
Sannanir  - Kennsluleiðbeiningar 
 

Almennt um námsheftið 
 
Þetta kennsluhefti er hugsað fyrir byrjendur í stærðfræðisönnunum. Hugmyndin með 

heftinu er að kynna nemendur fyrir helstu aðferðum og hugmyndafræði í sönnunum þannig 

að þeir verði í stakk búnir að geta lesið og skrifað stærðfræðilegar röksemdafærslur á 

tungumáli stærðfræðinnar. Þjálfun með aðgengilegum dæmum telur höfundur að sé 

lykilatriði í að ná fram viðvarandi færni til að kljást við flóknari sannanir í áframhaldinu. 

Höfuðmarkmiðið er sem sagt að nemendur læri að sanna; að skilja stærðfræðina sem að 

baki býr er hér eingöngu hliðarmarkmið.  

 

Þrátt fyrir að fullyrðingarnar sem sannaðar verða hér byggi á einföldum hugtökum, er ekki 

þar með sagt að sönnun þeirra verði leikur einn fyrir nemendur, því þótt auðvelt sé að skilja 

hugtök líkt og sléttar tölur og frumtölur, gæti leiðin að sönnun slíkra fullyrðinga innihaldið 

flækjur, krókaleiðir og nokkrar árangurslausar tilraunir þar til sigurinn vinnst. 

 

Kennsluheftið samanstendur af þremur köflum af textum, sýnidæmum og æfingum, sem 

efla rökfræðihugsun nemenda, þjálfa útsjónarsemi og kenna í praxís nýjar aðferðir og leiðir 

til lausna og að lokum sanna setningar án nokkurs vafa og auka nákvæmni nemenda í 

meðferð tungumáls stærðfræðinnar. 

 

Sannanir eru einn af lykilþáttum stærðfræðinnar sem fræðigreinar, og án sannana mætti 

stærðfræðin sín lítils sem vísindafag. Hugmyndin er ekki hér að fara yfir sannanir eða 

sannanatækni á einhvern tæmandi hátt heldur að þjálfa nemendur með ekki of flóknum 

verkefnum, með það fyrir huga að þeir fái innsýn sem gagnast má í framtíðinni þegar þeir 

lesa og kljást við þyngri verkefni. Ennfremur er það ætlun höfundar að glæða áhuga á 

röksemdafærslu og sönnunum sem lifandi og persónulegri umræðu, þar sem hugmyndir 

kvikna, þær eru hugsaðar, skrásettar, yfirfarnar og að lokum annaðhvort samþykktar eða 

endurbættar að vandhugsuðu máli.  

 

Það umhverfi sem kennari þarf að skapa meðal nemenda snýst um að þeir skynji mikilvægi 

þess að sanna stærðfræðireglurnar sem við notum, ekki eingöngu til að gefa okkur fullvissu 

fyrir sannindunum heldur þeirri tengingu sem ný hugtök hafa við þau sem við þekkjum. 

Samhliða því þarf þannig andrúmsloft að skapast, að ekki nægi að tiltaka dæmi um hvenær 

reglan gildi í sönnunum, um sannanir gildir að ekki finnist í þeim neinar gloppur. Oft vill 

gleymast að gera grein fyrir mikilvægi og tilgangi sannana í kennslu að mati höfundar.  



 

 

Flest verkefnin í heftinu snúast um að sanna reglur úr talnafræði og talningafræði, og telur 

höfundur að þær greinar stærðfræðinnar henti sérlega vel sem inngangspunktur í heim 

sannana. Talnafræði krefst ekki sérlega mikillar sérkunnáttu og sannanirnar sem hér eru til 

umfjöllurnar verða sjaldnast svo langar og ítarlegar að byrjendur missi dampinn. Meðal 

helstu atriða sem kynnt eru fyrir nemendum eru sanntöflur, röklegar tengingar og hugtök, 

neitanir þeirra, magnvirkja, sannanir með beinum hætti, mótsögn, mótskilyrðingu og 

þrepun.  

 
 
 

Kafli 1  
 
 

Markmið kaflans eru meðal annars að nemendur læri:  

• Að þekkja fullyrðingar í stærðfræði, hvað greinir þær frá öðrum hefðbundnum 

setningum og skilyrði sem þær þurfa að uppfylla. 

• Að greina í sundur sannar og ósannar fullyrðingar og ákvarða sannleiksgildi. 

• Að kynnast rökaðgerðum og helstu táknum sem notuð eru í yrðingum. 

• Neitanir yrðinga og hvernig þær eru smíðaðar úr yrðingum. 

• Samsettar yrðingar, rökvirkjarnir og, eða og ekki. 

• Sanntöflur og hlutverk þeirra í röksemdafærslu. 

 

Kennari getur hér Í tengslum við verkefni kaflans skapað umræður í kennslustofunni um 

hvað fullyrðingar séu, fundið fleiri dæmi heldur en gefin eru í kaflanum og óskað eftir 

hugmyndum frá nemendum. 

 

Fyrstu þrjú æfingadæmin snúast um að finna rökrétta niðurstöðu þegar tvær forsendur eru 

gefnar. Þriðja verkefnið er opið og hér þurfa nemendur að nota ímyndunarafl sitt til að búa 

til nokkrar forsendur sem tengja saman eina niðurstöðu. 

 

Áður en farið er í dæmi 1.4 og 1.5 er mælt með að kennari fari vel yfir töfluna á sömu 

blaðsíðu og ræði við nemendur um hvað þurfi til að fullyrðing verði ósönn. Fyrir tvíhliða 

fullyrðingar (t.d. Í dag er laugardagur) er smíði neitunar tiltölulega einfalt verkefni, en þegar 

fullyrðingarnar innihalda magnvirkja getur málið vandast. Í töflunni eru dæmi um hvort 



tveggja og auðvelt er fyrir kennara að bæta við fleiri fullyrðingum og hvetja nemendur til að 

smíða eigin dæmi. 

 

Kafli 2  
 
Markmiðið með þessum kafla er að nemendur  

• Vinni að lausnum þrauta og verkefna á skipulagðan hátt. 

• Læri að setja lausnir fram sem almennar reglur sem byggja á 

athugunum/niðurstöðum. 

• Finni og skrásetji mynstur og læri hvað felist í að setja fram tilgátur 

• Vinni saman að lausn verkefna og setji sig inn í verkefnin sem leysa á, ræði saman um 

þau á virkan hátt. 

• Læri að hugsa á gagnrýninn hátt, meðal annars með því að leita að mótdæmum. 

 

Í þessum kafla er ekki mikið um texta ætlaðan nemendum, og áhersla er á að kennari kynni 

verkefnin þannig að 

 

Æfingadæmi 2.1 og 2.2. snúast um að greina talnareglu með því að byrja á að finna 

útkomur nokkurra athugana og umbreyta mynstrinu í almenna reglu. Samliggjandi heiltölur 

gætu verið atriði sem nemendur spyrja út í og hver tengsl þeirra innbyrðis eru gæti verið 

umræðupunktur og kennari leitast við að kveikja áhuga hjá nemendum með því að útvíkka 

verkefnin, með nýjum breytiþáttum. Í æfingadæmi 2.2 og næstu verkefnum er hugmyndin 

að skipta nemendum í hópa.  

Í 2.2 hefur kennarinn 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.  

2.3 snýst um að skoða áfram samliggjandi tölur og finna mynstur í útkomu 

samlagningar þriggja slíkra talna. Hið helsta sem verið er að fiska eftir hér er að ekkert af 

dæmunum byrjar á jafnri tölu og því verða engar útkomur oddatala — en það er hins vegar 

möguleiki á slíkri útkomu fyrir þrjár samliggjandi tölur. Nemendur eiga að nefna sameiginleg 

einkenni sem koma fyrir í töflunni. Kennari gengur á milli hópa og ef nemendur eiga í 

erfiðleikum með að komast af stað getur kennari t.d. spurt hver tengslin séu milli vinstri og 

hægri hliða við jafnaðarmerkið.  

2.4 og 2.5 eru framhald á þrautalausnum sem snúast um að nemendur leysa verkefni 

og greina frá lausnaleið sinni í orðum.  



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). Verkefnið er hugsað sem inngangur að skilyrtum yrðingum, 

sem rökfræðilega eru þekktar sem „Ef P, þá Q“ og eru undirstaða afleiðslulegrar 

röksemdafærslu. 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. 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. Markmiðið með þessum verkefnum er 

ekki endilega að nemendur finni réttu lausnina, heldur velti fyrir sér hvað reglan segir til um 

og ekki síður hvað hún segir ekki til um. Hér segir reglan ekkert til um hvað felst í því ef við 

sjáum ekki spaða þegar við snúum spilinu við, en okkur hættir til að búa til þá tengingu að ef 

við sjáum ekki spaða þá geti ekki verið sjöa á hinni hliðinni, sem er einmitt gildran. Okkur er 

ekkert sagt til um hvað ekki-spaði þýðir en í huganum búum við okkur oft til orsakatengsl 

sem ekki er innistæða fyrir. 

Verkefni 2.8 snýst um Goldbach-tilgátuna þar sem á að finna par af frumtölum sem 

samanlagt gefa jafna tölu stærri en 2. Kennari gæti hér þurft að nefna skilgreiningu 

frumtalna, að þær séu heiltölur sem eiga enga aðra sameiginlega margfeldisþætti en töluna 

1 og töluna sjálfa.  

Í verkefni 2.9 eru gefnar fjórar fullyrðingar sem á smíða mótdæmi gegn. Hér getur 

kennari rætt um mikilvægi mótdæma, að þau ráði úrslitum um sannleiksgildi fullyrðinga og 

að það dugi að finna eitt mótdæmi til að kollvarpa altækum fullyrðingum. 

 

Kafli 3  
 
Markmiðin með 3. kafla í námsheftinu eru að: 
 

• Kynna til sögunnar fjórar aðferðir sem eru mikilvæg tæki stærðfræðinga til að sanna.  

• Gefa leiðarvísi fyrir nemendur þegar kemur að því að setja fram eigin sönnun 

• Kenna hvernig á að byrja sönnun.  

• Gera nemendum ljóst að það sé lesandi að sönnun þeirra.  

• Nemendur geti fylgt röksemdafærslu í texta. 

• Nemendur geti byggt upp einfaldar sannanir á sjálfstæðan hátt. 

 

Aðferðirnar fjórar eru bein sönnun, sönnun með mótsögn (stundum nefnd óbein sönnun), 

þrepasönnun og sönnun með mótskilyrðingu. Farið er yfir helstu einkenni hverrar aðferðar, 

sýnidæmi gefin og æfingadæmi lögð fyrir. Kennari getur skrifað sönnunina upp á töflu, og 



spurt spurninga eins og, hvernig haldið þið að sé nú best að byrja sönnunina, hvaða 

skilgreiningar og hugtök notum við og hvað er það sem við ætlum að sýna fram á.  

 

Í þessum kafla er lykilatriði að kennarar fari vel yfir það með nemendum hvað staðhæfingin 

sem við ætlum að sanna merkir, sérstaklega, hvaða fullyrðing leiðir af hinni og hvers vegna. 

Hugtökin sem við notum eru kannski þekkt meðal nemenda, en þau hafa líklega aldrei velt 

fyrir sér skilgreiningum þeirra, t.d. hvernig skilgreinum við oddatölur á stærðfræðilegan hátt. 

Oft gerum við kennarar okkur ekki grein fyrir því að við hlaupum yfir skref eða mikilvægar 

upplýsingar sem okkur eru sjálfsagðar en ekki endilega nemendum. Því er alltaf gott að 

spyrja í hverju skrefi: Hvað erum við að gera hérna og hvert er takmarkið okkar. Margar af 

reglunum sem við sönnum eru tiltölulega einfaldar að skilja en að sanna þær getur verið allt 

annað en einfalt. Á þessu stigi er betra að nota fleiri orð en færri og hvetja nemendur til þess 

sama. 

 

Æfingadæmi 3.1 og 3.2 byggja að miklu leyti á sýnidæmi 1. Það þarf að skrifa oddatölur líkt 

og sýnt er á bls. 13 í námsheftinu þar sem oddatölur eru skilgreindar sem margfeldi 2 og 

heiltölu k að viðbættum 1. Hvetjum nemendur til að nota orðalag eins og „látum k vera ...“ 

og „sýnum að ...“, „þá sést að ...“ og að mikilvægt er að nota heilar setningar. 

Í dæmi 3.3 eiga nemendur að ljúka við sönnun. Hér gæti kennari þurft að rifja upp 

niðurstöðu sýnidæmis 2 með nemendum. Galdurinn hér er að umbreyta summunni 1 + 2 + 3 

+...+ n í n(n+1)/2.  

 

Æfingadæmi 3.4 - 3.6. Næst er kynnt sönnun með mótsögn og hér er afar mikilvægt að 

nemendur sjái tilganginn með að leiða út mótsögn. Þetta byggir á lögmálinu um annað 

tveggja, þeirri staðreynd að fullyrðing getur ekki bæði verið sönn og ósönn. Snúum því við 

sem fullyrðingin segir, þ.e.a.s. gerum ráð fyrir að fullyrðingin sé ósönn. Og ef við sýnum fram 

á að þetta geti ekki staðist, sem sagt að okkar tilbúna ósanna útkoma geti ekki verið sönn, þá 

höfum við sýnt að upphaflega fullyrðingin hljóti að vera sönn. Þegar bein sönnun reynist ekki 

möguleg þá getur þessi leið komið að góðum notum. Skoðum sýnidæmin vel og greinum 

skýrt frá því skrefi þegar við leiðum neitun upphaflegu afleiðingarinnar út. 

Æfingarnar í þessum kafla eru af sama meiði, en hér notum við hugtökin ræðar og óræðar 

tölur. Dæmi 3.6 er líklega erfiðasta æfingin í heftinu. Þar er takmarkið að leiða út mótsögn, 

en það að sýna fram á að til sé ræð tala a/b fyrir 31/3, leiðir af sér að við þurfum að sýna að a 

og b séu deilanlegar með 3. Þá þurfum við að sýna að talan a geti ekki skrifast sem 3k+1 fyrir 

heiltölu k, því (3k+1)2 gefi líka 1 í afgang þegar deilt hefur verið með 3, og það sama á við um 

rithátt 3k+2, þá verða 2 afgangs.  



 

Æfingadæmi 3.7 - 3. 9 snúast um að fylgja fyrirmælunum og nota sömu aðferðir og beitt er í 

sýnidæmunum. 

Dæmi 3.10 og 3.11 snúast um mótskilyrðingu. Hér þarf að byrja á að smíða neitun úr 

afleiðingunni og leiða út frá henni neitun forsendunnar. Þá erum við komin með neitun á 

neitun sem jafngildir beinni sönnun í rökfræði. Fyrir kennarann gæti verið sniðugt að sýna 

fram á með sanntöflum, að bein sönnun og sönnun með mótskilyrðingu séu jafngildar.  

 

Kaflanum lýkur á hópverkefnum og hér gilda almenn heilræði um hópverkefni. Kennari 

skiptir nemendum upp á handahófskenndan hátt, t.d. með spilum. Hvetur til samræðna, að 

skrifa niður punkta áður en hafist er handa við að sanna, áréttar mikilvægi þess að efast. Hér 

má jafnvel útdeila hlutverkum í hópana, þannig að í hverjum hóp sé einn ritari, einn sem 

leitar skýringa, og einn efahyggjumaður. Kennari hvetur, hjálpar og hrósar. 

 

 

Lausnir að völdum verkefnum  
  
 
 
1.1  a) Yrsa kemst á tónleikana. 
 b) Gummi á einn ökuhæfan bíl. 
 
1.2 a) Jóhanna kaupir sér Brynjuís. 
 b) x er deilanleg með 2. 
 
1.4  a) Til er hundur sem ekki getur gelt. 
 b) Jói fór ekki í klippingu í gær. 
 c) Jafnan f(x) = 0 hefur enga lausn. 
 
1.5 a) x er jöfn tala eða x er ekki oddatala. 
 b) Enginn Íslendingur ferðaðist til Svalbarða árið 2018. 
 c) Ef x og y eru rauntölur þá er ekki hægt að reikna x/y. 
 d) Einhver tala x < 0 uppfyllir lausn á jöfnunni x5 = 3. 
 
1.6   

p q p ⇒ q ¬ p (p ⇒ q) ⇒ ( ¬ p) ¬ q ¬ q ⇒ ¬ p 

1 1 1 0 0 0 1 

1 0 0 0 1 1 0 

0 1 1 1 1 0 1 

0 0 1 1 1 1 1 

  0 1 1   

 

https://en.wikipedia.org/wiki/%E2%87%92
https://en.wikipedia.org/wiki/%E2%87%92
https://en.wikipedia.org/wiki/%E2%87%92
https://en.wikipedia.org/wiki/%E2%87%92


 
1.7  

p q r p ᴧ q ᴧ r p ᴠ q ᴠ r (¬ p) ᴧ (q ᴧ r) (p ᴠ r) ᴧ q 

1 1 1 1 1 0 1 

1 1 0 0 1 0 1 

1 0 1 0 1 0 0 

1 0 0 0 1 0 0 

0 1 1 0 1 1 1 

0 1 0 0 1 0 0 

0 0 1 0 1 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

 
 

 

 
2.1 e) Tölurnar í miðjunni margfaldaðar saman gefa hærri útkomu en tölurnar á jaðrinum 
      og mismunur útkomanna er alltaf 2. 
 f) (n + 1)(n+2) - n(n+3) = 2 
 
2.2 a) 25 kubba. 
 b) 10 hæðir. 1 + 3 + 5 + 7 + 9 +11 + 13 + 15 + 17 + 19 = 100 kubbar og enginn afgangs. 
 c) 14 hæðir og 4 kubbar afgangs. 
 d) 400 kubba. 
 e) Það þarf að eiga n2 kubba. 
 f) 9141 hæð: 83557881 kubba þarf að eiga til að mynda turn hærri en Esjan. 
 
2.3 a) Allar útkomur eru deilanlegar með 6 (útkomur eru í 6 x töflunni). Allar útkomur 
 eru 3 * talan í miðjunni. Allar útkomur eru jafnar tölur (sléttar) ...  
 b) Útkoman verður 3 * miðjutalan. Útkoman er deilanleg með 3. 
 
 2.4 a) 34 fiskar. 
 
2.5 Efri tala til vinstri: 3 
 Efri tala til hægri: 12 
 Neðri tala til vinstri: 14 
 Neðri tala til hægri: 5 
 
2.6 Snúa þarf spaðanum og tölunni 2 (tvistinum). 
 
2.7 Snúa þarf bjórnum og tölunni 16. 
 
 
 
 
 
 
 



2.8 a) 3 og 13. Einnig 5 og 11. 
 b) 3 og 53. Einnig 13 og 43. Einnig 19 og 37. 
 c) 3 og 97. Einnig eftirfarandi pör: 
  11 og 89 
  17 og 83 
  29 og 71 
  41 og 59 
  47 og 53 
 
 d) 5 og 73. Einnig eftirfarandi pör: 
  7 og 71 
  11 og 67 
  17 og 61 
  19 og 59 
  31 og 47 
  37 og 41 
 
2.9 a) ef 0 < b < 1 verður útkoman minni en a. 
 b) Frænka, móðir, amma ...  
 c) x = -2 er eina mótdæmið 
 d) Fyrir n = 3 og allar frumtölur sem á eftir koma. 
 
3.1 Látum a og b vera heiltölur. Getum þá skrifað: n = 2a og m = 2b.  
 Nú er n + m = 2a + 2b. 
 Þáttum það í 2(a+b). 
 Þar sem a og b eru heiltölur og 2 gengur upp í n + m, þá er n + m jöfn tala. ∎ 
 

3.3 2(1+2+ ... + n) = 
𝑛(𝑛+1)

2
, svo 

  

    2 ∗ 
𝑛(𝑛+1)

2
− 𝑛 = 𝑛2                  ∎ 

 
  
3.5 Gerum ráð fyrir að n + m sé oddatala. Látum a og b vera heiltölur þannig að  
 
 n = 2a + 1 og m = 2b + 1. Þá er n + m = (2a + 1) + (2b + 1) 
 
      = 2(a + b + 1) 
 
 Þar sem a og b eru heiltölur og 2 gengur upp í útkomunni hlýtur n + m að vera jöfn 
 tala sem er í mótsögn við að n + m sé oddatala. Því er n + m jöfn tala. ∎ 

 

3.8 ... Við megum skrifa að 4k + 4 < 2k + 4.  
  
   hægri hlið ójöfnunnar verður 2k + 1 eða 2*2k . 
 
 Þar sem k er stærri tala en 4, þá bætast að minnsta kosti 32 við hægri hlið 
 ójöfnunnar. Og þar sem 4 < 32 þá verður 4(k+1) < 2k + 1. Því er reglan sönn fyrir k + 1. ∎ 


