi. Þegar kemur að undirbúningi 

kennslu þarf kennari að hafa marga þætti í huga. Hann þarf meðal annars að hugsa um 

samsetningu nemendahópsins, bæði námsgetu og félagslega stöðu, ásamt því að þekkja 

hæfniviðmiðin sem unnið er með. Mikilvægt er að skipulag kennslunnar sé gott og að unnið 

sé með markvissum hætti.  

Í bókinni Taking Action, Implementing Effextive Mathematics Teaching Practices (Huinker 

og Bill, 2017) fjalla höfundar um hvernig hægt er að byggja upp metnaðarfulla kennslu. Þetta 

setja þeir fram í átta leiðum til þess að búa til ramma utan um kennsluna sem á að styðja við 

nám allra nemenda. Mikil áhersla er lögð á að allir nemendur eigi rétt á að fá nám við hæfi 

og stuðla eigi að jákvæðu viðhorfi nemenda til stærðfræði. Þessar átta leiðir til öflugrar 

stærðfræðikennslu eru:  
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• Setja sér stærðfræðimarkmið til að beina sjónum að námi. Öflug stærðfræðikennsla 

byggir á að setja skýr markmið um þá stærðfræði sem nemendur eru að læra, tengja 

markmiðin við námsframvindu og nýta þau til að taka ákvarðanir um kennslu.  

• Nota verkefni sem stuðla að rökstuðningi og lausnum þrauta. Öflug 

stærðfræðikennsla byggir á því að nemendur leysi og ræði um verkefni sem stuðla að 

röksemdafærslu og lausnum þrauta og hægt er að nálgast á ólíka vegu og leysa með 

mismunandi hætti. 

• Nota táknmál stærðfræði og tengja það annarri framsetningu. Öflug 

stærðfræðikennsla byggir á því að nemendur skapi tengsl á milli mismunandi leiða við 

að skrá stærðfræði (svo sem táknmáli stærðfræðinnar, myndmáli og/eða texta) til að 

dýpka skilning sinn á stærðfræðihugtökum og leiðum við reikning og sem tæki við að 

leysa þrautir. 

• Stuðla að merkingarbærum stærðfræðisamræðum. Öflug stærðfræðikennsla byggir á 

samræðum milli nemenda til að stuðla að sameiginlegum skilningi á stærðfræði 

hugmyndum, með því að greina og bera saman nálgun nemenda að lausn og 

rökstuðning þeirra. 

• Spyrja spurning sem hafa tilgang. Öflug stærðfræðikennsla byggir á að spyrja 

spurninga í þeim tilgangi að fá hlutdeild í og örva nemendur til að beita 

röksemdafærslu og stuðla að skilning þeirra á þeim þáttum stærðfræði sem mikilvægt 

er að hafa á valdi sínu og tengslum milli þeirra.  

• Færni í reikningi byggir á hugtakaskilningi. Öflug stærðfræðikennsla byggir á að 

nemendur öðlist færni í reikningi á grundvelli hugtakaskilnings og verði þannig smám 

saman leiknir í að beita fjölbreyttum leiðum við reikning þegar þeir leysa bæði 

rauntengd verkefni og hrein stærðfræðiverkefni.  

• Styðja við öfluga glímu við stærðfræðinám. Öflug stærðfræðikennsla byggir á að 

nemendur fái stöðugt, bæði á einstaklingsgrunni og í hóp, tækifæri og stuðning við að 

glíma á árángursríkan hátt við ólík svið stærðfræðinnar og tengsl milli þeirra.  

• Kalla fram og nota vísbendingar um hugsun nemenda. Öflug stærðfræðikennsla 

byggir á að kennari afli sér upplýsinga um hugsun nemenda til að öðlast skilning á 

hvernig skilningur þeirra á stærðfræði þróast og geti þannig þróað kennslu sína í þeim 

tilgangi að styðja við og hvetja til náms.  

(Huinker og Bill, 2017) 

Að vinna áætlanir með þessum hætti tel ég að bæti kennsluna og æskilegt væri að þetta væri 

unnið í kennsluteymi þannig að sterkar hliðar starfsmanna nýtist sem best. 

Í þeim verkefnum sem koma hér á eftir er aðaláhersla í námsmati á leiðsagnarmat og 

með nokkrum verkefnum eru hugmyndir um sjálfsmat. Lagt er upp með að mat á árangri 

nemenda sé framkvæmt samhliða hverju verkefni. Við leiðsagnarmat er mikilvægt að 

nemendur viti og skilji tilgang námsins ásamt því að vita hver árangursviðmiðin eru. Kennari 
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skipuleggur viðfangsefni og umræður sem varpa ljósi á það nám sem fram fer. Hann veitir 

endurgjöf sem er hvetjandi og ýtir undir áframhaldandi nám hjá nemendum. Hann virkjar 

nemendur þannig að þeir aðstoði hvern annan í námi. Með leiðsagnarmati er stefnt að því að 

virkja nemendur sem eigendur og ábyrgðarmenn að eigin námi. Það er gert með því að 

tengja námsmarkmið við persónuleg markmið, tengja viðleitni við árangur og fá nemendur til 

að koma að skipulagningu námsins (William, D. og Leahy, S., 2015).  

Það sem kennari getur gert til að ná þessu fram er meðal annars að vera með ögrandi 

verkefni sem vekja áhuga nemenda, vera vel undirbúinn, tengja námið áhugasviði nemenda 

og gera þeim grein fyrir að það er eðlilegt að gera mistök. Kennari fylgist með því hver 

framvinda er hjá nemendum í verkefnavinnu sem hann skrárir hjá sér og bregst síðan við því 

sem hann sér og leitast við að finna lausnir til að efla nemendur. 
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3 Hugmyndir að verkefnum 

Í þessum kafla eru settar fram hugmyndir að verkefnum fyrir kennara til að vinna með 

nemendum. Hugmyndirnar eru flokkaðar með hliðsjón af inntaksþáttunum tölur og 

reikningur og algebra í aðalnámskrá grunnskóla, með áherslu á talnaskilning. Í lýsingu á 

verkefnunum er fjallað um hugmyndir að því hvernig kennari getur lagt verkefnin fyrir og 

skiplagt vinnu með nemendum, hvaða gögn þurfi til, þau hæfniviðmið sem vinna má að, 

hvaða grunnþættir eru hafðir til hliðsjónar og hugmyndir gefnar að námsmati.  

Mikilvægt er að kennari sé vel undirbúinn þegar hann leggur verkefnin fyrir, hafi kynnt 

sér þau og tekið til þau gögn sem þörf er á við hvert verkefni. Í upphafi hvers verkefnis ræðir 

kennari við nemendur um það sem á að vinna að og kannar hvað þeir vita um efnið og gefur 

þeim tækifæri til að skoða þau gögn sem nota á og koma með sínar hugmyndir um verkefnin. 

Jafnframt þarf að gera nemendum grein fyrir því hvað þeir eiga að læra af verkefninu og 

hvernig mati á því verður háttað. Það eykur líkur á að verkefnavinnan gangi vel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myndir sem fylgja verkefnunum eru teknar af höfundi og eru til skýringar við verkefnin.  
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3. 1 Tala dagsins 

Í þessu verkefni er valin tala sem vinna á með í nemendahópnum. Talan er valin út frá því 

sem verið er að vinna að hverju sinni, getur tengst þeim þáttum sem unnið er með í 

stærðfræði auk þess sem hægt er að samþætta við aðrar námsgreinar. 

Með þessu verkefni er aðaláherslan lögð á samræður við nemendur og samtal þeirra á milli 

um töluna og þau atriði sem sjónum er beint að hverju sinni. Hér er mjög mikilvægt að hvetja 

nemendur til samræðna og hlustunar. 

Nánar um verkefnið: 

Hægt er að vinna þetta verkefni með fjölbreyttum hætti og koma að því aftur og aftur. 

Kennari getur ákveðið að vinna með tölu dagsins á hverjum degi í einhvern tíma eða 

einhverja ákveðna daga vikunnar. Hægt er að vinna að svona verkefni í einhvern tíma, hvíla 

það síðan og taka upp aftur síðar.  

Kennari getur valið töluna sem fjalla á um og ákveðið hvaða atriði hann vill vinna með 

hverju sinni. Einnig geta nemendur tekið þátt í því að velja töluna sem vinna á með. Eftir að 

nemendur hafa aðstoðað kennara við val á tölu dagsins í nokkurn tíma, þá geta þeir valið 

töluna sjálfir og hvaða atriði þeir vilja vinna með. Nauðsynlegt er að nemendur séu búnir að 

undirbúa þetta í samráði við kennara og fá samþykki hans áður en þeir leggja verkefni fyrir 

hópinn. Þeir nemendur geta þá verið stærðfræðingar dagsins. Stærðfræðingar dagsins þurfa 

að vera tilbúnir til að hlusta vel á hugmyndir samnemenda sinna og ræða þær. 

Heppilegt getur verið að skipta nemendahópnum í smærri hópa og hver hópur vinni með 

sína tölu dagsins og þá mismunandi þætti henni tengda. Þannig er nemendum gefið tækifæri 

til að vinna á eigin forsendum. Val á tölu dagsins fer eftir aldri og þroska nemenda. Unnið er 

með heilar jákvæðar tölur með ungum börnum og síðan bætt við neikvæðum tölum og 

brotum. Þjálfa þarf nemendur í að færa rök fyrir niðurstöðum sínum og þeim leiðum sem 

þeir fóru að niðurstöðinni. Nauðsynlegt er að taka góðan tíma í umræður um verkefnið 

þannig að nemendur séu meðvitaðir um til hvers er ætlast af þeim.  

 

Hugmyndir að þáttum sem hægt er að vinna með í þessu verkefni: 

• Er talan slétt tala eða oddatala? 

• Hvaða tölur eru einum hærri og einum lægri en 

talan? 

• Hvaða tölur eru tíu hærri og tíu lægri en talan? 

• Hvaða tölur eru hundrað hærri og hundrað lægri en 

talan? 
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• Er eitthvað sem við þekkjum í umhverfinu sem tengist þessari tölu? Þá væri sem dæmi 

hægt að nefna kónguló ef talan er 8 og geta nemendur þá búið til kónguló. Hér er gott 

tækifæri til að fá fram umræður um það sem nemendur sjá fyrir sér þegar tala er 

nefnd. 

• Skrá töluna með tölustöfum. 

• Skrá töluna með bókstöfum. 

• Hægt er að nýta þessa hugmynd við kennslu á tímatali og tengja töluna þeirri 

umfjöllun með því til dæmis að tengja töluna 7 við fjölda vikudaga, 24 við 

klukkustundir í sólrarhing og svo framvegis. 

• Þegar notaðar eru tölur sem tengjast tímatali geta nemendur búið til klukku, þannig er 

hægt að virkja sköpun í þessari vinnu. 

• Hægt er að telja áfram og til baka frá þessari tölu á einum, tveimur eða þeirri tölu sem 

kennara dettur í hug að nota.  

• Skoða samsetninguna, tugi og einingar, hvernig má skrá töluna á mismunandi hátt, til 

dæmis 20 + 7, 3 · 9, 30 – 3, 3 · 10 – 3 og líka sýna hana með sætisgildiskubbum.  

• Búa til stærðfræðidæmi þar sem talan er svar við dæminu. 

• Vinna með neikvæðar tölur á sama hátt og heilar jákvæðar tölur.  

• Vinna með almenn brot. Nemendur geta þá sem dæmi fundið þau atriði sem talin eru 

upp hér að ofan. 

• Vinna með tugabrot. Nemendur geta þá sem dæmi fundið þau atriði sem talin eru upp 

hér að ofan. 

 

Gögn:  

• Tafla eða spjald til að skrá hugmyndirnar ásamt tússpenna.  

• Kennari getur valið hvort nemendur skrá þessi verkefni í bækur sínar eða ekki. 

 

Námsmat: 

Í þessu verkefni fylgist kennari með því hvaða nemendur taka þátt og hvernig svör þeirra eru, 

hvort þeir geti skráð fjölda, notað náttúrlegar tölur og tugakerfisrithátt. Þetta skráir kennari 

hjá sér og fylgist með hvort breyting verður á næst þegar unnið er með svona verkefni. 

Kennari velur sér ákveðna nemendur til að fylgjast með hverju sinni og er einnig búinn að 

ákveða hvaða námsþáttum hann er að leita eftir. Ef nemendur taka ekki þátt þá þarf kennari 

að bregðast við því og kanna hver ástæðan fyrir því er. Vill nemandi ekki taka þátt eða er 

verkefnið of þungt eða of létt fyrir hann? 
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Tengsl við grunnþætti menntunar: 

Læsi  • Að skilja munnlegar og verklegar leiðbeiningar. 

Sjálfbærni  

 

• Að vinna saman að verkefni. 

• Að ganga vel um gögnin til að þau endist betur. 

Heilbrigði og velferð   • Að ljúka við verkefni.  

Lýðræði og mannréttindi   

 

• Allir hafa jafnan rétt til að tjá sig. 

• Allar tillögur eiga rétt á sér. 

Jafnrétti  • Að vinna á eigin forsendum.  

Sköpun  

 

• Að nota rökhugsun. 

• Að vinna að lausnaleit. 

 

Hæfniviðmið: 

Að geta spurt og svarað með stærðfræði 

 

Getur nemandi: 

• tjáð sig um stærðfræði, 

• útskýrt hugsun sína, 

• beitt skapandi hugsun, 

• fylgt rökstuðningi jafningja. 

Að kunna að fara með tungumál og 

verkfæri stærðfræðinnar 

Getur nemandi: 

• notað hugtök stærðfræðinnar, 

• notað hentug gögn. 

Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar Getur nemandi: 

• unnið í samvinnu við aðra, 

• undirbúið og flutt verkefni. 

Tölur og reikningur 

 

Getur nemandi: 

• skráð fjölda, 

• notað náttúrlegar tölur, raðað þeim og 

borið saman, 

• notað tugakerfisrithátt. 
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3.2 Talning  

Góður talnaskilningur er mikilvægur og því nauðsynlegt að nemendur fái næg tækifæri í 

upphafi náms í stærðfræði til að handleika hluti og telja. Nemendur þurfa að átta sig á að 

heiti talna eru sett fram í ákveðinni röð, hver tala merkir ákveðinn fjölda og síðasta talan sem 

nefnd er þegar hlutir eru taldir segir til um þann fjölda sem verið er að telja. Við æfingu í 

talningu þarf síðan að tengja undirstöðu tugakerfisins þannig að nemendur átti sig á því 

hvernig það er byggt upp. Þegar börn æfa talningu þarf kennari að beina sjónum nemenda 

að því hvernig tugakerfið er byggt upp, til dæmis með því að hafa gögn tiltæk, svo sem 

talnagrindur, sætisgildiskubba og hundrað talna töflu.  

3.2.1 Að læra og æfa talnaröðina  

Skipulag kennslu, námsumhverfi og vinnubrögð: 

Nemendur æfa talningu undir stjórn kennara þar sem gefinn er tími til þess og unnið er að 

því með markvissum hætti í ákveðinn tíma, verkefnið hvílt og svo komið að því aftur. Þegar 

komið er aftur að þessu verkefni er gott að byrja á talningu sem nemendur eru öruggir á og 

bæta síðan við hærri tölum.  

Þetta verkefni er hægt að vinna með litlum og/eða stórum hópi. 

Nánar um verkefnið: 

Hér er verið að æfa talnaröðina á skemmtilegan hátt. Nemendur telja saman frá einni tölu að 

annarri tölu, til dæmis áfram: byrjað á 1 og endað á 25, byrjað á 25 og endað á 63, byrjað á 

134 og endað á 176. Talið afturábak: til dæmis byrjað á 25 og endað á 3, byrjað á 66 og 

endað á 27, byrjað á 178 og endað á 133. Tölur eru valdar með hliðsjón af aldri og þroska 

nemenda.  

Til þess að talningin skili nemendunum tilætluðum árangri þarf að vinna með þetta 

þannig að þau hafi gaman að þessu verkefni. Heppilegt er að gera þetta að leik og gefa 

nemendum kost á að taka þátt í að velja hvaða talnasvið eigi að vinna með, gæta þarf þó að 

því að taka tillit til hópsins í heild. 

Dæmi um það sem hægt er að gera svo þetta verkefni verði að leik í hópi og hver nemandi sé 

virkur: 

• að nemandi setjist niður eða standi upp þegar hann nefnir sína tölu í talnaröðinni, 

• að nemendur gefi einhver merki eins og að klappa eða flauta þegar ákveðnar tölur 

eiga að vera nefndar eins og til dæmis þegar 5, 10, 15 eiga að vera nefndar þegar talið 

er á 5, 

• að nemandi rétti upp hönd um leið og hann segir sína tölu, 

• að nemandi raði talnaspjöldum í rétta röð, 
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• að nemandi setjist eða standi upp þegar talan er slétt eða oddatala. 

 

Gögn: 

• Spjöld með tölum.  

• Kennari getur valið hvort nemendur skrá þessi verkefni í bækur sínar eða ekki. 

 

Námsmat: 

Í þessu verkefni fylgist kennari með því hvaða nemendur taka þátt og hvernig svör þeirra eru, 

hvort þeir geti notað náttúrlegar tölur og raðað þeim. Þetta skráir kennari hjá sér og fylgist 

með hvort breyting verður næst þegar unnið er með talningu. Í þessum verkefnum getur 

verið gott fyrir kennara að vera tilbúinn til að gera breytingar á hópum ef talan/sviðið sem 

unnið er með er fyrir ofan eða neðan getu einhverra nemenda í hópnum. Ef nemendur taka 

ekki þátt þá þarf kennari að bregðast við því og kanna hver ástæðan er.  

 

Tengsl við grunnþætti menntunar: 

Læsi  • Að skilja munnlegar og verklegar leiðbeiningar. 

Sjálfbærni   • Að vinna saman að verkefni. 

Heilbrigði og velferð  • Að ljúka við verkefni.  

Lýðræði og mannréttindi  • Allir hafa jafnan rétt til að tjá sig. 

• Allar tillögur eiga rétt á sér. 

Jafnrétti  • Að vinna á eigin forsendum.  

Sköpun  • Að nota rökhugsun. 

 

 

Hæfniviðmið: 

Að geta spurt og svarað með stærðfræði 

 

Getur nemandi: 

• tjáð sig um stærðfræði, 

• beitt skapandi hugsun, 

• fylgt rökstuðningi jafningja. 

Að kunna að fara með tungumál og 

verkfæri stærðfræðinnar 

 

Getur nemandi: 

• notað hugtök stærðfræðinnar, 

• notað hlutbundin gögn. 
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Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar 

 

Getur nemandi: 

• unnið í samvinnu við aðra, 

• undirbúið og flutt verkefni. 

Tölur og reikningur 

 

Getur nemandi: 

• skráð fjölda, 

• notað náttúrlegar tölur, raðað þeim og 

borið saman, 

• notað tugakerfisrithátt. 
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3.2.2 Talning  

Skipulag kennslu, námsumhverfi og vinnubrögð: 

Þegar nemendur hafa æft undirstöðu í talningu og eru orðnir nokkuð leiknir í talnaröðinni er 

hægt að bæta við ýmsum verkefnum. Alltaf þarf þó að huga að því hvaða markmiðum er 

stefnt að. Kennari þarf að hafa til taks spurningar sem hann spyr nemendur að þegar þeir eru 

að æfa talningu.  

Framkvæmd: 

1. Telja á 2, 5, 3  (2,4,6…, 5,10,15…. og 3,6,9…) og svo framvegis.  

• Valin er tala til að byrja á og ákveðið hvar á að enda. Valið á talnabilinu fer 

eftir aldri og þroska nemendanna. 

• Þegar talið er í hópum er nauðsynlegt að byrja á ólíkum stöðum, til dæmis 

telja 13, 23, 33 og svo framvegis, 35, 37, 39 og svo framvegis. 

• Nota hundrað talna töflu til að lita þessa talningu.  

• Nota tóma hundrað talna töflu og nemendur skrá hoppin í hana. 

• Raða töluspjöldum eftir því hverjar tölurnar eru. Hér getur verið gott að 

nemendur raði spjöldunum upp eins og í hundrað talna töflu.  

 

 

2. Telja á sléttu tölunum(2,4,6,8…) og oddatölunum (1,3,5,7….) í runutalningu. 

 

 

3. Talning smáhlutasafns. 

• Nemendur vinna saman í pörum. 

• Nemendur áætla fjölda hluta áður en talið er. 

• Nemendur telja síðan safnið og bera saman við áætlun sína. 

 

 

4. Telja í tugi og einingar.  

• Nemendur telja smáhlutasafn / kubba og komast að því hversu margir þeir 

eru. Mikilvægt er að hvetja nemendur til að telja 10 (eða 5) hluti í hóp og telja 

svo hópana. Öflug leið við talningu, minnkar líkur á ruglingi. 

• Segja hversu margir tugir og einingar eru í tölunni, til dæmis 42 verður þá 

fjórir tugir og tvær einingar. 

• Nemendur vinna saman í pörum. 

• Sýna með talnaspjöldum hver talan er. 
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• Sýna með sætisgildiskubbum á mismunandi hátt hver talan er, til dæmis er 

hægt að sýna töluna 28 sem 2 tugakubba og 8 einingakubba eða 1 tugakubb 

og 18 einingakubba.  

5. Talnaspjöld – sætisgildiskubbar 

• Nemendur eru með talnaspjöld á því talnabili sem 

þeir ráða við og draga eitt spjald í einu. 

• Nemendur vinna saman í pörum. 

• Nemendur eru með spjald þar sem gert er ráð 

fyrir að þeir setji sætisgildiskubba á spjaldið og 

flokki þá í einingar, tugi og hundruð eftir því sem 

töluspjöldin segja til um.  

• Nemendur sýna gildi tölunnar á talnaspjaldinu með sætisgildiskubbunum.  

• Nemendur færa rök fyrir vali sínu á kubbunum. 

 

 

6. Smáhlutasafn – kubbar 

• Nemendur telja fjölda hluta og sýna fjöldann með talnaspjöldum, peningum 

og/eða sætisgildiskubbum. 

• Nemendur vinna saman í pörum. 

• Nemendur tilgreina hvort um er að ræða slétta tölu eða oddatölu og færa rök 

fyrir því. 

 

 

7. Peningar taldir 

• Nemendur vinna saman í pörum. 

• Talnaspjöld eru til dæmis sett í hólfaða 

plastbakka undan mjólkurvörum. 

• Nemendur telja síðan peninga að sömu upphæð 

og tilgreind er á talnaspjöldunum. 

• Hér er nauðsynlegt að ræða við nemendur um það hvaða peninga þeir velja 

hverju sinni, eru þetta krónupeningar, fimm krónupeningar, 

tíukrónupeningar, fimmtíukrónupeningar eða hundraðkrónupeningar. Hvaða 

möguleikar eru í samsetningu á hverri tölu og þar er mikilvægt að nemendur 

fái tækifæri til að telja mismunandi samsetningu peninga á hverri tölu. 
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8. Plastkeðjur og talnaspjöld 

• Nemendur telja þann fjölda keðjubúta sem er á 

talnaspjöldum, festa saman og tengja þær við 

talnaspjaldið. Athuga að hér þarf að vera gat á 

talnaspjöldunum til þess að þetta gangi. 

 

 

9. Talning nemenda 

• Hér geta nemendur talið hversu margir nemendur eru í kennslustofunni. 

• Einnig er hægt að telja hve margir eru í ákveðinni tegund af fötum, flokka 

nemendur eftir háralit, augnlit og svo framvegis. Hér geta nemendur komið 

með hugmyndir að því hvaða eiginleikum eigi að telja eftir. Í framhaldi af því 

er hægt að taka samræður við nemendur um niðurstöðurnar, ef það eru sem 

dæmi 20 nemendur í hópnum í heild og það eru 12 í gallabuxum, hvað eru þá 

margir sem ekki eru í gallabuxum?  

 

 

10. Talnaröðun með nemendum 

• Nemendur fá allir afhent talnaspjald og eiga að raða sér upp frá lægstu / 

hæstu tölu frá ákveðnum stað.  

• Þetta er hægt að gera með samfelldri númeraröð til að byrja með og láta 

síðan vanta tölur inn á milli til þess að nemendur þjálfist í röðun.  

• Hér þarf að gæta þess að ekki komi einhver einn sem ætlar sér að stjórna, 

heldur gefa öllum tækifæri til að vera með í röðuninni. Gott er að setja viðmið 

um raddstyrk, til dæmis hvísla.  

 

 

11. Hver er talan 

• Nemendur fá „post-it“ miða á ennið með tölu á.  

• Þeir eiga síðan að raða sér upp í röð frá lægstu tölu.  

• Nemendur mega alls ekki segja öðrum frá því hvaða tölur þeir hafa á enninu 

en þeir þurfa að hjálpast að við að leysa þetta verkefni.  

• Þegar þeir telja sig vera búna að raða sér upp í röð þá er tekin umræða um 

hvaða tölu þeir geta verið með skráða á ennið. Þá þurfa nemendur að kíkja á 

tölurnar sem eru sitt hvoru megin við þá. 

• Hér þarf að byrja á einföldum talnarunum sem má svo þyngja þegar 

nemendur hafa fengið þjálfun við að leysa þær. 
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Gögn: 

• Smáhlutasafn. 

• Spjöld með tölum á.  

• Körfur til að telja í. 

• Sætisgildiskubbar. 

• „Post-it“ miðar. 

• Keðjur – kennslugögn. 

 

Námsmat: 

Kennari fylgist með hve virkur nemandi er í þessum verkefnum og skráir hjá sér. Hér fylgist 

kennari með því hvort nemendur eru öruggir á talnaröðinni og sætisgildunum. Hann reynir 

síðan að ræða við nemandann um vinnu hans hvort heldur sem hann tekur virkan þátt eða 

ekki. Kennari er með við hendina verkefni sem hann getur fengið nemendum ef þau verkefni 

sem þeir eru með hverju sinni hæfa ekki þeirra getu. Nauðsynlegt er fyrir kennara að skrá hjá 

sér hvernig nemendum gengur og sérstaklega hvað þeir segja sjálfir um verkefnin. 

 

 

Tengsl við grunnþætti menntunar: 

Læsi  • Að skilja munnlegar og verklegar leiðbeiningar. 

Sjálfbærni   • Að vinna saman að verkefni. 

• Að ganga vel um gögnin til að þau endist betur. 

• Að endurvinna / endurnýta þau gögn sem hægt er. 

Heilbrigði og velferð • Að ljúka við verkefni. 

Lýðræði og mannréttindi   • Allir hafa jafnan rétt til að tjá sig. 

• Allar tillögur eiga rétt á sér. 

• Að bera virðingu fyrir verkefnum samnemenda sinna. 

Jafnrétti  • Að vinna á eigin forsendum.  

Sköpun  • Að nota rökhugsun. 

• Að vinna að lausnaleit. 
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Hæfniviðmið: 

Að geta spurt og svarað með stærðfræði Getur nemandi: 

• tjáð sig um stærðfræði, 

• útskýrt hugsun sína, 

• rökstutt lausn sína, 

• fylgt rökstuðningi jafningja. 

Að kunna að fara með tungumál og 

verkfæri stærðfræðinnar 

Getur nemandi: 

• notað hugtök stærðfræðinnar, 

• notað táknmál stærðfræðinnar, 

• notað hentug gögn. 

Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar Getur nemandi: 

• unnið í samvinnu við aðra, 

• þróað lausnaleiðir, 

• notað stærðfræðihugtök. 

Tölur og reikningur Getur nemandi: 

• notað náttúrlegar tölur, raðað þeim og 

borið saman, 

• notað tugakerfisrithátt, 

• reiknað með náttúrlegum tölum á 

hlutbundinn og óhlutbundinn hátt. 
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3.2.3 Telja upp í hundrað - Hundraðdagahátíð 

Skipulag kennslu, námsumhverfi og vinnubrögð: 

Þetta verkefni er unnið frá upphafi skóla að hausti og dagarnir taldir 

þannig að nemendum sé það sýnilegt. Til dæmis er hægt að nota sogrör og 

telja þannig upp í tuginn og ræða um tugakerfið við nemendur um leið og 

talið er. 

Einnig er hægt að nýta þessa aðferð með eldri nemendum þannig að talið sé á tug og þá 

upp í eittþúsund með vísan í uppbyggingu tugakerfisins. Gott er að taka umræðu með 

nemendum þannig að þeir telji sig eiga þessa hugmynd og með því auka líkur á að þeir verði 

virkari í þessari talningu. 

Þegar hundraðinu (eða þúsundinu) er náð þá er haldin hátíð, Hundraðdagahátíð, og 

unnin verkefni þar sem nemendur telja upp í hundrað (þúsund) og geta sett þá tölu saman 

með mismunandi hætti.  

Dæmi um verkefni sem hægt er að vinna með á þessum hátíðardegi 

1. Telja hundrað hluti með mismunandi hætti  

• Hér er hægt að útbúa veggspjald þar sem nemendur teikna/líma/klippa út 

hundrað stykki þar sem þeir eru með tíu stykki af hverjum hlut. 

• Nemendur geta líka talið í pörum eða fimm ákveðna huti sem þeir 

teikna/líma/klippa út og líma, samtals hundrað stykki.  Þetta væri þá líka límt 

á veggspjald þannig að það væri sýnilegt hvað er verið að gera. 

• Nemendur geta líka fengið að ráða fjölda þeirra mynda sem þeir vilja setja af 

hverju en þurfa þá að segja frá hvernig þeir hugsa það og hvort það gangi upp 

í hundrað. 

 

 

2. Telja upp í hundrað af einhverskonar matvælum  

• Ef fjárveiting fæst fyrir því að kaupa til dæmis morgunkorn, saltstangir, popp, 

snakk og fleira þar til komnar eru tíu tegundir af matvælum. Eða ef ekki næst í 

tíu tegundir að þá sé meira magn af hverri tegund þannig að nemendur geti 

valið af hverju þau vilja telja meira magn af. 

• Útbúnir eru bakkar úr A3 blaði þar sem nemendur skipta blaðinu í tíu reiti og 

telja tíu matvæli af hverri tegund eða meira ef ekki næst í tíu tegundir. 

Samtals eiga nemendur þá að vera með eitt hundrað stykki af matvælum á 

blaðinu. 
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3. Samþætting við íslensku 

• Nemendur skrifa hundrað orð á veggspjald. Nemendahópurinn getur unnið 

saman að þessu verkefni.  

• Skrifa hundrað atriði sem mig langar að gera. Þetta er gott samvinnuverkefni. 

 

 

4. Talning upp í 100 

• Nemendur standa saman í hring og telja upp í hundrað. Sá sem segir töluna 

hundrað fær sér sæti. Þannig er haldið áfram þar til allir eru sestir. Hér reynir 

á úthald þannig að gott er að miða stærð hópsins við það. 

• Nemendur velja fyrst tölur sem þeir verða úr þegar þær eru nefndar. Þannig 

að ef nemendur standa í þessu verkefni þá sest sá sem er úr. Nemendur gætu 

valið að þegar heill tugur er nefndur þá sé maður úr. Byrjað er að telja á 

einum og svo koll af kolli þegar kemur að tíu þá sest sá nemandi. Þannig er 

haldið áfram upp í hundrað. Hér gætu komið upp góð umræða um það þegar 

allir eru úr áður en hundrað er náð eða ef of margir eru ekki úr áður en 

hundrað er náð.  

 

 

5. Teningaverkefni 

• Nemendur vinna saman í pörum og kasta teningi til skiptis og skrá niðurstöðu 

og bæta við fyrri köst, sá vinnur sem fyrr nær 100. Teningurinn getur staðið 

fyrir fjölda einiga eða fjölda tuga ( 6 eru þá 6-tugir). 

 

 

6. Lita myndir í hundrað talna töflunni  

• Þetta verkefni má finna á Pinterest. 

https://www.lilcountrylibrarian.com/2012/01/lots-of-hundreds-charts-for-

upcoming.html 

 

 

7. Búa sjálfir til mynd til að lita í hundrað talna töflu eins og verkefni 6 hér að ofan.  

• Nemendur skrá hvaða reiti á að lita og í hvaða lit.  

• Nemendur búa til sýnishorn. 

 

 

https://www.lilcountrylibrarian.com/2012/01/lots-of-hundreds-charts-for-upcoming.html
https://www.lilcountrylibrarian.com/2012/01/lots-of-hundreds-charts-for-upcoming.html
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8. Raða talnaspjöldum upp í hundrað talna töflu.  

• Nemendur vinna saman í litlum hóp eða 

pörum. 

• Hægt er að nota töluspjöld, spjöld með 

myndum af sætisgildiskubbum og tölur í 

bókstöfum. Velja má um að vinna þetta 

allt saman eða hvert fyrir sig eða í pörum.  

 

 

9. Búa til „höfuðfat“  

• Nemendur fá papparenning sem þeir vinna með. 

• Kennari ræðir við nemendur um að 

á þennan renning þurfa þeir að 

teikna/mála hundrað myndir. Hér er 

hægt að ræða um hvernig best sé 

að fylgjast með því hve margar 

myndir eru komnar á renninginn. Fá hugmyndir frá nemendum um það 

hvernig best er að hugsa fyrir því að það sé pláss fyrir allar myndirnar. 

• Nemendur fá liti/málningu eða annað sem valið er að nota, til að vinna með. 

 

 

10. Tímataka á talningu 

• Nemendur vinna saman í pörum og taka tímann á því hve lengi þeir eru að 

telja upp í hundrað. 

 

 

11. Eitthundrað hreyfingar 

Nemendur vinna saman ýmist í hópi eða pörum og gera ýmsar hreyfingar sem 

samtals eiga að vera hundrað. 

Dæmi um hreyfingar: 

• hoppa jafnfætis 

• hoppa á öðrum fæti 

• smella fingrum 

• klappa saman lófum 

• sippa 

• froskahopp 

• hænuskref 
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• risaskref 

• venjuleg skref 

• kóngulóaskref 

• valhoppa 

• hjólbörur, einn nemandi heldur í fætur á öðrum 

nemanda sem gengur þá á höndunum 

• snúa sér í hringi 

• armbeygjur 

• magaæfingar 

• sprelligosahopp 

• standa á öðrum fæti og telja upp í 10. 

 

 

12. Hundrað talna töfluvinna 

Nemendur vinna saman í pörum og eru með hundrað talna töflu og tening. Þeir kasta 

teningnum til skiptis og lita í hundrað talna töfluna upp í hundrað. Sá sem fær síðustu 

töluna þarf að fá nákvæmlega töluna sem uppá vantar. 

 

 

13. Perla 

• Perla úr hundrað perlum. 

 

 

14. Byggja úr kubbum 

• Byggja úr hundrað kubbum. 

 

 

15. Hægt er að finna mikið af verkefnum á Pinterest en huga þarf vel að því hver 

tilgangur með verkefninu er. Hvað læra nemendur af því að leysa verkefnið? 

 

Gögn 

• Hundrað talna tafla. 

• Hundrað talna tafla, auð. 

• Teningar. 

• Matvæli. 

• Skeiðklukka. 
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• Pappír. 

• Papparenningar í höfuðföt. 

• Málning og penslar. 

• Litir. 

• Töluspjöld, spjöld með myndum af sætisgildiskubbum, spjöld með töluorðum í 

bókstöfum. 

• Blöð/tímarit til að klippa út úr. 

• Skæri. 

• Veggspjöld. 

• Smáhlutir. 

• Perlur. 

• Kubbar. 

• Sippuband. 

 

Námsmat 

Kennari fylgist með virkni nemenda í þessari vinnu og skráir hjá sér. Hér gefst gott tækifæri til 

sjálfsmats. Að stefna að og taka þátt í hundraðdagahátíð gefur kennara tækifæri til að byggja 

upp jákvætt viðhorf nemenda til stærðfræði. Kennari getur verið með spurningablað sem 

nemendur svara, ef til vill með broskörlum fyrir þau yngstu. Einnig getur kennari spurt hvert 

og eitt ef tækifæri er til. 

 

Tengsl við grunnþætti menntunar 

Læsi  • Að skilja munnlegar og verklegar leiðbeiningar. 

• Að fara eftir leiðbeiningum, skriflegum og/eða 

munnlegum. 

Sjálfbærni  • Að vinna saman að verkefni. 

• Að ganga vel um gögnin til að þau endist betur. 

• Að nýta gögn sem til eru, svo sem dagblöð og tímarit. 

Heilbrigði og velferð   • Að ljúka við verkefnið.  

• Að meta vinnu sína. 

Lýðræði og mannréttindi   • Að bera virðingu fyrir verkefnum samnemenda sinna. 

• Allir hafa jafnan rétt til að tjá sig. 

• Allar tillögur eiga rétt á sér. 

Jafnrétti  • Að vinna á eigin forsendum.  

• Að rækta hæfileika sína. 
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Sköpun  • Að búa til „höfuðfat“. 

• Að nota rökhugsun. 

• Að vinna að lausnaleit. 

 

Hæfniviðmið 

Að geta spurt og svarað með stærðfræði Getur nemandi: 

• tjáð sig um stærðfræði, 

• útskýrt hugsun sína og myndir, 

• rökstutt lausn sína, 

• fylgt rökstuðningi jafningja. 

Að kunna að fara með tungumál og 

verkfæri stærðfræðinnar 

Getur nemandi: 

• notað hugtök stærðfræðinnar, 

• notað táknmál stærðfræðinnar, 

• notað hentug gögn. 

Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar Getur nemandi: 

• unnið í samvinnu við aðra, 

• þróað lausnaleiðir, 

• notað stærðfræðihugtök. 

Tölur og reikningur Getur nemandi: 

• notað náttúrlegar tölur, raðað þeim og 

borið saman, 

• notað tugakerfisrithátt, 

• reiknað með náttúrlegum tölum á 

hlutbundinn og óhlutbundinn hátt, 

• leyst viðfangsefni sem sprottin eru úr 

daglegu lífi. 
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3.3 Talnalína   

Þegar nemendum er kynnt talnalína er gott að vera með perluband til að sýna fyrst og leyfa 

þeim að handfjatla það til að fá tilfinningu fyrir talnalínunni. Talnalína á blaði er síðan kynnt 

fyrir nemendum þar sem tölur eru merktar inn á talnalínuna og byrjað á stuttri línu. 

Talnalínan er síðan lengd smám saman eftir því sem færni nemenda í notkun hennar eykst. 

Bilið á milli talna sem merktar eru inn á talnalínuna eykst líka smám saman þar til nemendur 

fá auða talnalínu til að vinna með. Notkun talnalínu gefur nemendum gott tækifæri til að 

þróa sínar eigin leiðir.  

Þegar nemendur vinna með talnalínu fá þeir tækifæri til að tjá útreikninga sína á fjölbreyttan 

hátt. Nauðsynlegt er að taka góðan tíma í umræður um talnalínuna þannig að nemendur séu 

meðvitaðir um hvað þeir eiga að gera og að þeir eigi að tala saman um það sem þeir eru að 

gera og rökstyðja það. 

 

Nánar um verkefnið: 

1. Röðun á talnalínu 

• Kennari kynnir talnalínu fyrir nemendum ræðir við þau um þeirra hugmyndir 

um talnalínu og fer yfir þau gögn sem 

þeir eiga að nota í þessari vinnu.  

• Nemendur vinna saman í litlum hópi eða 

pörum. 

• Nemendur fá snæri, talnaspjöld og 

klemmur. 

• Þegar nemendur byrja að vinna svona verkefni þá eru þeir með samfellda 

talnaröð á spjöldum sem þeir eiga að raða á talnalínuna og festa spjöldin við 

snærið. 

• Kennari þarf að ræða við við nemendur um það hvers vegna þeir raða 

spjöldunum eins og þeir gera. Hvernig þeir nýta snærið. Hvernig bilið er á milli 

talnaspjaldanna. 

• Nemendur færi rök fyrir röðun sinni á talnalínuna. 

• Þegar nemendur verða leiknir í að nota talnalínu geta þeir unnið með 

talnaröð sem ekki er samfelld. Dæmi: tölur á heilum tug og/eða hundraði (10, 

20, 30 ..., 300, 400, 500 ...), að það vanti inn í talnaröðina með jöfnum eða 

ójöfnum hætti ( 3, 8, 12. 17… og 4, 9, 15, 23 ….). 

• Kennari velur talnaröðina í samræmi við aldur og þroska nemenda. 
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2. Talnalína – nemendur 

Nemendur fá afhent eða draga sér talnaspjöld og eiga að raða sér upp í rétta röð 

miðað við það talnaspjald sem þeir eru með. Þetta geta þeir gert með því að ræða 

saman og fara yfir með hvert öðru hvaða tala er á undan og hver er á eftir.  

• Talnaspjöldin geta verið með tölum í samfelldri röð eða að það vanti tölur inn 

á milli. Þegar tölur vantar inn á milli þá gefur það tækifæri til að ræða hversu 

stórt bilið er og velta fyrir sér hvort það sé jafnt eða ekki. 

 

 

3. Talnalína á vegg 

• Gott er að hafa upp á vegg talnalínu þannig að hægt sé að vísa til hennar 

hvenær sem er og jafnvel að nemendur hafi aðgang að talnaspjöldum sem 

þeir geta fest upp sjáflir og leikið sér með.  

• Þegar talnalínan er alltaf til taks þá er einfalt að grípa til hennar við hvert 

tækifæri sem gefst og þannig þjálfast nemendur í notkun hennar.  

 

 

4. Reiknað á talnalínu 

• Kennari sýnir nemendum hvernig hægt er að reikna samlagningar- og 

frádráttardæmi á talnalínu. 

• Nemendur vinna saman í pörum. 

• Nemendur fá dæmaspjöld sem þeir eiga að reikna á talnalínu. 

• Nemendur fá blað með talnalínu til að reikna á. Talnalínurnar geta bæði verið 

tölusettar eða auðar. 

• Nemendur sýna í litlum hópi hvernig þeir reiknuðu dæmin sín og færa rök 

fyrir því.  

 

 

5. Röðun á tölusetta talnalínu 

• Nemendur fá tölusetta talnalínu, til dæmis er búið að merkja 

inn 0 og tugina upp í 100. 

• Nemendur fá nokkur talnaspjöld sem þeir eiga að raða á 

réttan stað á talnalínuna. 

• Nemendur færa rök fyrir röðun sinni við samnemanda. 

• Tölurnar á talnalínunni og talnaspjöldunum þurfa að miðast við aldur og 

þroska nemenda. 
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Gögn: 

• Snæri.  

• Talnaspjöld.  

• Þvottaklemmur. 

• Blöð með talnalínum. 

• Talnalína á vegg. 

• Dæmaspjöld. 

 

Námsmat: 

Kennari fylgist með vinnu nemenda, gengur um og spyr spurninga og skráir hjá sér. Gott er 

fyrir kennarann að skoða ákveðinn hóp nemenda hverju sinni til þess að geta gefið sér lengri 

tíma fyrir hvern nemanda. Áður en skráning hefst er kennari með lista yfir þau atriði sem 

hann ætlar að skoða og þær spurningar sem spyrja á nemendur um þannig að allir fái sömu 

athuganirnar. Ef hann sér að verkefnið er ekki við hæfi nemanda þá þarf að bregðast strax 

við því og leiðbeina honum, einfalda verkefnið eða þyngja. Leggja áherslu á að hvetja 

nemendur til að fara á dýptina og færa rök fyrir því sem þeir eru að gera.  

 

 

Tengsl við grunnþætti menntunar: 

Læsi • Að taka þátt í umræðum um verkefnið. 

• Að koma með tillögur að verkefnum. 

• Að fara eftir munnlegum leiðbeiningum. 

Sjálfbærni • Að vinna saman að verkefni. 

• Að ganga vel um gögnin til að þau endist betur. 

Heilbrigði og velferð • Að ljúka við verkefni. 

Lýðræði og mannréttindi • Allir hafa jafnan rétt til að tjá sig. 

• Allar tillögur eiga rétt á sér. 

Jafnrétti • Að vinna á eigin forsendum. 

Sköpun  • Að nota rökhugsun. 
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Hæfniviðmið 

Að geta spurt og svarað með stærðfræði Getur nemandi: 

• tjáð sig um stærðfræði, 

• útskýrt hugsun sína, 

• rökstutt lausn sína, 

• fylgt rökstuðningi jafningja, 

• notað áþreifanlega hluti við lausn 

verkefna. 

Að kunna að fara með tungumál og 

verkfæri stærðfræðinnar 

Getur nemandi: 

• notað hugtök stærðfræðinnar, 

• notað táknmál stærðfræðinnar, 

• notað hentug gögn. 

Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar Getur nemandi: 

• unnið í samvinnu við aðra, 

• þróað lausnaleiðir, 

• notað stærðfræðihugtök. 

Tölur og reikningur Getur nemandi: 

• notað náttúrlegar tölur, raðað þeim og 

borið saman, 

• notað tugakerfisrithátt, 

• reiknað með náttúrlegum tölum á 

hlutbundinn og óhlutbundinn hátt, 

• tekið þátt í að þróa hentugar aðferðir 

sem byggja á skilningi við að reikna 

samlagningar- og frádráttardæmi. 
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3.4 Að vinna með tölur 

Talnaskilningur barna byggir á nokkrum þáttum sem eru meðal annars merking talna, tengsl 

talna, skilningur á samhengi reikniaðgerða og beiting talna í raunverulegum aðstæðum. Börn 

læra fyrst að telja og skilja fyrir hvað tölurnar standa. Þar á eftir læra þau um tengsl talna og 

uppbyggingu sætiskerfisins. Nauðsynlegt er að taka góðan tíma í umræður um verkefnin 

þannig að nemendur séu meðvitaðir um hvað þeir eiga að gera og að þeir eigi að tala saman 

um það sem þeir eru að gera. 

 

Nánar um verkefnið: 

1. Vinna með talnaspjöld 

• Nemendur eru með talnaspjöld sem þeir bera saman og ræða um. Þeir eru 

einnig með spjöld með táknunum meira en, minna en og 

jafnt og. 

• Kennari spyr spurninga og kennir nemendum að spyrja 

hvern annan þessara spurninga þegar þeir vinna þessi 

verkefni. 

• Hugmyndir að spurningum sem hægt er að nota í þessu 

verkefni: 

o Hvaða merki áttu að nota hér? 

o Hve mörgum munar? 

o Hve mörgum fleiri? 

o Hve mörgum færri? 

o Hve marga þarf til þess að þetta verði jafn margir? 

• Hvor talan er hærri 45 eða 54? Nemendur þurfa að útskýra hvernig þeir vita 

svarið og nota hluti, teikna mynd eða skýra með orðum. 

 

 

2. Teningaverkefni 

• Nemendur vinna saman í pörum. 

• Nemendur kasta verpli (margflötungi) sem er með 

tölurnar frá 0 – 9 þrisvar sinnum og skrá hvern 

tölustaf og búa síðan til eins margar tölur og þeir 

geta úr þessum tölustöfum og skrá þær.  

• Nemendur skrá þær tölur sem hægt er að búa til úr þeim tölustöfum sem upp 

komu. 
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• Nemendur bera saman tölurnar og ræða um þær út frá því í hvaða sæti hver 

tölustafur er. Mikilvægt er að nemendur fái leiðsögn í þessum umræðum til 

að efla skilning þeirra á sætisgildunum. 

Hér er hægt að hafa marga möguleika eftir því hvaða talnasvið er verið að vinna með.  

 

3. Dómínó 

• Nemendur nota Dómínókubba og para þá við 

töluspjöld til að tákna fjölda. 

• Nemendur nota Dómínókubba og para saman 

sömu tölu/tákni. 

 

 

4. Verkefni með sætisgildiskubbum 

• Nemendur para saman spjöld með tölutákni, mynd af fjölda með 

sætisgildiskubbum og tölunni skrifaðri með bókstöfum. 

• Nemendur byggja úr sætisgildiskubbum. Hér geta 

nemendur byggt til dæmis úr kubbum sem jafngilda 

eittþúsund. Markmiðið væri þá að þeir nýttu sér 

einingakubba, tugakubba og hundraðakubba og gætu 

síðan útskýrt fyrir hvert öðru hvernig talan eittþúsund 

væri samsett.  

 

 

5. Sléttar tölur og oddatölur 

• Nemendur fá talnaspjöld og spjald sem gerir ráð fyrir 

flokkun talna í sléttar tölur og oddatölur. 

• Nemendur vinna saman í pörum. 

• Nemendur flokka talnaspjöldin í sléttar tölur og oddatölur 

á spjaldið. 

• Nemendur ræða saman og færa rök fyrir hvaða tölur eru sléttar og hverjar 

eru oddatölur. Hér þarf kennari að vera með í þessum umræðum á meðan 

nemendur eru að þjálfa þessa færni sína. 

 

 

6. Samanburður talna 

• Nemendur vinna saman í pörum.  

• Nemendur eru með talnaspjöld með tölum á því talnabili sem þeir eru að 

vinna með.  



 

34 

• Bunkinn með spöldunum er lagður á hvolf á borðið og hvor nemandi dregur 

sér tvö spjöld og leggur fyrir framan sig. Lægri talan til vinstri og sú hærri til 

hægri. Þeir draga síðan fimmta spjaldið og athuga hvort sú tala geti verið á 

milli þeirra tveggja sem þeir drógu. Nemandinn sem fær fimmtu töluna fær 

eitt stig. Nemendur leggja þessi spjöld til hliðar og draga ný spjöld. Leiknum 

lýkur þegar annar hefur náð 20 stigum.  

• Hér getur kennari tekið umræður með nemendum um það hvaða tölur geti 

verið á milli talnanna sem þeir drógu.  

 

 

7. Hver er talan?  

• Nemandi velur sér tölu og hinir reyna að komast að því hver hún er með því 

að spyrja viðeigandi spurninga. Ef unnið er með tölur undir 100 gætu hinir 

nemendurnir verið með hundrað talna töflu og strikað út þær tölur sem ekki 

koma til greina. Það auðveldar þeim að finna töluna.  

• Þegar unnið er með hærri tölur má aðlaga spurningarnar að því talnasviði. 

• Dæmi um spurningar eru:  

o Er talan slétt tala? 

o Hvað eru margir tugir í tölunni? 

o Hvað eru margar einingar í tölunni? 

o Er talan minni/stærri en einhver tala sem kennari nefnir. 

o Er talan heill tugur? 

o Er fjöldi tuga slétt tala? 

o Er talan margfeldi af ___? 

o Er talan deilanleg með ___? 

 

 

8. „Ég á hver á“ 

• Nemendur vinna með spjöld, á hverju spjaldi er 

tala og mynd af sætisgildiskubbum sem sýnir fjölda 

sem jafngildir tölu á öðru spjaldi. 

• Nemendur vinna saman í litlum hóp eða pörum. 

• Þetta eru spjöld sem eru eins og Dómínó en hægt 

er að spila með þetta með mismunandi hætti eftir 

því sem hentar hverjum og einum. 
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9. Að raða tölum eftir stærð 

• Kennari kynnir verkefnið fyrir nemendum. Gögnin 

sem nemendur fá eru tólf talnaspjöld þar sem vantar 

inn í talnaröðina. Þeir eiga að raða þessum tölum frá 

þeirri lægstu til þeirrar hæstu. Skrifa síðan tölurnar 

upp annað hvort á blað eða töfluna. 

• Nemendur vinna saman í pörum. 

 

 

10. Að skrifa tölustafi – talnarunu  

• Nemendur fá renninga sem á komast tíu tölur en gert er 

ráð fyrir einingasæti og tugasæti til að byrja með en síðan 

bætist hundraðasætið við. Á fyrsta renninginn skrifa 

nemendur tölurnar frá 1 – 10, á þann næsta 11-20 og svo 

framvegis. Hér æfa nemendur talnaskrift ásamt því að æfa 

tugakerfið. Kennari bætir við lengjuna eftir hverja tíu og 

getur hann þá farið yfir í leiðinni hvort nemandinn skilur verkefnið. 

 

 

11. Sætisgildis - spjöld -  örva - spjöld  

• Kennari vinnur með litlum hópi nemenda að þessu 

verkefni. 

• Hver nemandi fær spjöld frá 0 – 9, 10 – 90, 100 – 

900 og 1000 – 9000. Hve háar tölur unnið er með fer 

eftir aldri og þroska nemendahópsins. 

• Kennari ræðir við nemendur um sætiskerfið og fyrir 

hvað tölurnar á spjöldunum standa.   

• Gott er að nemendur vinni saman í pörum þannig að samtal eigi sér stað á 

milli nemenda. 

• Nemendur flokka spjöldin í einingar, tugi, hundruð og þúsund. 

• Kennari velur tölur og biður nemendur að sýna sér spjöldin með tölunum. 

Fyrst velur hann tölur þar sem einungis er um einingu að ræða og síðan heilan 

tug, heilt hundrað og heilt þúsund. Í þessum umræðum er gott að spyrja til 

dæmis um það hvort nemendur geti sagt hversu margir tugir séu í 40. Ef 

nemendur skilja ekki að það eru fjórir tugir í 40 þá er gott að grípa til 

tugalengja til að sýna þeim það.  

• Kennari hækkar síðan tölurnar en gæti þess að nemendur skilji hvað er verið 

að gera. 
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• Kennari biður nemendur að sýna sér til dæmis tölurnar 29 og 92 og 

nemendur búa til sitt hvora töluna. Síðan eiga nemendur að ræða saman um 

hver sé munurinn á 9 í 29 og 92 og 2 í 29 og 92. Nauðsynlegt er að kennari 

fylgist með þessari umræðu og grípi inní ef þörf er á. 

• Þetta er síðan hægt að vinna með áfram, til dæmis með því að kennari nefnir 

ákveðna tölu en nemendur eiga að sýna lægri eða hærri tölu. Dæmi: Kennari 

segir finndu töluna sem er 10 hærri en 25. 

• Alltaf þarf að gæta þess að nemendur skilji hvað þeir eru að gera en séu ekki 

einungis að raða saman tölunum miðað við örvarnar. 

Gögn: 

• Smámunasafn.  

• Talnaspjöld.  

• Spjöld með táknunum stærra en, minna en og jafnt og. 

• Sætisgildiskubbar. 

• Dómínó. 

• Blað til að flokka sléttar- og oddatölur. 

• Teningar – verplar (margflötungar). 

• Renningar til að skrifa tölur á. 

• Örvaspjöld. 

 

Námsmat: 

Kennari fylgist með virkni nemenda og skráir hjá sér og bregst við þar sem þörf er á. Hér er 

kennari með gátlista þar sem hann merkir við þau hæfniviðmið sem gert er ráð fyrir að 

nemendur nái með vinnu við þessi verkefni. Jafnframt skráir hann hjá sér hvort nemendur 

þurfi léttari eða þyngri verkefni. Mjög mikilvægt er að fylgjast með því hvort nemendur skilja 

tugakerfið, ef svo er ekki þá þarf að grípa strax inn í með viðbótar kennslu. Í þessum 

verkefnum er einnig hægt að vera með sjálfsmat þar sem nemendur fá að merkja við til 

dæmis upplifun sína af þessum verkefnum og þekkingaratriði. Yngri nemendur fá blöð þar 

sem merkt er við broskarla en þeir eldri merkja við orð. 

 

 

Tengsl við grunnþætti menntunar: 

Læsi • Að taka þátt í umræðum um verkefni. 

• Að koma með tillögur að verkefnum. 

• Að fara eftir munnlegum leiðbeiningum. 
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Sjálfbærni • Að vinna saman að verkefni. 

• Að ganga vel um gögnin til að þau endist betur. 

Heilbrigði og velferð • Að ljúka við verkefni. 

Lýðræði og mannréttindi • Allir hafa jafnan rétt til að tjá sig. 

• Allar tillögur eiga rétt á sér. 

Jafnrétti • Að vinna á eigin forsendum. 

Sköpun • Að nota rökhugsun. 

 

Hæfniviðmið: 

Að geta spurt og svarað með stærðfræði Getur nemandi: 

• tjáð sig um stærðfræði, 

• útskýrt hugsun sína, 

• rökstutt lausn sína, 

• fylgt rökstuðningi jafningja, 

• notað áþreyfanlega hluti við lausn 

verkefna. 

Að kunna að fara með tungumál og 

verkfæri stærðfræðinnar 

Getur nemandi: 

• notað hugtök stærðfræðinnar, 

• notað táknmál stærðfræðinnar, 

• notað hentug gögn. 

Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar Getur nemandi: 

• unnið í samvinnu við aðra, 

• þróað lausnaleiðir, 

• notað stærðfræðihugtök. 

Tölur og reikningur Getur nemandi: 

• notað náttúrlegar tölur, raðað þeim og 

borið saman, 

• notað tugakerfisrithátt, 

• reiknað með náttúrlegum tölum á 

hlutbundinn og óhlutbundinn hátt. 
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3.5 Hundrað talna taflan 

Hundrað talna taflan er gott tæki til að kynna uppbyggingu 

tugakerfisins. Nemendur geta fundið mynstur í henni. Þeir uppgötva 

að í hverri línu er sami tölustafurinn í tugasætinu og í hverjum dálki er 

sama talan í einingasætinu. Hundrað talna taflan hjálpar þeim að skilja 

rithátt talna. Nauðsynlegt er að taka góðan tíma í umræður um 

verkefnin þannig að nemendur séu meðvitaðir um hvað þeir eiga að 

gera og að þeir eigi að tala saman um það sem þeir eru að gera. 

 

Nánar um verkefnið: 

1. Samlagning og frádráttur með hundrað talna töflu 

• Kennari sýnir hvernig hægt er að vinna með samlagningar- og frádráttardæmi 

í hundrað talna töflu, hvernig talið er áfram og til baka. Til dæmis þegar leggja 

á saman 25 + 7 og það sýnt í hundrað talna töflunni með því að lita 25 og svo 

næstu sjö þannig að út komi 32.  

• Nemendur vinna saman í pörum eða einstaklingslega. 

• Nemendur eru með hundrað talna tölfu og dæmi til að reikna. 

 

 

2. Hundrað talna töflu púsl 

• Kennari klippir hundrað talna töflu í púsl. 

• Nemendur vinna saman í pörum eða 

einstaklingslega. 

• Nemendur púsla saman hundrað talna töflunni. 

Þegar þeir eru að byrja að vinna svona verkefni er 

gott að hafa hundrað talna töfluna til hliðar eða 

púsla ofan á hana.  

• Nauðsynlegt er að hafa tiltækar spurningar um það sem verið er að gera, til 

dæmis hvers vegna setur þú þetta púsl hér? Þannig að nemendur fylgist með 

því sem er á púslunum. 

 

 

3. Teningar og hundrað talna tafla 

• Nemendur vinna saman í pörum. 

• Nemendur fá hundrað talna töflu, teninga og liti.  
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• Fjöldi teninga fer eftir færni nemenda í samlagningu.  

• Nemendur kasta teningunum til skiptis og lita hvor með sínum 

lit jafn marga reiti og upp koma á teningunum hjá hvorum fyrir 

sig. Sá vinnur sem litað hefur fleiri reiti.  

• Nemendur geta talið reitina jafnóðum með bæði einfestukubbum og 

sætisgildiskubbunum. Þegar einfestukubbarnir eru notaðir setja nemendur 

tugalengjuna á réttan stað þegar kubbarnir eru orðnir 10 og halda síðan 

áfram. Þegar sætisgildiskubbarnir eru notaðir tekur nemandi einn 

einingakubb fyrir hvern reit og þegar hann er kominn með tíu reiti þá tekur 

hann tugakubb og skilar einingakubbunum. Við þessa vinnu þroskast 

skilningur nemenda á sætisgildi. Gagnlegt er fyrir nemendur að hafa blað sem 

skipt er upp í einingar og tugi til þess að þeir eigi auðveldara með að fylgja 

þessu eftir. 

 

 

4. Talnamynstur í hundrað talna töflunni 

• Nemendur vinna saman í pörum eða einstaklingslega. 

• Nemendur finna tölur í hundrað talna töflunni sem eru með til dæmis 4 í 

tugasæti og lita þær gular og tölur með 7 í einingasæti og lita þær rauðar. 

• Nemendur telja til dæmis á 2, 3, 5 og lita þær tölur og skoða mynstrið sem 

verður til í hundrað talna töflunni. 

• Annar nemandinn hugsar sér talnamynstur og setur yfir þær tölur sem mynda 

mynstrið í hundrað talna töflunni og hinn nemandinn finnur hvert mynstrið er 

og útskýrir það. 

• Annar nemandinn setur miða yfir nokkrar tölur og hinn á að skrifa hvaða tölur 

vantar. Þeir fara síðan yfir hvort þetta sé rétt og raða svo miðunum í rétta 

röð, lægsta talan fyrst og svo koll af kolli. 

 

 

Gögn: 

• Hundrað talna tafla. 

• Sætisgildiskubbar. 

• Teningar. 

• Hundrað talna töflu púsl. 

• Einfestukubbar. 

• Blað sem skipt er upp í einingar og tugi. 

• Hundrað talna tafla, auð. 
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Námsmat: 

Kennari fylgist með vinnu nemendanna og skráir hjá sér hvernig þeim gengur og bregst við 

þar sem þörf er á. Gott er að kennari velji sér hvaða hæfniviðmið hann vill skoða með hverju 

verkefni fyrir sig. Hér þarf kennari sérstaklega að gæta þess hver skilningur nemenda er á 

sætisgildum og velja þá önnur verkefni fyrir nemendur, þyngri eða léttari.  

 

 

Tengsl við grunnþætti menntunar: 

Læsi • Að taka þátt í umræðum um verkefni. 

• Að koma með tillögur að verkefnum. 

• Að fara eftir munnlegum leiðbeiningum. 

Sjálfbærni • Að vinna saman að verkefni. 

• Að ganga vel um gögnin til að þau endist betur. 

Heilbrigði og velferð • Að ljúka við verkefni. 

Lýðræði og mannréttindi • Allir hafa jafnan rétt til að tjá sig. 

• Allar tillögur eiga rétt á sér. 

Jafnrétti • Að vinna á eigin forsendum. 

Sköpun • Að nota rökhugsun. 

 

Hæfniviðmið 

Að geta spurt og svarað með stærðfræði Getur nemandi: 

• tjáð sig um stærðfræði, 

• útskýrt hugsun sína, 

• beitt skapandi hugsun, 

• fylgt rökstuðningi jafningja. 

Að kunna að fara með tungumál og 

verkfæri stærðfræðinnar 

Getur nemandi: 

• notað hugtök stærðfræðinnar, 

• notað táknmál stærðfræðinnar, 

• notað hentug gögn. 

Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar Getur nemandi: 

• unnið í samvinnu við aðra, 

• þróað lausnaleiðir, 

• notað stærðfræðihugtök. 
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Tölur og reikningur Getur nemandi: 

• notað náttúrlegar tölur, raðað þeim og 

borið saman, 

• notað tugakerfisrithátt, 

• reiknað með náttúrlegum tölum á 

hlutbundinn og óhlutbundinn hátt. 
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3.6 Talnasambönd 

Þegar fjallað er um jöfnur er nauðsynlegt að skilningur á jafnaðarmerkinu sé til staðar, að 

það sem er hægra megin við jafnaðarmerkið sé jafngilt því sem er vinstra megin við það. 

Algengt er að nemendur sjái fyrir sér að vinstra megin við jafnaðarmerkið sé dæmi og svar 

við því hægra megin. Til þess að styðja við skilning nemenda á jafnaðarmerkinu er gott að 

ræða um það og vinna með jöfnur þar til skilningur er kominn. Hér þarf líka að taka umræður 

við nemendur um tengsl talna þannig að þeir þurfi ekki að reikna út úr dæmunum sem eru 

hvoru megin við jafnaðarmerkið heldur geti þeir séð tengsl talnanna. Til að nemendur geti 

aukið skilning sinn á jöfnum er gott að þeir vinni með öðrum nemendum og tali saman um 

þær.  

Framkvæmd 

• Kennari skipuleggur umræður um jafnaðarmerkið við 

nemendahópinn og nýtir töfluna til skráningar. 

• Valin er jafna til að vinna með í samræmi við aldur og þroska nemenda. Sem dæmi 

væri hægt að velja jöfnuna 8 + 5 = __ + 6 . Líklegt er að flestir nemendur svari strax að 

á strikið eigi að koma talan 13 þar sem þeir eru vanastir því að svarið komi strax á eftir 

jafnaðarmerkinu. Hér þarf að gæta þess að gefa nemendunum ekki svarið, heldur láta 

þá rannsaka hvað eigi að koma þarna. Einnig gæti verið þörf á að fara í einfaldari 

jöfnur þar sem notaðar eru sömu tölur beggja megin við jafnaðarmerkið sem dæmi 3 + 

0 = _+ 0 eða jafnvel 3 = 3. Nauðsynlegt er að með þessari vinnu fari fram samtal á milli 

nemenda og kennara ásamt því að nemendur ræði þetta sín á milli.  

• Þegar nemendur hafa tekið þátt í umræðunum fá þeir í hendurnar talnaspjöld með 

þeim tölum sem kennari hefur valið fyrir nemendahópinn ásamt spjöldum með 

plúsmerkinu og jafnaðarmerkinu.  

• Þetta vinna þeir saman í pörum til þess að fá tækifæri til þess að eiga samtal um það 

sem þeir eru að gera. 

• Þegar nemendur hafa áttað sig á merkingu jafnaðarmerkisins er þörf á að hækka 

tölurnar til þess að þjálfa nemendur í að geta borið saman tölurnar í jöfnunni án þess 

að leggja saman. Til dæmis 56 + 23 = __ + 27, hvaða tala á þá að koma á strikið? Hér er 

ætlast til þess að nemendur sjái tengslin á milli talnanna, að mismunurinn á 27 og 23 

er 4 og þar af leiðandi verði talan á strikinu 52 sem er 4 lægri en 56. 

• Nauðsynlegt er að taka svona verkefni fyrst í umræðum með nemendum áður en þeir 

reyna að glíma við sambærileg verkefni. Gott er að byrja með að það muni bara 

einum, til dæmis 55 + _ = 56 + 23, 57 + 22 = _ + 21, ef til vill er betra að dæmin séu 

eins upp sett til að byrja með. 

• Þetta verkefni er síðan hægt að vinna með fleiri aðgerðum en samlagningu þegar 

nemendur hafa öðlast skilning á jafnaðarmerkinu. 
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Jöfnuleikur 

Byrjað er á því að ákveða hvaða tölur og tákn eigi að vinna með miðað við aldur og þroska 

nemenda. Notuð eru spjöld með tölunum 1 - 9 og táknunum plús, mínus, margföldun og 

deiling. Athuga þarf að hafa hæfilegt magn af spjöldum fyrir hvert par / hóp. Leikurinn er 

fyrir tvo þátttakendur eða tvö lið sem gera til skiptis og sá sem hefur notað fleiri spjöld í lok 

leiksins vinnur. Hér getur kennari nýtt sér það að kenna fáum nemendum þennan leik fyrst 

og gefið þeim svo tækifæri til að kenna öðrum nemendum. Nauðsynlegt er að taka góðan 

tíma í umræður um leikinn þannig að nemendur séu meðvitaðir um að þeir eigi að tala 

saman um það sem þeir eru að gera. 

Framgangur leiksins: 

• Ákveða hvort eigi að vera tímamörk á leiknum. 

• Hvor leikmaður dregur eitt spjald og sá sem er með hærri töluna byrjar. 

• Stokkið talnaspjöldin og sá sem á að gera á undan fær tíu spjöld. Hann leggur þau upp 

fyrir framan sig og býr til jöfnu úr þeim spjöldum. Jafna getur verið stutt eða löng, 

reyna að nota sem flest spjöld. Til dæmis ef spjöldin 2, 3, 4, 2 hafa komið upp þá er 

hægt að búa til jöfnuna  

• 2 · 3 = 4 + 2. 

• Það má leggja saman, draga frá, margfalda og deila í þessum leik en það má ekki setja 

tvær tölur saman til þess að búa til hærri tölu. 

• Notið eins mörg spjöld og þið getið í hvert sinn sem gert er. Þau spjöld sem ekki eru 

notuð eru sett aftur í bunkann. Spjöldunum sem notuð voru í jöfnuna er safnað saman 

og þau síðan talin í lok leiksins. 

• Þá er komið að því að hinn spilarinn fær sín tíu spjöld og býr til sína jöfnu. 

• Þetta er gert þar til báðir hafa gert jafnoft og ekki er nægjanlegur fjöldi spjalda í 

bunkanum til að búa til fleiri jöfnur. Eða ef tíminn er líðinn sem ákveðinn var í upphafi. 

• Spjöldin talin sem hvor leikmaður hefur notað í jöfnur og sigurvegari fundinn. 

 

Gögn 

• Tússtafla eða flettitafla fyrir kennara til að vinna með í upphafi. 

• Talnaspjöld með þeim tölum sem vinna á með ásamt aðgerðarspjöldum, plús, mínus, 

margföldun, deiling og jafnaðarmerki eftir því sem við á. 

 

Námsmat: 

Kennari fylgist með vinnu nemendanna og skráir hjá sér hvernig þeim gengur, hvort þeir taki 

þátt í umræðum og hvernig þeir gera það. Hér þarf að leggja áherslu á ákveðin hugtök sem 
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kennari vill að nemendur temji sér að nota, eins og samlagningu, frádrátt, margföldun og 

deilingu (en ekki plúsa, mínusa, sinna og skipta). Einnig þarf að leggja áherslu á samræður á 

milli nemenda og aðstoða þá eftir þörfum. Til einföldunar á skráningu kennara þá er hann 

með gátlista sem hann merkir við hvað nemendur gera. Hann tekur síðan samtal við þá 

nemendur sem þurfa meiri þjálfun í hugtakanotkuninni og hrósar þeim sem hafa náð þeirri 

hæfni.  

 

Tengsl við grunnþætti menntunar 

Læsi • Að taka þátt í umræðum um verkefni. 

• Að koma með tillögur að verkefnum. 

• Að fara eftir munnlegum leiðbeiningum. 

Sjálfbærni • Að vinna saman að verkefni. 

• Að ganga vel um gögnin til að þau endist betur. 

Heilbrigði og velferð • Að ljúka við verkefni. 

Lýðræði og mannréttindi • Allir hafa jafnan rétt til að tjá sig. 

• Allar tillögur eiga rétt á sér. 

Jafnrétti • Að rækta hæfileika sína. 

Sköpun • Að nota rökhugsun. 

 

Hæfniviðmið 

Að geta spurt og svarað með stærðfræði Getur nemandi: 

• tjáð sig um stærðfræði, 

• útskýrt hugsun sína, 

• beitt skapandi hugsun, 

• fylgt rökstuðningi jafningja. 

Að kunna að fara með tungumál og 

verkfæri stærðfræðinnar 

Getur nemandi: 

• notað hugtök stærðfræðinnar, 

• notað táknmál stærðfræðinnar, 

• notað hentug gögn. 

Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar Getur nemandi: 

• unnið í samvinnu við aðra, 

• þróað lausnaleiðir, 

• notað stærðfræðihugtök, 

• undirbúið og flutt verkefni. 
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Tölur og reikningur Getur nemandi: 

• notað náttúrlegar tölur, raðað þeim og 

borið saman, 

• notað tugakerfisrithátt, 

• reiknað með náttúrlegum tölum á 

hlutbundinn og óhlutbundinn hátt. 

Algebra Getur nemandi: 

• notað táknmál stærðfræðinnar til að 

meta sanngildi og tjá vensl eins og 

jöfnuð og röð,  

• fundið lausnir á jöfnum með 

óformlegum aðferðum og rökstutt 

lausnir sínar, t.d. með því að nota 

áþreifanlega hluti. 
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3.7 Reikniaðgerðir 

Gert er ráð fyrir að nemendur hafi öðlast skilning á reikniaðgerðunum fjórum, samlagningu, 

frádrætti, margföldun og deilingu við lok 4. bekkjar. Þar er gert ráð fyrir að þeir hafi öðlast 

skilning á hverri aðgerð fyrir sig sem og tengslum þessara aðgerða. Til þess að nemendur 

öðlist þessa færni þurfa þeir að vinna að fjölbreyttum verkefnum sem gefa þeim tækifæri til 

að rannsaka og þróa eigin aðgerðarskilning. Þá þurfa nemendur að hafa nægjanlegt aðgengi 

að hlutbundnum gögnum og tíma til að vinna með þau. Þeir þurfa líka að fá tækifæri til að 

greina öðrum frá því hvað þeir eru að gera og hvernig þeir gera það.  

Gæta þarf að því að nemendur séu hvorki með of létt eða of þung dæmi til að vinna að. 

Gott er fyrir nemendur að vinna að verkefnum sem tengd eru þeirra daglega lífi þannig að 

þau viti hvað er verið að fást við.  

Áður en nemendur æfa leikni í reikniaðgerðum þá þurfa þeir að skilja þær og vensl talna. 

Þá er gott að byrja á því að æfa leikni í að vinna með tölurnar undir 20 bæði summu og 

mismun.  

Hér er gott að kynna fyrir nemendum aðferðir eins og: 

• að fylla fyrst í tuginn þegar lagt er saman og afgangi síðan bætt við, til dæmis 

7 + 5. Þá er til dæmis hægt að reikna 5 + 5 fyrst og bæta síðan 2 við eða reikna 

7 + 3 og bæta síðan 2 við.  

• í frádrætti væri þá dregið af niður að tug, dæmi 15 – 9 þá eru fyrst teknir 5 af 

og síðan 4. 

• að tvöfalda og bæta síðan við, til dæmis 8 + 9. Þá er 8 fyrst tvöfaldað og 

einum bætt við. Í frádrætti má hugsa dæmið þannig 16 – 7, þá er 7 tvöfaldað 

sem gera 14 þá er svarið tveimur meira eða níu. 

 

Verkefni 

1. Að telja upp í tuginn 

• Kennari fer yfir með nemendum hvernig þeir eiga að vinna 

verkefnið, sýnir á töflu. 

• Einstaklingsvinna. 

• Nemendur fá blöð með tugareitum sem þeir eiga að lita um 

leið og þeir reikna dæmið með því að fylla í tuginn. 

• Nemendur fá til dæmis ákveðinn fjölda af spjöldum með dæmum á til að 

reikna, sama fjölda og gert er ráð fyrir á blaði með tugareitum. 
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2. Að vinna með plúsheiti 

• Kennari kynnir hugtakið plúsheiti fyrir nemendum og sýnir með dæmum við 

hvað er átt. Fær síðan nemendur til þess að halda áfram og nefna fleiri dæmi. 

• Nemendur vinna saman í pörum. 

• Nemendur fá smáhluti til þess að geta gert þetta verkefni á hlutbundinn hátt 

og sýnt hver plúsheitin eru. Með þessum hætti eru meiri líkur á því að 

nemendur fái tilfinningu fyrir samsetningu talna. 

• Nemendur skrá plúsheitin í reikningsbókina sína eða á annan hátt. 

• Útfærslur á þessu verkefni geta verið með fjölbreyttum hætti, fer eftir aldri og 

þroska nemenda. Nemendur geta unnið með talnaspjöld, spil eða skráð 

plúsheitin beint í reikningsbækur sínar. 

 

 

3. Að reikna samlagningar- og frádráttardæmi með tölum undir 20 

• Kennari ræðir þessi dæmi í upphafi og sýnir nemendum 

tengslin. 

• Nemendur vinna saman í litlum hópum eða pörum. 

• Nemendur fá í hendurnar til dæmis klemmur með dæmum á 

og eiga að festa þær við talnaspjald með svarinu. 

• Gott er að vinna með hvora reikniaðgerð fyrir sig fyrst 

þannig að nemendur séu öruggir á þeim. 

• Blanda síðan saman samlagningar- og 

frádráttardæmum. 

• Hægt er að hafa öll plús- og mínusheiti talnanna með í verkefninu eða láta 

einhver þeirra vanta og taka þá umræðu með nemendunum um hvort þetta 

séu öll plús- og mínusheitin. 

 

 

4. Reikna dæmi á hlutbundinn hátt 

• Kennari fer yfir með nemendum hvernig maður reiknar dæmi á hlutbundinn 

hátt, hvernig fyllt er í tuginn eða hundraðið þegar reiknað er. 

• Nemendur vinna saman í pörum. 

• Nemendur fá til dæmis spjöld með dæmum og velja með 

hvaða hætti þeir reikna þau. 
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• Nemendur nota hlutbundin gögn við þessa útreikninga. Þeir fá þá í hendur 

einfestukubba, sætisgildiskubba eða kennslupeninga 

ásamt spjaldi sem skipt er í eininga, tugi og hundruð eftir 

því hversu þung dæmin eru. 

• Þegar unnið er saman í pörum þurfa nemendur að sýna 

samnemanda útreikning sinn sem staðfesir útreikninginn 

áður en næsta dæmi er reiknað. 

 

5. Reikna dæmi með peningum, einstaklingslega 

• Sama ferli og í dæminu á undan. 

• Nemendur fá bakka með dæmum þar sem þeir eiga að setja 

peningaupphæðina sem er svar við dæminu, í hólfið hjá hverju dæmi. 

• Hér þarf að fylgjast með hvernig nemendur nota peningana og leiðbeina þeim 

þannig að allar tegundir peninga séu notaðar í samræmi við upphæðina sem 

unnið er með. Einnig er hægt að taka umræður um hvort einungis sé hægt að 

setja hverja upphæð saman á einn veg. 

 

 

6. Reiknað með teningum 

Hér er hægt að vinna mjög fjölbreytt verkefni með mismunandi teningum eftir aldri 

og þroska nemenda. 

Samlagningardæmi  

• Nemendur fá teninga, fjöldi þeirra fer eftir því hversu háar tölur þeir eiga að 

vinna með. 

• Nemendur kasta teningum og búa til tölur sem þeir leggja síðan saman. 

• Hér er hægt að vera með margar útfærslur 

• Nemendur kasta teningum til skiptis, skrá tölurnar og leggja saman upp í 

ákveðna tölu. Til dæmis eru nemendur með einn tening sem þeir kasta til 

skiptis og eiga að ná 50. Sá sem er fljótari til að ná þeirri tölu vinnur. Hér þarf 

að ræða það að til þess að ná nákvæmlega 50 þarf kannski að kasta oft í lokin 

til þess að hitta á rétta tölu.  

• Nemendur kasta tvisvar sinnum tveimur teningum og búa til hæstu / lægstu 

töluna sem þeir geta úr kastinu og leggja þær svo saman. Samnemandi þarf 

að staðfesta útkomuna. 

• Nemendur kasta tveimur eða fleiri teningum þar sem búið er að ákveða fyrir 

hvaða sætisgildi hver teningur stendur. Kasta síðan aftur og leggja þessar 

tvær tölur saman. Gott er að vera með mismunandi liti af teningum í þessu 

verkefni. 



 

49 

Frádráttardæmi  

• Nemendur kasta teningum og búa til frádráttardæmi. Hér getur verið gott 

tækifæri til að ræða um neikvæðar tölur, fer eftir aldri og þroska nemenda. 

Þessi verkefni eru unnin með sama hætti og samlagningardæmin. 

 

 

Margföldunardæmi  

• Nemendur kasta teningum og búa til margföldunardæmi. 

• Þegar vinna á með margföldunartöfluna fyrir ofan sex sinnum töfluna þá er 

nauðsynlegt að vera með teninga með tölunum sjö til tíu. 

• Nemendur geta skráð þessi dæmi í reikningsbækurnar sínar eða unnið með 

öðrum og þeir staðfesta svör hvors annars. 

 

7. Margföldun á hlutbundinn hátt 

• Kennari sýnir nemendum hvernig margföldun er 

endurtekin samlagning með hlutbundnum hætti. 

• Kennari setur upp í stofunni stöð með verkefnum. 

Til dæmis eru þrjú blöð með tveimur myndum á 

hverju, fimm hópar af kubbum með þremur í 

hverjum hóp og svo framvegis. 

• Nemendur vinna saman í litlum hópum eða pörum. 

• Nemendur fara á stöðina og skrá það sem þeir sjá sem margföldunardæmi. 

 

 

8. Deiling á hlutbundinn hátt 

• Kennari ræðir hugtakið deiling við nemendur, að það tákni skiptingu. 

• Nemendur vinna saman í litlum hópum eða pörum. 

• Nemendur fá smáhlutasafn sem þeir eiga að vinna með. Þeir fá til dæmis 

körfu með 20 hlutum og miða með tölu sem segir til um í hversu marga hópa 

eigi að skipta þessum hlutum. Talan hér gæti verið 5 og væru þá fjórir hlutir í 

hverjum hópi. 

• Gert er ráð fyrir að hver hópur eða hvert par vinni með nokkrar körfur þegar 

þetta verkefni er unnið. 

• Hér þarf að gæta að því að nemendur eigi samtal um það sem þeir eru að 

gera og geti sýnt fram á niðurstöðuna. 
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9. Samlagning og frádráttur 

• Nemendur vinna saman í pörum 

• Hér eru notaðir kubbar, til dæmis sentikubbar. 

• Nemandi A er með kubba í lófanum og gefur nemanda B nokkra. Nemandi B á 

að telja hversu marga kubba hann fékk. Nemandi A segir nemanda B hversu 

marga kubba hann var með í upphafi og spyr hversu marga hann eigi nú eftir. 

• Þeir geta síðan staðfest svarið með því að telja alla kubbana. 

 

10. Búðarleikur 

• Kennari safnar gögnum sem hægt er að nýta í búðarleik. Hér er hægt að nota 

umbúðir utan af matvöru eða vera með spjöld með myndum af hlutum sem 

fást eiga í búðinni. 

• Kennari tekur umræður með nemendunum um verðlagningu í búðinni, hvað 

eiga hlutirnir að kosta? Hér hefur áhrif hversu gamlir nemendurnir eru hve há 

verðin verða. Ef verðin eru í hærri kantinum má nota vasareikni. Hér er líka 

hægt að fara á netið og kanna hvað hlutirnir kosta í raun eða fara í 

vettvangsferð í næstu verslun ef til dæmis er verið að hugsa um matvörur. 

• Skemmtilegast er fyrir nemendur að vinna þetta saman í hóp og þá fara líka 

fram meiri umræður um verkefnið. 

• Nemendur skiptast á um að afgreiða í búðinni en gott er að það séu tveir 

saman við það. 

• Nemendur fá afhenta í upphafi ákveðna upphæð sem þeir geta verslað fyrir. 

• Hægt er að hafa margar útfærslur í þessu verkefni. Nemendur geta verið með 

reiknivélar í búðinni þar sem báðir leggja saman til að kanna hvort þeir fái 

sömu niðurstöðu. 

• Nemendur geta líka talið áfram frá þeirri upphæð sem á að borga og upp í 

upphæðina sem greidd er til þess að gefa til baka. Til dæmis ef borga á 253 kr. 

og borgað er með 300 kr. þá byrjar nemandinn að telja 254, 255 með 1 kr. 

peningum og heldur síðan áfram með 5 kr. peningi og 10 kr. peningum upp í 

300 kr. Eða gerir þetta með krónum og gefst þá gefst tækifæri til að ræða um 

hvort hægt hefði verið að gera þetta öðruvísi. 

 

 

11. Margföldun með spilum/talnaspjöldum, þjálfun í margföldunartöflunni 

• Nemendur vinna saman í pörum. 

• Notaður er spilastokkur þar sem mannspilin hafa verið fjarlægð eða 

talnaspjöld. 
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• Nemendur skipta á milli sín spilabunkanum/talnaspjöldunum og draga síðan 

báðir og margfalda spilin/spjöldin saman. 

• Sá sem veit svarið á undan á slaginn. 

 

 

12. Margföldun æfð með goggi 

• Nemendur búa til gogg. 

• Nemendur ráða hvort þeir lita utan á eða skrá tölu þar. 

• Nemendur skrá margföldunardæmi á flipana og svörin 

við þeim inn í. 

 

 

13. Samlagning með sætisgildiskubbum 

• Nemendur vinna saman í pörum. 

• Nota talnaspjöld til að búa til dæmi eða nota spjöld með dæmum. 

• Nemendur sýna hvernig þeir hugsa dæmið með sætisgildiskubbum. Þeir nota 

blað sem styður við samlagningu með sætisgildiskubbum þar sem sjá má 

skiptingu í einingar, tugi og hundruð.  

• Nemendur fá tækifæri til að segja samnemanda frá því sem þeir eru að gera, 

útskýra það og nýta hugtökin sem því tengjast. Hér væri gott að hafa hugtökin 

sem æfa á sýnileg nemendum. 

 

 

14. Gefin tala 

• Kennari velur tölu sem nemendur eiga að vinna út frá. 

• Nemendur eiga að finna og skrá eins mörg dæmi og þeir geta, þar sem þessi 

tiltekna tala er svarið.  

• Nemendur eiga að nýta sér sem flestar reikniaðgerðir og ögra sjálfum sér við 

dæmavinnuna.  

• Þegar til dæmis talan 24 er valin þá geta nemendur komið með, meðal annara 

þessi dæmi, 20 + 4, 4 · 6, 48 ÷ 2, 6 + 6 + 6 + 6 og svo framvegis. 

 

 

15. Samlagning með Dómínókubbum 

• Nemendur nota Dómínó kubba til að búa til stærðfræðidæmi.  

• Punktarnir á kubbunum eru þá skráðir sem samlagningardæmi.  

• Nemendur vinna saman í pörum og fara yfir hvort rétt sé reiknað og gera til 

skiptis. 
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16. Samlagningarspil 1 

•  Samlagngingarspil fyrir tvo þar sem lagðar eru saman þrjár tölur og summan 

á að vera 10.  

• Hér á að nota talnaspjöld með tölum frá 0 – 4, fjögur sett.  

• Bunkinn með spjöldunum er stokkaður og settur á borðið á hvolf.  

• Nemandi 1 dregur tvö spjöld og leggur tölurnar saman og segir hinum 

summuna. Nemandi 1 dregur þá eitt spjald í viðbót (eða tekur úr frákastinu) 

og leggur við töluna sem hann var með. Ef talan er ekki 10 þá kastar hann 

einu spjaldi.  

• Nemandi 2 endurtekur þetta. Þeir gera til skiptis þar til annar fær summuna 

10.  

• Hér nýtir kennari tækifærið til að ræða við nemendur um það hvaða tölu þá 

vanti til þess að summan verði 10. Er summan núna hærri eða lægri en 10? 

 

 

17. Samlagningarspil 2 

• Hér er markmiðið að summan verði 20.  

• Notuð eru spjöld með tölunum 0 – 10, fjögur sett.  

• Nemandi dregur þrjú spjöld fyrst og reynir að ná því fjórða þannig að summan 

verði 20.  

• Þetta spil er eins og samlagningarspil 1 nema reyna á að ná summunni 

tuttugu. 

 

Gögn 

• Blöð með reitum sem mynda tuginn, tveir reitir á blaði til að leggja saman tvær tölur. 

• Einfestukubbar. 

• Sætisgildiskubbar. 

• Talnaspjöld. 

• Spjöld með dæmum. 

• Kennslupeningar. 

• Teningar. 

• Sentikubbar. 

• Dómínó. 

• Pappír. 

• Tómar umbúiðir í búðarleik. 
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• Spjöld með myndum af vörum í búðarleik. 

 

 

Námsmat 

Kennari fylgist með vinnu nemenda og skráir hjá sér og bregst við þegar við á. Hér er gott að 

vera með sjálfsmat í einhverjum völdum verkefnum til þess að geta átt virkt samtal við 

nemendur. Með sjálfsmatinu er jafnframt hægt að komast að því hvaða og hvernig verkefni 

vekja meiri ánægju hjá nemendum, þar sem alltaf þarf að vinna með viðhorf til 

stærðfræðinnar. Í ákveðnum verkefnum er tekið fram að vinna eigi með hugtök og þar er þá 

gott að fylgjast með því hvernig hugtakanotknunin er. Í ákveðnum verkefnum er áhersla á 

reikniaðgerðir og þá er fylgst sérstaklega með því hvernig nemendur leysa þau verkefni. 

Þegar kennari fer yfir skráningu sína á frammistöðu nemenda þá getur hann skoðað hvort 

ástæða sé til að taka sérstaklega tíma í umræður um mismunandi aðferðir við útreikninga og 

þá kannski í litlum hópi til að ná fram meiri umræðum um aðferðirnar.   

 

 

Tengsl við grunnþætti menntunar 

Læsi • Að taka þátt í umræðum um verkefni. 

• Að koma með tillögur að verkefnum. 

• Að fara eftir munnlegum leiðbeiningum. 

Sjálfbærni • Að vinna saman að verkefni. 

• Að ganga vel um gögnin til að þau endist betur. 

• Að endurvinna / endurnýta þau gögn sem hægt er. 

Heilbrigði og velferð • Að ljúka við verkefni. 

• Að meta vinnu sína. 

Lýðræði og mannréttindi • Allir hafa jafnan rétt til að tjá sig. 

• Allar tillögur eiga rétt á sér. 

Jafnrétti • Að rækta hæfileika sína. 

• Að vinna á eigin forsendum. 

Sköpun • Að nota rökhugsun. 
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Hæfniviðmið 

Að geta spurt og svarað með stærðfræði Getur nemandi: 

• tjáð sig um stærðfræði, 

• útskýrt hugsun sína, 

• rökstutt lausn sína, 

• fylgt rökstuðningi jafningja, 

• notað áþreyfanlega hluti við lausn 

verkefna. 

Að kunna að fara með tungumál og 

verkfæri stærðfræðinnar 

Getur nemandi: 

• notað hugtök stærðfræðinnar, 

• notað táknmál stærðfræðinnar, 

• notað hentug gögn. 

Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar Getur nemandi: 

• unnið í samvinnu við aðra, 

• þróað lausnaleiðir, 

• notað stærðfræðihugtök, 

• notað stærðfræði í verkefnum sem 

tengjast daglegu lífi og geri sér grein 

fyrir verðgildi peninga. 

Tölur og reikningur Getur nemandi: 

• notað náttúrlegar tölur, raðað þeim og 

borið saman, 

• notað tugakerfisrithátt, 

• reiknað með náttúrlegum tölum á 

hlutbundinn og óhlutbundinn hátt, 

• tekið þátt í að þróa hentugar aðferðir 

sem byggja á skilningi við að reikna 

samlagningar-, frádráttar-, 

margföldunar- og deilingardæmi, 

• leyst viðfangsefni sem sprottin eru úr 

daglegu lífi. 
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3.8 Þrautalausnir 

Nemendur koma inn í skólann með ákveðna þekkingu og þarf kennari að kynna sér hana og 

taka mið af henni þegar hann skipuleggur áframhaldandi kennslu. Gott er þá að verkefni sem 

nemendur fást við tengist daglegu lífi þeirra og einhverju úr umhverfi þeirra þannig að þeir 

tengi við verkefnin. Orðalag verkefna þarf jafnframt að vera í samræmi við þroska nemenda 

til þess að þeir geti glímt við þau.   

Með því að gefa börnum tækifæri til að þróa lausnaleiðir sínar eykst skilningur þeirra á 

þeim. Lausnaleiðir barna þróast misjafnlega. Þau eru ekki öll jafn fljót að finna sínar leiðir og 

þetta er ekki alltaf samfellt ferli af hlutbundnu stigi yfir á það að geta beitt hugarreikingi. 

Barn sem fær tækifæri til að þróa sína eigin lausnaleið og útskýra hvað það er að gera öðlast 

öryggi í að takast á við stærðfræði. 

Það sem hefur áhrif á hve þungar þrautirnar eru; er hvort aðgerðin er augljós, hvernig 

orðalagið er og hvort nemendur þekkja það efni sem um er fjallað í þrautinni. Til þess að 

nemendur geti leyst þrautir með sjálfstæðum hætti þá þarf að gefa þeim tíma til þess og 

gæta þarf þess að þeir hafi greiðan aðgang að námsgögnum. Með því að gefa börnum 

tækifæri til að leysa þrautir eflast þau og styrkjast í að nýta sér staðreyndir sem þau þekkja 

við lausn þrauta. Þau nýta sér ekki aðferðir við útreikninga sem þau skilja ekki. 

Þegar nemendur leysa þrautir reynir á skilning þeirra á stærðfræði í víðum skilningi 

fremur en skilning á ákveðnum þætti stærðfræðinnar. Þegar unnið er að þrautalausnum sem 

tengjast þáttum sem nemendur þekkja úr sínu daglegu lífi, þá eru þeir að rannsaka og ræða 

um stærðfræðina. Með jákvæðri reynslu af þrautalausnum byggja nemendur upp trú á eigin 

getu í stærðfræði þar sem þeir fá tækifæri til að þjálfa sig, ræða um og hlusta á aðra í 

stærðfræði. Í þrautalausnaferlinu þjálfa nemendur gagnrýna hugsun og um leið fá kennarar 

tækifæri til að fylgjast með því hvar í námsferlinu þeir eru staddir (O´Connell, 2005). 

Carpenter, Fennema, Franke, Levi, og Empson, (2015) hafa flokkað tegundir þrauta sem 

reyna á reikning þar sem það skiptir máli hvernig þrautin er sett fram, þar sem það hefur 

áhrif á lausnaferli nemendanna.  

Tegundir þrautanna eru fjórar: 

Þrautir sem fjalla um sameiningu 

Þrautir sem fjalla um aðskilnað 

Þrautir sem fjalla um hluta – hluta – heild 

Þrautir sem fjalla um samanburð 
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Verkefni 

Hér fyrir neðan koma dæmi um þrautir samkvæmt ofangreindum 

flokkunum sem gott er fyrir kennara að horfa til þegar samdar eru 

þrautir. Við samningu þrauta gefst kennurum gott tækifæri til að 

samþætta stærðfræðina við aðrar námsgreinar eins og íslensku, 

og samfélags- og náttúrufræði. Þá eru nemendur að vinna áfram 

að verkefnum sem þeir þekkja og ættu því að eiga betri 

möguleika á að vinna að þeim. Hér er líka gott að nýta nöfn 

nemenda í þrautirnar til að tengja þær nemendunum. 

Nauðsynlegt er að taka góðan tíma í umræður um þrautirnar þannig að nemendur séu 

meðvitaðir um til hvers er ætlast af þeim og að þeir eigi að tala saman um það sem þeir eru 

að gera. 

 

Dæmi um þrautir úr Kennsluleiðbeiningum með Einingu 2 (Petersen, S. B., og Mogensen, A. 

1999, 18-21). 

Þrautir sem fjalla um sameiningu 

Hvað er óþekkt? Dæmi um þrautir 

Niðurstaða er óþekkt: Ingibjörg á 8 límmiða. Freyja gefur henni 4 í 

viðbót. Hvað á hún þá marga límmiða? 

Breyting er óþekkt: Ingibjörg á 8 límmiða. Freyja vinkona 

hennar gefur henni nokkra límmiða þegar 

hún flytur til Sauðárkróks þannig að 

Ingibjörg á 12 límmiða núna. Hvað gaf 

Freyja henni marga límmiða? 

Upphaf er óþekkt: Ingibjörg á fullt af fallegum límmiðum. 

Freyja vinkona hennar gefur henni 4 

límmiða þegar hún flyst úr bænum. 

Ingibjörg á því 12 límmiða núna. Hvað átti 

hún marga límmiða fyrir? 
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Þrautir sem fjall um aðskilnað 

Hvað er óþekkt? Dæmi um þrautir 

Niðurstaða er óþekkt: Jónína á 9 rúsínur. Hún borðar 6. Hve 

margar á hún eftir? 

Breyting er óþekkt: Guðný á 12 rúsínur. Hún gefur Sigþóri 

nokkrar og þá á hún 5 rúsínur eftir handa 

sjálfri sér. Hvað fær Sigþór þá margar? 

Upphaf er óþekkt: Hafdís á nokkrar krónur. Hún kaupir mjólk á 

15 krónur. Þá á hún 7 krónur eftir. Hve 

margar krónur átti hún í upphafi? 

Þrautir sem fjalla um hluta – hluta – heild 

Hvað er óþekkt? Dæmi um þrautir 

Heild er óþekkt: Þórunn leggur á borð. Hún setur 5 könnur 

og 7 glös á borðið. Hvað eru drykkjarílátin 

mörg? 

Hluti er óþekktur: Þórunn leggur 12 diska á borðið, 5 þeirra 

eru með blómamynstri. Hvað eru hvítu 

diskarnir margir? 

Þrautir sem fjall um samanburð 

Hvað er óþekkt? Dæmi um þrautir 

Mismunur er óþekktur: Salbjörg á 12 bækur en Almar á 20 bækur. 

Hvað á Almar mörgum bókum fleiri en 

Salbjörg? 

Samanburðarmengi er óþekkt: Kristrún á 7 bíla. Eyjólfur á 3 bílum fleiri en 

Kristrún. Hvað á Eyjólfur marga bíla? 

Viðmið er óþekkt: Hólmfríður á 23 tréperlur. Hún á 6 

tréperlum fleiri en Björgvin. Hvað á Björgvin 

margar tréperlur? 

Þegar þrautir eru samdar þarf að horfa til nokkurra atriða (O´Connell, 2005) 

• Að verkefnin séu úr reynsluheimi nemenda. 

• Að nemendur geti nýtt sér fyrri reynslu við lausn þrautanna. 

• Að þrautirnar hæfi getu nemenda. 
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• Að þrautirnar veki áhuga nemenda. 

Þegar þrautir eru lagðar fyrir nemendur skiptir máli hvernig að því er staðið. Eftirfarandi 

þætti er mikilvægt að hafa í huga þegar nemendur takast á við þrautir. 

• Mikilvægt er að nemendur hafi nægan tíma til að leysa þrautina. 

• Nauðsynlegt er að aðgengi að fjölbreyttum námsgögnum sé gott. 

• Mikilvægt er að nemendur séu hvattir til að leita eigin lausna. 

• Mikilvægt er að nemendum sé kennt að skrá lausnaleið sína, kynna hana og rökstyðja. 
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Sýnishorn af fleiri dæmum 

Þrautir sem fjalla um sameiningu  -  Niðurstaða er óþekkt 
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Þrautir sem fjalla um sameiningu  -  Breyting er óþekkt 
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Þrautir sem fjalla um sameiningu  -  Upphaf er óþekkt 
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Þrautir sem fjalla um aðskilnað  -  Niðurstaða er óþekkt 
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Þrautir sem fjalla um aðskilnað  -  Breyting er óþekkt 
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Þrautir sem fjalla um aðskilnað  -  Upphaf er óþekkt 
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Þrautir sem fjalla um hluta – hluta – heild  -  Heild er óþekkt 
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Þrautir sem fjalla um hluta – hluta – heild  -  Hluti er óþekktur 
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Þrautir sem fjalla um samanburð  -  Mismunur er óþekktur 
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Þrautir sem fjalla um samanburð  -  Samanburðarmengi er óþekkt 
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Þrautir sem fjalla um samanburð  -  Viðmið er óþekkt 
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Gögn 

• Þrautir. 

• Sætisgildiskubbar. 

• Kennslupeningar. 

• Einfestukubbar. 

 

Námsmat 

Kennari fylgist með vinnu nemenda, skráir hjá sér og bregst við því sem hann sér. Kennari 

ákveður í hverju verkefni hvaða hæfniviðmið skuli meta. Hér er gott að hafa sjálfsmat til þess 

að kennari geti með markvissum hætti staðfest það sem hann verður var við í könnunum 

sínum. Þegar nemendum hafa verið kennd vinnubrögðin við að leysa þrautir þá er til dæmis 

gott að gefa þeim færi á að meta sjálf hvernig gengur, en hafa tæki til að láta kennara vita 

hvernig gengur. Sjálfsmatið verður raunhæfara þegar nemendur vita nákvæmlega hvað þeir 

eiga að meta og með hvaða hætti. Þeir geta gefið kennara til kynna hvernig þeim gengur 

með táknrænum hætti. Sem dæmi þá eru þeir með þrjú glös, grænt, gult og rautt, á borðinu 

sínu og efst væri glasið sem gæfi til kynna hver staða nemandans er í verkefninu. Grænt 

merkir þá að allt sé í lagi, gult að nemandi er með spurningu en er ekki stopp og rautt merkir 

að hann þarfnist aðstoðar og geti ekki haldið áfram hjálparlaust.  

Tengsl við grunnþætti menntunar 

Læsi • Að skilja munnlegar og verklegar leiðbeiningar. 

• Að taka þátt í umræðum um verkefni. 

• Að fara eftir skriflegum leiðbeiningum. 

Sjálfbærni • Að vinna saman að verkefni. 

• Að ganga vel um gögnin til að þau endist betur. 

Heilbrigði og velferð • Að ljúka við verkefni. 

• Að meta vinnu sína. 

Lýðræði og mannréttindi • Allir hafa jafnan rétt til að tjá sig. 

• Allar tillögur eiga rétt á sér. 

• Að bera virðingu fyrir verkefnum samnemenda sinna. 

Jafnrétti • Að rækta hæfileika sína. 

• Að vinna á eigin forsendum. 

Sköpun • Að nota rökhugsun. 

• Að teikna lausnir sínar. 

• Að vinna að lausnaleit. 

 



 

71 

Hæfniviðmið 

Að geta spurt og svarað með stærðfræði Getur nemandi: 

• tjáð sig um stærðfræði, 

• leyst stærðfræðiþrautir sem gefa 

tækifæri til að beita innsæi, notað 

áþreyfanlega hluti og eigin 

skýringarmyndir, 

• útskýrt hugsun sína og myndir, 

• rökstutt lausn sína, 

• fylgt rökstuðningi jafningja. 

Að kunna að fara með tungumál og 

verkfæri stærðfræðinnar 

Getur nemandi: 

• notað hugtök stærðfræðinnar, 

• notað táknmál stærðfræðinnar, 

• notað hentug gögn. 

Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar Getur nemandi: 

• unnið í samvinnu við aðra, 

• þróað lausnaleiðir, 

• notað stærðfræðihugtök, 

• notað stærðfræði í verkefnum sem 

tengjast daglegu lífi. 

Tölur og reikningur Getur nemandi: 

• notað náttúrlegar tölur, raðað þeim og 

borið saman, 

• notað tugakerfisrithátt, 

• reiknað með náttúrlegum tölum á 

hlutbundinn og óhlutbundinn hátt, 

• tekið þátt í að þróa hentugar aðferðir 

sem byggja á skilningi við að reikna 

samlagningar-, frádráttar-, 

margföldunar- og deilingardæmi, 

• leyst viðfangsefni sem sprottin eru úr 

daglegu lífi, 

• gefið dæmi um og sýnt hvernig einföld 

brot og hlutföll eru notuð í daglegu lífi. 
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3.9 Fleiri verkefni  

Víða er að finna verkefni sem hægt er að vinna með nemendum en grundvallaratriðið er að 

vita hvaða markmiðum er stefnt að hverju sinni til þess að verkefnin verði verðug fyrir 

nemendur. Verkefnin er meðal annars hægt að finna í eftirtöldum bókum eða heftum á 

netinu. Ég set hér með myndir af þessum heftum ef tenglarnir virka ekki lengur hjá 

Menntamálastofnun þá eru þessi hefti ef til vill til í skólunum. 

• Tíu fyrstu talnahugtökin hjá MMS. 

• Hundrað taflan, hugmyndabanki hjá MMS. 

• Kennslupeningar, hugmyndabanki hjá MMS. 

https://vefir.mms.is/eining/hugmyndabanki.pdf 

• Sproti, kennarahandbækur. 

 

https://vefir.mms.is/eining/hugmyndabanki.pdf
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