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Formáli 

Verkefni þetta er meistaraprófsverkefni til þverfræðilegrar M.Sc. gráðu í menntun 

framhaldsskólakennara, með stærðfræðikennslu að kjörsviði, við Menntavísindasvið og 

Verkfræði- og náttúruvísindasvið Háskóla Íslands. Verkefnið fjallar um námsefnisgerð í 

stærðfræðisönnunum fyrir framhaldsskólanema.  

Leiðbeinendur voru Ingólfur Gíslason, aðjúnkt við Menntavísindasvið og Rögnvaldur 
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leiðsögn og stuðning við gerð verkefnisins. Einnig vil ég þakka fjölskyldu minni, 

samnemendum, samstarfsfélögum og þeim mörgu og góðu vinum mínum sem ég hef átt 

ófáar samræður við um efni verkefnisins og veitt hafa mér innblástur. Að lokum langar mig 

að þakka tveimur aðilum sérstaklega fyrir takmarkalausa trú á mér og ætlunarverki mínu, 

móður minni Aðalbjörgu Jónasdóttur fyrir alla málfarsaðstoðina og yfirlesturinn og Kristjáni 

Jónassyni móðurbróður mínum fyrir stærðfræðilegan yfirlestur og alla þá aðstoð, hvatningu 

og heilræði sem hann gaf mér á þessari löngu vegferð, bæði í stærðfræðináminu og 

ritgerðarsmíðinni. Orð fá ekki lýst hversu þakklátur ég er öllu frábæra fólkinu í kringum mig. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og 

miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða 

fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka 

öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  
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Ágrip 

Í gegnum aldanna rás hafa sannanir verið ein af grunnstoðum stærðfræðinnar alveg frá því 

Evklíð og Forn-Grikkir skilgreindu frumsendurnar og settu fram kerfi fyrir sannanir sem 

stærðfræðiþekking nútímans byggir á. 

Á að kenna sannanir sem hluta af stærðfræðikennslu í framhaldsskólum? Margir hafa 

sterka og blendna skoðun á kennslu sannana og hvort þær skila í raun þeim árangri að auka 

stærðfræðiskilning. Það lokaverkefni sem hér er lagt fram, hefur í fyrsta lagi það markmið að 

svara spurningunni hvað er sönnun? Í öðru lagi var rýnt í skrif fræðafólks á sviði stærðfræði 

og stærðfræðimenntunar um það hlutverk sem sannanir hafa í námi. Í þriðja lagi er reynt að 

meta hvað Aðalnámskrá framhaldsskóla mælir fyrir um kennslu í sönnunum og hvaða merki 

þess má sjá í íslensku námsefni og kennslu í framhaldsskólunum. Að lokum var það 

ætlunarverk höfundar að setja saman námshefti í sönnunum með áherslu á að hjálpa 

nemendum að læra að byggja upp og setja fram eigin sönnun. Það fylgir hér sem viðauki og í 

því er kennsluefni, sýnidæmi og æfingar, þar sem leitast er við að byrja í upphafi á tiltölulega 

auðskiljanlegum verkefnum og nemendur vinna sig smám saman upp í að ráða við snúnari og 

meira krefjandi verkefni, eftir því sem færnin og sjálfsöryggið vex. Til að ná því takmarki 

þurfa kennarar að haga kennslunni þannig að nám í sönnunum verði ánægjuleg iðja og 

sannanir veiti nemendum uppljómun, skilning á hugtökum og setningum og tengi þær við 

fyrri þekkingu. Sannanir hafa nefnilega þann eiginleika að vera félagsleg athöfn en á sama 

tíma útskýra þær af hverju reglan gildir. 
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Abstract 

Proofs have been at the core of mathematics since Euclid and the ancient Greeks established 

the postulates and systemized the framework on which all subsequent mathematical 

knowledge rests. 

Should proofs be a part of upper secondary level mathematics education? People tend to 

have strong and somewhat mixed views on proofs and whether they truly promote deeper 

mathematical understanding of new concepts and theorems. In this thesis, the objectives 

were firstly to answer the question what constitutes a proof in mathematics, secondly, to 

analyze the literature and findings of mathematicians and mathematics educators for their 

views on the function and role of proofs in the classroom, and thirdly, to evaluate the extent 

to which the Icelandic national curriculum emphasizes proofs and how this demand is 

fulfilled by textbooks that are currently in use. Finally, the author will design new learning 

material in the form of a short booklet, aimed at helping students learn how to construct 

their own proofs and provide exercises that start out with relatively comprehensible tasks 

and, through which students should gradually become sophisticated and confident provers. 

To this end the teacher should emphasize a humanistic approach to the proving practice and 

motivate students to study proofs for the sake of their explaining, communicative and 

rewarding nature. 

 

 

 

 

 

 



 6 

Efnisyfirlit 

Formáli ..............................................................................................................................3 

Ágrip .................................................................................................................................4 

Abstract .............................................................................................................................5 

Efnisyfirlit ..........................................................................................................................6 

Myndaskrá ........................................................................................................................7 

Töfluskrá ...........................................................................................................................8 

1 Inngangur ...................................................................................................................9 

2 Viðhorf til sannana og kennslu þeirra ........................................................................ 12 

2.1 Viðhorfskönnun um sannanir ....................................................................................... 12 

2.2 Niðurstöður viðhorfskönnunar ..................................................................................... 13 

3 Sannanir og námsefni – fræðilegur bakgrunnur ......................................................... 18 

3.1 Hvað er sönnun? ........................................................................................................... 18 

3.2 Hlutverk sannana í stærðfræðinámi ............................................................................. 23 

3.3 Óformlegur rökstuðningur og sannanir ........................................................................ 28 

3.4 Sannanir og röksemdafærsla í aðalnámskrá ................................................................ 29 

3.5 Sannanir í íslenskum framhaldsskólum ........................................................................ 31 

3.6 Um námsefnisgerð í sönnunum ................................................................................... 35 

4 Umræður .................................................................................................................. 40 

4.1 Hver eru viðhorf fólks til sannana? .............................................................................. 40 

4.2 Sannanir og notkun þeirra í kennslu ............................................................................ 40 

4.3 Aðalnámskrá mælir með röksemdafærslu ................................................................... 41 

4.4 Framboð íslensks námsefnis þarf að auka og bæta ..................................................... 42 

4.5 Námsefnið Sannanir — námshefti ............................................................................... 43 

5 Lokaorð ..................................................................................................................... 49 

Heimildaskrá ................................................................................................................... 50 

 



 

 

 

7 

Myndaskrá 

Mynd 1. Mikilvægi sannana ..................................................................................... 13 

Mynd 2. Áhersla á sannanir – magn ......................................................................... 14 

Mynd 3. Sannanir til prófs ........................................................................................ 15 

Mynd 4. Áhersla á sannanir — upplifun ................................................................... 15 

Mynd 5. Gagnsemi sannana í stærðfræðinámi ........................................................ 16 

Mynd 6. Flokkun svara, fjöldi innan hvers flokks. .................................................... 16 

Mynd 7. Fylgni milli aðferðar við sannananám og viðhorfs um mikilvægi sannana í 

stærðfræðinámi. ........................................................................................ 17 

Mynd 8. Almennar og stærðfræðilegar fullyrðingar ................................................ 44 

Mynd 9. Verkefni 2.2 í námsheftinu ......................................................................... 45 

Mynd 10. Spurningar sem fylgja verkefni 2.2 .......................................................... 45 

Mynd 11. Valkostaþraut Wasons ............................................................................. 46 

Mynd 12: Sönnun sem hópverkefni ......................................................................... 47 

 



 8 

Töfluskrá 

Tafla 1. Hæfniviðmið um röksemdafærslu í Aðalnámskrá framhaldsskóla ............. 30 

 



 

 

 

9 

1 Inngangur  

Mér fannst alltaf gaman í stærðfræði og áskoranirnar sem fylgdu henni höfðuðu til mín. 

Þegar kom að því að læra sannanir rakst ég hins vegar á ákveðinn vegg og fannst mér ekki 

ganga nógu vel að tileinka mér þær. Síðar meir lærði ég þó að meta sannanir að verðleikum 

sem lykilþátt í þeirri grein sem ég hef mætur á – stærðfræðinni – ekki síst þegar ég kom í 

háskóla og fór að kynna mér betur sögu stærðfræðinnar. Á þeim tímapunkti í framhaldsskóla 

þegar sannanir voru kynntar fyrir okkur nemendum, fannst mér þær vera settar fram á 

fremur tilviljanakenndan hátt. Mig minnir að kennarinn hafi sagt sem svo: Nú eruð þið komin 

í þriðja áfanga í framhaldsskóla og héðan í frá ætlum við að sanna þær reglur sem við lærum 

og við skulum byrja á því að skoða sönnunina á sínusreglunni, – án þess að gefin væri almenn 

ástæða eða tilgangur þess að læra sannanir.  

Í mínum huga hefði ég öðlast jákvæðara viðhorf gagnvart sönnunum, ef byrjað hefði 

verið á að sanna reglur og fullyrðingar sem okkur nemendum voru þegar kunnugar, en síðar 

meir kenna sannanir samtímis hugtökum og reglum sem eru ný fyrir nemendum, líkt og 

sínusreglan var fyrir mér á sínum tíma. Ég er þeirrar skoðunar að þegar maður vill ná sterkum 

tökum á afmörkuðu sviði sé æskilegt að fá þá tilfinningu að verkefnið sé ekki óyfirstíganlegt. 

Mér fannst þetta stundum skorta í mínu stærðfræðinámi, sérstaklega í sönnunum. Ég hafði 

þá tilfinningu á menntaskólaárum að sannanir væru fyrir aðra en mig og þá aðallega fyrir fólk 

sem ætlaði að gera stærðfræði að ævistarfi sínu, sem var ekki á dagskrá hjá mér á þeim tíma. 

Svipað viðhorf hef ég orðið var við hjá þeim nemendum sem glíma við lítið sjálfstraust í 

stærðfræði. Athyglisvert er að velta fyrir sér og kanna hvaða viðhorf fólk hefur til sannana og 

verður gerð tilraun til þess hér, en næstum allir í kringum mig, sem ég hef spurt álits, hafa 

skoðun á sönnunum í stærðfræðinámi.  

Sannanir eru sú leið sem stærðfræðingar fara til að sannfærast um sannleik staðhæfingar 

gegnum afleiðslu. Markmiðið með sönnun er að gera staðhæfingu að viðurkenndum 

sannindum sem beita má sem sannleik frá þeim tíma sem sönnunin er sett fram. Þessi 

viðurkenndu sannindi eru þó háð því að sönnunin uppfylli viðmið sem aðrir stærðfræðingar 

dæma um. Þessi viðmið geta og hafa breyst í tímans rás frá þeim tímum sem Evklíð gaf út 

ritin Frumþætti í kringum árið 300 f.Kr. og kennd eru við hann, en þar er getið einna fyrst um 

sannanir og fullmótað kerfi sett fram sem gefur mynd af því hvernig stærðfræðingar sanna. 

Þetta þýðir þó ekki að samþykki tiltekinnar sönnunar vari að eilífu, þvert á móti eru dæmi 

þess að rökfærslur sem áður þóttu góðar og gildar hafi síðar verið annaðhvort endurbættar 

eða þeim hafnað alfarið. Sönnun breytir tilgátum og staðhæfingum í setningar og algildar 

reglur, því þarf sönnunin að vera altæk, en gilda ekki einungis um tiltekin tilvik, sama hversu 

mörg slík kunna að finnast. Sannanir eru kjarni stærðfræðinnar sem fræðigreinar, og því oft 
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hluti af námsefni í stærðfræði, sér í lagi á efri stigum, en misjafnt er hversu mikið vægi þær 

hljóta í stærðfræðinámi.   

Í stærðfræðinámi lærum við ýmsar reglur og setningar. Stundum er nóg að vita að til sé 

sönnun á þeim en í öðrum tilfellum viljum við sjá og fara í gegnum sönnunina. Við gerum það 

til að fræðast um, skilja og sannfærast um að reglan sé sönn og tengja mögulega fyrri 

þekkingu við nýja. Að fást við sannanir, hvort sem í því felst að búa þær til, lesa þær eða læra 

utanbókar, getur einnig hjálpað nemendum að tileinka sér rökhugsun, lesa stærðfræðilegan 

texta og greina betur ný hugtök sem læra á.  

Hvaða viðhorf og persónulegan hvata hafa nemendur til stærðfræðináms? Það getur 

verið af ýmsu tagi. Margir hafa jákvætt viðhorf til námsins, en af minni reynslu hafa 16—18 

ára ungmenni ekki alltaf mótaðar hugmyndir um tilgang náms. Sumum er ofarlega í huga að 

þóknast öðrum, til dæmis foreldrum sínum eða kennurum, aðrir vilja fyrst og fremst standast 

námskeiðið eða önnina og komast upp á næsta skólastig. Enn aðrir vilja sjá hagnýtan tilgang í 

flestu sem þeir læra og leggja sig ekki fram þegar ávöxtur erfiðisins er ekki alveg augljós. Stór 

hluti nemenda eru vanir því að lausnir stærðfræðiverkefna snúist fyrst og fremst um að 

reikna út úr stæðum og jöfnum frekar en að þurfa að rökstyðja fullyrðingar. Þessir nemendur 

geta átt erfitt þegar þeir standa frammi fyrir því að þurfa að sanna hluti, ólíkt því sem gerist í 

hefðbundnari dæmum. Í þessu sambandi má spyrja hvort flétta eigi sannanir í allt 

stærðfræðinám frá byrjun.  

Árið 2014 kom út skýrsla á vegum Mennta- og menningarmálaráðuneytisins, Úttekt á 

stærðfræðikennslu í framhaldsskólum. Niðurstaða skýrslunnar er að nemendur sem komnir 

eru í háskóla skorti skilning á hugtökum, hæfni í röksemdafærslu og meðferð tungumáls 

stærðfræðinnar (Anna Helga Jónsdóttir o.fl., 2014, bls. 51).  

Til að hjálpa nemendum að læra að byggja upp sannanir tel ég að sé kostur að hafa eina 

góða námsbók eða hefti í höndunum til að styðjast við. Þegar nemendur hafa náð tökum á 

uppbyggingu sannana tel ég líklegra að þau nái auknu öryggi í að lesa skilgreiningar og 

sannanir sem þau síðar munu rekast á í stærðfræðinámi. Í heftinu sem hér fylgir er farið yfir 

helstu grunnþætti sem skipta máli við nám í sönnunum. Vonast er til að þessi drög að 

námsefni megi síðar nota til að byggja upp heildstætt, og veigameira námsefni í sönnunum. 

Uppbygging verkefnisins 

Í þessari ritgerð er fyrst kynnt könnun á viðhorfi fólks til sannana í stærðfræðinámi. Í 

framhaldi af því er rýnt í hvað felst í hugtakinu sönnun og skoðað hvaða hlutverki sannanir 

gegna í stærðfræðinámi, hvernig þær birtast í námsefni og sagt frá helstu álitamálum. 

Námsefnið sjálft snýst um að gefa nemendum tækifæri til að öðlast skilning og þjálfun í að 

byggja upp sannanir á sjálfstæðan hátt og ennfremur að þeir auki færni sína í að lesa og skilja 

þær og greina í þeim aðalatriðin. Verkefnaheftið inniheldur verkefni sem eru ætluð 
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nemendum með mismunandi bakgrunn og hvar sem þau eru stödd í náminu.  Í því eru fjórar 

aðferðir kynntar sem tæki stærðfræðinga til að sanna, og helstu skref aðferðanna útskýrð. 

Aðferðirnar eru bein sönnun, sönnun með mótsögn sem einnig er nefnd óbein sönnun, 

sönnun með þrepun og sönnun með mótskilyrðingu. Vonast er til að námsefnið hvetji 

nemendur til að tileinka sér reglufestu, góð vinnubrögð, fágað orðaval og að byggja sannanir 

sínar upp á læsilegan og skipulagðan hátt. En á sama tíma líti nemendur á sannanir sem 

lifandi og skapandi verkefni, en ekki eitthvað sem ekki má hrófla við.  
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2 Viðhorf til sannana og kennslu þeirra 

Viðhorf framhaldsskólanemenda til sannana eru sennilega nokkuð mismunandi. Margir hafa 

gaman af stærðfræði og samþykkja sannanir sem sjálfsagðan þátt í stærðfræðináminu, á 

meðan öðrum finnst þær erfiðar og reyna að forðast þær. Þeir eiga erfitt með að skilja 

sannanir og finnst þær ekki hjálpa sér að skilja hvers vegna ákveðin regla sé sönn. Sjálfur 

tilheyrði ég þeim hópi nemenda sem hafði ánægju og áhuga á stærðfræði í framhaldsskóla, 

en átti stundum erfitt með að tileinka mér sannanir. Það var ekki fyrr en ég áttaði mig á að 

sannanir snerust um annað og meira en minnistækni með aragrúa af táknum, að ég fór að 

hafa áhuga og ánægju af sönnunum, þegar komið var í háskóla. Líkt og nefnt var á bls. 10, 

kemur oft berlega í ljós að margir lenda á vegg hvað varðar sannanir í háskólanámi, og það 

má velta fyrir sér hverju sé um að kenna.  

Fyrrverandi nemendur framhaldsskóla hafa flestir einhverja reynslu af sönnunum, en 

misjafnlega mikla. Þegar ég hef rætt um kennslu sannana í framhaldsskólum við 

samstarfsfólk og vini, hafa ýmsar skoðanir komið fram. Sumir hafa sagt að þeir hefðu viljað 

sleppa því að læra þær og þær hafi litlu skilað þeim í lífinu, á meðan aðrir hafa sagt þær 

skemmtilegar og þeir hefðu viljað læra þær betur. Í sumum framhaldsskólum taka nemendur 

próf í lesnum sönnunum sem geta skipt tugum og upp í hundrað. Með lesnum sönnunum er 

átt við að nemendur endurskrifi sannanir eftir minni, eins og þær birtast í námsefni, eða frá 

kennara. Við þetta geta nemendur lært ýmis stærðfræðihugtök og skilgreiningar, en ekki er 

víst að svo mikið magn af lesnum sönnunum skili sér í öðru en að fólk kunni þær utanbókar 

til skamms tíma. Myndin af sönnunum í huga fólks verður sú að þær snúist um að fylgja 

reglum úr bók en ekki að búa til sönnun sem er þitt eigið sköpunarverk. Nokkrir viðmælendur 

höfundar hafa jafnvel lýst því yfir að þessi sannanapróf hafi slökkt á öllum stærðfræðiáhuga 

þeirra. Þó skal tekið fram að aðrir telja þá aðferð að læra lesnar sannanir góða til 

undirbúnings undir framhaldsnám í stærðfræði og tengdum greinum. 

2.1 Viðhorfskönnun um sannanir 

Höfundi þótti áhugavert að kanna afstöðu hjá hópi nemenda sem hafa stundað nám í 

íslenskum framhaldsskólum. Vonast var til að það gæti varpað ljósi á það hvernig mismikil 

áhersla á sannanir í námi þátttakenda, hefur haft áhrif á afstöðu þeirra til sannana og 

gagnsemi þeirra. Ákveðið var að senda út nafnlausa, óformlega könnun til lokaðs hóps í 

nærumhverfi höfundar. Notast var við hugbúnaðinn Google Forms, sem er opið viðmót sem 

býður upp á að semja spurningalista og senda á þátttakendur, sem opna könnunina í 

netvafra með því að smella á hlekk. Ekki var óskað eftir neinum persónugreinanlegum 

upplýsingum frá þátttakendum. Markmiðið var fyrst og fremst að fá hugmynd og smjörþef af 
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viðhorfum fólks til sannana, en ekki að framkvæma djúpa tölfræðigreiningu á 

niðurstöðunum. 

Fyrst var spurt tveggja spurninga sem vörðuðu bakgrunn þátttakenda, og síðan þriggja 

spurninga sem fjölluðu um umfang og á hvaða hátt þeir hefðu lært sannanir. Síðustu þrjár 

spurningarnar snerust um þau viðhorf sem þátttakendur hefðu nú til sannana í 

stærðfræðinámi og að lokum höfðu svarendur tækifæri til að koma með eigin athugasemdir. 

Spurningarnar voru þessar: 

 

1. Frá hvaða framhaldsskóla útskrifaðist þú / stundaðir þú síðast nám? 

2. Hvenær útskrifaðist þú úr / stundaðir síðast nám í framhaldsskóla? 

3. Hve mikil áhersla var lögð á sannanir í stærðfræðinámi þínu? 

4. Áttir þú að læra sannanir fyrir próf? 

5. Hvaða aðferðum beittir þú við að læra sannanirnar? 

6. Fannst þér áherslan á sannanir of lítil, hæfileg eða of mikil? 

7. Telur þú þig hafa haft gagn af því að læra sannanir í stærðfræðinámi þínu? 

8. Á skalanum 1—5, hversu mikilvægt telur þú að sannanir séu hluti af námsefni í 

stærðfræði? 

 

2.2 Niðurstöður viðhorfskönnunar 

Svör fengust frá rúmlega 100 þátttakendum og af þeim hafði yfir helmingur reynslu af 

sönnunum í námi. Allir svöruðu síðustu spurningunni og eru niðurstöður sýndar á Mynd 1. 

 

Mynd 1. Mikilvægi sannana. 

 

Spurning 8 
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Eins og sjá má eru stærstu hóparnir þeir sem eru hlutlausir og þeir sem telja að sannanir séu 

nokkuð mikilvægur þáttur í stærðfræðinámi. Þegar þátttakendur voru beðnir um að koma 

með athugasemdir í sambandi við könnunina komu fram mörg skemmtileg og áhugaverð 

ummæli. Nokkur dæmi koma hér: 

• Sannanir efla rökhugun og gagnrýni og að taka ekki hlutum sem gefnum 

• Enn mikilvægara er að skilja af hverju sannanir eru gagnlegar og að skilja ferlið – 

skref fyrir skref röksemdafærsluna og forsendurnar 

• Mér fannst þetta kannski full mikið á sínum tíma, en eftir á þakka ég fyrir að hafa 

lagt áherslu á sannanir 

• Held í dag að sannanir efli rökhugsun og gagnrýna hugsun og ætti að vera til 

staðar í stærðfræðinámi en ekki sem páfagaukalærdómur. Það þarf að beita 

öðrum aðferðum til þess. 

• Sé lítið notagildi í sönnunum í daglegu lífi, en eflaust nýtast þær ef maður þróar 

starfsferil í stærðfræði. 

Svörin benda til þess að þátttakendur hafi velt spurningunni um hlutverk sannana fyrir sér. Í 

öðrum svörum var minnst á líkindi sannana og forritsprófana, og tilgangur með sannananámi 

var mörgum hugleikinn. Einn nefndi að sannanir „sýna fram á hluti en þurfi ekki endilega að 

vera stórbrotnar, til að byrja með“. Aðeins of mikill utanbókarlærdómur — nefndu margir.  

 

 

 Mynd 2. Áhersla á sannanir – magn. 26 svöruðu „Mikil“, 32 „Nokkur“, 38 „Lítil“ og 15 „Engin/Veit ekki“. 

 

Meira en helmingur eða 52 % svarenda sagði að áhersla á sannanir hefði verið nokkur eða 

mikil í framhaldsskólanámi þeirra á meðan 44 % svöruðu að lítil eða engin áhersla hefði verið 

á sannanakennslu. Svörin gefa þær upplýsingar að í þessu úrtaki sé fólk sem hafi hlotið 

Spurning 3 
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talsverða kennslu í sönnunum og einnig benda skriflegar athugasemdir til að minningar 

þeirra séu skýrar. 

 

 Mynd 3. Sannanir til prófs. Allir 111 þátttakendurnir svöruðu. 

  

Í framhaldinu af því svöruðu um 67 % að þeir hefðu lært sannanir til prófs í einhverjum mæli 

og í framhaldinu voru einungis þeir sem svöruðu því játandi (gul og græn súla) spurðir næstu 

þriggja spurninga. 

 

 

 Mynd 4. Áhersla á sannanir — upplifun. 7 svöruðu „Of lítil“, 32 „Hæfileg“, 27 „Of mikil“, 8 „Veit ekki“. 

 

Þótt flestir telji að í námi sínu hafi sannanir komið fyrir í hæfilegu magni, eru fleiri þeirrar 

skoðunar að áherslan hafi verið of mikil en of lítil. Spurningin er auðvitað huglæg að 

einhverju marki og hafa verður í huga að þeir sem ekki höfðu lært sannanir áttu ekki kost á 

að svara henni.  

Spurning 4 

 

Spurning 6 
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 Mynd 5. Gagnsemi sannana í stærðfræðinámi. 38 svöruðu „Já“, 29 „Nei“ og 7 „Veit ekki“. 

  

Hér svarar rúmur helmingur því játandi að sannananám hefði gagnast þeim, á meðan 39 % 

segja svo ekki vera. 

Spurning 5 hljómaði þannig: „Hvaða aðferðum beittir þú við að læra sannanirnar?“ Svör 

fengust frá 59 manns. Spurningin var opin og fólk mátti svara með eigin orðalagi. Dæmi um 

svör voru „Lesa og skrifa aftur og aftur“, „Skilja þær til fullnustu. Skrifa aftur eftir eigin höfði“ 

og „Reyndi að skilja hvert skref, gat ekki lært þær utanað.“ Svörin voru greind og flokkuð í 4 

flokka sem sjást á mynd 6 hér að neðan, en ákveðið var útfrá svörunum að gefa þeim 

einkunnina Utanbókarlærdómur, Blandað (utanb. og skilningur), Skilningur, en þau svör sem 

ekki var hægt að flokka í einhvern þeirra voru nefnd Veit ekki aðferð.  

 

 

 Mynd 6. Flokkun svara, fjöldi innan hvers flokks. 

 

Athyglisvert er að skoða hvernig ólíkar námsaðferðir hafa áhrif á afstöðu þátttakenda til 

mikilvægis sannana í námsefni í stærðfræði. Sjá má á mynd 7 að tilhneiging er í þá átt að þeir 

sem lærðu sannanir fyrst og fremst utanbókar telja þær ekki mjög mikilvægar (rautt og 

Spurning 7 
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appelsínugult), á meðan þeir sem lögðu meiri áherslu á að skilja sannanirnar, telja þær í ríkari 

mæli mikilvægar sem hluti af stærðfræðinámsefni (grænt og ljósgrænt). 

 

Mynd 7. Fylgni milli aðferðar við sannananám og viðhorfs um mikilvægi sannana í stærðfræðinámi. 

 

Eins og sjá má á mynd 7 er greinilegt að þeir sem lærðu sannanir gegnum utanbókarlærdóm 

(56 % svarenda) töldu sannanir minna mikilvægar í stærðfræðinámi, heldur en þeir sem 

lögðu áherslu á að skilja sannanirnar (15 % svarenda). Þetta er þó aðeins vísir að fylgni, sem 

ekki er tölfræðilega marktækur, en þó er forvitnilegt að engum þeirra 33 sem höfðu lært 

sannanir fyrst og fremst utanbókar þótti kennsla sannana afar mikilvæg, en 2 af 9 sem lögðu 

meiri áherslu á skilning, töldu sannanir nokkuð mikilvægan þátt í námi.  

Fjöldi svarenda: 59 

 

Spurning 5 
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3 Sannanir og námsefni – fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður fyrst farið yfir hugtakið sönnun og hvaða merkingu fræðimenn leggja í 

það, með það fyrir augum að gera okkur grein fyrir hvað átt er við með því. Í kafla 3.2 verður 

síðan rýnt í kennslufræðilegar rannsóknir um hið margþætta hlutverk sem sannanir geta haft 

í stærðfræðinámi, einkum í framhaldsskólum. Í kafla 3.3 er umræða um muninn á 

óformlegum rökstuðningi og sönnun. Að því loknu verður skoðað í kafla 3.4 hvað fram kemur 

um sannanir og kennslu þeirra í gildandi aðalnámskrá og í framhaldi af því fjallar kafli 3.5 um 

tvær skýrslur sem varða stöðu sannana í íslenskum skólum. Að lokum í 3.6 verður rætt um 

þau viðmið og kenningar fræðimanna sem stuðst er við í hönnun námefnisins sem sett hefur 

verið saman og fylgir ritgerðinni. 

3.1 Hvað er sönnun? 

Hvað dettur okkur í hug þegar við heyrum orðið sönnun? Stærðfræði hefur þróast í aldanna 

rás og sífelldar nýjungar eiga sér stað innan hinna ýmsu sviða hennar. Hvaðan sem horft er 

yfir hinn gríðarstóra vettvang stærðfræðinnar, koma sannanir alls staðar við sögu. Í Merriam-

Webster orðabókinni má finna nokkrar skýringar á enska orðinu proof, og tvær þeirra má 

þýða þannig: „Sönnun er það að staðfesta sannleiksgildi fullyrðingar, einkum með afleiðslu 

útfrá öðrum fullyrðingum“ 1  og „sönnun er eitthvað sem kallar fram fullvissu eða leiðir af sér 

fullgildingu“ (Merriam-Webster, 2019).2  

Í þessum undirkafla verða fyrst sögð nokkur orð um upphaf sannana. Ýmsir 

stærðfræðingar og stærðfræðimenntafræðingar hafa byggt á þessum grunni og sett fram 

sínar skilgreiningar og hugleiðingar um hvað felist í sönnun. Skoðuð verða nokkur dæmi um 

þá merkingu sem nokkrir þeirra leggja í orðið sönnun, og hvað teljist vera góð sönnun. Þótt 

þeir svari spurningunni á svipaðan hátt og orðabókarskilgreiningin, slá margir þeirra þann 

fyrirvara að sú skilgreining lýsi kannski ekki sérlega vel þeim sönnunum sem við þekkjum 

hvað best. Þar á eftir kemur kafli um muninn á rökstuðningi í stærðfræði og í öðrum 

vísindum. Til að bregða ljósi á þann mun verður m.a. litið á tvær velþekktar sannanir, á 

síðustu setningu Fermats og á fjögurra lita setningunni. 

Upphaf sannana 

Sannanir hafa verið undirstaða stærðfræðinnar síðan á tímum Forn-Grikkja. Fyrir þann tíma 

byggðu menn stærðfræðilegan rökstuðning á sannfærandi lýsingum og málflutningi, og 

einnig með myndrænum hætti. Smám saman á 6.—3. öld f.Kr. jókst þörf Forn-Grikkja til að 

 
1 ”The process or an instance of establishing the validity of a statement especially by derivation from other 
statements in accordance with principles of reasoning.”  
2 “Something that induces certainty or establishes validity.” 
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rökstyðja stærðfræðilegar fullyrðingar, svo þær stæðust fyrir öll möguleg tilvik og væru 

hafnar yfir allan vafa. Evklíð og fyrirrennarar hans skilgreindu frumsendurnar sem við notum 

enn til dagsins í dag og settu fram form fyrir nýjar stærðfræðisannanir og síðan hafa 

stærðfræðingar byggt á þessum grunni.  

Skilningur Reuben Hersh 

Bandaríski stærðfræðingurinn Reuben Hersh, sem fjallað hefur mikið um félagslegt eðli 

stærðfræðinnar, ritar um sönnunarspurninguna í greininni Proving is convincing and 

explaining. Þar útskýrir hann sönnun á þann veg að þegar búið sé að færa fullgild rök fyrir 

sannleiksgildi niðurstaðna sem útleiðsla stærðfræðilegrar fullyrðingar leiðir af sér, og þau 

verið samþykkt af fólki innan stærðfræðisamfélagsins, megi tala um að sönnun sé orðin 

viðurkennd sannindi (Hersh, 1993). 

Í bókinni The Mathematical Experience eftir Hersh og Philip J. Davis er hugtakið sönnun 

útskýrt með fyrirmyndarstærðfræðingnum, þ.e. ímynduðum stærðfræðingi sem starfar 

samkvæmt verklagi og ítrustu hugsjónum sinnar fræðigreinar (the most mathematician-like 

mathematician). Verk hans eru óskiljanleg öðrum en fámennum hópi sérfræðinga sem líta á 

ævistarf sitt sem eilífan sannleika, jafnvel þótt þeir sérfræðingar séu þeir einu sem nokkurn 

tíma muni geta notað þekkinguna. Fyrirmyndarstærðfræðingurinn á samtal við 

heimspekinema og svarar spurningunni um hvað sé sönnun með dæmum: „það er til dæmis 

Lykilsetningin um þetta eða Lykilsetningin um hitt.“ Þegar hann er krafinn um almenna 

skilgreiningu á sönnun, svarar hann: „... þú skrifar niður frumsendur setningarinnar á 

formlegu tungumáli með táknum eða bókstöfum. Síðan skrifar þú tilgátuna á sama 

táknmálinu. Síðan sýnirðu að þú getir umskrifað tilgátuna skref fyrir skref, með 

rökfræðireglum, þangað til þú kemst að niðurstöðunni. Þetta er sönnun.“ Heimspekineminn, 

sem hefur séð margar sannanir í stærðfræðinámi sínu, segir að engin þeirra passi við þessa 

lýsingu. Þá viðurkennir fyrirmyndarstærðfræðingurinn að sjaldnast séu stærðfræðisannanir 

byggðar upp á hreinni rökfræði og trúir nemandanum fyrir því að sönnun sé í raun og veru 

„röksemd sem sannfærir einhvern sem þekkir fagið“ (Davis og Hersh, 1981, bls. 39—40).  

Hersh greinir frá þremur skilgreiningum á sönnun, enska orðinu proof, en þær eru:  

(A) Prófun, reynsla, að ákvarða hið sanna ástand 

(B) Röksemd sem sannfærir þartilbæra dómara  

(C) Runa af ummyndunum (transformations) formlegra setninga sem framkvæmdar 

eru eftir lögmálum umsagnarreiknings (predicate calculus)  

Síðari tvær skilgreiningarnar eru stærðfræðilegs eðlis og C er nákvæmari en B, en 

skilgreining A er almennara eðlis. Prófunin felst í að stærðfræðingurinn leggur fram verk sitt 

og býður öðrum stærðfræðingum að meta það með gagnrýnum augum og finna í því glufur. 

Greininni lýkur á að þeirri lýsingu að sönnun hafi tvöfalda merkingu fyrir fræðasamfélaginu 
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og í skólastofunni. Sönnun sannfærir efahyggjustærðfræðinginn og útskýrir fyrir 

nemandanum (Hersh, 1993). „Hugmyndin, formlega framsetningin, frumsendurnar og 

afleiðslan eru hráefnin í sönnuninni.“ (Davis og Hersh, 1981, bls. 166). 

Skilgreining George Pólya 

Árið 1945 gaf George Pólya, sem var mikilvirkur frumkvöðull á sviði stærðfræðimenntunar 

(1887—1985) út bókina How to Solve It, um aðferðir til að leysa stærðfræðiverkefni. Þar 

segir hann um skilyrði rökfræðings fyrir fullgildri sönnun: „Ef einhverju er ætlað að vera 

sönnun, mega ekki vera neinar eyður, né gloppur, né heldur óvissa af nokkru tagi – annars er 

þetta ekki sönnun“ (Pólya, 1973, bls. 215). Sannanir eru þegar öllu er á botninn hvolft safn 

frumsendna, skilgreininga og yrðinga, í vel skilgreindri röð. Pólya leggur áherslu á að allar 

sannanir skapi tengingar milli stærðfræðilegra staðreynda, sem hjálpi okkur að festa þær í 

minni okkar og sannanir virki því sem minnistækni fyrir lesandann. Sérhver yrðing er sett 

fram á tilteknum stað, þannig að hún er afleidd frá fyrri yrðingum, frumsendum og 

skilgreiningum. Pólya líkir stærðfræðisönnun við uppskrift að búðingi: uppskriftin gefur 

nákvæmar upplýsingar um hráefni og framkvæmd, en hvorki hráefnið né framkvæmdin 

tryggir að búðingurinn heppnist, það kemur fyrst í ljós þegar búðingurinn er borðaður (bls. 

219). 

Hugmyndir Hardys 

Stærðfræðingurinn Godfrey Harold Hardy (1877—1947) gerði á sínum tíma merkar 

uppgötvanir á sviði talnafræði og stærðfræðigreiningar og við hann er kennt eitt frægasta 

stærðfræðilögmálið á sviði stofnerfðafræði (Hardy-Weinberg lögmálið). Hann skrifar um 

sannanir í frægri bók sinni Málsvörn stærðfræðings, sem kom út árið 1940, og síðar í þýðingu 

Reynis Axelssonar í lærdómsritum Bókmenntafélagsins 1972. Hardy spyr: „Hver er hin hreina 

fegurð í setningum Evklíðs og Pýþagórasar?“ 

... Niðurstöður þeirra ... eru ekki einungis óhjákvæmilegar, heldur er rökfærsla 

þeirra óvænt og vafningalaus. Hún virðist annarleg og undraverð; vopnin sem 

beitt er sýnast barnslega einföld, þegar til þess er tekið, hve hárbeitt þau eru. 

Smáatriði vefjast hvergi fyrir – brautin liggur bein að marki, og sama máli gegnir 

um sannanir margra miklu flóknari setninga ... Hver sönnun ætti að líkjast skýrt 

afmörkuðu stjörnumerki, en ekki þokuslæðingi í vetrarbrautinni (Hardy, 2011, 

bls. 97). 

Hardy leggur áherslu á skýra og skilmerkilega framsetningu í góðri stærðfræðisönnun. Hann 

skrifar á skemmtilegan og rómantískan máta um fagurfræði stærðfræðinnar á öðrum stað í 

bókinni og nefnir sannanir í því samhengi: 
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„Staðreyndin er sú að fáar greinar eru vinsælli en stærðfræði. Flestir hafa nokkurt 

yndi af stærðfræði, alveg eins og flestir hafa gaman að skemmtilegum lagstúf; og 

sennilega hafa fleiri raunverulegan áhuga á stærðfræði en á tónlist ... ekkert 

gleður meira jafnvel fræga menn en að uppgötva eða enduruppgötva ósvikna 

stærðfræðisetningu. Herbert Spencer birtir í sjálfsævisögu sinni hringareglu, sem 

hann hafði sannað um tvítugt án þess að vita að Platón hafði sannað hana tvö 

þúsund árum áður ... Besta stærðfræðin er alvarleg, auk þess sem hún er falleg.“ 

(Hardy, 2011, bls. 78—79) 

Hardy talar auk þess um ánægjugildið sem iðkun stærðfræðinnar felur í sér, uppgötvunin 

með sönnuninni felur í sér sælutilfinningu og fyrir honum skapar stærðfræðingurinn mynstur 

hugmynda, sem dæma skuli á mælikvarða fegurðar en um leið alvarleika. Hann skrifar um 

sönnun Evklíðs, að fjöldi frumtalna sé óendanlegur: 

„Þessi sönnun er óbein, og óbein sönnun ... sem Evklíð hafði mikið dálæti á, er 

eitt ágætasta vopn stærðfræðinga. Hún er stórum tilkomumeira hættuspil en 

nokkur skákfórn; skákmaðurinn kann að fórna peði eða jafnvel manni, en 

stærðfræðingurinn býðst til að fórna öllu taflinu“ (Hardy, 2011, bls. 83). 

Gagntilgátan er að til sé runa frumtalna sem sé endanleg (2,3,5,...,P) og sönnunin felst í að 

sýna að það geti ekki staðist. Margfeldi frumtalnanna í rununni að viðbættri tölunni 1 hlýtur 

nefnilega að vera tala sem er ekki í rununni. Hardy notar líkingar úr skák jafnt sem 

stjörnufræði til að lýsa þeirri stærðfræðilegu rökfærslu sem felst í sönnunum. Skák, líkt og 

stærðfræðisönnun, er byggð á röð aðgerða sem leiða okkur að niðurstöðu (sigri eða ósigri) 

og er bein afleiðing þeirra röklegu skrefa sem leikin voru.  

Tilgátur og sannanir í stærðfræði og öðrum vísindum 

Spurninguna um hvað sönnun er má e.t.v. umorða þannig: Hvernig verður tilgáta að 

sannindum? Í flestum greinum vísinda, t.d. í eðlisfræði og lífvísindum, miðar starf 

vísindafólks að því að búa til nýja þekkingu. Finnur Dellsén, dósent í heimspeki, fjallar um 

vísindalega aðferðafræði á vísindavef HÍ. Tilgáta er sett fram (og stundum einnig 

rannsóknarspurning) og hún prófuð með athugunum og tilraunum. Niðurstöður prófana eru 

greindar og gerðir marktækniútreikningar. Gerðar eru ákveðnar kröfur um öryggismörk 

niðurstaðna, það er að segja, einhver ákveðin frávik eða óvissa er leyfileg. Að lokum er 

ákvarðað hvort tilgátan hafi verið staðfest eða í það minnsta studd af prófununum, eða ekki, 

en í því tilfelli er henni hafnað (Finnur Dellsén, 2016).  

Í vísindarannsóknum er markmiðið gjarnan þríþætt: að skoða fyrirbæri (til dæmis útfrá 

mynstri eða leitni), að útskýra þau og að lokum spá fyrir um hegðun þeirra. Í stærðfræði eru 
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sannanir notaðar í þessum tilgangi (Gale, 1990). Imré Lakatos bendir í bók sinni Proofs and 

Refutations á að líkindin milli stærðfræði og annarra vísindagreina séu fólgin í því að í báðum 

tilfellum séu settar fram tilgátur og leitað að röksemdum sem styðja þær. Mismunurinn milli 

stærðfræði og annarra greina liggi hins vegar í því hvað skilgreini tilgátur, sannanir og 

mótdæmi (Lakatos, 2015, bls. 26 og 78). Vísindamenn nota niðurstöður mælinga til að prófa 

tilgátu sína í von um að hún standist, en það er ekki gert í stærðfræði. Þar er niðurstaðan 

sönnuð með afleiðslu. Annar munur liggur í mótdæmum: Eitt lítið mótdæmi fellir 

stærðfræðitilgátu, en í vísindum þarf að öllu jöfnu talsvert af niðurstöðum til að afsanna 

kenningu. Til að afsanna að bólusetningar séu skaðlegar dugar ekki að benda á eitt tilfelli um 

slíkt, heldur þarf að benda á mörg tilvik og sýna fram á tölfræðilega marktækt samband þar á 

milli.  

Til eru tilgátur sem vöfðust fyrir stærðfræðingum í fleiri aldir áður en sönnun þeirra leit 

dagsins ljós. „Síðasta setning Fermats“ segir að engar jákvæðar heiltölur a, b, c og n fullnægi 

jöfnunni an + bn = cn, fyrir n ≥ 3. Setningin var eingöngu tilgáta frá því Fermat setti hana fram 

árið 1637 og þangað til sönnun hennar kom fram árið 1994, en þar með varð hún að fullgildri 

setningu. Þess má þó geta að Fermat hélt því fram að hann hefði fundið dásamlega sönnun 

sem því miður væri of löng til að komast fyrir á spássíunni á bókinni þar sem hann skrifaði 

hana niður. Sumar stærðfræðisetningar hafa verið sannaðar á fjölda mismunandi vegu, en 

um aðrar hefur aðeins ein sönnun verið sett fram hingað til. Dæmi um hið fyrrnefnda er regla 

Pýþagórasar sem sanna má á yfir 70 mismunandi vegu (jafnvel yfir 300, með tilbrigðum). 

Dæmi um hið síðarnefnda er „fjögurra lita setningin“ sem segir að ekki þurfi fleiri en fjóra liti 

til að lita svæði á tvívíðum fleti, til dæmis landakort, þannig að engin tvö aðlæg svæði séu í 

sama lit. Á endanum tókst að sanna tilgátuna með hjálp viðamikilla útreikninga sem 

framkvæmdir voru með tölvu og var þetta í fyrsta skipti sem mönnum tókst að sanna 

mikilvæga stærðfræðisetningu með aðstoð tölvu. En þar sem menn þurftu að treysta á að 

tölvurnar og hugbúnaðurinn væru að framkvæma rétta útreikninga, voru ekki allir 

sannfærðir um að sönnunin teldist gild. Fjögurra lita setningin á það sameiginlegt með 

setningu Fermats að hafa verið tilgáta í langan tíma, áður en hún var sönnuð. Tilgátan var 

sett fram 1852 en sönnunin kom 1976.  

Einnig eru dæmi um sannanir sem viðurkenndar voru árum eða öldum saman, en 

reyndust síðar innihalda alvarlega annmarka og teljast því ófullnægjandi í dag. Gian 

Francesco Malfatti „sannaði“ árið 1803 það sem hann hélt fram að væri setning um 

hámörkun heildarflatarmáls svonefndra Malfatti-hringa, en árið 1930 sönnuðu tveir 

stærðfræðingar, H. Lob og H.W. Richmond að niðurstaða Malfattis stæðist ekki. Annað dæmi 

er grundvallarsetning algebrunnar, að sérhver margliða hafi núllstöð, sem var sönnuð árið 

1806 af Jean-Robert Argand, en á árunum 1746–1799 höfðu birst margar rangar eða 

ófullkomnar sannanir á henni. Enn aðrar tilgátur eru ósannaðar en menn telja fullvíst að þær 
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séu sannar og sem dæmi um þetta má nefna Goldbach tilgátuna. Hún segir að sérhverja 

jafna heiltölu stærri en 2 megi skrifa sem summu tveggja frumtalna (sjá dæmi 2.8 í 

námsheftinu sem fylgir ritgerð þessari). 

Að lokum 

Fræðimenn nota nær undantekningalaust dæmi til að útskýra hvað sönnun sé, enda eru 

orðið og merking þess margslungin. Spurningin býður upp á ýmsar vangaveltur, sem líkt og 

dæmin að ofan sýna, er mjög skemmtilegt að hugleiða, en spurningunni vill höfundur svara á 

þennan einfalda hátt: sönnun snýst um að rökstyðja hvers vegna fullyrðing er sönn, bæði 

fyrir okkur sjálfum og öðrum. Máttur góðrar sönnunar er fólginn í þeirri uppljómun sem við 

finnum fyrir þegar við uppgötvum tengsl milli þeirrar nýju þekkingar sem fullyrðingin felur í 

sér, og þeirrar þekkingar sem efniviður sönnunarinnar byggir á. Sönnun flytur okkur að 

kjarna stærðfræðinnar og með henni rekjum við okkur í gegnum þekkingu tímans.  

3.2 Hlutverk sannana í stærðfræðinámi 

Í þessum undirkafla verður fjallað um hið kennslufræðilega hlutverk sannana sem er afar 

margþætt, eins og koma mun í ljós. Sannanir og kennsla þeirra skipa stóran sess í viðmiðum 

fyrir öll hæfniþrep í stærðfræðinámi samkvæmt Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011), sem 

nánar verður fjallað um í kafla 3.4. Undirkaflinn skiptist í þrjá hluta: Fyrst er fjallað um módel 

de Villiers um fimm hlutverk sannana, síðan um kenningar ýmissa annarra fræðimanna um 

þetta hlutverk, og að lokum er rætt um menningu fyrir sönnunum í skólastofunni. 

Fimm hlutverk — módel de Villiers 

Nemendur í framhaldsskólum spyrja gjarnan, hvers vegna þurfum við að sanna? Michael de 

Villiers, stærðfræðimenntafræðingur frá Suður-Afríku, skrifaði grein árið 1990 sem ber 

nafnið The Role and Function of Proof in Mathematics, þar sem hann fjallar um hlutverk 

sannana í stærðfræði og kennslu. Samkvæmt de Villiers ber flestum fræðimönnum saman 

um að einstaklega erfitt geti reynst að sannfæra nemendur um tilgang og hlutverk sannana. 

Einn hluti vandans er að nemandinn virðist telja árangursríkara og gagnlegra að prófa 

tilgátuna með dæmum heldur en að fara í gegnum rökstuðninginn skref fyrir skref (de 

Villiers, 1990). De Villiers setur fram módel sem greinir frá fimm ólíkum hlutverkum sannana, 

en módelið byggir hann á hugmynd Alan W. Bell (1976, bls. 24). Hlutverkin fimm eru: 

• Sannreyning (verification; er yrðing sönn?) 

• Útskýring (explanation; gefur innsýn í hversvegna yrðing sé sönn) 

• Kerfisbinding (systematisation; skipulag og regluverk sett um mismunandi niðurstöður 

(results) og kerfi búið til fyrir frumsendur, lykilhugtök og setningar) 

• Ný uppgötvun (new discovery; að finna eða hugsa upp nýjar niðurstöður) 
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• Samskipti (communication; miðlun stærðfræðilegrar þekkingar og umræður milli 

nemenda og kennara) 

Með sannreyningu er átt við það að veita algjöra fullvissu fyrir réttmæti fullyrðingar. 

Stærðfræðikennarar virðast samkvæmt de Villiers haldnir þeirri trú að sönnun veiti 

stærðfræðingum algjöra fullvissu og þannig verði vitneskjan að sannleika sem vitna má í. 

Þetta er þó ekki eini tilgangur sannana og de Villiers vill meina að sannfæringin sé oft 

forskilyrði fyrir sönnun, frekar en hið gagnstæða – að sönnunin veiti manni sannfæringu. 

Þetta er athyglisverður punktur hjá de Villiers og hann vitnar að auki í Pólya sem segir að 

þegar stærðfræðingurinn sé orðinn sannfærður um að kenning sé sönn, þá fyrst geti hann 

hafist handa við að sanna (Pólya, 1954, bls. 83—84). Að mati De Villiers (1990) er hægt að 

sannfærast á fleiri vegu en með sönnunum og því ætti þetta ekki að vera eina atriðið sem 

haft er í forgrunni í stærðfræðikennslu. Á hinn bóginn verður að mínu mati ekki undan því 

vikist að í sannreyningunni felst viðurkenningarmáttur sönnunarinnar – því án sönnunarinnar 

verður stærðfræðilega fullyrðingin sem við trúum ekki viðurkennd þekking. 

Enn mikilvægara finnst de Villiers útskýringarhlutverkið, þar sem eiginleikar hvers liðar í 

sönnuninni eru útskýrðir og ræddir á þann hátt að lesandinn átti sig á því á að án þeirra 

myndi setningin falla saman. Útskýringarhlutinn er undirstaða góðrar sönnunar (de Villiers, 

1990). Pólya tekur undir þetta þar sem hann segir: „Sannanir veita okkur sönnunargögn. Þar 

með binda þær röklega kerfið saman, og hjálpa okkur að muna eftir öllum einingunum sem 

kerfið heldur utanum“ (Pólya, 1973, bls. 218). 

Kerfisbinding er uppröðun á aðgerðum sem ætlað er að ná utan um þekkingu eða 

niðurstöður og setja þær í afleiðslulegt kerfi sem byggist á frumsendum, skilgreiningum og 

setningum (theorems). Sönnun sem kerfisbinding gerir okkur auðveldara að auðkenna 

ósamræmi, óskýrar ályktanir og hringrök. Ennfremur stuðlar kerfisbinding að því að sameina 

og einfalda yrðingar og hugtök sem notuð eru í sönnuninni, sem stuðlar að hagnýtingu 

sönnunarinnar. Við kerfisbindingu fæst betri yfirsýn yfir viðfangsefnin. Loks getur 

kerfisbinding leitt til nýrra athugana og kerfa sem gefa nýja sýn, eru árangursríkari og fágaðri 

(de Villiers, 1990). 

Gagnrýnendur, sem halda því fram að of mikil áhersla sé lögð á hversu stranglega 

afleiðsla fylgir stærðfræðilegri reglufestu (rigour), segja að almenn rökleiðsla (og einkum 

sannanir) séu ekki sérlega árangursrík sem leitartæki við uppgötvun nýrra niðurstaða í 

stærðfræði. De Villiers telur þá haldna þeim misskilningi að stærðfræðisetningar komi 

iðulega fram á sjónarsviðið í gegnum innsæi eða aðferðir gegnum athuganir (quasi-empirical 

methods), áður en þær eru staðfestar og sannprófaðar með sönnun. De Villiers heldur því 

fram að í gegnum tímans rás hafi nýjar uppgötvanir iðulega komið fram í gegnum hreina 

afleiðslu. „Fyrir starfandi stærðfræðinga er sönnun ekki eingöngu leið til að sannfærast um 
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eitthvað sem þegar hefur verið haldið fram (án sönnunar), heldur iðulega einnig 

könnunarleiðangur, greining, uppgötvun og uppfinning“ (de Villiers, 1990). 

Um samskiptahlutverkið segir de Villiers að það sé að eitt það mikilvægasta við sannanir. 

Hann vitnar í grein eftir P.J. Davis (1976) þar sem segir að sannanir hafi það gildi að skapa 

vettvang fyrir gagnrýna umræðu. Sannanir eru einstök leið til að miðla stærðfræðilegum 

niðurstöðum milli starfandi stærðfræðinga, kennara og nemenda, en ekki síst innbyrðis milli 

nemenda (De Villiers, 1990). Þannig verður ekki einungis til huglægt samkomulag um 

merkingu hugtaka, heldur einnig jarðvegur fyrir rökstuðning og sannanir. William Thurston 

(1994) segir frá starfi stærðfræðinga í grein sinni On proof and progress in mathematics: 

„...hin félagslega umgjörð er afar mikilvæg. Við fáum hugljómun frá öðrum, við sækjumst 

eftir viðurkenningu þeirra og við njótum þess að hjálpa þeim að leysa stærðfræðivandamál. 

Það sem við höfum ánægju af breytist eftir þeim félagsskap sem við njótum“ (Thurston, 

1994, bls. 171). Þetta hlýtur einnig að gilda í skólastofunni, en mín reynsla af kennslu sýnir að 

nemendur sækjast iðulega eftir að vinna saman og hjálpast að við lausn verkefna. 

Þessi fimm hlutverk sannana de Villiers má greina hvert frá öðru, en um leið eru þau 

samofin. Í sumum sönnunum eiga þau öll við en í öðrum eiga færri við. Þessi fimm hlutverk 

eru ekki tæmandi listi og þeim til viðbótar nefnir de Villiers ánægju- og fagurfræðihlutverk 

(sem minnir okkur á umfjöllun Hardys um sannanir, sjá kafla 3.1) og sjálfseflingarhlutverk.  

Aðrar kenningar um hlutverk sannana í námi 

Gila Hanna, stærðfræðimenntafræðingur sem starfað hefur með de Villiers, telur að 

lykilhlutverk sannana í skólastofunni sé að efla skilning á stærðfræðinni en jafnframt sé það 

helsta áskorun kennara að finna áhrifaríkar leiðir til þess. Þannig þarf kennari að velja úr þær 

sannanir sem öðru fremur auka skilning á stærðfræðinni hjá nemendum. Starfandi 

stærðfræðingar gera meiri kröfur til sannana en að þær staðfesti kenninguna, þeir ætlast til 

þess að hún veiti þeim líka útskýringu og þannig sannanir séu líklegri til að leiða til nýrra 

uppgötvana. Hún nefnir að augljóslega þurfi að ræða um hlutverk sannana við nemendur, og 

velta upp bæði mikilvægi þeirra og takmörkunum (Hanna, 2000, bls. 5–6). En áskorun 

kennarans er að nýta spenning nemenda við uppgötvun nýrra hluta til fá þá til að búa til 

sannanir eða í það minnsta að skilja sannanir (bls. 14). Hersh (1993) er á þessari sömu línu: 

hlutverk sannana í skólastofunni sé ólíkt hlutverkinu í rannsóknum – í skólastofunni er 

mikilvægast að útskýra hvers vegna setningin sé sönn. Þar er staðfestingarhlutverkið í öðru 

sæti því nemendur láta auðveldlega sannfærast (Hersh, 1993).  

Hersh telur að tvö gagnstæð viðhorf séu í gangi hjá kennurum varðandi hlutverk sannana 

í kennslu. Annað þeirra kallar hann algildisviðhorf (absolutism) – sem gengur út á að ef ekki 

náist fullkomin og hárrétt sönnun þá sé ekki um stærðfræði að ræða. Algildiskennarinn lítur á 

stærðfræði sem kerfi algilds sannleika, óháð mannlegri þekkingu og framlagi, og þar með séu 
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sannanir eilífar, staðsettar utan okkar veruleika og ekki eitthvað til að fikta með. Sannanir 

séu fyrirbæri sem við dáumst að úr fjarska og vonumst til að skilja. Algildiskennarinn gefur 

engar upplýsingar við sannanakennslu nema um það sem hann ætlar að sanna (eða láta 

nemandann sanna). Hann velur stuttar sannanir eða þær sem eru almennar og fyrir honum 

er útskýringargildið ekki stóra málið (Hersh, 1993, bls. 397).  

En Hersh teflir síðan gagnstæðu viðhorfi fram, hinu húmaníska viðhorfi: sönnun er alhliða 

útskýring. Fyrir húmaníska kennaranum er stærðfræðin okkar – tæki okkar og leikfang, til 

fyrir okkur að nota og njóta eins og okkur sýnist. Hann velur sannanir sem eru hvað mest 

uppljómandi fyrir nemandann og ekki endilega þær sem eru almennastar eða stystar. Þetta 

kemur heim og saman við meginmarkmið okkar sem kennara; að auka skilning nemenda á 

stærðfræði. Hersh útskýrir ennfremur að við höfum þrjá möguleika á að setja sönnunina 

fram; nákvæmlega eins og hún kemur fyrir, útfæra hana eða stytta hana, og val okkar í 

hverju tilfelli fyrir sig fer eftir því hver þessara aðferða er líklegust til að auka skilning 

nemandans á hugtökum, aðferðum og hagnýtingu (Hersh, 1993, bls. 398). 

Skilaboð Hersh eru að stærðfræðin er fögur og full af spennandi viðfangsefnum. Að hans 

mati er tilgangur sannana útskýringarmátturinn og uppljómunin. Hann fékkst lengi við 

kennslu við Háskólann í Nýju-Mexíkó og hann mælir með að kennarinn setji sig í spor 

nemenda og hjálpi þeim að líta á sönnunina sem rannsóknartæki sem ekki eigi að hindra 

sköpunarmátt einstaklingsins.  

Í bókinni How to solve it, sem áður var nefnd, fjallar Pólya um kennslu sannana og segir 

að gildi þeirra felist ekki í þeirri stærðfræðilegu þekkingu sem nemandinn öðlist, heldur miklu 

fremur hafi hann, gegnum sannanir, tækifæri til að læra að færa rök fyrir máli okkar (strict 

reasoning). Ef hann fari á mis við það, þá muni hann skorta raunverulegt tól til að virða fyrir 

sér og meta ýmis sönnunargögn í öllu daglegu lífi sínu (Pólya, 1973, bls. 216–17). „Ef 

menntakerfið hefur það markmið að nemendur verði færir um rökhugsun, þá þarf kennsla 

sannana að vera hluti af náminu“ (bls. 217). Á hinn bóginn viðurkennir Pólya að kennsla 

sumra sannana sé ekki alltaf nauðsynleg í stærðfræðinámi, sökum tímaskorts eða annars, en 

hins vegar skuli alltaf leitast við að tengja skyld stærðfræðihugtök þar sem því verður við 

komið, því það hjálpi nemendum að muna. Þar séu sannanir áhrifarík leið. Pólya nefnir að 

margir sem stunda hagnýtt stærðfræðinám, til dæmis verkfræðinemar sem læra 

stærðfræðigreiningu, freistist gjarnan – sökum skorts á tíma, áhuga eða þjálfun – til að 

sleppa alveg sönnunum. En ef aðferðir eru kenndar án sannana þá mun skilninginn skorta og 

ef reglur eru settar fram án rökstuðnings þá eru þær ótengdar öðrum reglum og munu 

gleymast fljótt (bls. 219).  

Bandaríski stærðfræðimenntafræðingurinn Eric Knuth telur að áherslur á sannanir hafi 

aukist í þarlendum námsskrám á síðustu áratugum 20. aldarinnar. Hann lýsir samt nokkrum 

efasemdum um að í kennslustofunni hafi þetta tekist í raun og veru. Hann vitnar í Chazan 
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(1993) sem segir að leiðir sem ætlað hafi verið að auka vægi sannana í skólastofunni og þar 

með skilning nemenda á sönnunum, hafi skapað vandamál fyrir kennara, sér í lagi við 

hönnun námsefnis og innleiðingu þess (Knuth, 2002, bls. 486).  

Að skapa menningu fyrir sönnunum í skólastofunni 

Í yfirlitsgrein Nardi og Knuth (2017), fjalla þau um mikilvægi þess að skapa menningu í 

skólastofunni fyrir sannananámi og benda á leiðir til úrbóta fyrir kennara. Þau leggja til 

grundvallar sjö fræðigreinar sem fjalla um þetta efni. Með menningu í skólastofunni er átt 

við að unnið sé markvisst að því að fá nemendur til að gera sér grein fyrir mikilvægi og 

nauðsyn þess að kunna að sanna, en ábyrgðin á að breyta menningunni gagnvart sönnunum 

telja þau að liggi fyrst og fremst hjá kennurum (Nardi og Knuth, 2017, bls. 267–8). Ein hinna 

sjö greina, eftir Fiallo og Gutierrez (2017), fjallar um að notkun myndrænna tölvuforrita skili 

sér í aukinni færni nemenda í rökstuðningi og sönnunum (einkum rúmfræðisönnunum), en 

hér virðist átt við forrit á borð við GeoGebra.  

Nemendur sem nota stök tilvik til að skilja strúktúr stærðfræðilegra fullyrðinga, gætu 

síðar meir átt auðveldara að tileinka sér og þróa formlega röksemdafærslu og bent hefur 

verið á að gegnum tilvik veitist nemendum innsýn í það hvers vegna tilgátan hljóti að vera 

sönn fyrir það tiltekna dæmi. Slík nálgun gæti því verið öflugt tól til að færa sig frá því að 

rökstyðja með dæmum yfir í að sanna með formlegri afleiðslu. Stök tilvik geta hjálpað til við 

að þróa og endurskoða tilgátur, og réttlæta niðurstöður, en nemendur þurfa leiðsögn í að 

nota slík dæmi á skipulagðan og úthugsaðan hátt (Ozgur o.fl., 2017). Af minni reynslu hefur 

þetta stundum verið litið hornauga og talið óæskilegt, en ég tel um að gera að beita þessari 

nálgun ef hún gagnast nemendum, með því skilyrði að kennari gæti þess að skýrt komi fram 

að upptalning dæma sem reglan gildir um er ekki sönnun. Sönnun er algild og á ekki einungis 

við um stök tilvik og langtímamarkmiðið er að fá nemendur til að skilja og samþykkja það.  

Komatsu (2017) bendir á að tilvik dugi ekki til að staðfesta sannleiksgildi fullyrðinga, en 

telur hins vegar að eftir að nemendur hafa lokið við sönnun megi skoða tilvik til að láta reyna 

á hvort setningin og sönnunin standist. Slíkar prófanir hafa þann kost að rækta gagnrýna 

hugsun nemenda og þjálfa þá í vönduðum stærðfræðilegum vinnubrögðum. 

Í staðinn fyrir að byrja tímann á að skrifa tilbúna sönnun á töfluna gæti innlögn kennara 

sem vill koma á menningu fyrir sönnunum í skólastofunni falist í því að óska eftir tillögum frá 

nemendum, til dæmis hugmyndum að áætlun til að sýna fram á eitthvað. Hann gæti líka 

upplýst þá um tilgang eða gagnsemi röksemdafærslu eða komið með uppástungur að byrjun 

á lausnaleið. Í kjölfarið á kennarinn kost á að styðja við og leiðbeina og að lokum ögra og 

spyrja betur út í efnið. Markmið kennarans ætti að vera að hvetja til fjölbreyttra úrlausna og 

bjóða upp á miserfiðar þrautir og dæmi sem felast í notkun röksemda. Ennfremur gæti 

kennarinn fylgst með framförum, hvatt nemendur til að útskýra og skiptast á hugmyndum og 



 28 

skoðunum, stutt við góðar lausnir sem koma fram, og gert athugasemdir þar sem við á 

(Mata-Pereira og da Ponte, 2017, bls. 169—186). 

Ég tel að íhuga þurfi vel hvernig kennarinn kemur sönnuninni á framfæri við nemendur 

sína. Hann þarf að byrja á að kynna tilganginn með sönnunum – hvert er umfangið og hvar 

byrjum við og hvaða leið ætlum við að fara – þetta hjálpar nemendum til að ná utan um 

verkefnið.  

Að lokum 

Leiða má að því líkum að viðhorf kennara skipti miklu máli fyrir menningu í kennslustofunni 

og hvernig viðhorf nemendur munu í kjölfarið þróa með sér. Ég legg til að kennarinn veki 

athygli á og útskýri hið fjölþætta hlutverk sannana, og miðli þannig þeirri menningu í 

skólastofunni. Kennarar þurfa að vera meðvitaðir um áherslur á sannanir í námskrám og trúa 

á að þær skili árangri í stærðfræðinámi og séu farsælar fyrir nemendur. Með þeim inngripum 

í skólastofunni sem hér hafa verið nefnd dæmi um, er von til að nemendur öðlist meiri færni 

í sönnunum og betri undirbúning fyrir áframhaldandi nám. 

3.3 Óformlegur rökstuðningur og sannanir 

Í fræðilegri umfjöllun um stærðfræðimenntun er stundum teflt fram tveimur hugtökum: 

annarsvegar sönnun, proof, og hinsvegar argumentation eða reasoning, sem er orðræða sem 

hefur það markmið að fá lesanda til að trúa niðurstöðunni. Í þessari ritgerð verður 

síðarnefnda hugtakið kallað óformlegur rökstuðningur. Eins og nefnt var í inngangi er venjan 

að nemendur kynnist sönnunum á ákveðnum tímapunkti í stærðfræðinámi. Áður en að því 

kemur hefur þó nemandinn venjulega haft tækifæri til að kynnast óformlegum rökstuðningi í 

stærðfræði og vonandi hefur kennslan falist í að velta fyrir sér hvers vegna fullyrðingar eða 

lausnir eru réttar. Í þessum undirkafla verður velt upp kennslufræðinni sem felst í þessu ferli 

og hvernig hægt sé að nálgast viðfangsefnið þannig að nemendur læri að sanna. 

 En hver skyldi vera munurinn á sönnun og óformlegum rökstuðningi? Stylianides, Bieda 

og Morselli skoðuðu ýmsar sálfræðilegar stærðfræðikennslurannsóknir í greininni Proof and 

argumentation in mathematics education research. Þau segja að sannanir og óformlegur 

rökstuðningur séu náskyld hugtök í stærðfræðimenntunarfræðum. Óformlegur 

rökstuðningur sé sú orðræða (ekki endilega stærðfræðileg) og samtöl sem sannfæra aðra um 

hvort fullyrðing sé sönn eða ósönn en án þess að vera formleg sönnun. Því má segja að 

óformlegur rökstuðningur sé víðara hugtak en sönnun, því skv. Stylianides og fl. felur hann í 

sér eitt af eftirfarandi: könnunarleiðangur dæma eða stakra tilvika, gerð eða þróun á 

tilgátum og myndun rökstuðnings fyrir þær tilgátur, sem ekki endilega uppfylla að vera 

sannanir né styðja við sannanagerð nemenda (Stylianides og fl., 2016, bls. 316—17).   
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Óformlegum rökstuðningi má líkja við vörður á leið nemenda til fullgildrar sönnunar. 

Óformlegur rökstuðningur getur að mínu mati átt við þegar nemandi er beðinn um að 

útskýra hvernig hann komst að svari sínu. Þetta eru rök, sem ætlað er að sannfæra aðra, en 

er þó ekki sönnun, sem er strangara og formfastara ferli. 

Eftirfarandi almenna skýringu má finna í Wikipediu-greininni um hugtakið Reason (í þýð. 

höf.): „Óformlegur rökstuðningur (reasoning) er tengdur hugsun, skilningi og vitsmunum. Hið 

heimspekilega svið rökfræðinnar kannar leiðir mannshugans til að rökræða á formlegan 

hátt.“ 3 (Reason, 2019). 

Hér liggur beint við að nefna skilgreiningu Hanna og de Villiers á „þroskandi sönnun“ 

(developmental proof) sem á ýmislegt skylt með óformlegum rökstuðningi. Þau telja upp þrjá 

helstu eiginleika þroskandi sönnunar sem hafa skuli að leiðarljósi á upphafsstigi kennslu 

sannana: 

1. Sannanir og iðkun sannana í stærðfræðinámi veita möguleika á að skapa brú yfir í 

sannanir eins og stærðfræðingar stunda þær. 

2.  Sannanir gefa færi á leiðum til að hugsa sem dýpka stærðfræðilegan skilning, auk 

þess að víkka út færni einstaklinga í rökstuðningi og rökhugsun. 

3. Sannanir eru í senn undirstaða en á sama tíma flókin fyrirbæri og fólk þarf tíma til að 

þróa þessa hugsun með sér. Því er æskilegt að þroska hana strax frá fyrstu bekkjum 

grunnskóla. (Hanna o.fl., 2012, bls. 444) 

Sú nálgun að byrja með óformlega („þroskandi“) sönnun gæti hjálpað þeim nemendum sem 

erfitt eiga með að temja sér formlega röksemdafærslu. En hvað telst vera þroskandi sönnun 

er breytilegt milli nemenda og þróast eftir því sem hæfni og skilningur þeirra á sönnunum 

eykst (bls. 444). 

Hvar á námsferlinum sem nemendur byrja að sanna, má gera ráð fyrir að reynsla þeirra af 

óformlegum rökstuðningi sé forsenda þess að sannanir verði þeim tamar. Óformlegur 

rökstuðningur er okkur eðlislægur frá barnsaldri og viðráðanlegri í upphafi heldur en strangar 

sannanir. Fyrir suma er hann nóg og það er gott og gilt sjónarmið, en stærðfræðinám sem 

byggir á hvorugu, hlýtur að teljast marklaust. 

3.4 Sannanir og röksemdafærsla í aðalnámskrá 

Stærðfræði er kjarnagrein í framhaldsskólum ásamt íslensku og ensku. Í Aðalnámskrá 

framhaldsskóla (2011) eru sett fram 4fjögur hæfniþrep í stærðfræði. Fyrsta hæfniþrepið segir 

til um þá stærðfræðihæfni, þekkingu og leikni sem nemandi á að búa yfir við lok grunnskóla. 

Annað hæfniþrepið samsvarar því sem nemendur eiga að hafa tileinkað sér eftir fyrri hluta 

 
3 Reasoning is associated with thinking, cognition, and intellect. The field of logic studies ways in which humans 
reason formally through argument. 
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framhaldsskólanáms, það er að segja upphafsnámskeiðum í framhaldsskóla. Þriðja 

hæfniþrepið svarar til síðustu áfanga í framhaldsskóla, sem nemendur taka á lokamisserum, 

þegar stúdentspróf nálgast og miðast við að undirbúa þá undir háskólanám. Fjórða 

hæfniþrepið svarar til náms á háskólastigi, sem er boðið upp á í sumum framhaldsskólum en 

alls ekki öllum (til dæmis námskeið um strjála stærðfræði eða línulega algebru). 

Skipta má hverju hæfniþrepi í þrjá hæfniþætti: ÞEKKINGU, LEIKNI og HÆFNI. Í stuttu máli 

felur ÞEKKING í sér safn staðreynda, lögmála, kenninga og aðferða og er grunnur náms-

greinarinnar. LEIKNI felur í sér að geta beitt þessum aðferðum og einnig þjálfun í verklagi með 

rökréttri hugsun. HÆFNI felur í sér yfirsýn og getu til að hagnýta þekkingu og leikni 

(Menntamálastofnun, 2020). Röksemdafærsla fellur undir þáttinn HÆFNI, og má þar finna 

punkta, sem hér eru settir fram í töflu 1. Á undan upptalningunum segir: „Nemandi skal geta 

hagnýtt þá sérhæfðu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér t.d. á sviði röksemdafærslu:“  

 

Tafla 1. Hæfniviðmið um röksemdafærslu í Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011) 

HÆFNIÞREP 1: 

 

• fylgt og skilið 
röksemdir í mæltu máli 
og texta og beitt 
einföldum röksemdum 

 

• metið hvort 
upplýsingar eru réttar 
og/eða áreiðanlegar. 

HÆFNIÞREP 2: 

 
• fylgt og skilið 
röksemdir í mæltu máli 
og í texta, m.a. í 
sönnunum 

 

• beitt einföldum 
samsettum röksemdum 

 

• greint röksamhengi í 
röksemdafærslum og 
gengið úr skugga um 
hvort þær eru rangar 
eða ófullkomnar. 

HÆFNIÞREP 3: 

 

• fylgt röksemdafærslu í 
mæltu máli og texta 

 

• rakið sannanir í 
námsefninu 

 

• greint hvenær 
röksemdafærsla getur 
talist fullnægjandi 
sönnun 

 

• byggt upp einfaldar 
sannanir. 

HÆFNIÞREP 4: 

 

 

• fylgt viðamikilli 
röksemdafærslu í mæltu 
máli og texta 

 

 

• greint hvenær 
röksemdafærsla getur 
talist fullnægjandi 
sönnun 

 

• byggt upp eigin 
sannanir. 

 

Eins og fram kemur er hlutverk röksemdafærslu víðfeðmt og á fleiri stöðum er minnst á 

röksemdafærslu. Á undan LEIKNI-viðmiðunum er nefnt að nemandi skuli geta byggt upp eigin 

sannanir (hæfniþrep 3 og 4) og beitt röksemdafærslu (þrep 2). Undir liðnum stærðfræðileg 

hugsun á þrepum 2, 3 og 4 í HÆFNI er lögð áhersla á að nemandi geti „gert greinarmun á 

nauðsynlegum og nægjanlegum skilyrðum ... og skilið merkingu og tengsl hugtaka í 

námsefninu og unnið með þau.“ (2011, bls. 93—97). Í stærðfræðihluta eldri aðalnámskrár 

(1999, bls. 9) segir: „Mjög mikilvægt er að geta byggt upp eigin röksemdafærslu en það er 

jafnframt erfitt að þjálfa. Velja þarf viðfangsefni þar sem nemendum gefst kostur á að efla 

slíka færni.“  
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Ljóst er að í aðalnámskrám er áhersla lögð á að nemendur læri að sanna, geri það á 

sjálfstæðan hátt og beiti til þess röklegri hugsun. Í Aðalnámskrá (2011) er lögð talsverð 

áhersla á sannanakennslu. Þó virðist vera sem í mörgum skólum sé þessi þáttur að einhverju 

leyti vanræktur (Anna Helga Jónsdóttir o.fl., 2014, bls. 40).  

3.5 Sannanir í íslenskum framhaldsskólum 

Í þessum undirkafla verður fyrst sagt frá tveimur áhugaverðum skýrslum um 

stærðfræðikennslu í framhaldsskólum, sem báðar ræða um mikilvægi sannana. Síðan verður 

gerð grein fyrir því námsefni sem nú er í notkun í íslenskum framhaldsskólum og 

sjónarhorninu þá sérstaklega beint að efni þar sem sannanir koma við sögu, umfjöllun um 

rökfræði og sannanir tengdar talnafræði og þrepun. 

Tvær úttektir á stöðu stærðfræðikennslu 

Árið 1998 skilaði 8 manna nefnd á vegum menntamálaráðuneytisins skýrslu sem ber heitið 

Markmið stærðfræðikennslu í grunnskólum og framhaldsskólum (Hildigunnur Halldórsdóttir 

o.fl., 1998). Nefndin var skipuð stærðfræðikennurum á þessum skólastigum auk tveggja 

háskólakennara og tveggja fulltrúa stjórnvalda. Í skýrslunni er farið yfir stöðu mála í 

stærðfræðikennslu og ýmsar umbætur lagðar til. Þar segir:  

Stærðfræðinám getur ekki þjálfað nemendur í rökfastri hugsun nema veruleg 

áhersla sé lögð á þennan mikilvæga þátt stærðfræðinnar, og það er því miður 

ekki alltaf gert (bls. 29). 

Höfundar skýrslunnar telja að þjálfun í röksemdafærslu sé lykilþáttur í stærðfræðikennslu. En 

jafnframt telja þeir að kennslugreinin stærðfræði, eins og hún sé kennd víða sinni ekki því 

hlutverki. Sannanir hafi verið kallaðar „lífblóð“ stærðfræðinnar. Stærðfræðin sjálf sé 

fræðigrein sem byggist alfarið og eingöngu á röklegri hugsun. Því hljóti að vera mikilvægt að 

þjálfa og efla færni nemenda í röksemdafærslu. Sú færni er tvíþætt: Annars vegar að skilja 

sannanir og greina hvenær þær eru réttar og hvenær rangar og hins vegar að búa til sannanir 

á eigin spýtur. Hið síðarnefnda reynist oft miklu erfiðara að þjálfa (bls. 29). 

Í annarri skýrslu sem sex háskólakennarar skrifuðu fyrir Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið um stærðfræðikennslu í framhaldsskólum árið 2014 er fjallað 

ítarlega um framboð á námsefni og gerðar tillögur um úrbætur. Skýrsluhöfundar eru ómyrkir 

í máli, sér í lagi um framboð á íslensku námsefni og fremst í úttektinni segja þeir: „Skortur er 

á vönduðu kennsluefni í stærðfræði fyrir framhaldsskóla“ (Anna Helga Jónsdóttir o.fl., 2014, 

bls. 1). Þótt víða megi finna ágætis umfjöllun um sannanir, þá segja þau að það skorti vandað 

námsefni á íslensku um aðferðir við að byggja upp sannanir, og benda á að þáttur 

röksemdafærslu í verkefnum í námsefninu sé ófullnægjandi (bls. 28—30). 
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Í þessari skýrslu er einnig gagnrýnt að nemendur séu ekki nógu vel færir um nákvæmni í 

meðferð hugtaka (bls. 44). Þessari niðurstöðu skýrsluhöfunda má vera hjartanlega sammála 

og kennarar ættu líka að veita skýra leiðsagnarendurgjöf til nemenda, svo þeir viti hvar þeir 

standa í sannananámi og lendi síður á vegg þegar komið er í efri áfanga framhaldsskólanna 

og í háskóla. Í skýrslunni eru nokkrir háskólakennarar í stærðfræði spurðir um það hvaða þátt 

stærðfræðikennslu í framhaldsskólum þyrfti helst að bæta. Eitt af því sem fram kom í þeim 

viðtölum var: 

„… það þyrfti að gera meiri kröfur á náttúrufræðibrautum og þar ætti hver einasti 

nemandi að hafa fengið markvissa þjálfun í að setja saman sannanir, það að láta 

nemendur læra sannanir utanað dugi ekki til“ (bls. 51). 

Taka má undir það að utanbókarlærdómur á sönnunum sé ekki besta leiðin til að efla 

rökhugsun, heldur þurfi þeir að læra sjálfir að setja saman sannanir. En til þess verða 

nemendur að eiga þess kost á að þjálfa upp hæfni til þess. Hún felst meðal annars í að átta 

sig á hvaða stærðfræðihugtök sönnunin snýst um, leikni í að leiða næstu fullyrðingu út frá 

þeirri sem á undan kom, og hafa með í sönnuninni allar nauðsynlegar upplýsingar svo að 

aðrir skilji og geti lesið úr rökstuðningnum. 

Námsefni í sönnunum 

Sannanir fá mismikið rými í því stærðfræðinámsefni sem notast er við hérlendis. Athugun 

höfundar á bókalistum og kennsluskrám nokkurra framhaldsskóla leiðir í ljós að á fyrstu 

önnunum eru annaðhvort notað eigið námsefni skólanna, gjarnan sett saman af 

kennurunum sjálfum (MH, MR og VÍ), eða bókaflokkar. Ákveðið var að einskorða þessa 

athugun við það námsefni, kennslubækur og bókaflokka sem hafa að geyma einhverja 

umfjöllun og verkefni um sannanir. Algengast er að skólar notist við bókaflokkinn Stærðfræði 

3000 sem þýddur er úr sænsku (MK, MS) og STÆ 103–603 bókaflokkinn eftir Jón Hafstein 

Jónsson, Níels Karlsson og Stefán G. Jónsson, en sá flokkur er stundum nefndur „rauðu 

bækurnar“ eða „Norðanbækurnar“ (VÍ, MA, FB). Aðrir bókaflokkar á íslensku fyrir 

framhaldsskóla innihalda litla, ef nokkra, umfjöllun um sannanir. Bækurnar eru ýmist þýddar 

eða frumsamdar á íslensku, með einni undantekningu, sem er enska bókin sem notuð er í 

Kvennaskólanum og rædd verður nánar hér á eftir. Á síðari önnum, þ.e. á efri stigum 

stærðfræðináms, bætast við fleiri bækur á ensku,4 einkum í stærðfræðigreiningu (MS, 

Kvennaskólinn), og sumir skólar bæta við ítarefni úr eigin smiðju. 

Í Menntaskólanum í Reykjavík eru sannanir veigamiklar í stærðfræðinámsefninu og 

nemendur eiga að læra lesnar sannanir á náttúrufræði og eðlisfræðibrautum. Námsefnið 

 
4 T.d. Thomas' Calculus eftir Hass, Heil og Weir og Calculus: A Complete Course eftir Adams og Essex. 
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samanstendur af bókum útgefnum af skólanum sjálfum, sem eru samdar af kennurum 

skólans (Gylfa Guðnasyni, Sigríði Hlíðar, Birgi Guðjónssyni, Bjarna Gunnarssyni, Yngva 

Péturssyni o. fl.), og hafa verið notaðar um áratuga skeið. Styrkleiki bókanna er hve ítarlega 

farið er yfir skilgreiningar og efnisþætti og þær henta líklega vel fyrir nemendur sem eiga gott 

með að læra stærðfræði. Drjúgum hluta bókanna er varið í sannanir og er það gert í 

tengslum við ný hugtök sem kynnt eru. Eins eru nokkuð mörg verkefni í bókunum sem snúast 

um að láta nemendur sanna. Fremst í bók fyrir fyrsta árs nemendur er kafli um mengi og 

yrðingar. Þar er stiklað á stóru um frumsendur, yrðingar og opnar yrðingar, í sambandi við 

mengjafræði. Kafli er um þrepasannanir á lokaári (6. bekk náttúrufræðibrautar). 

Grundvallarregla þrepasönnunar er kynnt og síðan eru tekin 3 sýnidæmi og nokkur verkefni 

sett fram fyrir nemendur að leysa, en gjarnan hefði mátt útskýra fyrir nemendum hvenær og 

fyrir hvers konar reglur þrepasannanir gagnast.  

Í bókinni STÆ 303 eftir Jón Hafstein Jónsson, Níels Karlsson og Stefán G. Jónsson er 7. 

kaflinn (af 8) helgaður rökfræði. Talað er um að rökfræðin hafi hagnýtt gildi og tölvur nefndar 

í því samhengi en sá fyrirvari settur að ekki reynist unnt í bókinni að fara í tæknilega 

hagnýtingu á hugtökum rökfræðinnar. Kaflinn, sem er einungis 12 blaðsíður að lengd með 

dæmum og yfirliti, byrjar á umfjöllun um fullyrðingar. Þá eru skilgreindar neitanir, 

rökaðgerðir og tákn, og síðan er að finna útskýringu á leiðingum og þær útskýrðar með 

sanntöflum. Þá er stuttlega útskýrt að sannanir megi flokka í fjórar gerðir leiðinga, en engin 

verkefni fylgja með og verkefni kaflans snúast fyrst og fremst um að rita sanntöflur fyrir 

samsettar fullyrðingar á formi tákna. Eftir stutta umfjöllun um yrðingar og magnvirkja 

(quantifiers), lýkur kaflanum í raun án þess að eiginleg nýting rökfræði innan stærðfræðinnar 

sé sýnd eða rædd. Höfundur fann náms- og kennsluáætlun í einum skólanna þar sem bókin 

er kennd en þar kemur fram að 7. kafla sé sleppt. 

Í þriðju bók sænska bókaflokksins STÆ 3000 eftir Björk og Brolin sem kom fyrst út á 

íslensku árið 2001 í þýðingu Guðmundar Jónssonar, Jóns Eggerts Bragasonar, Ásgeirs 

Torfasonar og Jóhanns Ísaks Péturssonar, má finna undirkafla um rökfræði og kemur hann 

fyrir í sama kafla og í beinu framhaldi af talningarfræði- og mengjafræðikafla. Kafli um 

yrðingarrökfræði gerir ágætlega grein fyrir magnvirkjum og fullyrðingum. Í honum er ekki 

kafað mjög djúpt í efnið og útskýringar á hugtökum ekki alltaf ítarlegar. Notaðar eru 

sanntöflur og sýnt fram á að bein afleiðsla og mótskilyrðing séu jafngildar aðgerðir. Verkefnin 

í bókunum eru fjölbreytt og mörg og almennt eru dæmin auðveldari fyrir byrjendur en til 

dæmis verkefnin í MR-bókunum. Hér er eitt dæmi um framsetningu á verkefni:  

 

 Gerum ráð fyrir að Jón segi alltaf ósatt en Guðrún segi alltaf satt. 

 p: Fullyrðingar Jóns. 
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 q: Fullyrðingar Guðrúnar 

 Hvaða yrðingar eru sannar? Færðu rök fyrir niðurstöðunni.  

  a) p ᴧ q b) p ᴠ q c) ¬p ᴠ q  d) ¬p ᴧ ¬q 

 

Fjallað er um ályktanir og neitanir og gefið dæmi um óbeina röksemdafærslu. Stutt umfjöllun 

er um ýmis rökfræðihugtök og íðorð og tekið eitt dæmi um hvert þeirra. Þegar kynnt er fyrir 

nemendum sönnun með mótskilyrðingu á bls. 44, er hvorki nægilega vel gerð grein fyrir 

hvers vegna við notum neitun afleiðingarinnar – nema á táknmáli – né hvernig 

mótskilyrðingin er fundin. Hvorki er fjallað beint um hagnýtingu af sönnunum, né hvernig 

þær skuli byggðar upp. Nokkur verkefni eru í bókinni þar sem nemendur eiga að færa rök 

fyrir niðurstöðunni en þó ekki í öllum köflum og lítið er um verkefni þar sem nemendur eiga 

að skrifa eigin sönnun.  

Í Kvennaskólanum í Reykjavík er í öllum áföngum nema einum kennd bókin Higher Level 

Mathematics eftir Wazir og Garry, útg. 2012. Þessi bók er yfir 1600 blaðsíður að lengd og er 

að finna í henni ítarlega kafla um flestalla námsþætti framhaldsskólastærðfræði. Einn kostur 

bókarinnar er að í henni er fjöldi góðra dæma og verkefna með lausnum og falleg og 

skipulögð myndræn uppsetning í lit. Hvert skref í skilgreiningum, sýnidæmum og sönnunum 

fær sína eigin línu. Í kafla um talnafræði (bls. 1483–1522) er sérstaklega fjallað um hvernig 

sannanir eru byggðar upp og mörg sýnidæmi gefin. Málfar í sönnunum er hnitmiðað, þær 

eru þægilegar aflestrar, og tilvísanir í annað efni í bókinni er víða. Höfundar leggja sig fram 

um að hjálpa lesandanum með orðum en ekki eingöngu táknum. Hér er eitt dæmi um 

sönnun á fjöldatölu veldismengis (bls. 1221, í þýð. höf.): 

Sönnun: Til þess að finna |P (A)|, þá þurfum við að þekkja fjölda hlutmengja 

mengisins A. Fjöldi staka í hlutmengjunum, öðrum en Ø og A sjálfu, er þá 1,2,3, ... 

eða n-1. Við rifjum upp úr Kafla 4, að fjöldi hlutmengja af stærð r í einhverju 

mengi má skrifa sem tvíliðustuðulinn (
𝑛
𝑟
). Þannig fæst 

  |Ƥ(𝐴)| = (
𝑛
0
) + (

𝑛
1
) + (

𝑛
2
) +⋯+ (

𝑛
𝑛
), þar sem (

𝑛
0
) er fjöldi hlutmengja 

  með núll stök, en eina hlutmengið af þeirri gerð er ∅ og (
𝑛
𝑛
) er fjöldi  

  hlutmengja með n stök, sem sagt A sjálft.  

 

  Hins vegar vitum við að samkvæmt tvíliðureglunni fæst 

  (
𝑛
0
) + (

𝑛
1
) + (

𝑛
2
) +⋯+ (

𝑛
𝑛
) = (1 + 1)𝑛, og þess vegna er |Ƥ(𝐴)| = 2𝑛.  
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Það væri fengur fyrir framhaldsskólana að fá svona bók þýdda og staðfærða á íslensku þótt 

það væri líklega allmikið verk. 

Um kennsluefni það sem notað er í Menntaskólanum við Hamrahlíð verður hér vitnað í 

lýsingu í skýrslunni Úttekt á stærðfræðikennslu..., en þar er kennsluefninu STÆ 503 lýst sem 

„formúlumiðuðu“ og að fremur lítil áhersla sé á að rýna í hugtök. Einnig er nefnt að efnið sé 

líkara fyrirlestraglósum með verkefnum heldur en kennslubók (Anna Helga Jónsdóttir o.fl., 

2014, bls. 29). Á sömu blaðsíðu í skýrslunni má finna jákvæða umfjöllun um Calculus: A 

Complete Course eftir Adams og Essex og samkvæmt skýrslunni má þar finna verkefni þar 

sem útbúa á eigin sannanir (bls. 29).  

Í skýrslu Önnu Helgu o.fl. er nefnt að tekist hafi vel til við gerð íslensks kennsluefnis, sé 

miðað við það fjármagn og tíma sem höfundar og þýðendur þess hafi haft til umráða. 

Skýrsluhöfundar segja þó afdráttarlaust að mikilla úrbóta sé þörf í málaflokknum, bæði þurfi 

aukið fjármagn og ekki gangi lengur að kennarar sinni ritun námsbóka eingöngu í hjáverkum 

(2014, bls. 54). Af þessari lauslegu athugun að dæma er niðurstaða höfundar sú að vöntun sé 

á efni þar sem nemendum er markvisst kenndar gagnlegar aðferðir við að setja saman 

sönnun.  

3.6 Um námsefnisgerð í sönnunum 

Hvað þarf að hafa í huga þegar búið er til nýtt sannananámsefni? Í þessum undirkafla verður 

reynt að finna svör við þeirri spurningu. Markmiðið er að skoða og greina hinu ýmsu þætti 

sem gagnast geta, bæði til að smíða ný verkefni og til að velja þær sannanir sem stuðla munu 

að aukinni færni nemenda. Hér verður leitast við að bera kennsl á þau fræðilegu viðmið sem 

skipta máli við gerð námsefnis í stærðfræðisönnunum og sótt í smiðju nokkurra fræðimanna 

sem ritað hafa um það efni. Sérstaklega verða skoðuð 11 viðmið um hönnun 

sannanaverkefna sem stærðfræðimenntafræðingurinn Lin og meðhöfundar settu fram árið 

2012. 

Forvitni og sigurgleði 

George Pólya segir um verkefni í formála bókarinnar How to solve it: 

Stórkostleg uppgötvun leysir stórkostlegt verkefni, en þó leynist í öllum 

verkefnum örlítil uppgötvun. Verkefni þitt er ef til vill lítilfjörlegt, en veki það 

forvitni þína, og örvi sköpunargáfu þína, og ef þú leysir það á þinn eigin hátt – þá 

munt þú upplifa þá spennu og sigurgleði sem uppgötvun veitir (Pólya, 1973, 

formáli bls. V). 

Þarna lýsir Pólya því sem gerist þegar kennara tekst að vekja forvitni og hjálpa nemendum 

sínum að leysa verkefnin á sjálfstæðan og skapandi hátt. Hlutverk kennarans er að leggja 
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fram verkefni sem ýta undir sjálfstæð vinnubrögð og við það verður námið árangursríkara. 

Skoðun höfundar er sú að þegar nemanda tekst að byggja upp sönnun á eigin spýtur, fái 

hann þá tilfinningu að hann hafi afrekað eitthvað og sú tilfinning er ekki minni þótt kennarinn 

hafi veitt leiðsögn á því ferðalagi.  

Heppileg viðfangsefni fyrir framhaldsskólasannanir 

Úr hvaða námsþáttum eða undirgreinum stærðfræðinnar skyldi vera heppilegast að velja 

viðfangsefni til að útbúa verkefni í sönnunum? Í fyrri skýrslunni sem rædd var í kafla 3.5, 

undir fyrirsögninni Tvær úttektir á stöðu stærðfræðikennslu, segir: 

… ólíkir hlutar skólastærðfræðinnar gefa afskaplega ólík tækifæri til að þjálfa 

rökfasta hugsun. Bestu tækifærin gefa þau svið þar sem unnið er með hugtök 

sem tiltölulega einfalt er að skilgreina en gefa þó tilefni til flókinna 

röksemdafærslna. Reynslan virðist benda til að rúmfræði og talnafræði séu 

einkar tilvalin til slíkra nota (Hildigunnur Halldórsdóttir o.fl., 1998, bls. 31). 

Taka má undir það að bæði rúmfræði og talnafræði séu góður brunnur til að sækja sannanir 

í. Líklega er heppilegt að sannanirnar byggi ekki á of þungum stærðfræðilegum hugtökum, 

lykilatriðið er að þær hvetji til og bjóði upp á stærðfræðilegar vangaveltur. Ekki er 

nauðsynlegt að stærðfræðihugtökin séu þung eða snúin til að kalla fram djúpa rökhugsun 

nemenda þegar þeir stunda nám í sönnunum og má án efa finna tækifæri innan allra stiga 

grunn- og framhaldsskólanáms þar sem auka má þátt röksemdafærslu. 

Skýrslan nefnir að raunverulegur skilningur náist ekki fyrr en nemandi geti skýrt öðrum 

frá hugsunum sínum, annars sé bara um „einkaskilning“ að ræða, sem sé í raun ekki til (bls. 

27). Þrátt fyrir að í skýrslunni sé mest talað um að nemendur skýri lausnir sínar fyrir kennara 

og samnemendum má að mati höfundar ekki síður nota hópverkefni og umræður nemenda á 

milli til að bæta sannanaskilninginn, eins og rætt verður hér næst. 

Virk þátttaka nemenda og umræðuhópar 

Knuth (2002) kallar eftir því að kennarinn velji sannanir sem stuðli að auknum 

stærðfræðiskilningi og séu jafnframt fullyrðingar sem sanna megi með fleiri en einni aðferð. 

Hann nefnir sem dæmi að til séu ólíkar leiðir til að sanna regluna um summu fyrstu n 

heiltalnanna og sumar þeirra auki skilning en aðrar ekki. Þetta skapi umræðuvettvang fyrir 

nemendur um hið útskýrandi eðli sönnunar (bls. 487–8). Ein leið til að hvetja til umræðna sé 

að láta nemendur kynna röksemdafærslu sína fyrir samnemendum sínum. Auk þess geti 

umræðurnar stuðlað að því að nemendur komi auga á tengingar milli stærðfræðihugtaka 

sem voru ef til vill ótengd í huga nemendanna og ennfremur geti umræður kveikt 

vangaveltur um hvaða skilyrði sönnun þurfi að uppfylla til að teljast sönnun (bls. 489).   



 

 

 

37 

Teacher Education through School-based Support (TESS) eru indversk samtök sem hafa 

það markmið að stuðla að framförum í kennsluháttum á grunn og framhaldsskólastigi. Fram 

kemur í leiðarvísi til kennara um þjálfun nemenda í óformlegum rökstuðningi og sönnunum, 

Developing mathematical reasoning: mathematical proof, að hægt sé að kenna nemendum 

að ná munnlegri færni í stærðfræðilegri orðræðu (become verbally fluent in reasoning). 

Kennurum eru gefin ýmis ráð með aðferð sem nefnd er „Að læra gegnum tal“ (Talk for 

learning). Nemendur eru hvattir til að ræða upplifun sína af náminu þannig að þeir kanni 

hugmyndir sínar, þrói rökstuðning sinn og færi hann í skipulegt form. Umræður geta farið 

fram með eða án þátttöku kennarans — innan alls bekkjarins, í pörum eða fjölmennari 

hópum. Hópa sem ræða sín á milli á að hvetja til að gagnrýna hugmyndir hvers annars á 

uppbyggilegan hátt og spyrja spurninga eins og: hvers vegna?, hvernig fékkst sú niðurstaða? 

og er hægt að bæta einhverju við eða lagfæra lausnina (de Geest o.fl., 2016)? 

Þegar nemendur kynna rökstuðning sinn fyrir öðrum fá þeir endurgjöf og líklega á það við 

um slíkar kynningar – eins og í öðrum greinum – að verkefnin fá aukið vægi og maður leggur 

meiri vinnu í þau. Eitthvað sem er ennþá óreiðukennt eða á hugmyndastigi fer að taka á sig 

skipulegt form þegar það er kynnt fyrir öðrum. Þegar sannanir verða að tjáskiptum milli 

jafningja, eru þær farnar að uppfylla merkinguna sem orðið ber í sér, þ.e.a.s. að sannfæra 

aðra. Virkni nemenda helst í hendur við það að nemendur fái á tilfinninguna að framlag 

þeirra skipti máli. Andinn í skólastofunni þarf að vera skilningsríkur og hvetjandi og það er 

kennarans að byggja hann upp með nemendum. 

Viðmið um gerð verkefna í sönnunum 

Til að nemendur fái innsýn í hið fjölþætta hlutverk sannana og sönnunarferlið verði þeim 

eðlislægt, er æskilegt að fá þá til að leggja til sínar eigin tilgátur og sanna aðrar tilgátur sem 

ekki er endilega fyrirfram vitað að séu sannar (Zaslavsky, 2005). Lin o.fl. (2012) fjalla um 11 

viðmið eða atriði sem hafa ber í huga við hönnun námsefnis í sönnunum. Þau byggja kerfi sitt 

fyrir sannananám á kerfi Harel og Sowders (1998), og nefna það Principles of Task Design for 

Conjecturing and Proving. Fjögur fyrstu atriðin miða að því að hvetja til tilgátusmíðar hjá 

nemendum með því að veita tækifæri til að: 

 

1. Taka þátt í athugun, til dæmis: Veldu tveggja stafa tölu og víxlaðu stöfum hennar, nú 

hefurðu tvær tölur; dragðu lægri töluna frá þeirri hærri og skoðaðu niðurstöðuna. 

Gerðu þetta nokkrum sinnum. Hvaða ályktanir dregur þú af niðurstöðunni?  

2. Taka þátt í uppbyggingu tilgátunnar: til dæmis má spyrja „Hver heldur þú að 

útkoman sé úr (a + b)2 ?“ Þessi spurning hvetur nemendur til að setja fram 

margföldunarreglur sem byggjast á algebru. Séu tilgátur nemendanna ófullkomnar 

eða rangar (til dæmis að  (a + b)2  = a2 + b2) má nota það sem umræðuhvata. 
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3. Umbreyta forþekkingu nemenda: dæmi um þetta væri að byrja á tilgátunni „ef þú 

bætir 0 við tölu er útkoman upphaflega talan.“ Nemendur gætu umbreytt henni í „ef 

þú dregur 0 frá tölu er útkoman upphaflega talan,“ og yfir í tilgátur um margföldun 

og deilingu með 1. 

4. Líta til baka (endurlit): dæmi sem býður upp á endurlit gæti verið mynd af fótbolta 

sem er saumaður úr reglulegum fimm- og sexhyrningum. Nemendur eiga síðan að 

útbúa líkan af fótbolta og einnig setja fram tilgátur um hvernig hanna mætti fótbolta 

úr öðrum rúmfræðiformum. Þau velta því svo nánar fyrir sér hvers vegna fimm- og 

sexhyrningar séu notaðir í fótbolta í samhengi við allt sem þau hafa lært áður (Lin 

o.fl., 2012, bls. 309—314). 

 

Lin og meðhöfundar velta upp möguleikanum á eftirfarandi spurningum til að ýta undir 

endurlit: Er tilgátan skýr? Hvernig geturðu breytt orðalagi hennar til að gera hana enn 

skýrari? Útskýrðu hvers vegna þú telur að tilgátan sé sönn fyrir þessi skilyrði. Hvað gerist ef 

skilyrðin breytast? Geturðu fundið tilvik þar sem tilgátan er ekki sönn? Á hverju byggir þú 

tilgátu þína? Gegnum endurlit er möguleiki á að setja fram nýja endurskoðaða tilgátu (bls. 

314). 

Þau fjalla svo um nauðsyn þess að nemendum verði töm umbreytingin úr tilgátusmíði yfir 

í sönnun, en oft eru nemendur á öllum skólastigum haldnir þeim þráláta misskilningi að það 

að færa fram rök með dæmum og tilvikum (empirical arguments) jafngildi sönnun (bls. 314). 

Þau leggja fram tvö markmið til viðbótar hinum fjórum að ofan sem stuðla eiga að því að fá 

nemendur til að sanna. 

 

5. Verkefnið miðast við að félagslegar reglur/viðmið í skólastofunni leyfi umræður undir 

leiðsögn kennara þar sem rætt er um hvenær samþykkja ætti eða hafna 

stærðfræðilegum hugmyndum og tilgátum. Kennarinn á hér ekki að vera í hlutverki 

úrskurðarvalds, heldur á hin röklega uppbygging að ráða. Nemendur á að langa til að 

leysa úr ágreiningi. 

6. Verkefnið skapar þörf hjá nemendum til að sanna (bls 314—318). 

 

Hér er áréttað mikilvægi þess að skapa menningu fyrir sönnunum í skólastofunni. Síðustu 

fimm viðmiðin fjalla svo um strangar sannanir og góð vinnubrögð við framsetningu þeirra: 

7. Flokkun stærðfræðilegra fullyrðinga. Kennarinn veit að mismunandi leiðir henta til 

rökstuðnings eftir því hvers eðlis fullyrðingin er. Er um að ræða tilvistarsönnun eða 

altæka sönnun (universal), er fullyrðingin alltaf sönn, stundum sönn eða aldrei sönn?  

8. Að setja fram rök á mismunandi hátt. Stærðfræðitákn eru ekki það sem meginþorri 

nemenda notar í upphafi námsferilsins og gott getur verið að byrja á láta nemendur 
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setja fram röksemdir fram með heilum setningum og færa sig síðar yfir í notkun 

stærðfræðilegs táknmáls, þegar nokkur reynsla er komin á sannanir.  

9. Að hafa hlutverkaskipti, þannig að nemendur setji sig í hlutverk kennarans og leggi 

mat á hvort röksemdafærslan standist og betrumbæti hana ef þörf krefur. Nemendur 

kenna hver öðrum. 

10. Að vekja athygli nemenda á því hver sé munurinn á lágmarkssönnun (sem Lin og 

meðhöfundar kalla á ensku necessary proof) og ofhlaðinni sönnun (sem sömu aðilar 

kalla sufficient proof; „nægjanlega sönnun“, því hún nægir, en auk þess sem þarf, 

inniheldur slík sönnun óþarfar viðbótarupplýsingar). Sem dæmi gætum við sannað að 

til séu þrjár samliggjandi tölur með summu sem er deilanleg með 6, með því að telja 

upp mörg dæmi um slíkar þrenndir, þegar eitt dæmi nægir. 

11. Að byggja upp eigin sönnun og deila henni með öðrum. Í hefðbundinni kennslustofu 

þar sem kennarinn talar og nemendur hlusta og vinna verkefni getur nemandinn 

haldið að sannanir séu bara gefnar og eina leiðin til að læra þær sé að muna þær 

utanað. Verkefni sem snúast um að búa til sína eigin sönnun eiga að vinna gegn 

þessu (bls. 318—321). 

 

Viðmiðin sem talin eru að ofan er ætlað að hjálpa þeim sem hyggjast setja saman verkefni í 

sönnunum. Viðmiðin munu tæplega öll eiga við um hvert einstakt verkefni en þau geta 

skerpt áherslur í hönnun verkefna og þau geta átt við um námsefni fyrir öll aldursstig. 

Ályktun 

Námsefni í sönnunum þarf að endurspegla það hlutverk sannana að bæta stærðfræðiskilning 

nemenda, þjálfa hæfni þeirra í rökstuðningi og hvetja þau til stærðfræðilegra samskipta í 

skólastofunni. Ennfremur er ljóst að stærðfræðiefnið þarf að kveikja áhuga nemenda og til 

að það megi takast mega verkefnin ekki byggja á of flóknum stærðfræðihugtökum í upphafi 

og að því leyti er höfundur sammála því sem fram kemur hjá Hildigunni Halldórsdóttur o.fl. 

(1998) sem vitnað var til í upphafi þessa undirkafla. Gott kennsluefni þar sem farið er 

markvisst í gegnum uppbyggingu sannana uppfyllir allt þetta en umfram allt þarf það að vera 

vel skipulagt, áhugahvetjandi og fjölbreytt. Það er ekki auðvelt að búa til hópverkefni í 

hreinum sönnunum en þó verður gerð tilraun til þess í sannanaheftinu sem er viðauki við 

þessa ritgerð. 
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4 Umræður 

Markmið þessa verkefnis eru annars vegar að skoða og gera grein fyrir stöðu sannana í 

stærðfræðimenntun, og hins vegar að búa til námsefni í þeim, með áherslu á að kenna 

nemendum að byggja upp sínar eigin sannanir. Hér verða tíunduð sjónarmið höfundar sem 

varða kennslu sannana með hliðsjón af fræðilegu umfjölluninni í 3. kafla. Fyrst er rætt 

stuttlega um viðhorf fólks til sannana og þá könnun sem kynnt var í kafla 2. Í kafla 4.2 er 

fjallað um helstu rök fyrir því að kenna sannanir. Í kafla 4.3 er rakið það sem aðalnámskrá 

segir um sannanir og í kjölfarið er í kafla 4.4 rætt um framboð námsefnis í íslenskum 

framhaldsskólum. Að lokum verður í kafla 4.5 sagt frá því hvernig hönnun námsefnisins sem 

sett er fram í viðauka samræmist þeim áhersluatriðum sem áður hafa komið fram í 

ritgerðinni, einkum þeim viðmiðum sem sett voru fram í kafla 3.6.  

4.1 Hver eru viðhorf fólks til sannana? 

Í síðasta kafla kom fram að sannanir eiga að hjálpa nemendum að skilja hvers vegna reglan er 

sönn, eða með öðrum orðum, með sönnunum fá nemendur útskýringuna. En ekki er víst að 

allir nemendur skynji þetta svona, og sumir gætu sagt að sannanir flæki málið og spurt hvort 

ekki nægi að kunna regluna eða vita hvernig hún virkar. Að mínu mati er þetta sjónarmið 

skiljanlegt og sannanir sumra setninga þjóna litlum kennslufræðilegum tilgangi. Þær geta 

einfaldlega verið of tímafrekar eða flóknar fyrir nemendahópinn. Í viðhorfskönnun sem 

framkvæmd var meðal fólks sem útskrifast hefur úr framhaldsskóla, og greint var frá í kafla 2, 

komu einmitt fram misjafnar skoðanir: sumir höfðu haft neikvæð viðhorf til sannana í skóla 

en telja sig nú hafa haft gagn af því að hafa lært þær; aðrir sáu lítið notagildi í daglegu lífi af 

sönnunum fyrir venjulegt fólk og enn aðrir höfðu jákvætt viðhorf til þeirra bæði þá og nú. 

Flestir hafa skoðun á sönnunum, hvort sem þær skoðanir eru jákvæðar eða neikvæðar. 

Fyrirfram átti höfundur allt eins von á neikvæðara viðhorfi gagnvart sönnunum en raun bar 

vitni, og kom það ánægjulega á óvart. Eftir á að hyggja hefði einnig verið forvitnilegt að 

spyrja þá sem ekki lærðu sannanir í framhaldsskóla, spurningar um viðhorf til sannana, en 

takmarka ekki svarendur við hópinn sem lærði þær.  

4.2 Sannanir og notkun þeirra í kennslu 

Hér verður ekki rætt meira um hvað hugtakið sönnun merkir (samanber kafla 3.1), heldur 

rætt um hlutverk þeirra. Stærðfræðingarnir og stærðfræðimenntafræðingarnir sem talað var 

um í 3. kafla leggja einnig meiri áherslu á hlutverkið heldur en orðið. Hver skyldu vera bestu 

rökin fyrir því að kenna sannanir í framhaldsskólum? Ég held að mikilvægast sé að sannanir 

kenna fólki rökfasta hugsun og hvernig hægt er að draga ályktanir af gefnum forsendum. 

Önnur rök eru að sannanir tengja oftast fyrri lærdóm, skilgreiningar og hugtök við nýja hluti 
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sem verið er að kenna og læra. Sannanir geta líka hjálpað fólki að muna reglur – það er 

auðveldara að muna hluti ef maður hefur fengið útskýringu á því af hverju eitthvað gildir, og 

auk þess kemur reglan sjálf við sögu í sönnuninni. Pólya mundi vafalaust styðja sumt af 

þessu, og jafnvel Hersh líka.  

Sannanirnar hafa líka fagurfræðilegt gildi, að minnsta kosti fyrir suma nemendur, 

samanber skrif Hardys. Skoðun þessara fræðimanna er að allir hafi gott af að læra sannanir, 

og það er að sjálfsögðu leiðarstef þessarar ritgerðar. Ekki má heldur gleyma því að mörgum 

finnst gaman að sanna. Hardy skrifar af rómantík og tilfinningu um sannanir, hann lítur á þær 

sem ánægjulega iðju, krefjandi en um leið gefandi. Fyrir kennara er þetta hvatning og 

uppörvun sem hann getur einsett sér að miðla yfir til nemenda sinna. 

Ekki má heldur gleyma því sem Hanna og de Villiers hafa að segja. De Villiers talar um 

fimm hlutverk sannana, og tvö þeirra eru sérstaklega mikilvæg fyrir kennslu: útskýringar- og 

samskiptahlutverkin. Hanna talar líka um hlutverk sannana, sérstaklega í skólastofunni. Um 

margt er hún sammála því sem fyrrnefndir höfundar segja, en hún gleymir heldur ekki 

göllunum við sannanakennslu: hún getur reynst tímafrek og ef nemendur ráða illa við 

sannanirnar er hætta á að þeir missi áhugann á stærðfræðinni. Hún talar líka um „heuristics“ 

og sannanir sem andstæður, en samkvæmt veforðabókinni snara.is þýðir merkir „heuristics“ 

þekkingarleit eða brjóstvitsfræði. Hún segir að ýmsir höfundar mæli með slíkri aðferðafræði 

fremur en strangtrúaðri sannanakennslu. Sú hugsun rímar ágætlega við það sem sagt var í 

kafla 3.3 um að byrja með óformlegan rökstuðning áður en við færum okkur nær formlegum 

sönnunum.  

4.3 Aðalnámskrá mælir með röksemdafærslu 

Í kafla 3.4 voru rakin þau hæfniviðmið sem tengjast röksemdafærslum og sönnunum í 

aðalnámskrá framhaldsskóla. Eins og fram kemur í Töflu 1 á bls. 30 í þessari ritgerð, er lögð 

mikil áhersla á röksemdafærslu og sannanir á öllum hæfniþrepum og sérstaklega á 2., 3. og 

4. þrepi. Ekki er að finna eiginleg fyrirmæli, hvorki í aðalnámskrá né öðrum reglugerðum 

menntayfirvalda, um hvort kenna skuli að byggja upp eigin sannanir á öðrum námsbrautum 

framhaldsskólanna en náttúrufræðibrautum. Í aðalnámskrá er þó skýrt tekið fram að 

nemendur á hæfniþrepi 2 eigi að geta „fylgt og skilið röksemdir í mæltu máli og í texta, m.a. í 

sönnunum“ og „beitt einföldum samsettum röksemdum“. Ekki er hægt að fullyrða með 

óyggjandi hætti, við hvað er átt þegar talað er um röksemdir, hvort verið sé að tala um 

formlega röksemdafærslu (sönnun) eða óformlega. Engu að síður mælir aðalnámskrá 

greinilega fyrir um að allir nemendur eigi að fá tækifæri til að kynnast sönnunum. Í eldri 

aðalnámskrá frá 1999 er kveðið enn nákvæmar að orði: að velja skuli stærðfræðileg 
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viðfangsefni þar sem nemendur eiga kost á þjálfun í að byggja upp eigin röksemdafærslu sem 

sé mjög mikilvæg færni.  

Svör þátttakenda úr áðurnefndri viðhorfskönnun benda til þess að nemendur, einkum á 

náttúrufræðibrautum, hafi kynnst sönnunum í einhverjum mæli. Þeim varð tíðrætt um að 

námið hefði falist í lesnum sönnunum fremur en smíði eigin sannana. Þetta, auk orða úr 

skýrslu Önnu Helgu o.fl (bls. 44 og 51) bendir til þess að síðarnefndi þátturinn sé víða 

vanræktur. 

4.4 Framboð íslensks námsefnis þarf að auka og bæta 

Í skýrslunni frá Önnu Helgu o.fl. er nefnt að vel hafi tekist til við gerð íslensks kennsluefnis, sé 

miðað við það fjármagn og tíma sem höfundar og þýðendur þess hafi haft til umráða. 

Skýrsluhöfundar segja þó afdráttarlaust að mikilla úrbóta sé þörf í málaflokknum, bæði þurfi 

að veita auknu fjármagni í námsefnisgerð og auk þess gangi ekki lengur að kennarar sinni 

ritun námsbóka eingöngu í hjáverkum (2014, bls. 54). 

Kafli 3.5 hér á undan snerist um efni tengt sönnunum í námsbókum þeim sem notaðar 

eru í íslenskum framhaldsskólum. Sannanir koma ýmist fyrir þannig í bókunum að þær eru 

sýndar í tengslum við ný stærðfræðihugtök og setningar (lesnar sannanir), í tengslum við 

rökfræðikafla þá sem finna má í sumum bókanna eða sem æfingadæmi og verkefni, þar sem 

nemendur eiga venjulega að sanna reglu eða sýna fram á tiltekna niðurstöðu. Bæði í „rauðu 

bókunum“ („norðanbókunum“) og í STÆ 3000 má finna umfjöllun um rökfræði, en í rauðu 

bókunum er umfjöllunin nokkuð sundurslitin og stuttaraleg og lítið um verkefni sem tengjast 

rökfræði. Einnig eru bækurnar komnar nokkuð til ára sinna. Í STÆ 3000 eru verkefnin í 

rökfræðikaflanum nokkru fleiri, þótt fá þeirra tengist sönnunum, og gagnrýna má að sá 

aragrúi hugtaka sem kynntur er til sögunnar fær fremur yfirborðskennda og snubbótta 

umfjöllun. Í rauðu bókunum er almennt lögð meiri áhersla á sannanir, utan rökfræðikaflanna, 

en í STÆ 3000. Þær bækur sem kenndar eru í MR innihalda fjölmargar sannanir í tengslum 

við námsefnið. Ennfremur er þáttur sannana í verkefnum og dæmum veigamikill en ef til vill 

mætti stinga upp á því að hafa þyngri og viðráðanlegri dæmi á víxl. Þó hefur MR nokkuð gott 

orð á sér fyrir sannanakennslu, m.a. nákvæmni í notkun hugtaka og virðist þar fylgt að 

nokkru leyti viðmiðum aðalnámskrár um þátt röksemdafærslu í stærðfræðinámi og það 

verður að teljast skólanum til framdráttar (Anna Helga Jónsdóttir o.fl., 2014, bls. 44).  

Í engum bókaflokkanna er markvisst kennt að byggja upp eigin sönnun. Þótt aðferðum 

við sannanir sé víða lýst og ýmislegt sé að finna um rökfræði, er erfitt að finna leiðsögn eða 

heilræði sem gagnast myndu þeim nemendum sem ætla að læra að setja saman eigin 

sönnun. Skýrsla Önnu H. Jónsdóttur o.fl. (2014) greinir frá því að kennsluefni skorti. Þótt 

fimm ár séu liðin síðan úttektin var birt og eitthvað hafi bæst við af námsbókum og öðru efni 
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á þeim árum, þá er óvíst hvort þáttur röksemdafærslu í kennsluefni og kennslu hafi í raun og 

veru aukist, og er það tilefni frekari rannsókna. 

4.5 Námsefnið Sannanir — námshefti 

Að lokum verður hér farið nokkrum orðum um námsefni það sem samið var og birt er í 

viðauka við þessa ritgerð, með hugmyndir fræðanna að leiðarljósi. Einnig veltir höfundur fyrir 

sér hvernig bæta mætti við námsefnið og hvernig það gæti nýst sem flestum í námi og 

kennslu. 

Til að hjálpa nemendum að komast yfir þann þröskuld að tileinka sér að beita formlegri 

röksemdafærslu í hugsun og máli, eru nokkur atriði sem tekið var mið af við smíði 

námsefnisins: 

 

• Sannanir eru framandi heimur, sem stundum inniheldur tungumál sem nemendur eru 

óvanir. Það þarf að taka frá tíma til að útskýra heim sannana og tilgang hans. 

• Við erum vön að tína til dæmi til að styðja mál okkar en í sönnunum er sú aðferð ekki 

nægjanleg. 

• Æskilegt er að fyrstu sannanirnar byggi á hugtökum og viðfangsefnum sem við 

könnumst við svo þær verði ekki of torskildar. Notum orð frekar en tákn þar sem því 

verður við komið 

• Leiðsögn þarf að vera í formi samtals og þar sem við erum að kenna rökhugsun, þá 

þarf að vera leyfilegt að spyrja og efast. 

 

Námsefnið sem hannað var má finna í Viðauka A. Það skiptist í þrjá hluta: 1) Fullyrðingar, 2) 

Tilgátur og röksemdafærslur, og 3) Aðferðir við sannanir. Sum verkefnin voru hönnuð frá 

grunni, og önnur útfærð eftir fyrirmynd. 

Líklegt má telja að ekki séu allir nemendur með skýra hugmynd um hvað felst í orðinu 

fullyrðing og því miðar fyrsti hlutinn að því að að velta upp hvað fullyrðingar eru, og hver eru 

helstu einkenni þeirra. Helstu markmiðin með þessum fyrsta hluta eru að nemendur fái 

aukinn skilning á eftirfarandi atriðum: Hvað er fullyrðing í stærðfræði og í daglegu tali? Er 

hún sönn eða ósönn og hvers vegna? Neitun fullyrðingar, opnar og samsettar yrðingar. 
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             Mynd 8. Almennar og stærðfræðilegar fullyrðingar 

 

Á mynd 8 eru sýndar fjórar almennar fullyrðingar og þrjár stærðfræðilegar. Tilgangurinn er 

að sýna nemendum að stærðfræðilegar fullyrðingar eigi ýmislegt sameiginlegt með 

venjulegum fullyrðingum sem við notum í daglegu tali. Munurinn felst í því að 

stærðfræðilegar fullyrðingar eru þess eðlis að þær eru sannar eða ósannar og aldrei mitt á 

milli — aldrei leikur neinn vafi á sannleiksgildi þeirra. Ekki er hér ætlast til að nemendur geti 

dæmt um hverjar fullyrðinganna eru sannar og hverjar ósannar, einungis að vekja þau til 

umhugsunar. 

Því næst er fjallað um neitanir og sýnidæmi gefin. Í sannanatækni koma neitanir 

fullyrðinga við sögu, t.d. þar sem mótsagnir eru leiddar fram í sönnun. Neitanir 

fullyrðinganna gætu allt eins verið sannar en fullyrðingarnar sjálfar ósannar. Verkefnin hér 

eru m.a. fjölvalsverkefni, þar sem nemendur eiga að velja gilda neitun upphaflegu 

fullyrðingarinnar. Sumir röngu valmöguleikarnir eru þannig að lítið vit er í þeim, þótt 

sýnidæmum hafi svipað til þeirra, t.d. í verkefni 1.4, þar sem finna skal neitun 

fullyrðingarinnar „Jói fór í klippingu í gær“ og einn valmöguleikinn er „Til er Jói sem ekki fór í 

klippingu í gær.“ Hér er ekki efast um hvort Jói sé til, eða um tímasetninguna á klippingunni, 

heldur hvort hann hafi raunverulega farið í klippinguna. Markmiðið er að nemendur átti sig á 

hvers konar fullyrðingu er um að ræða og geti greint á milli tilvistar-, altækra og annaðhvort-

eða fullyrðinga. Verkefnin eru hugsuð sem aðgengileg byrjun þar sem markmiðið er að fá 

fram athugun og áhuga af nemenda hálfu, og að þeir dragi einfaldar ályktanir út frá 

aðstæðunum. Í lok fyrsta hluta er farið yfir samsettar yrðingar. Þar er markmið verkefnanna 

að nemendur dragi rétta ályktun af forsendum sem þeir fá gefnar og geti skrifað samsetta 

yrðingu á eigin spýtur. 

Hluti 2 fjallar um tilgátur og rökstuðning og í honum er stuðst við fyrstu fjögur viðmiðin 

hjá Lin o.fl. (sjá umfjöllun í þessari ritgerð á bls. 37) um örvun á tilgátusmíði hjá nemendum. 

Nemendum gæti gramist að ekki skuli vera til ein lausn að verkefninu. En kennarinn gæti þá 

bent þeim á að þótt nemendurnir velji ólíkar tölur sem leiða til ólíkra útreikninga, þá sé sama 

mynstur í niðurstöðum þeirra allra. Eftir stutta umfjöllun um tilgátur koma verkefni sem 

ýmist reyna á tilgátusmíði eða röksemdafærslu. Flest verkefnin þar reyna fyrst á útreikninga 

og síðan á rökhugsun. Þar eru nemendur beðnir um að lýsa lausnaleið sinni með orðum. 
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Verkefni 2.2–2.5 á að leysa í samvinnu. Mynd 9 sýnir eitt þessara verkefna. Fyrst gætu 

nemendur teiknað upp mögulega lausn að liðum a) og b) en samhliða því uppgötva þeir 

sambandið milli hæðar turns og ferningstalna og átta sig á að samanlagður kubbafjöldi 

jafngildir hæðinni í öðru veldi.  

 

 

 Mynd 9. Verkefni 2.2 í námsheftinu 
 

Kennari hefur hér tækifæri til að skoða tillögur nemenda, hvetja þá til að skoða mynstrið milli 

mismunandi skilyrða verkefnisins, spyrja umræðuhvetjandi spurninga, t.d. hvað ef við 

hefðum ótakmarkað magn af kubbum. Kennari getur stungið upp á að leysa megi fyrstu liði 

verkefnisins með því að teikna myndir.  

 

 

 Mynd 10. Spurningar sem fylgja verkefni 2.2 

 

Á mynd 10 að ofan gefur að líta spurningarnar sem að mati höfundar samræmast vel fyrstu 

fjórum viðmiðum hjá Lin o.fl. (sjá bls. 37 hér í þessari ritgerð). Í fyrsta viðmiðinu eiga 

verkefnin að felast í að nemendur leiti eftir mynstri eða reglu í ólíkum aðstæðum. Liður e) 

fellur svo að viðmiði 2, sem mælir með örvun tilgátusmíði, byggðri á þeim athugunum sem í 

verkefninu fólust.  
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Tilvalið er að leyfa samvinnu við lausn fleiri verkefna í heftinu og kennurum ætti að vera í 

sjálfsvald sett að haga því eftir hentugleika. Verkefni 2.5, töfraferningur, má leysa með því að 

nota tákn eins og a og b, en hæglega má leysa verkefnið án þess, þ.e. með því að horfa á 

tölurnar og nota útilokunaraðferð. 

Verkefni 2.6 og 2.7, eru útfærsla á rökfræðiþraut heimspekingsins Peter Wason, sem 

ýmist hefur verið kallað Valkostaþraut Wasons (Wason selection task) eða Fjögurra spila 

verkefnið (four-card problem).  

 

 

 Mynd 11. Valkostaþraut Wasons 
 

Verkefnið er hugsað sem inngangur að skilyrtum yrðingum, sem rökfræðilega eru þekktar 

sem „Ef P, þá Q“ og eru undirstaða afleiðslulegrar röksemdafærslu. Viðmið Lin o.fl. sem rædd 

voru í kafla 3.6, númer 5 og 6, eiga hér ágætlega við. Hið fyrra mælir með samræðum milli 

nemenda sem samþykkja eða hafna tilgátum hvers annars og endurskoða þær ef þörf krefur. 

Í ljós hefur komið að minna en fjórðungur leysir fyrra verkefnið (2.6) rétt, en þegar verkefnið 

er sett í annan búning og tengt við kunnuglegar aðstæður (2.7), þá leysa allt að þrír fjórðu 

hlutar þrautina. Viðmið 6 hjá Lin o.fl. um að góð verkefni skapi hvata hjá nemendum til að 

stunda sannanir á vel við um þessi verkefni. Verkefni Wasons kæmi vel til greina sem 

hópverkefni og komið hefur í ljós að þá skapast gagnrýnar umræður sem hjálpa til við að 

leysa verkefnið á skilvirkari hátt en þegar einstaklingar leysa þrautina. Þegar nemendur ræða 

saman og vinna sem teymi, komast vísbendingar um rétta lausn betur til skila (Augustinova, 

2008).  

Í þriðja hluta verkefnaheftisins er fjallað um fjórar algengar aðferðir við sannanir, og eftir 

stutta umfjöllun um hverja þeirra eru sýnidæmi gefin og eftir það koma nokkur verkefni sem 
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snúast ýmist um að nemendur sanni frá grunni eða ljúki við sannanir. Stærðfræðin sem liggur 

til grundvallar verkefnunum er af talnafræðilegum toga, en líkt og sagt var frá í kafla 3.6 þá 

hentar talnafræðin vel til þjálfunar í rökhugsun. Helstu hugtökin sem nemendur vinna með 

eru skilgreiningar á jöfnum tölum og oddatölum, minnsta sammargfeldi og deilanleiki talna, 

eiginleikar talna í talnamengjum og skyld hugtök. Hér voru valdar sannanir í verkefnum og 

sýnidæmum sem ekki eru of langar eða flóknar og reynt að hafa fyrirmælin stutt og 

hnitmiðuð. Markmiðið er að nemendur öðlist leikni í að setja saman sannanir og það telur 

höfundurað náist ágætlega með því að leyfa nemendum að spreyta sig á verkefnum sem 

svipar til sýnidæmanna. Hér miðar höfundur við að nemendur læri sannanir frekar með 

almennu orðalagi en röktáknum og því er notkun þeirra stillt í hóf í verkefnaheftinu. 

 

 

 Mynd 12: Sönnun sem hópverkefni 

 

Hér að ofan má sjá eitt verkefnanna í heftinu. Það er sett fram sem tveggja eða þriggja 

manna verkefni, þar sem kennari velur í hópana. Markmiðið er að nemendur öðlist 

jákvæðara hugarfar gegnum samvinnu og virka umræðu og að þeir upplifi að það sé 

raunverulegur lesandi sem les sönnunina þeirra, rétt eins og hverja aðra kynningu eða texta 

sem þeir semja í einhverri annarri námsgrein. Við að lýsa eða umskrifa aðferð hins hópsins, 

gætu nemendur séð aðra nálgun á verkefni sínu, og komið auga á mögulegar gloppur í eigin 

sönnun. Þá eiga hóparnir að meta hversu vel sönnun hins hópsins er unnin og að lokum 

koma með hugmynd að lagfæringum. Markmiðin í kennslunni eiga að vera skýr - að fá fram 

samtal annarsvegar varðandi vinnu eigin hóps og vinnu hópsins sem á hina lausnina. Í 

gegnum hópverkefnið er ætlunin að fá fram þátttöku allra og virkni. 

Eftir að nemendur hafa kynnst aðferðunum fjórum í þriðja hlutanum og þeir eru orðnir 

meðvitaðir um að mismunandi leiðir henta mismunandi fullyrðingum, væri tilvalið að bæta 

við námsefnið nýjum hluta með verkefnum þar sem nemendur veldu sjálfir sönnunaraðferð 
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fyrir fullyrðinguna. Þar sem námsheftið er lagt fram sem sýnishorn er auðvitað margt sem 

mætti auka við ef færi gefst í framtíðinni. Í fyrsta lagi má nefna að hægt væri að auka hlut 

myndrænna verkefna og þar væru rúmfræðisannanir heppilegar og aðgengilegar fyrir 

nemendur. Í öðru lagi mæti bæta við fleiri og fjölbreyttari sönnunarverkefnum og koma t.d. 

verkefni tengd forritun og tölvunarfræði upp í huga og þannig væri komið til móts við þá sem 

áhuga hafa á því viðfangsefni. Í þriðja lagi má nefna að ekki gafst tóm til að fara í gegnum 

neinar jafngildissetningar, tilvistarsetningar né einkvæmnissetningar (t.d. evklíðska 

deilialgóritmann). Að lokum má geta þess að rökfræðiumfjöllunin er ekki ítarleg, og eingöngu 

helstu rökfræðihugtök sem tengjast beinlínis sönnunum eru tíunduð. 

Námsefnið ber þess merki að ekki er ætlast til að nemendur læri sannanir utanbókar, 

enda er heilmikið framboð til af slíku námsefni, þótt auðvitað mætti laga það að mismunandi 

hópum nemenda. Málsnið er hugtak sem lýsir sambandi þess sem talar eða ritar við þann 

sem hlustar eða les. Við samningu námsheftisins hugsaði höfundur sér að reyna að forðast 

að nota of flókinn eða hátíðlegan texta og temja sér frekar óformlegt málfar en samt vandað. 

Vonandi hefur það tekist.  
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5 Lokaorð 

Allir eiga að fá tækifæri til að fást við sannanir. Aðgengilegar og viðráðanlegar sannanir, líkt 

og í verkefnunum í sannanaheftinu sem hér er lagt fram, bjóða upp á slík tækifæri. 

Námsefnið í heftinu er einungis sýnishorn af því sem vonandi gæti síðar meir orðið að 

kennslubók. Fróðlegt væri að prófa efnið á hópi nemenda, til þess að fá innlegg fyrir 

endurskoðun þess. Það bíður betri tíma.  

Ef ætlunin er að sannanir verði fyrir alvöru hluti af námi og námið fylgi aðalnámskrá með 

viðunandi hætti, þá þarf ekki bara viljuga nemendur heldur einnig viljuga kennara. Til þess að 

kennarar verði viljugir þurfa þeir að hafa aðgang að heppilegu námsefni með fjölbreyttum 

verkefnum, bæði léttum og krefjandi.  

Í stærðfræðinámi ætti að leggja áherslu á sannanir sem stuðla að skilningi á hugtökum 

sem þeim tengjast. Ljóst er að ekki er alltaf ráðrúm til að fara ítarlega yfir sannanir þegar 

nýjar setningar eru kenndar en með því að gera sönnunum hátt undir höfði þar sem því 

verður við komið, læra nemendur smám saman rökhugsun, að staðfesta sannleiksgildi og að 

tileinka sér stærðfræðilegt mál.  

Færni í að rökstyðja og tileinka sér gagnrýna hugsun sem fæst með sannananámi nýtist í 

öllum viðfangsefnum í námi og lífi, og gagnast öllum, hvað sem þeir taka sér fyrir hendur. 
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