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Velkomin í STIKU!

Stærðfræðikennsla er ögrandi viðfangsefni á okkar tímum. Mikilvægt er að  
nemendur hafi gaman af námsgreininni og langi til að takast á við stærðfræðileg  
viðfangsefni. Ekki er síður mikilvægt að þeir átti sig á að færni í stærðfræði 
skiptir máli fyrir þá, bæði nú og í framtíðinni. Í náminu þurfa nemendur að  
öðlast fjölbreytilega reynslu af stærðfræði og upplifa þannig að stærðfræði 
kemur þeim við, einnig eftir að skóladegi lýkur. Þeir þurfa að þróa með sér 
grundvallarfærni í stærðfræði sem þeir geta byggt á áframhaldandi skólagöngu  
og frekara stærðfræðinám. Ennfremur þurfa nemendur að þróa með sér áhuga  
á stærðfræði og jákvætt viðhorf sem vekur hjá þeim löngun til að halda áfram 
að fást við stærðfræðileg viðfangsefni.

Með Stiku viljum við fá kennurum í hendur námsefni sem þeir þurfa á að halda 
til að uppfylla þessar kröfur. Í Stiku er áhersla lögð á fjölbreytilegar kennsluað-
ferðir þar sem fagleg sjónarmið eru ævinlega höfð að leiðarljósi. Námsefnið er 
sveigjanlegt þannig að hinir ólíku kennarar hafa hér í höndunum efni sem gerir 
þeim kleift að kenna eins og þeim hentar best. Ætíð er tekið mið af þörfum 
nemenda og faglegum þroska þeirra. 

Undirritaðir höfundar hafa mjög ólíkan bakgrunn og oft þurfti að takast á við 
það ögrandi verkefni að komast að sameiginlegri niðurstöðu um námsefnið.  
Við drögum enga dul á að samning námsefnisins Stiku var krefjandi, umfangsmikil 
og kostaði mikla vinnu. En í okkar huga var þessi vinna afar uppbyggileg og eru 
ástæður þess einkum tvær. Í fyrsta lagi vorum við einhuga um að beina sjónum 
okkar að þörfum nemenda og námi þeirra auk þess sem við áttum það sam-
merkt að hafa áhuga á stærðfræðikennslu í grunnskólum. Í öðru lagi höfum við 
samið námsefni sem er sveigjanlegt og endurspeglar hinn margbreytilega skóla-
dag. Stiku má nota á margvíslegan hátt; kennarar geta bæði aðlagað námsefnið 
að mismunandi nemendahópum og að sínum eigin kennsluaðferðum.

Gangi ykkur vel í kennslunni!

Bjørnar Alseth 
Gunnar Nordberg
Mona Røsseland

Formáli
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	 Mælingar

Í þessum kafla muntu læra um
• mælingar á lengd, ummáli og flatarmáli
• mælikvarða

 

Annað mjög mikilvægt atriði er 
nákvæmni og ónákvæmni í mæliein-
ingum. Hversu nákvæm er mælingin, 
hversu nákvæm þarf hún að vera? 
Það er háð aðstæðum hverju sinni. 
Ef byggja á bílskúr er afar heppilegt 
að taka nákvæmt mál. Þegar málning 
er keypt skiptir ef til vill ekki miklu 
máli að mælingin sé nákvæm svo 
fremi næg málning sé keypt. Ef 
keypt er of mikið kann vel að vera 
að not verði fyrir afganginn síðar!

Kennari notar myndina og leggur 
fleiri spurningar fyrir nemendur 
um mælingar. Biðjið nemendur að 
skoða grunnmyndina efst á bls. 5. 
Lengd eins reits samsvarar einum 
metra í raunveruleikanum.
■ Hve langar eru hliðar bílskúrsins? 

(6 og 8 metrar.)

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 4
Samræðumynd
Kennari og nemendur ræða saman 
um mælingar. Við mælum hluti til að 
bera málin saman: Einn lítri af máln-
ingu á ef til vill að duga á 7–8 m2. 
Þegar flatarmál veggjarins er mælt 
berum við niðurstöðuna saman við 
stærðina 8 m2 sem málningin á að 
þekja. Sé veggurinn stærri þarf að 
kaupa meiri málningu.

Mikilvægt atriði í tengslum við 
mælingar er stöðlun mælieininganna. 
Kennari gerir þetta að umræðuefni 
meðal nemenda:

■ Hugsum okkur að þú ætlir að 
kaupa grasfræ til að búa til grasflöt. 
Hvernig getur þú sagt afgreiðslu-
fólkinu í búðinni hve stór flötin er? 
(Ég mæli flötina í fermetrum.)

■ En hvernig gætum við gert það 
ef ekki væri hægt að mæla í fer-
metrum? (Hægt væri að þekja flöt-
ina með t.d. dagblöðum og talið hve 
margar opnur þarf. Síðan segðum 
við frá því í búðinni að flötin væri 
t.d. 75 dagblaðsopnur á stærð.)

■ Hvaða vandamál hefði þetta í för 
með sér? (Starfsfólk verslunarinnar 
hefur ekki mælt fræ eftir þessum 
dagblaðsmælikvarða, annar við-
skiptavinur hefur ef til vill mælt með 
einhverju öðru, t.d. með ruslapoka! 
Þess vegna er afar heppilegt að allir 
noti sömu mælieininguna.

Viðfangsefni
■ Lengdarmælingar og  

flatarmálsmælingar
■ Mælingar í daglegu lífi
■ Notkun mælieininga

Búnaður
■ E.t.v. ljósrit af teikningu á 

bls. 5 (verkefnablað 5.133 
(Uppdráttur af húsi og garði)

	 5	 Mælingar

Í	þessum	kafla	læra	nemendur	um	
mælingar	í	tengslum	við	lengd,	
ummál	og	flatarmál.	Þeir	velja	
mælieiningar,	sem	hæfa	hverju	
sinni,	og	breyta	einni	mæli-
einingu	í	aðra.	Mælieiningarnar,	
sem	koma	við	sögu	nú,	eru	mm,	
cm,	dm,	m	og	km.	Fjallað	er	um	
almenn	atriði	varðandi	mælingar,	
t.d.	ónákvæmni	í	mælingum	og	
staðlaðar	og	óstaðlaðar	mæli-
einingar.

Nemendur	mæla	ennfremur	
ummál	marghyrninga,	áhersla	er	
lögð	á	að	þeir	skilji	flatarmáls-
mælingar,	geri	sér	grein	fyrir	
tengslum	lengdar,	breiddar	og	
flatarmáls	rétthyrninga	og	geti	
reiknað	út	flatarmál	þríhyrninga.

Auk	þessa	er	í	kaflanum	kynnt	
notkun	mælikvarða	til	að	reikna	
raunverulegar	stærðir	og	til	að	
stækka	og	minnka	myndir.
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 5.1 Hans þarf að setja girðingu kringum lóðina sína. 
  Hann notar fimm fjalir á einn metra. 
  Hve margar fjalir þarf hann að kaupa?
 
 5.2 Þóra ætlar að mála girðinguna.  
  Hún notar 1 lítra af málningu á 90 fjalir.

 a Hvað þarf Þóra mikla málningu?

 Þóra ætlar að sá grasfræi á flötina fyrir framan húsið.
 Hún notar 1 poka af fræjum fyrir 20 m2.

 b Hvað þarf hún marga poka? 

  
 5.3 Pétur ætlar að leggja hellur á innkeyrsluna við bílskúrinn. 
  Hver hella er 50 cm · 50 cm að stærð. 

  a Hve margar hellur þarf Pétur fyrir 1 m2?

 b Hve margar hellur þarf í innkeyrsluna?

5

1 m 

1m21m

{

■ Hvað er gólfflötur bílskúrsins stór? 
(48 m2.)

■ Hvernig fannstu það? (Til dæmis eru 
6 m2 í hverri röð og síðan lagði ég 
saman 6 + 6 + 6 + … 8 sinnum,  
6 • 8 = 48.)

 Bls. 5
Ætlunin er að nemendur vinni þessi 
tiltölulega erfiðu verkefni sam-
eiginlega eða í 3–4 manna hópum. 
Um er að ræða eins konar þrauta-
lausnir og nemendur mega gjarnan 
nota vasareikni við útreikningana. 
Aðalatriðið er að nemendur geti 
sjálfir fundið leiðir til að leysa verk-
efnin.

Nr. 5.1 
Nemendur finna ummál lóðarinnar 
með því að telja reiti og margfalda 
fjölda þeirra með 5 til að finna hve 
margar fjalir fara í girðinguna. Þetta 
er háð því að fjalir séu einnig not-
aðar í hliðið. Finnist nemendum það 
ekki góð hugmynd geta þeir dregið 
frá fjalirnar sem þarf í lengd hliðsins.

Nr. 5.2a
Nemendur reikna hve mikla máln-
ingu þarf í girðinguna þegar hver 
lítri dugar á 90 fjalir. Þetta má gera 
með því að deila í heildarfjölda fjala 
með 90 eða með því að reikna með 
því að hver lítri dugi á 90 : 5 = 18 
metra. 

Nr. 5.2b
Nemendur reikna út hve mikið 
grasfræ þarf þegar hver pakki dugar 
á 20 m2.

Nr. 5.3
Nemendur finna hve margar hellur 
þarf til að helluleggja innkeyrsluna 
að bílskúrnum. Best er að finna 
fyrst hve margar hellur þarf á einn 
fermetra og síðan hve margar hellur 
á alla innkeyrsluna. Kennari getur 
teiknað fermetra í réttri stærð á 
töfluna og útbúið blöð í stærðinni 
50 cm • 50 cm sem nemendur 
líma inn í fermetrann. Þá sést vel 
að fjórar slíkar hellur þarf á einn 
fermetra. Ef þetta er ekki gert sýni-
legt fyrir nemendum á þennan hátt 
munu margir þeirra vera í þeirri trú 
að ein hella þeki hálfan fermetra. 
Síðar í kaflanum er gerð tillaga um 
að nemendur búi sér til fermetra úr 
pappír.

Auðveldari	verkefni
Þessi verkefni eru tiltölulega erfið 
og því er rétt að leyfa nemendum 
að nota vasareikni við útreikning-
ana. Einnig má gera verkefnin áþreif-
anlegri með því að nota rúðunet í 
stærðinni 28 • 20 reitir (einnig má 
nota verkefnablað 5.133 (Uppdráttur 
af húsi og garði)). Á myndinni geta 
nemendur t.d. litað 20 reiti í senn 
á grasflötinni og síðan talið hve 
slík svæði eru mörg. Þannig finna 
þeir hve marga fræpakka þarf á alla 
flötina.

Erfiðari	verkefni	og	raunverk-
efni
Búa	til	grunnmyndir
Látið nemendur búa til á rúðu-
strikuð blöð kort svipuð því sem er 
á bls. 5. Nemendur geta einnig búið 
til svipuð verkefni hver fyrir annan.

Kennari getur sett fram nokkur 
skilyrði fyrir þessum verkefnum, 
t.d.:
1. Lóðin á að vera milli 600 m2 og 

900 m2. 
2. Húsið á að ná yfir frá 100 m2 til 

120 m2.
3. Nokkur blómabeð eiga að vera á 

lóðinni sem samtals þekja 10 m2.
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5 • Mælingar

Lengdarmælingar

 5.4 Hvaða mælieining hentar best til að mæla

 a   dyr

 b   skrúfu

 c   fullorðinn mann

 5.5 Skrifaðu mm, cm, m eða km fyrir aftan tölurnar þannig  
  að þær tákni rétta lengd.

 a  Hæð húss er 8 …
 b Fjarlægðin milli Reykjavíkur og Egilsstaða er 696.
 c Lengd humars er 15 …
 d Lengd pennaveskis er 24 …
 e Lengd bíls er 4 …
 f Þykkt bókar er 25 …

6

Mælieiningar
Þegar við mælum lengdir notum 
við mælieiningar eins og:
• millimetra, mm
• sentimetra, cm
• desimetra, dm
• metra, m
• kílómetra, km

 d   farsíma

 e   vegalengd

 f   flutningabíl

Sýnidæmi

Settu rétta mælieiningu við tölurnar þannig að þær tákni rétta lengd.

 a Hæð kirkjunnar er 20.
 b Lengd skjaldbökunnar er 17.

a 20 m
b 17 cm

Vík 5 km

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 6
Samræðumynd	og	fróðleiksreitur
Kennari útskýrir fyrir nemendum 
að venjulega eru lengdir mældar í 
ákveðnum mælieiningum. Stundum 
er hægt að bera saman lengdir á 
áþreifanlegan hátt án mælieininga, 
t.d. þegar athugað er hvort tveggja 
barna er hærra með því að láta 
þau snúa bökum saman. Stundum 
er mælt  með óstöðluðum mæli-
einingum, t.d. með fótarlengd. Í 
þeim tilvikum kemur upp vandamál 
við að fá nákvæma niðurstöðu því 
að menn eru með misstóra fætur. 
Þegar við mælum hins vegar með 
t.d. metra þá nota allir sömu lengd-
ina, sömu mælieininguna.

Þegar mælt er skiptir miklu að 
mælitækin skarist ekki eða bil verði 
ekki á milli þeirra.

Ræðið við nemendur um ólíkar  
aðstæður þar sem lengdir eru mældar.
– Þegar smíða skal eitthvað eða 

byggja er afar mikilvægt að mæl-
ingar séu nákvæmar þar sem að 
öðrum kosti kunna hlutirnir eða 
byggingarnar að verða skakkar og 
hinir ýmsu hlutar passa þá ef til 
vill ekki saman. Oft þarf að mæla 
nákvæmlega upp á millimetra.

– Þegar ætlunin er að sauma þarf 
einnig að mæla nákvæmlega þar eð 
ella mun flíkin ef til vill ekki passa 
á þann sem á að nota hana eða 
gardínurnar, hvor sínum megin við 
gluggann, verða missíðar.

– Í mörgum íþróttagreinum eru not-
aðar lengdarmælingar (í langstökki, 
þrístökki, hástökki o.s.frv.)

– Einnig þarf að mæla af nákvæmni í 
íþróttagreinum eins og langhlaupi 
og spretthlaupi, skíðaíþróttum og 
fleiri slíkum greinum. Sem dæmi 

má nefna að maraþonhlaup á að 
vera nákvæmlega 42.195 metrar.

– Þegar við ökum bíl segja vega-
skiltin til um fjarlægðir í km og 
erlendis eru þær oft gefnar upp í 
mílum (1 ensk míla er 1609 m). 

– Þegar við ökum milli staða áætl-
um við vegalengdir í kílómetrum. 
Þá er ekki nauðsynlegt að gefa 
vegalengdirnar upp á nákvæmari 
hátt, t.d. í metrum.

Mælt er með að kennari rifji upp 
mælieiningar til að mæla lengdir og 
hvernig þær eru skammstafaðar.

Nr. 5.4
Nemendur velja mælieiningar til 
að mæla hinar mismunandi lengdir. 
Á Íslandi má flutningabíll ekki vera 

lengri en 18,5 m og þar af má eftir-
vagninn ekki vera meira en 12 m. 
Gott er að láta nemendur mæla 
einhverja þá hluti, sem fjallað er 
um í verkefninu, og að þeir upplifi 
lengdirnar í raun og veru. 
■ Hvaða mælitæki henta til að mæla 

lengd á skrúfu? (T.d. reglustika.)
■ Hversu nákvæmlega þarf að mæla 

lengdina á flutningabílnum? (Ef til 
vill í sentimetrum eða desimetrum.)

■ Með hverju getum við þá mælt? 
(Tommustokk eða málbandi.)

Nr. 5.5
Nemendur skrifa hvaða mælieining 
er notuð til að málin séu rétt. 
Kennari biður nemendur að breyta 
um mælieiningu:
■ Hvað er hús hátt? (8 m.)

Viðfangsefni
■ Lengdarmælingar
■ Að giska á, mæla, bera saman 

og skrá lengdir og fjarlægðir í 
km, m, cm og mm

■ Mælieiningar fyrir lengdir og 
breyting úr einni mælieiningu 
í aðra

Búnaður
■ Reglustika
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5.6  Mældu lengd strikanna. 
  Gefðu málin upp bæði í millimetrum og sentimetrum.
 AB = 11 mm = 1,1 cm

5.7  Skrifaðu í millimetrum:

 a 1,4 cm b 2,6 cm c 10 cm d 7,9 cm e 14 cm

5.8  Skrifaðu í sentimetrum:

 a 12 mm b 18 mm c 86 mm d 1 dm e 4,5 dm

7

1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 
B 

B 

C 

D 

C 

E 

D 

F 

E 
F 

G 

G H 

H I 

1 cm = 10 mm

1 m = 10 dm = 100 cm
1 dm = 10 cm = 100 mm
1 cm = 10 mm

■ Hve hátt er það í sentimetrum? 
(800 cm.)

 Bls. 7
Kennari notar töflureglustiku til að 
gera tengsl hinna ýmsu mælieininga, 
m, dm, cm og mm, sýnileg. Hann 
rifjar upp að skipta má metra í 10 
desimetra, desimetra má skipta í 10 
sentimetra og sentimetra má skipta 
í 10 millimetra.

Kennari dregur lítið strik á 
töfluna, t.d. 12,5 cm á lengd. Hann 
mælir strikið og í ljós kemur að það 
er milli 12 cm og 13 cm á lengd.
■ Ef skrifa á hvað þetta strik er langt 

og gefa málið upp í sentimetrum,  
hvernig skrifa ég það? (12,5 cm. 
Strikið er 12 cm og 5 mm.)

Nr. 5.6
Nemendur mæla lengd strikanna 
með reglustiku og gefa málið upp 
bæði í mm og í cm (sem tugabrot).

Nr. 5.7
Nemendur breyta málinu í liðum 
a–e í millimetra.

Nr. 5.8
Nemendur breyta málinu í liðum 
a–e í sentimetra.

Auðveldari	verkefni
Látið nemendur framkvæma 
lengdarmælingar með reglustiku. 
Þeir mæla upp á millimetra og gefa 
niðurstöðurnar upp bæði í milli-
metrum og í sentimetrum með 
tugabroti.

Fara má í ýmis spil til að æfa 
nákvæma mælingu. Til dæmis má 
skipuleggja keppni um að gefa papp-
írskúlu úr samankrumpuðu A5-blaði 
selbita til að reyna að komast eins 
nærri marki og mögulegt er, sjá 
kaflann Raunverkefni hér á eftir.

Erfiðari	verkefni
Lengdir	á	slöngum
Felið nemendum það verkefni að leita 
á netinu og finna lengd slangnanna:
– kóbraslanga
– höggormur
– anakonda
– pýtonslanga

– snákur
– mambaslanga
– bóaslanga

Tillögur um fleiri spurningar:
– Hvaða slanga er lengst?
– Hve mikill munur er á lengstu og 

stystu slöngunni?
– Hvað heitir lengsta slangan í 

Afríku? Í Asíu? Í Suður-Ameríku? Í 
Evrópu? Í Ástralíu?

Raunverkefni	
Hver	kemst	næst	markinu?
Látið nemendur fara í keppni um 
hver kastar næst ákveðnu marki. 
Þeir geta
– kastað skutlu
– rúllað kúlu
– gefið samanvöðluðu A5-blaði  

selbita 
Nemendur mæla hve langt þeir eru 
frá markinu og velja sigurvegara 
hverrar umferðar. Gott er að skrá 
málin í töflu. Mikilvægt er að allir 
nemendur geri sínar mælingar í stað 
eins frá hverjum hópi.

Til að gera þetta erfiðara má fá 
nemendum það verkefni að leggja 
saman sín þrjú bestu köst. Þá vinnur 
sá sem er með lægstu summuna.

Ágiskun	og	röðun	eftir	lengd
Nemendur vinna í hópum. Hver 
hópur finnur 10 mismunandi hluti, 
annaðhvort utanhúss eða í kennslu-
stofunni. Síðan leggja nemendur alla 
hlutina í röð frá þeim stysta til þess 
lengsta.

Biðjið nemendur að giska á hve 
langur hver hlutur er. Hóparnir 
ræða saman og skrifa ágiskunina 
niður á blöð sem þeir leggja við 
hvern hlut. Því næst mæla þeir með 
reglustiku og athuga hvort þeir hafi 
giskað á rétta lengd.
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 5.9 Teiknaðu strikin. Skráðu lengdirnar bæði í cm og mm.

 AB = 21 mm EF = 95 mm

 BC = 6,5 cm FG = 21 cm

 CD = 89 mm GH = 8,3 cm

 DE = 16 cm HI  = 117 mm

 5.10 a Mældu ýmsa hluti.
   Gefðu málin upp í mm, cm og dm.
 b Veldu þrjá hluti, mældu og skráðu  
  málin í töfluna.

8

Strik: Strik er hluti beinnar línu milli tveggja punkta:

Lína: Bein lína er óendanleg í báðar áttir.

Ferill: Strik sem getur verið bogið.

A B 

mm cm dm

220 mm 22 cm 2,2 dm

1b

4
2

Stika
n e m e n d a b ó kStika býður upp á sveigjanleika í stærðfræðikennslunni með því gefa kennurum möguleika 

á að nota mismunandi kennsluaðferðir og styðja þá í þeirri viðleitni. STIKA felur í sér örvandi, 
innihaldsríkan og skemmtilegan leiðarvísi til stærðfræðinnar.

Áhersla er lögð á:
• Hagnýt, fjölbreytileg verkefni þar sem tækifæri gefast til að rannsaka og skapa. 
• Einstaklingsmiðað nám sem felur jafnframt í sér sameiginlega námsreynslu  

nemendahópsins.
• Örugga framvindu námsins og skýr fagleg markmið í samræmi við námskrá.

Megineinkenni Stiku:
• Tengir saman fræðilega umfjöllun og hagnýt verkefni.
• Fjallað er markvisst og ítarlega um hvern námsþátt í nokkurn tíma.
• Textar eru stuttir og auðlesnir.
• Kennslan er löguð að nemendum með mismunandi námsgetu.
• Hagnýtar og notendavænar kennarabækur fylgja.
• Markmið hvers kafla eru nákvæmlega tilgreind. 

Stika 1 samanstendur af:
• nemendabókum 1a og 1b
• kennarabókum 1a og 1b
• æfingaheftum 1a og 1b
• verkefnum til ljósritunar 1a og 1b

Höfundar: 
Bjørnar Alseth
Gunnar Nordberg
Mona Røsseland

Hanna Kristín Stefánsdóttir þýddi og staðfærði.

Stærðfræði fyrir grunnskóla

NÁMSGAGNASTOFNUN
07082

Stika

A
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e
th

  N
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a
b

ó
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S
tik

a
    1

b

7
8 – 28

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 8
Fróðleiksreiturinn
Kennari útskýrir fyrir nemendum 
skilgreiningarnar á striki, línu og 
ferli. Leggið áherslu á muninn milli 
þeirra. Ástæðan fyrir því að í skil-
greiningunni stendur að ferill geti 
verið boginn er sú að ferill getur 
einnig verið beinn. Slíkur ferill getur 
t.d. komið fyrir í línuritum.

Nr. 5.9
Nemendur teikna strik í uppgefinni 
lengd. Strik afmarkast greinilega af 
punktum í báðum endum. Í stærð-
fræði er þetta sýnt með því að 
draga stutt þverstrik við hvorn 
enda.

Nemendur skrá málin bæði í mm 
og cm (sem tugabrot).

Nr. 5.10
Nemendur mæla lengd penna-
stokks, strokleðurs, blýants og 
nemendabókarinnar. Síðan velja þeir 
sjálfir ýmsa hluti og skrá lengdina 
með mismunandi mælieiningum. 
Mikilvægt er að nemendur skilji 
hvers vegna breyting milli mæliein-
inga verður eins og hún er; ekki er 
eftirsóknarvert að þeir læri einungis 
reglu um „að flytja kommuna“.
■ Hve margir millimetrar var strok-

leðrið þitt? (Til dæmis 65 mm.)
■ Hvað eru það margir sentimetrar? 

(6,5 cm.)
■ Hvers vegna er það sama lengdin 

og 65 mm? (Vegna þess að 6 cm 
er 60 mm (eða öfugt) og síðan eru 
5 mm í viðbót en það eru 5 tíundu-
hlutar úr cm.)

 Bls. 9
Nr. 5.11
Nemendur eiga að finna lengd ferl- 
anna. Látið nemendur sjálfa finna út 
úr því hvernig þeir fara að. Hægt 
er að láta reglustiku hlykkjast eftir 
ferlunum eða leggja band eða þráð 
eftir ferlinum og mæla síðan bandið. 
Biðjið 5–10 nemendur að segja hvaða 
mál þeir fengu. Kennari skrifar öll málin 
á töfluna og ræðir við nemendur:
■ Athugum nú nákvæmni í mælingum. 

Er í lagi að þið fenguð mismunandi 
niðurstöður? (Já, eiginlega, það er  
erfiðara að mæla feril nákvæmlega 
en beint strik.)

■ Hvað haldið þið að sé hið rétta 
mál? (Kannski miðgildið: Kennari og 
nemendur raða niðurstöðunum eftir 
stærð og nota töluna í miðjunni.)

Nr. 5.12
Nemendur mæla kringum höfuð 
sér, kringum stól og borð. Síðan 
velja þeir ýmsa hluti til að mæla í 
kringum, annaðhvort með málbandi 
eða snúru sem þeir mæla síðan á 
eftir. Loks skrá þeir niðurstöðurnar 
í töflu.

Auðveldari	verkefni
Kennari leggur aðaláhersluna á að 
mæla lengdir, annaðhvort með mál-
bandi eða með snúru sem síðan er 
mæld á eftir. Nokkrir nemendur 
munu örugglega þurfa á upprifjun 
að halda, svo og meiri þjálfun í að 
breyta úr einni mælieiningu í aðra.

Mælingadómínó	–	lengd
Sjá tilbúin dómínóspjöld á verkefna-

Viðfangsefni
■ Lengdarmælingar
■ Ummál
■ Staðlaðar mælieiningar til að 

mæla lengd og breyting úr 
einni mælieiningu í aðra

■ Tugabrot

Búnaður
■ Málband, tommustokkur eða 

reglustika
■ Snúra
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 5.11 Hvað eru ferlarnir langir?

 5.12 a Mældu ýmsa hluti. 
   Gefðu málin upp í cm, dm og m.

 b Veldu þrjá hluti, mældu og skráðu málin í töfluna.

9

cm dm m

A

B C

Hvernig geturðu 
mælt lengd á svona 

ferlum?

Hvernig get ég mælt
kringum þetta tré?

blöðum 5.134a–c (Mælingadómínó 
– lengd 1–3). Best er að plasta 
spjöldin áður en þau eru klippt út. 
Öðrum megin á dómínóspjöldunum 
eru desimetrar en hinum megin 
sentimetrar. Nemendur raða saman 
spjöldunum sem sýna sömu lengdir.

Þetta spil gefur viðbótarþjálfun í 
að breyta einni mælieiningu í aðra, 
þ.e. metrum, desimetrum, senti-
metrum og millimetrum.

Mælingalottó	(spil)	
Þetta spil gefur viðbótarþjálfun 
í að breyta einni mælieiningu í 
aðra, sjá verkefnablöð 5.135a–c 
(Mælingalottó). Spjöldunum er dreift 
á hvolf á borð. Nemendur draga tvö 
spjöld hver í senn. Ef spjöldin passa 
saman, t.d. passar spjaldið 15 cm 

við spjaldið 150 mm, þá heldur leik-
maðurinn slagnum. Ef þau passa ekki 
saman leggur leikmaður þau aftur á 
sama stað á borðinu. Sá vinnur sem 
hefur flesta slagi í lokin.

Erfiðari	verkefni	og		
raunverkefni
Giska	á	fjarlægðina
Nemendur byrja með autt A4-blað. 
Þeir setja á það tvo krossa sem 
þeir telja að séu í þeirri fjarlægð 
frá hvor öðrum sem gefin er upp. 
Þeir skrifa bókstaf við hvorn kross. 
Síðan setja þeir tvo nýja krossa og 
reyna aftur að áætla þá fjarlægð sem 
gefin er upp næst. Hér á eftir eru 
fjarlægðirnar, sem þeir eiga að giska 
á, og bókstafirnir sem á að skrá við 
krossana:

A–B: 8 cm C–D: 24 cm
E–F: 11 cm G–H: 19 cm
I–J: 13 cm K–L: 29 cm

Þegar nemendur hafa áætlað allar 
fjarlægðirnar með 12 krossum mæla 
þeir hve langt er á milli krossanna. 
Síðan reikna þeir út mismuninn frá 
hinni réttu fjarlægð.

Einnig má nota millimetra í stað 
sentimetra. Þá má láta nemendur 
giska á eftirfarandi fjarlægðir:

A–B: 27 mm C–D: 203 mm
E–F: 112 mm G–H: 188 mm
I–J: 55 mm K–L: 269 mm

Giska	á	vegalengdir	á		
skólalóðinni
Hér er um sams konar verkefni að 
ræða og lýst er hér fyrir framan 
nema að því leyti að nú giska nem-
endur á fjarlægðir í metrum úti á 
skólalóðinni. Tveir nemendur eru 
beðnir að stilla sér upp, t.d. 7 m 
hvor frá öðrum. Sá þriðji mælir  
fjarlægðina.

Ágiskunarkeppni
Enn ein aðferð er sú að kennari 
finnur til 10 spýtur eða greinar í 
mismunandi lengdum. Nemendur 
eiga, helst í litlum hópum, að koma 
upp að töflu og áætla lengd hverrar 
spýtu. Kennari merkir spýturnar 
með bókstaf eða tölu. Þetta geta 
einhverjir nemendur gert meðan 
aðrir vinna verkefnin í bókinni. 
Málin, sem þeir giska á, færa þeir 
inn í töflu, t.d.
 

Áætluð 
lengd

Mæld
lengd Mismunur

Þegar allir hóparnir hafa giskað 
á lengdirnar dreifir kennari spýt-
unum á hópana sem mæla þær 
af nákvæmni. Málin eru skrifuð á 
töfluna jafnóðum. Síðan reiknar 
hver hópmeðlimur út mismuninn 
frá ágiskun sinni og hinni réttu 
lengd. Loks reikna hóparnir út hve 
mikill mismunurinn varð samtals. Sá 
hópur vinnur sem er með minnstan 
samanlagðan mismun.
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Ummál

 5.13 Lárus ætlar að girða 
  kringum kanínurnar sínar.
 Hvað þarf hann langa girðingu?

 5.14 Hve langt er kringum svæðin í raunveruleikanum?

  a     

       b

      

       

10

<01.32>
B

d

c

1 cm  1 m

1 cm  1 m

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 10
Nr. 5.13
Nemendur finna ummál girðingar 
með því að mæla með reglustiku. 
Leggið áherslu á það sem mælt 
er: ummálið, lengd girðingarinnar, 
þ.e.a.s. vegalengdin kringum svæðið, 
sem kanínurnar eru á. Ummálið er 
því allt annað en flatarmálið sem er 
stærð svæðisins eða flatarins fyrir 
innan girðinguna.

Spyrjið nemendur hvort þeir 
viti hvað það þýðir þegar skrifað 
er 1:100. Þetta kallast mælikvarði 
og sýnir hversu mikið kortið er 
„minnkað“ miðað við raunveru-
leikann. Mælikvarðinn segir að 1 cm 
á teikningunni jafngildi 100 senti-
metrum, þ.e. 1 metra í raunveru-
leikanum.

Nr. 5.14
Nemendur mæla kringum svæðin, 
þ.e.a.s. myndirnar, með reglustiku. 
Gott er að skrá málið við hverja 
hlið allra myndanna; ummálið er 
summa hliðanna. Gætið þess að 
nemendur noti mælikvarðann 1:100, 
þ.e. 1 cm á myndinni samsvarar 1 m 
í raunveruleikanum.

 Bls. 11
Samræðumynd
Ræðið við nemendur um hvernig 
þeir geti teiknað myndir á punkta-
blað (eða búið þær til á pinnabretti 
með teygjum). Leggið áherslu á að 
bilin milli punktanna eru notuð sem 
mælieiningar. Í nemendabók er 1 
cm milli punktana þannig að hentugt 
er að nota bilin sem mælieiningu. 
Hins vegar er oft lengra milli nagl-
anna á pinnabretti.

■ Krúsi segir að ummálið sé 8. 
Hvernig getum við gengið úr skugga 
um að það sé rétt? (Það eru 8 bil 
milli punktanna.)

Nr. 5.15
Nemendur finna ummál myndanna. 
Fjarlægðin milli tveggja punkta er  
1 mælieining þótt bilið sé ekki endi-
lega 1 cm.

Nr. 5.16
Nemendur búa til alls kyns myndir 
á pinnabretti eða punktablað. Nota 
má ljósritunarblað 1 (Punktablað) 
aftast í þessari bók. Noti nemendur 
pinnabretti þurfa þeir að teikna 
myndirnar jafnóðum á punktablað.

Nemendur búa fyrst til tvo mis-
munandi rétthyrninga með ummálið 

8, síðan þrjár mismunandi myndir 
með ummálið 12. Í síðasta verk-
efninu velja þeir sjálfir ummálið og 
teikna myndir með því ummáli.

Auðveldari	verkefni
Látið nemendur námunda málið á 
bls. 10 að næsta sentimetra.

Erfiðari	verkefni
■ Hve margar mismunandi myndir 

með ummálið 8 er hægt að teikna? 
(Tvo rétthyrninga og einn marg-
hyrning í viðbót, eins og L í laginu.)

■ Hve margar mismunandi myndir 
með ummálið 10 er hægt að 
teikna? (Fimm, allar aðrar eru 
spegilmyndir af þeim eða þeim 
hefur verið snúið.)

Viðfangsefni
■ Ummál rúmfræðilegra  

forma og mynda og ummál  
á pinnabretti

 
Búnaður
■ Punktablað (ljósritunarblað 1 

(Punktablað) aftast í  
þessari bók)

■ Ef til vill pinnabretti
■ Reglustika
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 5.15 Hvert er ummál myndanna?

   a       b

 5.16 Búðu til mismunandi myndir á punktablað.
 

 a Búðu til að minnsta kosti tvo mismunandi  
  rétthyrninga sem hafa ummálið 8.

 b Búðu til að minnsta kosti þrjár mismunandi  
  myndir sem hafa ummálið 12.

 c Veldu annað ummál. Búðu til mismunandi myndir
  með því ummáli.

Ummál: Lengdin kringum 
mynd eða hlut.

<01.38>
B

2 

2 

2 2 

Ummál myndarinnar er
2 + 2 + 2 + 2 = 8.

Þetta eru tvær
lengdareiningar!

Raunverkefni
Finna	ummál	rúmfræðimynda
Biðjið nemendur að teikna nokkra 
ílanga rétthyrninga og ferninga á 
blað. Biðjið þá síðan að mæla lengd 
og breidd (eða lengri og styttri hlið) 
rétthyrninganna og einungis eina 
hlið ferninganna. Nemendur skrá 
málin við hliðarnar. Síðan skiptast 
þeir á blöðum við bekkjarfélaga sem 
finna ummál myndanna án þess að 
mæla.

12 cm

5 
cm

Nemendur geta einnig teiknað 
óreglulegar myndir og skiptast síðan 

á blöðum. Þá þurfa þeir að mæla 
myndir hver annars. Ef myndirnar 
eru teiknaðar með óreglulegum 
ferlum má ef til vill nota band eða 
þráð eins og lýst er í kaflanum 
Auðveldari verkefni á bls. 8.

Búa	til	myndir	á	pinnabretti		
og	finna	ummálið
Nemendur nota teygjur og búa til 
ýmsar myndir á pinnabretti. Síðan 
finna þeir út hvert ummál þeirra er.

Nemendur eiga að teikna mynd-
irnar, sem þeir búa til á pinnabrettið, 

jafnóðum á punktablað þar sem þær 
að öðrum kosti hverfa þegar teygj-
urnar eru fjarlægðar. Þeir nota bilið 
milli naglanna sem mælieiningu til að 
mæla hliðarnar.

Nemendum má fá það verkefni 
að búa til myndir sem eru t.d. 12, 
16 eða 20 að ummáli. Þeir bera 
síðan myndirnar sínar saman við 
myndir bekkjarfélaga. Urðu allar 
myndirnar eins í laginu? Þetta mun 
færa þeim heim sanninn um að afar 
ólíkar myndir geta haft sama ummál. 
Einnig má biðja nemendur að búa til 
rétthyrninga með ummálið 20. Hve 
marga mismunandi rétthyrninga geta 
þeir búið til?

Ummál	rúmfræðilegra	mynda	
með	eldspýtum
Búnaður: 8 eldspýtur handa hverju 
nemendapari.

Nemendur vinna saman tveir og 
tveir. Hvert par fær 8 eldspýtur. 
Með þeim búa nemendur til eins 
margar mismunandi myndir og þeir 
geta. Biðjið þá að teikna myndirnar 
í reikningsheftin sín.
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skrive målene på sidene. Så bytter de 
ark, og den andre eleven skal nå finne 
omkretsen av figurene uten å måle.

De kan også få tegne noen irregulære 
figurer, og så bytte ark. Da må den 
andre eleven måle. Dersom figurene 
består av kurver, kan de kanskje ha 
fordel av å bruke en tråd som 
beskrevet under forenkling.

Lag figurer på spikerbrett og finn 
omkrets
Bruk strikk, og lag forskjellige figurer 
på brettet. Finn ut hvor stor omkrets 
hver figur har.

Elevene bør tegne figurene de lager 
på spikerbrettet på prikkark etterpå, 
ellers blir de borte når strikkene 
fjernes. Bruk mellomrommet mellom 
prikkene til å måle lengden av sidene 
til figurene.

Elevene kan få i oppgave å lage 
figurer med en omkrets på for eks-
empel 12, 16 eller 20. Sammenlign 
figurene de kommer fram til. Ble alle 
like i fasong? Dette vil gi dem en erfa-
ring om at svært ulike figurer kan ha 
lik omkrets. Vi kan også be dem lage 
rektangler med en omkrets på 20. 
Hvor mange ulike rektangler klarer 
de å lage?

Omkrets av geometriske figurer 
med fyrstikker
Utstyr: 8 fyrstikker til hver elev-
gruppe

Elevene kan arbeide sammen to og 
to. Hver gruppe får åtte fyrstikker, og 
av dem skal de lage så mange ulike 
geometriske figurer som mulig. Be 
dem tegne figurene i bøkene sine.

5 
cm

12 cm

www.gyldendal.no/multi
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5.15 Hva er omkretsen av figurene?

a b

5.16 Lag forskjellige figurer på prikkark.

a Lag minst to forskjellige rektangler med 
omkrets 8.

b Lag minst tre forskjellige figurer med 
omkrets 12.

c Velg en annen omkrets. Lag forskjellige 
figurer med denne omkretsen.

Omkrets: Lengden rundt 

en figur.

<01.38>
B

2

2

2 2 

Figuren har omkrets: 
2 + 2 + 2 + 2 = 8

Det var to lengder!

Mine ideer
....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................
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 5.17 Finndu ummál myndanna. Mældu með reglustiku.

A

E

B

C

F

D

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 12 
 Nr. 5.17
Nemendur mæla allar hliðar marg-
hyrninganna með reglustiku, skrá 
málin og leggja þau að lokum saman 
til að finna ummálið. Biðjið þá að 
gefa ummálið upp bæði í mm og cm.

 Bls. 13 
Nr. 5.18
Taflan sýnir hliðarlengdir og ummál 
mismunandi þríhyrninga en nokkrar 
tölur vantar. Nemendur reikna út 
hvaða tölur það eru. Gott er ef þeir 
sýna á greinargóðan hátt hvernig 
þeir finna tölurnar sem vantar í 
töfluna. Gæta þarf þess að nem-
endur skrifi mælieininguna sem á við 
hverja tölu, t.d. í a-lið: 19 cm.

Nr. 5.19
Taflan sýnir hliðarlengdir og ummál 
mismunandi ferhyrninga en nokkrar 
tölur vantar. Nemendur reikna út 
hvaða tölur það eru. Gæta þarf þess 
að þeir skrifi mælieininguna sem á 
við hverja tölu.

Nr. 5.20
Nemendur geta unnið þetta verk-
efni saman tveir og tveir en báðir 
verða samt sem áður að skrifa 
lausnirnar í reikningsheftin sín.

Nemendur finna fyrst fimm hluti 
sem þeir halda að hafi ummálið 
um það bil 10 cm. Þeir skrá 
niður ummálið sem þeir halda að 
hver hlutur hafi. Síðan finna þeir 
nákvæmt ummál með mælingu og 
reikna hve langt þeir voru frá réttu 
máli í ágiskun sinni. Nota má snúru 

sem mælitæki og síðan mæla þeir 
snúruna eftir á með reglustiku.

Þar næst endurtaka þeir verk-
efnið með hlutum sem þeir telja að 
hafi meira en 50 cm ummál. Ástæða 
þess að nemendur eru látnir finna 
hluti með meira en 50 cm ummál 
en ekki um það bil 50 cm er sú 
að þeir munu finna fleiri ólíka hluti 
með því móti.

Auðveldari	verkefni
Á bls. 12 geta nemendur námundað 
að næsta sentimetra og notað 
það við útreikninga. Þannig verða 
tölurnar auðveldari í samlagningu og 
þeir geta einbeitt sér að því að skilja 
hvað ummál er. Þetta á einkum 
við nemendur sem eiga erfitt með 
reikning með tugabrotum.

Erfiðari	verkefni	
Heilabrot
a Ummál rétthyrnings er 50 cm. 

Lengd rétthyrningsins er fjórum 
sinnum stærri en breiddin. Hve 
langar eru hliðarnar?

b En ef ummálið hefði verið 70 cm?
c En ef ummálið hefði verið 

minna en 50? Finnið allar mögu-
legar lausnir þar sem ummálið 
er minna en 50 cm og lengd allra 
hliðanna í heilum sentimetrum.

d Hvert haldið þið að ummálið 
verði ef breiddin er 6 cm, 8 cm,  
9 cm og 10 cm?

e Getið þið fundið út hvers vegna 
ummálið í rétthyrningi, þar sem 
lengri hliðin er fjórum sinnum 
lengri en sú styttri, er 10 sinnum 
stærra en styttri hliðin?

Viðfangsefni
■ Lengdarmælingar
■ Ummál
■ Að reikna með tugabrotum
■ Að giska á ummál

Búnaður
■ Reglustika, málband
■ Ef til vill snúra
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 5.18 Hvaða tölur vantar í töfluna?

  a
  b
  c
  d
  e
  f
  g

 5.19 Hvaða tölur vantar í töfluna?

  a 
  b 
  c 
  d 

  e 

  f 
  g 

 5.20 a Finndu fimm hluti sem þú heldur að hafi ummál sem  
   er um það bil 10 cm. Mældu ummálið af nákvæmni.  
   Finndu mismuninn á ágiskuninni og nákvæmri mælingu.

 b Finndu fimm hluti sem þú heldur að hafi ummál sem  
  er stærra en 50 cm. Mældu ummálið af nákvæmni.  
  Finndu mismuninn á ágiskuninni og nákvæmri mælingu.

 Búðu til töflu og skráðu 
 niðurstöðurnar.

Hlið 1 Hlið 2 Hlið 3 Ummál

6 cm 5 cm 8 cm

13 cm 9 cm 17 cm

8 cm 18 cm 43 cm

46 cm 55 cm 187 cm

69 cm 102 cm 227 cm

98 m 120 m 323 m

347 m 183 m 744 m

Hlið 1 Hlið 2 Hlið 3 Hlið 4 Ummál

5 cm 5 cm 9 cm 6,5 cm

95 mm 65 mm 95 mm 65 mm

75 cm 99 cm 50 cm 308 cm

4,5 cm 5,5 cm 7,5 cm 22,5 cm

106 m 73 m 92 m 321 m

3,5 cm 8,1 cm 6,7 cm 23,8 cm

4,4 m 5,5 m 3,1 m 6,3 m

Hlutir
Ummál 
ágiskun

Ummál  
mæling

Mismunur

13

Lausnir:
a Breiddin er 5 cm og lengdin 20 

cm.
b Breiddin er 7 cm og lengdin 28 

cm.
c Allar mögulegar lausnir með 

ummál minna en 50 cm eru:
 b = 1 cm; l = 4 cm; U = 10 cm
 b = 2 cm; l = 8 cm; U = 20 cm
 b = 3 cm; l = 12 cm; U = 30 cm
 b = 4 cm; l = 16 cm; U = 40 cm
d Tilgangurinn er sá að nemendur 

uppgötvi mynstrið sem felst í að 
ummálið verður 10 sinnum lengra 
en styttri hliðin (breiddin).

 b = 6 cm; U = 60 cm
 b = 8 cm; U = 80 cm
 b = 9 cm; U = 90 cm
 b = 10 cm; U = 100 cm

e 

4a

a a

4a

U = a + 4a + a + 4a = 10a

Raunverkefni	
Hnitakerfisspil
Búnaður: Spilastokkur, hnitakerfi 
(verkefnablað 5.136 (Hnitakerfi)).
Spilið er fyrir tvo leikmenn.

Leikmenn draga tvö spil til skiptis 
sem tákna hnit 
punkts. Þeir 
finna punktinn í 
hnitakerfinu og 
merkja hann. 

Ás táknar 1 en ekki 14 og kóngur 
táknar 0. Dragi leikmaður t.d. 2 og 7 
getur hann annaðhvort merkt punkt-
inn (2,7) eða (7,2). Þetta verður 
punktur nr. 1.

Næst þegar sami leikmaður dregur 
spil fær hann nýjan punkt sem 
verður punktur nr. 2. Leikmenn 
draga alls 10 spil og fá þannig 
fimm punkta. Þeir draga strik milli 
punktanna og búa þannig til fimm-
hyrning. Að lokum mæla þeir lengd 
allra hliða fimmhyrningsins og leggja 
þær saman til að finna ummálið. Sá 
vinnur sem hefur stærra ummál.
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c Alle mulige løsninger med omkrets 
under 50 cm er:

b = 1 cm, l = 4 cm, O = 10 cm
b = 2 cm, l = 8 cm, O = 20 cm
b = 3 cm, l = 12 cm, O = 30 cm
b = 4 cm, l = 16 cm, O = 40 cm

d Målet er at elevene skal oppdage 
mønsteret med at omkretsen blir 
10 ganger lengre enn målet på den 
korteste siden (bredden)
b = 6 cm, O = 60 cm
b = 8 cm, O = 80 cm
b = 9 cm, O = 90 cm
b = 10 cm, O = 100cm

O = a + 4a + a + 4a = 10a

Flere aktiviteter
Koordinatspill
Utstyr: Kortstokk, koordinatsystem 
(Kopioriginal 5.136 i Kopiperm 5–7)

Elevene spiller mot hverandre i par 
eller grupper. De trekker to kort 
annenhver gang. De finner det punktet 
i koordinatsystemet som bestemmes 
av de to kortene, og merker av det. 
Ess betyr 1 og ikke 14, og konge betyr 
0. Om de for eksempel trekker 2 og 7, 
kan de enten merke av punktet (2,7) 
eller (7,2). Dette blir punkt nr. 1. 

05_05_1

Neste gang de trekker kort, får de et 
nytt punkt som blir punkt nr. 2. De 

skal trekke ti kort til sammen, slik at 
de har fem punkter. De setter da 
streker mellom punktene og lager en 
femkant. Til slutt måler de lengden av 
alle kantene i figuren og legger dem 
sammen til omkretsen av femkanten. 
Den med lengst omkrets vinner. Det 
vil derfor være lurt å velge punkter 
som ligger lengst mulig vekk fra for-
rige punkt de satte.

05_05_1

Spill: Kast terning og tegn figur
Utstyr: To terninger til hver gruppe, 
timeglass, ruteark med ruter på 
1 cm · 1 cm

To elever spiller mot to andre. 
Første par kaster to terninger og 
multipliserer antall øyne med hver-
andre. Svaret bestemmer omkretsen 
av de figurene som neste par skal 
tegne. Det andre paret får nå ett 
minutt eller den tiden det tar før 
timeglasset renner ut, til å tegne så 
mange forskjellige figurer som mulig 
med den oppgitte omkretsen. Når 
tiden er gått ut, kontrollmåler det 
første paret om de har tegnet riktig. 
For hver figur med riktig omkrets får 
de to poeng, mens figurer med feil 
omkrets gir ett minuspoeng.

Så bytter parene roller. Det andre 
paret kaster terninger, og det første 
paret tegner figurer. Etter et visst 
antall omganger ser lagene hvem som 
har fått flest poeng.

Dersom dere ikke har timeglass, 
kan læreren eller en elev ta tiden, og 
starte og stoppe tegningen.

4a

4a

a a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
0 

5 

6 

7 

4 

3 

2 

1 

12 

Koordinatsystem 4 

11 

10 

9 

8 

14 15 16 17 18 19 

5.18 Hvilke tall mangler i tabellen?

a
b
c
d
e
f
g

5.19 Hvilke tall mangler i tabellen?

a
b
c
d
e
f
g

5.20 a Finn fem ting du tror har en omkrets på omtrent 10 cm.
Mål omkretsen nøyaktig. Finn forskjellen mellom det du
gjettet, og det du målte.

b Finn fem ting du tror har en omkrets større enn 50 cm.
Mål omkretsen nøyaktig. Finn forskjellen mellom det du
gjettet, og det du målte.

Lag en tabell, og skriv 
inn resultatene dine.

www.gyldendal.no/multi
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Side 1 Side 2 Side 3 Omkrets

6 cm 5 cm 8 cm

13 cm 9 cm 17 cm

8 cm 18 cm 43 cm

46 cm 55 cm 187 cm

69 cm 102 cm 227 cm

98 m 120 m 323 m

347 m 183 m 744 m

Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Omkrets

5 cm 5 cm 9 cm 6,5 cm

95 mm 65 mm 95 mm 65 mm

75 cm 99 cm 50 cm 308 cm

4,5 cm 5,5 cm 7,5 cm 22,5 cm

106 m 73 m 92 m 321 m

3,5 cm 8,1 cm 6,7 cm 23,8 cm

4,4 m 5,5 m 3,1 m 6,3 m

Ting
Gjettet
omkrets

Målt
omkrets

Forskjell

Mine ideer
....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................
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Kasta	teningi	og	teikna	mynd	
(spil)
Búnaður: Tveir teningar, tímaglas, 
rúðustrikað blað með reitum í 
stærðinni 1 cm x 1 cm.

Spilið er fyrir fjóra nemendur 
þar sem tveir spila á móti hinum 
tveimur.

Fyrra parið kastar tveimur 
teningum og margfaldar saman töl-
urnar sem upp koma. Svarið táknar 
ummál mynda sem hitt parið á að 
teikna. Síðara parið fær eina mínútu 
eða þann tíma, sem það tekur sand-
inn í tímaglasinu að renna niður, 
til þess teikna eins margar myndir 
og hægt er með ummálinu sem 
fyrra parið fékk. Þegar tíminn er 
liðinn mælir fyrra parið hvort réttar 
myndir hafi verið teiknaðar. Fyrir 
hverja mynd með réttu ummáli fær 
síðara parið tvö stig en myndir með 
röngu ummáli gefa mínus eitt stig.
Nú skipta pörin um hlutverk.

Ef ekki er völ á tímaglasi getur 
kennari eða einhver nemandi tekið 
tímann; hann segir þá til um hvenær 
á að byrja að teikna og hvenær skal 
hætta.
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c Alle mulige løsninger med omkrets 
under 50 cm er:

b = 1 cm, l = 4 cm, O = 10 cm
b = 2 cm, l = 8 cm, O = 20 cm
b = 3 cm, l = 12 cm, O = 30 cm
b = 4 cm, l = 16 cm, O = 40 cm

d Målet er at elevene skal oppdage 
mønsteret med at omkretsen blir 
10 ganger lengre enn målet på den 
korteste siden (bredden)
b = 6 cm, O = 60 cm
b = 8 cm, O = 80 cm
b = 9 cm, O = 90 cm
b = 10 cm, O = 100cm

O = a + 4a + a + 4a = 10a

Flere aktiviteter
Koordinatspill
Utstyr: Kortstokk, koordinatsystem 
(Kopioriginal 5.136 i Kopiperm 5–7)

Elevene spiller mot hverandre i par 
eller grupper. De trekker to kort 
annenhver gang. De finner det punktet 
i koordinatsystemet som bestemmes 
av de to kortene, og merker av det. 
Ess betyr 1 og ikke 14, og konge betyr 
0. Om de for eksempel trekker 2 og 7, 
kan de enten merke av punktet (2,7) 
eller (7,2). Dette blir punkt nr. 1. 

05_05_1

Neste gang de trekker kort, får de et 
nytt punkt som blir punkt nr. 2. De 

skal trekke ti kort til sammen, slik at 
de har fem punkter. De setter da 
streker mellom punktene og lager en 
femkant. Til slutt måler de lengden av 
alle kantene i figuren og legger dem 
sammen til omkretsen av femkanten. 
Den med lengst omkrets vinner. Det 
vil derfor være lurt å velge punkter 
som ligger lengst mulig vekk fra for-
rige punkt de satte.

05_05_1

Spill: Kast terning og tegn figur
Utstyr: To terninger til hver gruppe, 
timeglass, ruteark med ruter på 
1 cm · 1 cm

To elever spiller mot to andre. 
Første par kaster to terninger og 
multipliserer antall øyne med hver-
andre. Svaret bestemmer omkretsen 
av de figurene som neste par skal 
tegne. Det andre paret får nå ett 
minutt eller den tiden det tar før 
timeglasset renner ut, til å tegne så 
mange forskjellige figurer som mulig 
med den oppgitte omkretsen. Når 
tiden er gått ut, kontrollmåler det 
første paret om de har tegnet riktig. 
For hver figur med riktig omkrets får 
de to poeng, mens figurer med feil 
omkrets gir ett minuspoeng.

Så bytter parene roller. Det andre 
paret kaster terninger, og det første 
paret tegner figurer. Etter et visst 
antall omganger ser lagene hvem som 
har fått flest poeng.

Dersom dere ikke har timeglass, 
kan læreren eller en elev ta tiden, og 
starte og stoppe tegningen.

4a

4a

a a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
0 

5 

6 

7 

4 

3 

2 

1 

12 

Koordinatsystem 4 

11 

10 

9 

8 

14 15 16 17 18 19 

5.18 Hvilke tall mangler i tabellen?

a
b
c
d
e
f
g

5.19 Hvilke tall mangler i tabellen?

a
b
c
d
e
f
g

5.20 a Finn fem ting du tror har en omkrets på omtrent 10 cm.
Mål omkretsen nøyaktig. Finn forskjellen mellom det du
gjettet, og det du målte.

b Finn fem ting du tror har en omkrets større enn 50 cm.
Mål omkretsen nøyaktig. Finn forskjellen mellom det du
gjettet, og det du målte.

Lag en tabell, og skriv 
inn resultatene dine.
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Side 1 Side 2 Side 3 Omkrets

6 cm 5 cm 8 cm

13 cm 9 cm 17 cm

8 cm 18 cm 43 cm

46 cm 55 cm 187 cm

69 cm 102 cm 227 cm

98 m 120 m 323 m

347 m 183 m 744 m

Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Omkrets

5 cm 5 cm 9 cm 6,5 cm

95 mm 65 mm 95 mm 65 mm

75 cm 99 cm 50 cm 308 cm

4,5 cm 5,5 cm 7,5 cm 22,5 cm

106 m 73 m 92 m 321 m

3,5 cm 8,1 cm 6,7 cm 23,8 cm

4,4 m 5,5 m 3,1 m 6,3 m

Ting
Gjettet
omkrets

Målt
omkrets

Forskjell

Mine ideer
....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................
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Flatarmál

 5.21 Myndin sýnir fjögur hús.

 a Hve marga reiti þekur

	 	 	 	 •	 hús	A?	 •	 hús	B?	 •	 hús	C?	 •	 hús	D?

 b Skrifaðu húsin í röð eftir því hvað þau þekja  
  stóran flöt.

 5.22 Nágrannarnir eiga að skipta útisvæðinu jafnt á milli  
  sín.

 a Teiknaðu myndina efst á síðunni í reikningsheftið  
  þitt. Teiknaðu síðan inn lóðamörkin milli húsanna.

 b Yfir hve marga reiti nær hvert útisvæði?

 5.23 Notaðu reglustiku. Mældu ummál hvers húss ásamt  
  útisvæði þess. Svaraðu í cm.

Hús B

Hús A

Hús C

Hús D

Fengu allir  
sama svarið?

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 14 
Nr. 5.21
Nemendur bera saman stærð 
húsanna. Einhverjir þeirra geta gert 
það með því einungis að skoða 
húsin; t.d. er auðvelt að sjá að hús 
D er minna en hús C. Hins vegar 
er auðveldast að mæla fletina með 
mælieiningum. Hér er reitur notaður 
sem mælieining og hann er ekki 
stöðluð mælieining. Vandinn, sem því 
fylgir, er að við vitum ekki hve stór 
húsin eru, einungis hver stærð þeirra 
er innbyrðis. Þegar mælt er með fer-
metra nota allir sömu stærðina til að 
mæla með, sömu mælieininguna. Þá 
er auðveldara að bera saman stærð 
húss við önnur hús.

Þegar mælt er með mælieiningu 
fyrir flatarmál er einnig mikilvægt 
að mæla af nákvæmni. Sumar mæli-
einingar henta betur en aðrar þegar 
mæla skal fleti. Til dæmis er auðvelt 
að láta ferninga liggja þétt hver upp 
við annan. Nota má rétthyrninga, 
samsíðunga, já reyndar má nota 
alla ferhyrninga. Þríhyrningar nýtast 
einnig vel en ekki er hægt að nota 
fimmhyrninga eða hringi því það er 
ekki hægt að þekja flöt með þeim.

Nr. 5.22
Nemendur teikna myndina efst á 
síðunni á rúðustrikað blað eða nota 
ljósritunarblað 2 (Flatarmál) aftast 
í þessari bók. Þeir skipta svæðinu 
milli húsanna í fjóra hluta þannig að 
hvert hús fái jafn stóran flöt. Að 
lokum finna þeir fjölda reita í hverju 
hinna fjögurra svæða.

Nr. 5.23
Nemendur mæla ummál hvers 
hinna fjögurra útisvæða. Þeir geta 
talið reitina eða mælt með reglu-
stiku. Reglustikan hentar einkar vel 
ef nemendur hafa notað skálínur til 
að skipta svæðinu. Látið nemendur 
sjálfa komast að því að enda þótt 
flatarmál svæðanna sé hið sama 
getur ummálið verið mismunandi.

 Bls. 15 
Fróðleiksreitur
Í fróðleiksreitnum eru tilgreindar 
hinar ýmsu mælieiningar fyrir flatar-
mál og skammstafanir fyrir þær. Það 
er samt ekki fyrr en á bls. 17 sem 
nemendum eru kynntar staðlaðar 
mælieiningar, t.d. cm2.

Samræðumynd
Í þessu verkefni nota nemendur 
mælikvarða fyrir flatarmál. Hver 
reitur á kortinu er 1 cm x 1 cm á 
stærð, þ.e.a.s. 1 cm2. Hver reitur 
samsvarar 10 m2 í raunveruleik-
anum. Gætið þess að nemendur 
álíti ekki þar með að 1 sentimetri 
á kortinu samsvari 10 metrum í 
raunveruleikanum. Einn reitur í 
raunveruleikanum mun nefnilega 
vera um það bil 3,16 metrar á 
breidd (þ.e.a.s. ferningsrótin af 10 
m2). Ekki er nauðsynlegt að taka 
þetta umræðuefni upp við nem-
endur nema þeir spyrji um það eða 
þeir noti mælikvarðann ranglega til 
að segja til um lengd í staðinn fyrir 
flatarmál.

Viðfangsefni
■ Mæla stærð flata með 

óstöðluðum mælieiningum, 
t.d. reitum

Búnaður
■ Reglustika
■ Ljósrit af kortinu á bls. 14 

(ljósritunarblað 2 (Flatarmál) 
aftast í þessari bók)
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 5.24 Hve margir fermetrar, m2, eru 
 a  kanínugarðurinn? d sundlaugin?

 b húsið? e grasflötin?

 c bílskúrinn? f trampólínið?

Flatarmál:
Segir til um stærð flatar.
Þegar við mælum flatarmál
notum við einingar eins og:
• fersentimetra, cm2

• fermetra, m2

• ferkílómetra, km2

Hver reitur jafngildir
10 m2 í raunveruleikanum.

Nr. 5.24
Nemendur finna stærð mismunandi 
flata og tilgreina svörin í m2.

Látið nemendur brjóta heilann 
um hver sé besta tillagan í sambandi 
við trampólínuna. Þar eð reitirnir 
fjórir eru ekki alveg þaktir hlýtur 
flöturinn að vera minni en 40 m2. 

Auðveldari	verkefni
Nokkrum nemendum kann að reyn-
ast verkefni 5.22 og 5.23 allþung í 
skauti. Leyfið þeim að vinna með 
öðrum sem ráða vel við þessi verk-
efni. Einnig má gefa þeim vísbend-
ingar um að það geti verið heppilegt 
að finna út hve margir reitirnir eru 
samtals og að láta nágrannana fjóra 
skipta þeim jafnt á milli sín. Leyfið 
nemendum að nota vasareikni. Enn 

fremur getur kennari sagt þeim að 
hver nágranni eigi að fá 44 reiti á 
sína lóð og nemendur finna lausnina 
út frá því.

Til að vinna verkefnin á bls. 15 
má láta nemendur fá rúðunet á 
glæru (í stærðinni 1 cm x 1 cm). 
Þeir leggja þá hið gagnsæja rúðunet 
ofan á kortið og telja reitina. Á 
verkefnablaði 5.96 (Rúðunet) í verk-
efnahefti 5a er rúðunet með 1 cm 
x 1 cm.

Þar sem vísað er í verkefnablöð, 
sem eru ekki í verkefnahefti 5b, er 
númer verkefnaheftis tilgreint.

Erfiðari	verkefni
Nemendur teikna kortið efst á bls. 
14 einu sinni enn eða nota ljós-
ritunarblað 2 (Flatarmál) aftast í 

þessari bók. Þeir skipta nú svæðinu 
milli húsanna jafnt milli þeirra að 
nýju þannig að ummál svæðanna 
verði eins stórt og hægt er. Svæðin 
verða að tengjast á hliðunum (ekki 
einungis á hornunum). Að lokum 
leggja þeir saman ummál svæðanna 
fjögurra. Hverjum tókst að skipta 
svæðinu þannig að summa ummál-
anna verði sem mest?

Raunverkefni
Nemendur	teikna	sínar	eigin	lóðir
Búnaður: Rúðunet með 1 cm x  
1 cm stórum reitum (verkefnablað 
5.96 (Rúðunet)) í verkefnahefti 5a.

Látið nemendur teikna og skipu-
leggja eigin lóðir. Þeir geta fengið 
fyrirmæli um að eftirfarandi hlutir 
og fyrirbæri eigi að vera í garðinum 
og hve stór þau eigi að vera:
– leiksvæði, 60 reitir
– sandkassi, 8 reitir
– rósabeð, 15 reitir
– mataraðstaða, 12 reitir
– grasblettur, 30 reitir

Teikna	íbúð	1
Nemendur teikna „draumaíbúð-
ina“ sína á rúðustrikað blað með 
reitum í stærðinni 1 cm x 1 cm 
(ljósritunarblað 2 (Flatarmál ) aftast 
í þessari bók), sbr. myndin efst á 
bls. 14. Þeir nota mælikvarðann: 
einn reitur samsvarar 1 m2 í raun-
veruleikanum. Nemendur ræða fyrir 
fram um hvaða herbergi þeir myndu 
hafa í íbúðinni ef þeir gætu ákveðið 
nákvæmlega hvernig íbúðin þeirra 
væri. Hún má ná yfir tæplega hálft 
A4-blað. Bæta má við verkefnið 
með því að teikna aðra hæð í íbúð-
ina.

Nemendur skrifa heiti og stærð 
allra herbergjanna og bera saman 
herbergin: Hvaða herbergi er stærst 
eða lengst o.s.frv.
 
Teikna	íbúð	2
Nemendur geta einnig teiknað 
íbúðir sem eru öðruvísi í laginu. 
Utanhúss má teikna íbúðir í snjóinn, 
ef um hann er að ræða, eða nota 
snjó til að hlaða veggi. Innanhúss má 
búa til módel af íbúð í stórum kassa. 
Þá geta nemendur mælt flatarmál 
hvers herbergis með óstöðluðum 
mælieiningum.
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 5.25 Hvert er flatarmál myndanna?

    b c

    e f

5.26 a Teiknaðu mismunandi myndir
  og skráðu flatarmál þeirra.

 b Teiknaðu mismunandi myndir
  með flatarmálið 9.

Sýnidæmi

Hvert er flatarmál
myndanna?

a Flatarmálið er 3.

b Flatarmálið er 1,5.

a b

Flatarmál minnar
myndar er 3.

Flatarmál minnar
myndar er 1,5.

Getið þið teiknað
mismunandi myndir
með flatarmálið 1?

a

d

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 16 
Samræðumynd
Ræðið við nemendur um hvernig 
teikna má myndir á punktablað 
(eða búa þær til á pinnabretti með 
teygjum). Vekið athygli þeirra á að 
bilið milli fjögurra punkta er notað 
sem mælieining. Í nemendabók er 1 
fersentimetri milli punktanna þann-
ig að hagkvæmt er að velja hann 
sem mælieiningu. Hins vegar er oft 
lengra á milli nagla á pinnabretti.
■ Kráka segir að flatarmálið sé 3. 

Hvernig getum við séð hvort það er 
rétt? (Það eru þrír ferningslaga fletir 
milli hornpunktanna.)

Nr. 5.25
Nemendur finna flatarmál myndanna 
með mælieiningunni „reitur“. Einn 
reitur er litli ferningurinn milli fjög-
urra punkta.

Hálfan reit má annaðhvort skrifa 
sem tugabrot eða sem almennt brot 
( 12 ).

Nr. 5.26
Nemendur teikna myndir 
á punktablað og skrá 
flatarmál hverrar myndar.

Síðan teikna þeir nokkrar  
mismunandi myndir sem allar hafa 
flatarmálið 9. Beinið athygli nem-
enda að því að myndirnar geta haft 
sama flatarmál þótt form þeirra séu 
mjög ólík. 

Látið nokkra nemendur prófa það 
sem Krúsi spyr um, að búa til ólíkar 
myndir með flatarmálið 1.

Hér má sjá ýmsar 
tillögur um lausnir:

 Bls. 17
Fróðleiksreitur
Þörfin fyrir staðlaðar mælieiningar 
er jafn mikil við flatarmálsmælingar 
eins og lengdarmælingar. Ef við 
teiknum t.d. mynd á punktablað 
með flatarmálið 9 mun stærð 
myndarinnar vera háð fjarlægðinni 
milli punktanna: Ef lítil fjarlægð er 
milli punktanna verður myndin lítil; 
og öfugt ef fjarlægðin er mikil. 

Lengdarmálið er grunnurinn að 
stöðluðum flatarmálseiningum: 
búinn er til ferningur með ákveðnu 
lengdarmáli, t.d. 1 cm, 1 dm, 1 m  
o.s.frv. Á þann hátt verða til staðal-
aðar flatarmálsmælieiningar, „fer-
sentimetri“, „fermetri“, „ferkíló-
metri“ o.s.frv.

Þessu til viðbótar er oft notað 

orðið hektari en orðið hektó merk-
ir 100; einn hektari er þá 100 x 100 
metrar = 10 000 m2 að stærð.

Nr. 5.27
Nemendur geta talið hvað hver 
mynd nær yfir marga fersentimetra.

Auðveldari	verkefni
Biðjið nemendur að teikna rúðunet 
inn í myndirnar á punktablöðunum. 
Þannig verður greinilegra hvað flatar- 
mál hverrar myndar er margir reitir.

Við verkefnin á bls. 17 getur 
nemendum verið hjálp í að leggja 
gagnsætt rúðunet ofan á myndirnar 
þannig að þeir geti búið til hjálpar-
strik. Síðan merkja nemendur reit-
ina jafnóðum og þeir telja þá.

Viðfangsefni
■ Flatarmál, óstaðlaðar mæli-

einingar á punktablaði
■ Staðlaðar mælieiningar, cm2

Búnaður
■ Punktablað (ljósritunarblað 

1 (Punktablað) aftast í þessari 
bók
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Matematisk innhold
■ Arealmål, ikke-standardiserte 

enheter på prikkark
■ Standardiserte målenheter, 

cm2

Utstyr
■ Prikkark (Kopioriginal 1 bak i 

boka)

Hva skal gjøres?
� Side 16
Samtalebilde
Snakk med elevene om hvordan vi kan 
tegne figurer på prikkark (eller lage dem 
på spikerbrett/geobrett med strikk). 
Fokuser på hvordan vi bruker mellom-
rommet mellom fire prikker som mål-
enhet. I boka er det én kvadratcenti-
meter mellom prikkene, så dere kan 
velge å bruke det som målenhet. Men 
på spikerbrett/geobrett vil det ofte 
være lenger mellom punktene.
■ Hjelperen sier at arealet er 3, hvordan 

kan vi se at det blir det? (Det er tre 
kvadratiske flater mellom prikkene.)

Nr. 5.25
Finn arealet av figurene når målen-
heten er «ruter». Én rute er altså det 
lille kvadratet mellom fire prikker.

En halv rute kan skrives enten som 
desimaltall eller som brøk ( ).

NB: I første opplag av elevenes bok 
er f)-oppgaven blitt feil. 

Nr. 5.26
Tegn forskjellige figurer på prikkarket, 
og skriv hvor stort areal de har.

Tegn deretter forskjellige figurer 
som alle har areal 9. Fokuser på at 
figurene kan dekke samme areal selv 
om de har til dels svært ulik form.

Oppfordre noen av elevene til å 
prøve på det hjelperen spør om, 
nemlig å lage ulike figurer med areal 1.

Se forskjellige løsningsforslag:

� Side 17
Faktarute
Behovet for standardisering er like stort 
når det gjelder å måle areal som å måle 
lengde. Hvis vi for eksempel lager en 
figur på et prikkark som har areal lik 9, 
vil størrelsen av figuren være avhengig 
av avstanden mellom prikkene: Hvis 
prikkene ligger tett, er det en liten figur, 
hvis avstanden mellom prikkene er stor, 
blir figuren også stor.

Det er lengdemålene som danner 
utgangspunkt for standardiserte fla-
temål ved at vi lager et kvadrat med 
helt bestemte lengder: 1 cm, 1 dm, 1 m 
osv. På den måten blir standardiserte 
arealmål «kvadratcentimeter», «kvad-
ratmeter», «kvadratkilometer» osv.

I tillegg brukes dekar eller mål, som 
er 1000 m2. (Deka betyr 10, og et ar 
er 100 m2, altså 10 m · 10 m.)

Nr. 5.27
Her kan elevene telle hvor mange 
kvadratcentimeter hver figur dekker.

Forenkling
Be elevene tegne inn rutenett på 
prikkarket, i hvert fall inni figurene. På 
den måten blir det tydeligere hvor 
mange ruter arealet til hver figur er.

Til oppgavene på side 17 kan det 
hjelpe elevene å legge et gjennomsiktig 
ruteark oppå figurene, slik at de kan 
lage hjelpestreker, og merke rutene 
etter hvert som de har talt dem.

Mer utfordring
Be elevene måle lengden av skrå 
streker og så finne omkretsen til de 
ulike figurene på side 16. Det kan 
være særlig interessant der figurene 
har samme areal.

1
2
---
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 5.27 Hvað eru myndirnar margir cm2?

  a   b

 c d

 e f

17

Einn fersentimetri, cm2,
er ferningur þar sem
hver hlið er 1 cm á lengd.

1 cm2

1 cm

1 
cm

Erfiðari	verkefni	
Biðjið nemendur að mæla lengd 
skástrikanna og finna síðan ummál 
myndanna á bls. 16. Þetta getur 
verið athyglisvert í þeim tilvikum 
sem myndirnar hafa sama flatarmál.

Hér á eftir eru lengdir nokkurra 
hornalína í rétthyrningum af ýmsum 
stærðum – skv. Pýþagórasarreglu:
– 1 x 1 reitur: Lengd hornalínunnar 
er ferningsrótin af 2 ≈ 1,4
– 1 x 2 reitir: Lengd hornalínunnar 
er ferningsrótin af 5 ≈ 2,2
– 1 x 3 reitir: Lengd hornalínunnar 
er ferningsrótin af 10 ≈ 3,2
– 2 x 2 reitir: Lengd hornalínunnar 
er ferningsrótin af 8 ≈ 2,8
– 2 x 3 reitir: Lengd hornalínunnar 
er ferningsrótin af 13 ≈ 3,6

Raunverkefni
Nemendur geta búið til eigin 
myndir á pinnabretti með teygjum 
áður en þeir leysa verkefnin á opn-
unni. Þá nota þeir ferninginn milli 
naglanna sem mælieiningu. Biðjið 
nemendur að teikna myndirnar jafn-
óðum á punktablað og skrá flatar-
málið við hverja mynd.

Búa	til	fermetra
Nemendur nota t.d. dagblaðapappír 
eða stóra pappírsrúllu og búa til fer-
metra. Þeir eiga einnig að teikna inn 
í fermetrann svæði sem er einn fer-
sentimetri að stærð þannig að þeir 
sjái stærðarmuninn á m2 og cm2.

Látið nemendur gera ýmsar til-
raunir með fermetra:

■ Hvað komast margir nemendur fyrir 
á 1 m2?

■ Hve marga fermetra haldið þið að 
þurfi til að þekja gólfið í kennslu-
stofunni?

■ Hvernig getum við fundið flatarmál 
kennslustofunnar án þess að mæla 
hana með fermetrablaðinu?

Búa	til	mismunandi	rétthyrninga	
með	sama	flatarmál
Látið nemendur teikna mismunandi 
rétthyrninga með sama flatarmál á 
rúðustrikað blað, punktablað eða 
búa þá til á pinnabretti. Um getur 
verið að ræða rétthyrninga sem eru 
t.d. 24 cm2, 36 cm3 eða 48 cm2 að 
flatarmáli. Nemendur geta unnið 
saman í hópum og reyna að búa til 
sem flesta mismunandi rétthyrninga 
með sama flatarmáli.

Útiverkefni	með	snæri
Búnaður: Snæri, um það bil 8,5 m á 
lengd handa hverjum hópi.
Leikurinn er fyrir 4 leikmenn.

Fyrst mæla leikmenn snærið og 
setja hnút við hvern metra. Snærið 
er hnýtt saman þannig að ummálið 
verði um það bil 8 metrar.

Hóparnir búa 
nú til mismunandi 
rétthyrninga með 
snærinu með því 
að nemendur halda 
hver í sitt horn 
rétthyrninganna. 
Þeir eiga að reikna flatarmál allra 
rétthyrninga sem þeir búa til.

– Geta nemendur fundið rétthyrn-
inginn með minnsta flatarmálið?
– Eða rétthyrninginn með stærsta 
flatarmálið?
– Geta nemendur reynt að búa til 
„reglu“ um hvernig flatarmál rétt-
hyrninga, sem allir hafa sama ummál, 
breytist.

Lausn:
Því minni sem mismunurinn er 

milli hliðarlengda (þ.e. milli breiddar 
og lengdar) því stærra verður flatar-
mál rétthyrningsins. Ferningur er því 
rétthyrningurinn sem hefur stærsta 
flatarmálið.
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Her er lengdene av noen diagonaler:
– 1 · 1 rute er roten av 2  1,4.
– 1 · 2 rute er roten av 5  2,2.
– 1 · 3 rute er roten av 10  3,2.
– 2 · 2 rute er roten av 8  2,8.
– 2 · 3 rute er roten av 13  3,6.

Flere aktiviteter
Elevene kan gjerne lage egne figurer på 
geobrett med strikk før de løser opp-
gavene på disse sidene. Da bruker de 
det kvadratiske området mellom de 
forskjellige knottene/spikrene som 
målenhet. De bør tegne figurene på 
prikkark etterpå, og skrive under eller 
inni hver figur størrelsen på arealet.

Lag en kvadratmeter
Bruk avispapir, store ruller eller ark 
med papir eller papp og lag en kvad-
ratmeter. Tegn inn et område på 
denne med kvadratcentimeter slik at 

elevene erfarer størrelsesforholdet 
mellom m2 og cm2.

Gjør forskjellige forsøk med kvad-
ratmeteren:
■ Hvor mange elever får plass i 1 m2?
■ Hvor mange m2 tror dere skal til for å 

dekke hele klasserommet?
■ Hvordan kan vi finne flatemålet på 

klasserommet uten å måle opp med 
kvadratmeteren?

Lag forskjellige rektangler med 
likt areal
La elevene tegne forskjellige rek-
tangler med samme areal på et 
ruteark, prikkark eller geobrett. Det 
kan for eksempel være rektangler 
med areal lik 24 cm2, 36 cm2 eller 48 
cm2. La gjerne elevene arbeide grup-
pevis, og se hvem som klarer å lage 
flest forskjellige rektangler med 
samme areal.

Uteaktivitet med tau
Utstyr: Tau på ca 8,5 m til hver 
gruppe

Elevene arbeider sammen i grupper 
på 4. De må først måle opp tauet og 
sette en knute for hver meter. Knytt 
tauet sammen slik at det får en 
omkrets på 8 meter. Det trenger ikke 
være akkurat på centimeteren.

Gruppene skal nå lage forskjellige 
rektangler med tauet, ved at elevene 
holder i hvert sitt hjørne. De skal 
beregne arealet av alle rektanglene de 
lager.

05_08

– Kan de finne det rektanglet som gir 
minst areal?

– Det rektanglet som gir størst areal?
– Kan de prøve å definere en «regel» 

for hvordan arealet til rektangler 
med lik omkrets forandrer seg?

Fasit:
Jo mindre differanse det er mellom 

lengden av sidene (bredden og 
lengden), dess større areal får rektan-
glet. Kvadratet vil derfor være det 
rektanglet som gir størst areal.

Når elevene kommer inn igjen, kan 
de tegne de forskjellige rektanglene 
på for eksempel prikkark og skrive på 
arealet.

5.27 Hvor mange cm2 er figurene?

a b

c d

e f

www.gyldendal.no/multi
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1 kvadratcentimeter, cm2, er et
kvadrat der hver side er 1 cm. 1 cm2

1 cm

1 
cm
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 5.28 Hvað eru myndirnar margir cm2?     

   b

c        d

       f

Sýnidæmi

Hvað er þessi mynd margir cm2?

2 • 5 = 10
Flatarmálið er 10 cm2.

Þetta eru þá
tvær raðir með

5 reitum í hvorri.

a

e

2

5

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 18
Sýnidæmi
Mikilvægt er að nemendur beini 
sjónum áfram að því að telja mæli-
einingar. Markmiðið er ekki að 
nemendur læri utan að regluna um 
flatarmál rétthyrninga, þ.e. að flatar-
málið sé „lengd sinnum breidd“ en 
það er hins vegar hið besta mál ef 
þeir líta á margföldun sem einfalda 
leið til að finna fjölda reitanna: Að 
í rétthyrningnum séu 2 raðir með 
5 reitum í hvorri og þess vegna 
verður fjöldi reitanna 2 • 5 = 10. 
Og þar eð hver reitur er 1 fersenti-
metri verður flatarmálið 10 cm2.

Nr. 5.28
Nemendur finna flatarmál rétt-
hyrninganna. Nemendur geta gert 
skissur af rétthyrningunum í reikn-
ingsheftin sín ef þeim finnst það 
auðveldara.

 Bls. 19
Sýnidæmi
Í þessum verkefnum eiga nemendur 
að finna lengd hliða í rétthyrningi 
þegar ein hlið og flatarmálið eru 
þekkt. Enn og aftur er tilgangurinn 
sá að nemendur uppgötvi tengslin 
milli flatarmáls annars vegar og 
margföldunar og deilingar hins 
vegar. Hér er margfeldið og annar 
þátturinn þekktur; hver er þá hinn 
þátturinn? Einnig má orða þetta 
svo: „Við vitum að svarið er 12 og 
önnur talan, sem margfalda skal, er 
4; hver er þá hin talan?“

Nr. 5.29
Í verkefninu eru flatarmálið og lengd 
einnar hliðar þekkt. Nemendur eiga 
að finna lengd hinna hliðanna og 
teikna rétthyrningana.
■ Flatarmálið er 15 cm2 og ein hliðin 

er 5 cm. Hve langar eru hinar hlið-
arnar? (5 cm, 3 cm og 3 cm.)

■ Hvers vegna? (Til dæmis vegna þess 
að 15 : 5 er 3, það verða 3 raðir 
með 5 reitum sem eru 1 cm2 hver.)

Nr. 5.30
Nemendur teikna rétthyrninga í 
þeim stærðum sem gefnar eru upp. 
Fleiri en eitt svar eru möguleg. 
Gætið þess að ferningur er einnig 
rétthyrningur.

Auðveldari	verkefni
Látið nemendur teikna rétthyrninga 
á rúðustrikað blað því að þannig er 
auðveldara að sjá hve marga reiti 
flöturinn nær yfir. Eigi þeir samt 
sem áður erfitt með þetta er best 
að láta þá fá kubba eða teninga í 
stærðinni 1 cm x 1 cm sem þeir 
nota til að mynda rétthyrningana.

Erfiðari	verkefni
Biðjið nemendur að búa til þríhyrn-
inga í þeim stærðum sem gefnar eru 
upp neðst á bls. 19. Látið þá sjálfa 
komast að því hvernig þetta skal 
gert, t.d. með því að tvöfalda eitt 
strikið. Látið þá einnig komast að 
raun um að auðveldasta leiðin er að 
búa til rétthyrnda þríhyrninga.

Viðfangsefni
■ Flatarmál með stöðluðum 

mælieiningum
■ Að skilja á hverju flatarmál 

byggist, þ.e.a.s. að skilja 
tengsl milli lengdar, breiddar 
og flatarmáls rétthyrninga

Búnaður
■ Ef til vill rúðustrikuð blöð 

með reitum í stærðinni 1 cm 
x 1 cm (verkefnablað 5.96 
(Rúðunet) í verkefnahefti 5a).
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 5.29 Ljúktu við að teikna rétthyrningana.

a      b

c      d

e      f

 5.30 Teiknaðu rétthyrninga með flatarmálið

 a 25 cm2 

  28 cm2

19

 b 54 cm2

  42 cm2

 c 36 cm2

  49 cm2

Sýnidæmi

Teiknaðu rétthyrning sem er 12 cm2 að flatarmáli.
Ein hliðin á að vera 4 cm löng.

A = 15 cm2
A = 14 cm2

A = 24 cm2

A = 18 cm2

A = 48 cm2 A = 32 cm2

5 cm

2 cm

4 cm

3 cm

8 cm6 cm

4 cm
Þessi hlið hlýtur að vera 3 cm

vegna þess að 4 • 3 = 12.

Raunverkefni
Stærsta	flatarmálið	(spil)
Búnaður: Teningar og rúðustrikað 
blað.

Spilið er fyrir 2–3 leikmenn. Allir 
leikmenn nota sama rúðustrikaða 
blaðið. Þeir kasta tveimur teningum 
til skiptis. Það sem upp kemur segir 
til um hliðarnar í rétthyrningi. Sá 
sem kastar segir til um hvar rétt-
hyrningurinn á að vera á blaðinu en 
ekki má nota reiti sem þegar hafa 
verið teiknaðir. Leikmaðurinn litar 
rétthyrninginn í sínum lit.

Þegar búið er að lita alla reitina telja 
leikmenn reitina sína. Sá vinnur sem 
hefur litað flesta reiti.

Á myndinni hefur annar leik-
maðurinn fengið tölurnar 4 og 5 
upp á teningunum og litað 4 • 5 
reiti græna; hinn hefur fengið 3 og 4 
á teningunum.

Rétthyrningsspilið
Búnaður: Auð eða rúðustrikuð 
blöð, reglustika, spilastokkur án 
mannspila eða tveir teningar.

Spilið er fyrir 2 leikmenn. Fyrri 
leikmaður dregur spil og teiknar 
lárétt strik á pappír eins langt og 
spilið segir til um. Hinn dregur einn-
ig spil og teiknar strik á sitt blað. 
Sá fyrrnefndi dregur sitt annað spil 
og dregur lóðrétt strik eins langt 

og spilið segir til um. Síðan teiknar 
hann rétthyrning út frá strikunum 
tveimur þannig að hliðar rétthyrn-
ingsins eru jafn langar og spilin tvö, 
sem hann dró, segja til um.

Aðlaga má spilið að nemendum 
sem eiga í basli með margföldunar-
töflurnar. Til dæmis verður spilið 
auðveldara ef teningur er notaður 
í stað spilastokks þar sem erfiðasta 
margföldunardæmið verður þá 6 x 6.

Einnig má velja þá leið að teikna 
rétthyrningana á rúðustrikuð blöð í 
staðinn fyrir auð blöð.

Heilabrot	1
Biðjið nemendur að finna ferning 
þar sem ummál og flatarmál er 
sama tala.

Lausn: Ferningur með 4 cm langar 
hliðar.

Heilabrot	2
Á verkefnablaði 5.137 (Frú Hanna 
skiptir jarðarpartinum sínum) eru 
eftirfarandi heilabrot:

Frú Hanna átti jarðarpart úti á 
landi. Hann var ferningslaga og hver 
hlið 100 metrar á lengd. Hún gaf 
syni sínum stóran hluta af jarðar-
partinum. Sá hluti er einnig ferning-
ur og er flatarmáls hans 3600 m2. 

Hanna hélt fyrir sjálfa sig fernings-
laga skika þar sem hliðarnar voru 
40 m á lengd.

Það sem eftir var af upphaflega 
jarðarpartinum gaf hún barna-
börnum sínum tveimur. Þau fengu 
hvort um sig jafn stóra skika.

Hve stórir verða jarðarskikarnir 
hver um sig?

Lausn:

Hluti Hansínu
40 · 40 =
1600 m2

Hluti barnabarns
40 · 60 =
2400 m2

Hluti barna-
barns

40 · 60 =
2400 m2

Hluti sonarins
60 · 60 =
3600 m2
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5 • Mælingar

 5.31 Teiknaðu mismunandi rétthyrninga  
  þar sem flatarmálið er

 a 24 cm2 b 40 cm2

 5.32 Hvert er flatarmál

 a  alls ferningsins? b græna þríhyrningsins?

 5.33 Hvert er flatarmál

 a  rétthyrninganna? b grænu þríhyrninganna?

  

 5.34 Reiknaðu flatarmál rauðu þríhyrninganna.
a b c

20

5 cm 7 cm 5 cm

4 
cm

3 
cm 5 

cm

Hvað geturðu búið til
marga mismunandi 

rétthyrninga?

A
B

Við skiptum í 
tvo jafna hluta.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 20
Nr. 5.31
Nemendur teikna mismunandi rétt-
hyrninga sem allir hafa flatarmálið 
24 cm2 og því næst nokkra sem 
hafa flatarmálið 40 cm2. Nemendur 
reyna að finna sem flesta. Þeir byrja 
á að leita að rétthyrningum með 
hliðarlengdir í heilum tölum en ef 
einhverjir finna rétthyrninga með 
hliðarlengdum í tugabrotum, t.d. 
2,5 • 16 = 40, er það auðvitað hið 
besta mál.

Nr. 5.32
Nemendur finna flatarmál rétt-
hyrningsins og þríhyrningsins 
Kennari getur teiknað rétthyrning 
í stærðinni 4 • 3 reiti á töfluna og 
notar til þess rúðunet. Hann spyr 
nemendur hvert flatarmálið sé. 
Síðan skiptir hann rétthyrningnum í 
tvo hluta með annarri hornalínunni 
og þurrkar burtu annan helminginn.

20

Matematisk innhold
■ Areal med standardiserte 

målenheter
■ Forstå oppbygningen av mål 

for areal, det vil si forstå sam-
menhengen mellom lengde, 
bredde og areal av rektangler 
og trekanter

Utstyr
■ Eventuelt ruteark med ruter 

på 1 cm · 1 cm (Kopioriginal 
5.96 i Kopiperm 5–7)

Hva skal gjøres?
� Side 20
Nr. 5.31
Lag forskjellige rektangler med areal 
lik 24 cm2 og deretter med 40 cm2. 
Finn så mange som mulig. Elevene 
leter i utgangspunktet etter rek-
tangler med heltallige sidelengder, 
men om noen lager rektangler med 
desimaltall, for eksempel 2,5  16 = 
40, så er det helt i orden.

Nr. 5.32
Elevene finner arealet av rektanglet 
og av trekanten. Tegn gjerne et rek-
tangel på 4  3 ruter på tavla, med 
rutenett. Spør elevene om hva arealet 
er. Del så rektanglet i to langs en av 
diagonalene, og visk vekk den ene 
halvdelen.

■ Hva kaller vi denne figuren? (Rettvink-
let trekant.)

■ Hva er arealet av trekanten? (6 ruter.)
■ Hvordan fant du ut det? (Det som står 

igjen, er halvparten av rektanglet.)

På grunn av rotasjonssymmetri vil 
de motstående bitene langs diago-
nalen passe sammen og danne en 
hel rute. I figuren over er det illust-

rert med farger. Om vi klipper ut 
den nederste gule biten, vil den 
sammen med den motstående gule 
biten til sammen danne en hel rute. 
Det samme vil de to rosa bitene og 
de to grønne. Det er en annen 
måte å illustrere at arealet av tre-
kanten blir 6 ruter.

Nr. 5.33
Finn arealene av begge rektanglene og 
deretter av trekantene. I a-oppgaven 
kan elevene telle ruter, mens de i b-
oppgavene må måle med linjal.

NB! Målene på rektanglet i b-opp-
gaven skal være 7 cm  4 cm. Dette 
stemmer ikke i boka (første opplag). 
Vi foreslår at dere bare opplyser om 
målene til elevene, for ellers får de tall 
med desimaler dersom de måler i 
centimeter, eller store tall dersom de 
bruker millimeter.

Nr. 5.34
Finn arealet av trekantene. Det er 
ikke meningen at elevene skal pugge 
dette som en formel: «lengde gange 
bredde delt på to». Det viktige er at 
de forstår at arealet av trekanten blir 
halvparten av rektanglet, og hvordan 
de regner det ut, spiller mindre rolle 
på dette trinnet.

� Side 21
Nr. 5.35 og samtalebilde
Sammenlign arealet av de to trekan-
tene. Vi anbefaler at dere gjør denne 
oppgaven med felles gruppe.
■ Hvilken trekant tror dere har størst 

areal?
■ Er det like enkelt å finne arealet av 

disse trekantene som trekantene på 
side 20?

Hjelperne viser hvordan vi også 
her kan finne arealet av trekantene 

5.31 Lag forskjellige rektangler med areal

a 24 cm2 b 40 cm2

5.32 Hva er arealet av

a hele kvadratet? b den grønne trekanten?

5.33 Hva er arealet av

a rektanglene? b de grønne trekantene?

5.34 Regn ut arealet av de røde trekantene.

a b c

5 • Måling
20

5 cm 7 cm 5 cm

4 
cm

3 
cm 5 

cm

Hvor mange forskjellige
rektangler finner du?

A
B

Vi deler i to
like deler.
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■ Hvað kallast þetta form? 
(Rétthyrndur þríhyrningur.)

■ Hvert er flatarmál þríhyrningsins?  
(6 reitir.)

■ Hvernig fannstu svarið? (Það sem er 
eftir af rétthyrningnum er helmingur-
inn af honum.)

Ef bútunum, sem myndast þegar 
hornalínan klippir reitina í sundur, 
er raðað saman, myndast úr þeim 
þrír heilir reitir. Tveir bútanna eru 
litaðir grænir og þegar þeir eru 
lagðir saman myndast heill reitur. 
Hið sama á við um neðsta bútinn 
til hægri og efsta bútinn til vinstri, 
svo og bútana tvo í miðjunni. Þannig 
fást þrír heilir reitir til viðbótar við 
þá þrjá heilu sem fyrir eru. Þetta er 
önnur aðferð við að sýna að flatar-
mál þríhyrningsins er 6 reitir.

Nr. 5.33
Nemendur finna flatarmál beggja 
rétthyrninganna og síðan flatarmál 
þríhyrninganna. Í a-lið geta nem-
endur talið reiti en í b-lið þarf að 
mæla með reglustiku. 

Nr. 5.34
Nemendur finna flatarmál þríhyrn-
inganna. Ekki er gert ráð fyrir að 
þeir læri utan að formúluna „lengd 
sinnum breidd deilt með tveimur“. 
Mestu máli skiptir að þeir skilji að 
flatarmál þríhyrnings er helmingur-
inn af rétthyrningnum; minna máli 
skiptir hvernig nemendur á þessu 
námsári reikna það út.
 
 Bls. 21
Nr. 5.35 og samræðumynd
Nemendur bera saman flatarmál 
þríhyrninganna tveggja. Mælt er 
með að kennari vinni þetta verkefni 
sameiginlega með nemendahópnum.
■ Hvor þríhyrningurinn haldið þið að 

sé stærri að flatarmáli?
■ Er jafn auðvelt að finna flatarmál 

Viðfangsefni
■ Flatarmál með stöðluðum 

mælieiningum
■ Að skilja á hverju flatarmál 

byggist, þ.e.a.s. að skilja 
tengsl milli lengdar, breiddar 
og flatarmáls rétthyrninga og 
þríhyrninga

Búnaður
■ Ef til vill rúðustrikuð blöð 

með reitum í stærðinni 1 cm 
x 1 cm (verkefnablað 5.96 
(Rúðunet) í verkefnahefti 5a)
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 5.35 Hvor þríhyrningurinn hefur stærra flatarmál, A eða B?

 5.36 Reiknaðu flatarmál grænu þríhyrninganna.

  a    c
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A

B

8 cm

4 
cm

8 cm

4 
cm

6 cm 9 cm

4 
cm

4 
cm

10 cm

4 
cm

8 cm

7 
cm

b d

4 • 4 + 4 • 4 er jafnt og
16 + 16 sem er jafnt og 32.

32 : 2 = 16

6 • 4 + 2 • 4 er jafnt og
24 + 8 sem er jafnt og 32.

32 : 2 = 16

4

4

4

6 2

4

A    BA    B

A    BA    B

þessara þríhyrninga eins og þeirra 
sem eru á bls. 20?

Kráka og Krúsi sýna hvernig hér 
er einnig hægt að finna flatarmál 
þríhyrninganna með því að miða 
við rétthyrninga. Þau skipta þrí-
hyrningunum í tvo hluta með striki 
frá grunnlínunni upp í hornið á 
þríhyrningnum, striki sem kallast 
hæð þríhyrningsins. Þar eð þrí-
hyrningurinn er teiknaður í rúðuneti 
innan í rétthyrndum ramma er auð-
velt fyrir nemendur að sjá að hvor 
þríhyrninganna er helmingurinn af 
hinum „nýju“ rétthyrningum sem 
koma fram.

Nr. 5.36
Nemendur eiga að reikna út flatar-

mál þríhyrninganna. Þeir geta skipt 
þríhyrningunum í tvo hluta þannig 
að þeir finni flatarmál hvors rétt-
hyrnda þríhyrningsins fyrir sig og 
leggi síðan saman. Gott er að láta 
nemendur teikna þríhyrningana í 
rúðunet með reitum í stærðinni  
1 cm • 1 cm og klippa þá út eins og 
Krúsi og Kráka sýna.

Auðveldari	verkefni
Leyfið nemendum að teikna þrí-
hyrningana á rúðustrikað blað með 
reitum í stærðinni 1 cm2. Þannig 
geta þeir talið reitina í rétthyrning-
unum og síðan deilt með 2.

Erfiðari	verkefni
Ef nemendur finna í fljótu bragði alla 
mögulega þríhyrninga með flatar-

málið 24 cm2 eða 40 m2, sjá verk-
efni 5.31 á bls. 20, geta þeir reynt 
að finna rétthyrninga af sömu stærð 
þar sem önnur lengdin er tugabrot, 
t.d.

– 0,5 · 48 = 24
– 1,5 · 16 = 24
– 0,5 · 80 = 40
– 2,5 · 16 = 40

Teikna	þríhyrninga
Biðjið nemendur að teikna þríhyrn-
inga með eftirfarandi flatarmál:
– 21 cm2

– 32 cm2

– 40,5 cm2

Ein lausnaleiðin er að ganga út frá 
rétthyrningi og helminga hann síðan. 
Nemendur geta í þessu verkefni 
notað rétthyrninga í stærðinni 6 • 7 
cm, 8 • 8 cm og 9 • 9 cm.

Raunverkefni
Búa	til	þríhyrninga	og	klippa	og	
líma
Búnaður: Litaður pappír, rúðu-
strikað blað með reitum í stærðinni  
1 cm • 1 cm og skæri.

Nemendur teikna mismunandi 
þríhyrninga á litaðan pappír og 
teikna hæðina í þá. Síðan klippa 
þeir þríhyrningana út og líma þá á 
rúðustrikað blað. Gæta þarf þess að 
grunnlína þeirra liggi á línu í rúðu-
netinu.

Nemendur reikna síðan flatarmál 
þríhyrninganna. 
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ved hjelp av rektangler. De deler 
trekantene i to gjennom en linje 
som går fra grunnlinjen til spissen 
av trekanten, det vil si trekantens 
høyde. Siden trekanten ligger på et 
rutenett og har en rektangulær 
ramme, kan det være greit for ele-
vene å se at hver av trekantene er 
halvparten av de nye rektanglene 
som kommer fram.

Nr. 5.36
Regn ut arealet av trekantene. Ele-
vene må gjerne dele trekantene i to, 
slik at de finner arealet av hver av de 
to rettvinklede trekantene, og der-
etter legger sammen. Tegn gjerne tre-
kantene over på rutenett med ruter 
på 1 cm · 1 cm, og klipp ut slik hjel-
peren viser.

Forenkling
Bruk rutenett med ruter på 1 cm2, og 
la elevene tegne trekantene over på 
dem. På denne måten kan de telle 
ruter og dele på to.

Mer utfordring
Hvis elevene raskt finner alle mulige 
rektangler med areal lik 24 eller 40, kan 
de lete etter rektangler med disse are-
alene med desimaltall som lengder, som
– 0,5  48 = 24
– 1,5  16 = 24
– 0,5  80 = 40
– 2,5  16 = 40

Lag trekanter
Be elevene lage trekanter med disse 
arealene:
– 21 cm2

– 32 cm2

– 40,5 cm2

En løsningsmetode er å ta utgangs-
punkt i et rektangel og så halvere det. 
Her kan de bruke rektangler på 
6 cm  7 cm, 8 cm  8 cm, 9 cm  9 cm.

Flere aktiviteter
Lag trekanter og klipp og lim
Utstyr: Farget papir, ruteark 
(1 cm · 1 cm) og saks

Elevene tegner forskjellige tre-
kanter på farget papir og tegner inn 
høydelinjen. Så klipper de ut trekan-
tene og limer dem på rutearket. De 
må passe på at grunnlinjen på trekan-
tene ligger kant i kant med rutene.

Be elevene beregne arealet av tre-
kantene.

Hvor mange hele ruter dekker 
figurene?
På Kopioriginal 5.138 og 5.139 i 
Kopiperm 5–7 finner dere en grublis-
oppgave der elevene skal finne ut 
hvor mange hele ruter figurene 
dekker på et ruteark.

5.35 Hvilken trekant har størst areal, A eller B?

5.36 Regn ut arealet av de grønne trekantene.

a c

www.gyldendal.no/multi
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A

B

8 cm
4 

cm

8 cm

4 
cm

6 cm 9 cm

4 
cm

4 
cm

10 cm

4 
cm

8 cm

7 
cm

b d

4 · 4 + 4 · 4 er
16 + 16 som blir 32.

32 : 2 = 16.

6 · 4 + 2 · 4 er
24 + 8 som blir 32.

32 : 2 = 16.

4

4

4

6 2

4

AA

BB

Mine ideer
....................................................................................................................
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....................................................................................................................

....................................................................................................................
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Hve	marga	heila	reiti	þekur	
myndin?
Á verkefnablöðum 5.138 (Hve 
marga heila reiti þekja myndirnar?) 
og 5.139 (Flatarmál) eru heilabrot 
þar sem nemendur eiga að finna 
hve marga heila reiti á rúðustrikuðu 
blaði myndirnar þekja.
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5 • Mælingar

Mælikvarði

Hér hefur myndin verið minnkuð þannig að
1 cm á myndinni samsvarar 2 cm í raunveruleikanum.
Mælikvarðinn er 1 : 2
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Mælikvarði
Þegar tveir eða fleiri hlutir hafa  
sama form en eru af mismunandi 
stærð er mismunurinn 
milli þeirra tilgreindur með 
mælikvarða.
Hann segir til um hve oft lengd  
og breidd myndar hefur verið  
stækkuð eða minnkuð í  
samanburði við raunveruleikann.

Á myndinni er drekafluga í réttri stærð.
Það þýðir að 1 cm á myndinni 
samsvarar 1 cm í raunveruleikanum.
Mælikvarðinn er 1 : 1

Hér hefur myndin  
verið stækkuð
þannig að 2 cm á
myndinni samsvara
1 cm í raunveru- 
leikanum.
Mælikvarðinn er 2 : 1

 5.37 Stækkaðu myndina. Notaðu mæli- 
  kvarðann 2 : 1. Það þýðir að allar hliðarnar  
  eiga að verða tvöfalt lengri en myndin hér  
  fyrir ofan.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 22
Samræðumynd
Kennari og nemendur ræða saman 
um að oft eru búnar til myndir eða 
teikningar af alls kyns fyrirbærum. 
Þá er hinni raunverulegu stærð 
oft breytt: Annaðhvort er myndin 
stærri en fyrirmyndin í raunveru-
leikanum eða hún er minni:
■ Getið þið nefnt dæmi um myndir af 

einhverju sem er minna á myndinni 
en í raunveruleikanum? (Flestar ljós-
myndir, t.d. af húsum eða fólki, og 
einnig teikningar af þessu sama, þar 
að auki landakort, hnattlíkan o.fl.)

■ Getið þið nefnt dæmi um myndir af 
einhverju sem er stærra á myndinni 
en í raunveruleikanum? (Myndir af 
skordýrum.)

Í þessum tilvikum verður teikningin 
venjulega mjög lík fyrirmyndinni 
nema að því leyti að stærðin er 
önnur. Í nemendabókinni er fyrsta 
myndin af drekaflugu í fullri stærð, 
þ.e.a.s. í mælikvarðanum 1 : 1. 
Í næstu mynd er hún minnkuð 
þannig að allar lengdir á myndinni 
eru helmingurinn af því sem þær 
eru í raunveruleikanum, þ.e.a.s. 
mælikvarðinn er 1 : 2. Á neðstu 
myndinni hefur drekaflugan verið 
stækkuð og teiknuð tvöfalt lengri 
en hún er í raunveruleikanum, þ.e. í 
mælikvarðanum 2 : 1.

Þar sem mælikvarðinn er gefinn 
upp er hægt að reikna hve stórt 
skordýrið er í raun og veru. Það 
er eiginlega fagnaðarefni að það er 
ekki eins stórt í raunveruleikanum 
og á stærstu myndinni! Þeir sem 
vita hvað mælikvarðinn 2 : 1 þýðir 
vita að lengd flugunnar er í raun-
veruleikanum helmingi styttri og 
breiddin helmingi minni.

Nr. 5.37
Nemendur stækka teikninguna af 
bílnum í mælikvarðanum 2 : 1. Þeir 
teikna eins bíl en allar hliðarnar eiga 
að vera tvöfalt lengri. Að teikna 
hjólin getur verið nokkuð strembið 
þar sem ekki eru beinar línur milli 
reitanna. Ein lausnin er að telja hvað 
hæð hjólsins er margir reitir og hve 
margir reitir það er á breidd.

Mælt er með að nemendur telji 
fjölda reita frekar en að mæla raun-
verulegar lengdir með reglustiku. 
Vegna plássleysis á blaðsíðunni varð 
að minnka rúðunetið, sem bíllinn er 
teiknaður inn í, allmikið þannig að 
lengd tveggja reita samsvarar hér  
1 cm.

 Bls. 23
Nr. 5.38
Nemendur eiga að minnka myndina 
í mælikvarðanum 1 : 2. Nemendur 
teikna þessa sömu mynd en allar 
hliðarnar eiga að vera helmingi 
styttri.

Auðveldari	verkefni
Kennari teiknar einfaldari myndir 
sem nemendur eiga að stækka. 
Nota má verkefnablað 5.140 
(Mælikvarði 1) þar sem eru einfaldari 
myndir.
 
Erfiðari	verkefni	
Biðjið nemendur að rannsaka 
hvernig flatarmál breytist þegar 
hliðar flatar eru tvöfaldaðar, t.d. 
eins og þegar bíllinn er teiknaður 

Viðfangsefni
■ Nota mælikvarða til að 

reikna út stærðir, stækka 
myndir og minnka

Búnaður
■ Rúðunet með 0,5 • 0,5 cm 

reitum, sbr. reiti nemenda-
bókarinnar
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 5.38 Minnkaðu myndina. Notaðu mælikvarðann 1 : 2. 
  Það merkir að allar hliðarnar eiga að vera helmingi  
  styttri en þessi mynd.
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í mælikvarðanum 2 : 1. Þeir geta 
einnig athugað hvernig flatarmál 
breytist þegar hliðarnar eru styttar 
um helming, t.d. eins og þegar 
myndin á bls. 23 er teiknuð í mæli-
kvarðanum 1 : 2.

Flatarmálið verður fjórum sinnum 
stærra þegar hliðarnar eru tvö-
faldaðar. Þetta er auðveldast að sjá 
með því að skoða ferning:

Raunverkefni
Teikna	í	ákveðnum	mælikvarða
Látið nemendur fá nokkrar myndir 
sem þeir teikna í ákveðnum mæli-
kvörðum, annað hvort til að stækka 

þær (t.d. mælikvarðinn 2 : 1 eða 
3 : 1) eða minnka þær (t.d. mæli-
kvarðinn 1 : 2 eða 1: 3). Nota má 
verkefnablað 5.141 (Mælikvarði 2).

Stór,	stærri	...
Búnaður: Rúðustrikuð blöð, skæri, 
pappír og litir.

Nemendur teikna mynd á rúðu-
strikað blað (helst millimetrapappír 
því þá er auðveldara að skipta reit-
unum í hálfa reiti); bendið þeim á 
að nota allt blaðið. Síðan teikna þeir 
sömu mynd á nýtt rúðustrikað blað 
en þá eiga allar hliðar myndarinnar 
að vera helmingi styttri.

Áður en nemendur byrja á því 
að minnka myndina má ræða við 
þá um hve stór þeir haldi að nýja 
minnkaða myndin verði í saman-

Hugmyndir	og	athugasemdir

burði við þá stóru. Margir munu 
áreiðanlega segja að myndin verði 
helmingi minni. Svo er ekki því að 
hún verður fjórðungur af upphaf-
legu myndinni. Ástæðan er sú að 
línurnar eru helmingaðar í tvær 
áttir, bæði breidd og lengd.

Nemendur klippa báðar myndirn-
ar út, líma þær hlið við hlið á stærra 
blað og skrá stærðirnar við þær.

Mælikvarði	á	pinnabretti.
Búnaður: Pinnabretti, teygjur og 
punktablað.

Nemendur búa til einfalda mynd 
á pinnabretti eða teikna hana á 
punktablað. Þeir eiga að stækka 
myndina á pinnabrettinu eða 
punktablaðinu.

Hvetjið nemendur til að stækka 
myndina meira en í mælikvarðanum 
2 : 1. Þegar þeir hafa búið myndirn-
ar til á pinnabretti geta þeir teiknað 
lausnirnar á punktablað.
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 5.39 Mældu með reglustiku. Hve langt er í raunveruleikanum milli

 a tækja 2 og 4? 
  tækja 1 og 3?

 5.40 Hve langt þarft þú að ganga ef þú ætlar í öll tækin?
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 b tækja 6 og 4? 
  tækja 1 og 4?

 c tækja 5 og 2? 
  tækja 1 og 6?

 

Sýnidæmi

Hve langt er milli tækja 1 og 2 í skemmtigarðinum?
Mældu með reglustiku.
 
Milli tækja 1 og 2 eru 4 cm á kortinu.
4 cm samsvara 4 • 10 m = 40 m í raunveruleikanum.
Það eru 40 m milli tækjanna 1 og 2.

Mælikvarði
1 : 1000

1 cm á kortinu táknar 1000 cm eða 10 m 
í raunveruleikanum.

1 cm  10 m

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 24
Sýnidæmi
Nemendur mæla með reglustiku 
lengdina milli tækjanna í skemmti-
garðinum. Þeir mæla milli svörtu 
punktanna á veginum við hlið tækj-
anna og meðfram rauðu strikunum. 
Síðan breyta þeir málinu í raun-
verulegar vegalengdir. Kennari fær 
nemendur til að breyta 1000 cm í 
kunnuglegri lengdareiningu.
■ Hve margir sentimetrar eru í einum 

metra? (100 cm.)
■ Hve margir eru þá í 2 metrum? 

(200 cm.)
■ Hve margir eru í 5 metrum?  

(500 cm.)
■ 500 cm er jafnt og 5 metrar. Hvað 

eru 1000 cm þá margir metrar? 
(10 m.)

Nr. 5.39
Nemendur mæla með reglustiku 
lengdina milli hinna ýmsu tækja og 
breyta málinu í raunverulegar vega-
lengdir með því að margfalda senti-
metrana með 10.

Nr. 5.40
Nemendur finna leið milli allra tækj-
anna. Þeir mega ekki nota leiðina 
sem er í réttri númeraröð. Þeir 
mæla fjarlægðirnar og breyta í raun-
verulegar vegalengdir.

 Bls. 25
Myndin er gerð með hliðsjón af 
gervihnattarmynd frá Ástralíu 
(http://earth.google.com/). Hún 
sýnir allstórar bújarðir, þ.e. ræktað 
land, um það bil 1000 hektarar að 
stærð (1 hektari er 100 • 100 m = 
10 000 m2). Til samanburðar má 
áætla að meðalstór jörð á Íslandi sé 
um 50–80 hektarar ræktaðs lands 
(engjar ekki meðtaldar né heldur 
afréttur sem bændur hafa afnotarétt 
af). 

Nr. 5.41
Nemendur mæla ummál jarðanna. 
Svörtu strikin sýna mörkin milli 
þeirra en ekki skil jarðarpartanna í 
hinum mismunandi litum.

Nemendur eiga að reikna út hve 

margir kílómetrar eru kringum jarð-
irnar í raunveruleikanum.

Látið nemendur finna út hvað 
1 cm á kortinu táknar í raunveru-
leikanum, að þeir geta deilt í 50 000 
með 100 til að breyta sentimetrum 
í metra. Þeir geta einnig valið þá 
leið að margfalda fjölda sentimetr-
anna, sem þeir fá út úr mælingunni, 
með 500. Einhverjir nemendur 
vilja ef til vill nota endurtekna sam-
lagningu þannig að þeir leggi 500 
við eins oft og fjöldi sentimetranna 
segir til um.

Verkefni b felur í sér þrauta-
lausnaverkefni sem gjarnan má láta 
nemendur leysa saman, t.d. í pörum.

Viðfangsefni
■ Landakort
■ Einfaldur mælikvarði í tengsl-

um við lengd
■ Að nota mælikvarða til að 

reikna fjarlægðir á einföldum 
kortum

■ Að breyta einni mælieiningu  
í aðra

Búnaður
■ Reglustika
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 5.41 Bændurnir setja girðingu í kringum túnin við hvern bæ.

 a Mældu með reglustiku og reiknaðu ummál hvers túns. 
  Bændur, sem hafa sameiginlega girðingu, borga hvor  
  sinn helminginn af henni.

 b Hvað þarf hver bóndi að kaupa marga kílómetra af  
  girðingu?

25

1 km = 1000 m

A

D

B C

E

Mælikvarði
1 : 50 000

1 cm á kortinu samsvarar 50 000 cm 
eða 500 m, í raunveruleikanum.

1 cm  500 m

Hugmyndir	og	athugasemdir

Auðveldari	verkefni
Kennari getur hjálpað nemendunum 
að telja sentimetra á kortinu með 
því að hann telji í raunverulegri 
lengd. Á bls. 24 þýðir þetta að hann 
telur 10 m, 20 m, 30 m o.s.frv. á 
meðan fingurinn er fluttur um einn 
og einn sentimetra meðfram strik-
inu sem mælt er. Á bls. 24 þýðir 
þetta að hann telur 500 m, 1000 m, 
1500 m eða 1

2 km, 1 km, 1 1
2 km,  

2 km o.s.frv. Annar möguleiki er að 
telja tvo og tvo sentimetra í einu og 
telja þá: 1 km, 2 km, 3 km o.s.frv.

Verkefni b á bls. 25 er nokkuð 
erfitt og einhverjum nemendum 
mun ef til vill finnast það of flókið. 
Látið þá vinna saman, gjarnan þann-
ig að duglegur nemandi vinni með 
þeim sem finnst verkefnið erfitt.

Erfiðari	verkefni	og		
raunverkefni
Nota	kort	yfir	skólalóðina
Ef kort yfir skólalóðina er tiltækt 
getur verið góð hugmynd að búa til 
fleiri verkefni sem tengjast korti og 
mælikvarða. Ef skólalóðarkortið er 
ekki fyrir hendi má nota verkefna-
blað 5.142a–b og verkefni við það 
(Kort yfir Gerðaskóla og umhverfi 
hans).

Dæmi um verkefni út frá kortinu:
■ Hve mörgum metrum samsvarar 

1 cm á kortinu? (Mælikvarðinn á 
kortinu er 1 : 500, þ.e.a.s. 1 cm á 
kortinu samsvarar 5 m í raunveru-
leikanum.)

■ Hve langur er fótboltavöllurinn?  
(Um það bil 8 cm, það er 40 m.)

■ Hve langt er kringum leikfimissal-
inn? (14 cm, þ.e. 70 m, sviðið talið 
með.)

■ Hve löng er kennslustofubyggingin? 
(Um það bil 12 cm, það er 60 m.)

■ Getið þið fundið út hvert flatarmál 
skólabyggingarinnar er?
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 5.42 Myndirnar hér fyrir ofan eru teiknaðar í mælikvarðanum  
  1 : 5. Teiknaðu myndirnar í réttri stærð.

 5.43 Búðu til kort yfir kennslustofuna eða herbergið þitt  
  í mælikvarðanum 1 : 100. Það þýðir að 1 cm á  
  teikningunni samsvari 100 cm í raunveruleikanum.

A

B
C D

Borðið er
1 m á breidd.

Þá er það
1 cm hér.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 26
Nr. 5.42
Nemendur mæla hliðarnar í marg-
hyrningunum með reglustiku og 
teikna þá í réttri stærð en mynd-
irnar í nemendabók hafa verið 
minnkaðar í mælikvarðanum 1 : 5. 
Nemendur geta teiknað myndirnar 
hverja ofan á aðra þar sem þær 
verða allstórar. Ef þeir teikna hliðar 
hvers forms með sínum lit er auð-
velt að aðgreina formin.
■ Hve langar eru hliðar þríhyrningsins á 

myndinni í bókinni? (3, 4 og 5 cm.)
■ Munið þið hvað þessi þríhyrningur 

kallast? (Rétthyrndur þríhyrningur.)
■ Hvað eru hliðarnar langar í raun-

veruleikanum? (15, 20 og 25 cm 
vegna þess að margfalda þarf allar 
hliðarnar með 5.)

■ Hvað gerist með hornin í þrí-
hyrningnum þegar þið teiknið 
stækkaða mynd? (Þau eru alveg eins 
og í minna forminu, aðeins lengdir 
hliðanna breytast.)

Nr. 5.43
Nemendur mæla lengdir í kennslu-
stofunni eða í einhverju herbergi 
heima og teikna stofuna eða her-
bergið í mælikvarðanum 1 : 100. 
Síðan mæla þeir ýmsa hluti í 
stofunni eða herberginu eins og t.d. 
skáp, glugga, dyr, borð o.s.frv. og 
teikna þá í réttum mælikvarða.

 Bls. 27
Upprifjun
Kennari og nemendur ræða sam-
eiginlega um vinnuna í þessum kafla 
og rifja upp hvaða nýja námsþætti 
nemendur hafa lært. Það er mjög 
gott ef nemendur geta útskýrt og 

ekki síður notað hugtökin ummál, 
flatarmál, fersentimetra, mælikvarða, 
að stækka og minnka mynd. Kennari 
teiknar mynd, t.d. ferning, á töfluna, 
skrifar 1 : 3 undir myndina og spyr 
nemendur hvað það tákni. Einmitt, 
það sýnir að allar hliðar myndar-
innar eru þrisvar sinnum stærri í 
„raunveruleikanum“ en á myndinni. 
Ef undir myndinni hefði staðið 3 : 1 
hefðu allar hliðar myndarinnar verið 
þrisvar sinnum minni í raunveruleik-
anum en á töflunni.

Auðveldari	verkefni
Í verkefni 5.42 geta nemendur 
stækkað myndirnar í mælikvarð-
anum 1 : 2 í staðinn fyrir 1 : 5. Auk 
þess má láta einhverja nemendur 
sleppa síðustu myndinni.

Verkefni 5.43 má takmarka við 
hluti eins og skólaborð, skáp og 
glugga í staðinn fyrir að búa til kort 
yfir alla kennslustofuna.

Erfiðari	verkefni	
Teikna	myndirnar	í	ákveðnum	
mælikvarða
Biðjið nemendur að teikna ýmsar 
myndir, t.d. samsettar rúmfræði-
myndir, helst á rúðustrikað blað. 
Síðan segja þeir til um í hvaða mæli-
kvarða myndirnar eru teiknaðar. 
Nemendur skiptast nú á myndum 
og hver og einn á að teikna mynd-
ina, sem hann fékk í hendur, í réttri 
stærð. Þetta má orða svo að mynd-
ina eigi að teikna í þessum ákveðna 
mælikvarða (annaðhvort skal stækka 
hana eða minnka).

Viðfangsefni
■ Að nota mælikvarða til að 

stækka og minnka rúmfræði-
form

■ Lengdarmælingar

Búnaður
■ Reglustika, tommustokkur
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Upprifjun 

Mælieiningar fyrir lengd

Þegar við mælum lengdir notum við einingar eins og
•	millimetra,	mm	 •	desimetra,	dm	 •	kílómetra,	km
•	sentimetra,	cm	 •	metra,	m

Ummál
Lengdin kringum mynd eða hlut kallast ummál.

Ummálið er 4 + 6 + 2 + 4 = 16 cm

Flatarmál
Stærð flatar kallast flatarmál. Þegar við mælum flatarmál notum 
við einingar eins og
•	fersentimetra,	cm2	 	 •	fermetra,	m2

•	ferkílómetra,	km2

Flatarmál Flatarmál 
rétthyrningsins  þríhyrningsins er  
er 4 · 3 = 12 cm2 4 · 3 deilt með 2, 
 12 : 2 = 6 cm2

Reiknaðu dæmin.

Mælikvarði
Mælikvarði segir til um hve oft lengd og  
breidd myndar hefur verið stækkuð eða  
minnkuð miðað við raunveruleikann.

6 cm

4 cm
4 

cm2 
cm

4 cm

3 
cm

 Mælikvarði 1 : 1 Mælikvarði 1 : 2 Mælikvarði 2 : 1

Dæmi: Myndin er teiknuð í mæli-
kvarðanum 1 : 3. Teiknaðu hana í 
réttri stærð.
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Matematisk innhold
■ Bruke målestokk til å for-

større og forminske geome-
triske figurer

■ Lengdemåling

Utstyr
■ Linjal, tommestokk

Hva skal gjøres?
� Side 26
Nr. 5.42
Mål sidene i mangekantene med linjal, 
og tegn dem med riktige lengder, når 
de i boka er forminsket med måle-
stokk 1 : 5. Elevene kan gjerne tegne 
dem oppå hverandre, siden de blir 
nokså store. Hvis de tegner dem med 
forskjellig farge på strekene, går det 
an å se hvem som er hvem.
■ Hvor lange er sidene på tegningen av 

trekanten? (3, 4 og 5 cm.)
■ Husker dere hva denne trekanten 

heter? (Rettvinklet.)
■ Hvor lange er sidene i virkeligheten? 

(15, 20 og 25 cm, for vi må gange alle 
sidene med fem.)

■ Hva skjer med vinklene i trekanten 
når dere tegner den forstørrede utga-
ven? (De er helt lik den lille, kun leng-
dene er endret.)

Nr. 5.43
Mål lengder i klasserommet eller i et 
rom hjemme, og tegn det i målestokk 
1 : 100. Mål lengden på ting i rommet, 
som skap, vinduer, dører, bord osv, 
slik at de også blir tegnet i riktig måle-
stokk.

� Side 27
Oppsummering
Ta en felles gjennomgang av det dere 
har arbeidet med i dette kapitlet, og 
hva elevene har lært av nye ting. Det 
er fint hvis elevene kan forklare og 
ikke minst ta i bruk begrepene 
omkrets, areal, kvadratcentimeter,

målestokk, forstørre og forminske. 
Tegn en figur, gjerne et kvadrat, på 
tavla. Skriv 1 : 3 under, og spør ele-
vene hva dette vil si. Jo, det viser at 
alle sidene på figuren er tre ganger 
større i «virkeligheten» enn på denne 
figuren. Dersom det hadde stått 3 : 1, 
ville sidene i figuren vært tre ganger 
mindre i virkeligheten enn den du har 
tegnet.

Forenkling
På oppgave 5.42 kan elevene for-
større i målestokk 2 : 1 i stedet for 
5 : 1. Ellers kan noen elever gjerne 
hoppe over den siste figuren.

På oppgave 5.43 kan vi begrense 
oppgaven til å gjelde noen ting som 
pulten, skapet og et vindu, i stedet for 
å lage kart over hele rommet.

Mer utfordring
Tegn figurene i målestokk
Be elevene tegne ulike figurer, for 
eksempel mer sammensatte geome-
triske figurer. Tegn gjerne på ruteark. 
Så skal de oppgi en målestokk som de 
sier figurene er tegnet i. Deretter 
bytter de figurer med hverandre, og 
så skal de tegne hverandres figurer i 
riktig størrelse. Vi kan også si at figu-
rene skal tegnes i den eller den måle-
stokken (forstørres eller forminkes).

Eksempel:
Figuren er tegnet i 1 : 3. Tegn den i 

riktig størrelse.

5 • Måling
26

5.42 Figurene ovenfor er tegnet i målestokk 1 : 5. 
Tegn figurene i riktig størrelse.

5.43 Lag et kart over klasserommet eller rommet ditt i 
målestokk 1 : 100, det vil si at 1 cm på tegningen tilsvarer
100 cm i virkeligheten.

A

B
C D

Pulten er 
1 m bred.

Da blir det 
1 cm her.
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Raunverkefni
Vinnuteikning
Mælikvarðar eru tengdir við tækni 
og hönnun, t.d. vinnuteikningar í 
ákveðnum mælikvarða. Mál teikn-
ingarinnar þarf að vera í samræmi 
við mál hins raunverulega hlutar.

Nemendur geta einnig búið til 
líkan í hentugum mælikvarða. Enn 
og aftur skiptir miklu máli að öll mál 
passi saman, þ.e. að allan tímann sé 
notaður sami mælikvarðinn.

Hver	fær	stærsta	flatarmálið?	(spil)
Nemendur kasta fjórum teningum. 
Þeir leggja saman tölurnar á tveimur 
og tveimur teningum og teikna rétt-
hyrning þar sem summurnar tvær 
ákvarða lengd og breidd.

Dæmi: Teningarnir sýna 3, 4, 4 og 
6. Leikmaður velur hvaða tvo ten-
inga hann leggur saman. Hann getur 
t.d. lagt saman 3 + 4 og 4 + 6. Því 
næst teiknar hann rétthyrning með 
hliðarnar 7 cm og 10 cm. Að lokum 
reiknar hann út ummál og flatarmál 
rétthyrningsins.

Hugmyndir	og	athugasemdir

Umferð Mynd Lengd Breidd Ummál Flatarmál

1 Rétt- 
hyrningur 12 cm 10 cm 44 cm 120 cm2

2

3

4

5

Flatarmálið segir til um stigin í 
hverri umferð. Sá vinnur sem hefur 
flest stig eftir fimm umferðir.

Tilgangurinn með því að láta 
nemendur velja tvo og tvo teninga 
til að leggja saman er sá að þeir 
uppgötvi hvað er hagkvæmt að gera 
til að fá sem stærstan rétthyrning. 
Reglan er nefnilega sú að því minni 
sem mismunurinn milli hliðanna er 
því stærra verður flatarmál rétt-
hyrningsins. Ferningur er því sá 
rétthyrningur sem hefur stærsta 
flatarmálið.
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28

Próf

 1 Mældu lengd naglanna. Gefðu málin upp bæði í  
  millimetrum og í sentimetrum.

 2 Teiknaðu strikin. Skrifaðu málin bæði í cm og mm.
 AB = 24 cm CD = 15 cm EF = 11,5 cm GH = 7,8 cm

 3 Hve margir cm eru 

 a 7 dm b 3,5 dm c 5,3 dm d 10 dm

 4 Hvert er ummál myndanna?

A

B
C

D

E
F

A
B

5 • Mælingar

 Bls. 28 Próf 
Nr. 1
Nemendur mæla lengd naglanna 
með reglustiku og gefa málið upp 
bæði í sentimetrum og millimetrum.

Nr. 2
Nemendur draga strik í þeim lengd-
um, sem gefnar eru upp, og skrá 
niðurstöðurnar bæði í cm og mm. 

Nr. 3
Nemendur breyta málinu í senti-
metra.

Nr. 4
Nemendur mæla hliðar marg-
hyrninganna með reglustiku og finna 
ummálið. Þeir ákveða sjálfir hvort 
þeir gefa svörin upp í cm eða mm.

 Bls. 29 Próf, framhald
Nr. 5
Nemendur finna flatarmál myndanna 
og gefa niðurstöðurnar upp í cm2. 
Þess þarf að gæta að þeir telji ekki 
litlu reitina í verkefni a sem cm2. 
Í verkefnum b–d þurfa nemendur 
að mæla með reglustiku. Ætlast er 
til að þeir noti heila sentimetra án 
tugabrota.

Nr. 6
Nemendur mæla lengd blýantsins, 
minnka hann og teikna í réttri 
stærð.

Nr. 7
Nemendur mæla lengd rammans, 
stækka hann og teikna í réttri stærð.

Auðveldari	verkefni
Í verkefnum 2 og 3 geta nokkrir 
nemendur ef til vill haft gagn af 
töflureglustiku.

Í verkefni 5 getur einhverjum 
nemendum verið hjálp í því að 
teikna myndirnar á rúðustrikað blað 
með reitum í stærðinni 1 cm • 1 cm.

Í verkefnum 6 og 7 geta nem-
endur talið reiti og fært myndirnar 
yfir á sams konar rúðunet, tvöfalda 
síðan – og helminga – fjölda reita á 
nýju teikningunum.

Nemendur, sem réðu illa við 
prófið, geta snúið sér að æfinga-
síðu 1 og síðan að þeim blaðsíðum í 
æfingaheftinu sem vísað er til. 

Erfiðari	verkefni
Nemendur, sem ráða vel við prófið, 
geta strax tekið fyrir æfingasíður 2 
og 3 og síðan blaðsíðurnar í æfinga-
heftinu sem vísað er til neðst á bls. 
31 og 32.

Raunverkefni
Flatarmál	með	tangram
Búnaður: Tangram (verkefnablað 
5.97 (Tangram) í verkefnahefti 5a).

Á ofannefndu verkefnablaði er 
snið af tangram-púsluspili. Hér er 
mælt með því að ljósrita það yfir á 
þykkan pappír og plasta hann áður 
en bútarnir eru klipptir í sundur.

Viðfangsefni
■ Lengdarmælingar
■ Mælieiningar fyrir lengd og 

breyting úr einni mælieiningu 
í aðra

■ Ummál og flatarmál
■ Mælikvarði

Búnaður
■ Reglustika
■ Rúðustrikað blað með 

reitum í stærðinni  
1 cm • 1 cm

 í verkefnahefti 5a



29

29

Próf

 5 Hvert er flatarmál myndanna?

a

b

 6 Þessi trélitur hefur verið stækkaður í mælikvarðanum 2 : 1. 
  Teiknaðu blýantinn eins og hann er í raunveruleikanum.

7 Þessi myndarammi hefur verið minnkaður  
 í mælikvarðanum 1 : 5.

 Teiknaðu rammann eins og hann er 
 í raun og veru.

c

d

Hugmyndir	og	athugasemdir

28

Matematisk innhold
■ Lengdemåling
■ Målenheter for lengde og 

omgjøring mellom lengdeen-
heter

■ Omkrets og areal
■ Målestokk

Utstyr
■ Linjal
■ Ruteark med 1 · 1 cm ruter

Hva skal gjøres?
� Side 28 Prøveside 1
Nr. 1
Mål lengden på spikrene med linjal. 
Oppgi målene både som centimeter 
og som millimeter.

Nr. 2
Tegn linjestykker med den oppgitte 
lengden, og skriv på målene både i cm 
og i mm.

Nr. 3
Gjør om målene til centimeter.

Nr. 4
Mål sidene til mangekantene med 
linjal, og finn omkretsen. Elevene 
bestemmer selv om de oppgir svaret 
i cm eller i mm.

� Side 29 Prøveside 2
Nr. 5
Finn arealet til figurene og oppgi 
målet i cm2. Pass på at elevene i opp-
gave a ikke teller de små rutene som 
cm2. I oppgave b–d må elevene måle 
med linjal. Det er meningen at de skal 
bruke hele cm uten desimaler.

Nr. 6
Mål lengden av blyanten, forminsk 
den, og tegn den i riktig størrelse.

Nr. 7
Mål lengden på rammen, forstørr den, 
og tegn den i riktig størrelse.

Forenkling
På oppgavene 2 og 3 kan noen elever 
kanskje ha nytte av å se på tavlelin-
jalen.

På oppgave 5 kan noen elever ha 
stor hjelp av at figurene er tegnet på 
ruteark med 1 cm · 1 cm ruter.

På oppgavene 6 og 7 kan elevene 
telle ruter og overføre bildene til 
identisk ruteark, og så fordoble eller 
halvere antall ruter på den nye teg-
ningen.

De elevene som hadde problemer 
med prøven, kan gå til Øveside 1 og så 
videre i Oppgaveboka til henviste 
sider.

Mer utfordring
Elevene som mestret prøven fint kan 
gå videre til Øveside 2 og 3, og så 
videre i Oppgaveboka på de sidene 

som det henvises til nederst på side 
31 eller 32.

Flere aktiviteter
Areal med tangram
Utstyr: Tangram (Kopioriginal 5.97 i 
Kopiperm 5–7)

På Kopioriginal 5.97 finner dere 
mal til tangram-puslespillet. Vi anbe-
faler å kopiere over på tykt papir og 
laminere bitene.

På Kopioriginal 5.143 i Kopiperm 5–7 
skal elevene avgjøre størrelsen på 
arealet på ulike figurer laget av noen 

5 • Måling
28

Prøve

1 Mål lengden av spikrene. Oppgi målene både i millimeter
og i centimeter.

2 Tegn linjestykkene. Skriv på målene både i cm og i mm.

AB = 24 cm CD = 15 cm EF = 11,5 cm GH = 7,8 cm

3 Hvor mange cm er 

a 7 dm b 3,5 dm c 5,3 dm d 10 dm

4 Hva er omkretsen av figurene?

A

B
C

D

E
F

A
B
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Á verkefnablaði 5.143 (Hvert er 
flatarmál myndanna?) eiga nemendur 
að finna flatarmál hinna mismunandi 
mynda sem búnar eru til með 
nokkrum tangrambútum. Í þetta 
sinn skal sem sagt ekki nota alla sjö 
bútana í hverja mynd. Markmiðið 
er að finna hve stór hver mynd er 
miðað við að minnsti þríhyrningur-
inn sé skilgreindur sem flatarmál 1. 
Spurningin verður þá sú hve marga 
slíka þríhyrninga þarf til að þekja 
alla myndina.

29

av tangrambitene. Denne gangen skal 
de altså ikke bruke alle sju bitene i 
hver figur. Målet er å finne ut hvor 
stort areal hver figur får når vi defi-
nerer den minste trekanten som areal 
1. Spørsmålet blir da å finne ut hvor 
mange slike trekanter det vil gå med 
til å dekke hele figurene.

Vi kan også velge en av de andre 
bitene i puslespillet og lage lignende 
figurer som på kopioriginalen. Ele-

vene lager da oppgaver om areal til 
hverandre.
■ Vi sier at den minste trekanten har 

enhet 1. Hvor stort areal har alle 
tangrambitene til sammen?

05_22

Fasit:
Bruker vi den minste trekanten 

som enhet 1, vil arealet av alle sju 
bitene være 16.

Andre arealoppgaver til 
tangrammet:
a Lag ulike figurer med areal 12.
b Lag et kvadrat med areal 8.
c Lag et kvadrat med areal 4.
d Lag en trekant med areal 8.

Her vil det være mange forskjellige 
løsninger, for eksempel:

www.gyldendal.no/multi
29

Prøve

5 Hva er arealet av figurene?

a

b

6 Denne blyanten er forstørret i målestokk 2 : 1.
Tegn blyanten slik den er i virkeligheten.

7 Denne bilderammen er forminsket i
målestokk 1 : 5.

Tegn bilderammen slik den er i 
virkeligheten.

c

d

Mine ideer
....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................
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Lausn:
Ef minnsti þríhyrningurinn hefur 

flatarmálið 1 mun flatarmál allra 
bútanna sjö verða 16.

Önnur flatarmálsverkefni í tengslum 
við tangram:
a Búið til mismunandi myndir með 

flatarmálið 12.
b Búið til ferning með flatarmálið 8.
c Búið til ferning með flatarmálið 4.
d Búið til þríhyrning með flatarmálið 8.

Lausnir þessara verkefna eru 
margar, t.d.:

Flatarmálið er 8

29

av tangrambitene. Denne gangen skal 
de altså ikke bruke alle sju bitene i 
hver figur. Målet er å finne ut hvor 
stort areal hver figur får når vi defi-
nerer den minste trekanten som areal 
1. Spørsmålet blir da å finne ut hvor 
mange slike trekanter det vil gå med 
til å dekke hele figurene.

Vi kan også velge en av de andre 
bitene i puslespillet og lage lignende 
figurer som på kopioriginalen. Ele-

vene lager da oppgaver om areal til 
hverandre.
■ Vi sier at den minste trekanten har 

enhet 1. Hvor stort areal har alle 
tangrambitene til sammen?

05_22

Fasit:
Bruker vi den minste trekanten 

som enhet 1, vil arealet av alle sju 
bitene være 16.

Andre arealoppgaver til 
tangrammet:
a Lag ulike figurer med areal 12.
b Lag et kvadrat med areal 8.
c Lag et kvadrat med areal 4.
d Lag en trekant med areal 8.

Her vil det være mange forskjellige 
løsninger, for eksempel:

www.gyldendal.no/multi
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Prøve

5 Hva er arealet av figurene?

a

b

6 Denne blyanten er forstørret i målestokk 2 : 1.
Tegn blyanten slik den er i virkeligheten.

7 Denne bilderammen er forminsket i
målestokk 1 : 5.

Tegn bilderammen slik den er i 
virkeligheten.

c

d

Mine ideer
....................................................................................................................

....................................................................................................................
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Flatarmálið er 8   Flatarmálið er 4
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av tangrambitene. Denne gangen skal 
de altså ikke bruke alle sju bitene i 
hver figur. Målet er å finne ut hvor 
stort areal hver figur får når vi defi-
nerer den minste trekanten som areal 
1. Spørsmålet blir da å finne ut hvor 
mange slike trekanter det vil gå med 
til å dekke hele figurene.

Vi kan også velge en av de andre 
bitene i puslespillet og lage lignende 
figurer som på kopioriginalen. Ele-

vene lager da oppgaver om areal til 
hverandre.
■ Vi sier at den minste trekanten har 

enhet 1. Hvor stort areal har alle 
tangrambitene til sammen?

05_22

Fasit:
Bruker vi den minste trekanten 

som enhet 1, vil arealet av alle sju 
bitene være 16.

Andre arealoppgaver til 
tangrammet:
a Lag ulike figurer med areal 12.
b Lag et kvadrat med areal 8.
c Lag et kvadrat med areal 4.
d Lag en trekant med areal 8.

Her vil det være mange forskjellige 
løsninger, for eksempel:

www.gyldendal.no/multi
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Prøve

5 Hva er arealet av figurene?

a

b

6 Denne blyanten er forstørret i målestokk 2 : 1.
Tegn blyanten slik den er i virkeligheten.

7 Denne bilderammen er forminsket i
målestokk 1 : 5.

Tegn bilderammen slik den er i 
virkeligheten.

c

d

Mine ideer
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Einnig má velja einhvern hinna bút-
ana í púsluspilinu og búa til svipaðar 
myndir eins og þær sem eru á verk-
efnablaðinu. Nemendur búa síðan til 
flatarmálsverkefni hver fyrir annan.

■ Við segjum að minnsti þríhyrningur-
inn hafi flatarmálið 1. Hve stórt 
flatarmál hafa þá allir tangram-
bútarnir til samans?



Lausn:
Hér getur verið hagkvæmt að setja 
upp töflu:

Hliðar- 
lengd í 
ferningnum

Hliðarlengd í
þríhyrningnum 
(+5 cm)

Ummál 

1 cm 6 cm  = 4 cm
  = 18 cm

2 cm 7 cm  = 8 cm
  = 21 cm

3 cm 8 cm  = 12 cm
  = 24 cm

4 cm 9 cm  = 16 cm
  = 27 cm

…

14 cm 19 cm  = 56 cm
  = 57 cm

15 cm 20 cm  = 60 cm
  = 60 cm

30

30

Æfingasíða 1

 5.44 Hve langt hafa sniglarnir skriðið? 
  Mældu lengdirnar og svaraðu bæði í millimetrum 
  og sentimetrum.

 5.45 Skráðu hæð fólksins í
 a sentimetrum b desimetrum

 5.46 Teiknaðu strikin.

 a AB = 20 mm b CD = 45 mm c EF = 97 mm

 5.47 Teiknaðu strikin.

 a AB = 17 cm b CD = 13,5 cm c EF = 9,2 cm

 5.48 Teiknaðu strikin.

 a AB = 2 dm b CD = 1,5 dm c EF = 2,3 dm

A

C

B

D

5 • Mælingar ÆFINGAHEFTI 1b BLS. 4–8

Helga Ísak Soffía Egill Bjarni María Tumi

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 30 Æfingasíða 1
Nr. 5.44
Nemendur mæla hve langt sniglarnir 
hafa skriðið. Þeir mæla frá byrjun 
slóðarinnar og að aftasta punktinum 
á sniglinum. Þeir skrifa svarið bæði 
í mm og cm með tugabroti með 
einum aukastaf.

Nr. 5.45
Nemendur breyta hæð fólksins í dm 
og cm.

Nr. 5.46–5.48
Nemendur draga strikin í þeim 
lengdum sem gefnar eru upp.

 Bls. 31 Æfingasíða 2
Nr. 5.49
Nemendur mæla hliðar marg-
hyrninganna og leggja þær saman til 
að finna ummálið. Þeir eiga líka að 
finna flatarmálið. Niðurstöðurnar 
skrá þeir í töflu.

Auðveldari	verkefni	
Látið nemendur leggja kubba eða 
teninga í stærðinni 1 cm • 1 cm 
ofan á myndirnar til að finna flatar-
málið. Einnig getur þeim verið hjálp 
í þessu til að finna ummálið.

Nemendur geta skipt L-laga marg-
hyrningnum í tvo rétthyrninga til að 
auðvelda sér að finna flatarmálið.

Erfiðari	verkefni
Heilabrot
Jafnhliða þríhyrningur og ferningur 
eru með sama ummál. Hlið þríhyrn-
ingsins er 5 cm lengri en hlið fern-
ingsins. Hvað eru hliðar ferningsins 
og þríhyrningsins langar?

30

Matematisk innhold
■ Lengdemåling
■ Omgjøring mellom lengdeen-

heter
■ Omkrets og areal av mange-

kanter

Utstyr
■ Linjal

Hva skal gjøres?
� Side 30 Øveside 1
Nr. 5.44
Mål hvor langt sneglene har krøpet. 
Mål fra enden av sporet og til 
bakerste punktet på sneglen. Skriv 
svarene både som mm og som cm, 
med én desimals nøyaktighet.

Nr. 5.45
Gjør om høyden til personene til dm 
og cm.

Nr. 5.46 – 5.48
Tegn linjestykkene.

� Side 31 Øveside 2
Nr. 5.49
Mål sidene i mangekantene, og legg 
dem sammen for å finne omkretsen. 
Finn også arealet. Skriv resultatene i 
en tabell.

Forenkling
La elevene legge brikker eller ter-
ninger på 1 cm · 1 cm oppå figurene 
for å finne arealet. Det kan også være 
til hjelp for å finne omkretsen.

Del L-en i to rektangler for lettere 
å finne arealet.

Mer utfordring
Grublis
En likesidet trekant og et kvadrat har 
like stor omkrets. Siden i trekanten 
er 5 cm lengre enn siden i kvadratet.

Hvor lange er sidene i kvadratet og 
sidene i trekanten?

Fasit:
Her kan det være lurt å sette opp 

en tabell:

Sidene i 
kvadratet

Sidene i 
trekanten
(+ 5 cm)

Omkrets

1 cm 6 cm ❏ = 4 cm

 = 18 cm
2 cm 7 cm ❏ = 8 cm

= 21 cm
3 cm 8 cm ❏ = 12 cm

= 24 cm
4 cm 9 cm ❏ =16 cm

= 27 cm
…
14 cm 19 cm ❏ = 56 cm

 = 57 cm

15 cm 20 cm ❏ = 60 cm
 = 60 cm

15 cm 20 cm  = 60 cm
 = 60 cm

5 • Måling
30

Øveside 1

OPPGAVEBOK s. 66–71

5.44 Hvor langt har sneglene krøpet?
Mål lengdene, og oppgi svarene både i millimeter 
og i centimeter.

5.45 Hvor høye er personene? Skriv svarene i

a centimeter b desimeter

5.46 Tegn linjestykkene.

a AB = 20 mm b CD = 45 mm c EF = 97 mm

5.47 Tegn linjestykkene.

a AB = 17 cm b CD = 13,5 cm c EF = 9,2 cm

5.48 Tegn linjestykkene.

a AB = 2 dm b CD = 1,5 dm c EF = 2,3 dm

A

C

B

D
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Viðfangsefni
■ Lengdarmælingar
■ Að breyta úr einni mæli-

einingu í aðra
■ Ummál og flatarmál marg-

hyrninga

Búnaður
■ Reglustika















31

31

Æfingasíða 2

 5.49 Mældu hliðarnar í myndunum hér fyrir ofan.  
  Fylltu töfluna út.

A

B

C

D

Mynd Lengd Breidd Ummál Flatarmál

A
B
C
D

ÆFINGAHEFTI 1b BLS. 9–13

Nemendum getur verið hjálp í því 
ef kennari bendir þeim á að finna út 
hvernig mismunur á ummáli marg-
hyrninga breytist eftir því sem hlið 
ferningsins lengist um 1 cm. Eftir 
nokkurn tíma getur verið að ein-
hver sjái að mismunurinn minnkar 
um 1 cm í hvert skipti sem hliðar-
lengd ferningsins eykst um 1 cm. 
Þegar hliðar ferningsins eru 4 cm 
sjáum við að mismunur á ummálinu 
er 11 cm. Þá þarf að breyta hliðar-
lengdinni ellefu sinnum áður en 
ummál marghyrninganna verður hið 
sama, þ.e. 4 + 11 = 15.

Einnig má sjá að í hvert skipti sem 
hliðarlengd þríhyrningsins er odda-
tala verður ummál þríhyrningsins 
oddatala.

■ Getum við þá fengið sama ummál 
hjá ferningnum?

Raunverkefni
Hver fær lengsta A4-blaðið?
Búnaður: A4-blað og skæri handa 
hverjum nemanda.

Kennari teiknar töflu eins og 
þessa á skólatöfluna:

Nafn Lengd rennings

Kata
1 m og 34 cm = 134 cm = 
13,4 dm = 1340 mm

Nemendur klippa eins langan sam-
hangandi renning og þeir geta af 
A4-blaðinu. Síðan mæla þeir lengd 
renningsins og skrá niðurstöðuna í 
töfluna.

Hugmyndir	og	athugasemdir
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Æfingasíða 3

 5.50 Hvert er flatarmál þessara samsettu mynda?

a   b

c

5 • Mælingar ÆFINGAHEFTI 1b BLS. 13–17

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 32 Æfingasíða 3
Nr. 5.50
Nemendur reikna flatarmál 
myndanna. Það má gera með því 
að skipta þeim í þekkt form eins 
og rétthyrninga og rétthyrnda þrí-
hyrninga.

 
 Bls. 33 Geturðu þetta?
Nr. 5.51
Hér er um að ræða þrautalausna-
verkefni þar sem nemendur eiga að 
nota málið á hinum ýmsu skikum 
til að reikna hliðarlengdir. Með því 
að notfæra sér ýmsar upplýsingar, 
sem gefnar eru, eiga nemendur að 
geta fundið svörin. Teikningin er 
gerð þannig að ekki er hægt að 
finna hliðarlengdir út frá hinum 
hliðarlengdunum. Sjá má m.a. með 
útreikningum að hlið, sem er 10 m  
á lengd, er styttri á teikningunni en 
hlið sem er 6 m. Þetta er gert til að 
nemendur geti ekki fundið lengd-
irnar út frá teikningunni.

Kennari gætir þess að hjálpa nem-
endum ekki of mikið! Þetta verk-
efni á að reyna á þá. Leyfið þeim 
að vinna saman og leggið þannig 
grunn að góðum stærðfræðilegum 
umræðum milli nemenda. Þeir þurfa 
að brjóta heilann og nota stærð-
fræðileg hugtök til að finna svörin.

Auðveldari	verkefni
Látið nemendur teikna myndirnar 
í rúðunet með reitum í stærðinni 
1 cm • 1 cm. Þá er auðveldara að 
finna flatarmálið sem fjölda reita í 
stærðinni 1 cm2.

Erfiðari	verkefni
Láta má nokkra nemendur búa til 
þrautalausnaverkefni í stíl við þau 
sem eru á bls. 33 og leggja fyrir 
bekkjarfélagana. Ein aðferð til að 
búa til slík verkefni er að teikna 
mynd og skrá öll málin á hana 
fyrst. Síðan eru öll mál, sem ekki 
eru nauðsynleg, fjarlægð en nógu 
mörg skilin eftir til að hægt sé að 
finna þau, sem fjarlægð voru, með 
reikningi.

Raunverkefni	
Hvert	er	flatarmálið?
Á verkefnablaði 5.138 (Hve marga 
heila reiti þekja myndirnar?) og 5.139 
(Flatarmál) eiga nemendur að finna 
um það bil hvert flatarmál hinna 
óreglulegu mynda er.

Ýmis	heilabrot	með	mælingum
Á verkefnablöðum 5.137 (Frú Hanna 
skiptir jarðarpartinum sínum) og 
5.144–5.146 (Heilabrot um lengd, 
Heilabrot um mælingar og Heilabrot 
um flatarmál) eru ýmsar þrautir sem 
varða mælingar og námsefni þessa 
kafla.

Viðfangsefni
■ Flatarmál og ummál sam-

settra marghyrninga
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Geturðu þetta?

   

 5.51 Pétur ætlar að slá grasflöt A.
	  Hvert er flatarmál hennar?

	 5.52 Katla ætlar að slá  
  grasflöt B.
 Hvert er flatarmál hennar?

A 

B

5 m 

3 m 

8 m

6 m 

Flatarm
ál =

 12 m
²

Flatarmál = 32 m²

Ummál = 30 m

Ummál = 42 m
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6 • Almenn brot

Í	þessum	kafla	muntu	læra		
• um almenn brot sem hluta af heild
• að teikna brot á ýmsa vegu
• að leggja saman og draga frá með almennum brotum
• að bera saman mismunandi brot

34

6	 Almenn	brot

 Bls. 34
Samræðumynd	
Kennari leggur fyrir nemendur 
spurningar um almenn brot. Til að 
gera verkefnin enn áþreifanlegri 
getur kennari notað ýmis áþreifan-
leg hjálpargögn, t.d. plastkubba í 
ýmsum litum, helst gagnsæja. Gott 
er að leggja slíka kubba á mynd-
varpann og þeir henta afar vel til 
að gera verkefni um almenn brot 
áþreifanleg.

Verkefnin geta verið: Að finna 
fjöldann sem brotið felur í sér þegar 
brotið og heildin eru þekkt:

■ Í nemendahópi eru 12 nemendur. 
Einn þriðji hluti þeirra kom í skólann 
með strætó. Hve margir komu með 
strætó? (4 nemendur.)

■ Hvernig funduð þið það? (Til að 
finna þriðja hluta af heild er hópn-
um skipt í þrjá jafnstóra hópa.)

Að finna heildina þegar brotið og 
fjöldinn, sem brotið felur í sér, eru 
þekkt:
■ Þrír fjórðu hlutar af nemendahópi 

fóru á bókasafnið. Það voru 6 nem-
endur. Hve margir eru þá í nem-
endahópnum? (8)

■ Hvernig funduð þið það? (Með því 
að skipta nemendunum sex í þrjá 
hópa sjáum við hve margir eru í 
einum fjórða hluta, nefnilega 2. Ef 
tveir eru í hverjum fjórða hluta hljóta 

8 nemendur að vera í fjórum fjórðu 
hlutum.)

Það mun ýta undir skilning margra 
nemenda ef þessi verkefni eru gerð 
sýnileg með hlutbundinni vinnu á 
einhvern hátt.

Að finna brotið þegar heildin og 
fjöldinn, sem brotið felur í sér,  
eru þekkt.
■ Á teikningunni eru 12 nemendur. 

Tveir þeirra eru í rauðum peysum. 
Hve stór hluti allra nemendanna er 
það? ( 2

12 eða 1
6 )

■ Hve stór hluti nemendanna er ekki í 
rauðri peysu? ( 10

12 eða 5
6 )

■ Hvað eru brotin tvö,  2
12 og 10

12 , 
samtals? (1, vegna þess að það er 
heildin, allir nemendurnir í hópnum.)

Viðfangsefni
■ Almenn brot í daglegu lífi
■ Almenn brot sem hluti af 

safni

Búnaður
■ Ef til vill ýmis áþreifanleg 

hjálparsögn eins og kubbar 
og tölur (hnappar)

	 6	 Almenn	brot

Í	þessum	kafla	læra	nemendur	
um	almenn	brot	sem	hluta	af	
einum	heilum/heild	þar	sem	
heildin	getur	verið	safn,	lengd	
eða	mynd.

Nemendur	læra	að	finna	hlut-
ann	(teljarann)	þegar	heildin	er	
þekkt	og	vitað	er	í	hve	marga	
hluta	henni	er	skipt	(nefnarinn).	
Þeir	læra	einnig	að	finna	heildina	
þegar	hlutinn	er	þekktur	og	vitað	
er	í	hve	marga	hluta	heildinni	er	
skipt.

Nemendur	læra	að	teikna	
almenn	brot	á	ýmsa	vegu,	að	bera	
saman	almenn	brot	og	finna	jafn	
gild/stór	almenn	brot.	Enn	fremur	
læra	þeir	hugtökin	teljari	og	
nefnari,	svo	og	um	samlagningu	og	
frádrátt	samnefndra	brota.

Nemendur	læra	einnig	að	lýsa	
tengslum	tíunduhluta	í	tuga-
brotum	og	í	almennum	brotum.

Í	lok	kaflans	er	stutt	kynning	á	
100%	sem	einum	heilum	og	50%		
sem	12;	einnig	eru	1%	og	10%	kynnt	
sem	almennu	brotin		1		og		10	

100
	

100
með	hundraðreitatöflu.
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Hve	stór	hluti?

35

Sýnidæmi

 a Hve stór hluti af spilapeningunum er rauður?
 b Hve stór hluti af spilapeningunum er gulur?

a 2
5 eru rauðir.

b 1
5 er gulur.

Mér finnst auðveldara 
að finna svarið ef ég 

legg spilapeningana svona.

	 6.1 a Hve stór hluti spilapeninganna er grænn?

	 b Hve stór hluti spilapeninganna er rauður?

	 6.2 a Hve stór hluti spilapeninganna er gulur?

	 b Hve stór hluti spilapeninganna er blár?

	 6.3 a Hver stór hluti spilapeninganna er rauður?

	 b Hvað eru grænu og bláu spilapeningarnir
	  stór hluti af öllum spilapeningunum?

Kennari leggur áherslu á að almenn 
brot sýna tengslin milli ákveðins 
fjölda af heild og heildar. Það þýðir 
t.d. að brotið er annað ef heildin er 
önnur þótt fjöldinn, sem tilgreindur 
er, sé sá sami.
■ Hve margar stelpur eru standandi 

og hve margir strákar eru stand-
andi? (2 stelpur og 2 strákar.)

■ Hve stór hluti stelpnanna er stand-
andi? ( 2

5 )
■ Er það jafn stór hluti af strákunum 

sem stendur? (Nei, 2
7 af strákunum 

er standandi, það er minna vegna 
þess að strákarnir eru í heild fleiri 
en stelpurnar.)

 Bls. 35
Nr. 6.1–6.3
Nemendur nota myndirnar, til að 

ákvarða hve stór hluti spilapening-
anna er í hinum mismunandi litum.

Auðveldari	verkefni
Látið nemendur nota plastkubba 
eða eitthvað því um líkt í sömu 
litum og notaðir eru í verkefnunum.

Sýnið nemendum almennt brot 
sem hluta af heild: „Tveir af fjórum 
kubbum eru rauðir; það má skrifa 
sem tveir fjórðu hlutar ( 2

4 ).“
Kennari getur notað hlutbundnari 

viðfangsefni fyrir nemendur sem 
finnst þetta erfitt. Kennari teiknar 
köku á heilt A4-blað, klippir blaðið 
í tvo hluta, leggur bútana hvorn upp 
við annan og biður nemanda að 
segja til um hvernig eigi að tákna 
helming blaðsins með almennu 
broti. Kennari skiptir bútunum 

tveimur aftur í tvennt þannig að nú 
hefur kökunni verið skipt í fjóra 
hluta. Hann leggur bútana hvern upp 
við annan og biður nemendur að 
segja til um hvernig nú megi tákna 
„kökusneiðarnar“ sem almennt 
brot. Gerið mikið úr því hvaða 
tölur eru skrifaðar fyrir neðan bro-
tastrikið og hverjar eru skrifaðar 
fyrir ofan strik, þannig að nemendur 
sjái alltaf tengslin milli „kökunnar“ 
og tölustafanna í brotinu.

Erfiðari	verkefni
Flestir nemendur munu hafa gagn af 
að taka þátt í innlögninni á almenn-
um brotum sem lýst er í kaflanum 
Auðveldari verkefni jafnvel þótt hún 
reynist einhverjum létt. Þeir geta þá 
skrifað niður jafn stór brot við hlið 
myndanna í bókinni. Til dæmis má 
skrifa 1

4 einnig sem 2
8  og  3

12 . 

Raunverkefni
Almenn	brot	með	hnöppum	og	
tölum
Látið nemendahópa hafa box með 
mismunandi hnöppum og tölum 
og biðjið þá að búa til verkefni um 
almenn brot út frá þeim. Til dæmis 
má spyrja um hve stór hluti hnapp-
anna og talnanna hafi engin göt, tvö 
göt, þrjú göt, hve stór hluti sé í 
ákveðnum litum, hafi ákveðna lögun 
og stærð. Síðan skiptast hóparnir á 
verkefnum og lausnum.

Dæmi um spurningar:
– Hve stór hluti af tölunum er 

grænn?
– Hve stór hluti af tölunum er 

bleikur?
– Hve stór hluti af bleiku tölunum 

hefur fjögur göt?

Almenn	brot	og	24	kubbar
Búnaður: 24 kubbar handa hverjum 
hópi.

Verkefnið felst í að nemendur 
draga 24 kubba í 4 eða 6 mismun-
andi litum upp úr kassa eða poka. 
Því næst skrá þeir með almennum 
brotum hve stór hluti kubbanna er í 
hverjum lit.
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6 • Almenn brot

	 6.4 Hve stór hluti barnanna er með húfu?

 a	 	 	 	 	 	 d

	 b	 	 	 	 	 	 e

	 c	 	 	 	 	 	 f

	  Í hvaða dæmi er meira en helmingur barnanna með  
  rauða húfu?

	 6.5  Hve stór hluti af kúlunum er rauður, gulur og svartur?
	  Búðu til töflu og skráðu svörin í hana.

	 a

	 b

	 c

	 d

	 e

36

Rauðir Gulir Svartir

a   

b

3
9

2
9

4
9

4
12

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 36 
Nr. 6.4
Nemendur skrifa hve stór hluti af 
börnunum er með húfu.

Nr. 6.5
Nemendur búa til töflu sem sýnir 
hve stór hluti af kúlunum í hverju 
verkefni er í hverjum lit.
■ Hve margar eru rauðu kúlurnar í 

a-lið? (3)
■ Hve margar kúlur eru svartar í b-lið? 

(Einnig 3.)
■ Eru rauðu kúlurnar jafn stór hluti af 

kúlunum í a-lið og svörtu kúlurnar 
eru af kúlunum í b-lið? (Nei, vegna 
þess að heildin er stærri í b-lið. Þess 
vegna verður hluti svartra kúlna 
minni í b-lið.)

 Bls. 37 
Nr. 6.6
Nemendur búa til töflu sem sýnir 
hve stóran hluta af kökunum í 
hverju verkefni er búið að borða og 
hve stór hluti er eftir.
■ Hve stór hluti er eftir í c-lið? ( 6

8 )
■ Hve stór hluti var borðaður? ( 2

8 )
■ Hvað eru bæði brotin samtals?  

( 8
8 eða 1, einn heill eða heildin.)

 
Nr. 6.7
Þetta verkefni eiga nemendur helst 
að vinna saman í hópum. Látið þá 
einnig rökræða um vinningslíkurnar 
á hinum mismunandi lukkuhjólum. 
Nemendur þurfa þá að finna út 
hvað svæðin, sem gefa vinning, 
eru stór hluti af hverju hjóli og 
þar næst að bera saman brotin. 
Vinningslíkurnar á hjóli A eru 2

8 eða 
1
4 (í hlutfallinu einn á móti fjórum).

Auðveldari verkefni
Kennari telur með nemendum 
heildarfjöldann og hve margir eru í 
hlutanum sem spurt er um. Sýnið 
nemendum að þetta tvennt þarf 

að skoða í samhengi: Að „3 af 9“ 
kúlum eru rauðar o.s.frv.

Mikilvægt er að vinna við almenn 
brot hafi stuðning af áþreifanlegum 
hlutum, ekki síst myndum. Mælt er 
með að nota ljósrit af verkefnablaði 
5.147 a–c (Brotahringir 1–3) eða 
nota brotabúta en þá er hægt að 
nálgast í Stærðfræðisarpinum á vef 
Menntamálastofnunar.

Við verkefni 6.7 geta nemendur 
tekið fram mismunandi brotabúta 
og borið þá saman með því að 
leggja þá hvern ofan á annan.

36

Matematisk innhold
■ Brøk som del av en mengde
■ Brøk som del av helhet

Hva skal gjøres?
� Side 36
Nr. 6.4
Skriv hvilken brøkdel av barna som 
har caps.

Nr. 6.5
Lag en tabell som viser andelen kuler 
i hver farge i hver oppgave. 
■ Hvor mange røde er det i a? (3)
■ Hvor mange svarte er det i b? (Også 

3.)
■ Er det like stor brøkdel røde i a som 

det er svarte i b? (Nei, for totalen er 
større i b. Dermed blir brøkdelen 
svarte mindre.)

� Side 37
Nr. 6.6
Lag en tabell som viser andelen som 
er ”spist” av kakene, og andelen som 
er igjen i hver oppgave. 
■ Hvor stor del er igjen i c? ( )
■ Og hvor stor del er igjen? ( )
■ Hvor mye er de to brøkene til 

sammen? (  eller 1, det hele.)

Nr. 6.7
Denne oppgaven bør elevene helst 
gjøre sammen i grupper. Få dem i til-
legg til å diskutere vinnersjansene 
med de forskjellige lykkehjulene, det 
vil si sannsynligheten for å vinne. De 
må da finne hvor stor del vinner-
feltene utgjør i hvert lykkehjul, og 
deretter sammenligne brøkene på 
de forskjellige hjulene.

Forenkling
Tell opp det hele og delene sammen 
med elevene. Fokuser på at de to må 
ses i sammenheng: At det er ”3 av 9” 
som er røde, osv.

Det er viktig at arbeid med brøk 
fortsatt støtter seg til konkreter og 
ikke minst bilder. Vi foreslår at dere 
kopierer på litt tykk papp og lami-
nerer brøksirkler til dette formålet 
(Kopioriginal 5.147 i Kopiperm 5–7). 
Bruk gjerne ulik farge på de ulike sirk-
lene. 

Til oppgave 6.7 kan elevene finne 
de ulike brøkdelene og sammenligne 
direkte. 

06_02

06_03

Mer utfordring
Tegn en kake som deles inn i 15 like 
deler. Hvor mange kakestykker til-
svarer  av denne kaken? Hvor 
mange kakestykker tilsvarer  av 
denne kaken?

Be så elevene forkorte brøkene i 
oppgavene så mye som mulig, at de 
skriver brøken som  i stedet for 

, osv.

Brøk i norske ord
På Kopioriginal 5.148 i Kopiperm 5–7 
er det noen oppgaver der elevene 
skal finne brøkdel av bokstavene i 
ord, og sette sammen til nye ord. 
Setter vi sammen alle de tolv ordene 
vi skal fram til, blir det en setning. 

6
8
---

2
8
---

8
8
---

1
3
---

1
5
---

1
3
---

3
9
---

6.4 Hvor stor del av barna har caps på hodet?

a d

b e

c f

I hvilken oppgave har flere enn halvparten av barna røde
caps på hodet?

6.5 Hvor stor del av kulene er røde, gule og svarte?
Lag en tabell, og skriv svarene i den.

a

b

c

d

e

6 • Brøk
36

Røde Gule Svarte

a 3
9

2
9

4
9

b 4
12
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Matematisk innhold
■ Brøk som del av en mengde
■ Brøk som del av helhet

Hva skal gjøres?
� Side 36
Nr. 6.4
Skriv hvilken brøkdel av barna som 
har caps.

Nr. 6.5
Lag en tabell som viser andelen kuler 
i hver farge i hver oppgave. 
■ Hvor mange røde er det i a? (3)
■ Hvor mange svarte er det i b? (Også 

3.)
■ Er det like stor brøkdel røde i a som 

det er svarte i b? (Nei, for totalen er 
større i b. Dermed blir brøkdelen 
svarte mindre.)

� Side 37
Nr. 6.6
Lag en tabell som viser andelen som 
er ”spist” av kakene, og andelen som 
er igjen i hver oppgave. 
■ Hvor stor del er igjen i c? ( )
■ Og hvor stor del er igjen? ( )
■ Hvor mye er de to brøkene til 

sammen? (  eller 1, det hele.)

Nr. 6.7
Denne oppgaven bør elevene helst 
gjøre sammen i grupper. Få dem i til-
legg til å diskutere vinnersjansene 
med de forskjellige lykkehjulene, det 
vil si sannsynligheten for å vinne. De 
må da finne hvor stor del vinner-
feltene utgjør i hvert lykkehjul, og 
deretter sammenligne brøkene på 
de forskjellige hjulene.

Forenkling
Tell opp det hele og delene sammen 
med elevene. Fokuser på at de to må 
ses i sammenheng: At det er ”3 av 9” 
som er røde, osv.

Det er viktig at arbeid med brøk 
fortsatt støtter seg til konkreter og 
ikke minst bilder. Vi foreslår at dere 
kopierer på litt tykk papp og lami-
nerer brøksirkler til dette formålet 
(Kopioriginal 5.147 i Kopiperm 5–7). 
Bruk gjerne ulik farge på de ulike sirk-
lene. 

Til oppgave 6.7 kan elevene finne 
de ulike brøkdelene og sammenligne 
direkte. 

06_02

06_03

Mer utfordring
Tegn en kake som deles inn i 15 like 
deler. Hvor mange kakestykker til-
svarer  av denne kaken? Hvor 
mange kakestykker tilsvarer  av 
denne kaken?

Be så elevene forkorte brøkene i 
oppgavene så mye som mulig, at de 
skriver brøken som  i stedet for 

, osv.

Brøk i norske ord
På Kopioriginal 5.148 i Kopiperm 5–7 
er det noen oppgaver der elevene 
skal finne brøkdel av bokstavene i 
ord, og sette sammen til nye ord. 
Setter vi sammen alle de tolv ordene 
vi skal fram til, blir det en setning. 

6
8
---

2
8
---

8
8
---

1
3
---

1
5
---

1
3
---

3
9
---

6.4 Hvor stor del av barna har caps på hodet?

a d

b e

c f

I hvilken oppgave har flere enn halvparten av barna røde
caps på hodet?

6.5 Hvor stor del av kulene er røde, gule og svarte?
Lag en tabell, og skriv svarene i den.

a

b

c

d

e

6 • Brøk
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Røde Gule Svarte

a 3
9

2
9

4
9

b 4
12
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Erfiðari verkefni 
Kennari teiknar köku sem skipt er 
í 15 jafn stóra hluta. Hve margar 
kökusneiðar eru í 1

3 kökunnar? 
Hve margar kökusneiðar eru í 1

5 
kökunnar?

Biðjið nemendur að stytta brotin 
í verkefninu eins mikið og hægt er 
þannig að þeir skrifi brotið 1

3 í stað-
inn fyrir 3

9 o.s.frv.

Almenn brot í íslenskum orðum 
Á verkefnablaði 5.148 (Orðaleit) eiga 

Viðfangsefni
■ Almenn brot sem hluti af 

safni
■ Almenn brot sem hluti af 

einum heilum
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	 6.6 a Hve stór hluti af kökunum hér á eftir  
   er afgangs í hverju dæmi?

	 b Hvað er búið að borða stóran hluta  
  af kökunum? Búðu til töflu og skrifaðu  
  svörin í hana.

	 6.7 Rauða svæðið gefur vinning.

	 a Hve stór hluti lukkuhjólsins gefur vinning?
	 A	 B	 C	 D

	 b Á hvaða lukkuhjóli borgar sig best að spila?

Er afgangs Búið að 
borða

A 2
8

6
8

B
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A

B

C

D

e

f

G

H

i

j

nemendur að finna brot af bókstöf-
um í orði og mynda með þeim ný 
orð. Ef nýju orðunum tólf er raðað 
saman mynda þau málsgrein.

Raunverkefni
Almenn	brot	út	frá	nemendum
Tólf nemendur setjast á gólfið en 
hinir nemendurnir eru áhorfendur. 
Kennari biður nú fjóra nemendur 
um að standa á fætur.
■ Hve stór hluti nemendanna stóð á 

fætur? ( 1
3 .)

Nemendurnir fjórir setjast aftur og 
kennarinn biður tiltekinn fjölda, t.d. 
sex, að rísa á fætur. Sömu spurn-
ingu er varpað fram.

Þetta má endurtaka en að þessu 
sinni án þess að þeir sem stóðu 

á fætur setjist aftur. Þá má breyta 
spurningunni í þessa veru: Hve stór 
hluti nemendanna 12 stóð fyrst á 
fætur, hve stór hluti reis þar næst á 
fætur, hve stór hluti stendur núna 
og hve stór hluti situr enn á gólfinu?

Einnig má snúa spurningunni við:
■ Geta  5

12 ykkar risið á fætur?
■ Hve stór hluti ykkar stendur?
■ Hve stór hluti ykkar er nú sitjandi?
■ Getur helmingur ykkar risið upp?
■ Hve stór hluti ykkar stendur nú?
■ Hve stór hluti ykkar situr nú?
■ Hvernig er hægt að tákna þessi brot 

á tvo mismunandi vegu?

Meðan á þessu stendur geta hinir 
nemendurnir skrifað brotin niður til 
að æfa rithátt almennra brota.

Veiða	kubba	(spil)
Búnaður: Teningur, kubbar.

Leikmenn spila saman tveir og 
tveir. Hvert par þarf einn tening og 
30 kubba. Í byrjun eru allir kubb-
arnir settir í eina hrúgu á milli leik-
mannanna tveggja.

Leikmenn kasta teningi til skiptis. 
Það sem upp kemur táknar nefnara 
í broti þar sem teljarinn er 1. Ef 
upp koma t.d. 5 verður brotið 1

5 , 
ef upp koma 3 verður brotið 1

3 . Ef 
upp kemur 1 verður leikmaður að 
sitja hjá í þeirri umferð. Leikmenn 
taka eins marga kubba úr hrúgunni 
eins og brotið segir til um. Ef annar 
leikmaðurinn fær 5 tekur hann 1

5 
af kubbunum 30 í hrúgunni, þ.e. 6 
kubba. Þá eru 24 kubbar eftir. Ef 
hinn leikmaðurinn fær 3 tekur hann 
sér 1

3 af kubbunum sem eftir eru, 
þ.e. 8 kubba. Þá eru 16 kubbar eftir. 
Ef upp koma næst 3 er ekki hægt 
að taka nákvæmlega 1

3 af 16 þann-
ig að leikmaður námundar töluna 
að næstu heilu tölu fyrir neðan og 
tekur 5 kubba af kubbunum 16 sem 
eftir voru.

Þegar líður á spilið munu leik-
menn ekki alltaf geta tekið kubba 
úr kubbahrúgunni. Ef eftir eru t.d. 4 
kubbar og leikmaður fær 5 á hann 
að taka 1

5 af kubbunum. Það er 
ekki hægt og þar með missir hann 
úr leik. Ef hinn getur heldur ekki 
tekið neinn kubb er spilinu lokið. Sá 
vinnur sem á fleiri kubba í lokin.

Erfiðara afbrigði af þessu spili er 
að byrja með 60 kubba.

Almenn	brot	með	sentikubbum
Vinna má út frá sentikubbum til að 
auðvelda nemendum að sjá tengslin 
milli almennra brota sem hluta af 
heild og sem hluta af safni.
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Flere aktiviteter
Brøk med elever
Be 12 elever komme fram og sette seg 
på gulvet foran læreren, mens resten av 
gruppen er tilskuere. Læreren ber fire 
elever om å reise seg.
■ Hvor stor del av elevene reiste seg? ( )

Disse setter seg ned igjen, og læreren 
ber på nytt et visst antall om å reise seg, 
for eksempel seks stykker. Vi stiller 
deretter de samme spørsmålene.

Deretter kan vi gjøre det samme, 
men uten at de som først reiste seg, 
setter seg igjen. Nå kan spørsmålet 
endres til hvor stor brøkdel reiste seg 
først, hvor stor brøkdel reiste seg 
etterpå, hvor stor brøkdel står nå, og 
hvor stor brøkdel sitter igjen på gulvet.

Vi kan også snu spørsmålsstillingen 
slik:
■ Kan  av dere reise dere?

■ Hvor stor brøkdel er det nå som står?
■ Hvor stor brøkdel er det nå som sit-

ter?
■ Kan halvparten av dere reise dere?
■ Hvor stor brøkdel er det nå som står?
■ Hvor stor brøkdel er det nå som sit-

ter?
■ Hvordan kan vi uttrykke disse brøkde-

lene på to ulike måter?

Under arbeid med denne type aktivi-
teter kan de andre elevene skrive ned 
brøkene på et ark for å øve på selve 
notasjonen av ulike brøkuttrykk.

Spill: Fang brikker
Utstyr: Terning, brikker

Elevene spiller mot hverandre, én 
mot én. Hvert par trenger én terning 
og 30 brikker. Til å begynne med 
legges alle brikkene i en haug mellom 
elevene. 

Spillerne kaster terningen annen-
hver gang. Antall øyne utgjør nevneren 
i en stambrøk, slik at hvis de kaster 5, 
blir brøken , og hvis de kaster 3, blir 
brøken . Hvis de kaster 1, mister de 
denne runden. Spillerne tar så mange 
brikker fra haugen mellom dem som 
brøken angir. Hvis spiller nr. 1 kaster 5, 
skal han ta  av de 30 brikkene i 
haugen, altså 5 brikker. Da er det 25 
brikker igjen i haugen. Hvis neste 
spiller nå kaster 3, skal han ta  av 
brikkene. Det går ikke nøyaktig, så han 
runder av nedover og tar  av 24 
brikker, altså 8. Dermed er det 17 
brikker igjen i haugen. 

Mot slutten, når haugen blir liten, vil 
ikke spillerne alltid kunne ta brikker. 
Hvis det for eksempel er fire brikker 
igjen og en spiller kaster 5, skal han ta 

 av brikkene. Det går ikke, og 
dermed mister han runden sin. Hvis 
neste spiller heller ikke kan ta noen 
brikker, er spillet ferdig. Vinner er da 
den som har fanget flest brikker.

Som variasjon og ekstra utfordring 
kan de starte med 60 brikker.

Brøk med centikuber
Bruk av centikuber eller legoklosser 
kan være et utgangspunkt for å få 
elevene til å se sammenhengen 
mellom brøk som del av en helhet og 
del av en mengde. 

06_04

Her ser vi en helhet med tolv klosser, 
der to er gule, fire blå, tre grønne, to 
rosa og én svart. 

Spør elevene hvor stor del de ulike 
fargene utgjør av helheten. Ta så 
12 nye klosser i ulike farger. Denne 
gangen skal klossene ikke henge 
sammen. Be elevene finne ut hvor 
stor brøkdel de ulike fargene repre-
senterer. 

1
3
---

5
12
------

1
5
---

1
3
---

1
5
---

1
3
---

1
3
---

1
5
---

Det som 
er igjen

Det som 
er spist

A 2
8

6
8

B

6.6 a Hvor stor del av kakene er igjen?

b Hvor stor del av kakene er spist?
Lag en tabell og skriv svarene i den.

6.7 Du vinner på rødt felt.

a Hvor stor del av lykkehjulet gir gevinst?

A B C D

b Hvilket lykkehjul lønner det seg å spille på?

www.gyldendal.no/multi
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A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Mine ideer
....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

...................................................................................................................
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Á myndinni má sjá að í heildinni eru 
12 kubbar, 2 gulir, 4 bláir, 3 grænir, 
2 bleikir og 1 svartur.

Kennari spyr nemendur hve stór 
hluti heildarkubbafjöldans sé í hinum 
mismunandi litum. Síðan tekur 
kennari 12 aðra kubba í ólíkum 
litum. Að þessu sinni skal ekki 
tengja kubbana saman.



38

Matematisk innhold
■ Å finne delen når brøken og 

det hele er oppgitt
■ Brøk som del av helhet, hvor 

delene er like store

Utstyr
■ A4-ark, saks, fargeblyanter

Hva skal gjøres?
� Side 38
Nr. 6.8
Skriv hvor stor del av figuren det er i 
hver farge.

Nr. 6.9
Finn de delene der  er skravert/far-
gelagt. I dagligtale sier vi noen ganger 
”to av tre”, uten at delene er like 
store. For eksempel kan vi si om en 
kake som i figur a at to av tre kake-
stykker er pyntet med sjokolade. Da 
omtaler vi antallet, ikke at størrelsen 
på stykkene er ulik. 

Poengter denne forskjellen mellom 
dagligspråk og matematikkspråk: Når 
vi snakker om brøkdeler i matema-
tikk, må delene være like. Når vi her 
spør om ”hvor stor del av figuren”, er 
det arealet som gjelder. I a er dermed 

 skravert. 
■ Er to tredeler skravert i b? (Nei, for 

delene har ulik størrelse.)
■ Hvor stor del av figuren er skravert i 

b? (Halvparten, for de skrå strekene 
deler figuren i to like store deler. Tegn 
samme figur på tavla, for vi ser det let-
tere hvis vi tegner en vertikal strek 
midt på figuren.)

Nr. 6.10
Finn de delene der  er fargelagt. 
Også her er det ulik størrelse på 
delene i oppgave c, slik at det her ikke 
er  fargelagt, selv om tre av de fire 
bitene er fargelagte.

� Side 39
Nr. 6.11
Tegn av figurene, og fargelegg  av 
hver figur.

Nr. 6.12
Tegn tre like store kvadrater, og 
fargelegg  på ulike måter.

Nr. 6.13
Del et A4-ark i to like firkanter. Brett 
den ene firkanten tre ganger, slik at 
den blir delt i åtte deler. Den andre 
firkanten brettes først én gang, og så 
må den brettes i tre like deler, slik at 
vi får seks deler. Det kan enten gjøres 
omtrentlig ved litt prøving og feiling 
ved hjelp av bretting, eller ved å måle 
nøyaktig med linjen og dele siden i tre 
like lengder før siste bretting.

06_05

Fargelegg brøkdelene som angitt i 
oppgavene.

■ Hvor mange ganger måtte du brette 
for å dele arket i 8 deler? (3)

■ Hvor mange flere deler blir det om du 
hadde brettet en gang til? (8 til, eller 
dobbelt så mange.)

■ Hvor stor brøkdel av arket utgjør hver 
del når du har brettet 4 ganger? 
(En sekstendel.)

■ Og hvis du bretter enda en gang? 
(En trettitodel.)

■ Og hvis du bretter enda en gang? 
(En sekstifiredel.)

Nr. 6.14
Her skal elevene tegne et parallello-
gram og dele det i to. Den enkleste 
måten å gjøre det på er å trekke en 
strek langs en av diagonalene. Det blir 
verre å dele det i fire like deler. Det 
går bare an om parallellogrammet er 
en rombe, det vil si at alle fire sidene 
like lange.

2
3
---

1
2
---

3
4
---

3
4
---

1
4
---

1
4
---
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6.8 a Hvor stor del av hver figur er rød?
b Hvor stor del er blå?

A B C

D E F

6.9 I hvilke figurer er fargelagt?

A B C D

6.10 I hvilke figurer er fargelagt?

A B C D

3
4

2
3

Eksempel

Hvor stor del av figuren er
a rød? b blå?

a er rød b er blå4
6

2
6

<02.14>
B
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 6.8 a Hve stór hluti hverrar myndar er rauður?

	 b Hve stór hluti er blár?

	 a	 b	 c	

	 d	 e	 f

	 6.9 Í hvaða myndum eru 23 hlutar litaðir?

	 A	 B	 C	 D

	 6.10 Í hvaða myndum eru 34 litaðir?

	 A	 B	 C	 D

Sýnidæmi

Hve stór hluti myndarinnar er
a rauður? b blár?

a 2
6 eru rauðir. b 4

6 eru bláir. 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 38 
Nr. 6.8
Nemendur skrifa hve stór hluti 
myndanna er í hvorum lit.

Nr. 6.9
Nemendur eiga að finna í hvaða 
mynd 2

3 er litaður. Í daglegu tali er 
stundum sagt „tveir af þremur“ þótt 
hlutarnir séu ekki jafn stórir. Til 
dæmis má segja um köku, eins og í 
mynd B, að tvær af þremur köku-
sneiðum séu skreyttar með súkku-
laði. Hér er talað um fjölda sneiða 
án tillits til þess hvort þær séu jafn 
stórar eður ei.

Bendið nemendum á þennan mun 
á milli daglegrar orðanotkun og 
tungutaks stærðfræðinnar: Þegar 
rætt er um brot í stærðfræði verða 
hlutarnir að vera jafn stórir. 
■ Eru tveir þriðju hlutar litaðir í mynd 

B? (Nei, vegna þess að hlutarnir eru 
misstórir.)

■ Hve stór hluti af mynd B er litaður? 
(Helmingurinn, vegna þess að ská-
strikin skipta myndinni í tvo jafn 
stóra hluta. Kennari getur teiknað 
sömu mynd á töfluna því auðveldara 
er að sjá þetta ef lóðrétt strik er 
dregið á miðri myndinni.)

Nr. 6.10
Nemendur eiga að finna myndirnar 
þar sem 3

4 hlutar eru litaðir. Í mynd 
C eru misstórir hlutar þannig að 
það á ekki við að 3

4 af myndinni séu 
litaðir þótt þrír bútar af fjórum séu 
litaðir.

 Bls. 39
Nr. 6.11
Nemendur teikna myndirnar og lita 
1
4 af hverri mynd.

Nr. 6.12
Nemendur teikna þrjá jafn stóra 
ferninga og lita 1

4 af hverjum þeirra á 
ólíka vegu.

Nr. 6.13
Nemendur skipta A4-blaði jafnt 
til helminga. Þeir brjóta annan fer-
hyrninginn þrisvar þannig að hann 
skiptist í 8 hluta. Hinn ferhyrninginn 
á fyrst að brjóta einu sinni í tvennt 
og síðan í þrjá jafn stóra hluta þann-
ig að hlutarnir verði 6. Þetta má 
gera með því að prófa sig áfram til 
að brotin verði jafn stór eða með 

því að mæla blaðið nákvæmlega 
með reglustiku og skipta því síðan 
í þrjá jafna hluta áður en síðara 
brotið er framkvæmt.

Nú lita nemendur hlutana eins og 
segir í verkefninu.
■ Hve oft þurftir þú að brjóta blaðið 

til að fá 8 hluta? (Þrisvar.)
■ Hve margir fleiri verða hlutarnir ef 

þú hefðir brotið blaðið einu sinni 
enn? (8 í viðbót eða tvöfalt fleiri.)

■ Hve stór hluti af blaðinu er hver 
bútur þegar búið er að brjóta  
blaðið 4 sinnum? (Einn  
sextándi hluti.)

■ En ef þú hefðir brotið blaðið enn einu 
sinni? (Einn þrítugasti og annar hluti.)

■ Og ef þú hefðir nú brotið blaðið enn og 
aftur? (Einn sextugasti og fjórði hluti.)

Viðfangsefni
■ Að finna hlutann (teljarann)

þegar heildin er þekkt og 
vitað er í hve marga hluta 
henni er skipt (þ.e. nefnar-
inn).

■ Brot sem hluti af heild þar 
sem hlutarnir eru jafn stórir

Búnaður
■ A4-blað, skæri, litblýantar
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	 6.11 Teiknaðu myndirnar í reikningsheftið þitt. 

 Litaðu 1
4 af hverri mynd.

 

	 6.12 a Teiknaðu þrjá ferninga í reikningsheftið þitt.

	  b Litaðu 1
4 af hverjum ferningi á mismunandi vegu.

	 6.13 Notaðu A4-blað.
	  Brjóttu blaðið þannig að þú fáir tvo jafn stóra hluta.  
  Klipptu þá út.

	 a Brjóttu annan ferhyrninginn í átta jafn stóra hluta.

	  Litaðu 3
8 af ferhyrningnum gula og 5

8 rauða.

	 b Brjóttu hinn ferhyrninginn í sex jafn stóra hluta.

	  Litaðu 1
6 af ferhyrningnum rauðan, 3

6 bláa og 2
6 gula.

	 6.14 Teiknaðu samsíðung.
	 a Skiptu samsíðungnum í tvo jafn stóra hluta.
	  Geturðu gert það á mismunandi vegu?

	 b Getur þú skipt samsíðungnum í fjóra jafn stóra hluta?

A
B

C D

Nr. 6.14
Í þessu verkefni eiga nemendur að 
teikna samsíðung og skipta honum í 
tvennt. Auðveldast er að gera þetta 
með því að teikna aðra hornalínuna. 
Erfiðara er að skipta samsíðungnum 
í fjóra jafn stóra hluta. Það er auð-
veldast ef samsíðungurinn er tígull, 
þ.e.a.s. ef allar hliðar samsíðungsins 
eru jafn langar.

Auðveldari	verkefni
Látið nemendur nota teikningarnar 
af brotunum í miklum mæli. Leggið 
áherslu á hvernig hverri mynd er 
skipt í jafn stóra hluta hvort sem 
um er að ræða hring eða rétt-
hyrning. 

Mynd er önnur táknmynd fyrir 
almenn brot en þegar notaðir eru 

kubbar og gengið út frá fjöldanum. 
Mikilvægt er að nemendur nái 
tökum á hvoru tveggja.

Erfiðari	verkefni	
Látið nemendur fá litað A4-blað. 
Þeir skipta því í miðjunni til helm-
inga, líma helminginn öðrum megin 
á annað A4-blað og skrifa 1

2 á bút-
inn. Nú skipta þeir hinum helmingn-
um í tvennt, líma annan helminginn 
á auða plássið á A4-blaðinu og 
skrifa 1

4 á bútinn. Þannig halda nem-
endur áfram eins lengi og þeir geta.
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Forenkling
Arbeid grundig med tegningene av 
brøkdelene. Fokuser på hvordan hver 
figur deles i like deler, både når 
utgangspunktet er en sirkulær og en 
rektangulær figur.

Dette er en annen modell for brøk 
enn når vi bruker brikker og ser på 
antall. Det er viktig at elevene blir 
fortrolige med begge.

Mer utfordring
La elevene få et farget A4-ark. Del det 
i to på midten, og lim halvparten på 
den ene siden av et annet A4-ark. 
Skriv  på denne biten. Del den andre 
biten i to, og lim en av delene på den 
ene siden av den ledige delen på A4-
arket. Skriv  på denne biten. La ele-
vene fortsette så langt de makter:

06_06

Flere aktiviteter
Brøk på spikerbrett
Utstyr: Spikerbrett og/eller prikkark, 
se Kopioriginal 1 bak i denne boka.

Be elevene illustrere ulike brøk-
deler på spikerbrettet. De bør tegne 
alle illustrasjonene på prikkark etter 
hvert som de lager dem.

Oppgaven kan for eksempel være å 
lage 2–3 illustrasjoner av hver av disse 
brøkene:

, , , , 

Elevene kan gjerne bruke to strikker, 
slik at den ene illustrerer det hele, 

mens den andre illustrerer delen. Her 
er en illustrasjon av :

06_07

Når elevene tegner av, kan de farge-
legge delen og skrive brøken ved 
siden av.

Gi honnør til kreative forslag!

Brøk-bingo
Utstyr: Bingobrett med illustrasjoner 
av forskjellige brøker (Kopioriginal 
5.149 i Kopiperm 5–7), spinner med 
brøk (Kopioriginal 5.150 i Kopiperm 
5–7), blyant eller brikker.

Hver elev får sitt bingobrett. De 
plasserer en spillebrikke i X-feltet. Så 
snurrer de spinneren annenhver gang. 
De skal så legge en brikke i eller far-
gelegge den ruta som viser brøken 
bindersen peker på. Vinneren er den 
som først får tre brikker/ruter på rad, 
horisontalt, vertikalt eller diagonalt. 

06_06_1

06_07_2
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6.11 Tegn figurene i boka di.

Fargelegg av hver figur.

6.12 a Tegn tre kvadrater i boka di.

b Fargelegg av hvert kvadrat på forskjellige måter.

6.13 Bruk et A4-ark.
Brett arket slik at du får to like store deler, som du 
klipper ut.
a Brett den ene firkanten slik at du får åtte like store deler.

Fargelegg av firkanten gul og av firkanten rød.

b Brett den andre firkanten i seks like store deler.

Fargelegg av firkanten rød, blå og gul.

6.14 Tegn et parallellogram.
a Del parallellogrammet i to like store deler.

Kan du gjøre det på forskjellige måter?

b Kan du dele et parallellogram i fire like store deler?
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Raunverkefni
Almenn	brot	á	pinnabretti
Búnaður: Pinnabretti og/eða 
punktablað, sjá ljósritunarblað 1 
(Punktablað) aftast í þessari bók.

Biðjið nemendur að sýna mis-
munandi brot á pinnabrettinu. 
Jafnframt eiga þeir að teikna mynd-
irnar á punktablað jafnóðum og þeir 
búa þær til á pinnabrettið.

Verkefnið getur t.d. verið fólgið í 
því að búa til 2–3 myndir af hverju 
þessara brota:
1
2 , 

1
3 , 

3
4 , 

2
5 , 

2
8 

Látið nemendur nota tvær teygjur 
þannig að önnur teygjan sýni heild-
ina en hin brotið. Hér má sjá mynd 
sem táknar brotið 3

4 :
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Forenkling
Arbeid grundig med tegningene av 
brøkdelene. Fokuser på hvordan hver 
figur deles i like deler, både når 
utgangspunktet er en sirkulær og en 
rektangulær figur.

Dette er en annen modell for brøk 
enn når vi bruker brikker og ser på 
antall. Det er viktig at elevene blir 
fortrolige med begge.

Mer utfordring
La elevene få et farget A4-ark. Del det 
i to på midten, og lim halvparten på 
den ene siden av et annet A4-ark. 
Skriv  på denne biten. Del den andre 
biten i to, og lim en av delene på den 
ene siden av den ledige delen på A4-
arket. Skriv  på denne biten. La ele-
vene fortsette så langt de makter:

06_06

Flere aktiviteter
Brøk på spikerbrett
Utstyr: Spikerbrett og/eller prikkark, 
se Kopioriginal 1 bak i denne boka.

Be elevene illustrere ulike brøk-
deler på spikerbrettet. De bør tegne 
alle illustrasjonene på prikkark etter 
hvert som de lager dem.

Oppgaven kan for eksempel være å 
lage 2–3 illustrasjoner av hver av disse 
brøkene:

, , , , 

Elevene kan gjerne bruke to strikker, 
slik at den ene illustrerer det hele, 

mens den andre illustrerer delen. Her 
er en illustrasjon av :

06_07

Når elevene tegner av, kan de farge-
legge delen og skrive brøken ved 
siden av.

Gi honnør til kreative forslag!

Brøk-bingo
Utstyr: Bingobrett med illustrasjoner 
av forskjellige brøker (Kopioriginal 
5.149 i Kopiperm 5–7), spinner med 
brøk (Kopioriginal 5.150 i Kopiperm 
5–7), blyant eller brikker.

Hver elev får sitt bingobrett. De 
plasserer en spillebrikke i X-feltet. Så 
snurrer de spinneren annenhver gang. 
De skal så legge en brikke i eller far-
gelegge den ruta som viser brøken 
bindersen peker på. Vinneren er den 
som først får tre brikker/ruter på rad, 
horisontalt, vertikalt eller diagonalt. 
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6.11 Tegn figurene i boka di.

Fargelegg av hver figur.

6.12 a Tegn tre kvadrater i boka di.

b Fargelegg av hvert kvadrat på forskjellige måter.

6.13 Bruk et A4-ark.
Brett arket slik at du får to like store deler, som du 
klipper ut.
a Brett den ene firkanten slik at du får åtte like store deler.

Fargelegg av firkanten gul og av firkanten rød.

b Brett den andre firkanten i seks like store deler.

Fargelegg av firkanten rød, blå og gul.

6.14 Tegn et parallellogram.
a Del parallellogrammet i to like store deler.

Kan du gjøre det på forskjellige måter?

b Kan du dele et parallellogram i fire like store deler?
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Þegar nemendur teikna myndirnar 
á punktablað geta þeir litað hlutann 
og skráð brotið við hliðina.

Hrósið nemendum fyrir hugvit-
samlegar tillögur!

Brotabingó
Búnaður: Bingóspjald með myndum 
sem tákna ýmis brot (verkefna-
blað 5.149 (Brotabingó)), spilaskífa 
með brotum (verkefnablað 5.150 
(Spilaskífa fyrir brotabingó)), litir eða 
spilapeningar.

Leikmenn fá hver sitt bingóspjald. 
Þeir setja spilapening á X-reitinn og 
snúa bréfaklemmunni á spilaskífunni 
til skiptis. Síðan leggja þeir spilapen-
ing í reitinn – eða lita hann – sem 
sýnir brotið sem spilaskífan bendir 
á. Sá vinnur sem er fyrstur að fá 
þrjá spilapeninga/reiti í röð, lárétt, 
lóðrétt eða á ská.
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Forenkling
Arbeid grundig med tegningene av 
brøkdelene. Fokuser på hvordan hver 
figur deles i like deler, både når 
utgangspunktet er en sirkulær og en 
rektangulær figur.

Dette er en annen modell for brøk 
enn når vi bruker brikker og ser på 
antall. Det er viktig at elevene blir 
fortrolige med begge.

Mer utfordring
La elevene få et farget A4-ark. Del det 
i to på midten, og lim halvparten på 
den ene siden av et annet A4-ark. 
Skriv  på denne biten. Del den andre 
biten i to, og lim en av delene på den 
ene siden av den ledige delen på A4-
arket. Skriv  på denne biten. La ele-
vene fortsette så langt de makter:

06_06

Flere aktiviteter
Brøk på spikerbrett
Utstyr: Spikerbrett og/eller prikkark, 
se Kopioriginal 1 bak i denne boka.

Be elevene illustrere ulike brøk-
deler på spikerbrettet. De bør tegne 
alle illustrasjonene på prikkark etter 
hvert som de lager dem.

Oppgaven kan for eksempel være å 
lage 2–3 illustrasjoner av hver av disse 
brøkene:

, , , , 

Elevene kan gjerne bruke to strikker, 
slik at den ene illustrerer det hele, 

mens den andre illustrerer delen. Her 
er en illustrasjon av :

06_07

Når elevene tegner av, kan de farge-
legge delen og skrive brøken ved 
siden av.

Gi honnør til kreative forslag!

Brøk-bingo
Utstyr: Bingobrett med illustrasjoner 
av forskjellige brøker (Kopioriginal 
5.149 i Kopiperm 5–7), spinner med 
brøk (Kopioriginal 5.150 i Kopiperm 
5–7), blyant eller brikker.

Hver elev får sitt bingobrett. De 
plasserer en spillebrikke i X-feltet. Så 
snurrer de spinneren annenhver gang. 
De skal så legge en brikke i eller far-
gelegge den ruta som viser brøken 
bindersen peker på. Vinneren er den 
som først får tre brikker/ruter på rad, 
horisontalt, vertikalt eller diagonalt. 
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6.11 Tegn figurene i boka di.

Fargelegg av hver figur.

6.12 a Tegn tre kvadrater i boka di.

b Fargelegg av hvert kvadrat på forskjellige måter.

6.13 Bruk et A4-ark.
Brett arket slik at du får to like store deler, som du 
klipper ut.
a Brett den ene firkanten slik at du får åtte like store deler.

Fargelegg av firkanten gul og av firkanten rød.

b Brett den andre firkanten i seks like store deler.

Fargelegg av firkanten rød, blå og gul.

6.14 Tegn et parallellogram.
a Del parallellogrammet i to like store deler.

Kan du gjøre det på forskjellige måter?

b Kan du dele et parallellogram i fire like store deler?
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Forenkling
Arbeid grundig med tegningene av 
brøkdelene. Fokuser på hvordan hver 
figur deles i like deler, både når 
utgangspunktet er en sirkulær og en 
rektangulær figur.

Dette er en annen modell for brøk 
enn når vi bruker brikker og ser på 
antall. Det er viktig at elevene blir 
fortrolige med begge.

Mer utfordring
La elevene få et farget A4-ark. Del det 
i to på midten, og lim halvparten på 
den ene siden av et annet A4-ark. 
Skriv  på denne biten. Del den andre 
biten i to, og lim en av delene på den 
ene siden av den ledige delen på A4-
arket. Skriv  på denne biten. La ele-
vene fortsette så langt de makter:

06_06

Flere aktiviteter
Brøk på spikerbrett
Utstyr: Spikerbrett og/eller prikkark, 
se Kopioriginal 1 bak i denne boka.

Be elevene illustrere ulike brøk-
deler på spikerbrettet. De bør tegne 
alle illustrasjonene på prikkark etter 
hvert som de lager dem.

Oppgaven kan for eksempel være å 
lage 2–3 illustrasjoner av hver av disse 
brøkene:

, , , , 

Elevene kan gjerne bruke to strikker, 
slik at den ene illustrerer det hele, 

mens den andre illustrerer delen. Her 
er en illustrasjon av :

06_07

Når elevene tegner av, kan de farge-
legge delen og skrive brøken ved 
siden av.

Gi honnør til kreative forslag!

Brøk-bingo
Utstyr: Bingobrett med illustrasjoner 
av forskjellige brøker (Kopioriginal 
5.149 i Kopiperm 5–7), spinner med 
brøk (Kopioriginal 5.150 i Kopiperm 
5–7), blyant eller brikker.

Hver elev får sitt bingobrett. De 
plasserer en spillebrikke i X-feltet. Så 
snurrer de spinneren annenhver gang. 
De skal så legge en brikke i eller far-
gelegge den ruta som viser brøken 
bindersen peker på. Vinneren er den 
som først får tre brikker/ruter på rad, 
horisontalt, vertikalt eller diagonalt. 
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6.11 Tegn figurene i boka di.

Fargelegg av hver figur.

6.12 a Tegn tre kvadrater i boka di.

b Fargelegg av hvert kvadrat på forskjellige måter.

6.13 Bruk et A4-ark.
Brett arket slik at du får to like store deler, som du 
klipper ut.
a Brett den ene firkanten slik at du får åtte like store deler.

Fargelegg av firkanten gul og av firkanten rød.

b Brett den andre firkanten i seks like store deler.

Fargelegg av firkanten rød, blå og gul.

6.14 Tegn et parallellogram.
a Del parallellogrammet i to like store deler.

Kan du gjøre det på forskjellige måter?

b Kan du dele et parallellogram i fire like store deler?
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6 • Almenn brot
40

	 6.15 Teiknaðu alla myndina.

	 a	 b	 c	 d

	

	 6.16 Teiknaðu alla myndina.

	 6.17 Teiknaðu alla myndina.

	 a	 b	 c

	 6.18 Teiknaðu alla myndina.

Sýnidæmi

Þessi mynd er 14 af stærri mynd.

Teiknaðu alla myndina.

Við getum gert  
þetta svona.

1
4

1
4

a b c d

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
4

1
4

2
6

2
3

1
3

1
5

1
6

Geturðu þetta?

Auðveldari	verkefni
Beinið athygli nemenda að því að 
ganga skal út frá t.d. einum þriðja 
hluta. Þegar þeir bæta við einum 
slíkum fá þeir tvo þriðju hluta. Með 
enn einum slíkum hlut í viðbót sýnir 
myndin þrjá þriðju hluta sem er 
jafnt og einn heill, þ.e. öll myndin.

Einhverjir nemendur munu ef til 
vill eiga í basli með dæmin þar sem 
uppgefni hlutinn er stærri en einn 
hluti af heildinni. Dæmi: Hve miklu 
þarf að bæta við 2

6 til að fá einn 
heilan? Það er nemendum að meina-
lausu ef þessum dæmum er sleppt 
en í öllu falli er rétt að láta þá nota 
brotabúta eða vinna þau með ein-
hverjum sem ræður við þau.

Þessi verkefni má vinna á pinna-
bretti, sjá kaflann Raunverkefni hér 

 Bls. 41 
Nr. 6.19–6.20
Nemendur teikna alla myndina 
(heildina) út frá þeim hluta myndar-
innar sem gefinn er upp í hverju 
tilviki.

Nr. 6.21
Í þessu verkefni eru sýnd brot af 
safni kúlna. Nemendur eiga að finna 
út og teikna allar kúlurnar með hlið-
sjón af hlutanum sem gefinn er upp 
í hverju tilviki.
■ Í a-lið kemur fram að kúlurnar, sem 

myndin er af, eru helmingurinn af 
heildarkúlnafjöldanum. Hve margar 
eru þá allar kúlurnar? (8, því að 4 
er 1

2  af 8.)

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 40
Sýnidæmi
Hér er einungis sýndur einn hluti 
myndar. Gefið er upp hve stór hluti 
af allri myndinni (heildinni) það er. 
Á myndinni sést að Krúsi hefur 
teiknað hlutann fjórum sinnum og 
raðað hlutunum saman í heila mynd.

Þessi verkefni má vinna á marga 
vegu; því er rétt að hvetja nem-
endur til að finna sínar eigin leiðir. 
Gott er að þeir sýni hver öðrum 
eigin lausnir þannig að þeir geti séð 
þessi brot fyrir sér á fleiri en einn 
veg. Jafnframt mun þetta hvetja alla 
nemendur til að leita að skapandi 
lausnum í verkefnum sem eftir eru á 
þessari opnu. 

Nr. 6.15–6.17
Nemendur teikna alla myndina 
(heildina) út frá þeim hluta myndar-
innar sem gefinn er upp í hverju 
verkefni.

Nr. 6.18
Hér er um litla þraut að ræða. 
Einhverjir munu ef til vill skipta 
hlutnum, sem gefinn er upp, í þrjá 
hluta og bæta síðan einum slíkum 
þriðjungi við. Hið rétta er að skipta 
myndinni í tvo hluta og bæta öðrum 
helmingnum við myndina sem fyrir 
er. Þannig koma í ljós í heildinni þrír 
jafn stórir hlutar.

Sem framhald af þessu verkefni 
geta nemendur spreytt sig á heila-
brotinu í kaflanum Erfiðari verkefni 
hér á eftir.

Viðfangsefni
■ Að finna hlutann (teljarann)

þegar heildin er þekkt og 
vitað er í hve marga hluta 
henni er skipt (þ.e. nefnar-
inn).

■ Almennt brot sem hluti af 
einum heilum og sem hluti af 
safni

Búnaður
■ Ef til vill punktablað (ljósrit-

unarblað 1 (Punktablað) aftast 
í þessari bók) og/eða rúðu-
strikað blað
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	 6.19 Teiknaðu alla myndina.

	 a	 b	 c	 d

	 6.20 Teiknaðu alla myndina.

	 a	 b	 c

	 6.21 Teiknaðu allar kúlurnar.
	 a	 c	 e

	 b	 d	 f
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á eftir. Sú aðferð hentar vel til að 
gera þau áþreifanleg; sérstaklega á 
þetta við nemendur sem eru vanir 
að nota pinnabretti.

Erfiðari	verkefni	
Biðjið nemendur að tákna þessi 
brot á punktablaði þannig að hægt 
sé að sýna alla myndina (heildina). 
Önnur aðferð er að láta þá teikna 
beint á rúðustrikað blað. Þyngja 
má verkefnin með því að segja 
nemendum að þeir megi ekki búa 
heildina til úr jafn mörgum reitum 
og talan í nefnaranum segir til um. 
Ef verkefnið felst í brotinu 3

5 mega 
þeir sem sagt ekki búa til mynd úr 
5 reitum þar sem uppgefni hlutinn 
er 3 reitir. Þeir verða þá annað-
hvort að fækka reitunum, þannig að 

heildin sé t.d. 2,5 reitir og hlutinn 
þá 1,5 reitir, eða fjölga reitunum 
þannig að heildin verði 10 eða 15 
reitir og hlutinn þá 6 eða 9 reitir.

Látið nemendur vinna á þennan 
hátt með eftirfarandi brot:
3
5 , 

5
6 , 

2
7 , 

6
11 , 

13
16 , 

8
9 ,  

7
12 , 

14
20 ,  

8
30 

Heilabrot
Pétur og Kata ætla að skipta 100 kr.  
á milli sín. Helmingurinn ( 12 ) af því 
sem Pétur fær er jafn mikið og  13 
af því sem Kata fær. Með öðrum 
orðum: Helmingur Péturs er jafn 
stór og þriðjungur Kötu.

Lausn: 
Pétur fær 40 kr.  
og Kata 60 kr.

Hugmyndir	og	athugasemdir

Pétur Kata

20 kr. 20 kr.

20 kr. 20 kr.

20 kr.

Raunverkefni
Brot	á	pinnabretti
Búnaður: Pinnabretti og/eða 
punktablað, sjá ljósritunarblað 1 
(Punktablað) aftast í þessari bók.

Eftirfarandi verkefni má fram-
kvæma á pinnabretti með nöglum í 
stað reita. kosturinn við pinnabrett-
ið er að auðveldara er að prófa sig 
áfram á rannsakandi hátt.

Nemendur geta notað tvær 
teygjur þannig að önnur sýni 
hlutann, sem gefinn er upp, en hin 
heildina. Hér á eftir er mynd sem 
sýnir heila mynd (heildina) miðað 
við að brotið  12  sé gefið. Við sjáum 
að bláa teygjan, sem táknar 1

2 ) nær 
yfir þrjá reiti og viðbótarsvæðið, 
sem afmarkast af rauðu teygjunni 
nær einnig yfir þrjá reiti. Báðir hlut-
arnir eru því jafn stórir og allt svæði 
rauðu teygjunnar táknar þá heildina.
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at det hele er 10 eller 15 ruter, og 
delen 6 eller 9 ruter.

Gi dem disse brøkene å arbeide med:
, , , , , , , , 

Grublis
Per og Kari skal dele 100 kr.  av det 
Per får, er lik  av det Kari får. Sagt 
med andre ord: Pers halvdel er like 
mye som Karis tredel. 

06_08

Fasit:
Per får 40 kr, og Kari 60 kr. 

Flere aktiviteter
Brøk på spikerbrett
Utstyr: Spikerbrett/geobrett og/eller 
prikkark, se Kopioriginal 1 bak i 
denne boka.

Disse oppgavene kan gjøres på 
spikerbrett, med spiker i stedet for 
ruter. Fordelen med spikerbrett er at 
en da lettere kan prøve seg fram og 
arbeide mer utforskende.

Elevene kan gjerne bruke to 
strikker, slik at den ene illustrerer den 
oppgitte delen, mens den andre illust-
rerer hele figuren. Her er en illustra-
sjon av den hele figuren til . Vi ser at 
både den røde strikken og den blå 
strikken dekker tre ruter, og områ-
dene vil derfor være like store. 

06_09

Be elevene tegne svarene sine etter 
hvert som de løser oppgavene.

Gi honnør til kreative forslag!

Brøk på prikkark
På Kopioriginal 5.151 og 5.152 i Kopi-
perm 5–7 finner dere flere oppgaver 
der elevene skal tegne helheten ut fra 
en oppgitt brøkdel.

3
5
--- 5

6
--- 2

7
--- 6

11
------ 13

16
------ 8

9
--- 7

12
------ 14

20
------ 8

30
------

1
2
---

1
3
---

Per

= 20 kr

20 kr

Kari

20 kr

20 kr

20 kr

1
2
---

www.gyldendal.no/multi
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6.19 Tegn hele figuren.

a b c d

6.20 Tegn hele figuren.

a                  b c

6.21 Tegn alle kulene.

a c e

b d f

1
4

1
3

1
6

1
2

1
2

1
3

1
4

2
3

2
5

3
4

1
2

1
4

1
3
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Biðjið nemendur að teikna svör sín 
jafnóðum og þeir leysa verkefnin.

Hrósið nemendum fyrir hugvit-
samlegar tillögur!

Brot	á	punktablaði
Á verkefnablöðum 5.151 og 5.152 
(Brot á punktablaði 1 og 2) eru fleiri 
verkefni þar sem nemendur eiga að 
teikna heildina út frá uppgefnu broti.
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6 • Almenn brot
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Teljari	og	nefnari

2
3

teljari

brota-
strik

nefnari

Þetta eru
lituðu hlutarnir.

Þetta eru allir 
hlutarnir.

2
4

	 6.22 Skrifaðu almennt brot þar sem

		 a teljarinn er 2 og nefnarinn er 5

	 b teljarinn er 4 og nefnarinn er 6

	 c nefnarinn er 10 og teljarinn er 7

	 6.23 Skrifaðu almennt brot þar sem bæði teljari  
  og nefnari eru
	 a tvöfalt stærri en í brotinu til vinstri
	 b helmingi minni en í brotinu til vinstri

	 6.24 Skráðu þrjú almenn brot þar sem nefnarinn er tvöfalt  
  stærri en teljarinn.

	 6.25 Skráðu þrjú almenn brot þar sem teljarinn er  
  tveimur minni en nefnarinn.

	 6.26 Skrifaðu þrjú almenn brot sem eru jafn stór og 12 .

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 42
Samræðumynd
Kennari og nemendur ræða saman 
um hvað tölurnar í almennu broti 
tákna. Nefnarinn segir til um í hve 
marga hluta tiltekinni heild er skipt; 
teljarinn segir til um hve marga slíka 
hluta er um að ræða hverju sinni. 
Eins og áður hefur komið fram 
lýsir almennt brot hlutfalli, þ.e. lýsir 
í hvaða hlutfalli hlutinn (eða hlut-
arnir), sem um ræðir hverju sinni, 
er af heildinni.

Skilningur nemenda á hugtökun-
um er það sem skiptir mestu máli, 
þ.e. að þeir skilji að brotið táknar 
hluta af heild. Fyrir ofan strik er því 
skráð hve marga hluta er um að 
ræða í hverju broti en fyrir neðan 
strik er tilgreint hve margir slíkir 
hlutar eru í heildinni. Ekki þarf að 
hafa miklar áhyggjur af því ef nem-
endur rugla saman orðunum teljari 
og nefnari en samt sem áður þurfa 
þessi hugtök smám saman að eign-
ast sinn rétta sess í huga nemenda.

Einnig má benda nemendum á 
aðferð til að muna þessi hugtök 
betur, t.d. að teljarinn er á toppnum 
og nefnarinn fyrir neðan strik. Gamla 
vísubrotið er alltaf gott og gilt:

Settu það á þitt sálarprik
að nefnarinn er fyrir neðan strik.

Kennari metur hvort hann kennir 
nemendum þessar „húsreglur“ en 
hvorug þeirra felur í sér stærð-
fræðilega hugsun.

Nr. 6.22
Nemendur skrifa brot út frá upp-
lýsingunum um teljara og nefnara.

Nr. 6.23
Nemendur taka mið af brotinu 2

4 í 
þessu verkefni. Fyrst á að tvöfalda 
teljara og nefnara, þar næst á að 
helminga þá.

Viðfangsefni
■ Hugtökin teljari og nefnari
■ Brot sem hluti af heild
■ Að bera saman brot og finna 

jafn gild (jafn stór) brot

■ Verður brotið stærra eða minna 
þegar teljari og nefnari eru tvö-
faldaðir? (Stærð brotsins er óbreytt. 
Það má sýna með kökuriti þar sem 
strikum er bætt við.) 

■ Verður brotið stærra eða minna 
þegar bæði teljari og nefnari eru 
helmingaðir? (Stærð brotsins er líka 
óbreytt hér.)

Nr. 6.24–6.25
Nemendur skrifa mismunandi brot 
út frá því hlutfalli milli teljara og 
nefnara sem gefið er upp í hverju 
verkefni.

Nr. 6.26
Nemendur eiga að skrifa mismun-
andi brot sem eru jöfn 12 .

 Bls. 43
Nr. 6.27
Nemendur teikna kökurit og skipta 
því þannig að það sýni fjórðu hluta. 
Síðan finna þeir út hve margir 
fjórðu hlutar eru litaðir og skrá það 
sem almennt brot.

Nr. 6.28–6.31
Nemendur eiga að finna almenn 
brot sem eru jafn gild uppgefnu 
broti. Þeir teikna rétthyrningana, 
sem sýndir eru, skipta þeim í fleiri 
hluta, finna út hve margir lituðu 
hlutarnir eru og skrá brotin.

Auðveldari	verkefni
Gagnlegt er að nota áþreifanleg 
hjálpartæki við þessi verkefni, 
t.d. 6.26. Verkefnablöð 5.147a–c 
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Det kan være lurt å dele det opp i 
mindre stykker. Del pizzaen i fire like 
store biter. Nå har vi firedeler i stedet 
for todeler, men mengden pizza til 
hver er den samme. Vi kan også dele 
i åttedeler.

Like brøker kan også illustreres ved 
å brette et ark. Ta et hvitt ark og brett 
det én gang (for å illustrere ). Brett 
det ut og skraver raskt den ene halv-
delen. Få elevene med på at den skra-
verte biten utgjør halvparten, noe 
som skrives . Brett deretter arket 
sammen igjen, og brett det så på 
midten en gang til. Når du nå bretter 
ut, er arket delt i fire like deler. Spør 
elevene hvor stor del det er som er 
skravert, altså to firedeler, noe som 
skrives . Brettes arket enda en gang, 
vil det skraverte området illustrere . 
Og i alle tilfellene er det snakk om 
den samme delen av arket, altså halv-
parten.

Mer utfordring
Be elevene rangere brøkene i oppga-
vene på side 42 etter størrelsen. Det 
er særlig interessant i oppgave 6.24 
og 6.25. Elevene kan gjerne tegne 
brøkene i like rektangler for lettere å 
kunne sammenligne dem. Elevene vil 
da kunne se at når forholdet mellom 
telleren og nevneren er det samme 
(for eksempel når nevneren er det 
dobbelte av telleren), så er brøkene 
like store. Når det er en fast diffe-
ranse mellom telleren og nevneren, 
blir brøkene større jo større tallene 
er. 

Andre likeverdige brøker
Elevene kan lage regnefortellinger 
eller tegninger av praktiske situa-
sjoner, som pizza- eller kakedeling, 
om andre likeverdige brøker. De kan 
ta utgangspunkt i oversikten som 
viser hvordan ulike brøker med 

utgangspunkt i samme helhet blir i 
forhold til hverandre (Kopioriginal 
5.153 i Kopiperm 5–7.)

Flere aktiviteter
Brøksparebøsse
Utstyr: Bruk brøkstripene fra Kopi-
original 5.155 i Kopiperm 5–7. 

Elevene spiller sammen én mot én. 
Hver spiller lager en sparebøsse i 
form av en firkant på et ark. Inni fir-
kanten legger de alle brøkstripene fra 
kopioriginalen. 

Hvert par trenger en spinner som 
denne: (Mal til spinner med seks felt 
finner dere på Kopioriginal 5.154 i 
Kopiperm 5–7.)

06_11

Spillerne snurrer etter tur en binders 
rundt en blyant satt i sentrum av 
spinneren. Brøkdelen i det feltet der 
bindersen stopper, skal spilleren gi 

til den andre. Den andre spilleren 
skal ikke forsyne seg, det er hun som 
snurrer, som gir fra seg riktig brøkdel.

Spillerne vil etter hvert måtte 
veksle. Hvis de skal gi fra seg  og 
ikke har noen, kan de gi fra seg  og 
få tilbake . Eller de kan gi fra seg 1 og 
få tilbake 2 tredeler og 1 seksdel.

En spiller som går tom, har tapt. 
Ellers spiller de en bestemt tid, og 
den som har mest til sammen, vinner.

1
2
---

1
2
---

2
4
---

4
8
---

1 
8 

1 
2 

 1 
12 

1 
3 

1 
4 

1 
6 

1
6
---

1
3
---

1
6
---
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	 6.27 a Teiknaðu myndina í  reikningsheftið þitt.

	 b Skiptu henni í fjórðu hluta.

	 c Hve margir fjórðungar

	  eru litaðir?

	 6.28 a Teiknaðu myndina í  reikningsheftið þitt.

	 b Skiptu henni í sjöttu hluta.

	 c Hve margir sjöttu hlutar 

	  eru litaðir?

	 6.29 a Teiknaðu myndina í  reikningsheftið þitt.

	 b Skiptu henni í tíundu hluta.

	 c Hve margir tíunduhlutar 

	  eru litaðir? 

	 6.30 a Teiknaðu myndina í  reikningsheftið þitt.

	 b Skiptu henni í tólftu hluta.

	 c Hve margir tólftu hlutar

	  eru litaðir?

	 6.31 a Teiknaðu myndina í  reikningsheftið þitt.

	 b Skiptu henni í tuttugustu hluta.

	 c Hve margir tuttugustu hlutar

	  eru litaðir?

Ég borðaði
hálfa pitsu.

Ég borðaði tvo
fjórðu hluta úr pitsu.

Þau hafa borðað
jafn mikið.

Já, vegna þess að 
pitsurnar

þeirra eru jafn 
stórar.

1
2  =   4 

1
3  =   6 

2
5  =  10

3
4  =  12

4
10  =  20

Einnig má sýna jafn stór brot með 
því að brjóta blað. Kennari tekur 
hvítt blað og brýtur það einu sinni 
(til að sýna 12 ). Hann opnar blaðið 
og skyggir eða litar í snöggu bragði 
annan helminginn. Nemendur ganga 
úr skugga um að skyggði hlutinn sé 
helmingurinn. Kennari lokar blaðinu 
aftur um brotið og brýtur það aftur 
í miðjunni þvert á fyrra brotið. 
Þegar blaðið er opnað sést að því 
hefur verið skipt í fjóra jafn stóra 
hluta. Kennari spyr nemendur hve 
stór hluti sé nú litaður, þ.e. tveir 
fjórðu hlutar, skrifað 2

4 . Ef blaðið 
væri brotið einu sinni enn mundi 
litaða svæðið sýna 4

8 . Í öllum tilvik-
unum sýnir litaði hlutinn sama hluta 
af blaðinu, þ.e. helminginn.

(Brotahringir 1–3) henta vel. Þeir 
gera jafn stór brot vel sýnileg:
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Matematisk innhold
■ Begrepene teller og nevner
■ Se brøk som del av helhet
■ Sammenligne brøker og finne 

likeverdige brøker

Hva skal gjøres?
� Side 42
Samtalebilde
Snakk med elevene om hva tallene i 
en brøk står for. Her angir nevneren 
det antall deler som det hele er delt 
inn i, mens telleren angir antall deler 
som brøken uttrykker. En brøk 
uttrykker på den måten et forhold, en 
aktuell del i forhold til det hele. 

Det er begrepsforståelsen som er 
det viktige, at brøk uttrykker en del 
av en helhet. Det uttrykker vi ved å 
skrive antall deler over brøkstreken 
og antallet som utgjør helheten under 
brøkstreken. Om elevene blander 
sammen ordene teller og nevner, så er 
det mindre viktig, selv om også dette 
bør på plass etter hvert.

Vi kan også gi elevene en liten hus-
keregel som at teller står på toppen 
og nevner står nederst. Vurder om 
dette kan være hensiktsmessig. Det 
er jo en type huskeregel som er ikke-
matematisk, men som kan hjelpe 
enkelte elever.

Nr. 6.22
Skriv brøker ut fra oppgitt størrelse 
på teller og nevner.

Nr. 6.23
Ta utgangspunkt i brøken . Først 
skal teller og nevner fordobles, der-
etter skal de halveres.
■ Blir brøkdelen større eller mindre når 

vi dobler teller og nevner? (Den blir 
det samme. Det kan illustreres med et 
kakediagram der det legges til en 
ekstra strek.)

■ Blir brøkdelen større eller mindre når 
både teller og nevner halveres? (Den 
samme da også.)

Nr. 6.24–6.25
Skrive ulike brøker ut fra oppgitt 
forhold mellom teller og nevner. 

Nr. 6.26
Her skal elevene skrive likeverdige 
brøker som er lik en halv.

� Side 43
Nr. 6.27
Tegn kakediagrammet og del det 
ytterligere inn, slik at det viser fire-
deler. Finn ut hvor mange deler det nå 
er som er fargelagt, og skriv dette 
som brøk.

Nr. 6.28–6.31
Finn likeverdige brøker ved å tegne av 
rektanglene som er illustrert. Del 
rektanglene ytterligere inn, slik at de 
viser flere deler. Finn ut hvor mange 
deler det nå er som er fargelagt, og 
skriv dette som brøk.

Det vil være ulike måter å dele 
rektanglene inn i flere deler på, for 
eksempel på langs eller på tvers. La 
gjerne elevene vise hvordan de har 
delt inn sine rektangler. 

Forenkling
Til disse oppgavene, for eksempel til 
6.26, kan det være hensiktsmessig å 
bruke konkretiseringsmateriell, for 
eksempel brøksirkler (Kopioriginal 
5.147 a–c i Kopiperm 5–7). Disse vil 
kunne visualisere for elevene likever-
dige brøker. 

06_10

Ta gjerne utgangspunkt i en tegnet 
pizza på tavla. Få elevene med på at to 
skal dele den likt. Få elevene til å dele 
den i to like deler, enten ved hjelp av 
saks eller ved å tegne strek.
– Er det enkelt å spise så digre pizza-

stykker?

2
4
---

 6
12

 5
10

3
6

4
8

6 • Brøk
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Teller og nevner

6.22 Skriv en brøk der

a teller er 2, og nevner er 5

b teller er 4, og nevner er 6

c nevner er 10, og teller er 7

6.23 Skriv en brøk der både teller og nevner er

a dobbelt så stor som brøken til venstre.

b halvparten så stor som brøken til venstre.

6.24 Skriv tre brøker der nevner er dobbelt så stor som teller.

6.25 Skriv tre brøker der teller er to mindre enn nevner.

6.26 Skriv tre brøker som har samme verdi som .1
2

2
4

2
3

Teller

Brøk-
strek

Nevner

Dette er antallet
skraverte deler.

Dette er alle delene.
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Byrjið á að teikna pitsu (hring) á 
töfluna. Látið nemendur taka þátt í 
að skipta henni í tvo jafna hluta.
– Er auðvelt að borða svona stórar 
pitsusneiðar?

Kennari skiptir pitsunni í fjóra jafn 
stóra hluta.
– Nú höfum við fjórðu hluta í 
staðinn fyrir helminga en magnið af 
pitsunni er hið sama og áður handa 
hvorum nemanda. Við getum einnig 
skipt pitsunni í áttundu hluta.

Erfiðari	verkefni	
Biðjið nemendur að raða brotunum 
í verkefnum á bls. 42 eftir stærð. 
Það er sérstaklega áhugavert í verk-
efnum nr. 6.24 og 6.25. Nemendur 
geta teiknað brotin í rétthyrninga, 
sem allir eru eins, til að auðveldara 
sé að bera þau saman. Þá munu þeir 
sjá að þegar hlutfallið milli teljara 
og nefnara er hið sama (t.d. þegar 
nefnarinn er tvöfalt stærri en teljar-
inn) eru brotin jafn gild. Þegar fastur 
mismunur er hins vegar milli teljara 
og nefnara verða brotin því stærri 
sem tölurnar eru stærri.

Önnur	jafn	stór	brot
Nemendur geta búið til reiknings-
sögur eða teikningar úr hversdags-
lífinu, t.d. um skiptingu pitsu eða 
köku, þar sem jafn stór brot koma 
við sögu. Vinna má út frá yfirlitinu 
sem sýnir samanburð mismunandi 
brota af sömu heild (verkefnablað 
5.153 (Samanburður á almennum 
brotum 1)).

Raunverkefni
Brotasparibaukur	(spil)
Búnaður: Brotarenningar á verk-
efnablaði 5.155 (Brotarenningar).

Leikmenn spila saman tveir  
og tveir. Hver leikmaður  
býr til „sparibauk“ með  
því að teikna ferhyrning  
á blað. Inn í ferhyrninginn  
leggja leikmenn alla brota- 
renningana frá áðurnefndu  
verkefnablaði. Hvert par þarf spila-
skífu eins og þá sem er á myndinni 
(verkefnablað 5.154).

Leikmenn snúa til skiptis bréfa-
klemmu sem blýantsoddi er stungið 
í á miðri spilaskífunni. Sá sem á 
leik á að afhenda andstæðingnum 
renninginn með brotinu sem bréfa-
klemman lendir á. Sá síðarnefndi 
á ekki að taka renninginn heldur 
afhendir sá sem á leik hið rétta 
brot.

Smá saman munu leikmenn þurfa 
að skipta. Ef þeir eiga að láta frá sér 
brotið 1

6 og hafa ekkert slíkt brot 
geta þeir afhent brotið 1

3 og fá 1
6 til 

baka.  
Sá vinnur sem á meira í spari-

bauknum í lokin.
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	 6.32 Skrifaðu almenn brot þar sem teljari og nefnari eru  
  tvöfalt stærri en í brotunum hér á eftir

	 a	 b	 c

	 6.33 Skrifaðu almenn brot þar sem teljari og nefnari eru 
  helmingi minni en í brotunum hér á eftir.

	 a	 b	 c

Sýnidæmi
Skrifaðu almennt brot þar sem  
teljari og nefnari eru tvöfalt stærri en í brotinu 25 .

Sýnidæmi
Skrifaðu almennt brot þar sem  
teljari og nefnari eru helmingi minni en í brotinu 24 . 
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 Bls. 45
Nr. 6.34
Nemendur finna brot sem uppfylla 
eftirfarandi skilyrði:
a Brotin eru jafn stór.
b Brotin eru hvort um sig jafnt og 

einn heill.
c Teljarinn er einum minni en 

nefnarinn.
d Tvö og tvö brot eru samtals einn heill.

Nr. 6.35
Nemendur finna brotin úr litasvæð-
inu sem hvert um sig er jafnt og 1

4 .

Nr. 6.36
Nemendur velja tvö brot, hvort úr 
sínu litasvæði, sem eru jafn stór.

■ Hve stór hluti er núna litaður?
■ Þýðir það að sá hluti, sem nú er 

litaður, sé minni eða stærri en áður? 
(Nei, hlutarnir eru jafn stórir.)

Nr. 6.32
Nemendur skrifa brot þar sem telj-
ari og nefnari eru tvöfalt stærri en í 
brotunum sem gefin eru upp.
■ Getið þið nefnt önnur brot sem eru 

jafn stór og 1
3 ? (

3
9 , 

4
12 , 

2
7 , 

5
15 …)

■ Getið þið nefnt brot sem er jafn gilt 
1
5 og hefur nefnarinn 20? ( 4

20 ) 
■ Getið þið nefnt brot sem er jafn gilt 

5
6 og hefur teljarann 25? ( 25

30 )

Nr. 6.33
Nemendur skrifa brot þar sem telj-
ari og nefnari eru helmingi minni en 
í brotunum sem gefin eru upp.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 44 
Sýnidæmi
Enn og aftur er mælt með því að 
almenn brot séu gerð áþreifanleg í 
kennslunni. Kennari getur t.d. teikn-
að rétthyrning á töfluna. Skiptið 
honum í fimmtu hluta og litið tvo 
fimmtu.
■ Hve stór hluti er litaður? ( 2

5 )

Kennari skiptir nú rétthyrningnum 
í tíu hluta með því að draga lárétt 
strik eftir honum miðjum.
■ Hve stór hluti er núna litaður? ( 4

10 )
■ Þýðir það þá að ég hafi litað stærri 

hluta af myndinni en áður? (Nei, 
jafn mikið.)

Kennari teiknar nýjan rétthyrning, 
skiptir honum í fjóra jafn stóra hluta 
og litar 2

4 .

■ Hve stór hluti er litaður? ( 1
2 )

Nú þurrkar kennari út aðra mið-
línuna þannig að myndinni sé aðeins 
skipt til helminga.

Viðfangsefni
■ Að bera saman almenn brot 

og finna jafn stór brot
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Geturðu þetta?

 6.34 Hver almennu brotanna hér fyrir ofan  

 a eru jafn stór?

 b eru jöfn einum heilum?

 c hafa teljara sem er einum minni en nefnarinn?

 d verða einn heill ef þú leggur þau saman?

 6.35 Hver almennu brotanna hér á eftir eru jafn  
  stór og      ?

 

 

 

 6.36 Hvaða almenn brot í A og í B eru jafn stór?

1
4

 1
3  =  33

hver. Leikmenn skrifa eitt almennt 
brot (milli 0 og 1) á hvert spjald.

Einnig má nota spjöldin á verk-
efnablaði 5.158a–b (Brotaspjöld 1–2) 
eða á 5.159a–b (Brotaspjöld 3–4) en 
spjöldin á síðastnefndu verkefna-
blöðunum eru erfiðari.

1
2

2
8

12
15

Leikmenn spila saman tveir og tveir. 
Spjöldin eru stokkuð og skipt milli 
leikmanna. Þeir leggja spjöldin á 
hvolf í bunka fyrir framan sig. Nú 
snúa þeir efsta spjaldinu við. Sá sem 
er með stærra brotið fær bæði 
spjöldin og setur þau neðst í sinn 
bunka. Þannig reyna leikmenn að 
safna sem flestum spjöldum. Spilið 
heldur áfram í ákveðinn tíma eða 
þar til annar leikmaðurinn hefur 
sölsað undir sig öll spjöldin.
 
Dómínóspjöld	með	almennum	
brotum
Í þessu verkefni felst þjálfun í að 
nefna brotin upphátt og ekki síður í 
að tengja brotið, sem nefnt er, við 
táknmynd af brotinu.

Búnaður: Dómínóspjöld 
með brotum (verkefna-
blöð 5.160a–b (Dómínóspjöld 
1–2)).

Á verkefnablaði 
5.161 (Snið fyrir 
dómínóspjöld) er form 
fyrir spjöldin þar sem 
skrifa má brot að vild.

Spjöldin þurfa að vera jafn mörg 
og nemendurnir. Á hverju spjaldi 
þarf að vera „svar“ og ein spurning. 
Leikurinn fer þannig fram:

Einn nemandi byrjar og spyr 
spurningarinnar á spjaldinu sínu, 
t.d.: „Hver á 1

3 ?“
Sá sem á spjaldið sem á stendur 

„Ég á 1
3 “, svarar og síðan spyr hann 

spurningarinnar á spjaldinu sínu: 
„Hver á 1

4 ?“.
Þannig er haldið áfram þar til allir 

hafa svarað og spurt sinna spurn-
inga. Ef allir hafa svarað rétt á sá, 
sem byrjaði, að hafa síðasta svarið.

Auðveldari	verkefni
Auðveldast er að sýna jafn stór brot 
með rétthyrningum því auðvelt er 
að skipta honum í fleiri hluta. Þannig 
má sýna að 1

3 er jafnt og 2
6 :

breytist í

Gott er að nota yfirlit yfir brotin á 
verkefnablaði 5.153 (Samanburður 
á almennum brotum). Þar geta nem-
endur beinlínis borið saman brot og 
séð hver þeirra eru jafn gild.

Erfiðari	verkefni
Heilabrot	um	almenn	brot
Á verkefnablöðum 5.156 og 5.157 
(Heilabrot um almenn brot 1 og 2) 

eru margar þrautalausnir sem varða 
reikning með almennum brotum.

Raunverkefni
Stríðsspilið
Búnaður: Spjöld úr þykkum pappír, 
helst plöstuð.

Nemendur klippa út spjöld úr 
A4-blaði. Ef þeir brjóta blaðið 
þrisvar og opna það svo aftur hefur 
því verið skipt í 8 jafn stóra hluta 
sem klippa má út.

Hver leikmaður þarf (að minnsta 
kosti) 16 slík spjöld en skemmti-
legra er ef leikmenn fá fleiri spjöld 

Ég á 14
Hver á

?

Ég á 1
3

Hver á
? Ég á 14

Hver á
?
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6 • Almenn brot

	 6.37 Búðu til dæmi þar sem svarið verður 1.
 

     

 

	 6.38 Hvaða brot vantar?

	 6.39 Skrifaðu eitt almennt brot úr A og annað úr B sem eru 
  þannig að summa þeirra verði 1.

	 6.40 Hvaða tölur vantar?

2
6
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Sýnidæmi

Hvaða almenna brot vantar?  26 +      = 1 

Við getum teiknað  
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B

samtals í lítrakönnunum þremur. 
Mjög gott er ef þeir geta táknað 
það bæði með almennu broti og 
tugabroti.

Síðan reikna nemendur út hve 
mikið vantar upp á 1 lítra í hverri 
lítrakönnu. Þeir skrifa svörin bæði 
sem almenn brot og tugabrot. 
Bendið nemendum á að fyrsta sæti 
hægra megin við kommuna táknar 
einmitt tíunduhluta en það er tekið 
rækilega fyrir á næstu blaðsíðu.

Auðveldari	verkefni
Fáið nemendur til að fara í leik-
inn Búa til einn heilan nokkrum 
sinnum. Honum er lýst í kaflanum 
Raunverkefni hér á eftir. Í honum 
felst góður undirbúningur undir að 
líta á almenn brot sem hluta af lengd.

■ Hvers vegna köllum við þær tíundu-
hluta? (Einum heilum er skipt í tíu 
jafn stóra hluta.)

■ Hvað eru tíunduhlutarnir margir í 
A-málinu? (8 tíunduhlutar.)

■ Hvernig er það skrifað? ( 8
10 eða 

0,8.)

Nr. 6.41
Nemendur skrá hve mikill safi 
er í lítramálunum fjórum. Þeir 
nota myndina til að svara hinum 
spurningunum. Skrifa á svörin fyrst 
sem almenn brot, þ.e. sem tíundu-
hluta, og þar næst sem tugabrot. 
Mælikvarðinn á lítramálunum minnir 
á lóðrétta talnalínu.

Nr. 6.42
Nemendur finna hve mikill safi er 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 46
Sýnidæmi
Á þessari blaðsíðu eiga nemendur 
að leggja saman almenn brot sem 
samtals verða einn heill. Látið þá 
fara í leikinn Búa til einn heilan, sem 
lýst er í kaflanum Raunverkefni hér 
á eftir, áður en þeir hefja vinnu við 
þessa opnu. Það er góður undir-
búningur undir verkefni þar sem 
nemendur eiga að nota almenn brot 
sem hluta af lengd.

Nr. 6.37–6.38
Nemendur skrifa brotið sem vantar 
til að summan verði 1.

Nr. 6.39
Nemendur finna tvö brot, hvort úr 
sínu svæði, A og B, sem samtals eru 1.

Nr. 6.40
Nemendur skrifa teljara eða nefn-
ara, sem vantar í brotin, þannig að 
summan verði 1.
 
 Bls. 47
Samræðumynd
Kennari rifjar upp með nemendum 
hvernig skipta má heilum lítra í 
minni hluta, desilítra. Í einum lítra 
eru 10 desilítrar. Ef fyrsta lítramálið 
er skoðað má sjá að þrír af tíu 
hlutum ( 3

10 ) af vökva eru í málinu. 
Þetta má orða svo að í málinu séu  
3 dl eða 0,3 lítrar.
■ Munið þið hvað við köllum tölurnar 

sem eru í næsta sæti á eftir komm-
unni og hvert gildi þeirra er? 
(Tíunduhlutar; 0,1–0,9.)

Viðfangsefni
■ Að leggja saman almenn brot 

með sama nefnara (samnefnd 
brot) og fá einn heilan

■ Almenn brot sem tákna 
lengd, t.d. á talnalínu

■ Að lýsa tengslum tíunduhluta 
í tugabrotum og almennum 
brotum
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Tíundu	hlutar

47

 3 
10 

1 lítri 1 lítri 1 lítri 1 lítri 1 lítri

1 lítri 1 lítri 1 lítri

A B C D

E F G

Getum við líka
notað tugabrot?

Já, af því að
= 0,33

10

	 6.41 a Hve mikill safi er í lítramálunum A, B, C og D?
	   Skráðu það sem  almenn brot.

	 b Hve mikill safi er samtals í B og C?

	 c Hve miklu meiri safi er í D en í C?

	 d Skráðu með tugabroti hve mikill safi er

	  í lítramálunum fjórum, A–D.

	 6.42 a Hve mikill safi er samtals í lítrakönnunum E, F og G?

 Kristinn bætir safa í könnurnar þannig að í hverri  
 könnu verði 1 lítri.

	 b Hve miklu þarf hann að bæta við

	 •	 í	könnu	E?	 •	 í	könnu	F?	 •	 í	könnu	G?

	
	

Raunverkefni
Búa	til	einn	heilan	(leikur)
Búnaður: Brotarenningar á verk-
efnablaði 5.155 (Brotarenningar). 
Hver nemandi þarf að fá eitt sett af 
renningum.

Nemendur spila saman í litlum 
hópum. Hver leikmaður tekur fram 
renninginn sem táknar einn heilan 
(1-renninginn). Hinir renningarnir 
eru settir í hrúgu á miðju borðsins. 
Leikmenn draga til skiptis einn renn-
ing í einu þar til þeim hefur öllum 
verið skipt milli leikmanna. Þegar 
merki er gefið byrja allir að raða 
renningum í röð og reyna að búa til 
jafn langa lengju og 1-renningurinn. 
Sá vinnur sem er fyrstur að búa til 
þrjár lengjur þar sem hver og ein er 
jafn löng og 1-renningurinn.

Samlagning	almennra	brota	með	
hjálp	mynda
Á verkefnablaði 5.162 (Samlagning 
með almennum brotum) eru fleiri 
verkefni í stíl við verkefni 6.37.

Erfiðari	verkefni	
Látið nemendur búa til dæmi með 
almennum brotum þar sem svarið 
er 1. Hvetjið þá til að búa til erfið 
verkefni, gjarnan með samlagningu 
og frádrætti. Slík dæmi eru enn 
erfiðari ef brotin eru ekki samnefnd.


 3  + 

4
6 = 1

6
10 + 


 5  = 1

3
12 + 

3
 = 1
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Flere aktiviteter
Bygg én hel
Utstyr: Bruk brøkstripene fra Kopi-
original 5.155 i Kopiperm 5–7. Hver 
elev har sitt sett med striper. 

Elevene spiller sammen i små 
grupper. 

Hver spiller plukker ut 1-stripen. 
Resten av stripene legges i en haug 
midt på bordet. Spillerne trekker én 
og én brøkstripe etter tur, til alle 
brøkstripene er fordelt. På et signal 
starter alle å legge brøkstriper etter 
hverandre, slik at de til sammen får 
samme lengde som den hele. Den 
som først lager tre lengder som hver 
er like lang som den hele, har vunnet.

06_19

Brøkspill
Utstyr: Brøkbrikker i plast eller lami-
nert papir (Kopioriginal 5.147 eller 
5.153 i Kopiperm 5–7). Spinner (Kopi-
original 5.154 i Kopiperm 5–7) 

Skriv de brøkene dere ønsker på 
spinneren. Bruk gjerne forskjellige 
farger på de ulike brøkdelene. Da blir 
det enklere for elevene å skille dem 
fra hverandre.

Spillet går ut på å dekke helheten. 
Først snurrer spillerne spinneren, og 
så finner de den brøkdelen som spin-
neren viser. Denne brøkbiten legger 
de oppå helheten. Den som først 
dekker hele helheten, vinner.

06_20

De kan spille med at de får lov til å 
veksle større brøker i flere mindre, 
slik at de kan dekke akkurat. For eks-
empel hvis spinneren peker på , kan 
de få to åttedeler dersom de ber om 
det. Men det må gjøres samtidig som 
de mottar den brøkdelen. En kan 
altså ikke veksle inn i etterkant. Det 
bør også være en regel at de bare får 
veksle hvis de sier nøyaktig hva de 
skal ha: - Jeg vil veksle en tredel i to 
seksdeler.

Noen elever vil sikkert ha behov 
for en oversikt som sammenligner 
brøker. Se Kopioriginal 5.153 i Kopi-
perm 5–7.

1
4
---

Tideler

6.41 a Hvor mye saft er det i litermålene A, B, C og D? 
Skriv som brøk.

b Hvor mye saft er det til sammen i B og C?

c Hvor mye mer saft er det i D enn i C?

d Skriv med desimaltall hvor mye saft det er 
i de fire litermålene.

6.42 a Hvor mye saft er det til sammen i muggene E, F og G?

Krister fyller opp de tre muggene slik at det er 1 liter 
i hver mugge.

b Hvor mye fyller han opp i

• mugge E? • mugge F? • mugge G?

www.gyldendal.no/multi
47
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1 liter 1 liter 1 liter 
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Kan vi også bruke
desimaltall?
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Brotaspil
Búnaður: Tilbúnir brotabútar eða 
úr plöstuðum pappír (verkefna-
blað 5.147a–c (Brotahringir 1–3) eða 
5.153 (Samanburður á almennum 
brotum 1), Spilaskífa (verkefna-
blað 5.154) (Tóm spilaskífa með sex 
svæðum). Hver leikmaður þarf eitt 
sett af brotahringjum eða brota-
renningum.

Kennari getur valið hvaða brot 
eru skrifuð á spilaskífuna. Gott er 
að skrifa brotin með mismunandi 
litum því þá er auðveldara fyrir 
nemendur að aðgreina þau.

Spilið gengur út á að fylla upp í 
einn heilan. Fyrst snúa leikmenn til 
skiptis bréfaklemmu á spilaskífunni 
og finna brotið sem bréfaklemman 
lendir á. Leikmaður leggur brotið 
á heila hringinn sinn (eða á heilan 
brotarenning). Sá vinnur sem er 
fyrstur að fylla upp í einn heilan.

Hafa má þá reglu að leikmenn 
megi skipta stærri brotum í minni 
til að geta nákvæmlega fyllt upp 
í hringinn. Dæmi: Bréfaklemman 
bendir á  14 . Þá getur leikmaður 
skipt  14  í tvo áttundu hluta ef þeir 
vilja en skiptingin þarf að fara fram 
um leið og þeir fá fyrrnefnda brotið. 
Það má því ekki skipta eftir á. Einnig 
þarf sú regla að gilda að leikmaður 
megi því aðeins skipta ef hann segir 
nákvæmlega til um hvaða brot 
hann eigi að fá í staðinn: „Ég ætla 
að skipta einum þriðja í tvo sjöttu 
hluta.“

Einhverjir nemendur þurfa að 
líkindum yfirlit þar sem stærð brota 
er borin saman, sjá verkefnablað 
5.153 (Samanburður á almennum 
brotum 1).
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Flere aktiviteter
Bygg én hel
Utstyr: Bruk brøkstripene fra Kopi-
original 5.155 i Kopiperm 5–7. Hver 
elev har sitt sett med striper. 

Elevene spiller sammen i små 
grupper. 

Hver spiller plukker ut 1-stripen. 
Resten av stripene legges i en haug 
midt på bordet. Spillerne trekker én 
og én brøkstripe etter tur, til alle 
brøkstripene er fordelt. På et signal 
starter alle å legge brøkstriper etter 
hverandre, slik at de til sammen får 
samme lengde som den hele. Den 
som først lager tre lengder som hver 
er like lang som den hele, har vunnet.

06_19

Brøkspill
Utstyr: Brøkbrikker i plast eller lami-
nert papir (Kopioriginal 5.147 eller 
5.153 i Kopiperm 5–7). Spinner (Kopi-
original 5.154 i Kopiperm 5–7) 

Skriv de brøkene dere ønsker på 
spinneren. Bruk gjerne forskjellige 
farger på de ulike brøkdelene. Da blir 
det enklere for elevene å skille dem 
fra hverandre.

Spillet går ut på å dekke helheten. 
Først snurrer spillerne spinneren, og 
så finner de den brøkdelen som spin-
neren viser. Denne brøkbiten legger 
de oppå helheten. Den som først 
dekker hele helheten, vinner.

06_20

De kan spille med at de får lov til å 
veksle større brøker i flere mindre, 
slik at de kan dekke akkurat. For eks-
empel hvis spinneren peker på , kan 
de få to åttedeler dersom de ber om 
det. Men det må gjøres samtidig som 
de mottar den brøkdelen. En kan 
altså ikke veksle inn i etterkant. Det 
bør også være en regel at de bare får 
veksle hvis de sier nøyaktig hva de 
skal ha: - Jeg vil veksle en tredel i to 
seksdeler.

Noen elever vil sikkert ha behov 
for en oversikt som sammenligner 
brøker. Se Kopioriginal 5.153 i Kopi-
perm 5–7.

1
4
---

Tideler

6.41 a Hvor mye saft er det i litermålene A, B, C og D? 
Skriv som brøk.

b Hvor mye saft er det til sammen i B og C?

c Hvor mye mer saft er det i D enn i C?

d Skriv med desimaltall hvor mye saft det er 
i de fire litermålene.

6.42 a Hvor mye saft er det til sammen i muggene E, F og G?

Krister fyller opp de tre muggene slik at det er 1 liter 
i hver mugge.

b Hvor mye fyller han opp i

• mugge E? • mugge F? • mugge G?

www.gyldendal.no/multi
47

 3 
10

1 liter 1 liter 1 liter 1 liter 1 liter 

1 liter 1 liter 1 liter 

A B C D

E F G

Kan vi også bruke
desimaltall?

Ja, for = 0,3
3
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48

Matematisk innhold
■ Brøk som del av en lengde og 

som tall på tallinjen
■ Sammenheng mellom desimal-

tall og brøk

Hva skal gjøres?
� Side 48
Nr. 6.43
Skriv tallet som pilene peker på, både 
som brøk og som desimaltall.

Nr. 6.44
Ranger tallene i stigende rekkefølge. 
Skriv deretter alle brøkene som desi-
maltall.

Nr. 6.45
Bruk tallinjen til å finne svar på oppga-
vene.
■ Hvilken brøk peker B på? ( )
■ Hvilket desimaltall tilsvarer det? (0,8)
■ Vet du om en annen brøk som er like 

stor som ? (For eksempel .)
■ Hvordan kan du se at B peker på 

? (Hvis vi deler intervallet fra 0 til 1 
i 5 deler, blir hver del  lang. Og fra 
0 til B er det 4 slike deler.)

Nr. 6.46
Elevene tegner en tallinje som er delt 
inn i tideler mellom hvert hele tall. På 
tallinjen skal de markere oppgitte tall. 
På Kopioriginal 5.65 i Kopiperm 5–7 
finner dere en tallinje inndelt i tideler. 

� Side 49
Nr. 6.47
Skriv tallet som pilene peker på, både 
som brøk og som desimaltall.

Nr. 6.48
Bruk tallene i oppgaven over skrevet 
som brøk, og svar på oppgavene. 

Finn deretter tallpar fra oppgaven 
over der differansen er 2, 3, 4 eller 5 
tideler.

Nr. 6.49
Sett sammen et desimaltall og en 
brøk fra hver gruppe med tall slik at 
summen blir 1. Skriv som addisjons-
stykke.

Forenkling
Lag en tallinje med tideler skrevet 
som brøk og som desimaltall, eller 
bruk Kopioriginal 5.163 i Kopiperm 
5–7. Fokuser på sammenhengen 
mellom desimaltall og brøk: At 
plassen til høyre for kommaet er 
tidelsplassen. Den angir antall tideler. 
Elevene kan  godt ha tallinjen liggende 
på pulten i arbeidet med disse oppga-
vene.

Mer utfordring
Grublis med brøk
På Kopioriginalene 5.156, 5.157 og 
5.164 i Kopiperm 5–7 finner dere flere 
grublis-oppgaver med brøk som ele-
vene kan bryne seg på.

Flere aktiviteter
Spill: Først til 10
Utstyr: Tallinje fra 0–10 inndelt i 
tideler (Kopioriginal 5.165 i Kopiperm 
5–7 eller bruk cuisenairestaver), 
terning, spinner (Kopioriginal 5.68 i 
Kopiperm 5–7)

06_21

Kast en terning, spinn spinneren. 
Avgjør om du skal flytte hele eller 
tideler. Eksempel: Terningen viser 4. 
Spinneren stanser på . Da skal spil-
leren hoppe 4 tideler bortover tal-
linjen. Hadde spinneren stanset på 1, 

8
10
------

8
10
------ 4

5
---

4
5
---

2
10
------

1 
 

1  1 
10 

 1 
10 

 1 
10 

 1 
10 

1
10
------

0 1

6.43 a Hvilken brøk peker pilene i A og B på?

b Skriv tallene A og B peker på, med desimaltall.

6.44 a Skriv brøkene i rekkefølge. Start med den minste.

b Skriv alle brøkene som desimaltall.

6.45 a Hvilken brøk peker B på?

b Hvor mange tideler er det mellom A og B?

c Hvor mange tideler er det fra A til 1?

6.46 Tegn en slik tallinje.

a Merk av D = 

b Merk av E når E er dobbelt så stor som D.

c Merk av 1 på tallinjen.2
10

2
10

6 • Brøk
48

0

0,4

14
10

0 1

A B

3
10

5
10

1
10

2
10

8
10 7

10

0 1

A B

Mellom 0 og 1 er
det 10 tideler.

Klarer du denne?
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6 • Almenn brot

0 1 

	 6.43 a Á hvaða almenna brot benda örvarnar A og B?

	 b Skráðu tölurnar, sem A og B benda á, sem  
  tugabrot.

	 6.44 a Skrifaðu almennu brotin hér á eftir í réttri röð.  
   Byrjaðu á minnsta brotinu.

	 b Skráðu öll brotin sem tugabrot.

	 6.45 a Á hvaða almennt brot bendir B?

	 b Hve margir tíundu hlutar eru milli A og B?

	 c Hve margir tíundu hlutar eru frá A upp í 1?

	 6.46 Teiknaðu svona talnalínu.

	 a Merktu almenna brotið D =      á talnalínuna.

	 b Merktu töluna E á talnalínuna en E er tvöfalt stærri 
   en D.

	 c Merktu á talnalínuna töluna 1     .

2
10

2
10

48

0 

0,4  

1 4 
10 

0 1 

A B 

3
10

5
10

1
10

2
10

8
10 7

10

0 1 

A B 

Milli 0 og 1 eru
10 tíundu hlutar.

Geturðu þetta?

Erfiðari	verkefni	
Heilabrot	um	brot
Á verkefnablöðum 5.156, 5.157 og 
5.164 (Heilabrot um almenn brot 1, 2 
og 3) eru fleiri heilabrot um almenn 
brot sem nemendur geta spreytt 
sig á. 

Raunverkefni
Fyrstur	upp	í	10	(spil)
Búnaður: Talnalína frá 0–10, skipt 
í tíunduhluta (verkefnablað 5.165 
(Talnalínur)) eða cuisenaire-kubbar, 
teningur, spilaskífa  
(verkefnablað 5.68  
(Spilaskífa með  
heilum tölum og  
tíunduhlutum) í  
verkefnahefti 5a).

Nr. 6.49
Nemendur velja saman eitt tugabrot 
og eitt almennt brot úr hvoru lita-
svæði þannig að summan verði 1.  
Öll talnapörin skal skrá sem sam-
lagningardæmi.

Auðveldari	verkefni
Kennari útbýr talnalínu með tíundu-
hlutum bæði sem almenn brot og 
tugabrot. Einnig má nota verkefna-
blað 5.163 (Talnalínur – almenn brot 
og tugabrot). Athygli nemenda skal 
beint að tengslum tugabrota og 
almennra brota: Sætið hægra megin 
við kommuna er tíunduhlutasætið. 
Það táknar fjölda tíunduhluta. Leyfið 
nemendum að hafa talnalínuna á 
borðinu fyrir framan sig meðan þeir 
leysa þessi verkefni. 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 48
Nr. 6.43
Nemendur skrifa töluna, sem örv-
arnar benda á, bæði sem almenn 
brot og tugabrot.

Nr. 6.44
Nemendur raða almennu brotunum 
í stærðarröð og skrifa minnsta 
brotið fyrst. Síðan breyta þeir öllum 
almennu brotunum í tugabrot.

Nr. 6.45
Nemendur nota talnalínuna til að 
finna svör við spurningunum.
■ Á hvaða brot bendir B-örin? ( 8

10 )
■ Hvaða tugabroti samsvarar 8

10 ? (0,8)
■ Veist þú um eitthvert annað 

almennt brot sem er jafn gilt 8
10 ? 

(T.d. 4
5 .)

■ Hvernig geturðu séð að B bendir á  
4
5 ? (Ef bilinu milli 0 og 1 er skipt í 
5 hluta verður hver hluti 1

5  á lengd. 
Og frá 0 til B eru 4 slíkir hlutar.

Nr. 6.46
Nemendur teikna talnalínu sem 
skipt er í tíunduhluta milli heilu 
talnanna og merkja á hana tölurnar 
sem gefnar eru upp. Á verkefnablaði 
5.65 (Talnalínur 0–2,7) í verkefna-
hefti 5a eru talnalínur sem skipt er í 
tíunduhluta.

 Bls. 49
Nr. 6.47
Nemendur skrifa tölurnar, sem örv-
arnar benda á, bæði sem almenn 
brot og tugabrot.

Nr. 6.48
Nemendur nota almennu brotin 
í verkefninu fyrir ofan til að svara 
spurningunum.

Þar næst finna nemendur talnapör 
úr sama verkefni þar sem mismun-
urinn er 2, 3, 4 eða 5 tíunduhlutar.

Viðfangsefni
■ Almenn brot sem hluti af 

lengd og sem tölur á talnalínu
■ Tengsl tugabrota og almennra 

brota



49

	 6.47		 Á hvaða tölur benda örvarnar?
	  Skrifaðu það bæði sem almenn brot og tugabrot.

	 6.48 Notaðu tölurnar í verkefninu fyrir ofan.

	 a Finndu hve langt er

	 • frá A til C

	 • frá B til E

	 • frá D til 1

	
	 b Finndu tvær tölur á talnalínunni sem eru þannig að 
  fjarlægðin milli þeirra er

	 •	 	 •	 0,4

	 •	 0,3	 •	

		6.49 Skrifaðu eitt tugabrot úr A og eitt almennt brot úr B sem  
  eru þannig að summa þeir er 1.

2
10

49
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A 

B D F 

C E 

1
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7
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5
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A B
0,8

0,3

0,20,5
0,1 0,9

5
10

0,3 +  710  = 1

49

skulle spilleren hoppe fire hele bort-
over.

06_22

Her har spilleren først fått 5 på ter-
ningen og tidel på spinner, så har han 
fått 2 på terningen og 1 på spinner, og 
så har han fått 4 på terning og tidel på 
spinner. 

Alternativ:
Bruk bare tideler og to terninger 

og legg sammen. Hopp på tallinjen. 
Eksempel: Terningene viser 3 og 6. 
Han skal da flytte  fremover på 
linjen. 

Brøk med cuisenairestaver
Utstyr: cuisenairestaver

Disse stavene er også veldig fine å 
bruke til innlæring av brøk. 

06_23

Eksempel på oppgaver som elevene 
kan arbeide med:
– Hvor stor del er den gule staven av 

den oransje staven? ( )
– Hvor stor del er den røde staven 

av den oransje staven? ( )

– Hvor stor del er den hvite staven 
av den oransje staven? ( )

– Hvis den oransje staven er verdt 
10, hvor mye vil den gule være 
verdt? (5)

– Osv.

Andre typer oppgaver kan være:
– Lag en fremstilling med stavene 

som viser brøkene: ; ; 
– Lag minst tre likeverdige brøker til 

hver av brøkene ovenfor.

Elevene kan gjerne lage oppgaver med 
stavene til hverandre. 

+ 0,5 

0,5 1,5 2,5 2,9 

+ 0,4 + 1 + 1 

0 1 2 3 4 

9
10
------

1
2
---

1
5
---

1
10
------

1
2
--- 2

5
--- 1

3
---

6.47 Hvilke tall peker pilene på? 
Skriv både som brøk og desimaltall.

6.48 Bruk tallene over. 

a Hvor langt er det

• fra A til C

• fra B til E

• fra D til 1

b Finn to tall på tallinjen der avstanden er

•

• 0,3

6.49 Skriv ett desimaltall fra A og én brøk fra B slik at 
summen blir 1.

2
10

www.gyldendal.no/multi
49

0 1

A

B D F

C E

1
10

7
10

5
10

8
10

2
10

9
10

A B
0,8

0,3

0,20,5

0,1 0,9

• 0,4

• 5
10

0,3 + = 17
10

Mine ideer
....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

02_multi5b-kap6-8_v06.fm  Page 49  Tuesday, August 28, 2007  8:13 AM

Dæmi um verkefni handa nem-
endum:
■ Hve stór hluti er guli kubburinn 

af appelsínugula kubbnum? ( 1
2 )

■ Hve stór hluti er rauði kubburinn 
af appelsínugula kubbnum? ( 1

5 )
■  Hve stór hluti er hvíti kubburinn 

af appelsínugula kubbnum? ( 1
10 )

■ Ef appelsínuguli kubburinn hefur 
gildið 10 – hvert er þá gildi gula 
kubbsins? (5)

■ O.s.frv.

Dæmi um aðrar tegundir verkefna:
■ Sýnið með kubbunum almennu 

brotin 1
2 , 

2
5 og 1

3  
■ Búið til a.m.k. þrjú önnur brot 

sem eru jafn stór og hvert brot-
anna hér á undan.

Nemendur geta nota cuisenaire-
kubbana til að búa til verkefni hver 
fyrir annan.

og 1 á spilaskífunni; loks hefur hann 
fengið 4 á teningnum og tíunduhluta 
á spilaskífunni.
Afbrigði af spilinu:

Einungis eru notaðir tíunduhlutar 
og tveir teningar, tölurnar lagðar 
saman og hoppað áfram á talna-
línunni eins og summan segir til um. 
Dæmi: Upp koma á teningunum 
tölurnar 3 og 6. Leikmaður á þá að 
flytja sig um  9

10 áfram á talnalínunni.

Almenn	brot	með	cuisenaire-
kubbum
Búnaður: Cuisenaire-kubbar.

Þessir kubbar henta afar vel við 
innlögn almennra brota.

Leikmenn kasta teningi og snúa  
bréfaklemmunni á spilaskífunni. 
Hvort tveggja segir til um hvort 
leikmenn eigi að flytja sig um heilar 
tölur eða tíunduhluta. Dæmi: 
Teningurinn sýnir 4. Bréfaklemman 
stoppar á  1

10 . Þá á leikmaðurinn 
að hoppa 4 tíunduhluta áfram á 
talnalínunni. Ef bréfaklemman hefði 
stoppað á 1 hefði leikmaðurinn átt 
að hoppa fjögur heil skref áfram á 
talnalínunni.

49

skulle spilleren hoppe fire hele bort-
over.

06_22

Her har spilleren først fått 5 på ter-
ningen og tidel på spinner, så har han 
fått 2 på terningen og 1 på spinner, og 
så har han fått 4 på terning og tidel på 
spinner. 

Alternativ:
Bruk bare tideler og to terninger 

og legg sammen. Hopp på tallinjen. 
Eksempel: Terningene viser 3 og 6. 
Han skal da flytte  fremover på 
linjen. 

Brøk med cuisenairestaver
Utstyr: cuisenairestaver

Disse stavene er også veldig fine å 
bruke til innlæring av brøk. 

06_23

Eksempel på oppgaver som elevene 
kan arbeide med:
– Hvor stor del er den gule staven av 

den oransje staven? ( )
– Hvor stor del er den røde staven 

av den oransje staven? ( )

– Hvor stor del er den hvite staven 
av den oransje staven? ( )

– Hvis den oransje staven er verdt 
10, hvor mye vil den gule være 
verdt? (5)

– Osv.

Andre typer oppgaver kan være:
– Lag en fremstilling med stavene 

som viser brøkene: ; ; 
– Lag minst tre likeverdige brøker til 

hver av brøkene ovenfor.

Elevene kan gjerne lage oppgaver med 
stavene til hverandre. 
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+ 0,4 + 1 + 1 
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6.47 Hvilke tall peker pilene på? 
Skriv både som brøk og desimaltall.

6.48 Bruk tallene over. 

a Hvor langt er det

• fra A til C

• fra B til E

• fra D til 1

b Finn to tall på tallinjen der avstanden er

•

• 0,3

6.49 Skriv ett desimaltall fra A og én brøk fra B slik at 
summen blir 1.

2
10
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Á myndinni sést að leikmaður 
hefur fyrst fengið 5 á teningnum 
og tíunduhluta á spilaskífunni; síðan 
hefur hann fengið 2 á teningnum 

Hugmyndir	og	athugasemdir
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6 • Almenn brot

	 6.50 Veldu rétt merki: <, > eða =

  a   

      

	 6.51 Hvaða þrjú almenn brot eru næst í talnaröðunum?

	 a	 	 …

	 b	 	 …

	 c	 	 …
7

12
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12
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6
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SPIL Almenn	brot

 b +    1

  +  
1
3

3
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6
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4
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4
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	 d	 	 …

	 e	 	 …4
8

3
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2
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4
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3
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2
3

1
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LEIKREGLUR
Leikmenn kasta teningi til skiptis.
Þeir finna í töflunni hér fyrir 
neðan hvaða brot teningurinn 
táknar. 

Spilaborðið er neðst á  
síðunni og táknar einn heilan.
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Einn heill

Sá sem á leik leggur spilapening 
í sínum lit á eins marga reiti á 
spilaborðinu og brotið í töflunni 
segir til um. Sá vinnur sem er 
fyrstur að fylla spilaborðið sitt.
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Einn heill

 1 
12 

 1 
12 

 1 
12 

 1 
12 

 1 
12 

 1 
12 

 1 
12 

 1 
12 

 1 
12 

 1 
12 

 1 
12 

 1 
12 

1 
3 

1 
3 

1 
3 

1 
6 

1 
6 

1 
6 

1 
6 

1 
6 

1 
6 

1 
4 

1 
4 

1 
4 

1 
4 

1 
2 

1 
2 

 1 
12 

 1 
12 

1 
4 

1 
3 

1 
2 

1 
6 

Einn heill
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Einn heill

Geturðu þetta?

4 samsvarar það 1
4 og hann á að lita 

1
4 af reitunum, þ.e. 3 reiti. Ef brotið 
er stærra en nemur þeim reitum, 
sem er lausir, getur leikmaðurinn 
ekki litað neina reiti í þeirri umferð.

Sá vinnur sem er fyrstur að þekja 
alla reitina með spilapeningum.

 Bls. 51
Sýnidæmi
Þegar leggja skal saman almenn brot 
kemur oft upp sá misskilningur að 
líta á 1

3 + 1
3 þannig að 1

3 sé tekinn frá 
einum heilum, t.d. frá einni pitsu, 
og síðan skuli bætt við 1

3 frá annarri 
pitsu. Þá eru eftir tveir hlutar af 6 
og svarið verður 2

6 , ekki 2
3 . Villan 

liggur í því að einum heilum er 
breytt í tvo heila, þ.e. í stað einnar 
pitsu er reiknað með tveimur pitsum. 

■ Hve stórar geta tölurnar í þessari 
runu orðið? (Þær stækka en ná samt 
aldrei 1 vegna þess að það vantar 
alltaf einn hluta upp á einn heilan.)

Almenn	brot	(spil)
Búnaður: 12 spilapeningar/pappírs-
bútar handa hverjum leikmanni, 
teningur.

Nemendur teikna spilaborð, rétt-
hyrning sem skipt er í 12 reiti. Þá 
geta þeir litað reiti í stað þess að 
nota spilapeninga.

Spilaborðið táknar heildina, þ.e. 1.  
Leikmenn kasta teningi til skiptis. 
Það sem upp kemur segir til um 
nefnarann í broti sem viðkomandi 
leikmaður fær í þessari umferð. 
Hann sýnir það með spilapeningi 
eða litar reiti. Ef leikmaður fær t.d. 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 50
Nr. 6.50
Nemendur bera saman almennu 
brotin og velja rétt merki milli 
þeirra. Í b-lið fá þeir lítinn forsmekk 
af samlagningu og frádrætti með 
almennum brotum. Til að setja rétt 
merki þurfa þeir fyrst að reikna út 
summuna vinstra megin.

Vel má sleppa b-lið. Á verkefna-
blaði 5.166 (Samanburður á almenn-
um brotum 2) eru verkefni svipuð 
þeim sem eru í a-lið.
■ Hvort brotið er stærra,   113  eða  114 ?  

(  113 )
■ Hvernig getum við verið viss um að 

það sé rétt? (Vegna þess að því fleiri 
hluta, sem einum heilum er skipt í 
því minni verða hlutarnir.)

■ Hvort brotið er stærra,  12
20 eða 9

18 ? 
( 12

20 hlýtur að vera stærra þar sem 
það er meira en hálfur og 9

18 er 
nákvæmlega hálfur.)

Nr. 6.51
Nemendur halda áfram með  í talna-
runurnar. Fylgist einkum með nem-
endum þegar brotin fara upp í 1.

Látið nemendur segja frá hvernig 
tölurnar í talnarununum stækka. 
Þannig fá þeir einnig meiri þjálfun í 
að nota hugtökin teljari og nefnari.
■ Hvaða tala er stærst í d-lið? (Síðasta 

talan.)
■ Ef við bætum einni tölu við – verður 

hún stærri eða minni? (Stærri,  
tölurnar fara stækkandi.)

■ Hvers vegna er það svo? (T.d. vegna 
þess að það vantar alltaf einn hluta 
til að brotið verði einn heill og sá 
hluti verður alltaf minni og minni.)

Viðfangsefni
■ Samanburður almennra 

brota
■ Talnarunur með almennum 

brotum
■ Samlagning með almennum 

brotum

Búnaður
■ Teningur
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	 6.52 Reiknaðu dæmin.

	 a

	 b

	 6.53 Reiknaðu dæmin.

	 a	 b	 c

	 6.54 Reiknaðu dæmin.

	 a	 b

	 6.55 Notaðu myndirnar og búðu til dæmi með almennum  
  brotum.

	 a	 b

7
20

3
20

4
20

3
10

2
10

1
10
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c

d
1
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2
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2
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1
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1
4

1
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3
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1
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2
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1
7

5
8

2
8

3
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4
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4
9

2
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3
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2
7

1
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2
8

2
8

3
8

Samlagning	með	almennum	brotum

Sýnidæmi

Hvað er      +     ?

Við getum teiknað  
mynd:

1
3

1
3

 +     
 
=  23

1
3

1
32

3

+

2
4

1
4

1
6

2
6

+

+

+ + + +

+ + + +

+

+

+

+

+

+

Auðveldari	verkefni
Látið nemendur teikna brot til að 
sýna samlagningu. Auðveldast er að 
nota rétthyrning til að tákna einn 
heilan. Til dæmis má teikna dæmið 2

8  
+  5

8  þannig:

Erfiðari	verkefni	
Látið nemendur búa til reiknings-
sögur og teikningar úr hversdags-
legum aðstæðum. Nemendur eiga 
að nota almenn brot með mis-
munandi nefnurum. Þeir geta stuðst 
við yfirlitið sem sýnir samanburð 
hinna ýmsu brota af sömu heild 
(verkefnablað 5.153 (Samanburður á 
almennum brotum 1)).

Hlutarnir tveir, sem lagðir eru 
saman, verða að vera af sömu heild.
■ Hve stór hluti af myndinni er 

rauður? ( 1
3 )

■ En gulur?  ( 1
3 )

■ Hvað eru þessir hlutar þá samtals 
stór hluti af myndinni? ( 2

3 )
■ Geturðu nefnt annað brot sem er 

jafnt stórt? ( 4
6 )

■ Hve stór hluti myndarinnar er ekki 
litaður? ( 1

3 )

Nr. 6.52–6.54
Nemendur leggja saman brotin.

Nr. 6.55
Nemendur nota hlaupkallana til að 
búa til dæmi, t.d. samlagningardæmi, 
með almennum brotum.

Dæmi um verkefni:
Mamma, pabbi, Þóra og Pétur 

skipta með sér súkkulaðiköku. Allir 
fá nákvæmlega jafn mikið, þ.e.a.s. 
hvert þeirra fær 1

4 . Mamma skiptir 
sínum hluta í þrjá jafn stóra hluta, 
pabbi skiptir sínum hluta í tvo jafn 
stóra hluta. Þóra borðar sína sneið 
í einum bita og Pétur skiptir sínum í 
fjóra jafn stóra hluta. Búið til mynd 
sem sýnir hlutana og skrifið stærð 
brotanna.

 Mamma Pabbi Þóra Pétur
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Nr. 6.55
Bruk seigmennene som utgangspunkt 
for å lage oppgaver med brøk, for 
eksempel med addisjon. 

Forenkling
La elevene tegne brøker for å illust-
rere addisjonen. Det enkleste er kan-
skje å bruke et rektangel for én hel. 
For eksempel kan  +  tegnes slik:

06_24

Mer utfordring 
Elevene kan lage regnefortellinger og 
tegninger av praktiske situasjoner, 
som pizza- eller kakedeling, der de 
bruker brøker med ulike nevnere. De 
kan gjerne ta utgangspunkt i over-
sikten som viser hvordan ulike brøker 
med utgangspunkt i samme helhet blir 

i forhold til hverandre (Kopioriginal 
5.153 i Kopiperm 5–7)

Eksempel:
Mor, far, Tor og Petter deler en 

stor sjokoladekake. Alle får nøyaktig 
like mye, det vil si at alle får  hver. 
Mor deler sin del i tre like store biter, 
far deler i to like store biter, Tor tar 
alt i én bit, og Petter deler sin del i fire 
like store biter. Lag en tegning som 
viser omtrent hvor stor hver bit blir, 
og skriv hvor stor brøkdel hver av 
bitene er.

Mor         Far           Tor        Petter

06_25

 =         =                      = 

Hver av mors biter er  av hele sjo-
koladen. Hver av fars biter er  av 
hele sjokoladen. Tors bit er  av hele 

sjokoladen. Hver av Petters biter er 
 av hele sjokoladen.

Flere aktiviteter
Spill: Tallstige
Utstyr: Terning

Elevene spiller mot hverandre to 
og to eller i små grupper. Hver spiller 
lager seg en ”stige” bestående av 6 
ruter:

06_26

Spillerne kaster to terninger etter tur. 
Den minste terningen angir telleren, 
den største angir nevneren. Hvis spil-
leren for eksempel kaster 3 og 5, får 
han brøken . Den brøken skal plas-
seres i en ledig rute i stigen. Brøkene 
må plasseres slik at de ender opp i sti-
gende rekkefølge, med den minste 
brøken til venstre. Den største 
brøken som er mulig å få, er 1 (for 
eksempel ), slik at den bør plasseres 
helt til høyre. 

Hvis spilleren får en brøk som alt 
er fylt inn, må han stå over. Det 
gjelder også likeverdige brøker: Om 
spilleren får  og  alt er fylt inn, må 
han stå over. 

Spilleren må også stå over hvis 
brøken han får, havner mellom to 
brøker i stigen der det ikke er en 
ledig rute. Jeg kan for eksempel ikke 
plassere  hvis brettet mitt ser slik ut:

06_27

Den som først får fylt ut hele stigen, 
har vunnet.
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6.55 Lag regnestykker med brøker.
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Vi kan lage en tegning. 
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Hver hluti af því sem mamma fær er    
 1
12 af allri súkkulaðikökunni. Hver 
hluti pabba er 1

8 af allri kökunni og 
Þóru hluti er 1

4 . Hver hluti af því 
sem Pétur fær er  1

24 af allri kökunni.

Raunverkefni	
Talnastigi	(spil)
Búnaður: Tveir teningar.

Spilið er fyrir tvo leikmenn eða 
litla hópa. Hvor leikmaður býr sér 
til „stiga“ með 6 reitum:
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Nr. 6.55
Bruk seigmennene som utgangspunkt 
for å lage oppgaver med brøk, for 
eksempel med addisjon. 

Forenkling
La elevene tegne brøker for å illust-
rere addisjonen. Det enkleste er kan-
skje å bruke et rektangel for én hel. 
For eksempel kan  +  tegnes slik:

06_24

Mer utfordring 
Elevene kan lage regnefortellinger og 
tegninger av praktiske situasjoner, 
som pizza- eller kakedeling, der de 
bruker brøker med ulike nevnere. De 
kan gjerne ta utgangspunkt i over-
sikten som viser hvordan ulike brøker 
med utgangspunkt i samme helhet blir 

i forhold til hverandre (Kopioriginal 
5.153 i Kopiperm 5–7)

Eksempel:
Mor, far, Tor og Petter deler en 

stor sjokoladekake. Alle får nøyaktig 
like mye, det vil si at alle får  hver. 
Mor deler sin del i tre like store biter, 
far deler i to like store biter, Tor tar 
alt i én bit, og Petter deler sin del i fire 
like store biter. Lag en tegning som 
viser omtrent hvor stor hver bit blir, 
og skriv hvor stor brøkdel hver av 
bitene er.

Mor         Far           Tor        Petter

06_25

 =         =                      = 

Hver av mors biter er  av hele sjo-
koladen. Hver av fars biter er  av 
hele sjokoladen. Tors bit er  av hele 

sjokoladen. Hver av Petters biter er 
 av hele sjokoladen.

Flere aktiviteter
Spill: Tallstige
Utstyr: Terning

Elevene spiller mot hverandre to 
og to eller i små grupper. Hver spiller 
lager seg en ”stige” bestående av 6 
ruter:

06_26

Spillerne kaster to terninger etter tur. 
Den minste terningen angir telleren, 
den største angir nevneren. Hvis spil-
leren for eksempel kaster 3 og 5, får 
han brøken . Den brøken skal plas-
seres i en ledig rute i stigen. Brøkene 
må plasseres slik at de ender opp i sti-
gende rekkefølge, med den minste 
brøken til venstre. Den største 
brøken som er mulig å få, er 1 (for 
eksempel ), slik at den bør plasseres 
helt til høyre. 

Hvis spilleren får en brøk som alt 
er fylt inn, må han stå over. Det 
gjelder også likeverdige brøker: Om 
spilleren får  og  alt er fylt inn, må 
han stå over. 

Spilleren må også stå over hvis 
brøken han får, havner mellom to 
brøker i stigen der det ikke er en 
ledig rute. Jeg kan for eksempel ikke 
plassere  hvis brettet mitt ser slik ut:

06_27

Den som først får fylt ut hele stigen, 
har vunnet.
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Leikmenn kasta tveimur teningum 
til skiptis. Minni talan segir til um 
teljarann en sú stærri um nefnarann. 
Fái leikmaður t.d. upp tölurnar 3 
og 5 fær hann brotið 3

5 . Hann á að 
skrifa brotið í lausan reit í stiganum. 
Brotunum þarf að raða þannig að 
þau verði í réttri stærðarröð.

Fái leikmaður brot, sem þegar 
hefur verið skráð, verður hann að 
sitja hjá í þeirri umferð. Það á einnig 
við um jafn gild brot. Fái leikmaður 
t.d. 3

6 og brotið 1
2 hefur þegar verið 

skráð situr hann hjá. 
Leikmaður verður einnig að sitja 

hjá ef brotið, sem hann fær, lendir 
milli tveggja brota í stiganum þar 
sem ekki er laus reitur. Til dæmis 
er ekki hægt að skrá 1

4 ef spila-
borðið lítur svona út:

51

Nr. 6.55
Bruk seigmennene som utgangspunkt 
for å lage oppgaver med brøk, for 
eksempel med addisjon. 

Forenkling
La elevene tegne brøker for å illust-
rere addisjonen. Det enkleste er kan-
skje å bruke et rektangel for én hel. 
For eksempel kan  +  tegnes slik:

06_24

Mer utfordring 
Elevene kan lage regnefortellinger og 
tegninger av praktiske situasjoner, 
som pizza- eller kakedeling, der de 
bruker brøker med ulike nevnere. De 
kan gjerne ta utgangspunkt i over-
sikten som viser hvordan ulike brøker 
med utgangspunkt i samme helhet blir 

i forhold til hverandre (Kopioriginal 
5.153 i Kopiperm 5–7)

Eksempel:
Mor, far, Tor og Petter deler en 

stor sjokoladekake. Alle får nøyaktig 
like mye, det vil si at alle får  hver. 
Mor deler sin del i tre like store biter, 
far deler i to like store biter, Tor tar 
alt i én bit, og Petter deler sin del i fire 
like store biter. Lag en tegning som 
viser omtrent hvor stor hver bit blir, 
og skriv hvor stor brøkdel hver av 
bitene er.

Mor         Far           Tor        Petter

06_25

 =         =                      = 

Hver av mors biter er  av hele sjo-
koladen. Hver av fars biter er  av 
hele sjokoladen. Tors bit er  av hele 

sjokoladen. Hver av Petters biter er 
 av hele sjokoladen.

Flere aktiviteter
Spill: Tallstige
Utstyr: Terning

Elevene spiller mot hverandre to 
og to eller i små grupper. Hver spiller 
lager seg en ”stige” bestående av 6 
ruter:

06_26

Spillerne kaster to terninger etter tur. 
Den minste terningen angir telleren, 
den største angir nevneren. Hvis spil-
leren for eksempel kaster 3 og 5, får 
han brøken . Den brøken skal plas-
seres i en ledig rute i stigen. Brøkene 
må plasseres slik at de ender opp i sti-
gende rekkefølge, med den minste 
brøken til venstre. Den største 
brøken som er mulig å få, er 1 (for 
eksempel ), slik at den bør plasseres 
helt til høyre. 

Hvis spilleren får en brøk som alt 
er fylt inn, må han stå over. Det 
gjelder også likeverdige brøker: Om 
spilleren får  og  alt er fylt inn, må 
han stå over. 

Spilleren må også stå over hvis 
brøken han får, havner mellom to 
brøker i stigen der det ikke er en 
ledig rute. Jeg kan for eksempel ikke 
plassere  hvis brettet mitt ser slik ut:

06_27

Den som først får fylt ut hele stigen, 
har vunnet.
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Sá vinnur sem er fyrstur að fylla út 
alla reitina í stiganum sínum.
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6 • Almenn brot
52

	 6.56 Notaðu talnalínu, skrifaðu dæmið og finndu svarið.

	 a	 b

	 c	 d

	 e	 f

	 6.57 Reiknaðu dæmin.

	 a	 b	 c

	 6.58 Reiknaðu dæmin.

	 a	 b

Sýnidæmi

Notaðu talnalínu og finndu svarið.

Hvað er + + ?

Til að finna svarið notum við talnalínu sem við skiptum í fimmtu hluta.
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línuna. Kosturinn við hana er að 
hún sýnir tengsl almennra brota við 
tugabrot og leiðir auk þess í ljós á 
einfaldari hátt svör sem eru stærri 
en 1.

Í frádrætti geta nemendur haldið 
fingri yfir hlutunum sem eru teknir 
burt. Þeir geta teiknað eigin myndir 
í dæmunum þar sem engar myndir 
eru. Loks skal þess getið að ef til vill 
er auðveldast að nota rétthyrninga. 
Til dæmis má sýna frádráttardæmið   
7
8 – 3

8 þannig:

Nr. 6.59–6.61
Nemendur reikna frádráttardæmin. 
Erfitt er að búa til góðar myndir 
sem sýna frádrátt almennra brota 
þegar ekki er gengið út frá einum 
heilum. Þess vegna er rétt að ganga 
úr skugga um að nemendur skilji 
hvað myndirnar sýna.
■ Hve margir eru hlutarnir í a-lið?  

( 4
5 , hvíti hlutinn táknar að hlutarnir 

séu ekki fleiri þótt þeir séu hluti af 
heild.)

■ Hve stór hluti er tekinn burt? ( 1
5 )

■ Hve stór hluti er eftir? ( 3
5 )

Auðveldari	verkefni
Kennari sýnir hvernig nemendur 
geta notað myndirnar til að leysa 
verkefnin. Í staðinn fyrir að nota 
köku/rétthyrninga má nota talna-

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 52 
Sýnidæmi
Talnalínan er hér notuð sem 
hjálpartæki í samlagningu almennra 
brota.
■ Hvers vegna er talnalínunni ekki 

skipt í tíunduhluta eins og áður? 
(Hægt er að skipta fjarlægðinni 
milli hvaða heilu talna sem er í eins 
marga hluta og maður vill; aðeins 
þarf að gæta þess að hlutarnir séu 
jafn stórir. Hér eru fjarlægðinni milli 
0 og 1 skipt í fimmtu hluta.)

■ Hve langt er fyrsta hoppið? ( 2
5 )

■ Hve langt er annað hoppið? ( 1
5 )

■ Hvað eru þessir fimmtu hlutar mikið 
samtals? (Þrír fimmtu hlutar.)

■ Hve marga fimmtu hluta vantar þá 
upp á 1? ( 2

5 )
■ Ef ég hef þrjá fimmtu hluta og bæti 

þremur fimmtu hlutum við – hve 
mikið á ég þá? Þá fæ ég meira en 
1, þ.e. einn heilan og einn fimmta 
hluta.)

■ Hvað gerist með nefnarann þegar 
lagt er saman? (Hann er óbreyttur, 
það er bara teljarinn sem breytist.)

Nr. 6.56
Nemendur skrifa samlagningardæmi 
og finna summu brotanna með því 
að styðjast við talnalínuna.

Nr. 6.57–6.58
Nemendur leggja saman brotin.

 Bls. 53 
Sýnidæmi
Nú er komið að frádrætti með 
almennum brotum.
■ Hve mikið hefur Krúsi borðað af 

pitsunni? ( 1
4 )

■ Hve mikið á hann eftir? ( 3
4 )

■ Nú tekur hann  1
4  í viðbót. Hve 

mikið er þá eftir? ( 2
4 eða 1

2 .) 

Viðfangsefni
■ Samlagning og frádráttur 

með almennum brotum
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frádráttur	með	almennum	brotum

	 6.59 Reiknaðu dæmin.

	 a	 c

	 b	 d

	 6.60 Reiknaðu dæmin.

	 a	 c

	 b	 d

	 6.61 Reiknaðu dæmin.

	 a b	 c
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1
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4
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Sýnidæmi

Hvað er     –     ?

Við getum teiknað mynd.

1
4

3
4

  –    =  2
4

1
4

3
4

3
7

4
7

3
8
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10
15

11
15

5
10

8
10

5
20

15
20

7
15

12
15

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– – – 

– – – 

– 

Raunverkefni
Finna	einn	heilan
Búnaður: Verkefnablað 5.167 (Finna 
einn heilan). Nemendur finna brot í 
rúðunetinu sem eru samtals 1.
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Fasit:

a  +  = 

b  –  =

c  –  =

Flere aktiviteter
Finn 1
Utstyr: Kopioriginal 5.167 i Kopiperm 
5–7. Finn brøker på rutenettet som 
til sammen blir 1.

06_29

Konkretiser med brøksirkler
Utstyr: Brøksirkler (Kopioriginal 
5.147 i Kopiperm 5–7)

06_30

Eksempel på oppgaver som elevene 
kan arbeide med i tilknytning til 
subtraksjon med brøk:
■ Hvor stor del av det hele er det? 

(I eksemplet vil det være .)
■ Hvis vi tar bort to biter, hvor mye er 

det? ( )
■ Hvor mye er da tilbake? (  –  = ) 

Brøk-bingo
Utstyr: Bingobrett med illustrasjoner 
av ulike brøker (Kopioriginal 5.149 i 
Kopiperm 5–7), spinner med brøk 
(Kopioriginal 5.150 i Kopiperm 5–7), 
blyant eller brikker

Hver elev får sitt bingobrett. De 
plasserer en spillebrikke i X-feltet. Så 
snurrer de spinneren annenhver gang. 
De skal så legge en brikke på, eller 
fargelegge den ruta som viser brøken 
bindersen peker på. Vinneren er den 
som først får tre brikker/ruter på rad, 
horisontalt, vertikalt eller diagonalt. 
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Vi trekker brøker fra hverandre

6.59 Regn ut.

a – c –

b – d –

6.60 Regn ut.

a – c –

b – d –

6.61 Regn ut.
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Eksempel

Hvor mye er – ?

Vi kan lage en tegning.
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Erfiðari	verkefni
Heilabrot
Búið til samlagningar- eða  
frádráttardæmi.
a Svarið er 5

8 .
 Notið tölustafina 1, 1, 2 og 8 og 

búið til dæmi.
b Svarið er 1

8 .
 Notið tölustafina 5, 4, 3 og 8 og 

búið til dæmi.
c Svarið er 1

3 .
 Notið tölustafina 1, 3, 4 og 6 og 

búið til dæmi.

Lausnir:
a 1

2 + 1
8 =

b 3
4 – 5

8 =

c 4
6 – 1

3 =

Áþreifanleg	verkefni	með		
brotahringjum
Búnaður: Brotahringir  
(verkefnablað 5.147 a–c  
(Brotahringir 1–3)). 

Hér á eftir eru dæmi um verkefni 
sem nemendur geta unnið í tengsl-
um við frádrátt með almennum 
brotum:
■ Hvað sýnir myndin stóran hluta af 

heild? ( 68 )
■ Hve mikið er tekið burt ef tveir 

hlutar eru fjarlægðir? ( 28 )
■ Hve mikið er þá eftir? ( 68 –  28  = 4

8 .)

Brotabingó
Búnaður: Bingóspjald með myndum 
sem tákna ýmis brot (verkefna-
blað 5.149 (Brotabingó)), spilaskífa 
með brotum (verkefnablað 5.150 
(Spilaskífa fyrir brotabingó)), litir eða 
spilapeningar.

Leikmenn fá hver sitt bingóspjald. 
Þeir setja spilapening á X-reitinn og 
snúa bréfaklemmunni á spilaskífunni 
til skiptis. Síðan leggja þeir spilapen-
ing í reitinn – eða lita hann – sem 
sýnir brotið sem spilaskífan bendir 
á. Sá vinnur sem er fyrstur að fá 
þrjá spilapeninga/reiti í röð, lárétt, 
lóðrétt eða á ská.
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Fasit:

a  +  = 

b  –  =

c  –  =

Flere aktiviteter
Finn 1
Utstyr: Kopioriginal 5.167 i Kopiperm 
5–7. Finn brøker på rutenettet som 
til sammen blir 1.

06_29

Konkretiser med brøksirkler
Utstyr: Brøksirkler (Kopioriginal 
5.147 i Kopiperm 5–7)

06_30

Eksempel på oppgaver som elevene 
kan arbeide med i tilknytning til 
subtraksjon med brøk:
■ Hvor stor del av det hele er det? 

(I eksemplet vil det være .)
■ Hvis vi tar bort to biter, hvor mye er 

det? ( )
■ Hvor mye er da tilbake? (  –  = ) 

Brøk-bingo
Utstyr: Bingobrett med illustrasjoner 
av ulike brøker (Kopioriginal 5.149 i 
Kopiperm 5–7), spinner med brøk 
(Kopioriginal 5.150 i Kopiperm 5–7), 
blyant eller brikker

Hver elev får sitt bingobrett. De 
plasserer en spillebrikke i X-feltet. Så 
snurrer de spinneren annenhver gang. 
De skal så legge en brikke på, eller 
fargelegge den ruta som viser brøken 
bindersen peker på. Vinneren er den 
som først får tre brikker/ruter på rad, 
horisontalt, vertikalt eller diagonalt. 
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Vi trekker brøker fra hverandre

6.59 Regn ut.
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Eksempel

Hvor mye er – ?

Vi kan lage en tegning.
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Fasit:

a  +  = 

b  –  =

c  –  =

Flere aktiviteter
Finn 1
Utstyr: Kopioriginal 5.167 i Kopiperm 
5–7. Finn brøker på rutenettet som 
til sammen blir 1.

06_29

Konkretiser med brøksirkler
Utstyr: Brøksirkler (Kopioriginal 
5.147 i Kopiperm 5–7)

06_30

Eksempel på oppgaver som elevene 
kan arbeide med i tilknytning til 
subtraksjon med brøk:
■ Hvor stor del av det hele er det? 

(I eksemplet vil det være .)
■ Hvis vi tar bort to biter, hvor mye er 

det? ( )
■ Hvor mye er da tilbake? (  –  = ) 

Brøk-bingo
Utstyr: Bingobrett med illustrasjoner 
av ulike brøker (Kopioriginal 5.149 i 
Kopiperm 5–7), spinner med brøk 
(Kopioriginal 5.150 i Kopiperm 5–7), 
blyant eller brikker

Hver elev får sitt bingobrett. De 
plasserer en spillebrikke i X-feltet. Så 
snurrer de spinneren annenhver gang. 
De skal så legge en brikke på, eller 
fargelegge den ruta som viser brøken 
bindersen peker på. Vinneren er den 
som først får tre brikker/ruter på rad, 
horisontalt, vertikalt eller diagonalt. 
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Eksempel
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Vi kan lage en tegning.
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6 • Almenn brot
54

Að	bera	saman	brot

  

	 6.62 Finndu mismuninn á lituðu svæðunum. 
  Skrifaðu dæmin og reiknaðu þau.

	 a	 c

	 b	 d

	 6.63 Geir og Rúnar keyptu hvort um sig sams konar súkkulaði.

 Geir borðar     af súkkulaðinu sínu.

 Rúnar borðar     af  sínu súkkulaði.

	 a Hvor þeirra borðaði meira?

 Ída fær afganginn frá báðum strákunum.
	 b Hve mikið súkkulaði fær Ída?

4
8

7
8

Sýnidæmi

Finndu mismuninn á
lituðu svæðunum.
Skrifaðu dæmið og reiknaðu það.

1
6

3
6

4
6

Ég er búin
að lita    .

Ég er búinn
að lita    .

4
6

3
6

– =

Geturðu þetta?

öðrum kosti geta þeir búið til rétt-
hyrninga með einni röð reita. Geri 
þeir það er rétt að benda þeim á 
hversu mjög þetta líkist því að nota 
talnalínu. Vilji nemendur nota tal-
nalínu og teikna hoppin á hana er 
rétt að láta þá fá talnalínu frá 0–2,7 
sem finna má á verkefnablaði 5.65 
(Talnalínur 0–2,7) í verkefnahefti 5a.

Erfiðari	verkefni
Látið nemendur búa til verkefni af 
þyngra tagi þannig að svörin verði 
þau sömu og í verkefnum 6.65 og 
6.66 á bls. 55.

Dæmi 7
8 – 2

8 = 55
8 má breyta í: 

13
 8  + 21

 8  – 29
 8  = 5

8
Látið nemendur búa til dæmi 

með mismunandi nefnurum:
Nemandi byrjar með 1

2 . Hann á 

Nr. 6.65
Leyfið nemendum að reikna með 
aðferðum sem þeir kjósa sjálfir. Ef 
einhver eða einhverjir nota ekki 
talnalínu þá er það í fínu lagi. Leysi 
nemendur dæmin á mismunandi 
vegu er það gott tilefni til að sýna 
nemendum fram á að leysa má þessi 
verkefni á margvíslegan hátt.

Nr. 6.66
Nemendur nota talnalínuna til að 
leysa hið samsetta dæmi, þ.e. sem 
bæði felur í sér samlagningu og frá-
drátt.

Auðveldari	verkefni
Látið nemendur nota áfram myndir 
til að leysa dæmin. Það er mjög 
gott ef þeir vilja nota talnalínu. Að 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 54 
Sýnidæmi
Nemendur eiga að bera saman brot; 
með öðrum orðum eiga þeir að 
finna mismun brotanna. Þá þarf að 
draga minna brotið frá því stærra.
■ Hve stór hluti eru bleiku reitirnir af 

öllum reitunum hennar Kráku? ( 46 )
■ En hvað eru bláu reitirnir stór hluti 

af öllum reitunum hans Krúsa? ( 36  
eða  12 .)

■ Hve miklu stærra er 4
6 en  36 ? ( 

1
6 )

Nr. 6.62
Nemendur finna mismun brotanna 
og skrá frádráttardæmin.

Nr. 6.63
Nemendur nota upplýsingarnar, 
sem gefnar eru, til að reikna út 
mismun brotanna og þar næst hve 
mikið súkkulaði Ída fær.

 Bls. 55 
Sýnidæmi
Hér er talnalínan notuð sem hjálp-
artæki við frádrátt almennra brota.
■ Hvar á að byrja á talnalínunni? (Í 5

8 .)
■ Hve langt á að hoppa aftur á bak 

þegar draga á frá 2
8 ? (Tvö skref, 1

8  í 
hvoru skrefi.)

■ Hvað gerist með nefnarann þegar 
við drögum frá? (Hann er óbreyttur, 
aðeins teljarinn breytist.)

Nr. 6.64
Nemendur leysa frádráttardæmin 
með því að hoppa á talnalínu.

Viðfangsefni
■ Samanburður almennra 

brota
■ Frádráttur
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Hugmyndir	og	athugasemdir

brotið á eyðublaðið sitt. Þegar báðir 
leikmenn hafa búið til brot dregur 
sá sem er með stærra brotið, hring 
um það. Sá vinnur sem er með 
fleiri slíka hringi þegar eyðublöðin 
hafa verið fyllt út að fullu eða þegar 
tíminn, sem ákveðinn var í upphafi, 
er liðinn. 
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Grublis: Likeverdige brøker
a Bruk tallene 3, 12 og 6 til å lage to 

brøker som er likeverdige med .
b Bruk tallene 3 og 12 sammen med 

ett annet tall, og lag to brøker som 
er likeverdige med .

c Bruk tallet 8 og to andre tall til å 
lage to brøker som er likeverdige 
med .

Fasit:

a  og 

b  og 

c  og 

Flere aktiviteter
Brøk-spinner
Utstyr: Spinner med tallene 1–8 
(Kopioriginal 5.168 i Kopiperm 5–7), 
noteringsskjema for poeng, rutenett 
på 5 · 5 ruter (Kopioriginal 5.169 i 
Kopiperm 5–7, med spillereglene). 

2 spillere. Hver spiller skal annen-
hver gang snurre spinneren to ganger, 
og lage en brøk. Det minste tallet blir 
teller, og det største blir nevner. 
Brøken skrives i spillerens noterings-
skjema. Når begge spillerne har laget 
hver sin brøk, skal den spilleren som 
har den største brøken, sette en ring 
rundt denne. Vinneren er den som 
har fleste brøker med ring rundt når 
noteringsskjemaet er fullt, eller spillet 
avsluttes på tid. 

06_31

Eksempel: Spiller 1 snurrer spinneren 
to ganger og får tallene 3 og 7. Han 
lager da brøken  som han noterer i 
skjemaet sitt. Spiller 2 får tallene 2 og 
8, og han lager brøken  som han 
skriver i sitt skjema. Spiller 1 ringer ut 
sin brøk, siden  er større enn . 

Et tips til kontroll om hvilken brøk 
som er størst:

Bruk lommeregner og del teller på 
nevner. Størst svar er størst brøk!
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6.64 Bruk tallinjen, skriv regnestykket og finn svaret.

a – b –

6.65 Regn ut.

a –

–

6.66 Regn ut.
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Eksempel

Hvor mye er – ?

Vi tegner en tallinje som er delt i åtte deler.
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Dæmi: Leikmaður 1 snýr bréfa-
klemmunni á spilaskífunni tvisvar og  
fær upp tölurnar 3 og 7. Hann 
skrifar þá brotið 3

7 á eyðublaðið sitt. 
Leikmaður 2 fær tölurnar 2 og 8 og 
hann skráir þá brotið 2

8 á sitt eyðu-
blað. Leikmaður 1 dregur þá hring 
um sitt brot þar eð 3

7 er stærra en  
2
8 . 

Ábending til að fylgjast með hvort 
brotið er stærra: Nemendur nota 
vasareikni og deila með nefnaranum 
í teljarann. Stærra svarið sýnir 
stærra brotið!

Lausnir:
a 3

6 og 6
12

b 3
12 og 12

48

c 8
12 og 12

18

Raunverkefni
Brotaspilaskífa	(spil)
Búnaður: Spilaskífa með tölunum 
1–8 (verkefnablað 5.168 (Spilaskífa 
fyrir brotaspil)), eyðublað til að skrá 
brot, rúðunet með reitum í stærð-
inni 6 • 6 reitir (verkefnablað 5.169 
(Brotaspil) með leikreglum).

Spilið er fyrir tvo leikmenn. Þeir 
snúa til skiptis bréfaklemmunni á 
spilaskífunni tvisvar í senn til að búa 
til almennt brot. Minni talan, sem 
kemur upp, táknar teljara en stærri 
talan nefnara. Leikmaður skráir 

	 6.64 Notaðu talnalínu, skrifaðu dæmið og finndu svarið.

	 a	 –	 b	 –

	 6.65 Reiknaðu dæmin.

	 a	 –	 b	 – c	 –

	 	 –	 	 – 	 –

	 6.66 Reiknaðu dæmin.
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3
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3
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7
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2
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Sýnidæmi

Hvað er     –    
 
?

Við teiknum talnalínu sem skipt er í 8 hluta.
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Geturðu 
þetta?

að búa til dæmi til að fá svarið 5
8 ? 

Ein leið til þess er að búa til 
heilan og halda síðan áfram þaðan: 
 1
2  + 1

2 – 3
8 = 5

8 .
Önnur leið er að byrja á því að 
lengja brotið: 1

2 = 4
8 og leggja síðan  

1
8  við. Þá fást 5

8 .
4
8 + 1

8 = 5
8 .

Heilabrot:	Jafn	stór	brot
a Notið tölurnar 3, 12 og 6 til að 

búa til tvö brot sem eru jafn stór 
og  1

2 .
b Notið tölurnar 3 og 12 ásamt 

einhverri annarri tölu og búið til 
tvö brot sem eru jafn stór og 1

4 .
c Notið töluna 8 og tvær aðrar 

tölur til að búa til tvö brot sem 
eru jafn stór og 2

3 .
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Meira	en	einn	heill

	 6.67 Hve mikið samtals? Reiknaðu dæmin.

	 a	 b

	 6.68 Hve mikið samtals? Reiknaðu dæmin.

	 a	 b

	 6.69 Reiknaðu dæmin.

	 a	 +	 b	 +	 c	 +

	 d	 +	 e	 +	 f	 +

4
8

6
8

4
6

5
6

56

Sýnidæmi

Hvað er     +    
 
?

Við getum teiknað mynd.

Við getum reiknað svona:

  + = = 1
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1

=

Samtals er þetta 1 3
8

Við fyllum upp í 1 með     .3
8

Þá eru     eftir.3
8

Nr. 6.71
Nemendur leggja brotin saman með 
aðferðum sem þeir velja sjálfir.

Auðveldari	verkefni
Kennari kannar hjá nemendum 
hvort þeim finnst auðveldara að 
teikna skífurit eða hoppa á talnalínu. 
Leyfið þeim að velja þá aðferð sem 
þeir skilja betur. Reynið að fá nem-
endur til að reikna einhver verk-
efnanna með hugareikningi.

Erfiðari	verkefni
Látið nemendur búa til erfiðari 
verkefni með sömu svörum og 
eru við einhver dæmanna á þessari 
opnu.

 Bls. 57
Sýnidæmi
Kosturinn við að nota talnalínu er 
að hún sýnir tengsl almennra brota 
og tugabrota auk þess sem hún 
sýnir á einfaldari hátt niðurstöður 
sem eru stærri en 1. Í sýnidæminu 
sést að að bilinu milli tveggja heilla 
talna á talnalínunni er skipt í fjóra 
jafn stóra hluta. Bilið milli tveggja 
þverstrika á talnalínunni táknar því 
1
4 . Engu breytir þó hoppað sé yfir 
heila tölu í útreikningunum.

Nr. 6.70
Nemendur lesa af talnalínunni og 
leysa dæmin með því að hoppa á 
henni eins og brotin segja til um. 
Þeir skrifa dæmin og skrá svörin.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 56
Sýnidæmi
Nemendur fást hér við almenn brot 
sem eru stærri en 1. Þeir munu 
hugsa á ýmsa vegu um þennan 
námsþátt. Einhverjir munu í byrjun 
tengja viðfangsefnin við áþreifanleg 
hjálpartæki, sbr. sýnidæmið og 
fyrstu tvö verkefnin á blaðsíðunni: 
Þeir leggja saman 5

8 og 6
8 með því að 

flytja 2
8 frá 5

8 til að fylla upp í stærra 
brotið og fá einn heilan. Aðrir 
munu fara að á svipaðan hátt að því 
frátöldu að aðferðin er óhlutbundn-
ari. Enn aðrir munu leggja saman 
alla hlutana og fá 11

8 ; síðan hugsa 
þeir sér að 8 hlutar af 11 mynda 
einn heilan þannig að 3 hlutar eru 
eftir. Mikilvægt er að tengja hlutana, 
sem eftir eru, við þann fjölda sem 
heildinni er skipt í. Svarið verður 
því einn heill og þrír áttundu hlutar.

Þótt leggja eigi saman sneiðar frá 
tveimur pitsum í sýnidæminu er rétt 
að vekja athygli nemenda á að ætíð 
er miðað við heildina eina pitsu, 
hér 8 hluta. Eins og áður hefur 
verið bent á er það útbreiddur mis-
skilningur hjá nemendum að leggja 
eigi nefnarana saman á sama hátt 
og teljarana. Svarið við 5

8 + 6
8 yrði 

þá ranglega 11
16 . Villan liggur í því að 

heildinni er breytt úr einni pitsu í 
tvær.

Nr. 6.67–6.68
Nemendur leggja saman almennu 
brotin.

Nr. 6.69
Nemendur leggja saman brotin 
með þeim aðferðum sem þeir kjósa 
sjálfir. Þeir geta teiknað skífurit eins 
og gert er í sýnidæminu en vilji ein-
hverjir nemendur ekki gera það er 
það í fínu lagi.

Viðfangsefni
■ Samlagning með almennum 

brotum
■ Almenn brot stærri en 1
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tíundu hlutum aftur í hrúguna en fá 
eina einingu í staðinn. Sá vinnur sem 
er fyrstur að fá tíu heila.

57

delene representerer en hel. Så kan 
elevene ta to av delene og dele hver 
av dem i ti like store deler, og klippe 
ut. Da har de tjue tideler. 

06_32

Vi trenger 10 enere og 15–20 tideler 
per spiller. Spillet starter med at alle 
enerne og tidelene legges i en haug på 
bordet mellom spillerne. 

Spillerne kaster to terninger etter 
tur, og legger sammen antall øyne. De 
skal så ta så mange tideler som 

øynene viser fra haugen i midten. 
Disse samler de foran seg. Hver gang 
de får ti tideler foran seg, skal dette 
veksles til én ener/én hel. De legger 
da ti tideler tilbake i haugen og tar én 
ener i stedet. Første spiller som får ti 
hele, vinner.

06_33

Alternativ: I stedet for tideler kan vi 
bruke andre brøkdeler. For eksempel 
kan en hel brettes to ganger, det vil si 
i fire like deler, slik at hver brøkdel 
blir . Siden det nå trengs færre deler 

for å lage en hel, kan spillerne med 
fordel spille med kun én terning.

 1 
10 1 hel 

1
4
---
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6.70 Bruk tallinjen, skriv regnestykket og finn svaret.

c

+

d

6.71 Regn ut.
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Eksempel

Hvor mye er + ?

Vi bruker en tallinje som vi deler i firedeler for å finne svaret.
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Afbrigði	af	leiknum:
Í staðinn fyrir tíunduhluta má nota 
önnur brot. Til dæmis má brjóta 
einn heilan (A4-blað) tvisvar og fá 
þannig fjóra jafn stóra hluta. Hver 
hluti táknar þá 1

4  . Þar eð nú þarf 
færri hluta til að búa til einn heilan 
er nóg að nota einn tening.
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	 6.70 Notaðu talnalínuna, skrifaðu dæmið og finndu svarið.

 +

	 6.71 Reiknaðu dæmin.

	  a	 + + b	 + +	 c	 1	 +

	  d	 +  e	 + +	 f	 1	 +3
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Sýnidæmi

Hvað er     +    
 
?

Til að finna svarið notum við talnalínuna og skiptum henni í fjórðu hluta.
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Hver leikmaður þarf 10 einingar og 
15–20 tíunduhluta. Í upphafi spilsins 
eru allar einingarnar og tíunduhlut-
arnir lagðir í hrúgu á borðið milli 
leikmanna.

Þeir kasta tveimur teningum til 
skiptis og leggja saman tölurnar sem 
upp koma. Síðan taka þeir sér úr 
hrúgunni þann fjölda tíundu hluta, 
sem teningarnir segja til um, og 
leggja á borðið fyrir framan sig. Í 
hvert sinn sem þeir hafa safnað tíu 
tíundu hlutum skipta þeir þeim í 
eina einingu/einn heilan, þ.e. skila tíu 

Raunverkefni
Fyrstur	upp	í	10	(spil)
Búnaður: Teningar, áþreifanleg 
hjálpargögn, t.d. cuisenaire-kubbar 
(appelsínugulir og hvítir) eða papp-
írsbútar (einn heill og tíunduhlutar).

Spilið er fyrir tvo leikmenn eða 
litla hópa. Hvert par þarf tvo teninga 
og áþreifanleg hjálpargögn, t.d. tug-
kubba cuisenaire-kubbanna, sem  
tákna hér einingar, og eininga-
kubba sem tákna tíunduhluta. Einnig 
má gera vinnuna áþreifanlega með 
A4-blaði. Þá er blaðið brotið í 
þrennt; þannig fást 8 jafn stórir hlutar 
sem eru klipptir út. Hver hluti táknar 
þá einn heilan. Leikmenn skipta 
tveimur þessara hluta í tíu jafn stóra 
hluta og klippa þá út. Þá hafa þeir í 
höndunum tuttugu tíundu hluta.

Hugmyndir	og	athugasemdir

1
10



58

6 • Almenn brot
58

 6.72 Notaðu talnalínuna, skrifaðu dæmið og finndu svarið.

 1 – 1 –

 

 1 – 1 – 1

 6.73 Reiknaðu dæmin.  

 a 1 – b 1 – c 2 –

  1 –  1 –  2 –

 6.74 Reiknaðu dæmin.
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Sýnidæmi

Hvað er 1    –    
 
?

Til að finna svarið notum við talnalínu og skiptum henni í fimmtu hluta.
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a c

b d

Geturðu 
þetta?

Þetta tengir 50% og 100% við töl-
urnar 12 , og 1. Hér er einungis um 
heilar myndir að ræða, ekki söfn.

Nr. 6.76
Nemendur lita 50%, þ.e. helming, 
myndanna. Vekið athygli nemenda  
á að nú er einungis um söfn að 
ræða en í verkefni 6.75 var fengist 
við heilar myndir.

Nr. 6.77–6.78
Í verkefnunum er sjónum beint að 
því að finna 50% og 100% af safni.

Nr. 6.79
Nemendur þurfa að átta sig á að 40 
blaðsíður eru helmingur af bókinni 
og finna út frá því heildarfjölda blað-
síðna.

urnar á að eitthvað gerist og að 
það gerist ekki séu jafn miklar, þ.e. 
helmingslíkur á að eitthvað gerist.)

■ Hvar má sjá orðið prósent eða 
táknið %? (Til dæmis við útsölur. Þá 
er það notað til að segja til um hve 
mikið verð vöru hefur verið lækkað.)

■ Ef maður notar 50% af laununum 
sínum á mánuði í að borga hús-
næðið – hvað er það stór hluti af 
öllum laununum? (Helmingur.)

■ Ef maður notar 100% af vasa-
peningunum sínum á mánuði í 
fótboltamyndir – hvað er það stór 
hluti af vasapeningunum? (Allir vasa-
peningarnir, heildin.)

Nr. 6.75
Nemendur segja til um hve mörg 
prósent af myndunum eru lituð. 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 58 
Sýnidæmi
Kosturinn við talnalínu er að hún 
sýnir á einfaldari hátt niðurstöður 
sem eru stærri en 1. Í sýnidæminu 
sést að bilinu milli tveggja heilla talna 
á talnalínunni er skipt í fimm jafn 
stóra hluta. Bilið milli tveggja þver-
strika á talnalínunni táknar því 15 .

Nr. 6.72
Nemendur teikna sams konar tal-
nalínu og leysa frádráttardæmin 
með því að hoppa á henni eins og 
brotin segja til um.

Nr. 6.73–6.74
Nemendur reikna dæmin með 
aðferðum sem þeir velja sjálfir. Það 
er í góðu lagi þótt einhverjir þeirra 
vilji ekki nota talnalínu.

 Bls. 59 
Samræðumynd
Ræðið við nemendur um hvaða 
reynslu þeir hafa af prósentum. 
Spyrjið þá hvort þeir viti hvað 
orðið „prósent“ þýðir og hvort þeir 
viti t.d. hvað átt er við með 50% 
og 100% . Margir nemendur hafa 
nokkra þekkingu á hugtakinu þótt 
þeir hafi ekki skilið prósent sem 
hundraðshluta.
■ Hvað merkir það að vera 100 pró-

sent viss í sinni sök? (Að maður sé 
alveg viss um eitthvað.)

■ En ef sagt er að 50 prósent líkur 
séu á að eitthvað gerist? (Að lík-

Viðfangsefni
■ Brot stærri en 1
■ Samlagning og frádráttur 

með almennum brotum
■ Að þekkja 50%, 10% og 

100% af mynd, t.d. hundrað-
reitatöflu

Búnaður
■ Punktablað (ljósritunarblað 

1 (Punktablað) aftast í þessari 
bók)
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Hugmyndir	og	athugasemdir
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	 6.75 Hve mörg prósent eru lituð?

	 6.76 Teiknaðu myndirnar í reikningsheftið og litaðu 50%  
  af myndunum.

	 6.77 Emma á 200 krónur. Hve mikið er
	 a 50% af peningunum? b 100% af peningunum?

	 6.78 Í 5.A eru stelpurnar 50% og strákarnir 50%.
	  Í bekkjardeildinni eru 24 nemendur.
	  Hvað eru strákarnir margir? 

	 6.79 Andrés las 40 blaðsíður í bók. Þá var hann búinn með  
  50% af bókinni.
	  Hvað er bókin margar blaðsíður?

Prósent

Það er 100 prósent 
mæting. Allir mættir!

Ég hélt að það yrði
bara 50 prósent 

mæting!

100% er þá jafnt  
og einn heill!

Prósent 
er táknað með:

%

100%  er heildin. 

50% er helmingur.   

Auðveldari	verkefni
Kennari kannar hvort nemendum 
finnst auðveldara að teikna skífurit 
eða hoppa á talnalínu og leyfir þeim 
að nota þá aðferð, sem þeir skilja 
best, við lausn verkefna. Hann reyn-
ir jafnframt að fá þá til að reikna 
einhver dæmanna í huganum.
Leyfið nemendum að nota áþreifan-
leg hjálpargögn til að vinna verkefni 
6.78, t.d. peninga eða kubba til að 
tákna nemendur.

Erfiðari	verkefni	og		
raunverkefni
Skipta	striki	–	kynning	með	snúru
Notuð er snúra, um það bil 2 metr-
ar á lengd. Kennari skiptir henni 
í tvo jafn langa hluta og merkir 
miðjuna, t.d. með því að binda hnút. 

Aftur skiptir hann tvöfaldri snúrunni 
í tvo jafn stóra hluta og merkir 
miðjuna aftur á tveimur stöðum. 
Þetta endurtekur kennari einu sinni 
enn þannig að snúrunni hefur eftir 
það verið skipt í átta nákvæmlega 
jafn langa hluta.

Snúran er nú hengd upp með 
merkjunum fyrir hvern áttunda 
hluta. Þetta má sýna á vegg í 
kennslustofunni eða láta brota-
snúruna hanga þannig að vel megi sjá 
merkin  1

8 , 
2
8 ( 

1
4 ), 

3
8 , 

4
8 ( 

1
2 ) o.s.frv.

Ef notaðar eru tvær snúrur mis-
munandi að lengd sést greinilega að  
1
4  af ákveðinni stærð er annað en 1

4  
af annarri stærð.

Halda má áfram og finna fjöldann 
sem ákveðið brot táknar ef stærð 
safns er þekkt:

– Hve margir eru 14 af 20 nemendum?
– Hve margir eru 14 af 12 nemendum?
– Hve margir eru  14 af 8?

Vinna má verkefni sem þessi á 
áþreifanlegan hátt í kennslustofunni. 
Útskýrið fyrir nemendum að til að 
finna fjórðung af heild þarf að deila 
með 4 í 20.

Tengja	saman	almenn	brot	og	
deilingu
Kennari leggur 24 kubba á mynd-
varpann og segir nemendum að þeir 
tákni bekkjardeild með 24 nem-
endum.

Nemendurnir eiga að fara í leik-
fimi og þeim á að skipta í 4 lið.
■ Hve margir verða í hverju liði? (6)
■ Hvað er hvert lið stór hluti af 

bekkjardeildinni? ( 14 )
■ Hvers vegna er svarið  14 ? (Vegna 

þess að heildinni er skipt í fjóra jafn 
stóra hópa.)

■ Hve margir nemendur eru þá í  14 ? 
(6 nemendur.)

■ Er hægt að skrifa 1
4 öðruvísi? ( 6

24 )

Í næsta verkefni er bekkjardeildinni 
skipt þannig að 3 nemendur verði í 
hverju liði.
■ Hvað verða liðin þá mörg? (8)
■ Hvernig fannstu svarið? (Deildi með 

3 í 24.)
■ Hvað er hvert lið stór hluti af 

bekkjardeildinni? ( 18 )
■ Hve margir nemendur eru þá í 1

8 ? 
(3)

■ Er hægt að skrifa 1
8 öðruvísi ? ( 3

24 )
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	 6.80 Þessum myndum er skipt í 100 hluta. Hve margir 
  hundraðshlutar eru litaðir?
 A B C D
	

 E F G H
	

	 6.81 Skráðu hundraðshlutana í verkefni 6.80 sem prósentur.

	  A: 50% C: E: G:

	  B:  D: F: H: 

	 6.82 Hve mörg prósent eru lituð? Skráðu það líka sem  
  hundraðshluta.
 A B C D

 E F G H

10
100

50
100

10% =

Prósent þýðir:
af hundraði eða 
hundraðshlutar

= 1%

= 10%  10
100

= 50%  50
100

 1
100

1
10

10% er  
þá jafn og

Erfiðari	verkefni
Látið nemendur búa til prósentu-
verkefni þar sem finna á fjölda af 
safni. Þessum verkefnum má safna 
saman og búa til dæmasafn handa 
öllum nemendum. Tillögur að 
slíkum dæmum:
– 50% af 250 nemenda skóla eru 
strákar. Hve margir eru þeir?
– 1% af 100 manna afmælisveislu 
eru börn. Hve mörg eru þau?
– 100% af 1000 manna fundi tók 
þátt í fjöldasöng. Hve margir tóku 
þátt í söngnum?
– 10% af 50 blöðrum eru rauðar. 
Hve margar eru rauðar?
O.s.frv.

hluta af heild, teljara, nefnara og 
brotastrik, jafn stór brot, að þeir 
átti sig á tengslum milli tíunduhluta 
í tugabrotum og almennum brotum, 
geti lagt saman og dregið frá með 
almennum brotum, borið saman 
stærð brota og að þeir geti táknað 
brot sem eru stærri en einn heill. 
Loks gengur kennari úr skugga um 
að nemendur þekki í hundraðreita-
töflu 50% og 100%, svo og 10% og 
1%, og geti tengt þær stærðir við  12 
og einn heilan, svo og  10  og   1
 100  100 .

Auðveldari	verkefni
Leyfið nemendum að nota áþreifan-
leg hjálpargögn til að vinna verkefnin 
á blaðsíðunni t.d. hundraðreitatöflu 
og kubba.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 60
Nr. 6.80
Þetta verkefni er undirbúningur 
undir að tengja saman hundraðs-
hluta og prósent. Nemendur skrá 
í hundraðshlutum hve stór hluti 
myndanna er litaður. 

Samræðumynd
Á miðri blaðsíðunni eru sýnd tengsl 
hundraðshluta og hugtaksins  
prósent. Kennari getur sagt nem-
endum að „pró“ þýði „af“ og að 
„cent“ merki hundrað. Þess vegna 
þýðir hugtakið prósent „af hundr-
aði“ eða hundraðshlutar. Hér er 
sjónum einungis beint að 1%, 10%, 
50% og 100%.

Nr. 6.81
Leggja þarf áherslu á að prósent 
merki hundraðshlutar og því komi 
prósentumerkið, %, í staðinn fyrir 
að skrifa brot t.d.,  1

100 . Nemendur 
skrá hundraðshlutana í verkefni 6.80 
sem prósent. 

Nr. 6.82
Nemendur segja til um hve mörg 
prósent af myndunum eru lituð og 
skrá það líka með hundraðshlutum. 
Bendið nemendum á að í staðinn 
fyrir prósentumerkið komi því,  1100 .  
Verkefnið sýnir einnig að brotið  
1
2  er jafnt og 50% og brotið  110  er 
jafnt og 10%.

 Bls. 61
Upprifjun
Kennari rifjar sameiginlega upp með 
nemendahópnum hvað fengist hefur 
verið við í þessum kafla og hvaða 
nýja námsþætti nemendur hafa lært. 
Gott er að nemendur geti útskýrt 
og ekki síður notað hugtök eins og 

Viðfangsefni
■ Að þekkja 1%, 10%, 50% og 

100% af mynd, t.d. hundrað-
reitatöflu
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Upprifjun 

Almenn	brot

Almennt brot táknar ákveðinn hluta af heild.

Hér eru tveir þriðju hlutar af 
hlaupköllunum gulir.

Almenn brot má sýna á talnalínunni:

jafn	stór	brot

Þegar tvö eða fleiri mismunandi brot sýna  
jafn stóran hluta af heild eru brotin jafn stór.

Samlagning	með	almennum	brotum

Við leggjum saman brot með því að telja hve marga hluta af 
heildinni við erum með hverju sinni.

  + = 

frádráttur	með	almennum	brotum

Við drögum brot frá öðru broti með  
því að taka burt tiltekna hluta af  
upphaflega brotinu.

	Prósent

0 1 1 
4 

2 
4 

3 
4 

0 1 

 4 
10 

 7 
10 

2
3

Teljari 

Brotastrik

Nefnari

Fjöldi gulu
hlaupkallanna

Fjöldinn í heild

2
3

1
3

1
3

3
6

2
4

1
2

= =

2
6

3
6

5
6

 – = 

100
100

= 1 = 100% 50
100

=   = 50%1
2

1
100

= 1%

Raunverkefni
Fylla	upp	í	100%	(spil)
Búnaður: Rúðustrikað blað handa 
hverjum leikmanni þar sem hann 
afmarkar svæði með 100 reitum, spi-
laskífa með 6 reitum (verkefnablað 
5.154 (Tóm spilaskífa með sex svæð-
um)), blýantur fyrir hvern leikmann.

Á svæði spilaskífunnar á að skrifa 
1%, 1% 1% ,10%, 20% og 50%. 

Leikmenn snúa til skiptis bréfa-
klemmunni á spilaskífunni og lita 
þá hundraðshluta á rúðustrikaða 
blaðinu sem bréfaklemman bendir 
á. Sá fær 1 stig sem er fyrstur að 
lita nákvæmlega 100%. Sá sem 
fær meira en 100% er úr leik. 
Sigurvegarinn er sá sem á flest stig 
eftir að spilið hefur verið endur-
tekið 5 eða 10 sinnum.

Hugmyndir	og	athugasemdir
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Próf

	 1 Hve stór hluti kúlnanna er

	 •	grænn?

	 •	rauður?

	 •	blár?	

	 2 Hve stór hluti hverrar myndar er litaður?

	 a	 b	 c

	 3 Teiknaðu alla myndina.

	 a	 b	 c

	 4 Hvaða tala á að standa í lituðu reitunum?

	 a	 = b	 =	 c	 = 

	 5 Hver þessara almennu brota eru jafn stór og    ?1
3

2
5

3
4

1
2 6 8

4

2
3

1
4

2
6

3
12

5
10

4
12

5
15

1
4

1
2

1
3

Auðveldari	verkefni
Látið nemendur teikna sér til 
hjálpar, annaðhvort rétthyrninga 
eða talnalínur. Einnig má leyfa þeim 
að nota áþreifanleg hjálpargögn, t.d. 
cuisenaire-kubba eða brotahringi.

Nemendur, sem eiga erfitt með 
að leysa prófverkefnin, geta snúið 
sér að æfingasíðunni og síðan að 
bls. 19–23 í æfingaheftinu.

Erfiðari	verkefni	
Nemendur, sem ráða vel við prófið, 
geta unnið neðri hluta æfinga-
síðunnar og snúið sér síðan að bls. 
24–38 í æfingaheftinu.

Nr. 8
Nemendur skrifa tugabrotin sem 
almenn brot.

Nr. 9
Nemendur reikna dæmin.

Nr. 10
Nemendur skrifa almenn brot í 
auðu reitina þannig að svörin við 
dæmunum verði rétt.

Nr. 11–12
Nemendur reikna dæmin.

Nr. 13
Nemendur segja til um hve mörg 
prósent af hverri mynd eru lituð.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 62 Próf
Nr. 1
Nemendur skrifa með almennu 
broti hve stór hluti kúlnanna er í 
hverjum lit.

Nr. 2
Nemendur skrifa almennu brotin 
sem tákna hve stór hluti myndanna 
er litaður.

Nr. 3
Nemendur ljúka við að teikna 
myndirnar út frá þeim hluta sem til-
greindur er. Þetta má gera á ýmsa 
vegu. Nemendur nota punktablað 
við þetta verkefni.

Nr. 4
Nemendur skrifa rétta tölustafi 
í reitina þannig að brotin báðum 
megin við jöfnumerkið verði jafn 
stór.

Nr. 5
Nemendur skrifa brotin úr hvíta 
svæðinu sem jafngilda 1

3 .

 Bls. 63 Próf, framhald
Nr. 6
Nemendur skrifa almennu brotin 
sem örvarnar benda á.

Nr. 7
Nemendur skrifa almennu brotin 
sem tugabrot.

Viðfangsefni
■ Almennt brot sem hlutfallið 

milli hluta og heildar þar sem 
heildin er safn eða mynd

■ Almenn brot á talnalínu
■ Tengsl almennra brota og 

tugabrota
■ Jafn gild/jafn stór brot
■ Samlagning og frádráttur
■ Prósent

Búnaður
■ Punktablað (ljósritunarblað 1  

(Punktablað) aftast í þessari 
bók)
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Próf

 6 Á hvaða almennu brot benda örvarnar?

 7 Skráðu sem tugabrot.

 a  b c  d

 8 Skráðu sem almenn brot.

 a 0,9 b 0,2 c 0,4 d 0,6

 9 Reiknaðu dæmin.

 a + b + c – 

 10 Hvaða almennu brot vantar?

 a + = 1 b + = 1 c + = 

 11 Reiknaðu dæmin.

 a + + b – + 

 12 Reiknaðu dæmin.

 a + b 1 – 

 13 Hve mörg prósent af hverri mynd eru lituð?

 a b c 

4
5

3
5

3
5

4
5

2
9

5
9

8
9

7
14

3
14

2
14

2
9

4
9

2
5

2
5

7
10

3
10

5
10

8
10

1
10

3
10

A B 

0 1 

1
6

5
9

3
6

4
6

   

Nemendur búa til listaverk með því 
að ganga út frá almennum brotum. 
Með því að styðjast við hve stór 
hluti af hverri ístegund er í boði 
„fylla“ nemendur skál með ískúlum 
af ýmsum stærðum. Fyrst þurfa þeir 
að klippa ískúlurnar út í mismunandi 
litum og ákveða hvaða bragðtegund 
þeir vilja hafa. Nemendur í hverjum 
hópi þurfa að verða sammála um 
hvaða bragðtegund hver litur 
táknar. Síðan klippa þeir út skál og 
líma ískúlurnar á skálina. 

Dæmi um fyrirmæli fyrir þetta 
verkefni:
– 1

8 á að vera súkkulaðiís

– 1
4 á að vera jarðarberjaís

– 3
8 eiga að vera vanilluís

– 2
8 eiga að vera sítrónuís

Raunverkefni
Listaverk	með	almennum	
brotum
Búnaður: Litapappír, skæri, límband, 
snið af skál og ískúlur (verkefna-
blað 5.170 (Listaverk með almennum 
brotum)).
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Matematisk innhold
■ Brøk som forholdet mellom 

del og helhet, der helheten er 
en mengde eller en figur

■ Brøk på tallinjen
■ Forholdet mellom brøk og 

desimaltall
■ Likeverdige brøker
■ Addisjon og subtraksjon av brøk

Utstyr
■ Prikkark (Kopioriginal 1 bak i 

denne boka)

Hva skal gjøres?
� Side 60 Prøveside 1
Nr. 1
Skriv brøken som angir andelen i hver 
farge.

Nr. 2
Skriv brøken som angir hvor stor del 
av figuren som er farget.

Nr. 3
Tegn ferdig hele figuren når delen er 
oppgitt. Dette kan gjøres på mange 
forskjellige måter. Bruk gjerne 
prikkark.

Nr. 4
Skriv riktig tall i rutene slik at det blir 
likeverdige brøker. 

Nr. 5
Skriv de brøkene i mengden som er 
likeverdige med .

� Side 61 Prøveside 2
Nr. 6
Skriv brøkene som pilene peker på. 

Nr. 7
Skriv brøkene som desimaltall. 

Nr. 8
Skriv desimaltallene som brøk. 

Nr. 9
Regn ut svarene på oppgavene.

Nr. 10
Skriv en brøk i rutene slik at regne-
stykkene blir riktige.

Nr. 11–12
Regn ut svarene på oppgavene.

Forenkling
La elevene tegne til hjelp, enten 
figurer som rektangler, eller tallinjer. 
De kan også bruke konkretiserings-
materiell, som cuisenairestaver eller 
brøksirkler. 

De elevene som hadde problemer 
med prøven, kan gå til Øveside 1 og så 
videre i Oppgaveboka til henviste 
sider.

Mer utfordring
Elevene som mestret prøven fint, kan 
gå videre til Øveside 2 og 3, og så 
videre i Oppgaveboka på de sidene 
som det henvises til nederst på side 
63 og 64.

Flere aktiviteter
Kunst med brøk
Utstyr: Farget papir, saks, teip, mal til 
skål og iskuler (Kopioriginal 5.170 i 
Kopiperm 5–7)

06_34

1
3
---
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Prøve

1 Hvor stor del av kulene er

• grønne?

• røde?

• blå?

2 Hvor stor del av figuren er farget?

a b c

3 Tegn hele figuren.

a b c

4 Hvilke tall skal stå i rutene?

a = b = c =

5 Hvilke av disse brøkene har samme verdi som ?1
3

2
5

3
4

1
2 6 8

4

2
3

1
4

2
6

3
12

5
10

4
12

5
15

1
4

1
2

1
3
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Nemendur geta einnig valið innihald-
ið í ísskálina að eigin vild og útskýrt 
síðan með almennum brotum hvað 
hver ístegund er stór hluti af öllum 
ísnum í skálinni. Einnig geta nem-
endur ákveðið hve margar ískúlur 
eiga að vera í skálinni, þ.e.a.s. hver 
heildin á að vera.

Meiri	þjálfun	í	almennum	brotum
Á verkefnablöðum 5.171 og 5.172 
(Almenn brot 1 og 2) eru fleiri ein-
föld verkefni þar sem nemendur eiga 
að segja til um hluta af mynd. Þessi 
verkefni eru ætluð nemendum sem 
þurfa enn á áþreifanlegum hjálpar-
gögnum eða sjónrænum stuðningi 
að halda og finnst erfitt að fást við 
almenn brot á huglægan hátt.

Hugmyndir	og	athugasemdir
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	 6.83 Hve stór hluti af kúlunum er

	 a gulur? b rauður? c grænn?

	 6.84 Skrifaðu nýtt brot þar sem teljarinn og  
  nefnarinn eru tvöfalt stærri en í brotinu  
  til vinstri.

	 6.85 Veldu rétt merki: <, > eða =

	 a	 b

	 6.86 Skrifaðu tvö mismunandi brot

	 a þar sem teljarinn er 2 minni en nefnarinn

	 b þar sem teljarinn er helmingur af nefnaranum

	 c sem eru jafn stór brotinu

		6.87 Á hvaða almennu brot benda örvarnar?
	 a	  b

	 6.88 Reiknaðu hve stór huti myndanna er litaður.

	 	 a	 b

 + +

	 6.89 Reiknaðu dæmin.

	 a	 +	 c	 +	 e	 –

	 b	 +	 +	 d	 + –	 f	 1 	 –

2
3

2
3

0 1 

A B 

0 1 

A B 

2
6

1
3

  1
12

1
3

ÆFINGAHEFTI 1b BLS. 18–37

5
18

4
18

9
18

4
5

3
5

1
5

2
5

1
5

5
15

10
15

5
16

3
16

3
6

2
6

2
8

3 
8

2
5

1
5

5.173 b og 5.174b (Spilaskífa með 
brotakapphlaupi 1 og 2)), tveir spila-
peningar handa hverju liði.

Spilaborðið og spilaskífa eru í 
tveimur misþungum útgáfum í verk-
efnaheftinu.

Spilið er fyrir tvö lið með tveimur 
leikmönnum í hvoru. Hvort liðið 
setur spilapening á byrjunarreitinn 
sinn, svo snúa þau bréfaklemmunni 
á spilaskífunni til skiptis og setja 

Auðveldari	verkefni
Nemendur sem eiga í erfiðleikum 
með prófið á fyrri opnu þurfa að 
fást meira við þessa námsþætti. 
Gott er að nota spil og raunverk-
efni sem bent hefur verið á fyrr 
í kaflanum og vinna blaðsíðurnar 
í æfingaheftinu sem vísað er til. 
Verkefnin á bls. 18–24 eru auðveld-
ari en verkefnin á bls. 25–33.

Benda má nemendum á að teikna 
skífurit (kökurit) sér til hjálpar við 
að leysa verkefnið efst á bls. 65.

Erfiðari	verkefni	og	raunverk-
efni
Brotakapphlaup	(spil)
Búnaður: Spilaborð (verkefnablað 
5.173a og 5.174a (Brotakapphlaup 
1 og 2)), spilaskífa (verkefnablað 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 64
Nr. 6.83
Nemendur skrá með almennu broti 
hve stór hluti kúlnanna er í ákveðn-
um litum.

Nr. 6.84
Nemendur skrifa jafn gilt brot þar 
sem teljari og nefnari eru tvöfalt 
stærri en í uppgefnu broti.

Nr. 6.85
Nemendur bera saman brotin í 
hverju dæmi og velja rétt merki.

Nr. 6.86
Nemendur búa til brot eftir fyrir-
mælum sem gefin eru upp um  
teljara og nefnara.

Nr. 6.87
Nemendur skrifa á hvaða almenn 
brot örvarnar benda. Vekið athygli 
þeirra á að talnalínunum tveimur er 
skipt í mismarga hluta.

Nr. 6.88–6.89 
Nemendur reikna dæmin og skrá 
svörin.

 Bls. 65 Geturðu þetta? 
Nr. 6.90
Nemendur nota upplýsingarnar til 
að finna út hve stór hluti af síðustu 
pitsunni var eftir.

Nr. 6.91
Nemendur lesa úr súluritinu hve 
mörg börn eru í hverjum flokki. 
Síðan finna þeir hver heildarfjöldi 
barnanna er, þ.e. hver nefnarinn er, 
og skrá svörin við spurningunum í 
almennum brotum.

Viðfangsefni
■ Almennt brot sem hlutfallið 

milli hluta og heildar þar sem 
heildin er safn eða mynd

■ Almenn brot á talnalínu
■ Teljari og nefnari
■ Jafn gild/jafn stór brot
■ Samlagning og frádráttur 

með almennum brotum
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Geturðu þetta?

	 6.90 Ari, Björn, Sylvía, Davíð og Eva borðuðu pitsu.
	  Hverri pitsu var skipt í sex jafn stórar sneiðar.

 Krakkarnir höfðu keypt fjórar heilar pitsur.
 Hve stór hluti af síðustu pitsunni var afgangs?

	 6.91 Súluritið sýnir hve mörg systkini  
  einn nemendahópur átti.
 Fjórir nemendur áttu engin  
 systkini.
 Notaðu súluritið og svaraðu  
 spurningunum hér á eftir.

 Hve stór hluti nemenda átti

	 a	 0 systkini?

	 b 1 systkini?

	 c fleiri en 1 systkini?

	 d færri en 3 systkini?

5 

6 

7 

Fjöldi nemenda

4 

3 

2 

1 

0 1 2
0 Fjöldi systkina

Ég borðaði  
4 sneiðar.

Ég borðaði  
3 sneiðar.

Ég borðaði  
4 sneiðar.

Ég borðaði  
5 sneiðar. Ég borðaði  

4 sneiðar.

að segja nákvæmlega til um hið jafn-
gilda brot. Til dæmis: „Ég ætla að 
skipta þessum þriðjungi í tvo sjöttu 
hluta.“

Heilabrot	um	almenn	brot
Nemendur, sem ráða vel við 
almenn brot, þurfa að fá tækifæri 
til að glíma við erfiðari verkefni 
og prófa þekkingu sína við nýjar 
aðstæður.

Bent er á að leyfa þessum nem-
endum að spreyta sig á þrauta-
lausnum, sjá verkefnablað 5.175 
(Heilabrot um almenn brot 4).

Brotaspil
Búnaður: Spilaborð (verkefnahefti 
5.176 (Brotaspil 2), teningur.

Spilið er fyrir tvo eða fleiri leik-
menn. Þeir setja spilapening á 
byrjunarreitinn og kasta teningi til 
skiptis. Þeir þurfa að ákveða hvaða 
leið þeir ætla að fara. Leggja á brot-
in, sem leikmenn fá, við brotin sem 
þeir eiga fyrir. Ef þeir lenda á stopp-
skilti mega þeir ekki leggja neitt við 
í þeirri umferð.

Velja má um nokkur afbrigði af 
spilinu:
Spil 1: Sá vinnur sem er fyrstur að 
fá summu sem er heil tala.
Spil 2: Bæði má nota samlagningu og 
frádrátt. Sá vinnur sem er fyrstur að 
fá nákvæmlega 2.
Spil 3: Sá vinnur sem er næstur 
tölunni 3 eftir 12 umferðir. Sá tapar 
sem fær meira en 3.

Fleiri	spil	og	leikir,	t.d.:
Stríðsspilið
Sjá bls. 45. Þjálfun í að bera saman 
stærð almennra brota.

Fyrstur	upp	í	10
Sjá bls. 48–49. Áhersla á tengsl 
tíunduhluta (tugabrota), talnalínu og 
almennra brota.

Heilabrot
Sjá verkefnablöð 5.148 (Orðaleit), 
5.156 og 5.157 (Heilabrot um 
almenn brot 1 og 2), 5.164 og 5.175 
(Heilabrot um almenn brot 3 og 4).

Talnastigi
Sjá bls. 51. Samanburður á stærð 
almennra brota.

Spilið er fyrir 2–4 leikmenn. 
Markmiðið í spilinu er að vera 
fyrstur að fylla upp í heilan hring. 
Leikmenn snúa bréfaklemmu á  
spilaskífunni til skiptis og finna 
brotið sem bréfaklemman lendir á. 
Þannig halda þeir áfram þar til leik-
maður hefur fyllt upp í heilan hring.
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først kommer over hele brettet med 
begge brikkene. 

Spillebrettet og spinner finnes i to 
varianter etter vanskelighetsgrad.

Spill: Hvem får først full kake?
Utstyr: Brøksirkler (Kopioriginal 
5.147 i Kopiperm 5–7), spinner med 
brøkene , , , , ,  (Kopiori-
ginal 5.154 i Kopiperm 5–7)

To til fire spillere. Spillet går ut på å 
være først til å fylle en hel sirkel. Spil-
lerne snurrer spinneren annenhver 
gang. De finner seg den brøkdelen 
som spinneren peker på. Dette fort-
setter de med helt til en spiller har 
fylt en hel sirkel. 

06_36

Det er lov å veksle inn en brøkdel i et 
antall mindre brøkdeler, men spil-
lerne må da oppgi korrekte likever-
dige brøker.

For eksempel: – Jeg vil veksle 
denne tredelen i to seksdeler.

1
2
--- 1

3
--- 1

4
--- 1

6
--- 1

8
--- 1

12
------

Øveside 2

OPPGAVEBOK s. 87–97 www.gyldendal.no/multi
63

6.80 Hvilke av figurene er farget?

a b c d

6.81 Disse figurene er en del av en større figur. 
Tegn hele figuren.

a b c d

6.82 Skriv to ulike brøker

a der teller er 2 mindre enn nevner

b der teller er halvparten av nevner

c som har samme verdi som 

6.83 Hvilken brøk peker pilene på?

a c

b d

2
3

3
4

0 1

A B

0 1

A B

0 1 

A B

0 1 

A B

1
4

1
4

1
3

2
3

Mine ideer
....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

02_multi5b-kap6-8_v06.fm  Page 63  Tuesday, August 28, 2007  8:17 AM

Skipta má broti í annað sem skipt 
er í fleiri hluta, þ.e. þar sem nefnar-
inn er stærri, en leikmenn verða þá 

hinn spilapeninginn á reitinn sem 
bréfaklemman lendir á eða á jafn 
gilt (jafn stórt) brot. Aðeins má 
setja spilapeninginn í reit sem er við 
hlið reits sem spilapeningur var á 
áður en síðasta kast fór fram. Með 
öðrum orðum: Eftir fyrsta kast má 
aðeins velja reit sem liggur að fyrsta 
reitnum. Það lið vinnur sem er á 
undan að komast með báða spila-
peningana yfir á hina hliðina á spila-
borðinu.

Hver	er	fyrstur	að	fylla		
hringinn?	(spil)
Búnaður: Brotahringir (verkefnablað 
5.147a–c (Brotahringir 1–3)), spilaskífa 
með brotunum  12 ,  

1
3 ,  

1
4 ,  

1
6 ,  

1
8 ,  

1
12  

(verkefnablað 5.154 (Tóm spilaskífa 
með sex svæðum)).
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	 Margföldun	og	deiling

Í	þessum	kafla	muntu
•  rifja upp margföldunartöflurnar
•  margfalda tveggja stafa tölur og  

deila í slíkar tölur
•  sjá tengsl margföldunar og deilingar
• nota margföldun í töflureikni

Það kallast endurtekinn frádráttur 
þegar fjöldi hópa er óþekktur.
■ Nemendur eiga að vinna saman 

tveir og tveir. Skipta á 30 blöðum 
þannig að hvert par fái 5 blöð. 
Hvað duga blöðin fyrir mörg pör?  
(6 pör því að 30 : 5 = 6.)

Rúðunet
Þegar söfn eru jafn stór fylgja  
tölunum tveimur, sem margfaldaðar 
eru saman, mismunandi heiti, t.d. 4 
pokar með 3 eplum í hverjum. Þess 
vegna verða deilingardæmin tvenns 
konar eftir því hvort fjöldi pokanna 
eða eplanna er óþekktur. Í rúðuneti 
hafa báðar tölurnar sama heiti:
■ Í glugganum eru 4 rúður á annan 

veginn og 4 rúður á hinn veginn.

fjarka í jatsí er því um að ræða fimm 
jafn stóra hópa, samtals 5 • 4 = 20.
■ Á myndinni eru fjórir hópar með 5 

nemendum í hverjum. Hve margir 
eru nemendurnir alls? (20 því að  
4 • 5 = 20.)

■ Hver hópur er með þrenn skæri. 
Hve mörg eru skærin samtals?  
(12 skæri því að 4 • 3 = 12.)

■ Fjórar reglustikur eru í hverjum hópi. 
Hve margar eru reglustikurnar alls? 
(16 reglustikur því að 4 • 4 = 16.)

Sé annar þátturinn óþekktur er um 
deilingardæmi að ræða. Það kallast 
jöfn skipting þegar fjöldinn í hverjum 
hópi er óþekktur:
■ Skipta á 12 límstiftum milli hópanna 

fjögurra. Hve mörg fær hver hópur? 
(3 límstifti því að 12 : 4 = 3.)

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 66
Samræðumynd
Kennari og nemendur ræða saman 
um hvenær við rekumst á marg-
földun og deilingu í daglegu lífi.

Jafn stór söfn
Fundinn er heildarfjöldinn þegar 

jafn margir eru í hverju safni eða 
hverjum hópi. Fjöldi depla á teningi 
er t.d. einn hópur. Ef við fáum fimm 

Viðfangsefni
■ Margföldun og deiling í 

daglegu lífi og í spilum og 
leikjum: Margföldun í rúðu-
neti.

Búnaður
■ Bréfaklemmur, spilapeningar 

í tveimur litum

	 7	 Margföldun	og		
	 	 deiling

Í	þessum	kafla	eru	margföld-unar-
töflurnar	rifjaðar	upp	og	nem-
endur	fá	tækifæri	til	að	nota	
staðreyndaþekkingu	sína	við	
margföldun.	Þeir	læra	að	marg-
falda	tveggja	stafa	tölur	og	deila	
í	þær	með	eins	stafs	tölum,	aðal-
lega	með	því	að	þróa	með	sér	
sínar	eigin	aðferðir,	jafnfram	því	
sem	þeir	ná	smám	saman	tökum	
á	hinni	skilvirku	hefðbundnu	
reikningsaðferð	í	margföldun.

Nemendur	læra	um	margföldun	
sem	endurtekna	samlagningu	og	
margföldun	í	rúðuneti	og	um	
deilingu	bæði	sem	jafna	skiptingu	
og	sem	endurtekinn	frádrátt.	Þeir	
læra	einnig	að	skipta	margföldun-
ardæmum	upp	í	auðveldari	dæmi,	
t.d.:	8	•	4	er	jafnt	og	5	•	4	+	3	
•	4	eða	4	•	4	+	4	•	4.	Nemendur	
þurfa	að	skilja	að	víxlreglan	gildir	
í	margföldun,	þ.e.a.s.	að	röð	þátt-
anna	skiptir	ekki	máli	fyrir	svarið.

Enn	fremur	læra	nemendur	um	
tengsl	margföldunar	og	deilingar,	
að	reikna	orðadæmi	og	nota	
margföldun	í	töflureikni.
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 SPIL Fjórir	í	röð

LEIKREGLUR
• Tveir og tveir leikmenn spila saman.
• Leikmaður 1 leggur bréfaklemmu á einn bláan reit með tölunum 1–9
• Leikmaður 2 leggur aðra bréfaklemmu á einn reitinn og margfaldar  

saman tölurnar tvær.   
 Sé svarið rétt og reitur með svarinu í stóra ferningnum er laus leggur 

leikmaður spilapening í sínum lit í reitinn eða litar hann.
• Leikmaður 1 flytur aðra bréfaklemmuna og margfaldar tölurnar tvær.
• Þannig er haldið áfram þar til annar leikmaðurinn hefur fengið 4 

spilapeninga í röð.

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 12 14

15 16 18 20 21 24

25 27 28 30 32 35

36 40 42 45 48 49

54 56 63 64 72 81

6 5 4 3 2 1 7 8 9 

Í	þessum	kafla	muntu
•  rifja upp margföldunartöflurnar
•  margfalda tveggja stafa tölur og  

deila í slíkar tölur
•  sjá tengsl margföldunar og deilingar
• nota margföldun í töflureikni

Erfiðari	verkefni
Í spilinu á bls. 67 eru tölurnar 1–9 
margfaldaðar saman. Á spilaborðinu 
eru tölurnar 1–81 en allar tölurnar 
eru ekki teknar með. Hvaða tölum 
er sleppt? Biðjið nemendur um 
að búa til spilaborð sem má nota 
þegar einungis á að margfalda saman 
tölurnar 1–6.

Raunverkefni
Hver	fær	flesta	mola?	(spil)
Búnaður: Teningur með tölunum 
1–6 eða 1–10 eða spilaskífa með 
tölunum 7–12 (snið að spilaskífu er 
á verkefnablaði 5.154 (Tóm spilaskífa 
með sex svæðum)).

Leikmenn kasta teningnum til 
skiptis tvisvar í senn. Fyrra kastið 
segir til um fjölda poka og hið síð-
ara um fjölda mola í hverjum poka. 

Hver fær flesta mola eftir t.d. tíu 
umferðir? Dæmi: Leikmaður fær 
fyrst upp 3 og teiknar 3 poka. Síðan 
fær hann upp 5 og teiknar 5 mola í 
hvern poka. Fjöldi mola leikmannsins 
í þessari umferð verður 3 • 5 = 15.

Nemendur þurfa ekki að teikna 
poka og mola. Það nægir að þeir 
skrifi dæmin og svörin. Gott er að 
nota töflu:

Dæmi Fjöldi mola

3 • 5 = 15

Summa

margfaldar og segir svarið. Ef reitur 
með svarinu er laus setur hann bré-
faklemmu eða kubb í sínum lit á 
reitinn. 

Þannig er haldið áfram þar til 
annar leikmannanna hefur fengið 
þrjá í röð, lárétt, lóðrétt eða á ská.

Auðveldari	verkefni
Í upphafi vinnu með þennan kafla 
kynnir kennari fleiri spil, sjá kaflana 
Raunverkefni á þessari blaðsíðu og 
þeim næstu. Spilin henta afar vel 
fyrir nemendur sem eiga erfitt með 
að læra margföldunartöflurnar. Það 
getur verið vel til fundið að nota 
spilin við og við meðan á vinnu við 
þennan kafla stendur.

 ■ Hve margar rúður alls eru í glugg-
anum? (16 rúður því að 4 • 4 = 16.)

 Bls. 67 
Fjórir	í	röð	(spil)
Leikmenn spila saman tveir og tveir.

Spilið hefst á því að leikmaður 1 
leggur bréfaklemmu eða kubb á ein-
hverja töluna 1–9 í bláu reitunum 
fyrir neðan spilaborðið.

Síðan gerir leikmaður 2 hið sama. 
Hann má leggja bréfaklemmuna sína 
á reit þar sem bréfaklemma er fyrir. 
Hann margfaldar nú saman tölurnar 
tvær og segir svarið. Ef það er rétt 
og reitur með svarinu á spilaborð-
inu er laus leggur hann bréfaklemmu 
eða kubb í sínum lit á reitinn. 

Leikmaður 1 flytur aðra bréfa-
klemmuna, sama hvor þeirra það er, 



68

7 • Margföldun og deiling
68

0 6 12 18

	 7.1 Fjórar kindur eru í hverjum vagni. Hve margar kindur eru 
  í eftirfarandi vögnum? 
	  Skrifaðu það sem margföldunardæmi.

	  a 3 vagnar b 4 vagnar c 9 vagnar

	   2 vagnar  6 vagnar  11 vagnar

	   5 vagnar  8 vagnar  15 vagnar

	 7.2 Froskurinn hoppar 6 skref í einu á talnalínunni.  
  Hve langt hoppar hann í eftirfarandi hoppum?  
  Skrifaðu það sem margföldunardæmi.

	  a 2 hopp b 5 hopp c 7 hopp

	   4 hopp  6 hopp  11 hopp

	   8 hopp  9 hopp  12 hopp

Sýnidæmi

Hve margar kindur eru í öllum  
vögnunum? Skrifaðu þetta sem  
margföldunardæmi.

5 · 4 = 20

Sýnidæmi

Froskur hoppar 6 skref í einu hoppi á talnalínunni.
Hve langt hoppar hann í 3 hoppum?

3 · 6 = 18

4 ·  5 = 20

þáttur þáttur margfeldi

Erfiðari	verkefni	
Hvetja þarf nemendur, sem hafa 
þegar lært margföldunartöflurnar, til 
að nota erfiðari tölur. Látið þá t.d. 
leysa verkefni þessarar opnu með 
öðrum tölum, t.d.:
–  Nr. 7.1: 14 kindur í hverjum vagni
–  Nr. 7.2: Í a-lið: hoppa 16 skref 

í einu; í b-lið: hoppa 26 skref í 
einu; í c-lið: hoppa 36 skref í einu

–  Nr. 7.3: Bæta við einum tölustaf 
fyrir framan svörin þannig að 15 
breytist í 115, 20 í 220 o.s.frv.

Raunverkefni
Safna	spilum	1	(spil)
Búnaður: Spilastokkur án mannspila 
þar sem ásinn hefur gildið 1.

Spilið er fyrir tvo leikmenn. Hvert 
par þarf hálfan spilastokk. Spilunum 

Nr. 7.3
Nemendur finna hæð hvers kubbs 
miðað við að allir turnarnir saman-
standi af 5 kubbum og skrifa það 
annaðhvort sem margföldunardæmi 
eða deilingardæmi.

Nr. 7.4
Nemendur skrifa töflurnar upp í 
reikningsheftin sín og ljúka við þær. 
Tölurnar í hvítu reitunum eiga að 
vera margfeldi talnanna á lituðu 
jöðrunum.

Auðveldari	verkefni
Nemendur nota spil til að æfa marg-
földunartöflur. Ef nemendur þurfa á 
áþreifanlegum hjálpartækjum að halda 
má nota kubba eða rúðunet.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 68
 Nr. 7.1
Nemendur finna hve margar kindur 
eru í lestunum, þegar 4 kindur eru 
í hverjum vagni, og skrá það sem 
margföldunardæmi. 

Fróðleiksreitur
Í öllum reikningsaðgerðunum bera 
allar tölurnar ákveðin heiti. Í marg-
földun kallast tölurnar, sem marg-
faldaðar eru saman, þættir og svarið 
kallast margfeldi. Ef til vill þurfa 
nemendur ekki oft á þessum heitum 
að halda. Mikilvægast er að þeir 
skilji hugtökin og geti notað þau.

Nr. 7.2
Nemendur finna út á hvaða tölu 
froskurinn lendir eftir að hafa 
hoppað ákveðinn fjölda hoppa. 
Hvert hopp felur í sér 6 skref áfram 
á talnalínunni.

 Bls. 69
Sýnidæmi
Finna þarf út hve hár hver kubbur 
er þegar gefið er upp hve margir 
kubbarnir eru, svo og hæð turnsins 
í heild. Allir kubbarnir í verkefni 7.3 
eru jafn háir og nemendur eiga að 
skrifa margföldunardæmi við hverja 
mynd þótt eiginlega sé um deilingu 
að ræða.

Á myndinni í sýnidæminu má sjá 
30 cm háan turn sem búinn er til úr 
5 kubbum. Þá hlýtur hver kubbur 
að vera 6 cm á hæð.
■ Ef turninn væri 40 cm hár – hve hár 

væri þá hver turn? (8 cm)
■ Hvernig hugsaðir þú til að finna 

svarið? (Til dæmis: Til að fá 40 þarf 
ég að margfalda 5 með 8.)

■ Er hægt að skrifa þetta sem deil-
ingardæmi? Ef svo er – hvernig?  
(40 : 5 = 8.)

Viðfangsefni
■ Margföldunartaflan
■ Margföldun sem endurtekin 

samlagning
■ Margföldun á talnalínu
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· 3 5 7 9

4 20

42

45

· 2 4 6 8

3 6

28

16

	 7.3 Hver turn er búinn til úr 5 kubbum. 
  Hvað eru kubbarnir háir? Skrifaðu það sem 
  margföldunardæmi.

  a  5 ·      = 15   f 5 ·      = 25

  b  5 ·      = 20   g 5 ·      = 35

  c  5 ·      = 40   h 5 ·      = 45

  d  5 ·      = 10   i 5 ·      = 60

  e  5 ·      = 55

	 7.4 Teiknaðu rúðunetið í reikningsheftið þitt og fylltu út  
  í tómu reitina.

	 a	 	 	 	 b

Sýnidæmi

Þessi turn er gerður úr 5 kubbum.
Hann er 30 cm hár.
Hve hár er hver kubbur?

5 · 6 = 30

Hver kubbur er 6 cm á hæð.

Þá hlýtur hver kubbur að vera
 6 cm hár vegna þess að

5 sinnum 6 er 30.

  

  

  

  

 

(Rúðunet). Þeir skrifa í reitina tölur 
úr margföldunartöflunni frá 1 • 1 til 
6 • 6 (eða jafnvel alveg upp í títöfl-
una). Sömu tölu má skrifa oftar en 
einu sinni en leikmenn mega aðeins 
krossa yfir eina tölu í einu.

Afbrigði 1: Tveimur teningum er 
kastað, tölurnar eru sagðar upphátt 
eða skrifaðar á töfluna. Nemendur 
margfalda þær saman og krossa yfir 
svarið á spilabrettinu ef það er þar 
að finna. Notið fyrst regluna um að 
fá þurfi fjóra eða fimm reiti í röð til 
að vinna en síðar allt spilaborðið. 

Afbrigði 2: Ákveða má að á öðrum 
teningnum séu tölurnar 2–7 (þ.e. 
talan 1 táknar þá 7) og á hinum 
er tölunum 1, 2 og 3 skipt út fyrir 
tölurnar 7, 8 og 9. Í staðinn fyrir að 
teningum sé kastað geta nemendur 
spilað bingó í minni hópum og kasta 
þá teningunum til skiptis. Þá þarf 
að skrá niðurstöðurnar eins og í 
afbrigði 1 til að hægt sé að ganga 
úr skugga um að sigurvegarinn hafi 
krossað yfir réttar tölur.

Afbrigði 3: Ef nemendur spila í minni 
hópum er hægt að aðlaga þyngdar-
stigið að mismunandi nemendum. 
Einhverjir þeirra þurfa ef til vil að 
æfa þrí- og fjórtöfluna. Þeir kasta 
upp einum teningi og þar að auki 
mynt (eða öðru því um líku) sem 
á stendur talan 3 öðrum megin og 
talan 4 hinum megin. Þeir margfalda 
síðan saman töluna á teningnum og 
töluna sem upp kemur á myntinni.

Afbrigði 4: Einnig má nota spil án 
mannspila – Spilunum er skipt í tvo 
bunka. Leikmenn draga eitt spil úr 
hvorum bunka, margfalda tölurnar 
saman og krossa yfir svarið.

Margföldunartöflur
Látið nemendur fylla út í allar 
margföldunartöflurnar, ekki bara 
hluta af þeim eins og í verkefni 
7.4. Nota má verkefnablað 5.39 
(Margföldunartöflurnar) og á verk-
efnablaði 5.33 (Margföldunarþrautir) 
eru fleiri svipuð verkefni. Bæði 
verkefnablöðin eru í verkefna- 
hefti 5a.

er skipt jafnt milli leikmanna sem 
leggja þau í bunka á hvolf fyrir 
framan sig. Þyngdarstig er ákveðið  
með því að velja spilin sem notuð 
eru. Einhverjir nemendur geta að 
líkindum haft mannspilin með.

Leikmenn draga efsta spilið, hvor 
í sínum bunka, og snúa því við. Þeir 
eiga helst að draga spilið frá sér 
þannig að andstæðingurinn sjái spilið 
á undan. Um leið og þeir sjá bæði 
spilin eiga þeir að flýta sér að marg-
falda tölurnar á spilunum saman og 
segja svarið. Sá sem er á undan fær 
bæði spilin, svo fremi sem svarið 
sé rétt, og setur þau á hvolf neðst 
í bunkann sinn. Sé svarið rangt fær 
hinn leikmaðurinn slaginn. 

Sá vinnur sem á fleiri spil í lokin 
eða hefur náð öllum spilunum.

Safna	spilum	2	(spil)
Leikmenn spila saman tveir og 
tveir og skipta spilunum milli sín 
eins og greint er frá hér á undan. 
Í stað þess að snúa við einu spili í 
einu snúa leikmenn tveimur spilum 
við. Annar leikmaðurinn snýr fyrst 
við tveimur spilum, margfaldar 
þau saman og segir svarið. Síðan 
snýr hinn leikmaðurinn einnig við 
tveimur spilum, margfaldar saman 
tölurnar og segir svarið. Sá sem fær 
hærra margfeldi hreppir öll spilin 
fjögur og leggur þau á hvolf neðst í 
bunkann sinn.

Margföldunarbingó
Nemendur búa til spilabretti úr 
rúðuneti í stærðinni 4 • 4 eða 5 • 5 
reitir eða nota verkefnablað 5.177 
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	 7.5 Skrifaðu töflurnar upp og ljúktu við þær.

		 7.6 Hvaða fjórar tölur koma næst í talnarununum?

	 a 4, 8, 12, 16, …

	 b 24, 30, 36, …

	 c 28, 35, 42, …

	 7.7 Hvaða fjórar tölur koma næst í talnarununum?

	 a 42, 47, 52, 57, ...

	 b 30, 38, 46, 54, ...

	 c 110, 119, 128, …

	 7.8 Búðu til þín eigin talnamynstur. Fáðu bekkjarfélaga  
  til að skiptast á talnamynstrum við þig.

Helmingi 
minni

Tvöfalt 
stærri

6 12 24

4

10

20

14

16

22

34

48

Helmingi 
minni

Tvöfalt 
stærri

6

8

18

28

24

52

63

88

115

a b

Tölurnar hækka um  
4 í hvert skipti.

hundraðtöflu á verkefnablaði 5.179 
(Hundraðtafla).

Auðveldari	verkefni
Punktamyndir
Í verkefnaheftum 3a–4b eru mörg 
verkefni fyrir nemendur sem hafa 
ekki enn náð tökum á margföld-
unartöflunum. Á verkefnablöðum 
4.60–4.63 (Punktamyndir 1–4) í  
verkefnahefti 4a eru til dæmis 
margar punktamyndir sem byggjast 
á að nemendur þekki svörin úr 
margföldunartöflunum.

Erfiðari	verkefni	
Biðjið nemendur að búa til erfiðar 
talnarunur í verkefni 7.8.

Ef leikmaður 1 leggur spilapening 
á 9 getur leikmaður 2 lagt spilapen-
inga á 1 og 3 (þættir í tölunni 9 því 
að 1 • 9 = 9 og 3 • 3 = 9), svo og á 
tölurnar 18 og 27 (sem eru tölur í 
9-töflunni) ef þær eru lausar.

Nú er komið að leikmanni 2 að 
velja tölu en leikmaður 1 finnur 
þætti tölunnar og margfeldi af henni.

Þannig skiptast leikmenn á þar til 
búið er að velja allar tölur af spila-
borðinu. Sá vinnur sem á fleiri reiti 
í sínum lit. Vonandi munu leikmenn 
átta sig smám saman á hvaða tölur 
er sniðugt að velja, t.d. frumtölur 
(prímtölur) og hvaða tölur þeir eiga 
að forðast, t.d. töluna 24 sem hefur 
marga þætti.

Einnig má nota spilaborð með 
stærri tölum, t.d. allt upp í 100, sjá 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 70
Nr. 7.5
Nemendur skrifa töflurnar upp í 
reikningsheftin sín og ljúka við þær. 
Í dálkinn til vinstri skrifa þeir helm-
ingi minni tölu en þá sem er í mið-
dálknum en í dálkinn til hægri skrifa 
þeir tvöfalt stærri tölu.

Nr. 7.6–7.7
Nemendur skrifa næstu fjórar tölur 
í talnarunurnar. Látið þá kynna 
munnlega hvernig talnarunurnar 
myndast.

Nr. 7.8
Nemendur búa til eigin talnarunur 
með því að skrifa fyrstu þrjár eða 
fjórar tölurnar. Síðan skiptast þeir 
á talnarunum og skrifa næstu fjórar 
tölur í runurnar.

 Bls. 71 
Þættir	á	fullri	ferð
Búnaður: Spilapeningar

Leikmenn spila saman tveir og 
tveir og nota eitt spilaborð. Hvor 
þeirra þarf spilapeninga í sínum lit. 
(Einnig má nota verkefnablað 5.178 
(Þættir á fullri ferð)) þannig að leik-
menn geta krossað yfir tölurnar 
hvor með sínum lit í stað þess að 
leggja spilapeninga á þær.

Leikmaður 1 leggur spilapening 
á einhverja tölu á spilaborðinu eða 
krossar yfir hana. Leikmaður 2 legg-
ur spilapeninga á alla þætti í tölunni 
ef þeir eru lausir. Hann leggur einn-
ig spilapeninga á tölurnar sem eru 
margfeldi tölunnar sem leikmaður 
1 valdi.

Viðfangsefni
■ Margföldunartöflurnar
■ Þættir
■ Talnarunur

Búnaður
■ Spilapeningar í tveimur litum



71

71

SPIL Þættir	á	fullri	ferð

LEIKREGLUR
• Spilið er fyrir tvo leikmenn.
• Leikmaður 1 leggur spilapening í sínum lit á eina tölu á spilaborðinu.
• Leikmaður 2 finnur alla þætti í tölunni og leggur spilapeninga í sínum lit  

á þættina ef þeir eru lausir.
• Þar að auki eignar leikmaður 2 sér allar tölur sem eru margfeldi  

af upphaflegu tölunni.

Dæmi:
Ef leikmaður 1 leggur spilapening sinn á 14 getur leikmaður 
2 eignað sér þættina 1, 2 og 7 og að auki töluna 28 sem er 
margfeldi af 14 (2 • 14 = 28).
• Því næst velur leikmaður 2 sér tölu og leikmaður 1 tekur 

alla þættina í henni (nema 1 sem búið er að taka) og að 
auki tölurnar sem eru margfeldi tölunnar sem valin var.

• Leikmenn halda áfram þar til búið er að taka allar tölurnar á spilaborðinu.
• Sá vinnur sem á fleiri reiti í sínum lit í lokin.

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

14 13 

8 7 

2 1 

Búa	til	ferninga	(leikur)
Búnaður: Punktablað með 
punktum með 3ja cm millibili. 
Margföldunardæmi eru skráð milli 
fjögurra punkta. Nota má verk-
efnablað 5.181 (Búa til ferninga 
– Margföldun) þar sem búið er að 
skrifa margföldunardæmin í bilin 
eða verkefnablað 5.49 (Punktablað) 
í verkefnahefti 5a þar sem bilin milli 
punktanna eru tóm.

Raunverkefni	
Frekari	færniþjálfun
Á verkefnablöðum 5.34 
(Margföldunardæmi) í verkefnahefti 
5a og 5.180 (Dæmi úr margföldunar-
töflunum) eru æfingadæmi til að 
þjálfa margföldun. Nemendur geta 
einnig notað þessi dæmi til að taka 
tímann sem þeir þurfa til að reikna 
allt blaðið. Mælt er með að það 
verði gert þannig að nemendur 
keppi ætíð við sjálfa sig, þ.e. að 
bæta tímann sem þarf til að reikna 
dæmin, í stað þess að keppa við 
bekkjarfélagana. Ein leið til þess 
arna er að láta nemendur taka 
„prófið“ á mismunandi tímum.

Leikmenn, 2–3, draga strik milli 
tveggja punkta á blaðinu til skiptis. 
Sá sem dregur síðasta strikið 
kringum margföldunardæmi (býr til 
ferning) reiknar dæmið inni í fern-
ingnum. Ef svarið verður rétt má 
leikmaðurinn lita reitinn í sínum lit. 
Sá vinnur sem á flesta reiti í lokin.

Vegamót	
Búnaður: Teningar

Leikmenn kasta teningi til skiptis, 
tvisvar hvor. Hvort kast segir til um 
hve marga vegi á að teikna, lárétt 
eða lóðrétt. Fái leikmaður 3 á ten-
ingnum í fyrra kastinu sínu dregur 
hann þrjú lárétt strik. Síðan kastar 
hinn leikmaðurinn og fer eins að. Þá 
er komið að síðara kasti fyrri leik-
manns og fái hann t.d. fimm teiknar 
hann fimm lóðrétta „vegi“ sem 
skera láréttu vegina hans.
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stedet for at det blir en konkurranse 
innad i klassen. Én måte å gjøre dette 
på er å la elevene ta ”testen” til for-
skjellige tider. 

Bygge kvadrater
Utstyr: Prikkark med ca. 3 cm 
mellom prikkene. Multiplikasjons-
stykker står mellom fire prikker. Bruk 
eventuelt Kopioriginal 5.181 i Kopi-
perm 5–7 med ferdigutfylte multipli-
kasjonsoppgaver eller Kopioriginal 
5.49 i Kopiperm 5–7 med tomme felt. 

07_02

Spillerne skal sette en strek mellom 
to punkt på arket annenhver gang. 
Den som setter siste strek slik at et 
multiplikasjonsstykke blir rammet inn 
(bygd et kvadrat), skal svare på regne-
stykket som står i ruta. Dersom hun 
svarer riktig, får hun fargelegge ruta i 
sin farge. Den som til slutt har flest 
ruter i sin farge, vinner. 

Veikryss
Utstyr: Terninger.

Dette er en variant av spillet over 
som illustrerer rutenett i stedet for 
like grupper. Spillerne kaster én ter-
ning annenhver gang to ganger. Hver 
terning angir antall veier som går 
vannrett eller loddrett. Tegn veiene. 
Hvis den første spilleren får en treer, 
tegnes tre vannrette streker. Så 
kaster den andre spilleren. Deretter 
kaster den første spilleren, og hvis 

hun får en femmer, tegner hun fem 
loddrette streker:

07_01

Finn hvor mange veikryss det blir, 
altså antall skjæringspunkter mellom 
disse linjene. Er det 3 og 5 veier, blir 
det 15 kryss. Skriv svaret ved siden av 
eller oppå veiene. 

Kast fem ganger hver. Vinneren er 
den med flest antall veikryss i én 
omgang.

I stedet for veier og veikryss kan 
dette spilles på rutepapir. Da kan vi 
lage rektangler, slik at en treer og en 
femmer blir til et rektangel på 3 • 5 
ruter. Så skal elevene finne antall 
ruter inni rektangelet. 

45|5 

32|4 24|6 16|4 

48|8 63|7 

SPILL: Faktorer i full fart

Spill for 2.
• Spiller 1 legger en brikke i sin farge på et tall.
• Spiller 2 finner alle faktorene i dette tallet, og legger en brikke i sin

farge på disse hvis de er ledige.
• I tillegg dekker spilleren alle de ledige tallene som er i gangetabellen til

det tallet.
• Gjør dette annenhver gang til brettet er fullt.
• Den som har flest ruter i sin farge, vinner.

For eksempel:
Hvis spiller 1 legger en brikke på 14, kan spiller 2 
legge brikker på 1, 2 og 7 som er faktorer i 14 
(for 1 · 14 = 14 og 2 · 7 = 14) og 28 (svar i 14-gangen) 
hvis de er ledige.  
Deretter dekker spiller 2 et tall, og spiller 1 dekker alle
faktorene og tallene i gangetabellen til dette tallet.
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Nú telur leikmaðurinn vegamótin, 
þ.e. skurðpunkta strikanna. Ef 
vegirnir voru 3 og 5 talsins verða 
vegamótin 15 sem leikmaður skráir 
við myndina sína.

Nota má þá reglu að sá vinni sem 
er með flest vegamót eftir fimm 
umferðir.

Í staðinn fyrir vegi og vegamót má 
nota rúðustrikað blað. Þá má búa 
til rétthyrninga þannig að tölurnar 
3 og 5 á teningnum tákni rétthyrn-
ing sem er 3 • 5 reitir að stærð. 
Leikmenn finna þá fjölda reitanna í 
rétthyrningnum.
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	 7.9 Birna kaupir sex epli.
 Hvert epli kostar 4 krónur.
 Hvað þarf Birna að borga?

	 7.10 Kristinn kaupir þrjár perur.
	  Hvað þarf hann að borga?

	 7.11 Í eggjabakka eru sex egg. 
  Hve mörg egg eru í sex eggjabökkum?

	 7.12 Ragna á fimm poka af karamellum.
 Það eru 10 karamellur í hverjum poka.
 Hve margar karamellur á hún?

	 7.13 Fjórir krakkar slá saman  
  í poka af hnetum. 
  Hver þeirra borgar 9 krónur. 
  Hve mikið kostar hnetupokinn?

	 7.14 Köngulær hafa 8 fætur. 
  Hve margir fætur eru þá á  
  sex köngulóm?

Sýnidæmi

Andrés kaupir þrjár bollur.
Hvað þarf hann að borga?

3 · 5 = 15
Hann borgar 15 krónur.

7 kr.
stykkið

nemendur hvort þeir viti um marg-
földunardæmi þar sem svarið er tólf 
(3 • 4 og 2 • 6) og hvort það geti 
hjálpað þeim til að finna margföld-
unardæmi þar sem svarið er 120 – 
sem einmitt jafngildir 12 tugum.  
Úr því að 3 • 4 er 12 hlýtur 3 • 40 
(eða 30 • 4) að vera 120.

Nr. 7.19
Nemendur finna hvaða tölu vantar 
í hvert dæmi til þess að jafnt verði 
báðum megin við jöfnumerkið.

Auðveldari	verkefni
Biðjið nemendur að teikna peninga 
til að leysa dæmin á bls. 73. Þá 
teikna þeir dæmið 5 • 30 sem 5 
söfn með 3 tíköllum í hverju safni. 
Ef þeim reynist þetta einnig snúið 

krónum? (800)
■ Hvað kemur út ef þú margfaldar 

100 með 14? (1400, ýmist sagt 
fjórtán hundruð eða eitt þúsund og 
400 hundruð.)

■ Hvað kemur út ef 7 er margfaldað 
með 300? (2100)

■ Hvernig hugsaðir þú til að finna 
svarið? (Til dæmis að dæmið sé 7 • 3 
hundruð, þ.e. 21 og tvö núll í viðbót.)

Nr. 7.18
Nemendur búa til að minnsta 
kosti fjögur margföldunardæmi við 
hverja tölu þar sem tölurnar þrjár 
eru svörin. Það er mjög gott ef 
nemendur sjá regluna sem tengist 
margföldun með 10 (eða 100 í 
c-lið). Vísbending til þeirra getur 
þess vegna verið fólgin í að spyrja 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 72 
Sýnidæmi
Myndin sýnir hvernig nemendur 
geta reiknað orðadæmin á blað-síð-
unni. Fyrst skrifa þeir dæmið ásamt 
svarinu og síðan svara þeir með rit-
uðum orðum. Ákveðið hefur verið 
að draga tvö strik undir svarsetning-
una en hver kennari velur hvernig 
hann vill að nemendur geri þetta.

Gott er að láta nemendur leysa 
samsvarandi orðadæmi munnlega:
■ Knútur kaupir 7 banana á 5 krónur 

hvern. Hvað á hann að borga?  
(35 krónur.)

■ Deiling sem endurtekinn frádráttur: 
Birta kaupir epli á 4 kr. stykkið. 
Hún borgaði 36 krónur. Hvað keypti 
hún mörg epli? (9 epli.)

■ Deiling sem jöfn skipting: Eiríkur 
borgar 30 krónur fyrir 5 appelsínur. 
Hvað kostar hver appelsína?  
(6 krónur.)

 
Nr. 7.9–7.14
 Nemendur leysa orðadæmin.

  Bls. 73
Nr. 7.15–7.17
Nemendur margfalda og finna svör 
við dæmunum. Gagnlegt getur verið 
að hugsa um peninga í þessum 
dæmum. Kennari forðast að kynna 
regluna um „að bæta núlli við“ eða 
„bæta núllum við“ en það er mjög 
gott ef nemendur uppgötva það 
sjálfir.
■ Hvað verða tugirnir (tíkallarnir) 

margir í fyrsta dæminu í a-lið? (7)
■ Hvað samsvarar það mörgum 

einingum (krónum)? (70)
■ Hve margir verða hundraðkallarnir í 

fyrsta dæminu í c-lið? (8) 
■ Hvað samsvarar það mörgum 

Viðfangsefni
■ Orðadæmi
■ Margföldunartöflurnar
■ Margföldun með 10 og 100
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7 · 10  3 · 20 100 · 8

10 · 3 20 · 6 13 · 100

4 · 10 9 · 20 7 · 200

6 ·    = 60    · 100 = 400     · 3 = 600

    · 5 = 500    · 100 = 1000  5 ·    = 1000

    · 4 = 80 5 ·    = 250  3 ·    = 1200

7 ·    = 140 4 ·    = 240 14 ·    = 1400

6 · 40 5 · 200 1000 · 8

20 · 7 300 · 8 2000 · 4

8 · 50 500 · 4 4000 · 7

9 · 10 5 · 30 4 · 300

12 · 10 3 · 50 400 · 4

10 · 18 50 · 6 5 · 500

Reiknaðu dæmin.

	 7.15 a	 	 b	 c

	 7.16 a	 	 b	 c

	 7.17 a	 	 b	 c

	

	 7.18 Búðu til að minnsta kosti fjögur margföldunardæmi  
  þar sem svarið er

	 a 120

	 b 360

	 c 1000

	 7.19 Ljúktu við að skrifa margföldunardæmin.  

	 a	 	 b	 	 c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 • 24 er 
líka 120.

12 · 10 = 120

Nemendur geta einnig skipst á 
orðadæmum.

Hver	er	fyrstur	upp	í	10	000?	
(spil)
Búnaður: Tveir teningar.

Leikmenn kasta tveimur ten-
ingum til skiptis. Þeir leggja saman 
tölurnar, sem upp koma, margfalda 
summuna með 100 og skrá niður-
stöðuna eftir hvert kast. Sá vinnur 
sem fyrstur fær samtals 10 000 eða 
meira.

Hver	er	ríkastur?	(spil)
Búnaður: Teningur, spilaskífa (verk-
efnablað 5.154 (Tóm spilaskífa með 6 
svæðum)) og kennslupeningar (verk-
efnablöð 5.182–5.183 (Myntir og 
Myntir og seðlar)).

50 kr.

50 kr.

50 kr.

100 kr.

100 kr.

10 kr.

Leikmenn nota töluna, sem upp 
kemur á teningnum, og töluna, 
sem bréfaklemman lendir á, til að 
búa til margföldunardæmi, annað-
hvort með tölum, teikningum eða 
kennslupeningum; þannig hafa þeir 
yfirlit yfir hve mikið af peningum 
þeir eiga eftir hverja umferð. Sá 
vinnur sem er ríkastur til dæmis 
eftir 10 umferðir.

Tillaga að lausn:
(2 • 5) • 9 =
10 • 9 = 90

Önnur verkefni:
10 • 3 • 10 = (300)
5 • 13 • 2 = (130)
2 • 5 • 37 = (370)
50 • 7 • 2 = (700)
4 • 8 • 25 = (800)
5 • 5 • 5 • 2 = (250)
2 • 3 • 5 • 4 • 5 = (600)

Raunverkefni
Reikningssögur
Látið nemendur búa til orðadæmi 
í stíl við þau sem eru á bls. 72. 
Kennari getur safnað þeim saman, 
búið til dæmasafn sem hann ljósritar 
og leggur síðan fyrir nemendur. 

geta þeir notað kennslupeninga 
(verkefnablöð 5.182 (Myntir) og 
5.83 (Myntir og seðlar)).

Erfiðari	verkefni	
Heilabrot
Finna má mörg góð og krefjandi 
heilabrot á verkefnablöðum 5.40a 
og b (Hve mikið af ávöxtum og Er 
pitsa afgangs?) í verkefnahefti 5a, 
svo og á verkefnablöðum 5.184–
5.187 (Heilabrot 1–2 og Orðadæmi 
1–2).

Að	notfæra	sér	margföldun	með		
10	eða	100
Leggið tiltölulega erfið verkefni fyrir 
nemendur, t.d.:

2 • 9 • 5

Hugmyndir	og	athugasemdir
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Margföldun	í	töflureikni

	 7.20 Bekkjarskemmtun fyrir 12 nemendur.

	 a Búðu til í tölvu eftirfarandi töflureikni.

 

	 b Hver verður kostnaðurinn alls ef krakkarnir kaupa  
  3 pakka af pylsum og 3 pakka af brauði?

	 c Hver verður kostnaðurinn alls ef krakkarnir kaupa 
  ís sem kostar 100 kr. í stað hins íssins?

	 d Krakkarnir kaupa 3 pakka af pylsum og 3 pakka  
  af brauði. Hversu dýran ís geta þeir keypt ef  
  heildarkostnaðurinn má ekki fara yfir 4500 krónur?

	 7.21 Búðu til töflureikni og notaðu þessar vörur.

 a b c D

 1 bekkjarskemmTun

 2 Vörur Verð FjölDi Verð alls

 3 Gos 85 12 = b3 * c3

 4 Pylsur 240 2 = b4 * c4

 5 brauð 145 2 = b5 * c5

 6 Ís 160 12 = b6 * c6

 7 summa   = sum (D3:D6)

Þetta verða
3710 krónur!

Auðveldari	verkefni
Látið nemendur sleppa því að búa 
til formúlurnar í töflureikninum. 
Ef til vill er heppilegt að nota ein-
faldari tölur (einkum í vöruverði) 
í kostnaðaráætlununum á bls. 74 
þannig að auðveldara sé að sjá hvað 
töflureiknirinn reiknar út og hvað 
hann í raun framkvæmir.

Erfiðari	verkefni	og		
raunverkefni
Kostnaðaráætlun	í	tækni-		
og	verkgreinum
Nemendur nota töflureikni og gera 
kostnaðaráætlun eða halda bók-
hald yfir verkefni í tækni- eða verk-
greinum.

Nr. 7.21
Nemendur búa til töflureikni í stíl 
við þann sem er í verkefni 7.20, t.d. 
yfir ávextina á myndinni. Gaman 
er að tengja þetta verkefni öðrum 
námsgreinum.

 Bls. 75 
Töflureiknir	–	upp	í	1000	(spil)
Nemendur búa til töflureikni með 
tölum í A- og B-dálki og formúlur 
í C-dálki. Niðurstöðurnar eiga að 
líkjast því sem er á myndinni hægra 
megin á síðu nemendabókarinnar.

Spilið er fyrir tvo leikmenn. Þeir 
breyta til skiptis tölu í B-dálki. 
Þá breytist summan í reit C6. 
Markmiðið er að summan verði 
1000. Sá leikmaður vinnur sem nær 
því markmiði.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 74
Nr. 7.20
Nemendur búa til töflureikni á 
tölvu. Séu nemendur óvanir vinnu 
sem þessari bendir kennari á að 
töflureiknir samanstandi af dálkum 
og röðum, þ.e.a.s. rúðuneti. Hver 
reitur fær ákveðið heiti eftir því 
hvaða dálk eða röð er rætt um 
hverju sinni. Ganga þarf úr skugga 
um að nemendur skilji þessar 
útskýringar.

Í reiti töflureiknisins má skrifa alls 
kyns upplýsingar:
– Texta
– Tölur
– Formúlur

Dæmi um texta eru í A-dálki og 
2. röð en tölur eru skráðar í B og 
C-dálka fyrir neðan 2. röð. Í D-dálki 
eru formúlurnar skrifaðar. Fyrsta 
formúlan er B3 • C3. Það merkir 
að töluna, sem skráð er í reit B3, á 
að margfalda með tölunni í reit C3. 
Þegar formúlan er skráð er byrjað 
á jöfnumerkinu og síðan smellt á 
reitinn B3, þá aðgerðina sem í þessu 
tilviki er • og loks á C3 en þar er 
talan sem á að margfalda með. 
Þegar búið er að setja tölur í B  
og C-dálkana þá birtast niður-
stöður útreikninganna í D-dálki 
en formúlan, sem notuð er, birtist 
fyrir ofan töfluna. Þegar nemendur 
breyta tölunum í B- og C-dálkunum; 
þá breytast tölurnar í D-dálki sjálf-
krafa. 

Í d-lið er þessi aðferð notuð til 
að skoða kostnaðinn með því að 
nemendur prófa mismunandi verð á 
ís þar til þeir fá heildarsummu sem 
næst 400 kr.

Viðfangsefni
■ Að skrifa texta og tölur í 

töflureikni
■ Að búa til einfaldar formúlur 

í töflureikni

Búnaður
■ Tölva með töflureikni
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SPIL Þúsund	með	töflureikni

Búið til þennan töflureikni.

LEIKREGLUR
Spilið er fyrir tvo leikmenn eða tvö lið.
Markmiðið er að fá töluna 1000 í reit C6.
Leikmenn eða liðin breyta tölunum í dálki B til skiptis.
Leikmaðurinn eða liðið vinnur sem er á undan að fá 1000.

Búa má til nýjar leikreglur:
• Spilið fyrst upp í 500 eða upp í 10 000.
• Byrjið með aðrar tölur í dálki A, t.d. 20 í reit A4 og 200 í reit A5.

A B C

1 10 1 = a1 * b1

2 10 1 = a2 * b2

3 10 1 = a3 * b3

4 10 1 = a4 * b4

5 100 1 = a5 * b5

6 = sum (c1 : c5)

<03.27>

A

Ef þið hafið gert
þetta rétt lítur
taflan svona út.

Ekki má gleyma að vista spilaborðið 
eða töflureikninn!

Leikmenn eiga að skrifa tölurnar 
1–9 í dálk B (leikmaður A) og dálk 
D (leikmaður B). Þeir byrja á að 
skrifa í 4. röð, síðan í 5. röð o.s.frv. 
Þeir mega aðeins nota tölurnar 1–9, 
einu sinni hverja. Eftir þrjár umferð-
ir getur spilaborðið litið svona út:

Þegar leikmenn hafa skrifað tölurnar 
1–9 vinnur sá sem hefur búið til 
summu í 13. röð sem er nær 2000.

Hafa má þá spilareglu að leyfa 
hvorum leikmanni um sig að breyta 
tveimur tölum einu sinni í lokin.

Töflureiknir	–	upp	í	2000	(spil)
Nemendur búa til töflureikni eins 
og þennan:

Kostnaðaráætlun er gerð áður en 
keypt er inn með áætluðum upp-
hæðum til að hægt sé að fá yfirlit 
yfir kostnað og að hægt sé að taka 
ákvarðanir um framkvæmd verk-
efnisins.

Bókhald er haldið eftir að inn-
kaup hafa farið fram, út frá raun-
verulegum kostnaði. Skráningin og 
formúlurnar kunna að vera mjög 
líkar því sem var í kostnaðaráætlun-
inni en tilgangurinn og notagildið 
eru ólík.

Nemendur geta annaðhvort 
notað kostnaðaráætlun/bókhald sem 
sýnir raunverulegan kostnað eða 
þeir geta hugsað sér hver kostn-
aðurinn er. Einnig getur kennari 
ákveðið að nemendur þurfi að halda 
sig innan ákveðinnar heildarsummu.
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Margföldun	í	rúðuneti

	 7.22 Hvað eru reitirnir margir? Skráðu það sem  
  margföldunardæmi.

	 a	 	 d

	 b	 	 e

	 c	 	 f

Sýnidæmi

Hve margir reitir eru í rúðunetinu?
Skrifaðu það sem margföldunardæmi.

5 · 3 = 15
Það eru 15 reitir í rúðunetinu.

hvernig þeir skiptu rétthyrningunum 
og um leið að sjá skiptingu bekkjar-
félaganna verður það þeim hvatning 
til að þróa eigin reikningsaðferðir.

Erfiðari	verkefni	
Kennari breytir tölunum til að 
þyngja dæmin. Leggja má 10  
 (eða 20, 30, 40 o.s.frv.) við aðra 
töluna í verkefnunum á bls. 76 
þannig að dæmið 3 • 6 verði t.d. 13 
• 6 og dæmið 4 • 7 verði t.d. 24 • 
7. Einnig má bæta 10 (eða 20, 30, 
40) við eins stafs tölurnar á bls. 77 
þannig að dæmin verði 12 • 15  
(a-liður), 16 • 24 (b-liður) og  
13 • 38 (d-liður).

Látið nemendur fá stærra rúðu-
net. Mikilvægt er að leggja verkefnin 
þannig fyrir að þeir eigi að finna 

Auðveldari	verkefni
Nemendur finna fjölda reita í rúðu-
netunum með aðferðum sem þeir 
kjósa sjálfir. Auðveldast er að telja 
hvern og einn reit. Slík aðferð verð-
ur fljótlega mjög seinleg og því þurfa 
nemendur smám saman að fikra sig 
yfir í samlagningu og margföldun 
sem ýtir undir staðreyndaþekkingu 
þeirra. Ef hana vantar þurfa þeir 
mikla þjálfun í slíkum verkefnum. 
Þetta á einkum við talnavini upp í 
10 og margföldunartöflurnar upp í 
5-töfluna ásamt 10-töflunni. 

Það mun örugglega hjálpa nem-
endum ef þeir draga strik á rúðu-
netið sjálft. Því er rétt að láta þá 
teikna rétthyrningana upp í rúðunet.

Fái nemendur tækifæri til að 
kynna fyrir bekkjarfélögunum 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 76
Nr. 7.22
Nemendur eiga að finna fjölda 
reita í hverju rúðuneti. Sýnið þeim 
tengslin við samlagningu: Hægt er 
að telja reitina í sýnidæminu þann-
ig: 3 + 3 + 3 + 3 + 3, þ.e. 5 sinnum 
talan 3: 5 • 3. Einnig er hægt að telja 
þá þannig: 5 + 5 + 5, þ.e. þrisvar 
sinnum talan 5: 3 • 5.

Sumum rúðunetunum má skipta 
upp í auðveldari margföldunardæmi. 
Í staðinn fyrir 6 • 8 má til dæmis 
reikna fyrst 5 • 8 = 40 og leggja 
svo síðustu 8 reitina við. Einnig má 
skipta rúðunetinu lóðrétt í miðju 
þannig að reikningsdæmið verður 
þá 6 • 4 = 24 og því næst 24 + 24 = 
48. Einhverjir nemendur munu geta 
reiknað þetta í huganum. Kennari 
spyr nemendur, á meðan á vinnu 
þeirra stendur, hvernig þeir hugsi 
til að leysa verkefnið. Noti þeir 
ólíkar aðferðir er rétt að biðja þá 
að útskýra þær hver fyrir öðrum í 
upprifjuninni.

 Bls. 77
Nr. 7.23
Nemendur eiga að finna fjölda reita 
í hverju rúðuneti. Þeir ákveða sjálfir 
hvaða aðferðir þeir nota. Einfaldast 
er ef til vill að skipta 12 í 10 + 2 
þannig að dæmið verður 10 • 5 = 
50 og 2 • 5 = 10; síðan eru marg-
feldin 50 og 10 lögð saman: 50 + 10 
= 60. Einnig má skipta rúðunetinu í 
miðjunni og reikna þannig: 5 • 6 = 
30 og 30 + 30 = 60.

Sem fyrr er gagnlegt ef nemendur 
sýna hver öðrum hinar ólíku reikn-
ingsaðferðir sínar. 

Viðfangsefni
■ Margföldunartöflurnar
■ Margföldun í rúðuneti
■ Að þróa og nota einfaldar 

aðferðir til að margfalda 
heilar tveggja stafa tölur

Búnaður
■ Rúðunet
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	 7.23 Hvernig viltu finna fjölda reitanna í þessu dæmi? 

	 a

	b

c

	 d

Þetta eru svo 
margir!

Kannski er 
sniðugt að skipta 
rúðunetinu upp.

Sá vinnur sem á fleiri stig eftir 
ákveðinn fjölda umferða.

Hve	margir	reitir?
Á verkefnablöðum 5.36–5.38 
(Margföldun í rúðuneti 1–3) í verk-
efnahefti 5a eru fleiri verkefni eins 
og á bls. 77 þar sem nemendur eiga 
að finna reitafjölda í rétthyrningum.

Skurðpunktar	í	litum
Búnaður: Pappír og litblýantar eða 
silkipappír og rammi.

Hér er á ferðinni skemmtileg og 
auðveld aðferð til að margfalda með 
tveggja stafa tölu. Tugirnir fá einn lit 
og einingarnar annan. Á myndinni 
hér á eftir eru tugirnir rauðir og 
einingarnar bláar.

Myndin sýnir dæmið 22 • 8. Þá 
eru dregin lárétt tvö rauð strik til 
að tákna tvo tugi og tvö blá strik 
þar undir til að tákna einingarnar 
tvær. Lóðrétt eru dregin átta blá 
strik til að tákna einingarnar 8. Þar 
næst skal telja skurðpunktana.

Skurðpunktur úr bláum og 
rauðum strikum táknar tug.

Skurðpunktur úr tveimur bláum 
strikum táknar einingu.

Ef margfalda hefði átt saman tvær 
tveggja stafa tölur hefðu myndast 
skurðpunktar úr tveimur rauðum 
strikum sem hefðu þá táknað 
hundrað.
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Flere aktiviteter
Fang ruter
Utstyr: Terning, eventuelt ruteark.

Elevene spiller sammen to eller tre. 
De kaster to terninger etter tur. Til 
den ene av terningene legger vi til 10. 
Dette utgjør sidene i et rektangulært 
rutenett. Elevene multipliserer for å 
finne antall ruter i rutenettet. Den 
som får flest ruter i rutenettet, vinner 
denne runden og får ett poeng. 

Hvis elevene trenger det, kan de 
tegne rektanglene på et ruteark, slik 
at de kan bruke dette til å finne antall 
ruter i rutenettet. Hvis de ikke 
trenger det, bør vi oppfordre dem til 
å tegne ”tomme rutenett” og skrive 
på denne måten:

07_05

Vinneren er den med mest poeng 
eller tellebrikker etter et visst antall 
ganger. 

Hvor mange ruter?
På Kopioriginalene 5.37 og 5.38 i Kopi-
perm 5–7 finner dere flere oppgaver 
som på side 77, der elevene skal finne 
antall ruter i rektanglene. 

Veikryss i farger
Utstyr: Papir og fargeblyanter, eller 
silkepapir og ramme. 

Dette er en litt morsom og ikke 
minst enkel måte å multiplisere med 
flersifrede tall på. Her får tierne én 
farge og enerne én farge. På bildet 
under er tierne røde og enerne blå. 

Bildet viser 22 · 8, og da må vi 
tegne to røde streker for de to tierne 
og to blå streker under disse for de to 
enerne. Den andre veien setter vi 

åtte blå streker for de åtte enerne. 
Deretter skal vi telle kryss:

Et kryss med rød og blå strek blir 
tier.

Kryss med to blå streker blir ener.
Hadde vi multiplisert med to tosif-

rede tall, ville vi også ha fått kryss 
med to røde streker, og det hadde 
blitt hundrer. 

07_06

07_07

Vi kan gjøre samme aktiviteten med 
silkepapir i forskjellige farger for tiere 
og enere. Da klipper vi silkepapir-
strimler og vever dem inn i hver-
andre. Og til slutt legger vi en ramme 
rundt. Dermed har vi fått et vakkert 
bilde av multiplikasjonsstykker!

07_08

5 · 10 5 

10 2 

5 · 2 

22·8 = 

22 

10 
1 

8 

22·8 =

22·8 = 160
       +   16

176

10
1

1

16

10

16 =
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7.23 Hvordan vil du finne antall ruter her?

a

b

c

d

Dette var mange!

Kanskje det er
lurt å dele opp?

Mine ideer
....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
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Sama verkefni má leysa með silki-
pappír í mismunandi litum eftir því 
hvort um tug eða einingar er að 
ræða Þá er silkipappírinn klipptur 
í renninga og þeir ofnir hver inn í 
annan. Að lokum er rammi settur 
utan um myndina. 
Þannig fæst falleg 
myndskreyting 
af margföldunar-
dæmi!

kasta tveimur teningum til skiptis. 
Bæta á tölunni 10 við tölur annars 
teningsins. Það sem upp kemur 
ákvarðar hliðar í rétthyrndu rúðu-
neti. Leikmenn margfalda til að 
finna fjölda reita í rúðunetinu. Sá 
vinnur sem hreppir fleiri reiti í einni 
umferð og fær 1 stig.

Leikmenn geta teiknað rétt-
hyrningana í rúðunet ef þeir þurfa 
og styðjast við þá til að finna reita-
fjöldann. Ef þeir hafa ekki þörf fyrir 
þetta er rétt að hvetja þá til að 
teikna „tómt rúðunet“ og skrá rétt-
hyrningana þannig:

5 5 � 10 5 � 2

10 2

fjölda reita, ekki að leysa margföld-
unardæmi. Rúðunetin geta verið í 
þessari stærð:

17 • 9 15 • 13
23 • 7 24 • 16
56 • 8

Rúðunet sem þessi má búa til í rit-
vinnsluforritinu Word með því að 
velja „Insert“, síðan „Table“ og svo 
„Insert table“. Síðan er notandinn 
beðinn um að gefa upp fjölda dálka 
(„Number of columns“) og raða 
(„Number of rows“).

Raunverkefni
Veiða	reiti	(spil)
Búnaður: Teningur, ef til vill rúðu-
net.

Spilið er fyrir tvo leikmenn. Þeir 

77

Flere aktiviteter
Fang ruter
Utstyr: Terning, eventuelt ruteark.

Elevene spiller sammen to eller tre. 
De kaster to terninger etter tur. Til 
den ene av terningene legger vi til 10. 
Dette utgjør sidene i et rektangulært 
rutenett. Elevene multipliserer for å 
finne antall ruter i rutenettet. Den 
som får flest ruter i rutenettet, vinner 
denne runden og får ett poeng. 

Hvis elevene trenger det, kan de 
tegne rektanglene på et ruteark, slik 
at de kan bruke dette til å finne antall 
ruter i rutenettet. Hvis de ikke 
trenger det, bør vi oppfordre dem til 
å tegne ”tomme rutenett” og skrive 
på denne måten:

07_05

Vinneren er den med mest poeng 
eller tellebrikker etter et visst antall 
ganger. 

Hvor mange ruter?
På Kopioriginalene 5.37 og 5.38 i Kopi-
perm 5–7 finner dere flere oppgaver 
som på side 77, der elevene skal finne 
antall ruter i rektanglene. 

Veikryss i farger
Utstyr: Papir og fargeblyanter, eller 
silkepapir og ramme. 

Dette er en litt morsom og ikke 
minst enkel måte å multiplisere med 
flersifrede tall på. Her får tierne én 
farge og enerne én farge. På bildet 
under er tierne røde og enerne blå. 

Bildet viser 22 · 8, og da må vi 
tegne to røde streker for de to tierne 
og to blå streker under disse for de to 
enerne. Den andre veien setter vi 

åtte blå streker for de åtte enerne. 
Deretter skal vi telle kryss:

Et kryss med rød og blå strek blir 
tier.

Kryss med to blå streker blir ener.
Hadde vi multiplisert med to tosif-

rede tall, ville vi også ha fått kryss 
med to røde streker, og det hadde 
blitt hundrer. 

07_06

07_07

Vi kan gjøre samme aktiviteten med 
silkepapir i forskjellige farger for tiere 
og enere. Da klipper vi silkepapir-
strimler og vever dem inn i hver-
andre. Og til slutt legger vi en ramme 
rundt. Dermed har vi fått et vakkert 
bilde av multiplikasjonsstykker!

07_08

5 · 10 5 

10 2 

5 · 2 

22·8 = 

22 

10 
1 

8 

22·8 =

22·8 = 160
       +   16

176

10
1

1

16

10

16 =

www.gyldendal.no/multi
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7.23 Hvordan vil du finne antall ruter her?

a

b

c

d

Dette var mange!

Kanskje det er
lurt å dele opp?

Mine ideer
....................................................................................................................
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	 7.24 Reiknaðu dæmin.

	  a 12 · 7 b 15 · 7 c 16 · 8 d 13 · 6

Sýnidæmi

Hvað eru reitirnir margir í þessu rúðuneti?
Skiptu því upp og reiknaðu út.

6 0  +  3 6  =  9 6 4 8  +  4 8  =  9 6

Sýnidæmi

Hvað er 14 • 7?

Við teiknum mynd.

10 · 7 4 · 77

10 4

6

10 6

6

8 8

Í rúðunetinu eru 96 reitir.

   4 · 7 = 28
+ 10 · 7 = 70
  14 · 7 = 98

Ég skipti 16 • 6 
upp svona. Og ég skipti

þessu svona!

Ég þarf ekki að teikna
alla litlu reitina!

Nr. 7.26
Nemendur reikna margföldunar-
dæmin og skrá svörin. Leyfið þeim 
að nota hjálpargögn til að gera 
dæmin áþreifanleg og látið þá síðan 
fikra sig smám saman yfir í aðferðir 
þar sem eingöngu eru notaðir tölu-
stafir.

Auðveldari	verkefni
Nemendur nota dágóðan tíma í 
að skoða hvernig einfalda má þessi 
margföldunardæmi með rúðuneti.

Einnig má nota peninga. Þá er 
tveggja stafa upphæðinni skipt upp í 
tíkall og krónupeninga; síðan marg-
falda nemendur tíkalla sérstaklega, 
svo og einingarnar.

Kennari sýnir hvernig þessar tvær 
leiðir tengjast saman. Ef nemendur 

vinna verkefnin sem lýst er í kaflan-
um Raunverkefni hér á eftir. Einnig 
getur verið gagnlegt að biðja þá að 
útskýra aðferðir sínar fyrir bekkjar-
félögunum þannig að þeir fái innsýn 
í skilvirkari reikningsaðferðir.

 Bls. 79 
Nr. 7.25
Nemendur reikna margföldunar-
dæmin. Tölurnar eru í stærra lagi 
þannig að þörf er á fljótlegri reikn-
ingsaðferðum. Það er einkar áríðandi 
að reikningsaðferðir nemenda þróist 
hægt og bítandi og að þróunin verði 
á forsendum þeirra. Þeir nota rúðu-
net og/eða peninga til að gera dæmin 
áþreifanleg og fikra sig síðan smám 
saman yfir í aðferðir þar sem ein-
göngu eru notaðir tölustafir.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 78
Sýnidæmi
Þegar rúðunetin verða stærri getur 
verið hagkvæmt að skipta þeim upp 
í minni hluta. Á þann hátt verður 
auðveldara að finna reitafjöldann. 
Á myndinni í sýnidæminu má sjá að 
Krúsi velur að skipta röðinni með 
16 reitum í 10 og 6 en Kráka skiptir 
þeim í 8 og 8. Í báðum tilvikum 
verða margföldunardæmin léttari 
heldur en að reikna upprunalega 
dæmið, 16 • 6, í einni aðgerð.

Tilgangurinn með því að leggja 
fyrir nemendur mörg verkefni 
af þessum toga, þ.e. margföldun 
tveggja stafa tölu með eins stafs 
tölu, er sú að ýta undir að nem-
endur þrói með sér æ skilvirkari 
reikningsaðferðir.

Nr. 7.24
Nemendur reikna margföldunar-
dæmin með eigin aðferðum:
1 Nemendur geta teiknað dæmin 

sem rétthyrninga í rúðuneti ef 
þeir þurfa. Þá geta þeir leyst 
margföldunardæmin með því að 
finna reitafjöldann í rúðunetinu.

2 Hagkvæmari aðferð er að teikna 
„tóm rúðunet“ eins og í sýni-
dæminu neðst á bls. 78.

3 Einhverjir nemendur geta hugsað 
um tölurnar sem peninga. Dæmið 
12 • 7 má leysa með því að hugsa 
að tíkall sé margfaldaður með 7 
og 2 krónupeningar einnig með 7, 
þ.e. 10 • 7 + 2 • 7.

4 Aðrir nemendur geta reiknað með 
tölustöfum eins og lýst er hér fyrir 
ofan án þess að nota peninga eða 
rúðunet sér til hjálpar.

Þetta felur í sér að nemendur fikri 
sig frá aðferð 1 hér fyrir ofan til 
aðferðar 2 og þaðan yfir í aðferð 
3 og loks tekur aðferð 4 við. Þessi 
lýsing á ekki nema að litlu leyti við 
ákveðna nemendur og má láta þá 

Viðfangsefni
■ Margföldun tveggja stafa tölu
■ Margföldunartöflurnar
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	 7.25 Reiknaðu dæmin.

	 a 13 · 7 b 12 · 7 c 18 · 8 d 15 · 9

	  12 · 9  17 · 4  19 · 6  13 · 8

	  14 · 5  15 · 9  17 · 9  16 · 7

	 7.26 Reiknaðu dæmin.

	 a 22 · 5 b 25 · 7 c 31 · 8 d 31 · 6

	  26 · 4  32 · 6  36 · 5  33 · 4

	  31 · 5  27 · 3  37 · 4  28 · 7

Sýnidæmi

Reiknaðu dæmið 26 • 5.

20 · 5 6 · 55

10 10 6 20 6

 6 · 5 =  30
10 · 5 =  50
10 · 5 =  50
26 · 5 = 130

 6 · 5 =  30
20 · 5 = 100
26 · 5 = 130

Ég skipti dæminu
upp svona.

5

Og ég skipti  
dæminu upp þannig.

10 · 5 10 · 5 6 · 5

Þetta verkefni gengur út á að gera 
áþreifanlegt hvað gerist við marg-
földun. Rauðu kubbarnir tákna tugi 
og hvítu kubbarnar einingar. Dæmið 
er 34 • 5 (sjá fyrri myndina hér á 
eftir). Síðari myndin sýnir hvernig 
tugirnir þrír hafa verið margfald-
aðir með 5 og út kemur 15 tugir; 
einingarnar fjórar hafa einnig verið 
margfaldaðar með 5 og út kemur 
20 einingar.

79

Flere aktiviteter
Hvor mye koster det?
Utstyr: Handleliste.

Lag en handleliste til elevene. Den 
består av 6 til 10 varer som koster 
mellom 10 og 20 kroner. Elevene kan 
godt få ekstra utfordrende lister, med 
varer som koster opptil 50 kroner. På 
listen skal det også stå hvor mange de 
skal kjøpe av hver vare. Det skal være 
mellom 2 og 10.

Elevene ganger sammen for å finne 
hvor mye hvert vareslag koster. Til 
slutt legger de sammen for å finne 
totalbeløpet. Dette kan de gjerne 
gjøre i en tabell:

Multipliser med konkretisering
Utstyr: Cuisenairestaver eller brikker 
i forskjellige farger
Aktiviteten går ut på å konkretisere 
hva som skjer når vi multipliserer. På 
bildet ser dere hvordan vi har brukt 
cuisenairestaver til dette. De røde 
stavene symboliserer tiere og de 
hvite enere. Regnestykket er 34 · 5 
(se første bildet). Det andre bildet 
viser hvordan de 3 tierne er blitt 
multiplisert med 5 og blitt til 15 tiere, 
og de 4 enerne er også multiplisert 
med 5 og er blitt til 20 enere. 

07_09

07_10

Vi får da:
34 · 5 = 
150 + 20 = 170 

Spill: Hvem får mest poeng?
Utstyr: Poengskjema, én terning og kort-
stokk (med kortene fra 9 til 14(ess)) 

To spillere. Hver spiller starter 
med 10 000 poeng. De skal så annen-
hver gang kaste terningen og trekke 
ett kort fra bunken. Antall øyne på 
terningen skal de multiplisere med 10. 
Deretter skal de multiplisere dette 
tallet med tallet kortet viser. 

Eksempel: 
Terningen viser 3, multiplisert med 

10 blir det 30. Så trekker spilleren en 
dame, som er 12. Hun skal da multi-
plisere 30 med 12, og får summen 
360. Det skal hun legge til den totale 
summen hun har fra før. Dersom 
dette er første omgang, får hun 10 
000 + 360 = 10 360 poeng. Spiller 2 
skal trekke fra tilsvarende tall som 
spiller 1 la til. Så hun får da 10 000 – 
360 = 9640 poeng. Så er det igjen 
spiller 2 som skal kaste. Hun legger til 
sin sum, mens spiller 1 må trekke fra. 
Etter 10 omganger vinner den med 
høyest sum. 

07_11

Vare Pris/stk. Antall Å betale

Avis 15 6 90

Bussbillett 13 4 52

Regnestykke                 totalsum 

10 360 

   9840 

30 · 12 = 
     300 
      60 
     360 
 
10 000 + 360 = 10 360 

40 · 13 =

     400              10 360
     120           −     520
     520                 9840

Mine ideer
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Flere aktiviteter
Hvor mye koster det?
Utstyr: Handleliste.

Lag en handleliste til elevene. Den 
består av 6 til 10 varer som koster 
mellom 10 og 20 kroner. Elevene kan 
godt få ekstra utfordrende lister, med 
varer som koster opptil 50 kroner. På 
listen skal det også stå hvor mange de 
skal kjøpe av hver vare. Det skal være 
mellom 2 og 10.

Elevene ganger sammen for å finne 
hvor mye hvert vareslag koster. Til 
slutt legger de sammen for å finne 
totalbeløpet. Dette kan de gjerne 
gjøre i en tabell:

Multipliser med konkretisering
Utstyr: Cuisenairestaver eller brikker 
i forskjellige farger
Aktiviteten går ut på å konkretisere 
hva som skjer når vi multipliserer. På 
bildet ser dere hvordan vi har brukt 
cuisenairestaver til dette. De røde 
stavene symboliserer tiere og de 
hvite enere. Regnestykket er 34 · 5 
(se første bildet). Det andre bildet 
viser hvordan de 3 tierne er blitt 
multiplisert med 5 og blitt til 15 tiere, 
og de 4 enerne er også multiplisert 
med 5 og er blitt til 20 enere. 

07_09

07_10

Vi får da:
34 · 5 = 
150 + 20 = 170 

Spill: Hvem får mest poeng?
Utstyr: Poengskjema, én terning og kort-
stokk (med kortene fra 9 til 14(ess)) 

To spillere. Hver spiller starter 
med 10 000 poeng. De skal så annen-
hver gang kaste terningen og trekke 
ett kort fra bunken. Antall øyne på 
terningen skal de multiplisere med 10. 
Deretter skal de multiplisere dette 
tallet med tallet kortet viser. 

Eksempel: 
Terningen viser 3, multiplisert med 

10 blir det 30. Så trekker spilleren en 
dame, som er 12. Hun skal da multi-
plisere 30 med 12, og får summen 
360. Det skal hun legge til den totale 
summen hun har fra før. Dersom 
dette er første omgang, får hun 10 
000 + 360 = 10 360 poeng. Spiller 2 
skal trekke fra tilsvarende tall som 
spiller 1 la til. Så hun får da 10 000 – 
360 = 9640 poeng. Så er det igjen 
spiller 2 som skal kaste. Hun legger til 
sin sum, mens spiller 1 må trekke fra. 
Etter 10 omganger vinner den med 
høyest sum. 

07_11

Vare Pris/stk. Antall Å betale

Avis 15 6 90

Bussbillett 13 4 52

Regnestykke                 totalsum 

10 360 

   9840 

30 · 12 = 
     300 
      60 
     360 
 
10 000 + 360 = 10 360 

40 · 13 =

     400              10 360
     120           −     520
     520                 9840

Mine ideer
....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
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Út kemur:
34 • 5 =
150 + 20 = 170

Hver	fær	flest	stig?	(spil)
Búnaður: Eyðublað til að skrá stig, 
teningur og spilastokkur (með spil-
unum 9 til 14 (ás)).

Spilið er fyrir tvo leikmenn. Hvor 
þeirra byrjar með 10 000 stig. Þeir 
kasta teningnum til skiptis og draga 
eitt spil úr bunkanum. Töluna, sem 
upp kemur á teningnum, margfalda 
þeir með 10. Þar næst margfalda 
þeir þá tölu með tölunni á spilinu.

Dæmi:
Upp kemur talan 3 á teningnum. 

Ef hún er margfölduð með 10 
kemur út 30. Síðan dregur leikmað-
urinn drottningu, sem hefur gildið 
12. Hann margfaldar því 30 með 12, 
fær út margfeldið 360 og leggur það 
við stigin sem hann á fyrir. Ef þetta 
er fyrsta umferð á leikmaðurinn 10 
000 + 360 = 10360 stig. Leikmaður 
2 á hins vegar að draga margfeldið, 
sem leikmaður 1 fékk, frá sínum 
stigum, þannig: 10 000 – 360 =  
9 640 stig. Nú er komið að leik-
manni 2 að kasta teningnum. Hann 
á að leggja margfeldið við stigin sín 
en leikmaður 1 verður að draga þau 
frá. Sá vinnur sem á fleiri stig eftir 
10 umferðir.

endur fá erfiðari lista með vörum 
sem kosta upp í 50 krónur. Gefa 
má fyrirmæli um hvað kaupa á mörg 
stykki af hverri tegund. Fjöldinn á 
að vera milli 2 og 10.

Nemendur margfalda til að finna 
hve mikið hver vörutegund kostar. 
Að lokum leggja þeir saman til að 
finna heildarverðið. Gott er að gera 
þetta í töflu:

Vara
Verð á 
stykki

Fjöldi
Til 
greiðslu

Karamella 25 6 90

Blaðra 13 4 52

Margföldun	með	áþreifanlegum	
hjálpartækjum
Búnaður: Cuisenaire-kubbar eða 
aðrir kubbar í mismunandi litum.

hins vegar ruglast á þessu er betra 
að þeir haldi sér við aðra aðferðina. 
Miklu skiptir að þeir fái tækifæri til 
að vinna mörg slík verkefni þannig 
að þeir geti smám saman losað sig 
við áþreifanleg hjálpartæki og byrjað 
á fljótlegri og táknrænni aðferðum.

Ef til vill er heppilegt að bíða með 
dæmi með tölum yfir 20.

Erfiðari	verkefni	
Kennari bætir 10 eða 20 við allar 
eins stafs tölurnar í dæmunum.

Raunverkefni
Hvað	kosta	vörurnar?
Búnaður: Innkaupalisti

Kennari útbýr innkaupalista með  
6–10 vörum sem kosta milli 10 og 
20 krónur. Ef til vill má láta nem-
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	 7.27 Reiknaðu dæmin.

	 a 21 · 8 b 23 · 6 c 25 · 9

	  24 · 7  31 · 8  46 · 6

	 7.28 Hvað eru reitirnir margir? Skiptu rúðunetunum upp og  
  reiknaðu.
	 a

	 b

  
	 c

<03.34c>

B

12

18

14

15

13

24

Hvernig er nú 
best að skipta 

rúðunetinu upp?

eftir að uppsetningin er nákvæm 
útgáfa af hinni hefðbundnu reikn-
ingsaðferð: Þar eru sömu marg-
földunardæmin en í hefðbundnu 
reikningsaðferðinni eru línur 1 og 
2 sameinaðar, svo og línur 3 og 4. 
Hér eru útreikningarnir sýndir að 
fullu sem auðveldar nemendum að 
skilja aðferðina. Þar að auki styttir 
þetta leiðina yfir í hina hefðbundnu 
reikningsaðferð þegar nemendur 
kynnast henni í 6. bekk.

Nr. 7.29
Nemendur teikna tóm rúðunet og 
leysa margföldunardæmin. Það er 
auðvitað í góðu lagi ef einhverjir 
nemendur ráða við margföldunar-
dæmin án þess að teikna rúðunet. 
Mestu máli skiptir að þeir skilji 

 Bls. 81
Sýnidæmi
Sýnidæmið sýnir hvernig leysa má 
margföldunardæmi með tveimur 
tveggja stafa tölum. Vinnan með 
rúðunetið er notuð sem hjálp þar 
eð það gefur yfirlit yfir hvaða marg-
földunardæmi þarf að reikna til að 
finna heildarmargfeldið. Með því 
að skera litlu bútana frá (þ.e. búta 
þar sem einingar eru margfaldaðar) 
skapast brú yfir í að vinna einungis 
með tölur og tölustafi, þ.e. óhlut-
bundnari aðferðir.

Sjálfa útreikningana má gera eins 
og sýnt er hægra megin í sýnidæm-
inu. Það veitir yfirlit yfir öll marg-
földunardæmin og ef þeim er raðað 
þannig hverju undir annað auðveldar 
það samlagninguna í lokin. Takið 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 80
Nr. 7.27
Nemendur reikna dæmin og skrá 
svörin. Látið þá nota tóm rúðunet 
og/eða ýmis áþreifanleg hjálpar-
gögn en færa sig smám saman yfir í 
aðferðir þar sem einungis eru not-
aðir tölustafir.

Nr. 7.28
Nemendur finna hve margir reitir 
eru í rúðunetunum. Þau má fá á 
ljósritunarblaði 3 (Hve margir reitir?) 
aftast í þessari bók.

Nemendur geta notað þá aðferð 
að skipta rúðunetunum upp á ýmsa 
vegu. Notadrýgsta aðferðin er að 
skipta hvorri hlið rúðunetsins eða 
rétthyrningsins í tugi og einingar. 
Hér á eftir er þetta gert í tómu 
rúðuneti.

2 2 · 10 2 · 8

10 10 · 10 10 · 8

10 8

Kosturinn við þessa uppsetningu er 
að hún sýnir greinilega öll margföld-
unardæmin fjögur sem reikna þarf. 
Það eru sömu margföldunardæmin 
og reikna þarf í hinni hefðbundnu 
reikningsaðferð þannig að þessi 
uppsetning er góður undirbúningur 
undir þá vinnu að þróa með nem-
endum hagkvæma reikningsaðferð.

Ef nemendur skipta rúðunetinu 
upp öðruvísi er það auðvitað í góðu 
lagi. Kennari notar þá tækifærið til 
að láta nemendur útskýra aðferðir 
sínar hver fyrir öðrum.

Viðfangsefni
■ Margföldun tveggja stafa talna
■ Margföldunartöflurnar

Búnaður
■ Ef til vill ljósrit af rúðunetun-

um á bls. 80 (ljósritunarblað 
3 (Hve margir reitir?) aftast í 
þessari bók)
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	 7.29 Teiknaðu rúðunet og reiknaðu dæmin.

 a 12 · 14 b 16 · 15 c 13 · 11 d 24 · 12

	 7.30 Þú ræður hvernig þú reiknar þessi dæmi.
 a 24 · 11 b 38 · 11 c 17 · 12 d 26 · 15

Sýnidæmi

Hvað eru margir reitir í rúðunetinu?
Skiptu því upp og reiknaðu.

Sýnidæmi

Reiknaðu dæmið 32 • 11.

   32
+ 320
   352

10 · 10 10 · 6

3 · 10 3 · 6

10

3

10 6

 3 · 6 = 18
 3 · 10 = 30
 10 · 6 = 60
+ 10 · 10 = 100
 13 · 16 = 208

Ég skipti 
rúðunetinu
upp svona.

Þú þarf ekki að teikna
alla litlu reitina!

Ég hugsa svona:
32 tugir og
32 einingar

Um er að ræða allflóknar reikn-
ingsaðferðir sem fela í sér kröfu um 
margs konar stærðfræðiþekkingu. 
Þess vegna er mikið gagn í því að 
læra aðferðir og tileinka sér þær 
með endurtekningu.

Fá má nemendum í hendur stærra 
rúðunet. Áríðandi er að kynna 
verkefnið þannig að finna skuli fjölda 
reita, ekki að leysa margföldunar-
dæmi. Rúðunetin geta verið í eftir-
farandi stærðum:
26 • 7 =
83 • 8 =
25 • 14 =
48 • 16 =

Rúðunet sem þessi má búa til í rit-
vinnsluforritinu Word með því að 
velja „Insert“, síðan „Table“ og svo 

aðferðir sínar – ekki aðeins að þeir 
muni hvernig eigi að beita þeim.

Nr. 7.30
Nemendur leysa margföldunardæm-
in og nota þá aðferð eða aðferðir 
sem þeir kjósa sjálfir.

Auðveldari	verkefni
Kennari þarf að fara vel yfir það 
hvernig sýna má margföldun tveggja 
stafa talna í rúðuneti. Betra er að 
nota dágóðan tíma fyrir hvert dæmi 
heldur en að fara í óðagoti yfir öll 
dæmin.

Erfiðari	verkefni	
Nemendur, sem ráða auðveldlega 
við þennan námsþátt, þurfa einnig á 
því að halda að vinna þessi verkefni. 

Hugmyndir	og	athugasemdir

„Insert table“. Síðan er notandinn 
beðinn um að gefa upp fjölda dálka 
(Number of columns“) og raða 
(„Number of rows“).
 
Raunverkefni
Fjórir	í	röð	(spil)
Búnaður: Vasareiknir, spilapeningar 
í tveimur litum, spilaborð (verkefna-
blað 5.51 (SPIL Fjórir í röð 2) í verk-
efnahefti 5a).

Spilið er fyrir tvo leikmenn. 
Þeir velja til skiptis tvær tölur úr 
litla ferningnum og margfalda þær 
saman. Þeir mega nota vasareikni 
ef þeir vilja en aðeins eftir að þeir 
hafa valið tölurnar tvær. Sé svarið á 
spilaborðinu og reiturinn laus leggur 
leikmaður spilapening í sínum lit á 
reitinn. Sá vinnur sem er fyrstur að 
fá fjóra spilapeninga í röð, lárétt, 
lóðrétt eða á ská.

Smám saman munu margir nem-
endur átta sig á að það borgar sig 
að hugsa fyrir fram hvaða tölur 
best er að velja til að hreppa töluna 
sem þeir vilja fá á spilaborðinu. Ef 
leikmaður hefur þegar fengið þrjá 
í röð vill hann að sjálfsögðu ná 
fjórða reitnum. Gerum ráð fyrir að 
í honum standi talan 72; leikmaður 
verður því að velja tvær tölur sem 
uppfylla það skilyrði að margfeldi 
þeirra er 72. Sá sem getur leyst úr 
þessu áður en hann velur tvær tölur 
hefur allmikið forskot.
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7 3 

40 

4 

35 

7 

7 7 

48 

6 

63 

9 

SPIL Margfalda	eða	deila?

LEIKREGLUR
Búnaður: Margir margföldunarþríhyrningar.
Spilið er fyrir 2–4 leikmenn.
Leikmenn setja alla margföldunar-
þríhyrningana á hvolf á borðið.
• Leikmenn draga til skiptis einn þríhyrning.
• Sá sem á leik heldur þumalfingrinum yfir  

einni tölunni og sýnir næsta leikmanni hinar tölurnar tvær.
• Geti leikmaðurinn reiknað hvaða tala er falin fellur  

þríhyrningurinn í hans hlut.
• Þannig heldur spilið áfram þar til
 allir þríhyrningarnir hafa verið teknir.
• Sá vinnur sem á flesta þríhyrninga í lokin.

Deiling

	 7.31	 Hvaða tala er falin? Skrifaðu margföldunardæmi.

	 a	 c	 e

	

	 b	 d	 f

42 

7 6 16 

8 2 

30 

6 5 

Nr. 7.36
Nemendur búa til að minnsta kosti 
þrjú deilingardæmi við hvert svar 
sem gefið er upp.

Auðveldari	verkefni
Látið nemendur þjálfa margföld-
unartöflurnar og leggið áherslu á 
tengsl margföldunar og deilingar, 
t.d. að 12 : 4 = 3 vegna þess að  
3 • 4 = 12.

Við verkefni 7.36 geta nemendur 
notað vasareikni. Þá fara þeir fyrst 
„öfuga leið“, þ.e. þeir búa til marg-
földunardæmi með 2, 3 og 4,  
t.d. 236 • 2 = 472; síðan skrifa  
þeir í reikningsheftin sín dæmið:  
472 : 236 = 2.

þekkingu í deilingu en aðrir munu 
breyta dæmunum í margföldunar-
dæmi. Sumir geta notað endurtekna 
samlagningu og enn aðrir endur-
tekinn frádrátt. Látið nemendur 
útskýra hver fyrir öðrum hvernig 
þeir hugsa. Þetta á við öll verkefnin 
á þessari blaðsíðu.

Nr. 7.32–7.34
Nemendur reikna deilingardæmin.

Nr. 7.35
Nemendur skrifa töflurnar upp og 
ljúka við þær. Deila á í tölurnar í 
miðdálkinum með 5 (eða 10) og 
skrá svörin í vinstri dálkinn. Síðan 
eru tölurnar í miðdálkinum marg-
faldaðar með 5 (eða 10) og svörin 
skráð í hægri dálkinn.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 82
Margfalda	eða	deila?	(spil)
Nemendur búa til margföldunar-þrí-
hyrninga ef þeir eru ekki fyrir hendi. 
Búinn er til ferningur á A4-blaði. 
Ferningurinn er brotinn tvisvar þar 
til myndaður hefur verið ferningur 
sem er 14 af upphaflega blaðinu. Síðan 
er þessi litli ferningur brotinn um 
hornalínuna. Þegar blaðið er opnað 
aftur hafa myndast litlir þríhyrningar 
í þeirri stærð sem hentar vel fyrir 
margföldunarspjöld. Nemendur 
skrifa tölur í hornin og plasta blaðið 
áður en þeir klippa þríhyrningana 
út.

Spjöldin eru lögð á hvolf í hrúgu 
á borðið á milli nemenda. Leikmenn 
draga til skiptis einn þríhyrning. Sá 
sem á leik heldur fingri yfir eina 
töluna og sýnir hinar tvær næsta 
leikmanni. Ef sá getur reiknað út 
hvaða tala er falin undir fingrinum 
fær hann spjaldið; ef hann getur ekki 
svarað er þríhyrningurinn settur 
aftur á borðið og ruglað saman við 
spjöldin sem fyrir eru.

Spilið heldur áfram þar til þrí-
hyrningarnir á borðinu eru upp-
urnir. Sá vinnur sem hefur náð í 
sinn hlut flestum þríhyrningum.

Nr. 7.31
Nemendur reikna út hvaða tala er 
falin undir litnum og skrá viðeigandi 
margföldunardæmi ásamt svörum.

 Bls. 83
Sýnidæmi
Áríðandi er að sýna nemendum 
hvernig hugsa má á mismunandi 
vegu í tengslum við þessi dæmi. 
Einhverjir munu nota staðreynda-

Viðfangsefni
■ Deiling
■ Tengsl margföldunar og 

deilingar
■ Margföldunartöflurnar

Búnaður
■ Margföldunarþríhyrningar
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Hugmyndir	og	athugasemdir

83

Reikna	og	skrá	deilingardæmi

Reiknaðu dæmin.

	 7.32 a 12 : 4

	   15 : 3

	 7.33 a 16 : 4

	   32 : 4

	 7.34 a 36 : 6

	   48 : 6

	 7.35 Skrifaðu töflurnar upp og ljúktu við þær.

Sýnidæmi

Hvað er 12 : 4?

	 b 20 : 2
	  27 : 3

	 c 24 : 3
	  14 : 2

	 b 15 : 5
	  25 : 5

	 c 24 : 6
	  45 : 5

	 b 40 : 8
	  36 : 9

	 c 42 : 7
	  48 : 8

	 7.36 Búðu til að minnsta kosti þrjú deilingardæmi 
  þar sem svarið er
	 a 2 b 3 c 4 d 5

: 5 · 5

2 10 50
20
25
50
60

: 10 · 10

2 20 200
40
70
100
160

a b

12 : 4 = 3

Hvað er 12
deilt með 4?

Hvað gengur 4
oft upp í 12?

Erfiðari	verkefni
Látið nemendur búa til margföld-
unarþríhyrninga með stærri tölum. 
Kennari getur einnig beðið þá að 
búa til dæmi af erfiðari toga þar 
sem svörin í verkefninu neðst á bls. 
83 eiga að vera 2, 3, 4 og 5.

Raunverkefni
Hvað	er	afgangs?	(spil)
Búnaður: Tveir teningar

Leikmenn spila saman í litlum 
hópum. Hver leikmaður býr sér til 
stiga og skrifar á hann tölurnar 0–5.

83

Fyll slangen
Utstyr: Spinner, tegning av en slange 
(eventuelt Kopioriginal 5.52 i Kopi-
perm 5–7)

Tegn en spinner, og fyll inn tall. For 
eksempel svar i 7-gangen (7, 14, 21, 
28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84). 
Dere finner en tom spinner på Kopi-
original 5.24 i Kopiperm 5–7.

Tegn en slange oppdelt i ruter (eller 
bruk Kopioriginal 5.52 i Kopiperm 5–
7), og skriv inn tallene tilfeldig fra 1 til 
12. Snurr spinneren. Tallet bindersen 
stopper på, skal deles på 7. Finn ruta 
på slangen der svaret står, og farge-
legg den. Vinneren er den som først 
får fargelagt alle rutene på slangen sin. 

07_12

En annen variant er å bruke tall på 
spinneren fra flere gangetabeller. Så 
kan elevene selv velge hvilke tall de vil 
dele på for å få de tallene som står på 
slangen til svar. 

Mer utfordring
La elevene lage gangetrekanter med 
større tall. Vi kan også utfordre dem 
til å lage vanskelige regnestykker med 
svar lik 2, 3, 4 og 5 til oppgaven 
nederst på side 83.

Flere aktiviteter
Spill: Hva blir resten?
Utstyr: To terninger.

Elevene spiller sammen i små 
grupper. Hver spiller lager seg en 
stige og skriver tallene 0–5 i stigen. 

07_13

Deretter kaster de to terninger etter 
tur og setter sammen antall øyne til 
et tosifret tall. Hvis en spiller slår 1 og 
4, kan hun enten lage 14 eller 41. Det 
tallet hun velger, deles på 6, og så ser 
hun hva det blir til rest. Om spilleren 
valgte 14, blir delestykket 14 : 6 = 2 
og 2 i rest. Siden det ble 2 i rest, 
setter spilleren et kryss over 2-tallet i 
stigen. Hadde hun valgt 41, ville det 
blitt 5 i rest, og spilleren kunne satt 
kryss i 5-ruten i stigen. Den som først 
får kryss i alle rutene sine i stigen, har 
vunnet. 

Vi kan gjerne spille ved å dele på et 
annet tall enn 6. Da må stigen gjøres 
kortere eller lengre. Den må ha like 
mange ruter som det tallet det skal 
deles med, og rutene nummereres fra 
0 og oppover.

42 

14 

35 

63 

28 49 

21 56 

: 7 

0 1 2 3 4 5 

: 5 · 5

2 10 50
20
25
50
60

: 10 · 10

2 20 200
40
70
100
160

www.gyldendal.no/multi
83

Regn ut, og skriv som delestykke

Regn ut.

7.32 a 12 : 4

15 : 3

7.33 a 16 : 4

32 : 4

7.34 a 36 : 6

48 : 6

7.35 Skriv av tabellene, og gjør dem ferdig.

Eksempel

Hvor mye er 12 : 4 ?

b 20 : 2

27 : 3

c 24 : 3

14 : 2

b 15 : 5

25 : 5

c 24 : 6

45 : 5

b 40 : 8

36 : 9

c 42 : 7

48 : 8

7.36 Lag minst tre delestykker der svaret blir

a 2 b 3 c 4 d 5

a b

12 : 4 = 3

Hva blir 12
fordelt på 4?

Hvor mange
ganger går 4 i 12?

Mine ideer
....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

...................................................................................................................
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Því næst kasta þeir til skiptis tveim-
ur teningum og búa til tveggja stafa 
tölu með tölunum sem upp koma. 
Ef leikmaður fær 1 og 4 getur hann 
annaðhvort myndað töluna 14 eða 
41. Síðan deilir hann með 6 í töluna, 
sem varð fyrir valinu, og finnur hvað 
verður afgangs. Hafi leikmaðurinn 
t.d. valið 14 verður deilingardæmið 
14 : 6 = 2, afgangur 2. Leikmaðurinn 
krossar nú yfir töluna 2 í stiganum 
sínum. Ef leikmaður hefði valið 41 
hefði afgangurinn orðið 5 og leik-
maður hefði þá krossað yfir töluna 
5 í stiganum. Sá vinnur sem er 
fyrstur að krossa yfir alla reitina í 
stiganum sínum.

Í spilinu má hafa þá reglu að deila 
með annarri tölu en 6. Þá þarf ýmist 
að stytta eða lengja stigann því í 
honum verða að vera jafn margir 
reitir og talan, sem deilt er með, 
segir til um; reitirnir eru þá merktir 
með tölunum 0 og áfram.

finnur hann reit á slöngunni sinni 
með réttu svari og litar hann. Sá 
vinnur sem er fyrstur að lita alla 
reitina á slöngunni sinni.

56

42
1428

21 49

63 35

: 7

Afbrigði af þessu spili er að skrifa 
tölur úr fleiri margföldunartöflum á 
spilaskífuna. Þá velur leikmaður sjálf-
ur með hvaða tölu hann vill deila til 
að fá út tölurnar á slöngunni.

Fylla	slönguna	(spil)
Búnaður: Spilaskífa og teikning af 
slöngu (ef til vill verkefnablað 5.52 
(Tóm slanga) í verkefnahefti 5a 
handa hverjum leikmanni). Tóm spi-
laskífa er á verkefnablaði 5.24 (Tóm 
spilaskífa með 8 svæðum) í sama 
verkefnahefti.

Nemendur skrifa tölur í reiti spi-
laskífunnar, t.d. svörin í 7-töflunni 
(7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 
77, 84). 

Skipta þarf slöngunni upp í reiti 
(ef verkefnablað 5.52 er ekki 
notað). Leikmenn velja af handahófi 
tölur milli 1 og 12 og skráð þær í 
reitina á slöngunni sinni. Leikmaður 
snýr nú bréfaklemmunni á spila-
skífunni og deilir í töluna, sem bré-
faklemman lendir á, með 7. Síðan 
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21 

40 

35 

20 

32 

63 

70 

Deilingardæmi

	 7.37 Hvaða tölur vantar?
	 a	 	 c

	 b	 	 d

	 7.38 Hvað geturðu búið til marga turna?
	 a	 c	 e

	 b	 d	 f

    · 5 = 15

15 : 5 =       15 :     = 5

4 ·     = 28

28 : 4 =       28 :     = 4

9 ·     = 54

54 : 9 =       54 :     = 9

    · 2 = 18

18 : 2 = 18 :     = 2

 

 

 

 

 

  

 

    

Sýnidæmi

Hvað getur þú búið til marga 7 kubba turna?
Skráðu það sem deilingardæmi.

70 : 7 = 10

70 

Ef turnarnir eru  
7 kubbar á hæð

get ég búið til 10 turna.

Nr. 7.40–7.42
Nemendur finna hve marga dreka-
hala er hægt að búa til úr snærinu í 
hverju verkefni. Til að koma endur-
teknum frádrætti að getur kennari 
spurt hve mikið snæri er eftir þegar 
búið er að klippa búta í 1, 2, 3 o.fl. 
drekahala. Gott er að gera þetta 
við fyrsta eða tvö fyrstu verkefnin. 
Síðan geta nemendur leyst dæmin, 
sem eftir eru, á eigin spýtur. Biðjið 
nemendur að skrifa hve mikið snæri 
er ef til vill eftir í lokin.

Auðveldari	verkefni
Kennari sýnir nemendum hvernig 
endurtekinn frádrátt má sýna á tal-
nalínu, sjá talnalínumyndina hér á 
undan, og látið þá leysa dæmin á 
þann hátt.

sem endurtekinn frádrátt. Kennari 
getur teiknað á töfluna snæri (eins 
konar talnalínu) og sýnir hvernig 
„klippa má flugdrekahalana niður“ 
með því að hoppa aftur á bak eftir 
talnalínunni.

84

Matematisk innhold
■ Sammenhengen mellom gan-

ging og deling
■ Deling som gjentatt subtrak-

sjon

Hva skal gjøres?
� Side 84
Nr. 7.37
Skriv av tallene og regnestykkene, og 
gjør regnetrekantene ferdige. Be 
gjerne elevene finne på regnefortel-
linger som passer til de forskjellige 
regnestykkene. Det kan illustrere 
sammenhengen ytterligere mellom 
multiplikasjon og divisjon: 
■ Kan dere finne på en tekstoppgave 

som passer til 3 ⋅ 5? (For eksempel at 
3 barn skulle få 5 kroner hver, hvor 
mye fikk de til sammen?)

■ Og hva blir den samme oppgaven om 
det var 15 : 3? (15 kroner skulle for-
deles på 3 barn, hvor mye fikk hvert 
barn?)

■ Klarer noen å finne ut hva den samme 
oppgaven blir til 15 : 5? (15 kroner 
skulle fordeles på noen barn. De fikk 
5 kroner hver. Hvor mange barn fikk 
penger?)

Nr. 7.38
Finn antall tårn som kan lages ut fra 
antall klosser og tårnenes høyde.

Illustrer gjerne koblingen til gjen-
tatt subtraksjon ved å spørre elevene 
om hvor mange klosser det er igjen 
etter at de har bygd 1 tårn, 2 tårn osv.

Illustrer også koblingen til gjentatt 
addisjon og multiplikasjon: At det blir 
10 tårn i eksemplet, fordi vi får 70 
klosser hvis vi legger sammen 7 
klosser 10 ganger, 7 ⋅ 10 = 70.

� Side 85
Nr. 7.39
Løs tekstoppgavene. De oppfordrer til 
divisjon som gjentatt subtraksjon. Tegn 
gjerne et snøre som en tallinje på tavla, 
og illustrer hvordan vi kapper drage-
snører som hopp nedover tallinjen:

07_14

Svaret blir da antall hopp. Det er 
utmerket om elevene kan gjøre dette 
på en tom tallinje, altså uten andre tall 
på tallinjen enn dem de hopper på. 
Elevene kan også gjerne fri seg fra 
tallinjen og kun skrive tallene som en 
tallfølge:

20→17→14→11→8→5→2

Nr. 7.40–7.42
Finn ut hvor mange dragesnører det 
kan lages av tauene. For å legge opp til 
gjentatt subtraksjon kan vi gjerne 
spørre hvor mye tau det er igjen etter 
at 1. 2. 3. osv. dragesnører er tatt fra 
tauet. Gjør det til den første eller de 
to første oppgavene, så kan elevene 
løse de resterende på egen hånd. Be 
dem skrive om hvor mye tau det 
eventuelt er igjen som rest.

Forenkling
Vis hvordan gjentatt subtraksjon kan 
illustreres på en tallinje som vist over, 
og la elevene løse alle oppgavene på 
denne måten. 

−3 −3 

13 20 19 18 17 16 15 14 
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Delestykker

7.37 Hvilke tall mangler?

a c

b d

7.38 Hvor mange tårn kan du lage?
a c e

b d f

Eksempel

· 5 = 15

15 : 5 =      15 :     = 5

4 · = 28

28 : 4 =      28 :     = 4

9 · = 54

54 : 9 =      54 :     = 9

· 2 = 18

18 : 2 =    18 :     = 2

Hvor mange tårn på 7 klosser  kan du lage? 
Skriv et delestykke.

70 : 7 = 10

21

40

35

20

32

63

70

Når tårnene blir 7 høye,
blir det 10 tårn.
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Svarið við b-lið verður þá fjöldi 
hoppa. Það er mjög gott ef nemend-
ur geta gert þetta á tómri talnalínu, 
þ.e. án annarra talna á talnalínunni 
en þeirra sem þeir lenda á í hverju 
hoppi. Nemendur geta að sjálfsögðu 
einnig losað sig við talnalínuna og 
skrifað tölurnar sem talnarunu:

20171411852

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 84 
Nr. 7.37
Nemendur skrifa dæmin upp og 
ljúka við reikniþríhyrningana. Biðjið 
þá að búa til reikningssögur sem 
passa við hin mismunandi dæmi. Það 
mun draga enn betur fram í dags-
ljósið tengslin milli margföldunar og 
deilingar.
■ Getið þið búið til orðadæmi sem 

passa við 3 • 5? (Til dæmis: 3 börn 
fá 5 krónur hvert. Hve mikið fá þau 
samtals?)

■ Hvernig hljóðar samsvarandi orða-
dæmi ef dæmið er 15 : 3?  
(15 krónum er skipt milli þriggja 
barna. Hve mikið fær hvert þeirra?)

■ Getur einhver fundið hvernig orða-
dæmið hljóðar ef dæmið er 15 : 5? 
(15 krónum er skipt milli nokkurra 
barna. Hvert þeirra fékk 5 krónur. 
Hve mörg voru börnin?)

Nr. 7.38
Nemendur eiga að finna hve marga 
turna af ákveðinni hæð má búa til 
úr tilteknum fjölda kubba.

Gott er að kennari sýni nem-
endum fram á tengslin við endur-
tekinn frádrátt með því að spyrja þá 
hve margir kubbar verði eftir þegar 
1 turn, 2 turnar o.s.frv. hafa verið 
byggðir.

Sýnið nemendum einnig fram á 
tengslin við endurtekna samlagningu 
og við margföldun: Turnarnir í sýni-
dæminu verða 10 talsins vegna þess 
að heildarfjöldi kubba er 70 kubbar 
ef 7 kubbar eru lagðir saman 10 
sinnum, 10 • 7 = 70.

 Bls. 85
Nr. 7.39
Nemendur eiga að leysa orða-
dæmin. Dæmin ýta undir deilingu 

Viðfangsefni
■ Tengsl margföldunar og 

deilingar
■ Deiling sem endurtekinn frá-

dráttur
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Hugmyndir	og	athugasemdir
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	 7.39 Markús þarf að klippa snæri  
  í flugdrekahala. 
	  Hver hali á að vera 3 m á lengd.
	  Snærið er 20 m.
	 a Hvað er eftir af snærinu þegar  
  Markús hefur klippt af því í

	 	 •	 2	hala?
	 	 •	 4	hala?

		 b Hve marga drekahala, sem eru 3 m á lengd, 
  getur hann búið til úr snærinu?

	 c Hve mikið snæri er þá afgangs?

	 7.40 Hve marga þriggja metra drekahala er hægt að búa til úr

	 a 15 m c 27 m

	 b 22 m d 34 m

	 7.41 Hve marga 5 m drekahala er hægt að búa til úr

	 a 20 m c 38 m 

	 b 26 m d 56 m

	 7.42 Hve marga 6 m drekahala er hægt að búa til úr

	 a 18 m c 42 m 

	 b 32 m d 58 m

saman. Summa þeirra er byrjunar-
talan. Síðan deila leikmenn til skiptis 
í töluna þar til annar þeirra fær 
töluna einn. Sá tapar spilinu.

Dæmi: Leikmaður 1 velur 26 og 
leikmaður 2 velur 22. Byrjunartalan 
verður þá 48.

Leikmaður 1 deilir með 2 og fær 24.
Leikmaður 2 deilir með 3 og fær 8.
Leikmaður 1 deilir með 4 og fær 2.
Leikmaður 2 getur aðeins deilt 

með 2 og fær 1 og hefur þar með 
tapað spilinu.

Þættir	á	fullri	ferð	(spil)
Nemendur geta spilað spilið á bls. 
71 í nemendabók nokkrum sinnum.

Erfiðari	verkefni	
Heilabrot
Á verkefnablöðum, 5,40a og b 
(Hve mikið af ávöxtum og Er pitsa 
afgangs?), 5.41 (Tjaldferð), 5.54–
5.60 (Upp á toppinn, Kínamúrinn, 
Anakondaslangan, Peningagátur, 
Sparnaður, Sælgætið hennar ömmu og 
Gátur um sælgæti og bakpoka), öll í 
verkefnahefti 5a, og 5.188 og 5.189 
(Orðadæmi 3 og 4) eru ýmis heila-
brot þar sem nota þarf deilingu.

Raunverkefni
Síðastur	að	fá	1	(spil)
Búnaður: Blýantur og pappír.

Spilið er fyrir tvo leikmenn. Það 
gengur út á að forðast að fá töluna 
1. Hvor leikmaður skrifar niður 
slétta tölu og síðan eru þær lagðar 

Þættir	(spil)
Búnaður: Spilastokkur.

Hver leikmaður fær sex spil. 
Fyrsti leikmaður margfaldar saman 
tvö af sínum spilum og segir svarið. 
Það er markmiðstalan sem allir 
reyna að búa til í þessari umferð.

Hver leikmaður velur þau af 
spilunum sínum, sem eru þáttur í 
markmiðstölunni, og leggur þau á 
borðið öllum til sýnis. Ef markmið-
stalan er 36 geta allir sem eru með 
1 (ás), tvist, þrist, fjarka, sexur, níur 
og 12 (drottningu) lagt þau spil á 
borðið. Hver leikmaður reiknar 
stigin sín með því að leggja saman 
öll spilin sem hann lagði niður. 
Summan er lögð við þá stigasummu 
sem leikmaðurinn átti fyrir.

Öllum spilunum er nú safnað 
saman, þau stokkuð og sex spil eru 
aftur gefin hverjum leikmanni. Sá 
vinnur sem er fyrstur að fá meira 
en 100 stig.

Afbrigði af þessu spili er að spila 
ákveðinn fjölda umferða, t.d. tíu, 
eða í fyrir fram ákveðinn tíma. Þá 
vinnur sá sem er með flest stig.
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	 7.43 Veldu tvö af rauðu spilunum og búðu til 
  úr þeim eina tölu.
	  Til dæmis getur þú
	
	  notað og

	  til að búa til töluna 12 eða 21.

	  Deildu í töluna með einu  
  af svörtu spilunum, t.d.             .
 

	 a Notaðu spilin og búðu til deilingardæmi þar sem  
  svarið er

   • 6 • 7 • 3 • 5

	 b Notaðu spilin og búðu til deilingardæmi þar sem  
  svarið verður

   • 8 • 14 • 15 • 18

7.44	  Það eru 52 spil í spilastokki.
	  Hve mörg spil fær hver leikmaður
	  ef spilunum er skipt milli

	 a tveggja leikmanna?

	 b þriggja leikmanna?

	 c fjögurra leikmanna?

	  d fimm leikmanna?

Deilingardæmið 
mitt er

12 : 3 = 4

Stundum verða 
spil afgangs!

Erfiðari	verkefni
Biðjið nemendur að finna öll deil-
ingardæmi, sem hægt er að búa til 
með spilunum efst á blaðsíðunni 
með svörunum í dæmi 7.43. Látið 
þá rökstyðja að þeir hafi fundið 
alla möguleikana. Líklega er best að 
gera það með því að fara skipulega í 
gegnum þá alla.

Hægt er að búa til 20 mismunandi 
tölur með rauðu spilunum og deila 
má í flestar þeirra með tölunum 2, 
3 og 4. Í hverjar er ekki hægt að 
deila?

Nr. 7.46
Nemendur leysa orðadæmin. Mælt 
er með að nemendur skrifi útreikn-
ingana án þess að tilgreint sé hvað 
tölurnar tákna en að þeir skrifi hins 
vegar svarið í einni málsgrein.

Auðveldari	verkefni
Gott er að nota peninga til að sýna 
deilingu. Kennari reynir einnig að 
sýna nemendum hvernig margföldun 
og deiling tengjast þannig að þeir 
geti notfært sér þekkingu í marg-
földunartöflum til þess að deila.

Í verkefni 7.43b eru svörin nokk-
uð þung. Gott getur verið að nem-
endur hjálpist að við að leysa þau.

Verkefni 7.44 má leysa á áþreifan-
legan hátt með því að nota spila-
stokk.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 86
Nr. 7.43
Nemendur búa til tveggja stafa tölur 
með því að raða saman tölum á 
rauðu spilunum. Síðan deila þeir í þá 
tölu með tölu af svörtu spili. Þannig 
búa þeir til deilingardæmi þar sem 
svörin í a-lið verða 6, 7, 3 eða 5. Í 
b-lið búa þeir á samsvarandi hátt til 
deilingardæmi með svörunum 8, 14, 
15 eða 18.

Nr. 7.44
Nemendur skipta spilum í spila-
stokk milli tveggja, þriggja, fjögurra 
og fimm leikmanna. Hve mörg spil 
fær hver og hve mörg spil verða 
afgangs?

 Bls. 87
Nr. 7.45
Nemendur leysa orðadæmið. Mælt 
er með að þeir skrái útreikningana 
án þess að tilgreint sé hvað tölurnar 
tákna en í lokin skrifi þeir svarið í 
einni málsgrein. Tilgangurinn með 
þessu er að nemendur tengi svarið 
við hinar hversdagslegu aðstæður 
sem lýst var í byrjun. Margir nem-
endur munu reikna þetta í huganum 
þannig að þeir þurfa ekki að skrá 
útreikningana til að finna svarið. 
Bendið nemendum á að ritun í 
stærðfræði þjónar tvenns konar 
tilgangi: Sumir skrá útreikningana 
niður til að gera lausn verkefna 
og þrauta auðveldari. Aðrir skrifa 
útreikninga til að annað fólk geti 
skilið hvernig reiknað var og hvers 
vegna svarið er rétt. Það er gagnlegt 
að geta útskýrt útreikningana fyrir 
bekkjarfélögum bæði munnlega og 
skriflega.

Viðfangsefni
■ Deiling og tengsl við  

margföldun
■ Orðadæmi, stærðfræði úr 

daglegu lífi
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5.44 (Spilaskífa fyrir kapphlaup með 
afgöngum), bæði í verkefnahefti 5a.
  

87

betaler de 65 kr. Prisene på varer de 
kan kjøpe, er:

Brus som koster 7 kr, og kjeks som 
koster 3 kr.

 Hva bestilte de, og hvor mange var 
de? 

Fasit:
De var 5 personer som kjøpte for 

13 kr hver. De kjøpte altså én brus og 
to kjeks hver.

Flere aktiviteter
Grubliser
På Kopioriginal 5.40, 5.41, 5.54–5.60, 
5.188, 5.189 i Kopiperm 5–7 finner 
dere mange forskjellige grublis-opp-
gaver der elevene må bruke divisjon.

Spill: Rest-kappløpet
Utstyr: Spillebrett, spillebrikke, 
spinner.

Spillebrettet finner dere på Kopi-
original 5.43 i Kopiperm 5–7 og spin-
neren på Kopioriginal 5.44 i Kopiperm 
5–7. 

07_15

Spillerne skal dele tallet de får på 
spinneren, på tallet som står på spille-
brettet. Hver spiller flytter fremover 
samme antall ruter som blir i rest. 

Spill: Bygge kvadrater
Utstyr: Prikkark med ca. 3 cm 
mellom prikkene. Divisjonsstykker 
står mellom fire prikker. Bruk even-

tuelt Kopioriginal 5.47 og 5.48 i Kopi-
perm 5–7 med ferdigutfylte divisjons-
oppgaver eller Kopioriginal 5.49 i 
Kopiperm 5–7 med tomme felt. Kopi-
originalene er to varianter av spillet 
med forskjellig vanskegrad. 

Spillerne skal sette en strek mellom 
to punkter på arket annenhver gang. 
Den som setter siste strek slik at en 
divisjonsoppgave blir rammet inn 
(bygd et kvadrat), skal svare på regne-
stykket som står i ruta. Dersom hun 
svarer riktig, får hun fargelegge ruta i 
sin farge. Den som til slutt har flest 
ruter i sin farge, vinner. 

07_16
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Tekstoppgaver med multiplikasjon 
og divisjon

7.45 Hvor mange glass må Eva selge for å tjene 60 kroner?

7.46 Ni barn drar på tivoli. De betaler 72 kroner for 
å komme inn.

a Hvor mye betaler hvert barn?

Inne på tivoliet kjøper de ni barna en is hver 
til 6 kroner per stk.

b Hva koster det til sammen?

Fire av barna prøver pilkast. De betaler 15 kroner hver.

c Hvor mye betaler de til sammen?

Åtte av barna kjøper seg brus. Det koster 64 kroner 
til sammen.

d Hva koster én brus?

Eksempel

Eva selger saft. Hun tar 5 kroner per glass. 
Nå har hun solgt 8 glass.
Hvor mye har hun tjent?

5 · 8 = 40
Hun har tjent 40 kroner

60 : 5 = 
Hun må selge glass

Mine ideer
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Leikmenn eiga að deila með tölunni, 
sem þeir fá á spilaskífunni, í töluna 
sem er á spilaborðinu. Síðan flytja 
þeir spilapeninginn áfram um eins 
marga reiti og afgangurinn úr deil-
ingardæminu segir til um.

Búa	til	ferninga	(leikur)
Búnaður: Punktablað með punktum 
með 3ja cm millibili. Deilingardæmi 
eru skráð milli fjögurra punkta. 
Nota má verkefnablað 5.47 og 
5.48 (Búa til ferninga 1 og 2) þar 
sem búið er að skrifa deilingar-
dæmin í bilin eða verkefnablað 
5.49 (Punktablað) þar sem bilin milli 
punktanna eru tóm. Verkefnablöðin, 
sem eru í verkefnahefti 5a, geyma 
tvö misþung afbrigði af spilinu.

Leikmenn draga strik milli tveggja 
punkta á blaðinu til skiptis. Sá sem 
dregur síðasta strikið kringum 
deilingardæmi (býr til ferning) á að 
reikna dæmið inni í ferningnum. Ef 
svarið verður rétt má leikmaðurinn 
lita reitinn í sínum lit. Sá vinnur sem 
á flesta reiti í lokin.
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Orðadæmi	í	margföldun	og	deilingu

	 7.45 Hve mörg glös þarf Eva að selja til að fá 60 krónur?

	 7.46 a  Níu börn fara í Tívolí í Kaupmannahöfn.  
   Aðgangurinn fyrir þau öll kostar 72 danskar krónur. 
   Hvað þarf hvert barn að borga?

	 b	 Inni í Tívolí kaupa öll börnin níu einn ís hvert.  
  Hver ís kostar 6 danskar krónur. 
  Hvað kostar ísinn alls?

	 c	 Fjögur börn prófa pílukast. Þau borga 15 danskar  
  krónur hvert. 
  Hve mikið borga þau samtals.

	 d Átta af börnunum kaupa sér blöðru.  
  Þær kosta 64 danskar krónur samtals. 
  Hvað kostar einn blaðra?

Sýnidæmi

Eva er að selja ávaxtasafa. Hún tekur  
5 krónur fyrir glasið.
Hún er búin að selja 8 glös.
Hve margar krónur hefur hún unnið sér inn?

8 • 5 = 40
Hún hefur unnið sér inn 40 krónur.

60 : 5 =
Hún þarf að selja     glös.

 
 

Raunverkefni
Heilabrot
Á verkefnablöðum 5.40a og b 
(Hve mikið af ávöxtum? og Er pitsa 
afgangs?), 5.41 (Tjaldferð), 5.54–
5.60 (Upp á toppinn, Kínamúrinn, 
Anakondaslangan, Peningagátur, 
Sparnaður, Sælgætið hennar ömmu og 
Gátur um sælgæti og bakpoka), öll í 
verkefnahefti 5a, og 5.188 og 5.189 
((Orðadæmi 3 og 4) eru ýmis heila-
brot þar sem nota þarf deilingu. 

Kapphlaup	með		
afgöngum	(spil)
Búnaður: Spilaborð, spilapeningur, 
spilaskífa.

Spilaborðið má fá á verkefnablaði 
5.43 (Kapphlaup með afgöngum) 
og spilaskífuna á verkefnablaði 

Heilabrot
Á kaffihúsi:

Nokkrir vinir eru á kaffihúsi. Allir 
kaupa það sama. Þeir borga samtals 
650 kr. Verð varanna sem þeir geta 
keypt er:

Gos kostar 70 kr. og kexkaka 30 kr.
Hvað pöntuðu þeir og hvað voru 

vinirnir margir?

Lausn:
Vinirnir voru 5 talsins og keyptu 

fyrir 130 kr. hver. Þeir keyptu því 
eina gosflösku og tvær kexkökur 
hver.

Ath. Verkefnið má einfalda með því 
að taka 0 aftan af tölunum.
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7.47	  Þrjú börn vinna fyrir  
  nágrannana. Fyrir það  
  fá þau 465 krónur.
	  Þau skipta peningunum jafnt.
	  Hvað fær hvert þeirra?

	 7.48 Fjögur börn eiga að skipta  
  jafnt 144 krónum.
	  Hvað fær hvert þeirra?

Sýnidæmi

Þrjú börn skipta milli sín 132 krónum.
Hve margar krónur fær hvert barn?

 

Ég læt hvern hafa 10 krónur.
Þá er búið að skipta 30 kr.

Síðan læt ég hvern hafa  
10 krónur nokkrum sinnum.

Hvert barn fær 44 krónur.

Ég byrja með 40 krónur 
handa hverjum!

Og síðan 4 kr.  
handa hverjum.

 

  132 : 3
–  30
  102
–  30
   72
–  30
   42
–  30
   12
–  12
    0

10

10

10

10

 4
44

  132 : 3
– 120
   12
–  12
    0

40

 4
44

Ég hugsa þannig:
Ég hugsa svona:

vegna er reikningsaðferð nemenda-
bókarinnar þýðingarmikill grunnur 
fyrir nemendur til að þeir geti lært 
hefðbundnu reikningsaðferðina með 
skilningi.

Nr. 7.47
Nemendur skipta peningunum jafnt 
milli þriggja barna. Þetta má gera á 
mjög marga mismunandi vegu þann-
ig að rétt er að leyfa nemendum 
að finna eigin aðferðir til þess, t.d. 
með því að „giska og kanna málið“ 
eða með því að láta hvern ein-
stakling hafa minni upphæðir í einu 
í áföngum. Einhverjir nemendur 
munu byrja að láta hvern hafa háar 
upphæðir, t.d. 100 kr. Þá hverfa 300 
kr. úr pottinum og eftir eru 165 
kr. til skiptanna. Aðrir nemendur 

auðvelt sé að hafa yfirsýn yfir hvern-
ig lausn dæmisins fleygir fram. Með 
því að skipta upphæð eins og gert 
er í sýnidæminu felst í deilingunni 
tvenns konar reikningur: Annar til 
að finna hve miklu er skipt milli 
einstaklinganna og hinn til að finna 
hvaða upphæð er eftir í pottinum til 
skiptanna hverju sinni. 

Með þessari aðferð nálgast maður 
smám saman hina „hefðbundnu“ 
aðferð í deilingu. Í 6. bekk munu 
nemendur nota kostina við það að 
geta skipt eins hárri upphæð og 
hægt er í byrjun (til að sleppa við 
að draga oft frá), skrifa þannig skipt-
inguna í eins fáum þrepum og hægt 
er. Hér er því verið að byggja brú 
milli aðferða nemenda og hinnar 
hefðbundnu reikningsaðferðar. Þess 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 88
Sýnidæmi
Í dæminu á að skipta peningum jafnt 
milli þriggja barna. Þetta má gera 
á marga mismunandi vegu. Því er 
rétt að leyfa nemendum finna eigin 
aðferðir til þess. 

Einhverjir nemendur geta notað 
aðferðina „giska og kanna málið“, 
þ.e. að giska á svarið og kanna síðan 
hvort það er rétt. Kennari giskar 
t.d. á 50 kr. Það verða þá 3 • 50 
= 150, þ.e.a.s. of mikið. Þá giskar 
kennari á 40 kr. Það verða 3 • 40 = 
120, þ.e.a.s. 12 krónum of lítið.  
12 : 3 = 4; ef hann giskar á 44 fær 
hann út að 3 • 44 er jafnt og 3 • 40 
+ 3 • 4 sem samtals er jafnt og 132.

Einnig má nota önnur form deil-
ingar eins og í sýnidæminu. Ef nem-
endur gera það skiptir miklu að þeir 
fái að skipta með tölum sem þeir 
velja sjálfir og í þeirri röð sem þeir 
vilja. Einhverjir munu byrja með eins 
stórar tölur og hægt er, þ.e. 40 kr. 
eins og hægra megin í sýnidæminu. 
Þá er búið að skipta 120 kr. og 
eftir eru 12 kr. til skiptanna. Aðrir 
munu byrja á lægri upphæðum, t.d. 
10 kr. Þá hverfa 30 úr pottinum 
og 102 kr. eru til skiptanna. Báðar 
aðferðirnar eru að sjálfsögðu réttar. 
Þeir sem skipta lægri upphæðum fá 
léttari margföldunardæmi en fleiri 
frádráttardæmi og gera þetta í fleiri 
skrefum. Smám saman er stefnt að 
því að nemendur finni hvaða tölum 
er heppilegt að skipta þannig að 
útreikningarnir verði sem auðveld-
astir.

Biðjið nemendur að útskýra 
aðferðir sínar hver fyrir öðrum, 
annars vegar til þess að þeir öðlist 
betri skilning á eigin aðferðum 
og annarra og hins vegar til að fá 
ábendingar eða vísbendingar um 
hvernig megi gera eigin aðferðir 
skilvirkari. Eitt hið gagnlegasta í 
byrjun er að finna hvernig gera má 
útreikningana þannig úr garði að 

Viðfangsefni
■ Deiling í þriggja stafa tölur
■ Orðadæmi, stærðfræði úr 

daglegu lifi
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– 90 : 5 = 18 vegna þess að 100 : 5 
er 20 og 90 er tveimur fimmum 
minna en 100.

Nr. 7.50–7.54
Nemendur leysa orðadæmin. Biðjið 
nemendur þá að segja til um hvað 
þeir vilja gera við afganginn.

Auðveldari	verkefni
Kennari tengir deilinguna á bls. 88 
við á peninga. Ef nauðsyn krefur 
má fá nemendum í hendur kennslu-
peninga (sjá verkefnablöð 5.182 og 
5.183 (Myntir og Myntir og seðlar)). 
Til reiðu þurfa að vera ýmsar mynt-
ir og peningaseðlar þannig að þeir 
geti smám saman skipt hærri upp-
hæðum í lægri sem passa betur við 
dæmið hverju sinni. Til dæmis geta 
nemendur byrjað á fyrra dæminu á 
bls. 88 með því að láta hvern ein-
stakling hafa 100 krónur. Síðan geta 
þeir skipt hundraðkalli í tvo fimm-
tíukalla þannig að láta má hvern hafa 
fimmtíukall. Að lokum geta þeir 
skipt tíkalli í tvo fimmkalla þannig að 
einn fimmkall sé til handa hverjum.

Noti nemendur áþreifanleg hjálp-
artæki er mikilvægt að þeir reyni 
eftir á að skrifa og teikna hvernig 
þeir leystu dæmin.

Erfiðari	verkefni	
Kennari breytir tölunum í dæm-
unum á bls. 89 í fjögurra stafa tölur.

Raunverkefni
Búa	til	deilingardæmi
Nemendur búa til deilingardæmi 
með spilum, sbr. verkefni 7.43 á 
bls. 86, en að þessu sinni búa þeir 
til þriggja stafa tölur sem deilt er í 
með tölunum á svörtu spilunum.

Þættir	og	margfeldi	(spil)
Búnaður: Hundraðtafla (verkefna-
blað 5.179 (Hundraðtafla)).

Spilið er fyrir tvo leikmenn. 
Annar velur sér slétta tölu á spila-
brettinu og krossar yfir hana með 
sínum lit. Hinn á að velja tölu sem 
er annaðhvort þáttur í fyrrnefndu 
tölunni eða margfeldi af henni.

Þetta spil er afbrigði af spilinu 
Þættir á fullri ferð á bls. 71.

89

 7.49 Í Stóraskóla eiga 90 nemendur að byrja í 4. bekk. 
  Hve margir verða í hverri bekkjardeild ef nemendum  
  verður skipt í

 a 2 bekkjardeildir?

 b 3 bekkjardeildir?

 c 5 bekkjardeildir?

 7.50 Fjórir kylfingar eiga  
  að skipta 150 golfkúlum.
  Hve margar kúlur fær hver?

 7.51 Fimm systkini fá 600 frímerki að gjöf  
  frá frænda sínum. Þau eiga að skipta  
  frímerkjunum jafnt á milli sín.
  Hve mörg frímerki fær hvert þeirra?

 7.52 Nornahópurinn safnaði 216 karamellum  
  á öskudaginn. 
  Í hópnum voru 8 krakkar.
  Hve margar karamellur fékk hver krakki? 

 7.53 Í skóla nokkrum eru 190 börn. Þau eiga að fara með 
  rútum í skólaferðalag og skipta sér jafnt á 5 rútur.
  Hve mörg börn verða í hverri rútu?

 7.54 Bók er 255 blaðsíður. Egill ætlar að lesa hana  
  á þremur dögum.
  Hann les jafn margar blaðsíður dag hvern.
  Á hvaða blaðsíðu byrjar hann 

 a  á öðrum degi?

 b á þriðja degi?

Nr. 7.48
Skipta má peningunum jafnt milli 
fjögurra barna á ýmsa vegu. Til við-
bótar þeim aðferðum, sem nefndar 
eru hér á undan, geta nemendur 
helmingað töluna tvisvar (144 : 2 = 
72; 72 : 2 = 36).

 Bls. 89
Nr. 7.49 
Nemendur leysa deilingardæmin. 
Biðjið þá að útskýra lausnaleiðir 
sínar hver fyrir öðrum og fylgist 
með hvernig þeir notfæra sér stað-
reyndaþekkingu sína á tölum og 
reikningi:
– 90 : 2 er 45 vegna þess að 45 + 

45 = 90
– 90 : 3 er 30 vegna þess að 90 er 

9 tugir og 9 : 3 = 3

munu byrja á litlum upphæðum, t.d. 
10 kr. Þá hverfa 30 kr. úr pottinum 
og eftir eru 435 kr. Áríðandi er að 
nemendur skrái útreikningana yfir 
það sem skipt er og það sem eftir 
er til skiptanna á skipulegan hátt. 
Það má t.d. gera eins og eftirfarandi 
útreikningar sýna (en byrjað er á því 
að láta hvern einstakling hafa 20 kr., 
því næst 1 kr.)
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Matematisk innhold
■ Divisjon av flersifret tall
■ Tekstoppgaver, praktisk 

matematikk

Hva skal gjøres?
� Side 88
Eksempelrute
Fordel pengene likt på de tre barna. 
Dette kan gjøres på svært mange 
måter, så la elevene finne metoder selv:

Noen kan bruke ”gjett og sjekk”: Jeg 
gjetter på 50 kr. Det blir 50  3 = 150, 
altså for mye. Jeg gjetter på 40 kr. Det 
blir 40  3 = 120, altså 12 kroner for 
lite. 12 : 3 er 4, så hvis jeg gjetter på 44, 
får jeg at 44  3 er det samme som 40  
3 + 4 3 som til sammen er 132.

Vi kan også bruke andre former for 
fordeling, slik det er illustrert i eks-
emplene. Da er det viktig at elevene 
får fordele de summene de ønsker, i 
den rekkefølgen de ønsker. Noen vil 
starte med så store beløp som mulig, 
altså 40 kr som i eksemplet til høyre. 
Da forsvinner 120, og det er igjen 12 
til fordeling. Andre vil starte med små 
beløp, som 10 kroner. Da forsvinner 
30 fra potten, og det er igjen 102. 
Begge deler er greie. De som deler 
små beløp, får enklere gangestykker, 
men det blir mer subtraksjon. Etter 
hvert er målet at elevene lærer seg å 
finne hvilke tall det kan være lurt å 
fordele slik at det blir enklest regning.

Elevene bør i disse første oppgavene 
få løse oppgavene som de vil. Be dem 
forklare metodene sine for hverandre, 
både for å få økt forståelse for egne og 
andres metoder og for å få tips til effek-
tivisering av egen metode. Det som kan 
være særlig nyttig i starten, er å finne 
oversiktlige måter å føre utregningen 
på. Ved å fordele beløp som vist i eks-
emplet, blir divisjonen som å føre to 
regnskap: Ett for hvor mye som for-
deles til den enkelte, og ett som viser 
beløpet som er i potten. 

Denne fordelingsmåten gir en 
gradvis tilnærming til standardalgo-
ritmen. I eksemplet til høyre fordeles 
først det største antall tiere. På den 
måten blir de beregningene som 
gjøres, helt like det de er med stan-
dardalgoritmen. Forskjellen er at vi 
fører svaret annerledes, og at vi her 
skriver tallene fullt ut, ikke bare sifre 

som i standardalgoritmen. Det vi 
oppnår med det, er at metoden blir 
mer fleksibel (elevene kan fordele 
annerledes), og at metoden blir mye 
enklere å forstå. På 6. trinn vil elevene 
arbeide med de fordelene det gir å 
dele ut så mye som mulig i starten 
(for å slippe mye subtraksjon), med å 
skrive dette på en fortettet måte og 
deretter med standardalgoritmen. 
Det som gjøres her, danner en over-
gang fra elevenes metoder til den offi-
sielle og mer effektive algoritmen. 
Dette er dermed et viktig grunnlag 
for at elevene da vil lære standard-
algoritmen med forståelse.

Nr. 7.47
Fordel pengene likt på de tre barna. 
Dette kan gjøres på svært mange 
måter, så la elevene finne metoder selv, 
som ”gjett og sjekk” eller fordeling: 
Noen vil da starte med store beløp, for 
eksempel 100 kr. Da forsvinner 300 kr, 

og det er igjen 165 kr til fordeling. 
Andre vil starte med små beløp, som 
10 kr. Da forsvinner 30 kr fra potten, 
og det er igjen 435 kr. Det som er 
viktig, er at elevene fører ordentlige 
regnskap over det som fordeles, og det 
som er igjen til fordeling. Det kan for 
eksempel gjøres på denne måten (Her 
er det startet med å fordele 20 kr til 
hver, deretter fordeles 1 kr til hver):

465 : 3
60 20

405
3 1

402
300 100
102
90 30
12
12 4
0 155

7 • Multiplikasjon og divisjon
88

7.47 Tre barn hjelper naboene sine. 
For det får de 465 kroner.

De deler pengene likt.
Hvor mye får hver av dem?

7.48 Fire barn skal dele 144 kroner.
Hvor mye får hver av dem?

Eksempel

3 barn deler 132 kroner.
Hvor mye får hver?

Jeg gir 10 kr til hver. 
Da fordeles 30 kr.

Så gir jeg 10 kr til hver flere
ganger.

Hvert barn får 44 kroner

Jeg starter med 40 kr
til hver!

Og så 4 kr til slutt.

132 : 3
– 30

102
– 30

72
– 30

42
– 30

12
– 12

0

10

10

10

10

4
44

132 : 3
– 120

12
– 12

0

40

4
44

Jeg tenker slik:
Jeg tenker slik:
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7 • Margföldun og deiling
90

	 7.55 Eva keypti fiskabúr sem tekur 
	  400 lítra af vatni.
	  Hún fyllir það með því að nota  
  5 lítra fötu.
	  Hún hellir 10 fötum af vatni í fiskabúrið.

	 a Hve mörgum lítrum af vatni er hún þá búin  
  að hella í búrið?

	 b Hve marga lítra vantar upp á að búrið sé fullt?

	 c Eva hellir 16 vatnsfötum í viðbót. 
  Hve marga lítra vantar nú upp á að búrið sé fullt?

	 d Hve mörgum vatnsfötum þarf hún að bæta við  
  til að fylla búrið?

	 e Eva er búin að hreinsa fiskabúrið og þarf  
  að fylla það að nýju. 
  Nú notar hún fötu sem tekur 7 lítra.

	  Hve margar slíkar vatnsfötur þarf  til að fylla búrið?

	 7.56 Geir á fiskabúr sem tekur 750 lítra af vatni.
	  Hann notar 12 lítra fötu
	  og hellir 20 sinnum úr henni í búrið.

	 a Hvað er hann þá búinn að hella miklu vatni í búrið?

	 b Hve marga lítra vantar þá til að fylla búrið?

	 c Hve margar vatnsfötur þarf þá til að fylla búrið.

– reikna út hve mikið vatn það er 
hverju sinni,

– reikna út hve marga lítra vantar 
upp á að fylla fiskabúrið.

Í lokin leggja þeir saman fjölda fatna.
Nemendur geta teiknað sér til 

hjálpar eftir því sem útreikningunum 
fleygir fram en gott er ef þeir geta 
smám saman látið nægja að nota 
einungis tölustafi. Þeir geta valið 
fáar fötur í einu en þá þarf oftar 
að draga frá. Kennari reynir að fá 
nemendur til að notfæra sér stað-
reyndaþekkingu á margföldunar-
töflum sem þeir hafa á valdi sínu. 
Það er til dæmis auðvelt að taka 10 
fötur í einu.

Mikilvægt er að nemendur noti 
nægan tíma fyrir verkefni 7.55 þann-

 Bls. 91 Upprifjun
Upprifjun
Kennari rifjar sameiginlega upp 
með nemendum þá námsþætti sem 
fengist hefur verið við í þessum 
kafla og hvað þeir hafa lært af nýju 
efni. Reynið að fá nemendur til að 
útskýra og koma með dæmi um 
mismunandi aðferðir í margföldun 
og deilingu.

Auðveldari	verkefni
Farið með nemendum yfir deilingar-
dæmið um að fylla fiskabúr skref 
fyrir skref. Látið þá velja úr hve 
mörgum fötum þeir vilja hella í 
hverju skrefi. Í hvert sinn þurfa þeir 
að:
– hafa yfirlit yfir úr hve mörgum 

fötum er hellt,

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 90
Nr. 7.55
Nemendur leysa orðadæmin. 
Deilingardæmin fela í sér endur-
tekinn frádrátt þar sem spurt er t.d. 
hve oft 5 gengur upp í 400. Dæmin 
í a-, b- og c-lið beina nemendum að 
aðferðinni sem notuð var á opnunni 
á undan.
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Matematisk innhold
■ Divisjon med flersifrede tall
■ Tekstoppgaver, praktisk 

matematikk

Hva skal gjøres?
� Side 90
Nr. 7.55
Løs tekstoppgavene. Dette er 
målingsdivisjon der det spørres etter 
hvor mange ganger 5 går i 400. Opp-
gave a, b og c henviser elevene til en 
fremgangsmåte som den brukt på 
forrige side:

10 bøtter tilsvarer 50 liter, og dermed 
mangler det 350 liter på at akvariet 
blir fullt. Med 16 bøtter til, altså 80 
liter, mangler det 270 liter på at 
akvariet er fullt. Elevene kan deretter 
fortsette på forskjellige måter for å 
besvare d, for eksempel:

Noen elever vil kunne regne oppgave 
d i hodet ved å tenke at 5  8 er 40. 
Dette er helt i orden.

Finn også antall 7-liters bøtter som 
trengs til å fylle akvariet på 400 liter.

Nr. 7.56
Finn antall 12-liters bøtter som trengs 
til å fylle et akvarium på 750 liter. 

� Side 91
Oppsummering 
Ta en felles gjennomgang av det dere 
har arbeidet med i dette kapitlet, og 
hva elevene har lært av nye ting. Det 
er fint hvis elevene kan forklare og 
komme med praktiske eksempler på 
de ulike variantene av multiplikasjon 
og divisjon.

Forenkling
Gå gjennom fordelingen/oppfyllingen 
av akvariet trinn for trinn. La elevene 
velge hvor mange bøtter de vil fylle 

oppi i hver omgang. De må til hver 
omgang 
– holde styr på hvor mange bøtter 

som helles oppi
– regne ut hvor mye vann de da 

heller oppi
– regne ut hvor mye mer vann det er 

plass til i akvariet

Til slutt adderes antall bøtter.
Elevene kan gjerne tegne under-

veis, men det er en fordel om de kan 
gå gradvis over til å bare bruke sym-
boler. De må gjerne ta et lite antall 
bøtter om gangen, men det blir da 
mer subtraksjon. Forsøk å få elevene 
til å utnytte faktakunnskaper de har 
innen gangetabellene. Det er for 
eksempel enkelt å ta 10 bøtter om 
gangen.

Det er viktig at elevene bruker nok 
tid på oppgave 7.55, slik at vi sikrer at 
de regner med forståelse. Det er ikke 

400 : 5
50 10

350
80 16

270

400 : 5
50 10

350
80 16

270
70 14

200
100 20
100
100 20

0 80

7 • Multiplikasjon og divisjon
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7.55 Eva har kjøpt et akvarium som 
tar 400 liter vann.
Hun fyller det med ei 5-litersbøtte.

Hun heller oppi 10 bøtter vann 
i akvariet.
a Hvor mange liter vann har hun helt i da?

b Hvor mange liter vann mangler på at akvariet er fullt?

Hun heller oppi 16 bøtter til.
c Hvor mange liter vann mangler på at akvariet er fullt?

d Hvor mange bøtter må hun helle oppi i alt for 
å fylle akvariet?

Eva har rengjort akvariet og skal fylle det på nytt. 
Nå bruker hun ei bøtte som rommer 7 liter.

e Hvor mange bøtter må hun helle oppi i alt for 
å fylle akvariet?

7.56 Geir har et akvarium med plass til 750 liter vann. 
Han bruker ei 12-litersbøtte til å fylle det med vann.
Han heller oppi 20 bøtter med vann.

a Hvor mange liter har han da helt oppi akvariet?

b Hvor mange liter vann mangler på at akvariet er fullt?

c Hvor mange bøtter må han helle oppi i alt for 
å fylle akvariet?
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Tíu vatnsfötur samsvara 50 lítrum. 
Þá vantar 350 lítra upp á að fiska-
búrið verði fullt. Með 16 vatnsföt-
um í viðbót, þ.e. 80 lítrum, vantar 
270 lítra til að fylla fiskabúrið. 
Nemendur halda áfram og fara mis-
munandi leiðir til að svara d-lið, t.d.:

90

Matematisk innhold
■ Divisjon med flersifrede tall
■ Tekstoppgaver, praktisk 

matematikk

Hva skal gjøres?
� Side 90
Nr. 7.55
Løs tekstoppgavene. Dette er 
målingsdivisjon der det spørres etter 
hvor mange ganger 5 går i 400. Opp-
gave a, b og c henviser elevene til en 
fremgangsmåte som den brukt på 
forrige side:

10 bøtter tilsvarer 50 liter, og dermed 
mangler det 350 liter på at akvariet 
blir fullt. Med 16 bøtter til, altså 80 
liter, mangler det 270 liter på at 
akvariet er fullt. Elevene kan deretter 
fortsette på forskjellige måter for å 
besvare d, for eksempel:

Noen elever vil kunne regne oppgave 
d i hodet ved å tenke at 5  8 er 40. 
Dette er helt i orden.

Finn også antall 7-liters bøtter som 
trengs til å fylle akvariet på 400 liter.

Nr. 7.56
Finn antall 12-liters bøtter som trengs 
til å fylle et akvarium på 750 liter. 

� Side 91
Oppsummering 
Ta en felles gjennomgang av det dere 
har arbeidet med i dette kapitlet, og 
hva elevene har lært av nye ting. Det 
er fint hvis elevene kan forklare og 
komme med praktiske eksempler på 
de ulike variantene av multiplikasjon 
og divisjon.

Forenkling
Gå gjennom fordelingen/oppfyllingen 
av akvariet trinn for trinn. La elevene 
velge hvor mange bøtter de vil fylle 

oppi i hver omgang. De må til hver 
omgang 
– holde styr på hvor mange bøtter 

som helles oppi
– regne ut hvor mye vann de da 

heller oppi
– regne ut hvor mye mer vann det er 

plass til i akvariet

Til slutt adderes antall bøtter.
Elevene kan gjerne tegne under-

veis, men det er en fordel om de kan 
gå gradvis over til å bare bruke sym-
boler. De må gjerne ta et lite antall 
bøtter om gangen, men det blir da 
mer subtraksjon. Forsøk å få elevene 
til å utnytte faktakunnskaper de har 
innen gangetabellene. Det er for 
eksempel enkelt å ta 10 bøtter om 
gangen.

Det er viktig at elevene bruker nok 
tid på oppgave 7.55, slik at vi sikrer at 
de regner med forståelse. Det er ikke 

400 : 5
50 10

350
80 16

270

400 : 5
50 10

350
80 16

270
70 14

200
100 20
100
100 20

0 80
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7.55 Eva har kjøpt et akvarium som 
tar 400 liter vann.
Hun fyller det med ei 5-litersbøtte.

Hun heller oppi 10 bøtter vann 
i akvariet.
a Hvor mange liter vann har hun helt i da?

b Hvor mange liter vann mangler på at akvariet er fullt?

Hun heller oppi 16 bøtter til.
c Hvor mange liter vann mangler på at akvariet er fullt?

d Hvor mange bøtter må hun helle oppi i alt for 
å fylle akvariet?

Eva har rengjort akvariet og skal fylle det på nytt. 
Nå bruker hun ei bøtte som rommer 7 liter.

e Hvor mange bøtter må hun helle oppi i alt for 
å fylle akvariet?

7.56 Geir har et akvarium med plass til 750 liter vann. 
Han bruker ei 12-litersbøtte til å fylle det med vann.
Han heller oppi 20 bøtter med vann.

a Hvor mange liter har han da helt oppi akvariet?

b Hvor mange liter vann mangler på at akvariet er fullt?

c Hvor mange bøtter må han helle oppi i alt for 
å fylle akvariet?
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Einhverjir nemendur munu geta 
reiknað d-lið í huganum með því að 
hugsa þannig: 5 • 8 eru 40. Þá þarf 
10 • 8 fötur (þ.e. 80 fötur) til að 
fylla upp í 400. Þessi aðferð er auð-
vitað í fínu lagi.

Loks finna nemendur hve margar 
7-lítra fötur þarf til að fylla fiska-
búrið.

Nr. 7.56
Nemendur finna hve margar 12-lítra 
fötur þarf til að fylla fiskabúr sem 
tekur 750 lítra.

Viðfangsefni
■ Deiling með tveggja stafa 

tölum í þriggja stafa tölur
■ Orðadæmi, stærðfræði úr 

daglegu lífi



91

91

upprifjun 

Margföldun

 Við margföldum þegar við
	 •	 erum	með	jafn	stór	söfn

	 •	 höfum	rúðunet

 Þegar við margföldum tveggja stafa tölu
 er hægt að skipta tveggja stafa tölunni upp.

 14 · 6

Deiling

 Þegar við deilum safni 

	 •	 er	fyrir	fram	ákveðið	hve margir eiga að fá  
  úr safninu og allir fá jafnt.

  Hvað fær hver krakki?

	 •	 er	fyrir	fram	ákveðið	hve marga hluti
  hver og einn á að fá úr safni
  og allir eiga að fá jafnt.

  Hve margir verða eggjabakkarnir?

3 · 4 = 12

 4 · 6 = 24

10 · 6 = 60

14 · 6 = 84

6

10 4

12 : 3 = 4

18 : 6 = 3

5 · 3 = 153

5

Leikmenn leggja spilapeninga, hver 
í sínum lit, á byrjunarreitinn. Þeir 
ákveða hvaða margföldunartöflu skal 
nota, t.d. 5-töfluna. Því hærri marg-
földunartafla sem valin er því lengri 
þarf brautin að vera. 

Hver leikmaður dregur tvö spil, 
raðar tölunum saman og býr til 
tveggja stafa tölu. Nú deilir hann í 
töluna með 5 og finnur afganginn. Ef 
hann dregur t.d. 2 og 6 getur hann 
búið til 26; 26 : 5 = 5 og afgangur 
er 1. Hinn möguleikinn er að búa til 
töluna 62; 62 : 5 = 12 og afgangur 
er 2. Leikmaður flytur spilapening 
sinn um eins marga reiti og afgang-
urinn segir til um. Í þessu tilviki 
borgar sig því að mynda töluna 62 
frekar en 26.

Sá vinnur sem er fyrstur í mark.

ig að tryggt sé að þeir skilji útreikn-
ingana. Það er ekkert stórmál þótt 
þeir nái ekki að reikna dæmið í e-lið 
eða verkefni 7.56.

Erfiðari	verkefni	og	raunverk-
efni
Kapphlaup	með	afgöngum	(með	
spilastokki)
Búnaður: Spilastokkur með spil-
unum 1–9 eða teningar.

Nemendur spila saman tveir og 
tveir eða í smáhópum. Þeir búa til 
„braut“ úr um það bil 20–40 reitum 
frá byrjunarreit í mark.

Byrjunar-

reitur
… Mark

Hugmyndir	og	athugasemdir
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Próf

	 1 Reiknaðu dæmin.

	 a 5 · 2 b    c

	  6 · 3

	  9 · 3

	  3 · 4

	 2 Reiknaðu dæmin.

	 a 12 : 2 b    c

	  18 : 2

	  21 : 3

	  16 : 4

	 3 Búðu til dæmi og reiknaðu þau.

	 a Stelpa keypti fjórar litlar blöðrur.
	  Þær kostuðu 6 krónur stykkið.
	  Hvað þarf stelpan að borga?

		 b Strákur kaupir sex stórar blöðrur. 
  Þær kosta 9 krónur stykkið. 
  Hvað þarf strákurinn að borga?

	 c Fín frú kaupir litlar blöðrur.
	  Hún borgar 72 krónur alls.
	  Hvað keypti hún margar blöðrur?

	 d Flottur karl kaupir sjö litlar og  
  sjö stórar blöðrur. 
  Hvað þarf hann að borga?

	   7 · 5

	   4 · 6

	   8 · 6

	  10 · 7

	

	  9 · 5

	  7 · 7

	  4 · 9

	  9 · 8

	

	  24 : 3

	  30 : 5

	  42 : 6

	  60 : 6

	

	  28 : 7

	  56 : 8

	  45 : 9

	  63 : 9

BLÖÐRUR

litlar 6 kr.

stórar 9 kr.

Látið nemendur snúa sér að 
æfingasíðu 1 á bls. 94 eigi þeir í 
erfiðleikum með prófið. Síðan geta 
þeir tekið til við þær blaðsíður í 
æfingaheftinu, sem vísað er til, eða 
byrjað á æfingasíðu 2.

Erfiðari	verkefni	og	raunverk-
efni
Nemendur, sem ráða vel við prófið, 
geta snúið sér beint að æfingasíðu 
2 og 3 á bls. 95 og 96 og þar næst 
tekið fyrir þær blaðsíður í æfinga-
heftinu sem vísað er til. Ef æfinga-
heftið er ekki fyrir hendi geta nem-
endur unnið Geturðu þetta?-síðuna, 
á bls. 97, eða einhver verkefnanna 
sem gerð hefur verið tillaga um fyrr 
í þessum kafla.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 92 Próf
Nr. 1
Nemendur leysa margföldunar-
dæmin.

Nr. 2
Nemendur leysa deilingardæmin.

Nr. 3
Nemendur leysa orðadæmin. Þeir 
skrifa þau sem talnadæmi og skrá 
svarið í einni setningu.

 Bls. 93 Próf, framhald
Nr. 4
Nemendur finna fjölda reita í rúðu-
netunum.

Nr. 5
Nemendur leysa margföldunar-
dæmin.

Nr. 6
Nemendur skipta peningunum jafnt 
milli þriggja barna. Leyfið nem-
endum að leysa dæmið og skrá 
útreikningana á þann hátt sem þeir 
kjósa.

Nr. 7
Nemendur eiga að skipta peningun-
um í jafnháa stafla með 8 í hverjum.

Nr. 8
Nemendur leysa deilingardæmin.
 
Auðveldari	verkefni
Leyfið nemendum að nota rúðunet 
eða reikna með peningum til að 
leysa dæmin með tveggja og þriggja 
stafa tölum.

Viðfangsefni
■ Margföldun og deiling með 

eins stafs og tveggja stafa 
tölum

■ Margföldunartöflurnar
■ Orðadæmi
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Próf

	 4 Hvað eru reitirnir margir?  
  Skráðu það sem margföldunardæmi.

	 b

  c

	 5 Reiknaðu dæmin.

	 a 12 · 7 b 18 · 5 c 24 · 8

	 6 Þrjú börn skipta milli sín 165 krónum. 
  Hvað fær hvert þeirra?

	 7 Inga á 120 krónupeninga. Hún staflar  
  þeim upp með 8 krónupeningum í  
  hverjum stafla.

	  Hve marga stafla getur hún búið til með  
  öllum krónupeningunum?

	 8 Reiknaðu dæmin.

	 a 80 : 5 b  68 : 4 c 256 : 4

	  72 : 6  132 : 6  135 : 9

5

7

6

15

9

13

a
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Æfingasíða 1

	 7.57 Hvað eru deplarnir margir? Skráðu það sem 
  margföldunardæmi.

	 a    c

	 b    d

	 7.58 Hve mörg eru hjólin? Skrifaðu það sem  
  margföldunardæmi.

	 a 7 reiðhjól c  6 bílar

	 b 5 þríhjól d  5 flutningabílar

	 7.59 Hoppaðu á talnalínunni.
	  Skráðu eftirfarandi hopp  
  sem margföldunardæmi.

	 a 2 hopp með  b 6 hopp með c  4 hopp með
	  6 skrefum  4 skrefum  8 skrefum

	  3 hopp með  6 hopp með  4 hopp með
	  7 skrefum  7 skrefum  9 skrefum

	  4 hopp með  7 hopp með  8 hopp með
	  7 skefum  6 skrefum  9 skrefum

 7.60 Hvað eru deplarnir margir? Skráðu það sem  
  margföldunardæmi.

	 a   d

	 b   e

	 c   f

25 30 35 40 15 10 20 5 0 

0 4 8 12 

ÆFinGaHeFTi 1b bls. 38–43

Leyfið nemendum að ráða hvernig 
þeir skipta rúðunetinu.

Á verkefnablöðum 5.36–5.38 
(Margföldun í rúðuneti 1–3) í verk-
efnahefti 5a eru mörg dæmi með 
margföldun og rúðuneti. 

Erfiðari	verkefni	
Heilabrot
Draumafótboltavöllur Ingu er þann-
ig:

Á vellinum eru 8 stúkur. Í hverri 
stúku eru 40 raðir með 25 sætum 
í hverri. Engin stæði eru á þessum 
velli.

Hve mörg sæti verða á nýja fót-
boltavellinum? 

Lausn:
8000 sæti

Kennari gætir þess að nemendur 
reikni og skrifi eins og þeir vilja en 
gott er að leggja áherslu á að þeir 
skrifi þannig að aðrir geti skilið 
útreikningana.

Auðveldari	verkefni
Fáið nemendur, sem enn þá eiga í 
basli með margföldunartöflurnar, til 
að spila teningaspil eða annað spil 
þar sem áherslan er lögð á að læra 
þær, sjá kaflann Raunverkefni hér 
á eftir eða önnur verkefni sem lýst 
var í upphafi þessa kafla.

Sýnið nemendum hvernig þeir 
geta skipt rúðuneti upp til að leysa 
margföldunardæmi. Það getur 
komið sér vel þegar stærstu tölurn-
ar í margföldunartöflunum og ekki 
síður tveggja stafa tölur koma fyrir. 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 94 Æfingasíða 1
Nr. 7.57
Nemendur finna fjölda depla á 
teningunum og skrá það sem marg-
földunardæmi.

Nr. 7.58
Nemendur finna hvað hjólin eru 
mörg og skrifa það sem margföld-
unardæmi.

Nr. 7.59
Nemendur finna á hvaða tölu þeir 
lenda þegar þeir byrja á 0 og hoppa 
eins mörg skref í hverju hoppi og 
gefið er upp í hverju dæmi. Þetta 
skrá þeir sem margföldunardæmi.

Nr. 7.60
Nemendur finna fjölda depla á ten-
ingunum og skrifa það sem marg-
földunardæmi.

 Bls. 95 Æfingasíða 2
Nr. 7.61–7.62
Nemendur finna hve reitirnir eru 
margir og skrifa það sem marg-
földunardæmi. Þeir geta skipt rúðu-
netunum í minni hluta til að fá auð-
veldari margföldunardæmi. Hentugt 
er að skipta í tugi en gott er að láta 
nemendur sjálfa finna það út.

Nr. 7.63
Nemendur leysa margföldunar-
dæmin. Þeir geta reiknað dæmin í 
„tómt rúðunet“:

13 · 5

5 5 · 10 5 · 3

10 3

Viðfangsefni
■ Margföldunartöflurnar
■ Margföldun í rúðuneti
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Svör: Teikna má:

1, 2, 3, 4, 5, 6 auga

8, 9, 10 nef

12, 15, 16 munn

18, 20, 24 eyra

25 hár

30, 36 hatt

Erfiðara afbrigði er á verkefnablaði 
5.130 (Trúðaspil).

Meiri	þjálfun	í	margföldun
Á verkefnablöðum 5.32–5.35 
(Margföldunarbingó, Margföldunar-
þrautir, Margföldunardæmi og 
Gjaldeyrir), öll í verkefnahefti 5a, 
eru ýmis verkefni og spil sem hjálpa 
nemendum við að læra margföld-
unartöflurnar.

Dæmahringbrautir
Látið nemendur búa til eigin dæma-
hringbrautir fyrir bekkjarfélagana í 
stíl við þá sem sýnt er á myndinni 
hér á eftir. Hringbrautirnar mega 
ekki hafa hærri tölu í byrjunarreitn-
um en 100. Hærri tölur má nota 
seinna fyrir nemendur sem þurfa að 
spreyta sig á erfiðari verkefnum.

95

Flere grubliser
Dere finner mange fine og utford-
rende grublis-oppgaver på Kopi-
original 5.40 ab, 5.41, 5.54–5.61 og 
5.184–5.189 i Kopiperm 5–7.

Flere aktiviteter
Spill: Hvem får flest drops?
Spillet gir mer ferdighetstrening på 
multiplikasjon, men det gir også en fin 
mulighet til å visualisere hva tallene i 
multiplikasjon står for. På denne 
måten blir det pugging, men med 
støtte i forståelse. Se nærmere 
beskrivelse av spillet i denne boka på 
side 67.

Klovnespill
Utstyr: Ark, terninger eller eventuelt 
spinner

Spillet går ut på å være den første 
til å tegne ferdig et klovneansikt. Alle 

starter med en sirkel (ansiktsformen) 
på et ark. Ansiktet skal tegnes etter 
for eksempel følgende regler:

Kast to terninger, og multipliser 
antall øyne med hverandre. 

En vanskeligere variant finner dere på 
Kopioriginal 5.130 i Kopiperm 5–7.

Mer trening på multiplikasjon
På Kopioriginalene 5.32–5.35 i Kopi-
perm 5–7 finner dere forskjellige spill 
og aktiviteter som trener automatise-
ring av den lille multiplikasjons-
tabellen.

Regneløyper
La elevene lage egne regneløyper, 
som vist på illustrasjonen, til hver-
andre. Løypene skal i utgangspunktet 
ikke inneholde tall høyere enn 100. 
Det kan heller etter hvert gis som 
ekstra utfordring til de elevene som 
trenger det. 

07_18

På Kopioriginalene 5.45 og 5.46 i Kopi-
perm 5–7 er det flere slike regne-
løyper. Kopioriginal 5.45 er en for-
holdsvis enkel variant, mens Kopi-
original 5.46 er mer utfordrende. 

Svar: Tegn:

1, 2, 3, 4, 5, 6 Et øye
8, 9, 10 En nese
12, 15, 16 En munn
18, 20, 24 Et øre
25 Hår
30, 36 Hatt

10 
30 

24 

15 ·  5 
2 ·  

·  2 

·  

·  

  | 

  | 
  | 10 

2 

www.gyldendal.no/multi
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Øveside 2

7.61 Hvor mange ruter er det? Skriv som gangestykker.

a b

c

7.62 Hvor mange ruter er det? Del opp og regn ut.

a

7.63 Regn ut.

a 13 · 5 b 19 · 6 c 34 · 7

OPPGAVEBOK s. 108–113

4

b

16

7

23
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Á verkefnablöðum 5.45 og 5.46 
(Dæmahringbrautir 1 og 2) í verk-
efnahefti 5a eru fleiri sams konar 
dæmahringbrautir. Á verkefnablaði 
5.45 er frekar einföld hringbraut en 
á verkefnablaði 5.46 er hún erfiðari.

95

Æfingasíða 2

	 7.61 Hvað eru reitirnir margir? Skrifaðu það sem  
  margföldunardæmi.

	 a	 	 b

	 c

	 7.62 Hve margir eru reitirnir? Skiptu rúðunetinu upp og  
  reiknaðu síðan.
	 a    

 

	 7.63 Reiknaðu dæmin.

	 a 13 · 5 b 19 · 6 c 34 · 7

4

b

16

7

23

ÆFinGaHeFTi 1b bls. 44–49

þeir upp skilning á viðfangsefninu. 
Sjá nánari lýsingu á spilinu á bls. 67 í 
þessari bók.

Trúðaspil
Búnaður: Blað, tveir teningar eða ef 
til vill spilaskífa.

Markmiðið í spilinu er að vera 
fyrstur að teikna trúðsandlit. Allir 
byrja með hring (andlitsformið) á 
blaði. Andlitið á að teikna t.d. með 
þessum spilareglum:

Leikmenn kasta tveimur teningum 
og margfalda saman tölurnar sem 
upp koma.

Fleiri	heilabrot
Mörg góð heilabrot má finna á  
verkefnablöðum 5.40a og b (Hve 
mikið af ávöxtum? og Er pitsa 
afgangs?), 5.41 (Tjaldferð), 5.54–
5.61 (Upp á toppinn, Kínamúrinn, 
Anakondaslangan, Peningagátur, 
Sparnaður, Sælgætið hennar ömmu, 
Gátur um sælgæti og bakpoka 
og Lestin), öll í verkefnahefti 5a 
og 5.184–5.189 (Heilabrot 1–2, 
Orðadæmi 1–4).

Raunverkefni
Hver	fær	flesta	mola	(spil)
Í þessu spili fá nemendur þjálfun í 
margföldun en það gerir einnig vel 
sýnilegt hvað tölurnar í margföldun 
tákna. Á þennan hátt fá nemendur 
mikla æfingu en samfara henni þróa 

Hugmyndir	og	athugasemdir
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Æfingasíða 3

	 7.64 Finndu tölurnar sem vantar. Skrifaðu dæmin.
	 a  b  c 

	 7.65 Reiknaðu dæmin.
	 a  b  c 

	 7.66 Skiptu peningunum jafnt.

	 a 165 kr. milli þriggja barna

	 b 324 kr. milli fjögurra barna

	 c 650 kr. milli fimm barna

18 : 3

20 : 4

40 : 4

30 : 5

18 : 6

42 : 6

27 : 9

45 : 9

81 : 9

SPIL Margföldunarbingó

  

 

  

  

2 ·    = 14

    · 3 = 15

 4 ·    = 28

    · 4 = 36

    · 3 = 27

    · 5 = 35

    · 6 = 36

    · 6 = 48

7 ·    = 49

8 ·    = 32

8 ·    = 64

9 ·    = 63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÆFinGaHeFTi 1b bls. 49–53

LEIKREGLUR
•  Spilið er fyrir tvo leikmenn.
•  Leikmenn búa til rúðunet eins og þetta og 
 skrifa inn í það tölur á bilinu 2 til 36. 
 Sömu tölu má nota oftar en einu sinni.
•  Leikmenn kasta teningunum til skiptis og margfalda
 saman það sem upp kemur á teningunum.
 Sá sem er með svarið á spilaborðinu sínu getur
 krossað yfir þann reit.
•  Sá sem er fyrstur að fá 4 krossa í röð, lárétt, lóðrétt eða 

á ská eða hefur krossað yfir alla reitina hrópar bingó!

setja reglur sem þessar fyrir fram 
því þær segja fyrir um hvaða tölur 
leikmenn skrifa í rúðunetið.

 Bls. 97 Geturðu þetta?
Nr. 7.67
Nemendur fylla inn í reitina með 
tölunum 0–9 þannig að svörin verði 
rétt. Aðeins má nota sömu töluna 
einu sinni í hverju dæmi. Nemendur 
hafa sennilega ekki fengist áður við 
sviga í stærðfræði. Ekki er nauð-
synlegt að gera mikið úr því atriði 
á þessu stigi en bendið þeim á að 
alltaf á að reikna fyrst út úr svigum. 
Nemendur þurfa því að reikna 
dæmin í tveimur „atrennum“: 
Fyrst reikna þeir upp úr svigunum 
tveimur og því næst reikna þeir  
dæmið með tölunum sem komu út 

Sá vinnur sem er fyrstur að fá fjóra 
í röð, lárétt, lóðrétt eða á ská, eða 
sá sem hefur krossað yfir allt bingó-
spjaldið.

Bingóið má spila í litlum hópum 
eða í heilli bekkjardeild. Ef hið 
síðarnefnda verður fyrir valinu getur 
kennarinn (eða nemandi) séð um 
teningakastið. Sá sem kastar skrifar 
jafnóðum á töfluna tölurnar sem 
upp koma. Ef bingóið er spilað í 
litlum hópum geta nemendur kastað 
til skiptis.

Vel má nota teninga með stærri 
tölum til að fram komi erfiðari 
margföldunardæmi. Einnig má nota 
venjulega teninga en leggja 10 við 
minni töluna. Komi t.d. upp tölurnar 
3 og 5 verður margföldunardæmið 
þá: 13 • 5. Að sjálfsögðu þarf að 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 96 Æfingasíða 3
Nr. 7.64
Nemendur finna tölurnar sem vant-
ar til að jafnt verði báðum megin 
við jöfnumerkin.

Nr. 7.65
Nemendur leysa deilingardæmin.

Nr. 7.66
Nemendur skipta peningunum jafnt 
milli þriggja, fjögurra og fimm barna. 
Þeir ráða hvernig þeir leysa dæmin 
og skrá útreikningana.

Margföldunarbingó
Búnaður: Rúðunet í stærðinni 4 • 4 
reitir, tveir teningar.

Áður en bingóið hefst verða leik-
menn að fylla rúðunetið sitt með 
tölum á talnabilinu 1–36. Mælt er 
með að þeir geti valið tölurnar að 
vild. Kennari gætir þess að segja 
þeim ekki hvaða tölur er hagkvæmt 
að nota og hverjar ekki. Betra er 
að spila bingóið nokkrum sinnum 
þannig að nemendur fái reynslu af 
því að ekki er hægt að krossa yfir 
einhverjar talnanna sem þeir völdu. 
Eftir hvert bingó má ræða um töl-
urnar sem eru eftir á bingóspjöldum 
leikmanna og hvers vegna er ekki 
búið að krossa yfir þær.

Tveimur teningum er kastað 
og sagt upphátt hvað upp kemur. 
Best er að skrá tölurnar þannig að 
hægt sé að ganga úr skugga um það 
eftir á að krossað hafi verið yfir 
réttar tölur. Leikmennirnir marg-
falda tölurnar saman og krossa yfir 
svarið ef það er á bingóspjaldinu 
þeirra. Sé talan skráð oftar en einu 
sinni á spjaldið má samt sem áður 
aðeins krossa yfir eina tölu í senn. 

Viðfangsefni
■ Tengsl margföldunar og 

deilingar
■ Deiling í tveggja stafa tölur
■ Dæmi með svigum

Búnaður
■ Teningar
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Stig reiknast þannig:
Fyrir hvern reit, sem leikmaður 

krossar yfir, fær hann 1 stig. Þar að 
auki fær hann 1 stig í hvert sinn sem 
hann krossar yfir reit upp við annan 
reit sem hann á.

Dæmi:
Hér á eftir er bútur af 

spilaborðinu. Búið er að 
krossa yfir tölurnar 6 og 
17. Ef leikmaður fær svarið 
12 krossar hann yfir þann 
reit og fær fyrir það 3 stig: 

1 stig fyrir reitinn 12, eitt stig fyrir 
að 12 er við hlið reitsins 6, sem 
hann hefur krossað yfir áður, og 
1 stig fyrir að reiturinn 17, sem 
hann hefur einnig krossað yfir áður, 
tengist 12-reitnum einnig. Það nægir 
nefnilega að reitirnir tengist saman á 
hornunum.
 
Fleiri	spil
Fyrr í þessum kafla hefur verið bent 
á mörg spil. Gott er að nota þau 
nokkrum sinnum. Hér á eftir er 
upprifjun á nokkrum spilanna:

Margföldun	með	tölunum	1–10
Fjórir í röð, sjá lýsingu á bls. 67
Safna spilum1, sjá bls. 69
Búa til ferninga, sjá bls. 71

Margföldun	í	rúðuneti
Vegamót, sjá bls. 71
Veiða reiti, sjá bls. 77

Margföldun	tveggja	stafa	tölu
Fjórir í röð, sjá bls. 81

Deiling	í	tölur	minni	en	100
Fylla slönguna, sjá bls. 83
Hvað er afgangs, sjá bls. 83
Síðastur að fá 1, sjá bls. 85
Kapphlaup með afgöngum, sjá bls. 87
Búa til ferninga, sjá bls. 87
Kapphlaup með afgöngum (með 
spilastokki), sjá bls. 91

Finna	þætti
Þættir á fullri ferð, sjá bls. 85
Þættir, sjá bls. 85
Þættir og margfeldi, sjá bls. 89

blað 5.53 (Veiða tölur) í verkefnahefti 
5a, þrír teningar handa hverjum 
hópi.

Leikmenn kasta þremur teningum 
í hverri umferð. Þeir eiga að búa til 
reikningsdæmi en í þau þarf að nota 
allar þrjár tölurnar einu sinni hverja. 
Leikmenn mega velja reikningsað-
gerðina. Markmiðið er að búa til 
dæmi þar sem svarið er í ein-
hverjum reit á spilaborðinu. Þegar 
leikmanni hefur tekist að búa til 
slíka tölu má hann krossa yfir þann 
reit. Aðeins má krossa yfir eina tölu 
í einu.

Dæmi: Upp koma á teningunum 
tölurnar 2, 4 og 6. Þá má búa til 
þessi dæmi: 4 • 6 = 24; 24 • 2 = 12. 
Leikmaður krossar þá yfir töluna 12 
á spilaborðinu.
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Geturðu þetta?

	 7.67 Notaðu tölurnar 0–9. Skrifaðu eina tölu í hvern reit hér á  
  eftir þannig að dæmið verði rétt. Aðeins má nota hverja  
  tölu einu sinni í hverju dæmi.

	 a (  + ) + ( – ) = 9

	 b ( + ) – ( + ) = 9

	 c ( + ) · ( : ) = 15

	 d ( + ) · ( + ) = 36

	 e ( – ) · ( : ) = 12

	 f ( + ) · ( – ) = 56

	 g ( : ) · ( : ) = 6

	 h ( · ) · ( – ) = 60

Sýnidæmi

Hvaða tölur geta verið í reitunum?

(   +   ) + (   –   ) = 5

 Við prófum (1 + 2) + (8 – 6)

 Við reiknum út úr svigunum fyrst: 3 + 2 = 5

úr svigunum.
Gott er að kennari sýni þetta 

með t.d. tveimur dæmum í stíl við 
dæmið í a-lið en lætur svörin vera 
önnur en 9.
■ (5 + 1) + (9 – 2) = 6 + 7 = 13
■ (3 + 7) – (8 – 2) = 10 – 6 = 4

 
Auðveldari	verkefni
Hvetjið nemendur til að teikna 
peningana í verkefni 7.66 eða nota 
kennslupeninga ef það reynist of 
erfitt.

Erfiðari	verkefni	og	raunverk-
efni
Vandfundin	svör	(spil)
Búnaður: rúðunet í stærðinni 6 • 8 
reitir með tölunum 1–42 (verkefna-

 4 5 6
 10 11 12
 16 17 18
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	 Mynstur

Í	þessum	kafla	muntu	læra	
•	hvernig	búa	má	til	mynstur	með 
	hliðrun,	speglun	og	snúningi

•	að	nota	rökhugsun	til	að	búa	til	
mynstur	með	myndum	og	tölum

  Röð 6

Sæ
ti 1

spegilás. Vekið athygli nemenda á 
að spegilásinn getur verið lóðréttur, 
láréttur eða á ská.

■ Hvað er snúningur? (Snúningur teng-
ist hring. Snúningur verður þegar 
eitthvað hreyfist í hring og mæla má 
– með gráðuboga – hve mikið það 
hefur hreyfst.)

■ Hvernig er hægt að lýsa snúningnum 
ef ég sný mér hálfhring? (Snúningur 
um 180 gráður.)

■ En ef ég sný mér heilan hring? (360 
gráður.)

Til að mæla snúning er sagt að 
hornið sé mælt. Til að geta mælt 
horn hafa stærðfræðingar ákveðið 
að snúningur heilan hring nemi 360°. 
Hvers vegna nákvæmlega 360°? 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 98
Samræðumynd
Biðjið nemendur að lýsa ýmsum 
mynstrum. Gott er að nota rúm-
fræðileg mynstur í kennslustofunni 
(á gluggatjöldum, gólfi o.fl.), á bygg-
ingum eða fötum nemenda; einnig 
hentar myndin í nemendabókinni vel 
í þessu skyni. Rifjið upp mynstur-
gerð með rúmfræðiformum og 
tengið það myndinni efst á bls. 99.
■ Munið þið hvað samhverfa er? Getið 

þið séð eitthvað samhverft á mynd-
inni? (Mynstrið á gólfinu, mynstrið á 
kjól stúlkunnar fremst á myndinni.)

Sýna má fram á hvort mynd er 
samhverf eður ei með því að 
koma spegli fyrir á spegilás hennar. 
Ef myndin í speglinum er eins 
og myndin sem spegillinn hylur 
er upphaflega myndin samhverf. 
Myndhlutarnir, beggja megin við 
miðlínuna eiga að vera spegilmynd 
hvor af öðrum. Þessi lína kallast 

Viðfangsefni
■ Mynstur í daglegu lífi
■ Flutningar: hliðrun, speglun 

og snúningur

Búnaður
■ Litblýantar

Þetta var ákveðið endur fyrir löngu. 
Þá notaði fólk mikið almenn brot í 
reikningi. Talan 360 hentar afar vel í 
brotareikningi vegna þess að hægt er 
að deila í hana með mörgum tölum 
án þess að afgangur verði.
■ Hvernig getið þið lýst mynstrinu á 

peysu stráksins? (Til dæmis: Hver 
röð er búin til úr einni grunnmynd 
sem er gerð úr jafnhliða þríhyrningi 
með láréttri grunnlínu og striki upp 
úr efsta hornpunktinum. Þessari 
mynd er síðan snúið um 180° og 
þannig heldur mynstrið áfram um 
alla peysuna.)

■ Sjáið þið á teikningunni önnur mynst-
ur þar sem notaður er snúningur?

■ Hvernig lýsið þið mynstrinu á gólf-
inu? (Því má lýsa með speglun eða 
hliðrun.)

	 8	 Mynstur

Í	þessum	kafla	læra	nemendur	um	
flutninga,	þ.e.	hliðrun,	speglun	og	
snúning,	og	um	hvernig	má	nota	
þá	til	að	búa	til	mynstur.

Þar	að	auki	læra	nemendur	
að	búa	til	annars	konar	mynstur	
með	myndum	og	tölum.	Þeir	
kanna,	lýsa	og	þannig	alhæfa	um	
einföld	talnamynstur,	m.a.	um	
talnarunur	sem	fara	hækkandi	
eða	lækkandi	með	hverri	tölu,	
ferningstölur,	þríhyrningstölur	og	
fleiri	myndtölur.

Í	kaflanum	er	athyglinni	einn-
ig	beint	að	rökhugsun,	fyrst	og	
fremst	í	tengslum	við	mynstur.	
Megináherslan	í	þessum	kafla	er	
lögð	á	rannsóknarvinnu	nemenda.
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Hér er gott að rifja upp fyrri þekk-
ingu um mynsturgerð með rúm-
fræðiformum.
 
Nr. 8.1
Nemendur teikna mynstrin í reikn-
ingsheftin sín og halda áfram með 
þau. Nemendur geta að breytt lit-
unum en þá verða þeir auðvitað að 
gæta þess að mynstur litanna haldi 
sér líka.

Nr. 8.2
Í a-lið er um hliðrun að ræða. 
Grunnmyndinni er hliðrað tvisvar 
án þess að henni sé breytt. Í b-lið 
er grunnmyndin spegluð og spegil-
myndin teiknuð við hliðina á þeirri 
fyrri. Það merkir þá um leið að 
fyrstu tvær myndir í mynstrinu 
mynda samhverfa mynd. Einnig 
mætti halda því fram að myndinni 
hafi verið snúið um 180°. Í c-lið er 
grunnmyndinni snúið um 90° og 
hún teiknuð við hlið grunnmyndar-
innar.

Biðjið nemendur að segja hvernig 
flutningurinn átti sér stað:
■ Hvernig hefur mynstrinu í a-lið verið 

hliðrað? (Hverjum reit í grunnmynd-
inni hefur verið hliðrað um 6 reiti til 
hægri.)

Nr. 8.3
Látið nemendur búa til grunnmyndir 
á rúðustrikað blað. Síðan hliðra þeir 
henni þannig að mynstur komi fram. 

Raunverkefni
Mynstur	með	kartöflustimplum
Nemendur geta búið til mynstur 
með kartöflustimplum. Þeir skera 
mynd út úr hálfri kartöflu, dýfa 
henni í málningu og þrýsta niður á 
blað eða efnisbút. Gott er að láta 
tvo og tvo nemendur vinna saman 
að einu mynstri. Bendið þeim á að 
stimpla ekki holt og bolt á blaðið 
eða efnið heldur flytja stimpilinn jafn 
langt í hvert skipti og í sömu átt. 
Til að svo megi verða geta nem-
endur lagt kartöflustimpilinn upp að 
síðustu myndinni, sem stimpluð var, 
þannig að mynstrið verði samhang-
andi. Hvetjið nemendur til að búa 
til mismunandi mynstur, bæði með 
hliðrun, speglun og snúningi.

þar fyrir neðan, þ.e. í þriðja þrepi að 
ofan? (3 • 3 = 9.)

■ En í neðsta þrepi, þ.e.a.s. í fjórða 
þrepi að ofan? (4 • 4 = 16.)

■ Ef píramídinn væri hærri – hve 
margar öskjur væru þá í fimmta 
þrepi að ofan? (5 • 5 = 25.)

■ Í bíósalnum eru 10 raðir og 15 sæti 
í hverri röð. Hvað komast margir í 
salinn? (150)

■ Hvernig hugsaðir þú til að finna 
svarið?

■ Ef salurinn yrði stækkaður þannig 
að pláss verði fyrir 2 raðir í viðbót – 
hve mörg sæti bættust þá við? (15 + 
15 = 30.)

 Bls. 99
Á þessari blaðsíðu og næstu tveim-
ur er upprifjun á kafla 4 í Stiku 1a. 
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		 8.1 Teiknaðu mynstin upp og haldu áfram með þau.

	 a

	 b

	 c

 
	 8.2 Í hvaða mynstri hér fyrir ofan geturðu fundið

•	 speglun?

•	 hliðrun?

•	 snúning?

	 8.3 Teiknaðu mynd í rúðunet. Hliðraðu myndinni og  
  búðu þannig til mynstur.

Flutningar

Hliðrun:	 Speglun:	 Snúningur:

Á myndinni sést að sama mynstrið 
heldur stöðugt áfram. Því má hugsa 
sér að sömu myndinni sé ýtt til 
hliðar aftur og aftur jafn langt í 
senn. Segja má að flísunum hafi 
verið „ýtt“ jafn langt í hvert sinn og 
í sömu átt. Ekki er nauðsynlegt að 
áttin sé alltaf lárétt til hægri; hún 
getur einnig verið upp á við eða 
niður. Þegar mynd eða formi er „ýtt 
til hliðar“ jafn langt í hvert sinn og í 
sömu átt er talað um hliðrun.

Gott er að tengja tölur við rúm-
fræðimynstrin:
■ Píramídinn er búinn til úr súkkulaði- 

öskjum sem mynda mörg þrep. 
Getið þið séð hve margar öskjur eru 
í þrepinu sem eru undir toppnum? 
(2 • 2 = 4.)

■ Hve margar öskjur eru næsta þrepi 
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8	•	Mynstur
100

Mynstur	með	hliðrun,	
speglun	og	snúningi
Hliðrun

	 8.4 Búðu til mynstur með sams konar mynd og  
  í sýnidæminu.

	 a Hliðraðu henni 2 reiti til hægri og fimm reiti upp.

	 b Búðu til nýtt mynstur með sömu mynd. Þú mátt ákveða  
  hvernig þú hliðrar henni. Skráðu um hve marga reiti  
  þú hliðrar myndinni og í hvaða átt.

Speglun

	 8.5 Teiknaðu myndirnar í reikningsheftið þitt.
	  Speglaðu hvora mynd um rauða 
  spegilásinn.

Sýnidæmi

Hliðraðu	þessari	mynd	um	fjóra	reiti	til	hægri
og	tvo	reiti	niður.

4 
2 

■ Hve mikið hefur henni þá verið 
snúið? (4 • 90°= 360°, og 360°er 
heill snúningur.)

Nr. 8.7
Nemendur búa til mynstur. Þeir 
búa sjálfir til grunnmynd og ákveða 
hvernig hún skuli flutt. Ef til vill 
geta þeir notað tangram-púsl sér 
til hjálpar, sjá lýsingu í kaflanum 
Auðveldari verkefni hér á eftir.

Nr. 8.8
Nemendur eiga að búa til mynstur 
með hliðrun. Þeir nota hliðrun, 
bæði þegar þeir búa til sjálfa grunn-
myndina og þegar þeir búa til hið 
endanlega mynstur.

Nemendur byrja á rétthyrnings-
laga pappabút. Þeir klippa bút út úr 

 Bls. 101
Nr. 8.6
Nemendur teikna myndina upp í 
reikningsheftin sín og snúa henni 
þrisvar um 90°. Bendið nem-
endum á að við snúning snúast allir 
„punktar“ á mynd um einn punkt í 
miðjunni. Fyrsti snúningurinn í verk-
efninu er sýndur á myndinni.

Nemendur lita myndirnar í 
réttum litum. Þeir geta að sjálfsögðu 
notið aðra liti en þeir verða að 
gæta þess að mynstur litanna haldi 
sér líka. Þeir geta því skipt bleikum 
lit út fyrir gulan en þá verða bæði 
bleiku svæðin í grunnmyndinni að 
vera gul.
■ Hvað gerist ef myndinni yrði snúið 

í fjórða skipti? (Þá lendir hún ofan í 
fyrstu myndinni.)

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 100
Sýnidæmi
Í þessu dæmi er sýnd mynstur-
gerð með hliðrun. Mynd er hliðrað, 
þ.e.a.s. hver punktur í myndinni er 
fluttur í ákveðna átt og um tiltekna 
vegalengd, nánar tiltekið um fjóra 
reiti til hægri og tvo reiti niður.

Nr. 8.4
Nemendur eiga að búa til mynstur 
með því að hliðra myndinni í sýni-
dæminu. Þeir geta að sjálfsögðu 
notið aðra liti en þar eru sýndir 
en þá verða þeir að gæta þess að 
mynstur litanna haldi sér.

Áður en nemendur byrja að 
teikna þurfa þeir að geta séð í hug-
anum hvernig mynstrið mun líta út 
þannig að þeir teikni fyrstu myndina 
á hentugum stað á blaðinu.
■ Hvernig á að hliðra myndinni í a-lið? 

(Hverja mynd á að teikna tveimur 
reitum lengra til hægri og fimm 
reitum ofar.)

Í b-lið ákveða nemendur sjálfir 
hvernig þeir hliðra myndinni. Þeir 
þurfa að gæta að því að fyrsta 
myndin verði á hentugum stað á 
blaðinu.

Nr. 8.5
Nemendur teikna myndirnar upp 
í reikningsheftin sín og spegla þær 
um spegilásinn, bæði lárétt og lóð-
rétt. Bendið nemendum á að sam-
svarandi punktar á grunnmynd og 
spegilmynd eru jafnlangt frá spegi-
lásnum. Látið nemendur skoða 
rauðu punktana: Á myndinni í a-lið 
eru rauðu punktarnir tveimur reit-
um frá lóðrétta spegilásnum en á 
myndinni í b-lið eru þeir sjö reitum 
frá lárétta spegilásnum.

Viðfangsefni
■ Rúmfræðimynstur og flutn-

ingar: hliðrun, speglun og 
snúningur

  
Búnaður
■ Litblýantar, pappi, skæri, lím-

band
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Snúningur

	 8.6 Teiknaðu myndina í  
  reikningsheftið þitt. 
  Snúðu henni þrisvar um 90°.

8.7	 a Búðu til mynstur með hliðrun.

	 b Búðu til mynstur með speglun.

	 c Búðu til mynstur með snúningi.

	 8.8 Notaðu eftirfarandi uppskrift og búðu til mynstur.

	  1. Byrjaðu með pappa- 2. Límdu bútinn  3. Flyttu pappa- 
   spjald, um það bil   efst á pappa-  spjaldið til á A4-blaði 
	 	 	 5	cm	•	10	cm	að	stærð.		 	 spjaldið.	 	 og	teiknaðu	í 
   Klipptu bút af spjaldinu     kringum það. 
   neðst.

   4. Skreyttu myndirnar.

Erfiðari	verkefni
Nemendur búa til mynstur úr 
formum, sem hægt er að nota í 
mósaíkmynd, og hafa sexhyrning 
sem grunnmynd.
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komment til hverandre: Det blir ingen 
glipper og ingen overlapp. 

Forenkling
Elevene kan lage mønstre ved hjelp av 
geometriske brikker, for eksempel 
tangrampuslespillbrikkene (Kopiori-
ginal 5.97 i Kopiperm 5–7). Elevene 
kan bruke én eller flere tangram-
brikker som mal, tegne rundt dem og 
lage forandringer med figurene; der-
etter forskyve, speile og rotere. 

08_02

I Kopiperm 5–7 finner dere flere opp-
gaver med parallellforskyvning, se 

Kopioriginalene 5.108 og 5.109. Disse 
oppgavene er enklere enn oppgavene 
i boka. Rutene er større, og elevene 
kan tegne rett på arkene. 

Mer utfordring 
Lag tilsvarende former som tessel-
lerer med utgangspunkt i sekskantede 
pappark:

08_03

Her må hver kolonne forskyves opp 
eller ned for at bitene skal ligge helt 
inntil hverandre.

Flere aktiviteter
Mer tessellering
Tesselere vil si at vi har én grunnform, 
én puslebit, som gjentar seg og 
gjentar seg. Bitene overlapper ikke, 
og det er heller ikke hull mellom dem. 
Vi kan si at bitene fyller hele planet, 
bare vi legger nok biter utover. Vi kan 
også lage bitene i farget papir. Se nær-
mere beskrivelse i Lærerens bok 5a, 
side 107. 

Mønsterbygging på spikerbrett 
eller geobrett
Elevene skal lage mønstre med sym-
metri, forskyvning eller rotasjon ved 
hjelp av en farget strikk som de fester 
på brettet. 

Etter at elevene har laget et 
mønster på geobrettet, kan de tegne 
det over på prikkark.  

08_04

Eventuelt kan dere bare bruke 
prikkark og tegne mønstrene direkte 
på det.

La dem både fargelegge og tegne 
streker mellom prikkene.

Ute
På en utedag kan elevene lage symme-
triske mønstre av naturmaterialer, for 
eksempel av kongler, kvister og 
steiner. De kan selv legge hele møns-
teret. To elever arbeider sammen og 
lager hver sin halvdel av et symme-
trisk mønster. Vi kan også lage den 
ene halvdelen, mens elevene lager 
den andre.

Rotasjon

8.6 Tegn figuren i boka di.
Roter den 90° tre ganger.

8.7 a Lag et mønster med forskyvning.

b Lag et mønster med speiling.

c Lag et mønster med rotasjon.

8.8 Bruk denne oppskriften, og lag mønster.

1. Start med et pappark 2. Teip biten 3. Flytt papparket rundt
på ca. 5 cm · 10 cm. øverst på arket. på et A4-ark, og tegn 
Klipp ut en bit nederst. rundt.

4. Dekorer figurene.
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Hér sést að hverjum „dálki“ þarf að 
hliðra upp eða niður til að formin 
passi alveg saman.

Raunverkefni
Meiri	mósaík
Í mósaík er notað grunnform, púsl 
sem endurtekur sig aftur og aftur. 
Grunnformin skarast ekki og ekkert 
bil er á milli þeirra. Því má segja 
að formin fylli út í allan flötinn svo 
fremi þau séu nógu mörg. Þetta 
eru eins konar flísalagnir. Búa má 
til form í lituðum pappír, sjá nánari 
lýsingu í Stiku 1a, kennarabók, bls. 
107.

Mynsturgerð	á	pinnabretti
Nemendur geta búið til mynstur 
með speglun, hliðrun eða snúningi á 
pinnabretti með því að nota teygjur 
í ýmsum litum.
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komment til hverandre: Det blir ingen 
glipper og ingen overlapp. 

Forenkling
Elevene kan lage mønstre ved hjelp av 
geometriske brikker, for eksempel 
tangrampuslespillbrikkene (Kopiori-
ginal 5.97 i Kopiperm 5–7). Elevene 
kan bruke én eller flere tangram-
brikker som mal, tegne rundt dem og 
lage forandringer med figurene; der-
etter forskyve, speile og rotere. 

08_02

I Kopiperm 5–7 finner dere flere opp-
gaver med parallellforskyvning, se 

Kopioriginalene 5.108 og 5.109. Disse 
oppgavene er enklere enn oppgavene 
i boka. Rutene er større, og elevene 
kan tegne rett på arkene. 

Mer utfordring 
Lag tilsvarende former som tessel-
lerer med utgangspunkt i sekskantede 
pappark:

08_03

Her må hver kolonne forskyves opp 
eller ned for at bitene skal ligge helt 
inntil hverandre.

Flere aktiviteter
Mer tessellering
Tesselere vil si at vi har én grunnform, 
én puslebit, som gjentar seg og 
gjentar seg. Bitene overlapper ikke, 
og det er heller ikke hull mellom dem. 
Vi kan si at bitene fyller hele planet, 
bare vi legger nok biter utover. Vi kan 
også lage bitene i farget papir. Se nær-
mere beskrivelse i Lærerens bok 5a, 
side 107. 

Mønsterbygging på spikerbrett 
eller geobrett
Elevene skal lage mønstre med sym-
metri, forskyvning eller rotasjon ved 
hjelp av en farget strikk som de fester 
på brettet. 

Etter at elevene har laget et 
mønster på geobrettet, kan de tegne 
det over på prikkark.  

08_04

Eventuelt kan dere bare bruke 
prikkark og tegne mønstrene direkte 
på det.

La dem både fargelegge og tegne 
streker mellom prikkene.

Ute
På en utedag kan elevene lage symme-
triske mønstre av naturmaterialer, for 
eksempel av kongler, kvister og 
steiner. De kan selv legge hele møns-
teret. To elever arbeider sammen og 
lager hver sin halvdel av et symme-
trisk mønster. Vi kan også lage den 
ene halvdelen, mens elevene lager 
den andre.

Rotasjon

8.6 Tegn figuren i boka di.
Roter den 90° tre ganger.

8.7 a Lag et mønster med forskyvning.

b Lag et mønster med speiling.

c Lag et mønster med rotasjon.

8.8 Bruk denne oppskriften, og lag mønster.

1. Start med et pappark 2. Teip biten 3. Flytt papparket rundt
på ca. 5 cm · 10 cm. øverst på arket. på et A4-ark, og tegn 
Klipp ut en bit nederst. rundt.

4. Dekorer figurene.
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Ef til vill geta þeir látið punktablað 
nægja og teiknað mynstrin beint á 
það.

Látið nemendur draga strik milli 
punktanna og lita þau.

Útiverkefni
Í útikennslu má láta nemendur 
búa til samhverf mynstur að eigin 
vali með efnum úr náttúrunni, t.d. 
könglum, greinum og steinum. Tveir 
nemendur vinna saman og býr hvor 
þeirra til sinn helming af mynd. 
Kennari getur einnig búið til annan 
helminginn og nemendur eiga að 
búa til hinn.

(Tangram) í verkefnahefti 5a). Þeir 
geta notað einn eða fleiri tangram-
búta sem snið, teiknað kringum þá 
og breytt myndunum að vild. Því 
næst hliðra þeir bútunum, spegla þá 
eða snúa þeim.
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teret. To elever arbeider sammen og 
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ene halvdelen, mens elevene lager 
den andre.

Rotasjon

8.6 Tegn figuren i boka di.
Roter den 90° tre ganger.

8.7 a Lag et mønster med forskyvning.

b Lag et mønster med speiling.

c Lag et mønster med rotasjon.
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Á verkefnablöðum 5.108 og 5.109 
(Hliðrun 1 og 2) í verkefnahefti 5a 
eru fleiri hliðrunarverkefni en þau 
eru léttari en verkefni nemenda-
bókarinnar. Reitirnir eru stærri 
og nemendur geta teiknað beint á 
blöðin.

neðstu hlið hans, hliðra honum yfir 
blaðið og líma á mótlægu hliðina. 
Útklippti búturinn má vera eins og 
nemendur kjósa en gæta þarf þess 
að líma hann á mótlægu hliðina jafn 
langt frá hornunum og hann var 
upphaflega frá samsvarandi hornum. 

Formið, sem sjá má í tölulið 2 
í nemendabók, má nota í mósaík. 
Það þýðir að þegar formið er flutt 
til á blaði og teiknað kringum það 
(sbr. tölulið 3), munu teikningarnar 
passa algjörlega hver við aðra: Það 
verða engin bil á milli þeirra og þær 
skarast ekki.

Auðveldari	verkefni
Leyfa má nemendum að búa til 
mynstur með rúmfræðikubbum, t.d. 
tangram-púsli (verkefnablað 5.97 
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8	•	Mynstur
102

	 8.9 Teiknaðu næstu þrjár myndir í mynsturraðirnar.

	 a

	 b

	 c

	 d

	 e

	 8.10 Hvaða mynd á að koma næst í hverri röð?

	 a

	 b

	 c

	 d

er snúið rangsælis um 45° um miðju 
ferningsins en hringnum réttsælis 
um 90°.

Nr. 8.12
Í þessum verkefnum þurfa nemend-
ur að taka tillit til þess að mynstrið 
heldur áfram í tvær áttir. Nemendur 
eiga að ákveða hver af myndunum 
fjórum á að vera í síðasta reitnum. 
Röksemdafærslan skiptir hér sem 
fyrr mestu máli: Biðjið því nem-
endur að útskýra hvers vegna þeir 
halda að tillaga þeirra sé hin rétta 
og rökstyðja það.

Auðveldari	verkefni
Einhver þessara verkefna eru senni-
lega erfið fyrir einhverja nemendur, 
einkum verkefnin á bls. 103. Því 

Nr. 8.10
Nemendur ákveða hvaða mynd af 
fjórum mögulegum er næst í röð-
inni. Enn og aftur er mikilvægt að 
nemendur segi til um hvers vegna 
þeim finnst þessi ákveðna mynd 
vera hin rétta og rökstyðji það.

 Bls. 103
Nr. 8.11
Nemendur ákveða hvaða mynd  
af fjórum mögulegum er næst í  
röðinni. Biðjið þá að lýsa mynstrinu 
og rökstyðja hvers vegna þeim 
finnst þessi ákveðna mynd vera hin 
rétta.

Dæmið í d-lið er mjög þungt. 
Þar eiga nemendur að halda áfram 
með mynstrið og teikna tvær næstu 
myndir. Þríhyrningnum og strikinu 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 102
Nr. 8.9
Nemendur eiga að átta sig á í 
hverju mynstrið er fólgið og teikna 
þrjár næstu myndir í því. Mynstrin 
felast í mismunandi litum, rúmfræði-
formum og endurtekningum.

Hvetja þarf nemendur til að 
lýsa mynstrunum, ekki einungis að 
teikna þau.
■ Hvaða mynd verður næst í a-lið? 

(Bleikur hringur vegna þess að í 
mynstrinu skiptast á bleikur hringur 
og blár ferningur.)

Vegna þess hve hinn munnlegi 
þáttur er mikilvægur í þessum verk-
efnum er mælt með að nemendur 
vinni saman tveir og tveir. Þá ræða 
þeir saman og færa rök fyrir máli 
sínu til að komast að niðurstöðu.

Í rauninni er ákveðin lausn á 
hverju þessara verkefna en ef ein-
hverjir nemendur koma með skap-
andi tillögu um aðrar lausnir er til-
valið að kynna þær fyrir öllum nem-
endahópnum. Þá skiptir mestu að 
nemendur geti rökstutt lausnir sínar 
svo vel að bekkjardeildin viðurkenni 
þær sem hinar réttu lausnir. Í c-lið 
getur t.d. spegilmynd af myndunum 
þremur verið lausn:
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Matematisk innhold
■ Kjenne igjen, kopiere og fort-

sette geometriske mønstre
■ Beskrive gjentagende mønstre 

i henhold til forskjellige 
kjennetegn

■ Logikk

Hva skal gjøres?
� Side 102
Nr. 8.9
Finn mønsteret, og tegn de tre neste 
figurene. Mønstrene er laget gjennom 
ulike farger og geometriske former 
og gjennom avbildninger. 

Elevene bør utfordres til å beskrive 
mønstrene, ikke bare å tegne dem.
■ Hva blir neste figur i a? (Det blir en 

rosa sirkel, fordi det er rosa sirkel og 
blått kvadrat annen hver gang.)

På grunn av det viktige muntlige ele-
mentet i disse oppgavene anbefaler vi 
at elevene arbeider sammen to og to. 
Da må de diskutere og argumentere 
seg imellom for å komme fram til 
løsningene.

Det er i grunnen ett riktig svar til 
disse oppgavene, men om noen 
elever kommer opp med kreative 
alternativer, kan disse godt presen-
teres for klassen. Da er det om å 
gjøre at disse elevene klarer å 
begrunne løsningene sine så godt at 
klassen eventuelt aksepterer det som 
en riktig løsning. Til c kan for eks-
empel et speilbilde av de tre figurene 
være et alternativ: 

08_05

Det viktige er å finne, beskrive og 
videreføre mønstre, ikke nødven-
digvis at elevene skal bruke dem som 
vi foreslår som fasit.

Nr. 8.10
Bestem hvilket av de fire alternativene 
det er som kan være det neste i 
rekken. Igjen er det viktig å be ele-
vene beskrive hvorfor de mener dette 
alternativet er det riktige, og finne 
argumenter til støtte for sitt syn.

� Side 103
Nr. 8.11
Bestem hvilken av de fire alternati-
vene det er som kan være det neste i 
rekken. Be elevene beskrive og argu-
mentere hvorfor de mener dette alter-
nativet er det riktige.

I oppgave d skal elevene fortsette 
mønsteret og tegne de to neste figu-
rene. Her roteres trekanten og 
streken 45° om sentrum i kvadratet 
”mot klokka”, mens sirkelen roteres 
90° ”riktig vei”, ”med klokka”.

Nr. 8.12
I disse oppgavene må elevene ta 
hensyn til at mønsteret bygger i to 
dimensjoner. De må bestemme 
hvilket av de fire alternativene det er 
som kan stå i den siste ruta. Også her 
er det begrunnelsene som er det vik-
tige, så be elevene beskrive hvorfor de 
mener alternativet sitt er det riktige, 
og finne argumenter til støtte for sitt 
syn.

Forenkling
Enkelte av disse oppgavene vil anta-
gelig være vanskelige for noen av ele-
vene. Spesielt oppgavene på side 103. 
Én løsning kan være å la dem som 
strever med oppgavene, arbeide 
sammen med dem som mestrer dem 
fint. Å beskrive mønsteret for en 
medelev vil også være en fin utford-

8 • Mønster
102

8.9 Tegn de tre neste figurene i rekkene.

a

8.10 Hvilken figur blir den neste i rekken?

a

b

c

d

e

b

c

d
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Mestu skiptir að nemendur átti sig 
á, lýsi og geti haldið áfram með 
mynstur, ekki endilega að nem-
endur taki upp lausnir sem kennari 
stingur upp á.

Viðfangsefni
■ Að bera kennsl á, skrifa upp 

og halda áfram með rúm-
fræðileg mynstur

■ Að lýsa mynstri, sem endur-
tekur sig, með hliðsjón af 
margvíslegum auðkennum

■ Röksemdafærsla
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103

	 8.11 Hvaða mynd á að koma næst?

	 a 

	 b

	 c

	 d Hvernig verða næstu tvær myndir? Teiknaðu þær.

	 8.12 Hvaða mynd vantar í mynstrið?

	 a 

	 b

inga í rúðunetið þannig að einungis 
sé einn spilapeningur í hverri röð, 
hverjum dálki og á skálínum.

103

ring for mange av de elevene som 
bare ser løsningen.

Mer utfordring
På Kopioriginal 5.190 og 5.191 i 
Kopiperm 5–7 finner dere flere 
lignende oppgaver som på side 103, 
men med noe høyere vanskegrad. 

Flere aktiviteter
Plasser en brikke
Utstyr: Et rutebrett på 6 · 6 ruter og 
6 brikker.

Aktiviteten går ut på at elevene skal 
plassere en brikke i rutene på en slik 
måte at det bare er én brikke i hver 
rad, rekke og diagonalt. 

08_06

08_07

08_08

Figur a er ikke korrekt, for det skal 
ikke være noen brikker på samme 
rad. Figur b er også feil, for det skal 
ikke være noen brikker på samme 
rekke. Heller ikke c er korrekt, for 
det skal ikke være flere brikker på 
samme diagonal. 

Et løsningsforslag:

08_09

Sudoku
Utstyr: Sudokubrett (Kopioriginal 
5.192 i Kopiperm 5–7)

Plasser tallene 1–9 slik at alle rader, 
rekker og de avgrensede områdene, 
kvadratene, inneholder disse tallene. 
Samme tall kan ikke dukke opp to 
ganger i en rad, rekke eller i et 
kvadratisk område.

På nettstedet www.matema-
tikk.org finner dere mange sudoku-
oppgaver med forskjellig vanskegrad. 
Her finner dere også mange fine hint 
og forslag til metoder for å klare å 
løse oppgavene. 

8.11 Hvilken figur blir den neste i rekken?

a

d Hvordan vil de to neste figurene se ut? Tegn.

8.12 Hvilken figur mangler i mønsteret?

a

b
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getur verið gott að leyfa þeim, sem 
eiga í basli með þessi verkefni, að 
vinna með þeim sem ráða vel við 
þau. Að lýsa mynstri fyrir bekkjar-
félaga er einnig allstrembið verkefni 
fyrir marga nemendur sem bara sjá 
hver lausnin er.

Erfiðari	verkefni	
Á verkefnablöðum 5.190 og 5.191 
(Mynstur 1 og 2) eru fleiri verkefni 
svipuð þeim sem eru á bls. 103 en 
nokkru erfiðari.

Raunverkefni
Raða	spilapeningum
Búnaður: Rúðustrikað blað í  
stærðinni 6 • 6 reitir og 6 spila-
peningar.

Verkefnið felst í að setja spilapen-

Hugmyndir	og	athugasemdir

Mynd a er röng því að ekki má vera 
nema einn spilapeningur í sömu 
röð. Mynd b er einnig röng því 
að ekki má vera nema einn spila-
peningur í hverjum dálki. Mynd c er 
einnig röng því að það má aðeins 
vera einn spilapeningur á skálínu.

Tillaga að lausn:
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ring for mange av de elevene som 
bare ser løsningen.

Mer utfordring
På Kopioriginal 5.190 og 5.191 i 
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rad. Figur b er også feil, for det skal 
ikke være noen brikker på samme 
rekke. Heller ikke c er korrekt, for 
det skal ikke være flere brikker på 
samme diagonal. 
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5.192 i Kopiperm 5–7)

Plasser tallene 1–9 slik at alle rader, 
rekker og de avgrensede områdene, 
kvadratene, inneholder disse tallene. 
Samme tall kan ikke dukke opp to 
ganger i en rad, rekke eller i et 
kvadratisk område.

På nettstedet www.matema-
tikk.org finner dere mange sudoku-
oppgaver med forskjellig vanskegrad. 
Her finner dere også mange fine hint 
og forslag til metoder for å klare å 
løse oppgavene. 

8.11 Hvilken figur blir den neste i rekken?
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d Hvordan vil de to neste figurene se ut? Tegn.

8.12 Hvilken figur mangler i mønsteret?
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Sudoku
Búnaður: Sudoku-blað (verkefnablað 
5.192 (Sudoku)).

Skrifa á tölurnar 1–9 þannig að 
allar tölurnar séu í öllum röðum og 
öllum dálkum á hinum afmörkuðu 
svæðum, ferningunum. Sama tala má 
ekki vera tvisvar í einni röð, einum 
dálki eða á einu ferningslaga svæði.

Á vefsíðunni www.matematikk.
org eru margar misþungar sudoku-
þrautir.

a

b

c
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Myndtölur
	

	 8.13 a Hvernig verður sætaskipan við 4 borð? 
   Hve margir stólar komast þar fyrir?

	 b Teiknaðu sætaskipanina við  
  5, 6 og 7 borð. Búðu til töflu.

	 c Sérðu eitthvert mynstur?  
  Fylltu töfluna út fyrir 8, 9 og  
  10 borð án þess að teikna.

	 d Hve marga stóla þarf 
  fyrir 20 borð?

Fjöldi	borða Fjöldi	stóla

1 6

2 8

3 10

Það er pláss fyrir 6 manns
kringum þetta borð.

réttu svari. Þetta getur orðið sein-
legt eins og t.d. í d-lið þar sem finna 
þarf fjölda stóla við 11–20 borð.

Önnur regla er sú að fjöldi stóla 
er jafn og fjöldi borða margfald-
aður með 2 og síðan er bætt 4 við. 
Skýringin á þessari reglu er sú að 
við hvert borð sitja tveir menn, 
einn á hvorum borðsenda. Til við-
bótar koma alltaf fjórir menn, tveir 
við hvora langhlið. Formúla sem 
þessi kallast bein formúla því hún 
gefur svarið án milliútreikninga. Við 
20 borð þarf þá 20 • 2 + 4 = 40 + 
4 = 44 stóla. Oft er erfitt að búa 
til reglur sem þessa en þær spara 
oft mikla vinnu. Ekki er ætlast til að 
nemendum á þessu stigi séu kynnt 
hugtökin jafnmunaruna, rakningar-
formúla eða bein formúla.

í töflu. Til að geta séð mynstur má 
ekki skrifa tölurnar af handahófi 
heldur þarf talan, sem táknar fjölda 
borða, að stækka um einn í hvert 
sinn eins og sýnt er neðst á blað-
síðu nemendabókar.

Út frá kerfinu, sem þar er sýnt, 
finna nemendur hve marga stóla 
þarf fyrir 8, 9 og 10 borð án þess 
að teikna eða nota áþreifanleg 
hjálpargögn. Til þess arna þurfa þeir 
að setja fram formúlu sem segir 
til um hvernig hægt er að ákvarða 
stólafjöldann út frá fjölda borða. 
Reglan er sú að fjöldi stóla eykst um 
tvo þegar eitt borð bætist við. Það 
kallast rakningarformúla þegar tala í 
einum dálki er notuð til að segja til 
um töluna í næsta dálki, þ.e. maður 
þarf að rekja sig þannig áfram að 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 104
Nr. 8.13
Nemendur finna hve margir menn 
eða stólar komast fyrir kringum 
borðin í hvert sinn sem einu borði 
er bætt við, sjá myndina efst á blað-
síðunni.

Eitt hið mikilvægasta, sem nem-
endur læra af þessu verkefni, er í 
fyrsta lagi að nota mismunandi form 
á úrvinnslu og í öðru lagi að vinna 
skipulega.

Mismunandi form úrvinnslu
Nemendur geta unnið þetta  

verkefni með því að nota:
1. Áþreifanleg hjálpargögn
Ef nemendur nota ekki borð og 

stóla geta þeir notað kubba til að 
tákna stóla og rétthyrninga úr pappa 
til að tákna borð. Rétthyrningarnir 
þurfa að passa við kubbana þann-
ig að sex kubbar komist kringum 
hvern rétthyrning. Þannig geta  
nemendur búið til áþreifanleg líkön.

2. Teikningar
Nemendur teikna hinar mismun-

andi borð- og stólauppstillingar,  
t.d. eins og gert er á miðri blað-
síðunni. Þetta á við hvort sem þeir 
hafa notað áþreifanleg hjálpargögn 
eður ei.

3. Tákn
Við hverja teikningu nota nem-

endur tölustafi til að tákna fjölda 
borða og stóla.

Skipuleg	vinnubrögð
Hvetjið nemendur til að vinna 
skipulega með því að skrifa tölurnar 

Viðfangsefni
■ Myndtölur (t.d. þríhyrnings-

tölur og ferningstölur), kanna 
og lýsa gerð og breytingum 
í einföldum rúmfræðilegum 
mynstrum og talnamynstrum

■ Jafnmunarunur, þ.e. talna-
runur sem fara hækkandi 
þannig að sami mismunur er 
á milli hverra tveggja talna 
sem standa hlið við hlið.

■ Fyrstu skref í algebru,  
formúlum lýst munnlega
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	 8.14 Borðunum má einnig koma fyrir þannig:

	 a Hvernig verður sætaskipan við 4 borð? 
  Hvað komast margir stólar fyrir?

	 b Teiknaðu sætaskipan við 5 og  
  6 borð. 
  Búðu til töflu.

	 c Geturðu fundið mynstur? 
  Fylltu töfluna út fyrir 7, 8, 9  
  og 10 borð án þess að teikna.

	 d Hve marga stóla þarf  
  fyrir 20 borð?

	 8.15 Leggja þarf hellur kringum blómabeð eins og  
  sést hér á myndinni:

 Kringum 2 blómabeð þarf því 10 hellur.

	 a Teiknaðu 3 blómabeð með hellum í kring.

	  Hvað þarf margar hellur?

	 b Búðu til töflu eins og þessa og fylltu hana út.

	 c Hve margar hellur þarf 
  kringum 10 blómabeð?

	 d Hve margar hellur þarf kringum 20 blómabeð?

Fjöldi	borða Fjöldi	stóla

1 6

2 10

3 14

Blómabeð 1 2 3 4 5

Hellur 10

dæmis: Fyrir hvert blómabeð þarf 
4 hellur plús tvær fyrstu hellurnar 
þannig að fyrir 10 beð verður fjöldi 
hellna þessi: 10 • 4 = 40 plús tvær 
fyrstu hellurnar = 42.)

Auðveldari	verkefni
Látið nemendur nota teikningar á 
nákvæman og kerfisbundinn hátt: 
Þeir búa til skissur yfir hvern atburð 
og segja til um fjöldann. Síðan skrá 
þeir niðurstöðurnar í töflu og kanna 
mynstrið með rakningarformúlunni: 
Hve miklu fleiri urðu stólarnir þegar 
eitt borð bættist við. Hve miklu 
fleiri heldur nemandinn að stólarnir 
verði þegar einu borði enn er bætt 
við? Nemandi athugar það með því 
að bæta nýrri teikningu við.

Finnist nemendum þetta erfitt er 
rétt að láta þá búa til eins konar 
líkan af aðstæðunum með áþreifan-
legum hjálpartækjum. Síðan þurfa 
nemendur að teikna niðurstöðurnar 
eftir á.

Erfiðari	verkefni	og		
raunverkefni
Samþætting	við	tónlist
Búið til mynstur með ásláttarhljóð-
færum.

Dæmi:
Búnaður: Kjuðar og þríhorn.
Ráðhúsklukka í bæ einum slær 

þannig:

Tíma-	
setningar Klukkusláttur

Kl. 2:00 Dong, dong
(tvö slög með kjuðum)

Kl. 2:15
Dong, dong, ding
(tvö slög með kjuðum og
eitt slag á þríhorn)

Kl. 2:30
Dong, dong, ding, ding
(tvö slög með kjuðum og
tvö slög á þríhorn)

Kl. 2:45
Dong, dong, ding, ding, ding
(tvö slög með kjuðum og 
þrjú slög á þríhorn)

Kl. 3:00 Dong, dong, dong

■ Hvernig haldið þið að klukku- 
slátturinn haldi áfram? (Jafn mörg 
slög með kjuðum eins og heili tíminn 
segir til um; eitt slag á þríhorn fyrir 
hvert korter.)

■ Getið þið búið til ykkar eigin mynstur?

■ Hvernig gátuð þið fundið út hve 
marga stóla þarf kringum 20 borð 
án þess að reikna út fjöldann frá 
11 til 20 borða? (Með því að nota 
formúluna: 20 • 4 + 2 fæst: 80 + 2 
= 82.)

 

Nr. 8.15
Nemendur finna tengslin milli fjölda 
blómabeða og hellna. Biðjið þá að 
lýsa þessum tengslum munnlega.
■ Hve margar hellur þarf fyrir 10 

beð? (42)
■ Hvernig fannstu svarið‘ (Til dæmis: 

Ég sá í töflunni að hellunum fjölgaði 
um 4 í hvert skipti; ég hélt því 
áfram með mynstrið: 26 – 30 – 34 
– 38 – 42.)

■ Gerði einhver þetta öðruvísi? (Til 

 Bls. 105
Nr. 8.14
Nemendur finna hve margir menn 
eða stólar komast fyrir kringum 
borðin í hvert sinn sem einu borði 
er bætt við, sjá myndina efst á blað-
síðunni. Látið nemendur vinna hvern 
fyrir sig. Ef einhver fyllir töfluna ekki 
út skipulega, þannig að borðunum 
fjölgi um eitt í hverri röð, þarf að 
hjálpa þeim til þess. Gefið þeim 
tækifæri til þess eftir á að skoða 
mismunandi leiðir til að fylla töfl-
urnar út og látið þá ræða saman um 
hvaða aðferð þeim finnst gefa besta 
yfirsýn og hver þeirra hentar best til 
að sýna talnamynstrið.
■ Hve marga stóla þarf ef borðin eru 

20? Þurfið þið að fylla út í töfluna 
með 10 til 20 borðum?
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Ferningstölur

        

	 8.16 a Hve margir reitir verða í mynd 4?

	 b Hve margir reitir verða í mynd 5  
  og 6? Fylltu töfluna út.

	 c Skráðu í töfluna fjölda reita í  
  myndum 7, 8, 9 og 10.

	 d Hve margir reitir verða í  
  myndum 20, 50 og 100?

Mynd Fjöldi reita

1 1

2 4

3 9

4

Mynd 1

Mynd 2

Mynd 3

Nemendur geta sett þessar upp-
lýsingar í kerfi með því að bæta við 
töfluna í nemendabók einum dálki 
til að sýna aukninguna:

Mynd Fjöldi reita Aukning
1 1  
2 3 2
3 6 3

Þannig má búa til rakningarreglu: 
Tölunni 1 er bætt við hverja nýja 
tölu í síðasta dálki; þannig geta  
nemendur fyllt töfluna út allt upp  
í 12. mynd.

Ekki er úr vegi að reyna að fá 
nemendur til að skilja beina formúlu 
fyrir þríhyrningstölur. Byrjum á þrí-
hyrningstölumynd nr. 5. Hve margir 
reitir eru í henni?

Ef við röðum saman tveimur  
þríhyrningstölumyndum nr. 5 fæst 

síðan þarf að bæta við einum 
reit í hornið þannig að fá fáum 
slétta tölu plús 1 þannig að út 
kemur oddatala: 3 + 3 = 6 og  
6 + 1 = 7.

 Bls. 107
Nr. 8.17
Nemendur búa til þríhyrninga með 
kubbum eða með því að teikna á 
rúðustrikað blað. Síðan finna þeir 
fjölda reita í myndum nr. 4–8 og 
skrá niðurstöðurnar í töflu. Þeir 
reyna að finna mynstur.

Þríhyrningstölurnar mynda talna-
runu þar sem sömu tölu er ekki 
bætt við síðustu töluna í röðinni 
til að fá næstu tölu. Biðjið nem-
endur að kanna hve margir reitir 
bætast við með hverri nýrri mynd. 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 106
Nr. 8.16
Nemendur mynda ferninga með 
kubbum eða með því að teikna á 
rúðustrikað blað. Síðan finna þeir 
fjölda reita í myndum nr. 5–10 og 
skrá niðurstöðurnar í töflu.
■ Hvers vegna haldið þið að þessar 

myndir tákni tölur sem kallast „fern-
ingstölur“? (Vegna þess að allar 
myndirnar mynda ferninga.)

Þetta mynstur myndar alltaf ferninga 
þannig að mynd 20 er búin til úr 
20 • 20 = 400 reitum og þannig 
áfram. Biðjið nemendur að kanna 
hve margir reitir bætast við með 
hverri nýrri mynd: Frá mynd 1 til 2 
er aukningin 3 reitir, frá mynd 2 til 
3 er hún 5 reitir, frá 3 til 4 er hún 
7 reitir. Nemendur geta sett þessar 
upplýsingar í kerfi með því að bæta 
við töfluna í nemendabókinni einum 
dálki til að sýna aukninguna:

Mynd Fjöldi reita Aukning
1 1  
2 4 3

■ Þið sjáið að tölurnar, sem sýna 
aukninguna, verða æ stærri. Kannist 
þið við þessar tölur? (Þetta eru 
oddatölur.)

■ Hvers vegna er aðeins hægt að 
tákna aukninguna milli ferningstalna 
með oddatölum?

Skýring:
Til að fá næstu ferningstölu í 

talnarununa bætum við jafn mörgum 
reitum við tvær hliðar fyrri fern-
ingsins. Þegar tvö jafn stór söfn eru 
lögð saman kemur út slétt tala. En 

Viðfangsefni
■ Myndtölur (t.d. þríhyrnings-

tölur og ferningstölur), kanna 
og lýsa gerð og breytingum 
í einföldum rúmfræðilegum 
mynstrum og talnamynstrum

■ Talnarunur sem fara hækk-
andi en sömu tölu er ekki 
bætt við hverja nýja tölu 
(þ.e. ekki jafnmunarunur)

■ Fyrstu skref í algebru,  
formúlum lýst munnlega
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Þríhyrningstölur

	 8.17 a Teiknaðu mynd 4?

	 b Hve margir reitir verða í  
  mynd 5, 6, 7 og 8?  
  Búðu til töflu.

	 c Sérðu mynstur í tölunum  
  í töflunni?

	 d Haltu áfram að fylla út í töfluna 
  upp í mynd 12. 

	 8.18 Fyrir langa löngu var fátækur fjósamaður í vinnu hjá  
  mjög nískum manni. Hann vann sér inn 1 krónu fyrsta  
  daginn. Annan daginn fékk hann 2 krónur. Hann fékk  
  einni krónu meira hvern dag þannig að tíunda daginn  
  fékk hann 10 krónur.

	 a Hve mikið vann hann sér inn samtals 10 fyrstu  
  dagana?

	 b Hve mikið vann hann sér inn samtals 20 fyrstu  
  dagana?

Mynd Fjöldi reita

1 1

2 3

3 6

4

Mynd 1

Mynd 2

Mynd 3

Hér má sjá hvernig búa má til fern-
ing með því að taka fyrri myndina 
af tveimur, snúa henni um 180°og 
koma henni fyrir í efri vinstri hluta 
næstu myndar.

 1 + 2 2 + 3 3 + 4

Raunverkefni
Jafn	langar	lengjur
Búnaður: Cuisenaire-kubbar

Þetta er viðamikið rannsóknar-
verkefni sem nemendur þurfa að 
minnsta kosti hálftíma til að vinna. 
Ef verkefnið gagntekur þá geta þeir 
vel haldið lengur áfram.

Látið tvo og tvo nemendur vinna 
saman. Hvert par fær tíu kubba í 
mismunandi lengdum frá eininga-
kubb upp í tugkubb. Nemendur eiga 
að mynda tvær lengjur með því að 
leggja kubbana hvern í framhaldi af 
öðrum. Verkefnið felst í að athuga 
hvort hægt er að búa til tvær jafn 
langar lengjur. Athugið: nota þarf 
alla kubbana. 

Þetta er ekki hægt. Nemendur eiga 
þá að athuga hvort hægt sé að leysa 
verkefnið ef tugkubburinn er fjarlægð-
ur og aðeins kubbarnir sem tákna 
1–9 eru notaðir. Það er heldur ekki 
hægt. Næsta verkefni er að athuga 
hvort verkefnið gangi upp þegar 
9-kubburinn er einnig fjarlægðir. Þá 
loksins gengur verkefnið upp!

Því næst eiga nemendur að rann-
saka hvenær hægt sé að búa til jafn 
langar lengjur þegar notaðir eru 
kubbar frá 1 og upp í einhverja til-
tekna tölu.

Loks eiga nemendur að reyna að 
rökstyðja hvenær hægt er að búa 
til jafn langar lengjur og hvenær 
það er ekki mögulegt. Ein leið til 
þess að útskýra þetta er að leggja 
saman lengd allra kubbanna. Í þessa 
summu þarf að vera hægt að deila 
með 2 til að hægt sé að búa til tvær 
jafn langar lengjur. Ef 10 kubbar eru 
notaðir verður summan þessi:

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55

Þetta þýðir að ómögulegt er að 
búa til tvær jafn langar lengjur með 
öllum kubbunum.

Auðveldari	verkefni
Látið nemendur búa til þríhyrnings-
tölumyndir og ferningstölumyndir 
með kubbum.

Erfiðari	verkefni	
Nemendur raða saman tveimur 
þríhyrningstölumyndum, sem eru 
hlið við hlið í röðinni, og rannsaka 
hvaða summur koma út. Í myndum 
1 + 2 eru 4 reitir, myndum 2 + 
3 eru 9 reitir o.s.frv. Summan er 
alltaf ferningstala. Biðjið nemendur 
að reyna að rökstyðja hvers vegna 
þetta er svo.

Líklega er auðveldast að útskýra 
þetta með því að teikna þríhyrnings-
tölumyndirnar þannig:

 1 2 3 4

rétthyrningur í stærðinni 5 • 6 
reitir, þ.e.a.s. 30 reitir. Úr því að 
notaðar voru tvær þríhyrningstölu-
myndir hlýtur þríhyrnings-
tölumynd nr. 5 að hafa 
helmingi færri reiti, þ.e. 15.

Þetta mun alltaf eiga við þegar finna 
skal fjölda reita í hvaða þríhyrnings-
tölumynd sem er. Númerið á þrí-
hyrningstölumyndinni er margfaldað 
með tölu, sem er einum hærri, 
og síðan deilt í margfeldið með 2. 
Formúlan verður þá þannig:

n • (n + 1)
2

Bókstafurinn n táknar númer þrí-
hyrningstölumyndarinnar.
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	 8.19 a Hvernig verður mynd 5? Hve margir reitir verða í henni?

	 b Teiknaðu myndir 6, 7 og 8. 
  Hve marga reiti þarf í þær 
  myndir? 
  Búðu til töflu og skráðu svörin.

	 c Um hve marga reiti stækka 
  myndirnar í hvert sinn?

	 8.20

	 a Teiknaðu myndir 4, 5 og 6.

	 b Hve margir reitir eru í 
  þessum myndum? 
  Búðu til töflu og fylltu út í  
  hana upp í mynd 12.

	 c Um hve marga reiti stækka  
  myndirnar í hvert sinn?

	 8.21 a Búðu til þína eigin mynd.

	   Sýndu með teikningu hvernig hún stækkar.

	 b Búðu til töflu og fylltu hana út.

	 c Um hve marga reiti stækka myndirnar í hvert sinn?

Myndir Fjöldi reita

1 1

2 4

3

Mynd Fjöldi reita Stækkar um

1 1 0

2 5 4

3 13 8

4

1
2

3

1
2

3

4

Aðrar	myndtölur

 Bls. 109
Nr. 8.22
Nemendur finna hve mörg spil þarf 
til byggja spilaborg með mismörgum 
hæðum. Ef þeir „standa fastir“ í 
þessu verkefni má gefa þeim vís-
bendingu um að teikna spilaborgina. 
Ekki er rétt að hjálpa þeim frekar 
fyrr en þeir hafa spreytt sig á þessu 
í dágóðan tíma. Þeir eiga að skrá 
niðurstöður í töflu.

Nr. 8.23
Nemendur finna fjölda manna í lest-
inni út frá fjölda vagna. Í viðbót við 
sex menn í hverjum vagni er lestar-
stjóri fremst í eimreiðinni. 
■ Hvernig getum við reiknað út hve 

margir menn geta verið í lestinni ef 
vagnarnir eru 20 talsins? (20 • 6 + 1.)

Nr. 8.21
Nemendur búa til eigin myndtölur 
og teikna fyrstu 1–5 myndirnar. Þeir 
geta ef til vill byrjað á því að búa 
myndirnar til með plastkubbum eða 
ferningslaga pappírsbútum. Rétt er 
að hvetja nemendur til að teikna 
lausnirnar og búa síðan til töflu sem 
sýnir hve margir reitir eru í hverri 
mynd og hver aukningin er.

Í upprifjun er rétt að benda á 
að stundum er fengist við myndir 
sem stækka með því að bætt er 
við hverja nýja mynd jafn mörgum 
reitum. Slíkar talnarunur kallast jafn-
munarunur. Þetta á við myndina 
í verkefni 8.19. Í öðrum tilvikum 
eykst fjöldinn sem bætist við með 
hverri nýrri mynd eins og sjá má í 
verkefni 8.20. 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 108
Nr. 8.19
Nemendur teikna næstu mynd 
í mynstrinu og finna fjölda reita 
í henni. Þeir finna einnig út hve 
reitunum fjölgar mikið með hverri 
mynd sem bætist við. (Hér er um 
jafnmunarunu að ræða.)
■ Getið þið fundið út hve margir reitir 

verða í mynd 10? (28)
■ Hvernig fannstu svarið? (Annaðhvort 

með því að telja áfram 3 skref í einu 
eða með því að nota þá formúlu að 
fjöldi reita sé myndnúmerið marg-
faldað með 3 og draga svo 2 frá.)

Slíkar formúlur má setja fram á 
ýmsa vegu. Í þessu verkefni væri 
einnig hægt að segja að frá og með 
mynd nr. 2 bætist alltaf 3 við. Í 
mynd 4 höfum við fengið 3 þrisvar, 
ekki fjórum sinnum. En í viðbót 
er reiturinn sem er í mynd nr. 1. 
Því má segja að við margföldum 3 
með tölunni sem er einum minni 
en myndnúmerið og bætum síðan 1 
við. Dæmið út frá mynd nr. 5 er þá 
svona:

4 • 3 + 1 = 13. Bein formúla fyrir 
þessu er þá svona:

(n – 1) • 3 + 1 =
Hér merkir n myndnúmerið.

Nr. 8.20
Nemendur teikna næstu þrjár 
myndir og finna fjölda reita í hverri 
mynd. Þeir skrifa niðurstöðurnar í 
töflu og skrá aukningu reita í hverri 
mynd í einn dálkinn. Biðjið nem-
endur að reyna að finna hve margir 
reitir eru í 12. mynd án þess að 
teikna myndirnar.

Viðfangsefni
■ Myndtölur (t.d. þríhyrnings-

tölur og ferningstölur), kanna 
og lýsa gerð og breytingum 
í einföldum rúmfræðilegum 
mynstrum og talnamynstrum

■ Talnarunur sem fara hækk-
andi, bæði jafnmunarunur 
og talnarunur þar sem sömu 
tölu er ekki bætt við hverja 
nýja tölu.
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Mer utfordring
La elevene finne antall ruter osv. til en 
figur langt ut i rekken. Det kan for 
eksempel være figur nr. 100 i 8.19. 

Å finne figur nr. 50 i 8.20 kan være 
nokså utfordrende. Én løsning er å se 
at enhver figur er satt sammen av to 
kvadrattall, det tilhørende figurnum-
meret og det foran. Så antall ruter i 
figur 2 er 1 + 4, antall ruter i figur 3 
er 4 + 9 (bytt ut den gule i midten 
med lyseblått, så er det lettere å se). 
Dermed blir antall ruter i figur 50 lik 
502 + 492. Som er lik 2500 + 2401 = 
4901.

08_15

Til oppgave 8.22 kan elevene finne 
antall kort i 20 etasjer. Her kan de 
tenke seg at det ble brukt kort til å 
lage et ”gulv” til korthuset. I illustra-
sjonen trengs da 3 ekstra kort. Det vi 
oppnår med det, er at antall kort i et 
korthus blir lik trekanttallene multi-
plisert med 3. Hver rute i figuren midt 
på side 107 erstattes med tre kort, to 
vegger og ett gulv. For å finne antall 
kort til 20 etasjer kan vi finne trekant-
tall nummer 20, multiplisere det med 
3, og så trekke fra de 20 kortene som 
vi har lagt til som gulv.

Den enkleste måten å finne et tre-
kanttall på er nok å legge sammen 
antall ruter i to slike trekanttall til et 
rektangel, slik vi beskrev på side 107. 
Det betyr at to trekanttall nr. 20 kan 
settes sammen til ett rektangel på 
20  21 = 420 ruter. Dermed må hvert 
av dem bestå av 210 ruter. 

Til korthuset trengs da 210  3 – 20 
= 610 kort.

Flere aktiviteter
Trekantmønster med pinner 
Utstyr:

Uteaktivitet: Pinner på ca. 50 cm, 
gjerne blomsterpinner eller lignende.

Inneaktivitet: Fyrstikker eller 
lignende.

08_16

La elevene arbeide i grupper på 2 til 4 
elever. Hver gruppe har nok pinner 
eller fyrstikker slik at de kan lage en 
følge med trekanter der alle trekan-
tene er laget etter samme mønster 
som i illustrasjonen over.

Lag den tredje figuren (alle de små 
trekantene skal ha samme form og 
størrelse).
■ Hvor mange små trekanter består 

hver figur av? 
■ Hvor mange pinner består hver figur 

av?
■ Fyll ut i tabellen, og let etter mønstre. 

Lag gjerne flere figurer. 

■ Hvor mange små trekanter vil det 
være i den 10. figuren?

■ Hvor mange pinner trenger dere til 
den 10. figuren? 

3 3 

Figur 
nummer

1 2 3 4 5

Antall små 
trekanter

     

Antall pinner      

8.22 Dette korthuset er på 
tre etasjer. Det er laget
av 15 kort.

a Hvor mange kort trengs 
til et tilsvarende korthus 
med to etasjer?

b Skriv av og gjør ferdig tabellen.

c Hvor mange kort trengs til et korthus på 10 etasjer?

8.23 Lokomotivet trekker vogner der det er plass til 
seks personer i hver vogn. 
Med to fulle vogner er det 13 personer på toget.

a Hvor mange personer kan være på toget med 
tre vogner?

b Skriv av og gjør ferdig tabellen.

c Hvor mange personer kan være på toget med 20 vogner?

www.gyldendal.no/multi
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Antall etasjer 1 2 3 4 5

Antall kort 2 15

Antall vogner 0 1 2 3 4 5

Antall personer 1 13

Klarer du denne?

Mine ideer
....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................
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	 8.22 Þessi spilaborg er á þremur  
  hæðum. Hún er búin til  
  úr 15 spilum.

	 a Hve mörg spil þarf í  
  svona hús með tveimur  
  hæðum?
	 b Skrifaðu töfluna upp og ljúktu við hana.

	 c Hve mörg spil þarf í spilaborg með 10 hæðum?

	 8.23 Í hvorum vagni, sem eimreiðin dregur, er pláss fyrir  
  6 manns.
	  Þegar vagnarnir tveir eru fullur eru 13 manns í lestinni.

	 a Hve margir geta verið í lestinni þegar vagnarnir  
  eru þrír?

	 b Skrifaðu töfluna upp og ljúktu við hana.

	 c Hve margir geta verið í lestinni þegar vagnarnir  
  eru 20?

Fjöldi hæða 1 2 3 4 5

Fjöldi spila 2 15

Fjöldi vagna 0 1 2 3 4 5

Fjöldi manna 1 13

Í verkefni 8.22 geta nemendur 
fundið fjölda spila í 20 hæða spila-
borg. Þeir geta hugsað sér að spil 
séu notuð til að búa til „gólf“ fyrir 
spilaborgina. Á myndinni vantar þá 3 
spil í viðbót sem gólf. Það sem næst 
með því er að fjöldi spila í spilaborg 
er jafn og þríhyrningstölurnar marg-
faldaðar með 3. Í stað hvers reits á 
myndinni á miðri bls. 107 koma 3 
spil, þ.e. eitt gólf og tveir skáveggir. 
Til að finna fjölda spila í 20 hæðum 
má fyrst finna þríhyrningstöluna í 
mynd nr. 20, margfalda þríhyrnings-
töluna með 3 og draga síðan frá þau 
20 spil sem notuð voru í gólf.

Auðveldasta leiðin til að finna þrí-
hyrningstölu er líklega sú að leggja 
saman fjölda reita í tveimur eins 
þríhyrningum og búa til rétthyrning 
eins og lýst er á bls. 107. Það merk-
ir að tveimur þríhyrningsmyndum 
nr. 20 má raða saman í rétthyrning 
sem er þá 20 • 21 = 420 reitir. Þess 
vegna hlýtur hvor þríhyrningurinn 
að vera búinn til úr 210 reitum.

Í spilaborgina þarf þá 210 • 3 – 20 
= 610 spil.

Raunverkefni
Þríhyrningsmynstur	með	greinum	
Búnaður: 
Útiverkefni: Greinar eða trépinnar.
Inniverkefni: Eldspýtur.

Nemendur  
vinna saman.  
Hver hópur þarf að búa til runu úr 
þríhyrningum þannig að allir þrí-
hyrningarnir séu búnir til úr sama 
mynstri, sjá myndina hér á undan.

Nemendur búa til þriðju myndina 
úr eins þríhyrningum.
■ Hve margir litlir þríhyrningar eru í 

hverri mynd?
■ Hve margir pinnar eru í hverri 

mynd?
■ Fyllið út töfluna og athugið hvort þið 

sjáið mynstur í tölunum.
■ Úr hve mörgum þríhyrningum og 

pinnum verður 10. myndin?

Númer
myndar 1 2 3 4 5

Fjöldi lítilla 
þríhyrninga

Fjöldi pinna

Erfiðari	verkefni
Látið nemendur finna fjölda reita í 
mynd sem er hátt í númeraröðinni, 
t.d. mynd nr. 100 í verkefni 8.19.

Það getur verið ansi strembið að 
finna reitafjöldann í mynd nr. 50 í 
verkefni 8.20. Ein lausnin getur falist 
í að nemendur sjái út að hver mynd 
er sett saman úr tveimur fernings-
tölum, þ.e. númer tilheyrandi mynd-
ar og númer næstu myndar á undan 
eru margfaldaðar með sjálfum sér 
og síðan lagðar saman.

502 + 492 = 2500 + 2401 = 4901
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Mer utfordring
La elevene finne antall ruter osv. til en 
figur langt ut i rekken. Det kan for 
eksempel være figur nr. 100 i 8.19. 

Å finne figur nr. 50 i 8.20 kan være 
nokså utfordrende. Én løsning er å se 
at enhver figur er satt sammen av to 
kvadrattall, det tilhørende figurnum-
meret og det foran. Så antall ruter i 
figur 2 er 1 + 4, antall ruter i figur 3 
er 4 + 9 (bytt ut den gule i midten 
med lyseblått, så er det lettere å se). 
Dermed blir antall ruter i figur 50 lik 
502 + 492. Som er lik 2500 + 2401 = 
4901.
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Til oppgave 8.22 kan elevene finne 
antall kort i 20 etasjer. Her kan de 
tenke seg at det ble brukt kort til å 
lage et ”gulv” til korthuset. I illustra-
sjonen trengs da 3 ekstra kort. Det vi 
oppnår med det, er at antall kort i et 
korthus blir lik trekanttallene multi-
plisert med 3. Hver rute i figuren midt 
på side 107 erstattes med tre kort, to 
vegger og ett gulv. For å finne antall 
kort til 20 etasjer kan vi finne trekant-
tall nummer 20, multiplisere det med 
3, og så trekke fra de 20 kortene som 
vi har lagt til som gulv.

Den enkleste måten å finne et tre-
kanttall på er nok å legge sammen 
antall ruter i to slike trekanttall til et 
rektangel, slik vi beskrev på side 107. 
Det betyr at to trekanttall nr. 20 kan 
settes sammen til ett rektangel på 
20  21 = 420 ruter. Dermed må hvert 
av dem bestå av 210 ruter. 

Til korthuset trengs da 210  3 – 20 
= 610 kort.

Flere aktiviteter
Trekantmønster med pinner 
Utstyr:

Uteaktivitet: Pinner på ca. 50 cm, 
gjerne blomsterpinner eller lignende.

Inneaktivitet: Fyrstikker eller 
lignende.
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La elevene arbeide i grupper på 2 til 4 
elever. Hver gruppe har nok pinner 
eller fyrstikker slik at de kan lage en 
følge med trekanter der alle trekan-
tene er laget etter samme mønster 
som i illustrasjonen over.

Lag den tredje figuren (alle de små 
trekantene skal ha samme form og 
størrelse).
■ Hvor mange små trekanter består 

hver figur av? 
■ Hvor mange pinner består hver figur 

av?
■ Fyll ut i tabellen, og let etter mønstre. 

Lag gjerne flere figurer. 

■ Hvor mange små trekanter vil det 
være i den 10. figuren?

■ Hvor mange pinner trenger dere til 
den 10. figuren? 

3 3 

Figur 
nummer

1 2 3 4 5

Antall små 
trekanter

     

Antall pinner      

8.22 Dette korthuset er på 
tre etasjer. Det er laget
av 15 kort.

a Hvor mange kort trengs 
til et tilsvarende korthus 
med to etasjer?

b Skriv av og gjør ferdig tabellen.

c Hvor mange kort trengs til et korthus på 10 etasjer?

8.23 Lokomotivet trekker vogner der det er plass til 
seks personer i hver vogn. 
Med to fulle vogner er det 13 personer på toget.

a Hvor mange personer kan være på toget med 
tre vogner?

b Skriv av og gjør ferdig tabellen.

c Hvor mange personer kan være på toget med 20 vogner?
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Antall etasjer 1 2 3 4 5

Antall kort 2 15

Antall vogner 0 1 2 3 4 5

Antall personer 1 13

Klarer du denne?

Mine ideer
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Auðveldari	verkefni
Látið nemendur fyrst búa myndirnar 
til með kubbum og teikna þær 
síðan. Leggið mikla áherslu á að þeir 
vinni skipulega, búi til eina mynd 
í senn, telji kubba/reiti og fylli inn 
í töfluna. Þeir vinna því fyrst og 
fremst með áþreifanlegum hjálpar-
tækjum eða með því að teikna. 
Aðgætið hvort þeir geti ekki smám 
saman komð auga á mynstrið í 
talnarununum í töflunum.
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8	•	Mynstur
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	 8.24 Birna og Þóra selja epli, safa í glösum og vöfflur til að  
  safna fyrir Barnahjálp.
	  Hve miklu geta þær safnað?
	  Skrifaðu töflurnar upp og fylltu þær út.

	 a

	 b

	 c
	
 

	 d Hve mikið fá þær af peningum ef þær selja

•	 100 glös af safa?

•	 40 vöfflur?

•	 50 epli?

	 e Maður keypti vöfflur og borgaði með 100 krónum. 
  Hvað fékk hann margar vöfflur?

Fjöldi vafflana 2 4 6 8 10 12

Upphæð í krónum 30

Fjöldi glasa 5 10 15 20 25 30 35 40

Upphæð í krónum 25

Fjöldi epla 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Upphæð í krónum 2 4

2 kr.

15 kr.

5 kr.

Vöfflur

15 kr.
Eplasafi  5 kr.

Talnamynstur

nemendur láta sér detta í hug hug-
myndaríkar lausnir sem eru ekki 
alveg réttar er samt sem áður rétt 
að leyfa þeim að vinna úr þeim. 
Ef þessar lausnir hafa ekki stoð í 
stærðfræðinni er rétt að hvetja þá 
fyrst til að finna lausnir þar sem jafn 
mikið bætist við hverja nýja tölu í 
talnarununni og snúa sér síðan að 
því að finna eins hugmyndaríkar 
lausnir og þeir vilja.

Auðveldari	verkefni
Nemendur geta notað kennslu-
peninga sér til hjálpar við verkefnin 
á bls. 110. Á bls. 111 getur það 
hjálpað mörgum nemendum að nota 
talnalínu til að hoppa á. Loks geta 
þeir sem eiga í vandræðum með að 
finna mismun talnanna notað vasa-

stærri en tölurnar í 3-töflunni (31, 
28, ...)

Nr. 8.26–8.28
Nemendur skrifa næstu tölur í 
talnarununum. Biðjið þá einn-
ig hér að lýsa talnarununum með 
því að styðjast við fyrri þekkingu 
og reynslu og jafnframt segja frá 
hvernig þeir hugsuðu til að finna 
næstu tölur.

Nr. 8.29
Nemendur eiga að finna töl-
urnar sem vantar í talnarunurnar. 
Forsenda þess að finna lausnina í 
þessum verkefnum er að þeir átti 
sig á að jafn mikið bætist við hverja 
nýja tölu í rununni, þ.e.a.s. um jafn-
munarunur er að ræða. Ef einhverjir 

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 110 
Nr. 8.24
Nemendur reikna hve margra 
króna nemendur afla með því að 
selja epli, safa og vöfflur í mismiklu 
magni. Nemendur geta lagt saman 
og haldið áfram með talnarunurnar: 
2-töfluna í a-lið, 25-töfluna í b-lið 
og 30-töfluna í c-lið. Í d-lið munu 
einhverjir nota margföldun. Hér er 
um beina formúlu að ræða þann-
ig að ekki þarf að reikna út liðina, 
sem eru á undan í talnarununni til 
að finna endanlegt svar. Hvetjið 
nemendur til að útskýra útreikninga 
sína.
■ Hvernig er hægt að reikna út hve 

miklum peningum krakkarnir safna 
þegar vitað er hvað þeir hafa selt 
margar vöfflur? (Ég margfalda fjölda 
vafflna með 15.)

Þessi fullyrðing felur í sér stærð-
fræðilegt fall sem sett er fram með 
orðum.

Í síðasta verkefninu eiga nem-
endur að finna hve margar vöfflur 
maður nokkur getur fengið fyrir 
100 krónur. Þetta má reikna á mis-
munandi vegu; því er rétt að biðja 
nemendur að útskýra aðferðir sínar 
hver fyrir öðrum.

 Bls. 111 
Nr. 8.25
Nemendur skrifa næstu tölur í 
talnarununum. Biðjið þá að lýsa 
talnarununum, eins og t.d. þannig:
– Þetta eru sléttar tölur (2, 4, 6 ...)
– Þetta eru oddatölur (5, 7, 9, ... og 
19, 17, ...)
– Þetta eru tölur í 3-töflunni (6, 9, 
12, ... og 39, 42, ...)
– Þetta eru tölur sem eru einum 

Viðfangsefni
■ Talnarunur þar sem sömu 

tölu er bætt við hverja nýja 
tölu í rununni, þ.e. jafn-
munarunur

■ Margföldunartöflurnar
■ Endurtekin samlagning og 

endurtekinn frádráttur
■ Fyrstu skref í algebru
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	 8.25 Skrifaðu fjórar næstu tölurnar í talnarunum.

	 a 2, 4, 6, 8, ...

	  5, 7, 9, 11, ...

	  6, 9, 12, 15, ...

	 8.26 Skrifaðu fjórar næstu tölurnar í talnarunum.

	 a 16, 20, 24, ...

	  16, 21, 26, ...

	  26, 32, 38, ...

	 8.27 Skrifaðu fjórar næstu tölurnar í talnarunum.

	 a 110, 210, 310, ...

	  680, 660, 640, ...

	  205, 310, 415, ...

	 8.28 Skrifaðu fjórar næstu tölurnar í talnarunum.

	 a 321, 422, 523, ...

	  160, 179, 198, ...

	  858, 748, 638, ...
	

	 8.29 Hvaða tölur vantar í talnarunurnar?

	 a 5,   , 13,   , 21

	    , 17,   ,   , 26

	  14,   ,   ,   , 38

	 	 b 19, 17, 15, 13, ...

   31, 28, 25, 22, ...

   39, 42, 45, 48, ...

	 	 b 72, 67, 62, ...

   60, 54, 48, ...

   111, 107, 103, ...

	 	 b 995, 985, 975, ...

   325, 350, 375, ...

   555, 540, 525, ...

	 	 b 6439, 6337, 6235, ...

   2650, 2775, 2900, ...

   1800, 3050, 4300, ...

	 	 b   , 61,   , 71,  

   20,   ,   ,   , 44

   31,   ,   , 58,  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

í farsíma. Fela má nemendum það 
verkefni að finna á netinu verð hjá 
mismunandi símafyrirtækjum. Síðan 
geta þeir búið til töflu fyrir hvert 
fyrirtæki sem sýnir verðið fyrir 1, 2 
og 3 mínútur, 5 mínútur, 10 mínút-
ur o.s.frv. 

Hér er sýnt verð hjá Spjöllum 
saman sem er tekið sem dæmi um 
framsetningu á slíkum upplýsingum.

Tegund þjónustu Verð

Áskrift á mánuði – 3 
vinir

1390 kr.

Mínútuverð – hringt í 
farsíma

16,90 kr.

Mínútuverð – hringt í 
fastlínusíma

16,90 kr.

Upphafsgjald – ekki í 
vinanúmer

9,90 kr.

reikni við erfiðustu talnarunurnar. 
Mestu skiptir að nemendur uppgötvi 
mynstrin í þessum verkefnum og 
þar með kerfið sem veldur því að 
tölurnar fara hækkandi eða lækkandi.

Ef verkefni 8.29 er of strembið 
má láta einstaka nemendur hrein-
lega sleppa því.

Erfiðari	verkefni	
Búa	til	eigin	talnarunur
Auðvelt er að aðlaga þessa tegund 
verkefna að ólíkum nemendum með 
því að láta þá búa til talnarunur og 
leggja fyrir bekkjarfélagana.

Hvað	kostar	að	hringja	með	far-
síma?
Biðjið nemendur að búa til yfirlit 
yfir hve mikið það kostar að spjalla 

Fjöldi mínútna 
í hverju samtali

Verð

1 mínúta 16,90 + 9,90 = 26,80 

2 mínútur 43,7

3 mínútur 60,6

Nemendur geta með hliðsjón af 
töflunum metið hvaða símafyrirtæki 
er ódýrast og jafnframt metið hvort 
ódýrara sé að kaupa svokölluð frels-
iskort eða vera í áskrift.

Raunverkefni
Hve	mörg	kanínupör?
Nemendur geta lagt heilann í bleyti 
yfir þrautinni „Hve margar kanínur?“ 
sem lýst er á bls. 123.

Hugmyndir	og	athugasemdir
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	 8.30 Helga byrjar á steini 0. 
  Hún hoppar á annan hvern stein 
  þar til hún er aftur komin á 0.

	 a Skrifaðu á hvaða steinum hún  
  lendir.

	  0 – 2 – 4 – …

	 b Næst byrjar hún á 0 og hoppar á þriðja  
  hvern stein þar til hún er komin aftur á 0. 
  Skrifaðu á hvaða steinum hún lendir. 
  0 – 3 – …

	 c Kannaðu á hvaða steinum hún lendir þegar hún  
  hoppar á 4., 5., 6., 7., 8. og 9. hvern stein.

	 8.31 Sýndu þrjár mismunandi leiðir til að halda áfram með  
  þessa talnarunu:
	  1, 4, ...

	 8.32 Hvaða tölur vantar í talnarunurnar?

	 a 2 – 4 –    – 16 – 32 –    – 128

	 b 3 –    – 9 –      – 15 –    – 21

	 c 240 – 120 –    – 30 –    – 7,5

	 d 1 –    – 9 –    –    – 36

Í a-lið eru sléttar tölur í efri 
röðinni og oddatölur í þeirri neðri. 
Í b-lið er summa spilanna í hverjum 
dálki 10. Ef nemendur hafa aðrar til-
lögur er gott að þeir setji þær fram. 
Þá geta þeir ákveðið hvaða tillaga 
þeim finnst rökréttust.

Nr. 8.34
Nemendur leita að mynstrum í spil-
unum sem snúa upp og nota þau til 
að finna út hvaða spil eru á hvolfi.

Í a-lið má leggja saman tvö efstu 
spilin í hverjum dálki til að fá neðsta 
spilið, hið rauða. Með því móti 
verður svarið tígul nía (hjarta nía er 
þegar upptekin í fyrsta dálkinum). 
Í b-lið eru tvö svört spil og eitt 
rautt í hverri röð og hverjum dálki. 
Þar að auki eru spilin 7, 8 og 9 í 

– 1, 4, 5, 9, 14 ... (tvær síðustu tölur 
lagðar saman til að fá næstu tölu)

– 1, 4, 10, 22 46, ... (mismunur 
tveggja síðustu talna tvöfaldast 
með hverri nýrri tölu)

Nr. 8.32
Nemendur finna hvaða tölur vantar 
í talnarunurnar. Jafnmunaruna er 
aðeins í b-lið en í hinum liðunum er 
ekki sami mismunur milli talnanna; 
m.ö.o.: sama tala bætist ekki við 
hverja nýja tölu í rununni.

 Bls. 113 
Nr. 8.33
Nemendur eiga að átta sig á í hverju 
mynstrin í spilaröðunum felast og 
nota þau til að finna út hvaða spil er 
á hvolfi.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 112 
Nr. 8.30
Helga hoppar fyrst á annan hvern 
stein og nemendur skrá á hvaða 
steinum hún lendir. Í fyrstu umferð 
lendir hún á steinum nr. 0–2–4–6–8 
áður en hún kemur aftur á 0. Haldi 
hún áfram að hoppa verða næstu 
umferðir eins og sú fyrsta.

Í b-lið hoppar hún á þriðja hvern 
stein. Þá verður hún að fara þrjár 
umferðir áður hún lendir aftur á 0.  
Steinarnir tákna síðari tölustaf í 
svörunum í viðkomandi margföldun-
artöflu. Því er það svo að þegar hún 
hoppar á þriðja hvern stein lendir 
hún í hverju skrefi á síðari tölustaf í 
svörunum í 3-töflunni:

3–6–9–12–15–18–21–24–27–30

Þar eð steinarnir eru 10 talsins og 
3 er ekki þáttur í 10 verður Helga 
að hoppa á alla tíu steinana áður 
en hún lendir aftur á 0. Þetta á ekki 
við um sléttu tölurnar, þ.e. hopp 
á 2., 4., 6. eða 8. hvern stein. Þá 
lenda hoppin alltaf á steinunum með 
sléttu tölunum þannig að hún lendir 
aðeins á steinum nr. 2, 4, 6 og 8 
áður en hún kemur til baka á 0. 
Þegar Helga hoppar 5 steina í einu 
mun hún aðeins lenda á steinum 5 
og 0. Ástæðan er sú að 5 er þáttur 
í 10 og að tölurnar í 5-töflunni enda 
til skiptis á 5 eða 0.
 
Nr. 8.31
Látið nemendur koma með tillögur 
um framhald talnarununnar. Þeir 
þurfa að rökstyðja tillögur sínar. 
Hér eru nokkrar tillögur:
– 1, 4, 9, 16 ... (ferningstölurnar)
– 1, 4, 7, 10 ... (3 bætist við hverja 

nýja tölu)
– 1, 4, 8, 13 ... (Mismunur talnanna 

hækkar um 1 við hverja nýja tölu)
– 1, 4, 1, 4, 1 ... (tvær tölur á víxl)

Viðfangsefni
■ Talnamynstur
■ Finna tölur sem vantar í 

talnarunur
■ Margföldunartöflurnar
■ Röksemdafærsla
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Raunverkefni
Hopp	á	steinum
Búnaður: Blað með „steina-
hringjum“ (verkefnablað 5.195 
(Steinahringir)).

Nemendur vinna saman tveir 
og tveir. Hvor þeirra fær ljósrit 
af blaðinu með steinahringjum. Í 
hverjum hinna sex hringja taka nem-
endur fyrir eina margföldunartöflu 
frá 1 til 9. Þeir skipta með sér töfl-
unum þannig að samtals komi þær 
allar við sögu. Þar sem hringirnir 
eru alls 12 en margföldunartöflurnar 
9 verða einhverjar þeirra sam-
eiginlegar. Alltaf á að byrja á efsta 
steininum. Síðan hoppa nemendur 
á öðrum hverjum steini, þriðja 
hverjum o.s.frv. Þeir sýna þetta með 
því að draga strik frá einum steini 
til annars og halda áfram allt þar til 
þeir lenda aftur á efsta steininum. Ef 
hoppað er á 4. hvern stein myndast 
stjarna eins og þessi:

113

Forenkling
I stedet for oppgave 8.32 kan elevene 
lage egne tallfølger som er enklere. Så 
kan de enten bytte oppgaver med 
hverandre, eller ved hjelp av ord for-
klare hvordan deres tallfølge vokser.

På side 113 vil nok noen elever 
være avhengige av å få noen hint før 
de klarer å løse oppgavene. 

Mer utfordring
Be elevene forklare hvorfor Helga i 
8.30 er innom alle steinene i noen av 
gangetabellene (3-, 7- og 9-gangen), 
men ikke innom alle i de øvrige (2-, 
4-, 5-, 6- og 8-gangen).

Tallene hun lander på, er siste siffer 
i tallene i gangetabellen hun hopper 
på. Tallene i 5-gangen ender alltid på 5 
eller 0, dermed er hun ikke innom 
andre steiner. Tallene i 2-, 4-, 6- og 
8-gangen har alltid 2 som faktor, slik 

at de alltid er partall. Dermed slutter 
ingen av tallene i disse gangene på 
oddetall, slik at Helga aldri vil lande på 
dem når hun hopper i disse gangene.

Flere aktiviteter
Hopp på steinene 
Utstyr: Ark med ”Steinsirkler” (Kopi-
original 5.195 i Kopiperm 5–7). 

La elevene arbeide sammen to og 
to. Hver elev får en kopi av arket 
Steinsirkler. I hver av de seks rutene 
skal de ta for seg én av gangetabellene 
fra 1 til 9. De bør fordele gangene seg 
imellom, slik at de til sammen dekker 
alle. Siden de til sammen har 12 
sirkler og bare 9 ganger, vil noen av 
gangene være felles. De starter alltid 
på den øverste steinen. Deretter 
hopper de på annenhver stein eller 
tredjehver stein osv. De illustrerer 
dette ved å tegne strek fra stein til 

stein. Dette gjør de helt til de når 
toppen igjen. Å hoppe på hver 4. stein 
vil lage en stjerne som dette:

08_17

Første hopp.  Ferdig stjerne.

Elevene vil se at gangene som er tier-
venner, lager samme stjerne: 4- og 
6-gangen, 3- og 7-gangen, 2- og 
8-gangen og 1- og 9-gangen. Grunnen 
til det er at alle stjernene er speilsym-
metriske om en vertikal symmetri-
linje. Dermed blir det å hoppe fire 
steiner mot høyre som vist over, det 
samme som å hoppe fire steiner mot 
venstre. Og det å hoppe fire steiner 
mot venstre er det samme som å 
hoppe seks steiner mot høyre, altså 
6-gangen.

Mer trening på logisk tenkning 
og resonnement
På Kopioriginal 5.196 og 5.197 i Kopi-
perm 5–7 finner dere flere oppgaver 
der elevene får mer trening i 
resonnementskompetanse. I disse 
oppgavene skal elevene finne fram til 
løsninger som krever at de sorterer 
opplysninger og følger samme 
resonnement i flere ledd.

Hvilken verdi har det snudde kortet? Se nøye på de andre 
kortene. Ser du et mønster? Det kan godt være at du må regne
litt også.

8.33 a b

8.34 a b

www.gyldendal.no/multi
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 Fyrsta hopp. Fullgerð
  stjarna.

Nemendur munu sjá að margföldun-
artöflurnar, sem eru tíuvinir, mynda 
sömu stjörnuna: 4- og 6-töflurnar, 
3- og 7-töflurnar, 2- og 8-töflurnar 
og 1- og 9-töflurnar. Ástæða þessa 
er sú að allar stjörnurnar eru sam-
hverfar um lóðréttan spegilás. Þess 
vegna verður hopp á 4. stein, eins 
og sést á vinstri myndinni hér fyrir 
ofan (þ.e. 4-taflan) spegilmynd af því 
að hoppa á 6. stein (þ.e. 6-taflan). 

 
Meiri	þjálfun	í	rökhugsun	og	
röksemdafærslu
Á verkefnablöðum 5.196 og 5.197 
(Heilabrot 1 og 2) eru fleiri verkefni 
þar sem nemendur fá þjálfun í rök-
hugsun. Í þeim eiga nemendur að 
finna lausnir sem krefjast þess að 
þeir flokki upplýsingar og beiti sömu 
rökhugsun í nokkrum þrepum.
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 Hvaða spil er á hvolfi? Skoðaðu vel hin spilin.  
Sérðu mynstur?  
Þú þarft kannski að reikna svolítið.

	 8.33	 a	 b

	 8.34	 a	 b

Erfiðari	verkefni	
Biðjið nemendur að útskýra hvers 
vegna Helga (í verkefni 8.30) lendir 
á öllum steinunum í nokkrum marg-
földunartöflum (3-, 7- og 9-töfl-
unum) en ekki í hinum (2-, 4-, 5-, 
6- og 8-töflunum).

Tölurnar, sem Helga lendir á, eru 
síðari tölustafir í tölunum í viðkom-
andi margföldunartöflu. Tölurnar 
í 5-töflunni enda alltaf á 5 eða 0; 
þar með lendir hún ekki á öðrum 
steinum. Talan 2 er þáttur í öllum 
tölunum í 2-, 4-, 6- og 8-töflunum 
þannig að alltaf er um sléttar tölur 
að ræða. Þar með endar engin tala í 
þessum margföldunartöflum á odda-
tölu þannig að Helga lendir aldrei á 
slíkri tölu.

hverri röð og hverjum dálki þann-
ig að svarið gæti verið svört sjöa 
(þ.e. laufa sjö þar eð spaða sjöan er 
þegar upptekin). Ef nemendur hafa 
aðrar tillögur er gott að þær komi 
fram. Síðan velja þeir þá tillögu sem 
þeim finnst rökréttust.

Auðveldari	verkefni
Í staðinn fyrir verkefni 8.32 geta 
nemendur búið til eigin talnarunur 
sem eru léttari. Síðan geta þeir 
annaðhvort skipst á verkefnum 
við bekkjarfélaga eða útskýrt með 
orðum hvernig talnaruna þeirra fer 
hækkandi.

Á bls. 113 þurfa sumir nem-
endur sennilega að fá einhverjar 
vísbendingar áður en þeir geta leyst 
verkefnin.
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	 8.35 Leggðu saman tölurnar, sem standa hlið við hlið, og  
  skráðu summuna í reitinn sem er fyrir ofan báðar tölurnar.

	 8.36 Búðu til þinn eigin talnapíramída.

3 5 

18 15 

25 

8 14 23 7 10 

2 12 8 5 

9 12 9 

15 16 

37 

146 

b

a

c

d

Fá	sem	hæsta	summu
Talnapíramídi nokkur hefur fimm 
tölur í neðstu röð. Þær eru 17, 19, 
27, 37 og 41.
■ Raðið tölunum í neðstu röð 

þannig að summan á toppi píra-
mídans verði eins há og mögulegt 
er. (19–27–41–37–17 eða 19–37–
41–27–17 og spegilmynd þessara 
raða; summan er 538.)

■ Raðið tölunum í neðstu röð 
þannig að summan á toppi píra-
mídans verði eins lág og mögulegt 
er. (41–19–17–27–37; summan 
er 364. Aðrar lausnir gefa sömu 
summu svo lengi sem tölurnar 37 
og 41 eru í ystu reitum og 17 í 
miðjunni.)

sama. Í a-, c- og d-liðum er summan 
gefin upp en í b- og d-liðum verða 
nemendur að finna summuna áður 
en þeir geta skrifað tölurnar.

Auðveldari	verkefni
Á bls. 114 geta einhverjir nemendur 
byrjað á því að búa til eigin talna-
píramída í staðinn fyrir að vinna 
verkefni 8.35d. Þá geta þeir valið 
tölur í samræmi við eigin getu.

Erfiðari	verkefni
Talnapíramídar	með	tugabrotum	
eða	almennum	brotum
Fáið nemendur til að búa til  
talnapíramída með tugabrotum eða 
almennum brotum. Á verkefnablaði 
5.198 (Talnapíramídar 2) eru slíkir 
píramídar.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 114
  Nr. 8.35
Nemendur teikna talnapíramídana 
upp í reikningsheftin sín og skrá 
tölurnar í reitina. Leggja skal saman 
tvær tölur hlið við hlið og skrifa 
summuna í reitinn fyrir ofan báðar 
tölurnar. Í c- og d-lið þurfa nem-
endur bæði að reikna niður á við og 
upp á við til að finna svörin. Liður d 
er nokkuð erfiður en kennari þarf 
að gæta þess að gefa nemendum 
ekki vísbendingu of snemma.

Nr. 8.36
Nemendur búa til eigin talnapíramída 
og skiptast á verkefnum. Kennari 
getur líka dreift talnapíramídum til 
nemenda. Auðveldast er að búa 
til píramída þar sem allar tölurnar 
í neðstu röð eru gefnar upp. Þeir 
píramídar eru flóknari þar sem tölur 
eru dreifðar í píramídanum því þá er 
hugsanlegt að fleiri en ein lausn komi 
til greina.

 Bls. 115
Töfraferningar
Töfraferningur er ferningur sem 
skipt er í marga minni ferninga 
eða reiti. Í hverjum reit er tala. 
Tölunum þarf að raða þannig að 
summa þeirra í hverri röð, hverjum 
dálki og hvorri hornalínu sé hin 
sama. Í sýnidæminu í bókinni er 
summan 21. 

Lausnir á einfaldasta töfra-
ferningnum (3 • 3 reitir), þar sem 
notaðar eru tölurnar 1–9, er að 
setja sléttar tölur í hornin, töluna 
5 í miðjuna og hinar oddatölurnar 
á hliðarnar. Þá kemur summan 15 
fram. Látið þetta verða fyrsta verk-
efni nemenda. Í kjölfarið má reyna 
að fá nemendur til að íhuga hvers 
vegna töfrasumman er 15!

Nr. 8.37
Nemendur fylla inn tölur í auðu 
reitina þannig að summa talnanna, 
lárétt, lóðrétt eða á ská, verði hin 

Viðfangsefni
■ Samlagning og frádráttur
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Kennari hvetur nemendur til að 
finna fleiri en eina lausn. Þegar þeir 
hafa fundið allar lausnirnar þrjár 
geta þeir spreytt sig á að færa rök 
fyrir því að lausnirnar séu ekki fleiri. 
Látið þá einnig reyna að finna svar 
við eftirfarandi spurningum:
■ Hver er minnsta mögulega summ-

an? Hver er ástæðan? (Talan 1, 
lægsta talan, er í miðjunni.)

■ Hver er stærsta mögulega summan? 
Hver er ástæðan? (Talan 5, stærsta 
talan, er í miðjunni)

 
Í lausnunum geta einungis verið 
oddatölur í miðjunni. Hvers vegna 
er ekki hægt að nota slétta tölu í 
miðjunni? Summa talnanna 1–5 er 
15. Talan í miðjunni er sameiginleg 
báðum röðunum þannig að summa 
þeirra fjögurra talna, sem eftir eru, 
verður að vera deilanleg með 2. Ef 
ein slétt tala er fjarlægð og sett í 
miðjuna verður summa hinna taln-
anna oddatala 
en í hana er 
ekki hægt að 
deila með 2. 

Töfraþríhyrningar
Raða á tölunum 1–6 í hringina 
þannig að summan á öllum  
hliðunum verði  
hina sama. Á þessu eru til fjórar 
lausnir með summunum 9, 10, 
11 og 12. Lausnirnar eru: a) þrjár 
minnstu tölurnar í hornunum; b) 
þrjár stærstu tölurnar í hornunum; 
c) allar sléttu tölurnar í hornunum; 
d) allar oddatölurnar í hornunum.

Umhugsunarefni:
– Hver er minnsta mögulega summ-

an? Hver er ástæðan?
– Hver er stærsta mögulega summ-

an? Hver er ástæðan?
– Sjáið þið einhver mynstur í summ-

unum fjórum?

Fleiri töfraferningar
Á verkefnablaði 5.20 í Stika 1a – 
verkefnablöð (Töfraferningar)  
eru tveir töfraferningar.
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24 2

4 22

6 12 30

10

6 5

8 14

9 15

18 4

20

18 4 14

50

40

70 30

a

Summa: 27

Summa: 46 Summa: 68

 Summa:  Summa:

10 12

9

6

8 3 10

9 7 5

4 11 6

21

21

21

21

21212121

Töfraferningar

	 8.37 Skrifaðu tölur í alla reitina þannig að summa talnanna  
  verði sú sama hvort sem lagt er saman lárétt, lóðrétt  
  eða á ská.

   

  b	 	 	 	 	 d

  c	 	 	 	 	 e

Summa: 21

fá á eins lága summu og mögulegt 
er. Sjá skýringarmynd.

Raunverkefni
Töfra-T
Hér er um einfaldari 
útgáfu af töfra-
ferningum að ræða. 
Nota á tölurnar 1–5 
og skrá þær í hringina þannig að 
summan lóðrétt og lárétt verði hin 
sama. Á þessu verkefni eru þrjár 
mismunandi lausnir eða summur: 
8, 9 og 10. Auðveldara er að vinna 
verkefnið ef nemendur búa sér til 
litla pappírsbúta og skrá tölurnar 
á þá. Þannig geta þeir flutt papp-
írsbútana til í stað þess að stroka 
tölurnar út og skrifa nýjar þegar 
þeir prófa sig áfram.

■ Raðið tölunum þannig að 
summan efst verði nákvæmlega 
500. Eru til fleiri en ein lausn? 
(19–41–37–17–27 og spegilmynd 
raðar innar.)

Kennari hvetur nemendur til að 
finna út og hugleiða hvers vegna 
best er að raða töl- 
unum eins og þeir  
gerðu til að finna  
hæstu og lægstu  
summuna á  
toppi  
píramídans.

Til að fá  
eins háa  
summu og mögulegt er þurfa 
stærstu tölurnar að vera í miðjunni 
í neðstu röð; þessu er öfugt farið ef 

a b c d

a + b b + c c + d

a + 2b
 + c

a + 3b + 3c + d

b + 2c 
+ d

slétt slétt

slétt

odda

odda

odda

=

= odda
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	 8.38 Hvers virði er hver mynd?

 a

	 b

	 c

9 15 22

44 65 28 33

17

12

17

38

49

40

43

50120 220 195 180

140

80

135

225

185

a:

A B C
+ A B C

B C C

Z Y X
– X X X

5 Y

Lausn á þraut a:

2 5 0
+ 2 5 0

5 0 0

Lausn á þraut b:

6 0 5
– 5 5 5

5 0

Auðveldari	verkefni
Við verkefni 8.38 c má leyfa nem-
endum, sem ráða ekki við útreikn-
ingana, að nota vasareikni.

Erfiðari	verkefni	
Biðjið nemendur að búa til verkefni, 
sem samsvara verkefni nr. 8.38, 
og talnakrossgátur fyrir bekkjar-
félagana.

Raunverkefni
Dulmál:	Hvers	virði	eru	bók-
stafirnir?
Leggið eftirfarandi þrautir fyrir nem-
endur þar sem þeir eiga að finna 
verðgildi hvers bókstafs:

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 116 
Nr. 8.38
Nemendur finna hvers virði hver 
mynd er þannig að summa verð-
gildisins í hverri röð og hverjum 
dálki nemi tölunum sem tilgreindar 
eru við jaðrana. Hver mynd hefur 
því ákveðið verðgildi í rúðunetinu.

Í hverju rúðuneti er ein röð 
eða einn dálkur þar sem sömu 
myndir eru í öllum reitum. Í a-lið 
eru þrír fiskar í miðdálkinum. Þar 
sem summa þeirra er 15 hlýtur 
hver fiskur að hafa verðgildið 5. Í 
miðröðinni eru tveir fiskar og ein 
slanga sem samtals eiga að hafa 
summuna 12. Þar eð fiskarnir tveir 
hafa summuna 10 hlýtur slangan að 
hafa verðgildið 2. þannig má fikra sig 
áfram að verðgildi allra myndanna.

 Bls. 117
Nr. 8.39
Nemendur skrifa upp talnakross-
gáturnar eða nota ljósritunarblað 
4 aftast í þessari bók (Ljósrit af bls. 
117 í Stiku 1b). Þeir fylla út í kross-
gáturnar með tölum og aðgerðar-
táknum þannig að dæmin verði rétt. 
Bendið nemendum á að sum dæmin 
eru skrifuð upp á við.

Nr. 8.40
Nemendur margfalda saman 
tölurnar í grænu reitunum til að 
fá svörin í þeim hvítu. Nemendur 
fylla út í grænu reitina með því að 
ganga út frá þeim tölum í hvítu reit-
unum, sem gefnar eru upp, og fikra 
sig þannig áfram til að fylla út í alla 
hvítu reitina.

Viðfangsefni
■ Reikningsaðgerðirnar fjórar
■ Margföldunartöflurnar
■ Fyrstu skref í algebru, jöfnur

 
Búnaður
■ Ef til vill ljósrit af bls. 117 

(ljósritunarblað 4 aftast í 
þessari bók)

b:
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	 8.39 Teiknaðu krossgáturnar í reikningsheftið þitt. Þú átt að  
	 	 bæta	við	tölum	og	aðgerðartáknum:	+,	–,	•,	:	eða	=.

	 8.40 Teiknaðu rúðunetið í bókina þína. Fylltu út í tómu reitina.

– 40 = 16
– =
16 – = 8
= · =

: =

· 5 2 10 4
3 15 21
2 16
6 18

36
25

42 14
27 9

28
80

+ 17 = 75

35 + 2 =
= =

+ = 38

ba

Fleiri	talnapíramídar,	talnagátur	
og	reikningskrossgátur
Á eftirfarandi verkefnablöðum 
eru mörg verkefni sem svipar til 
þeirra sem eru á þessari opnu: 
5.16 (Talnagátur), 5.17 (Pílukast), 
5.22 (Talnapíramídar 1), 5.23 
(Talnakrossgátur), 5.26–5.29 (Hve 
margar kúlur? Hvenær voru gallabuxur 
fundnar upp? Hve mikla peninga eiga 
börnin? Hvers virði eru myndirnar?) og 
5.85 (Reikningskrossgátur), öll í verk-
efnahefti 5a.

Hvað	er	x?
Verkefnin á bls. 116 gefa að mörgu 
leyti forsmekkinn að jöfnum og 
algebru sem nemendur munu kynn-
ast seinna í stærðfræðináminu. Hér 
er því stungið upp á verkefni sem 

byggist á leik og íhugun og sem 
kynnir bókstafinn x sem tákn fyrir 
óþekkta tölu. Hér er þetta gert 
með áþreifanlegum hjálpartækjum 
eins og eldspýtum eða kubbum.

Kennari leggur eldspýtnastokka 
og eldspýtur á myndvarpann eins og 
myndin sýnir:
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Flere tallpyramider, tallgåter og 
regnekryss
På Kopioriginal 5.16, 5.17, 5.22, 5.23, 
5.26–5.29 og 5.85 i Kopiperm 5–7 
finner dere flere lignende oppgaver 
som på disse sidene. 

Hva blir X?
Oppgavene på side 116 er på mange 
måter forløper til ligninger og algebra 
som elevene møter i matematikken 
senere. Vi foreslår derfor en aktivitet 
basert på lek og undring og som 
introduserer X som symbol for et 
ukjent tall. Det gjør vi gjennom å kon-
kretisere ved hjelp av fyrstikker eller 
brikker. 

Legg fyrstikkesker og fyrstikker på 
følgende måte på en overhead:

08_26

Streken mellom eskene og fyrstik-
kene er det samme som likhetstegnet 
(=), det vil si at det alltid skal være like 
mange fyrstikker på hver side av 
streken. Elevene skal nå finne ut hvor 
mange fyrstikker som skjuler seg i 
hver av eskene. De må få opplyst at 
det alltid vil være like mange fyr-
stikker i hver x-eske. Oppgaven er å 
finne ut hvor mange. 

Fortsett med flere oppgaver. Dere 
kan også begynne enklere ved å legge 
en x-eske på den ene siden og fem 
fyrstikker på andre siden. Hvor 
mange er i x-esken? (Fem selvsagt, 

hvis det skal være likt.) Så kan vi øke 
til to esker og for eksempel 12 fyr-
stikker. Spør elevene hvordan de fant 
fram til svaret. 

Ved større tall kan vi bare legge en 
haug fyrstikker på den ene siden og si 
at her er det for eksempel 56. Så 
legger vi 7 x-bokser på den andre 
siden. Hvor mange blir det i hver 
eske? Nå er det ganske tungvint å 
måtte telle opp og fordele én og én 
fyrstikk. Derfor må vi utnytte det vi 
vet fra før, nemlig at 7 ganget med 8 
blir 56.
■ Hva hvis det er 2 fyrstikkesker og 2 

løse fyrstikker på den ene siden, og 14 
fyrstikker på den andre. Hvor mange 
fyrstikker må det være i hver eske da? 
(6)

08_27

■ Hvor mange vil det være i hver x-boks 
nå? (4)

Det blir enklere å se dersom vi ”ryd-
der” litt først. Vi kan ta bort den ene 
fyrstikken på venstre side, men da må 
vi ta bort en fyrstikk på høyre side 
også. Så kan vi ta bort x-boksen på 
høyre side, og det er helt greit så 
lenge vi også tar bort en boks på den 
andre siden. Vi kan ta bort og legge til 
så mye vi vil, bare vi gjør likt på begge 
sider.

8.39 Tegn tallkryssene i boka di. Skriv tall og regnetegn.

8.40 Tegn rutenettet i boka di, og fyll ut de tomme rutene.
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– 40 = 16
– =
16 – = 8
= · =

: =

· 5 2 10 4
3 15 21
2 16
6 18

36
25

42 14
27 9

28
80

+ 17 = 75

35 + 2 =
= =

+ = 38
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Strikið milli stokka og eldspýtna 
táknar jöfnumerkið (=), þ.e.a.s. 
alltaf eiga að vera jafn margar eld-
spýtur báðum megin við strikið. 

Nemendur eiga nú að finna út hve 
margar eldspýtur eru í hverjum 
stokki. Upplýsa þarf þá um að í 
hverjum stokki eru alltaf jafn margar 
eldspýtur. Verkefnið felst í að finna 
hve margar þær eru.

Haldið áfram með fleiri verkefni. 
Byrja má á auðveldu verkefni með 
því að leggja x-stokk öðrum megin 
við strikið og 5 eldspýtur hinum 
megin. Hve margar eldspýtur eru í 
x-stokknum? (Að sjálfsögðu 5 eld-
spýtur.) Síðan má bæta við einum 
stokki og setja 12 eldspýtur hinum 
megin. Spyrjið síðan nemendur 
hvernig þeir fundu svarið.

Ef notaðar eru stærri tölur má 
leggja hrúgu af eldspýtum öðrum 
megin og segja að þær séu t.d. 
56 talsins. Síðan leggur kennari 7 
x-stokka hinum megin. Hve margar 
eldspýtur eru í hverjum stokki? Það 
verður afar seinlegt að telja allar 
eldspýturnar og skipta þeim, einni 
og einni í senn, á stokkana. Þess 
vegna þurfa nemendur að notfæra 
sér þá staðreyndaþekkingu, sem 
þeir hafa yfir að ráða, nefnilega þá 
að 7 sinnum 8 er jafnt og 56.
■ Ef 2 eldspýtnastokkarnir og 2 eld-

spýtur væru öðrum megin og 14 eld-
spýtur hinum megin – hve margar 
eldspýtur væru þá í hvorum stokki? 
(6)

■ Hve margar eldspýtur eru nú í 
hverjum stokki? (4)

Auðveldara er að sjá svarið ef við 
„tökum til“ fyrst. Fjarlægja má stöku 
eldspýtuna vinstra megin og þá þarf 
að fjarlægja líka eina eldspýtu hægra 
megin. Síðan má fjarlægja x-stokkinn 
hægra megin en að sjálfsögðu þarf 
að gera hið sama vinstra megin. 
Þannig má fjarlægja og bæta við eins 
miklu og maður vill aðeins ef hið 
sama er gert báðum megin.
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Flere tallpyramider, tallgåter og 
regnekryss
På Kopioriginal 5.16, 5.17, 5.22, 5.23, 
5.26–5.29 og 5.85 i Kopiperm 5–7 
finner dere flere lignende oppgaver 
som på disse sidene. 

Hva blir X?
Oppgavene på side 116 er på mange 
måter forløper til ligninger og algebra 
som elevene møter i matematikken 
senere. Vi foreslår derfor en aktivitet 
basert på lek og undring og som 
introduserer X som symbol for et 
ukjent tall. Det gjør vi gjennom å kon-
kretisere ved hjelp av fyrstikker eller 
brikker. 

Legg fyrstikkesker og fyrstikker på 
følgende måte på en overhead:

08_26

Streken mellom eskene og fyrstik-
kene er det samme som likhetstegnet 
(=), det vil si at det alltid skal være like 
mange fyrstikker på hver side av 
streken. Elevene skal nå finne ut hvor 
mange fyrstikker som skjuler seg i 
hver av eskene. De må få opplyst at 
det alltid vil være like mange fyr-
stikker i hver x-eske. Oppgaven er å 
finne ut hvor mange. 

Fortsett med flere oppgaver. Dere 
kan også begynne enklere ved å legge 
en x-eske på den ene siden og fem 
fyrstikker på andre siden. Hvor 
mange er i x-esken? (Fem selvsagt, 

hvis det skal være likt.) Så kan vi øke 
til to esker og for eksempel 12 fyr-
stikker. Spør elevene hvordan de fant 
fram til svaret. 

Ved større tall kan vi bare legge en 
haug fyrstikker på den ene siden og si 
at her er det for eksempel 56. Så 
legger vi 7 x-bokser på den andre 
siden. Hvor mange blir det i hver 
eske? Nå er det ganske tungvint å 
måtte telle opp og fordele én og én 
fyrstikk. Derfor må vi utnytte det vi 
vet fra før, nemlig at 7 ganget med 8 
blir 56.
■ Hva hvis det er 2 fyrstikkesker og 2 

løse fyrstikker på den ene siden, og 14 
fyrstikker på den andre. Hvor mange 
fyrstikker må det være i hver eske da? 
(6)

08_27

■ Hvor mange vil det være i hver x-boks 
nå? (4)

Det blir enklere å se dersom vi ”ryd-
der” litt først. Vi kan ta bort den ene 
fyrstikken på venstre side, men da må 
vi ta bort en fyrstikk på høyre side 
også. Så kan vi ta bort x-boksen på 
høyre side, og det er helt greit så 
lenge vi også tar bort en boks på den 
andre siden. Vi kan ta bort og legge til 
så mye vi vil, bare vi gjør likt på begge 
sider.

8.39 Tegn tallkryssene i boka di. Skriv tall og regnetegn.

8.40 Tegn rutenettet i boka di, og fyll ut de tomme rutene.
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Hvaða tölur fela sig á bak við lituðu svæðin?

 8.41 a 42 b  c

   + 2 3

     64

 8.42 a 2493 b  c

   + 1  2

     86 

 8.43 a 895 b  c

   –  3 

    3 2

 8.44 a 3  5  b   8 4 5 0  c   2  5
   –  1 2  7   –  5  2   –  1 2  8
   2 0 2      2 1      6 1 2

 8.45 a 7  2 b 4  7 c 8 4  3
   –   3 1 1   –   8 3 5   –  7  52
      2   1        1   6       8 5

 8.46 Notaðu tvo mismunandi tölustafi til að búa til tveggja  
  stafa tölu. Víxlaðu tölunum þannig að úr verði önnur  
  tveggja stafa tala. Finndu mismun þessara tveggja talna.

  Ef þú t.d. notar tölustafina 2 og 4 getur þú búið til  
  tölurnar 24 og 42. Mismunur þeirra er: 42 – 24 = 18.

  Gerðu þetta að minnsta kosti tíu sinnum með  
  mismunandi tölustöfum. Hvaða mismun færðu?  
  Sérðu eitthvert mynstur?

 543

+  5 

 7 5

 5 85

+  75 

 90 8

 76 

– 292

   1

  03

– 24 

 2 8

 62 7

+ 372

 8 6 

    3 6

+   5 3

 137

Gættu þín!

vikum tvöfaldast talan og við hina 
nýju tölu er lögð tala sem er einum 
stærri en hún sjálf.

Önnur útskýring gæti verið sú að 
tvöfalda eigi töluna tvisvar og bæta 
síðan einum við. 

Látið nemendur kanna hvaða 
tölur vélmennið getur framleitt og 
hverjar hann getur ekki framleitt. 
Nemendur eiga að stjórna þessu 
verki. Kennari gætir þess að hafna 
ekki tillögum nemenda þótt þær séu 
fjarri réttu lagi. Reynið frekar að 
fá nemendur til að kanna réttmæti 
fullyrðinga sinna.

Venjulega prófa nemendur ýmsar 
tölur af handahófi en smám saman 
byrja einhverjir að vinna skipulega. 
Þetta verkefni hentar vel til að upp-
götva mynstur:

9-hoppa sem færir mann frá 58 upp 
í 85. Það merkir að mismunurinn 
hlýtur að vera tala í 9-töflunni. 
Maður lendir alltaf á hinni tölunni 
vegna þess að mismunurinn milli 
tölustafanna í tugasætinu er jafn 
mismun talnanna í einingasætinu 
enda er um sömu tölustafi að ræða. 

 Bls. 119 
Nr. 8.47
Vélmennin þrjú á næstu þremur 
blaðsíðum tákna föll án þess að rétt 
sé að upplýsa nemendur um það 
hugtak. Þau meðhöndla heilar tölur 
þannig að fyrir fram er ákveðið 
hvaða tala kemur út.

Nemendur setja tölurnar 2, 7, 10 
og 22 í vélmennið og reikna hvaða 
tölur eigi að koma út. Í öllum til-

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 118
Nr. 8.41–8.45
Nemendur finna tölurnar sem leyn-
ast bak við litasvæðin. Nemendur 
skrifa réttu dæmin upp í reiknings-
heftin sín ásamt svörunum.

Biðjið nemendur að lýsa hver 
fyrir öðrum hvernig þeir fóru að 
því að finna hvaða tölur voru faldar. 
Leggið sérstaka áherslu á að fá fram 
flokkun og skiptingu talnanna í tugi 
og hundruð.

Nr. 8.46
Nemendur velja tvo mismunandi 
tölustafi, búa til tvær tölur og draga 
minni töluna frá þeirri stærri. Með 
tölustöfunum 5 og 8 má búa til töl-
urnar 58 og 85 og mismunur þeirra 
verður 85 – 58 = 27.

Látið nemendur endurtaka þetta 
nokkrum sinnum en nota aðrar 
tölur. Þeir munu alltaf sitja uppi 
með tölu í 9-töflunni. Ástæða þessa 
er nokkuð flókin en það byggist 
á því að þversumma tölustafanna 
tveggja í svarinu er alltaf 9. En hvers 
vegna er svarið alltaf í 9-töflunni? 
Ef til vill er auðveldast að sjá þetta 
á talnalínunni. Finna á t.d. mismun 
talnanna 85 og 58. Hvernig má 
hoppa á talnalínunni til að komast 
frá 58 upp í 85? Sérstök aðferð 
við það er að hoppa 9 skref í einu. 
Tölurnar, sem maður lendir á, 
hækka um 1 í tugasætinu og lækka 
um 1 í einingasætinu (vegna þess að 
ef 9 er bætt við tölu samsvarar það 
því að bæta 10 við og draga síðan 
1 frá).
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Matematisk innhold
■ Addisjon og subtraksjon av 

flersifrede tall
■ Prealgebra, funksjoner

Hva skal gjøres?
� Side 118
Nr. 8.41–8.45
Finn tallene som skjuler seg bak flek-
kene. Skriv av riktige regnestykker 
med svar i bøkene.

Be elevene om å forklare for hver-
andre hvordan de resonnerte for å 
finne fram til de skjulte tallene. Legg 
særlig vekt på å få fram gruppering i 
og oppdeling av tiere og hundrere.

Nr. 8.46
Elevene velger seg to ulike sifre. Med 
dem lager de to tall og trekker det 
minste fra det største. Med sifrene 5 
og 8 blir tallene 58 og 85, og diffe-
ransen blir 85 – 58 = 27.

La elevene gjøre dette gjentatte 
ganger, men med utgangspunkt i 
andre sifre. De vil da alltid ende med 
et tall i 9-gangen. Grunnen til det er 
nokså komplisert, men det baserer 
seg på at tverrsummen av de to sif-
rene i svaret alltid blir 9. Hvorfor blir 
svaret alltid i 9-gangen? Kanskje det 
er lettest å se på tallinjen. Vi skal altså 
finne forskjellen mellom for eksempel 
58 og 85. Hvordan kan vi hoppe på 
tallinjen for å komme fra 58 til 85? En 
litt spesiell måte å hoppe på, er å 
hoppe med 9 om gangen. De tallene 
vi lander på da, vil stige med 1 på tier-
plass og synke med 1 på enerplass 
(fordi det å legge til 9 er det samme 
som å legge til 10 og så trekke fra 1). 

08_28

Når vi har gjort dette tre ganger, er 
tierne steget fra 5 til 8, mens enerne 
er sunket fra 8 til 5, og vi lander 
akkurat på 85. Det er dermed et helt 
antall nierhopp som bringer oss fra 58 
til 85. Dermed må differansen være et 
tall i 9-gangen. Og vi treffer alltid det 
andre tallet, fordi differansen mellom 
sifrene på tierplass er den samme 
som på enerplass. Det er jo de 
samme sifrene.

� Side 119
Nr. 8.47
De tre robotene på de følgende 
sidene er funksjoner uten at elevene 
trenger å informeres om det. De 
behandler hele tall på en slik måte at 
det er helt entydig bestemt hvilket tall 
som kommer ut. 

Putt inn tallene 2, 7, 10 og 22, og 
regn ut hva som vil komme ut. I alle 
tilfellene dobles tallet, og legges 
sammen med det som er 1 større. En 
annen måte å si det på er å doble 
tallet to ganger og så legge til 1. 

La elevene utforske hvilke tall 
roboten kan kaste ut, og hvilke den 
ikke kan kaste ut. La elevene styre 
dette arbeidet. Ikke avfei forslagene 
deres, selv om de er gale. Prøv heller 
å få dem til selv å undersøke påstan-
dene sine. 

Som regel vil elevene først prøve 
tall nokså tilfeldig. Deretter vil noen 
begynne å arbeide mer systematisk. 

Dette er svært gunstig for å avdekke 
mønstre:
■ Hva får jeg om jeg putter inn 1, 2, 3, 

4 osv. Eller: Kan jeg få ut 1, 2, 3, 4, 
osv. 

Det å doble to ganger og så legge til 
1, er som å gange tallet med 4 og så 
legge til 1. Det betyr for eksempel at 
vi ikke kan få partall ut av maskinen. Vi 
får kun tallene som er 1 større enn 
tallene i 4-gangen, eller annethvert 
oddetall. Dette gjelder så fremt vi kun 
putter inn heltall. Om noen elever 
foreslår å putte inn desimaltall, som 
1,5, vil de kunne få andre svar.

Forenkling
Dersom elevene har problemer med 
blekkflekkoppgavene når det blir tier-
overganger, kan de få arbeide mer 
med oppgaver uten tieroverganger. 
Se Kopioriginal 5.30 i Kopiperm 5–7. 

+9 +9 +9

58 67 76 85

Hvilke tall skjuler seg bak flekkene?

8.41 a 42 b c

+ 2 3

= 64

8.42 a 2493 b c

+ 1 2

= 86

8.43 a 895 b c

– 3

= 3 2

8.44 a 3 5 b 8 4 5 0 c 2 5
–  1 2 7 –  5 2 –  1 2 8
=  2 0 2 =  2 1 =  6 1 2

8.45 a 7 2 b 4 7 c 8 4 3
–  3 1 1 –  8 3 5 –  7 5 2
=  2 1 =  1 6 =  8 5

8.46 Bruk to ulike sifre til å lage et tosifret tall. Bytt om 
rekkefølgen på sifrene slik at du får et annet tosifret tall.
Finn differansen mellom de to tallene.

Hvis du for eksempel bruker 2 og 4, kan du lage 24 og 42.
Differansen blir: 42 – 24 = 18.

Gjør dette minst ti ganger med forskjellige sifre. 
Hvilke differanser får du? Ser du noe mønster?

8 • Mønster
118

543

+ 5

= 7 5

5 85

+ 75

= 90 8

76

– 292

= 1

03

– 24

= 2 8

62 7

+ 372

= 8 6

3 6

+ 5 3

= 137

Pass på.
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Þegar þetta hefur verið endurtekið 
þrisvar hafa tugirnir hækkað frá 5 
upp í 8 en einingarnar lækkað frá 8 
niður í 5 og maður lendir nákvæm-
lega á 85. Það er því ákveðinn fjöldi 

Viðfangsefni
■ Samlagning og frádráttur 

með fjögurra og þriggja stafa 
tölum

■ Fyrstu skref í algebru, föll
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■ Hvaða tölur fæ ég ef ég set inn 1, 
2, 3, 4 o.s.frv. Eða: Get ég fengið út 
1, 2, 3, 4 o.s.frv.

Sú aðgerð að tvöfalda tölu tvisvar 
og leggja síðan 1 við samsvarar því 
að margfalda töluna með 4 og leggja 
síðan 1 við. Þar með er ekki hægt 
að fá slétta tölu út úr vélmenninu 
heldur aðeins tölur sem eru einum 
stærri en tölurnar í 4-töflunni, 
m.ö.o. aðra hverja oddatölu. Þetta 
gildir aðeins ef heilar tölur eru 
settar inn í vélmennið. Ef einhverjir 
nemendur stinga upp á að setja 
tugabrot, t.d. 1,5, inn munu önnur 
svör möguleg.

Auðveldari	verkefni
Leyfið nemendum, sem eiga erfitt 

Leikmaður 2 á að „skjóta burtu“ 
einhvern tölustafanna í tölunni með 
því að draga gildi þess tölustafs 
frá. Dæmi: Byrjunartalan er 6458, 
leikmaður 2 dregur 50 frá og tölu-
stafurinn 5 hverfur (6408). Skrá skal 
töluna sem dregin er frá.

Leikmaður 1 heldur nú áfram og 
skýtur niður nýjan tölustaf með því 
að draga gildi hans frá.

Þegar vasareiknirinn sýnir 0 og 
allir hinir tölustafirnir eru horfnir á 
leikmaður 2 að velja nýja fjögurra 
stafa tölu.

Fyrir hvert skot, sem heppnast, 
fær leikmaður eitt stig. Sá vinnur 
sem hefur fleiri stig í lokin.

Erfiðari	verkefni	og	raunverk-
efni
Spyrja	og	gefa	(leikur)
Tveir leikmenn skrifa hvor um sig 
sex stafa leynitölu efst á blað (nota 
má minni tölur) án tölustafsins 0; 
hver tölustafur má aðeins koma 
fyrir einu sinni í tölunni. Leikmenn 
gæta þess, meðan á spilinu stendur, 
að aðrir sjái ekki tölurnar sínar.

Leikmenn spyrja til skiptis og taka 
á móti tölum frá hinum. Þetta fer 
þannig fram:

Leikmaður 1 segir til dæmis: 
„Láttu mig fá 7-una þína!“

Ef leikmaður 2 hefur tölustafinn 7 
í tölunni sinni verður hann að gefa 
upp gildi hans: „Þú færð 70 000“. 
Leikmaður 1 leggur þá 70 000 við 
töluna sína en leikmaður 2 dregur 
jafn mikið frá sinni tölu.

Sjá eftirfarandi dæmi:

Leikmaður 1 Leikmaður 2

286 317
+  70 000

356 317
+      300

356 017

374 259
–  70 000

304 259
+      300

304 559

Ef leikmaður 2 er ekki með tölu-
stafinn 7 fær leikmaður 1 ekkert. 
„Þú færð 0,“ svarar leikmaður 2.

Leynitalan mun því breytast smám 
saman eftir því sem tölur eru lagðar 
við hana eða dregnar frá henni.

Eftir fjórar umferðir sýna leik-
menn tölurnar sínar og útreikning-
ana. Sá vinnur sem þá er með hærri 
töluna.

með verkefni 8.41–8.45 þegar farið 
er yfir tug, að vinna sams konar 
dæmi þar sem ekki er farið yfir 
tug, sjá verkefnablað 5.30 (Hvaða 
tölur vantar 1?). Á verkefnablaði 
5.31(Hvaða tölur vantar 2?) eru fleiri 
dæmi þar sem farið er yfir tug.

Bæði blöðin eru í verkefnahefti 
5a. Þurfi einhverjir nemendur að 
þjálfa sætiskerfið meira má nota 
spilið hér á eftir.

Skjóta	burtu	tölustafi	(spil)
Búnaður: Vasareiknir og ef til vill 
yfirlitsblað (verkefnablað 5.13 
(Skjóta burtu tölustafi)).

Leikmaður 1 skrifar fjögurra stafa 
tölu (ekki skal nota 0) sem byrj-
unartölu og stimplar hana á vasa-
reikninn.
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Hvað gerir hinn ógurlegi Talnaknúsari  
við tölurnar sem eru settar inn í hann?

 

	 8.47 a Settu tölurnar 2, 7, 10 og 22 í Talnaknúsarann. 
   Hvaða tölur koma út?

	 b Getur Talnaknúsarinn kastað út tölunni 13?

	 c Getur hann kastað út svörunum 21 eða 14?

	 d Hvaða tölum getur vélmennið kastað út og  
  hverjum getur hann ekki kastað út? 
  Hver er ástæðan fyrir þessu?

Svona fer Talnaknúsarinn með tölurnar:
Fyrst tvöfaldar hann töluna (6 + 6 = 12),
síðan tvöfaldar hann hina nýju tölu (12 + 12 = 24)  
leggur að lokum 1 við (24 + 1 = 25)
og kastar endanlega svarinu út úr sér.

Tvöfalt meira +  

tvöfalt meira + 1
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Hvað gerir Talnaskelfir við tölurnar
sem eru settar inn í hann?

	 8.48 a Settu tölurnar 3, 6, 8 og 13 í vélmennið.
	   Hvaða tölur koma út?

	 b Getur Talnaskelfir kastað út tölunni 17?

	 c Getur hann kastað út svörunum 20 eða 34?

	 d Hvaða tölum getur Talnaskelfir kastað út?  
  Hver er ástæðan fyrir þessu?

Svona fer Talnaskelfir með tölurnar:
Fyrst tífaldar hann töluna (5 • 10 = 50),

síðan deilir hann í svarið með 2 (50 : 2 = 25)
og kastar svarinu út úr sér.

Erfiðari	verkefni	
Segið nemendum að hið fyrsta, sem 
vélmennið á bls. 121 geri við tölur, 
sé að margfalda þær með 6 og leggja 
síðan 4 við. Hvað gerir vélmennið 
næst til að tölurnar komi út eins og 
myndin sýnir? Eitt svarið getur verið 
þetta: Vélmennið helmingar töluna 
og dregur að lokum 2 frá. (Að marg-
falda tölu með 6 og helminga hana 
síðan er hið sama og að margfalda 
með 3. Að bæta 4 við, helminga 4 
síðan og draga 2 frá samsvarar 0 svo 
að það hefur engin áhrif.)

Raunverkefni
Talnaleyndardómur
Biðjið nemendur að hugsa sér tölu. 
Það getur verið hvaða tala sem er 
en því minni sem hún er því auð-

Nr. 8.50
Nemendur eiga að búa til sín eigin 
vélmenni eða „fall-vélar“ og láta 
bekkjarfélaga reyna að finna út hvað 
vélin gerir við tölurnar. Verið á 
verði gagnvart því að nemendur búi 
til of flóknar vélar þannig að það 
verði hreinlega ómögulegt að kom-
ast að því hvað vélin gerir. Því er 
rétt að hvetja nemendur til að búa 
ekki til of samsett og erfið dæmi.

Auðveldari	verkefni
Í verkefni 8.48 geta nemendur 
byrjað á því að setja inn töluna 
1, síðan 2 og þannig áfram. Með 
öðrum orðum má hjálpa þeim til að 
vinna skipulega frá upphafi. Þá munu 
þeir eiga auðveldara með að sjá 
mynstrin.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 120 
Nr. 8.48
Nemendur segja inn í vélmennið 
tölurnar 3, 6, 8 og 13 og reikna út 
hvaða tölur munu koma út. Í öllum 
tilvikum á að margfalda tölurnar 
með 10 áður en þær eru helming-
aðar. Það samsvarar því að marg-
falda tölu með 5 en ekki skal segja 
nemendum það!

Látið nemendur rannsaka hvaða 
tölur vélmennið getur framleitt og 
hverjar hann getur ekki framleitt. 
Leyfið þeim að stjórna þessari rann-
sóknarvinnu. Kennari gætir þess að 
hafna ekki tillögum nemenda þótt 
þær séu fjarri réttu lagi. Reynið 
frekar að fá þá til að kanna réttmæti 
fullyrðinga sinna.

Venjulega prófa nemendur ýmsar 
tölur af handahófi en smám saman 
byrja einhverjir að vinna skipulega. 
Þetta verkefni hentar vel til að upp-
götva mynstur þannig að rétt er að 
benda nemendum á að það getur 
komið sér vel að vinna skipulega og 
skrá niðurstöður í töflu. Þá munu 
nemendur eiga auðveldara með að 
sjá að þeir geta aðeins fengið tölur í 
5-töflunni.

 Bls. 121 
Nr. 8.49
Á þessari síðu eiga nemendur að 
finna regluna sem liggur til grund-
vallar því sem vélmennið gerir við 
tölurnar. Það er ekki flóknara en 
svo að það margfaldar tölurnar með 
3.

Viðfangsefni
■ Margföldun og deiling
■ Fyrstu skref í algebru, föll
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	 8.49 Ef talan 5 er sett inn í Talnaþursinn kemur 15 út.  
  Ef talan 30 er sett inn kemur 90 út. 
  Hvað gerði Talnaþursinn við tölurnar?

	
	 8.50 Búðu til þitt eigið vélmenni. Láttu bekkjarfélaga þinn  
  finna út hvað vélmennið gerir við tölurnar.

Hvað gerir Talnaþursinn við tölurnar
sem eru settar inn í hann?

er deilt með 2. Þá fæst tala sem er 
einum hærri en upphaflega talan 
þannig að þegar hún er dregin frá er 
1 eftir.

Fleiri	„fall-vélar“
Nemendur búa til fleiri vélar og 
skrá í töflu það sem vélarnar gera.
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vi så deler på 2. Da får vi ett tall 
høyere enn det tenkte tallet. Så når vi 
trekker fra det, står vi igjen med 1.

Flere funksjonsmaskiner
Elevene lager flere maskiner og skrift-
liggjør det som skjer, i tabeller. 

08_30

08_31

Spill: Par eller odde?
Utstyr: Spillebrett, en pakke bønner, 
to spillebrikker til hver spiller, ark og 
blyant.

08_32

Hver spiller trenger et slikt spillebrett 
og to spillebrikker. Spiller 1 tar en 
håndfull bønner, og hver spiller anslår 
før telling om mengden er partall eller 
oddetall. De markerer sitt valg ved å 
legge en brikke på par eller odde på 
spillebrettet. 

Hver spiller skal også anslå hvor 
mange de tror de får til rest når bøn-
nene deles på fire. Igjen legger de en 

brikke på brettet, denne gangen på et 
av tallene. 

Så kan spiller 1 dele bønnene i 
grupper på fire. Er det 0 eller 2 i rest, 
er det totale antall bønner et partall, 
er det 1 eller 3 i rest, er antall bønner 
oddetall. 

Hver spiller får poeng etter 
følgende skala:
– 4 poeng for korrekt anslått partall 

eller oddetall.
– 2 poeng for korrekt anslått rest. 

Poengene etter hver runde blir 
notert på et ark. Den som først får 
50 poeng, vinner.

x 5 · x + 2 
1 5 · 1 + 2 = 7 
2 5 · 2 + 2 = 12 
3 5 · 3 + 2 = 17 

x 4 · x – 2 
1 4 · 1 – 3 = 1 
2 4 · 2 – 3 = 5 
3 4 · 3 – 3 = 9 

par odde

0 1 
2 3 

8.49 Hvis vi putter inn 5, kommer 15 ut. Putter vi inn 30, 
kommer 90 ut.
Hva skjer med tallene i denne roboten?

8.50 Lag din egen robot. La en annen elev finne ut hva 
roboten gjør med tallene.

www.gyldendal.no/multi
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Hva gjør roboten Tallknekken med tallene?

Mine ideer
....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................
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veldara er að reikna í huganum.
Nemendur 
– leggja 3 við töluna sem þeir hugs-

uðu sér,
– margfalda síðan með 2,
– draga 4 frá,
– deila með 2,
– draga frá töluna sem þeir hugsuðu 

sér í upphafi,
– koma upp að töflu og skrifa 

endanlega svarið.

Allir nemendur munu fá sama svar, 
nefnilega 1.

Hvers vegna er það svo?
Fyrst eru 3 lagðir við og síðan er 

talan tvöfölduð. Þannig fæst tvöföld 
upphaflega talan plús 6 (2 • 3). Síðan 
eru 4 dregnir frá; þá er eftir tvöföld 
upphaflega talan plús 2; í þessa tölu 

Hugmyndir	og	athugasemdir

Slétt	eða	odda?	(spil)
Búnaður: Spilaborð, baunapakki, 
tveir spilapeningar handa hverjum 
leikmanni, blað og blýantur.

Slétt Odda

0 1
2 3

Hver leikmaður þarf spilaborð 
eins og þetta og tvo spilapeninga. 
Leikmaður 1 tekur hnefafylli af 
baunum og hinir giska á – áður en 
talið er – hvort fjöldi baunanna er 
slétt tala eða oddatala. Þeir sýna 
ágiskun sína með því að setja spila-
peninginn á „slétt“ eða „odda“ á 
spilaborðinu.

Leikmenn verða líka að giska á 
hve margar baunir verða afgangs ef í 
fjöldatöluna er deilt með 4 og sýna 
þá ágiskun með því að setja hinn 
spilapeninginn á aðra töluna.

Nú skiptir leikmaður 1 baununum 
í fjórar hrúgur. Ef 0 eða 2 baunir 
eru afgangs er heildarfjöldi baunanna 
slétt tala en ef 1 eða 3 er afgangs er 
fjöldi baunanna oddatala.

Leikmenn fá stig eftir þessum 
reglum:
– 4 stig fyrir rétta ágiskun um slétta 

tölu eða oddatölu,
– 2 stig fyrir rétta ágiskun um 

afgang.

Eftir hverja umferð eru stigin skrá á 
blað. Sá vinnur sem er fyrstur að fá 
50 stig.
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8	•	Mynstur

Upprifjun 
								

	Mynstur

 Við búum til mynstur með

•	hliðrun	 •	snúningi

•	spelgun

Næsta mynd í mynstrinu verður alltaf í samræmi  
við ákveðið kerfi.

Kerfi	og	mynstur	í	myndtölum

Ferningstölur

Þríhyrningstölur

Mynstur í talnarunum 
1, 2, 4, 8, 16

•	Rauða örin snýst inni í hringnum.  
Í hverri mynd hefur hún snúist um 
90° réttsælis (eins og klukkuvísir).

Í hverri mynd eru jafn margir 
reitir í línum og dálkum.

Í hverri mynd er bætt við einni 
röð neðst og hún verður einum 
reit stærri.

Tölurnar stækka eða minnka eftir 
ákveðnu mynstri.

•	Þessar þrjár myndir 
endurtaka sig  
til hægri.
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Hér á eftir má sjá mynstur sem búin 
eru til með speglun og snúningi í 
GeoGebra-forritinu.

Í ritvinnsluforritinu Word er val-
möguleiki sem kallast „Shapes“ sem 
kemur fram ef „Insert“ er valið. Þar 
má finna algengustu rúmfræðiform 
sem hægt er að fylla út í með litum 
og fallegum mynstrum.

Til eru mörg rúmfræðiforrit, m.a. 
GeoGebra sem hlaða má niður 
ókeypis af netinu, sjá www.geo-
gebra.org. Þegar því hefur einu sinni 
verið hlaðið niður þarf ekki að 
tengjast netinu aftur til að nota það. 
Forrit sem þetta eru afar hentug til 
að búa til mynstur með speglun og 
snúningi.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 122 Upprifjun
Kennari fer sameiginlega yfir efnið 
sem fengist hefur verið við í þessum 
kafla og bendir á hvaða nýja náms-
þætti nemendur hafa lært. Gott 
er ef nemendur geta útskýrt og 
ekki síður notað hugtök eins og 
hliðrun, speglun og snúning og lýst 
því hvernig myndtölur og talnarunur 
fara hækkandi eftir tilteknu mynstri.

 Bls. 123 Próf
Nr. 1
Nemendur búa til þrjú mismunandi 
mynstur út frá myndinni í rúðunet-
inu, eitt með hliðrun, annað með 
speglun og hið þriðja með snúningi.

Nr. 2
Nemendur teikna þrjár næstu 
myndir í hverri röð.

Nr. 3
Nemendur velja hver myndanna 
fjögurra í rammanum á að koma 
næst í hverri röð.

Auðveldari	verkefni	
Í verkefni 1 í prófinu geta einhverjir 
nemendur teiknað einfaldari grunn-
mynd. Einnig má hjálpa þeim smá-
vegis, t.d. með því að setja snún-
ingspunktinn í rúðunetið þannig að 
auðveldara sé að snúa myndinni.

Erfiðari	verkefni	og	raunverk-
efni
Búa	til	mynstur	á	tölvu
Nemendur geta einnig notað  
tölvu til að búa til ýmis mynstur.  

Viðfangsefni
■ Upprifjun á efni kaflans
■ Rúmfræðileg mynstur
■ Speglun, snúningur, hliðrun
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08_37

Hvor mange kaninpar?
Denne oppgaven er en svært gammel 
problemløsningsoppgave. Den blir 
knyttet til matematikeren Leonardo 
de Pisa, også kjent som Fibonacci, 
som levde fra 1175 til 1225. 

Familien Dyregod fikk et kaninpar 
av naboen i nyttårsgave, og de 
bestemmer seg for å starte med opp-
drett av kaniner.

Kaninparet de fikk, ble kjønns-
modne etter én måned, så i februar 
får de to unger (én hann- og én hunn-
kanin). I mars får de et par til, og slik 
fortsetter det resten av året. De får 
et nytt par unger hver måned. 

De ungene som kom i februar, 
trenger en måned på å bli kjønns-
modne og får så to unger i april. Der-
etter får de ett par kaniner hver 
måned året igjennom. Alltid én av 
hvert kjønn. 

Slik fortsetter det, for alle nye par 
får et par unger hver måned etter at 
de er blitt kjønnsmodne, som her tar 
én måned. 

På denne måten får familien stadig 
flere kaninunger. Hvor mange 
kaninpar har familien etter ett år?

Tips elevene om at det kan være 
lurt å tegne litt, i alle fall til å begynne 
med. 

Fasit:
Det enkleste er å tenke kaninpar i 

stedet for antall kaniner. 
Vi ser her at antall kaninpar hver 

måned er summen av de to forrige 
månedene, og tallfølgen vi får, blir 
også kalt Fibonacci-tallene: 1, 1, 2, 3, 
5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 … Neste 
tall i tallfølgen er altså summen av de 
to foregående tallene. 

Antall kaninpar som blir født ved 
starten av neste måned blir da 233

Tallgrubliser
På Kopioriginal 5.193 og 5.194 i Kopi-
perm 5–7 finner dere flere oppgaver 
som går ut på å oppdage mønster i 
talltallfølger og grubliser. 

Måned Antall 
kaninpar ved 
starten av 
måneden

Antall 
ungepar 
som blir 
født i 
måneden

Januar 1 0
Februar 1 1
Mars 2 1
April 3 2
Mai 5 3
Juni 8 5
Juli 13 8
August 21 13
September 34 21
Oktober 55 34
November 89 55
Desember 144 89

www.gyldendal.no/multi 123

Prøve

1 Lag mønstre med denne figuren.

a Bygg mønsteret med forskyvning.

b Bygg mønsteret med speiling.

c Bygg mønsteret med rotasjon.

2 Tegn de tre neste figurene i disse rekkene.

a

b

c

3 Hvilken figur blir den neste i rekken?

Fortsetter på neste side

a

b

Mine ideer
....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................
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Hugmyndir og athugasemdir
Próf

	 1. Búðu til mynstur með þessari mynd.

	 a Búðu mynstrið til með hliðrun.

	 b Búðu mynstrið til með speglun.

	 c Búðu mynstrið til með snúningi.

	 2 Teiknaðu næstu þrjár myndir í þessum mynstrum.

	 a

	 b

	 c

	 3 Hvaða mynd á að koma næst í hverri röð?

 

 

a

b

123

Framhald	á	næstu	síðu

Talnarunan, sem þannig fæst, kallast 
Fibonacci-tölurnar: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 
13, 21, 34, 55, 89, 144 ... Næsta tala 
í talnarununni er því summa tveggja 
síðustu talnanna. 

Mánuðir

Fjöldi 
kanínupara 
í upphafi 
mánaðar

Fjöldi 
ungapara 
sem fæðast í 
mánuðinum

janúar 1 0

febrúar 1 1

mars 2 1

apríl 3 2

maí 5 3

júní 8 5

júlí 13 8

ágúst 21 13

september 34 21

október 55 34

nóvember 89 55

desember 144 89

Fjöldi kanínupara sem munu fæðast 
í upphafi næsta mánaðar verður þá 
233.

Talnaheilabrot
Á verkefnablöðum 5.193 
(Talnamynstur) og 5.194 (Heilabrot 
um tölur) eru fleiri verkefni sem 
ganga út á að finna mynstur í talna-
runum og heilabrotum.

apríl. Þar á eftir fá þeir tvo kanínu-
unga í hverjum mánuði út árið – 
alltaf einn af hvoru kyni.

Þannig heldur þetta áfram: öll ný 
pör eignast tvo unga einum mánuði 
eftir að kynþroska er náð sem 
tekur einn mánuð.

Þannig eignast fjölskyldan æ fleiri 
kanínuunga. Hve mörg kanínupör á 
fjölskyldan eftir eitt ár?

Bendið nemendum á að hér 
hentar vel að teikna sér til hjálpar, 
alla vega í upphafi.

Lausn:
Auðveldara er að hugsa í kanínu-

pörum í stað fjölda kanína.
Sjá má að fjöldi kanínupara í 

hverjum mánuði er summa kan-
ínuparanna í mánuðunum á undan. 

Hve	mörg	kanínupör?
Hér er um afar gamalt þrautalausna-
verkefni að ræða. Það er rakið 
til stærðfræðingsins Leonardo de 
Pisa, einnig þekktur undir nafninu 
Fibonacci, sem uppi var frá 1175 til 
1225.

Fjölskylda nokkur fær kanínupör 
frá nágranna sínum í nýjársgjöf. Hún 
ákveður að hefja kanínurækt.

Kanínuparið verður kynþroska 
eftir einn mánuð þannig að í febrúar 
fá þau tvo unga (annan karlkyns og 
hinn kvenkyns). Í mars fá þau annað 
par og þannig heldur þetta áfram út 
árið. Þau fá nýtt ungapar í hverjum 
mánuði.

Ungarnir, sem fæðast í febrúar, 
þurfa einn mánuð til að verða kyn-
þroska og eignast því tvo unga í 
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Próf

	 4 a Teiknaðu tvær  
   næstu myndir.

	 b Hve margir reitir  
  eru í hverri mynd?

	 c Hve margir reitir  
  eru í mynd 4?

	 d Búðu til töflu sem sýnir  
  fjölda reita í öllum myndum  
  upp í mynd 6.

	 e Hve margir reitir eru í mynd 15?

	 5 a Teiknaðu tvær næstu myndir.

	 b Hve margir reitir eru í hverri mynd? Búðu til töflu  
  og skráðu í hana fjölda reita í öllum myndum upp  
  í mynd 6.

	 c Um hve marga reiti stækka myndirnar frá einni mynd  
  til annarrar?

	 6 Hvaða þrjár tölur eru næstar í talnarununum?

	 a 27 – 29 – 31 – ...

	  45 – 55 – 65 – ...

	  579 – 478 – 377 – ...

8	•	Mynstur

	 	 b 16 – 24 – 32 – ...

   209 – 218 – 227 – ...

   10 – 30 – 90 – ...

1

2

3

1

2

124

og	talnakrossgátur
Á verkefnablöðum 5.16 (Talnagátur), 
5.17 (Pílukast), 5.22 (Talnapíramídar 
1), 5.23 (Talnakrossgátur), 5.26–5.29 
(Hve margar kúlur? Hvenær voru 
gallabuxur fundnar upp? Hve mikla 
peninga eiga börnin? Hvers virði eru 
myndirnar?) öll í verkefnahefti 5a, 
eru verkefni svipuð, þeim sem eru á 
þessari opnu.

Raunverkefni	
Eftirfarandi verkefni henta einkum 
nemendum sem eiga erfitt með 
þessa námsþætti.

Hundraðtafla
Nemendur fá hér æfingu í að sjá 
kerfið og mynstrið í hundrað-
töflunni. Verkefnið byggist á því að 

Frekari	æfingar	í	hliðrun	og	
speglun
Á verkefnablöðum 5.108 og 5.109 
(Hliðrun 1 og 2), 5.114 (Spegilmyndir 
í rúðunet) og 5.115 (Spegilmyndir á 
punktablað), allar í verkefnahefti 5a 
er að finna fleiri æfingar í hliðrun og 
speglun. 

Erfiðari	verkefni	
Nemendur, sem ráða vel við prófið, 
geta snúið sér að æfingasíðu 2 og 3 
á bls. 126 og 127 þaðan yfir í blað-
síðurnar í æfingaheftinu sem vísað 
er til. Ef æfingaheftið er ekki hand-
bært geta nemendur unnið Geturðu 
þetta?-síðuna eða einhver verkefn-
anna sem bent er á í þessari bók.

Fleiri	talnapíramídar,	talnagátur	

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 124 Próf, framhald
Nr. 4
Nemendur teikna næstu tvær 
myndir, finna hve reitirnir eru 
margir í hverri mynd og skrá niður-
stöðurnar í töflu. Loks finna þeir 
hve margir reitir verða í mynd  
nr. 15.

Nr. 5
Nemendur teikna tvær næstu 
myndir, finna hve reitirnir eru 
margir í hverri mynd og skrá niður-
stöðurnar í töflu. Jafnframt eiga þeir 
að finna hve margir reitir bætast við 
í hverri nýrri mynd.

Nr. 6
Nemendur halda áfram með talna-
runurnar með því að skrifa næstu 
þrjár tölur í hverri runu.

 Bls. 125 Æfingasíða 1
Nr. 8.51
Nemendur halda áfram með talna-
runurnar með því að skrifa næstu 
þrjár tölur í hverri runu.

Nr. 8.52
Nemendur skrifa tölurnar sem 
vantar í talnarunurnar.

Nr. 8.53
Nemendur ljúka við talnapíramíd-
ana. Summu tveggja talna, sem eru 
hlið við hlið, skal skrá í reitinn fyrir 
ofan báðar tölurnar.

Auðveldari	verkefni
Nemendur, sem eiga í basli með 
þetta námsefni, geta æft sig á fleiri 
verkefnum á bls. 54 í Stiku 1b, 
æfingahefti.

Viðfangsefni
■ Myndtölur
■ Talnarunur
■ Samlagning og frádráttur

Búnaður
■ Rúðunet
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Hugmyndir og athugasemdir

Eftir þetta má láta nemendur fá 
verkefni þar sem þeir eiga að fylla 
með tölum upp í reiti sem sóttir 
eru úr hundraðtöflu.

Dæmi:

125

Be så elevene finne det tallet som er 
10 større. Når de har funnet det, 
dekker vi også dette tallet (55). 
Videre ber vi dem finne tallet som er 
20 mindre enn det siste tallet (35). 
■ Ser dere noe mønster? Hvorfor ligger 

brikkene slik, tror dere?
■ Finn tallet som er 50 større. Må dere 

telle alle rutene, eller er det en raskere 
måte å finne det på? (En rask måte er 
selvsagt å gå fem plasser ”nedover” 
på arket.) 

■ Finn tallet som er 13 mindre enn 85, 
som var det siste vi fant (72). Hvordan 
vil du løse det?

■ Nå kan en av dere bestemme hvilke 
tall vi skal finne, så finner vi det 
sammen.

Dermed kan elevene få oppgaver der 
de skal fylle inn tall i ruter hentet fra 
hundrerarket.

Eksempel:

08_38

På Kopioriginal 5.199 i Kopiperm 5–7 
finner dere flere lignende oppgaver. 
Elevene kan også lage slike oppgaver 
til hverandre. De kan for eksempel ta 
et rutenett på 10 · 10 ruter og skrive 
inn noen av tallene. Så kan de klippe 
det opp og be en medelev skrive på 
de manglende tallene. De må passe på 
at det er minst ett tall i hver oppklipt 
bit.

70 

www.gyldendal.no/multi 125

Øveside 1

8.51 Hvilke tre tall er de neste i tallrekkene?

a 14 – 16 – 18 – ...

97 – 94 – 91 – ...

8 – 11 – 14 – ...

8.52 Hvilke tall mangler i tallrekkene?

a 18, 21, , 27, , 33

b 21, , 35,  , 49, 56, 

c 7, 14, , 56, 112,     , 448, 

d 16000, 4000, , 250

8.53 Legg sammen tallene som står ved siden av hverandre, 
og skriv summen i ruta over begge tallene.

a

b

b 220 – 330 – 440 – ...

445 – 435 – 425 – ...

923 – 822 – 721 – ...

10 15 

18

9

715

13 34 

51

OPPGAVEBOK s. 118–122

Mine ideer
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....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

02_multi5b-kap6-8_v06.fm  Page 125  Wednesday, September 5, 2007  2:44 PM

Á verkefnablaði 5.199 (Tölur úr 
hundraðtöflu) eru fleiri svipuð verk-
efni. Nemendur geta einnig búið 
til sams konar verkefni hver fyrir 
annan. Þeir geta t.d. tekið rúðunet 
með 10 • 10 reitum og skrifað ein-
hverjar tölur úr hundraðtöflunni á 
það. Síðan klippa þeir rúðunetið í 
búta og biðja bekkjarfélaga að skrifa 
tölurnar sem vantar. Þess þarf að 
gæta að það sé að minnsta kosti ein 
tala í hverjum bút.

Æfingasíða 1

	 8.51 Hvaða þrjár tölur eru næstar í talnarununum?

	 a 14 – 16 – 18 – ...

	  97 – 94 – 91 – ...

	  8 – 11 – 14 – ...

	 8.52 Hvaða tölur vantar í talnarunurnar?

	 a 18, 21,   , 27,    , 33

	 b 21,   , 35,    , 49, 56,    

	 c 7, 14,   , 56, 112,     , 448,     

	 d 16000, 4000,   , 250

	 8.53 Leggðu saman tölurnar sem standa hlið við hlið og  
  skráðu summuna í reitinn sem er fyrir ofan báðar  
  tölurnar.

	 a    

	 b

  b 220 – 330 – 440 – ...

   445 – 435 – 425 – ...

   923 – 822 – 721 – ...

10 15 

18 

9 

7 15 

13 34 

51 
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ÆFINGAHEFTI 1b BLS. 54–58

síðasta talan (35).
■ Sjáið þið eitthvert mynstur? Hvers 

vegna haldið þið að kubbarnir liggi 
svona?

■ Finnið töluna sem er 50 stærri. 
Verðið þið að telja alla reitina eða 
er fljótlegra að finna þá með annarri 
aðferð? (Fljótleg aðferð er að sjálf-
sögðu að flytja sig um 5 reiti niður 
eftir töflunni.)

■ Finnið töluna sem er 13 minni en 
85 sem er síðasta talan sem við 
fundum (72). Hvernig vilt þú leysa 
þetta verkefni?

■ Nú má eitt ykkar ákveða hvaða tölu 
við eigum að finna. Við skulum finna 
hana í sameiningu.

nemendur þekki hundraðtöfluna frá 
fyrri tíð en ef svo er ekki er hér 
mælt með að kennari ræði við þá 
fyrst um töfluna.

Kynnast	hundraðtöflunni
Samræður: Kennari ljósritar 
hundraðtöflu (verkefnablað 5.179 
(Hundraðtafla) yfir á glæru og notar 
myndvarpa. Gott er að leggja gagn-
sæja kubba eða kúlur í reitina á 
glærunni.

Biðjið nemanda að velja sér tölu 
– eða kennari velur hana, t.d. 45. 
Nú þekur kennari töluna með kubb 
og biður nemendur að finna töluna 
sem er 10 stærri. Þegar hún (talan 
55) er fundin þekur kennara hana 
líka. Nemendur eru einnig beðnir 
að finna töluna sem er 20 minni en 
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Matematisk innhold
■ Geometriske mønstre
■ Tallmønstre
■ Fraktalgeometri

Utstyr
■ Stor utgave av Pascals trekant 

(Kopioriginal 5 bak i boka)

Hva skal gjøres?
� Side 126
Sierpinski-trekanten
Sierpinski-trekanten har fått navn 
etter den polske matematikeren 
Waclaw Sierpinski, som arbeidet med 
denne figuren rundt 1915. 

Trekanten er en likesidet trekant 
som blir oppdelt i stadig mindre like-
sidede trekanter. Sierpinski-trekanten 
blir dermed en fraktal. En fraktal 
danner mønster ved at hver liten del 
har samme form som helheten. 

08_39

Det å dele opp en figur om igjen og 
om igjen, men slik at utgangspunktet 
likevel alltid er til stede, er kjernen i 
fraktalgeometri. 

Nr. 8.54
Start med like store, likesidede tre-
kanter, og del dem opp som vist i 
boka. Her skal elevene, for hver ny 
inndeling, telle antall grå og hvite tre-
kanter. Dere kan velge om dere vil 
lage trekanten i papir eller tegne den. 

Papirvariant
Dersom dere velger å klippe i papir, 
starter dere med to like store tre-
kanter i to forskjellige farger, for eks-
empel i rødt og hvitt. Del den hvite 
trekanten i fire like deler, klipp ut den 

ene biten, og lim den midt på den 
røde.

08_40

Ta så en liten hvit trekant til og del 
den også i fire like deler, og lim tre av 
dem midt på de tre gjenværende røde 
trekantene.

08_41

Slik fortsetter vi å lime stadig mindre 
hvite trekanter på de røde. Avgjø-
rende for hvor mange ganger vi klarer 
å foreta slike delinger, er størrelsen 
på trekanten vi starter med. 

Tegnevariant
Da starter vi med en stor likesidet 
trekant, og finner så midtpunktet på 

alle tre sidene. Deretter tegner vi en 
ny, mindre, likesidet trekant midt inni 
den store trekanten, der hjørnene i 
den nye er midtpunktene på sidene. 

08_42

Slik fortsetter vi å finne midtpunktene 
på alle sidene i de stadig mindre tre-
kantene og tegner ved hjelp av disse 
punktene en ny trekant inn i hver av 
disse trekantene. 

Pascals trekant
Blaise Pascal var en fransk matema-
tiker som levde fra 1623 til 1662. Han 
regnes som grunnleggeren av sann-
synlighetsregningen, og en av de 

8 • Mønster
126

Øveside 2

8.54 Her er bildet av starten på Sierpinski-trekanten.

a Kan du lage den neste figuren? 
Lag den gjerne i farget papp.

1 2

b Lag en tabell som viser antall grå og antall hvite 
trekanter for hver figur.

c Kan du se et mønster? Hvor mange grå trekanter 
og hvor mange hvite trekanter blir det i figurene 4 og 5?

OPPGAVEBOK S. 121–127

Figur Antall grå trekanter Antall hvite trekanter

1 3 1

8.55 Denne trekanten kalles Pascals 
trekant. Tallene i trekanten er 
bygd opp etter et mønster. 
Kan du finne det?

Lag en større utgave av 
Pascals trekant. 

3 3

1010

4 6 4

2

1 5 5

1

1

1

1 1

1

1 1

1

11

1

Vi starter med en
likesidet trekant
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Æfingasíða 2

 8.54 Hér er mynd af byrjuninni á Sierpinski-þríhyrningnum.

 a Getur þú haldið áfram með þríhyrninginn?  
  Gott er að nota litaðan pappír.

  1 2

 b Búðu til töflu sem sýnir fjölda litaðra og hvítra  
  þríhyrninga í hverri mynd. 

 c Sérðu mynstur? Hve margir litaðir þríhyrningar og  
  hve margir hvítir eru í myndum 4 og 5?

8 • Mynstur

Mynd Fjöldi litaðra þríhyrninga Fjöldi hvítra þríhyrninga

1 3 1

3 3 

10 10 

4 6 4 

2 

1 5 5 

1 

1 

1 

1 1 

1 

1 1 

1 

1 1 

1 

Við byrjum með 
jafnhliða þríhyrning

126
ÆFINGAHEFTI 1b BLS. 57–63

 8.55 Þetta er svokallaður Pascal- 
  þríhyrningur. Tölurnar í honum  
  fara eftir ákveðnu mynstri.  
  Getur þú fundið mynstrið? 
  Búðu til stærri  
  Pascal-þríhyrning.

Teikna	þríhyrninga
Þá er byrjað á stórum jafnhliða 
þríhyrningum og fundin miðjan á 
öllum þremur hliðunum. Því næst 
er teiknaður nýr minni, jafnhliða 
þríhyrningur á miðjum stóra þrí-
hyrningnum og þá eru horn nýja 
þríhyrningsins á miðju hliðanna í 
þeim stóra. 

Þannig er haldið áfram að finna 
miðju allra hliða í æ minni þríhyrn-
ingum og þeir punktar eru notaðir 
sem hornpunktar í nýjum minni þrí-
hyrningum.

hann á miðju rauða þríhyrningsins.
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Matematisk innhold
■ Geometriske mønstre
■ Tallmønstre
■ Fraktalgeometri

Utstyr
■ Stor utgave av Pascals trekant 

(Kopioriginal 5 bak i boka)

Hva skal gjøres?
� Side 126
Sierpinski-trekanten
Sierpinski-trekanten har fått navn 
etter den polske matematikeren 
Waclaw Sierpinski, som arbeidet med 
denne figuren rundt 1915. 

Trekanten er en likesidet trekant 
som blir oppdelt i stadig mindre like-
sidede trekanter. Sierpinski-trekanten 
blir dermed en fraktal. En fraktal 
danner mønster ved at hver liten del 
har samme form som helheten. 

08_39

Det å dele opp en figur om igjen og 
om igjen, men slik at utgangspunktet 
likevel alltid er til stede, er kjernen i 
fraktalgeometri. 

Nr. 8.54
Start med like store, likesidede tre-
kanter, og del dem opp som vist i 
boka. Her skal elevene, for hver ny 
inndeling, telle antall grå og hvite tre-
kanter. Dere kan velge om dere vil 
lage trekanten i papir eller tegne den. 

Papirvariant
Dersom dere velger å klippe i papir, 
starter dere med to like store tre-
kanter i to forskjellige farger, for eks-
empel i rødt og hvitt. Del den hvite 
trekanten i fire like deler, klipp ut den 

ene biten, og lim den midt på den 
røde.

08_40

Ta så en liten hvit trekant til og del 
den også i fire like deler, og lim tre av 
dem midt på de tre gjenværende røde 
trekantene.

08_41

Slik fortsetter vi å lime stadig mindre 
hvite trekanter på de røde. Avgjø-
rende for hvor mange ganger vi klarer 
å foreta slike delinger, er størrelsen 
på trekanten vi starter med. 

Tegnevariant
Da starter vi med en stor likesidet 
trekant, og finner så midtpunktet på 

alle tre sidene. Deretter tegner vi en 
ny, mindre, likesidet trekant midt inni 
den store trekanten, der hjørnene i 
den nye er midtpunktene på sidene. 

08_42

Slik fortsetter vi å finne midtpunktene 
på alle sidene i de stadig mindre tre-
kantene og tegner ved hjelp av disse 
punktene en ny trekant inn i hver av 
disse trekantene. 

Pascals trekant
Blaise Pascal var en fransk matema-
tiker som levde fra 1623 til 1662. Han 
regnes som grunnleggeren av sann-
synlighetsregningen, og en av de 

8 • Mønster
126

Øveside 2

8.54 Her er bildet av starten på Sierpinski-trekanten.

a Kan du lage den neste figuren? 
Lag den gjerne i farget papp.

1 2

b Lag en tabell som viser antall grå og antall hvite 
trekanter for hver figur.

c Kan du se et mønster? Hvor mange grå trekanter 
og hvor mange hvite trekanter blir det i figurene 4 og 5?

OPPGAVEBOK S. 121–127

Figur Antall grå trekanter Antall hvite trekanter

1 3 1

8.55 Denne trekanten kalles Pascals 
trekant. Tallene i trekanten er 
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Síðan taka 
þeir lítinn 
þríhyrning í 
viðbót, skipta honum einnig í fjóra 
hluta og líma þrjá þeirra á miðjuna 
á rauðu þríhyrningana þrjá sem 
eftir voru á upphaflega rauða þrí-
hyrningnum.

126

Matematisk innhold
■ Geometriske mønstre
■ Tallmønstre
■ Fraktalgeometri

Utstyr
■ Stor utgave av Pascals trekant 

(Kopioriginal 5 bak i boka)

Hva skal gjøres?
� Side 126
Sierpinski-trekanten
Sierpinski-trekanten har fått navn 
etter den polske matematikeren 
Waclaw Sierpinski, som arbeidet med 
denne figuren rundt 1915. 

Trekanten er en likesidet trekant 
som blir oppdelt i stadig mindre like-
sidede trekanter. Sierpinski-trekanten 
blir dermed en fraktal. En fraktal 
danner mønster ved at hver liten del 
har samme form som helheten. 

08_39

Det å dele opp en figur om igjen og 
om igjen, men slik at utgangspunktet 
likevel alltid er til stede, er kjernen i 
fraktalgeometri. 

Nr. 8.54
Start med like store, likesidede tre-
kanter, og del dem opp som vist i 
boka. Her skal elevene, for hver ny 
inndeling, telle antall grå og hvite tre-
kanter. Dere kan velge om dere vil 
lage trekanten i papir eller tegne den. 

Papirvariant
Dersom dere velger å klippe i papir, 
starter dere med to like store tre-
kanter i to forskjellige farger, for eks-
empel i rødt og hvitt. Del den hvite 
trekanten i fire like deler, klipp ut den 

ene biten, og lim den midt på den 
røde.

08_40

Ta så en liten hvit trekant til og del 
den også i fire like deler, og lim tre av 
dem midt på de tre gjenværende røde 
trekantene.

08_41

Slik fortsetter vi å lime stadig mindre 
hvite trekanter på de røde. Avgjø-
rende for hvor mange ganger vi klarer 
å foreta slike delinger, er størrelsen 
på trekanten vi starter med. 

Tegnevariant
Da starter vi med en stor likesidet 
trekant, og finner så midtpunktet på 

alle tre sidene. Deretter tegner vi en 
ny, mindre, likesidet trekant midt inni 
den store trekanten, der hjørnene i 
den nye er midtpunktene på sidene. 

08_42

Slik fortsetter vi å finne midtpunktene 
på alle sidene i de stadig mindre tre-
kantene og tegner ved hjelp av disse 
punktene en ny trekant inn i hver av 
disse trekantene. 

Pascals trekant
Blaise Pascal var en fransk matema-
tiker som levde fra 1623 til 1662. Han 
regnes som grunnleggeren av sann-
synlighetsregningen, og en av de 

8 • Mønster
126

Øveside 2

8.54 Her er bildet av starten på Sierpinski-trekanten.

a Kan du lage den neste figuren? 
Lag den gjerne i farget papp.

1 2

b Lag en tabell som viser antall grå og antall hvite 
trekanter for hver figur.

c Kan du se et mønster? Hvor mange grå trekanter 
og hvor mange hvite trekanter blir det i figurene 4 og 5?

OPPGAVEBOK S. 121–127

Figur Antall grå trekanter Antall hvite trekanter
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Þannig er haldið 
áfram að líma æ 
minni hvíta þrí-
hyrninga á þá 
rauðu. Hve oft nemendum tekst að 
framkvæma slíkar skiptingar fer eftir 
stærð þríhyrninganna sem byrjað er 
með.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 126
Sierpinski-þríhyrningurinn
Sierpinski-þríhyrningurinn dregur 
nafn sitt af pólska stærðfræðingnum 
Waclaw Sierpinksi sem rannsakaði 
þetta form kringum 1915.

Þríhyrningurinn er jafnhliða og 
honum er skipt niður í æ minni jafn-
hliða þríhyrninga. Hann er því svo-
kallaður brotali en með því hugtaki 
er átt við form sem myndar mynst-
ur þannig að hlutar þess verða æ 
minni og myndast áfram óendanlega 
en hafa sama form og í upphafi.

126
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Skipting myndar aftur og aftur þann-
ig að form upphafsmyndarinnar er 
alltaf til staðar er kjarninn í brota-
larúmfræði.

Nr. 8.54
Nemendur byrja með jafn stóra 
jafnhliða þríhyrninga og skipta þeim 
upp eins og sýnt er í nemendabók. 
Í hvert sinn sem ný skipting á sér 
stað telja nemendur hve margir 
gráu og hve margir hvítu reitirnir 
eru. Þeir geta valið hvort þeir vilja 
búa þríhyrninginn til úr pappír eða 
teikna hann.

Klippa	út	þríhyrninga
Ef nemendur velja að klippa þríhyrn-
inginn út í pappír byrja þeir með 
tvo jafn stóra þríhyrninga í tveimur 
litum, t.d. rauðum og hvítum. Þeir 
skipta hvíta þríhyrningnum í fjóra 
hluta, klippa einn hlutann út og líma 

Viðfangsefni
■ Rúmfræðimynstur
■ Talnamynstur
■ Brotalarúmfræði
 
Búnaður
■ Stór Pascal-þríhyrningur 

(ljósritunarblað 5 
(Þríhyrningur Pascals) aftast í 
þessari bók)
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Æfingasíða 3

	 8.56 Hve mörg eru strikin?

Milli tveggja punkta er hægt að  
draga eitt strik.

Milli þriggja punkta er hægt að  
draga þrjú strik.

Milli fjögurra punkta er hægt að  
draga sex strik.

	 a Hve mörg strik getur þú dregið milli fimm punkta?

	 b Búðu til töflu og fylltu hana út.

 

 

 

 

	 c Skoðaðu töfluna og finndu mynstur. 
  Notaðu mynstrið og finndu hve mörg strik  
  má draga milli sex punkta. 
  Kannaðu hvort svar þitt er rétt.

	 d Notaðu mynstrið í töflunni og finndu hve  
  mörg strik má draga milli sjö punkta.

Fjöldi punkta Fjöldi strika

2 1

3 3

4 6

5

127
ÆFINGAHEFTI 1b BLS. 62–64

Þegar nemendur hafa fyllt þrí-
hyrninginn út má láta þá hafa önnur  
verkefni, sjá í kaflanum Raunverkefni.

 Bls. 127 
Nr. 8.56
Nemendur rannsaka tengsl milli 
fjölda punkta og beinna strika sem 
hægt er að teikna milli punktanna. 
Þeir búa til töflu og reyna að finna 
mynstur. Mynstrið, sem kemur 
fram, myndar þríhyrningstölurnar, 
þ.e. mismunur milli fjölda strika, 
sem hægt er að draga í hvert sinn 
sem einum punkti er bætt við, 
hækkar um 1; fyrst verða strikin 
tveimur fleiri, næst þremur fleiri, 
þar næst fjórum fleiri o.s.frv.

Auðveldari	verkefni
Leyfið nemendum að vinna saman 
í pörum að verkefnum á þessari 
opnu. Þá geta þeir rætt saman um 
tillögur sínar og ekki síður rökstudd 
þær með stærðfræðilegum hug-
tökum og notað þau.

Erfiðari	verkefni
Heilabrot:	Hve	margir	leikir?
Á handboltamóti nokkru eru fimm 
lið: Lóa, Tjaldur, Kjói, Spói og Ugla. 
Öll liðin eiga að leika einn leik á 
móti hverju hinna liðanna.
– Hversu margir verða leikirnir?
– En ef liðin væru sex eða sjö? Hve 
margir leikir yrðu þá spilaðir?
– Nemendur búa til töflu sem sýnir 
hve marga leiki þarf að spila miðað 
við mismunandi fjölda liða.

Raunverkefni
Fleiri	verkefni	með	Pascal-
þríhyrningi
Í þessari vinnu þurfa nemendur 
útfylltan þríhyrning. Nota má ljós-
ritunarblað 5 (Þríhyrningur Pascals) 
aftast í þessari bók.
1 Nemendur lita allar sléttar tölur 

í þríhyrningnum í einum lit. Hvað 
kemur í ljós?

2 Nemendur lita öll svörin í 3-töfl-
unni í öðrum lit. Hvað kemur í 
ljós?

3 Nemendur lita öll svörin í 4-töfl-
unni í þriðja litnum. Hvað kemur 
í ljós?

4 Nemendur lita öll svörin í 5-töfl-
unni í fjórða litnum. Hvað kemur 
í ljós?

meðfram öllum hliðunum. Þar 
næst er summa tveggja talna, sem 
eru hlið við hlið í hvítu reitunum, 
skráð undir þeim tveimur. Pascal-
þríhyrningurinn hefur margs konar 
stærðfræðilega eiginleika, einkum í 
tengslum við líkindareikning. Rétt er 
að skoða
– hvernig náttúrulegu tölurnar liggja 

á ská í annarri röð: 1, 2, 3, 4, 5 ...
– hvernig þríhyrningstölurnar liggja 

á ská í þriðju röð: 1, 3, 6, 10 ...

Ef við hefðum stóra útgáfu af  
Pascal-þríhyrningnum og lituðum 
allar sléttar tölur hvítar og oddatöl-
ur rauðar þá myndi skipting þeirra 
samsvara skiptingunni í Sierpinski-
þríhyrningnum í rauða og hvíta þrí-
hyrninga.

Þríhyrningur	Pascals
Blaise Pascal var franskur stærðfræð-
ingur sem uppi var á árunum 1623–
1662. Hann er álitinn upphafsmaður 
líkindareiknings og einn af þeim 
fyrstu sem bjó til reiknivélar. Hann 
bjó einnig til Pascal-þríhyrninginn 
með tölum sem myndaðar eru eftir 
ákveðnu mynstri. Um er að ræða 
talnaraðir sem mynda (óendanlegan) 
þríhyrning.

Nr. 8.55
Biðjið nemendur að finna út hvernig 
þessi þríhyrningur er búinn til. 
Á ljósritunarblaði 5 (Þríhyrningur 
Pascals) er útgáfa af þríhyrningnum 
sem nemendur geta skráð í.

Pascal-þríhyrningurinn er búinn 
þannig til að talan 1 er skrifuð 
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8	•	Mynstur

Geturðu þetta?

	 8.57 Hér er þrenns konar sælgæti.  
  Hvað kostar hver tegund fyrir sig?

	 8.58 Hver er talan?
	 a	 •	 Í	tölunni	eru	þrír	tölustafir.

•	 Tölustafurinn í tugasætinu er helmingurinn  
af tölustafnum í einingasætinu.

•	 Tölustafurinn í hundraðasætinu er  
summa hinna tveggja tölustafanna.

•	 Eru fleiri en ein lausn til?

	 b	 •	 Í	tölunni	eru	fjórir	tölustafir.

•	 Tölustafurinn í einingasætinu er tvöfalt stærri  
en tölustafurinn í þúsundasætinu.

•	 Tölustafurinn í hundraðasætinu er  
helmingurinn af tölunni í þúsundasætinu.

•	 Þversumma tölustafanna í tugasætinu og 
einingasætinu er 7.

128

Auðveldari	verkefni
Gefið nemendum smávægilegar vís-
bendingar eins og lýst er í umfjöllun 
um verkefni 8.57.

Erfiðari	verkefni	og		
raunverkefni
Leikur	með	x	og	y
Sem framhald af þrautinni í verkefni 
8.57 má vinna nokkur verkefni með 
x og y, sjá ljósritunarblað 6 (Leikur 
með x og y) aftast í þessari bók. 
Gott er að nota pappaglös og pap-
padiska við þessi verkefni. Einnig má 
vinna þau áður en nemendur leysa 
verkefni 8.57.

Nr. 8.58
Nemendur nota upplýsingarnar til 
að finna tölurnar.

Þversumma tölu finnst með því 
að leggja saman tölustafina í tölunni. 
Ef þversumman er tala með fleiri en 
einum tölustaf er þversumma tekin 
af þversummunni. Þannig er haldið 
áfram að finna þversummu þar til 
hún verður eins stafs tala. Það kall-
ast minnsta þversumma. Þess vegna 
eru tvær lausnir á verkefni 8.58b:

2134 og 4288
Þversumman af 88 er 8 + 8 = 16 

og minnsta þversumman er 1 + 6 
= 7.

Kennsluleiðbeiningar
 Bls. 128 Geturðu þetta?
Nr. 8.57
Nemendur eiga að finna verð 
hverrar sælgætistegundar.

Gefa má nemendum, sem ekki 
komast af stað með verkefnið,  
eftirfarandi vísbendingu:
■ Skoðaðu myndirnar þar sem drop-

arnir eru. Hvað veistu um verðið 
á hlaupköllunum í samanburði við 
verðið á súkkulaðinu?

Á myndunum sést að verðið, þar 
sem droparnir eru önnur tegundin, 
er 27 kr. með súkkulaðinu en 37 kr. 
með hlaupköllunum. Það þýðir að 
hlaupkallarnir hljóta að vera 10 kr. 
dýrari en súkkulaðið. 

■ Skoðaðu efstu myndina til hægri. 
Hvað veistu þá um verðið á súkku-
laðinu í samanburði við verðið á 
hlaupköllunum? (Hlaupkallarnir eru 
10 kr. dýrari).

Hlaupkallarnir og súkkulaðið á efstu 
myndinni til hægri kosta samtals 40 
kr. Þá þurfa nemendur að finna tvær 
tölur sem samtals eru 40 en mis-
munur þeirra 10. Það eru tölurnar 
25 og 15. Ef hlaupkallarnir kosta 25 
er af neðstu myndinni hægt að sjá 
að verðið á dropunum er 37 – 25 
= 12.

Lausnin er því: hlaupkallar 25 kr., 
súkkulaði 15 kr., dropar 12 kr.

Eða ef upphaflega er gengið út frá 
myndunum með hlaupköllunum þá 
sést að súkkulaðið er 3 kr. dýrara 
en droparnir. Það þarf því finna 
tvær tölur með summuna 27 og 
hafa mismuninn 3. Það eru tölurnar 
15 (verð á súkkulaði) og 12 (verð á 
dropum).

Viðfangsefni
■ Fyrstu skref í algebru, jöfnur
■ Sætiskerfið
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Hve	margir	reitir?
Skiptu rúðunetinu upp. Reiknaðu hvað reitirnir eru margir.
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Stika 1b Kennarabók

BOKMÅL Kopioriginal 6
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Lek med X og Y
La en kopp representere X og et fat Y. Oppgavene 
er å finne ut hvor mye X er verdt, og hvor mye Y er 
verdt.

Start med følgende oppgave:
– To kopper er verdt like mye som ett fat, dvs. X + X = Y

Så kommer neste opplysning:
– Én kopp og ett fat er verdt 15, dvs. X + Y = 15

– Hva er X og Y verdt?

Hva vet vi?
Jo, at to kopper er like mye verdt som ett fat (X + 
X = Y). Da kan vi bytte ut fatet med to kopper og 
likevel beholde summen på 15.

Da får vi 15 delt på 3, og vi vet at én kopp er verdt 5.
Løsningen blir da enkel, for to X er det 

samme som én Y, dermed blir Y = 10.

Lag lignende oppgaver, 
og la andre elever løse dem. 

x x y + = 

x y + = 15 

x x + x + = 15

5 5 10 + = 
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Så kommer neste opplysning:
– Én kopp og ett fat er verdt 15, dvs. X + Y = 15

– Hva er X og Y verdt?

Hva vet vi?
Jo, at to kopper er like mye verdt som ett fat (X + 
X = Y). Da kan vi bytte ut fatet med to kopper og 
likevel beholde summen på 15.

Da får vi 15 delt på 3, og vi vet at én kopp er verdt 5.
Løsningen blir da enkel, for to X er det 

samme som én Y, dermed blir Y = 10.

Lag lignende oppgaver, 
og la andre elever løse dem. 

x x y + = 

x y + = 15 

x x + x + = 15

5 5 10 + = 
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Leikur	með	x	og	y

Ljósritunarblað 6

Láttu glas tákna x og disk tákna y. Verkefnið felst í að finna út hvaða gildi 
x hefur og hvaða gildi y hefur.
 Byrjaðu á eftirfarandi verkefni:
– Tvö glös gilda jafn mikið og einn diskur. Þá er x + x = y.

Nú koma næstu upplýsingar:
– Eitt glas og einn diskur hafa gildið 15. Þá er x + y = 15.

– Hvaða gildi hafa þá x og y?

Hvað vitum við?
Við vitum að tvö glös gilda jafn mikið og einn diskur (x + x = y). 
Þá getum við skipt diskinum út fyrir tvö glös en haldið summunni 15.

Þá fáum við dæmið 15 deilt með 3 og vitum að eitt glas gildir 5.
Lausnin verður þá einföld því að tvö x er sama og eitt y. Þá er y = 10.

Búið til svipuð verkefni fyrir bekkjarfélagana.
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