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Ágrip 

Viðfangsefni þessarar B.Ed ritgerðar er að skoða stærðfræðinám 1-3 ára barna og 

er sjónum einkum beint að þróun rúmfræðiskilnings. Fjallað er fræðilega um 

stærðfræði og þá sérstaklega um rúmfræði og greint frá hugmyndum fræðimanna 

um stærðfræðinám barna á þessum aldri. Lítið hefur verið skrifað um efnið á 

íslensku og er því að mestu stuðst við erlendar heimildir. Gefin eru dæmi um 

hvernig hægt er að vinna rúmfræði og stærðfræði með þessum aldurshóp og til að 

styðja það eru tekin nokkur dæmi af syni höfundar sem er á öðru aldursári og 

frændsystkinum hans sem eru þriggja ára. Þessi dæmi eru öll tengd fræðilegri 

umfjöllun og fjalla um tilraunir og athuganir á börnunum, tengdar stærðfræðinámi 

með hinum ýmsa efnivið, bæði sem var til, útbúinn og fengin að láni. Greint er frá 

hvernig börnin fengust við stærðfræðinám með ólíkum efnivið. 

Þegar hugsað er út í rúmfræðinám yngri barna þarf að huga að þremur þáttum 

rúmfræðinnar: staðsetningu, að byggja og að búa til myndir og form. Börn alast 

upp í þrívíðum heimi og kynnast því bara tvívíða hluta hans í gegnum myndir og 

bækur. Þau byrja strax við fæðingu að sýna mikla færni í að glíma við hin ýmsu 

stærðfræðitengdu verkefni. Með markvissri notkun á stærðfræðihugtökum má efla 

stærðfræðinám yngri barna á leikskólum. Fræðimenn á borð við Piaget og 

Vygotsky telja að allir læri með því að mæta nýjum áskorunum, vinna úr þeim og 

samlaga þær fyrri þekkingu. Höfundur kynntist syni sínum á allt annan máta en 

vera mætti ef hann hefði ekki verið að vinna að þessari ritgerð og ýta að honum 

nýjum og framandi leikföngum tengdum rúmfræðinni.   

 



 

 

Formáli  

Í þessu lokaverkefni til B.Ed. gráðu í leikskólakennarafræðum er fjallað um 

stærðfræðinám 1-3 ára barna. Ritgerðin var unnin með það í huga að komast að 

því hvernig hægt væri að vinna stærðfræði með 1-3 ára börnum inni á leikskóla. 

Hvaða efnivið er hægt að nota og hvernig má útfæra leiki og nám til að börn fái 

sem mest út úr náminu? Í ritgerðinni fjalla ég um stærðfræði og rúmfræði og 

einnig er gerð grein fyrir megin hugmyndum hugsmíðahyggjunnar og nokkrum 

rannsóknum sem gerðar hafa verið á rúmfræðiskilningi ungra leikskólabarna.  

Ég vil þakka fjölskyldu minni og öllum þeim sem studdu mig í vetur og hjálpuðu 

mér þegar á þurfti að halda, þá einna helst við að passa strákinn minn. Guðbjörg 

Pálsdóttir leiðbeinandi minn fær einnig þakkir fyrir mikinn skilning og þolinmæði 

sem hún hefur sýnt mér í vetur. Einnig vil ég þakka móður minni og Barböru Ósk 

Ólafsdóttur fyrir aðstoðina við yfirlestur á ritgerðinni. Kristín Adda Einarsdóttir 

skólasystir mín fær einnig þakkir fyrir þann andlegan og jákvæðan stuðning sem 

hún veitti mér en án hans hefði þetta verið erfitt. Maka mínum vil ég þakka 

sérstaklega fyrir skilning, trú og þolinmæði, það að hann missti aldrei trúna á að 

ég gæti þetta var mikill stuðningur og án hans hefði ég ekki náð þessum árangri.  



 

 

Inngangur 

Stærðfræði og þá sérstaklega rúmfræði eru þættir í námi barna sem gefa mætti 

meiri gaum í því námi sem fram fer inn á leikskólum landsins. Nokkrir leikskólar 

hafa tekið upp stærðfræði- og rúmfræðikennslu meðal allra aldurshópa á 

leikskólanum en flestir vinna fyrst og fremst með þetta svið hjá elstu börnunum til 

að undirbúa þau fyrir skólagönguna. Tilgangur minn með þessu verkefni var að fá 

innsýn í það hvernig hægt er að styðja börn í stærðfræðinámi sínu, í hverju það 

felst og átta mig betur á rúmfræðiþætti stærðfræðinnar. Við skrifin leitaði ég svara 

við spurningunni: Hvernig má styðja við rúmfræðinám 1-3 ára barna?  

Ég ákvað að gera ritgerð um þetta efni þegar ég sá hve mikill tími fer í 

stærðfræðikennslu elstu barna á leikskóla. Ég tók eftir því í vettvangsnámi mínu 

að til var ágætlega mikið af efnivið tengdum stærðfræði. Á leikskólanum voru til 

Numicon-form, kubbar og fleiri fylgihlutir ætlaðir elstu börnunum og 

undirbúningi þeirra fyrir skólagönguna. Einnig var til þessi hefðbundni efniviður 

eins og einingakubbar, stærðfræðitölvuleikir og spil sem var ætlaður öllum. 

Fannst mér unnið mjög gott starf í stærðfræðikennslu eldri barnanna en mér finnst 

að leggja megi meiri áherslu á stærðfræðinám hjá yngri börnum og vildi ég skoða 

hvernig hægt væri að gera það.  

Markmið mitt með verkefninu var að skoða þá möguleika sem felast í stærðfræði 

og þá rúmfræði sérstaklega. Mér finnst mikilvægt að þetta svið fái meira vægi í 

námskrá leikskólanna og sé nýtt meira í daglega starfinu sem fram fer á 

leikskólunum. Ég studdist við heimildir sem ég fann um þennan aldurshóp og um 

stærðfræði. Til að sýna hvernig hugmyndirnar geta birst í raunveruleikanum eru 

gefin dæmi af börnum, bæði eigin barni og frændsystkinum. Á meðan ég vann að 

ritgerðinni fylgdist ég með syni mínum á öðru ári þroskast og glíma við nokkur 

rúmfræðileg verkefni sem ég geri betur grein fyrir í ritgerðinni sjálfri.  



 

 

Lokaorð 

Í vinnu minni að þessari ritgerð reyndi ég að leita að niðurstöðu við spurningunni 

sem ég byrjaði með í upphafi: Hvernig má styðja við rúmfræðinám 1-3 ára barna. 

Börn nota stærðfræðina frá fæðingu með því að reyna að skilja heiminn í kringum 

sig, rúmfræðina fara þau síðan að nota fljótlega og um leið og þau eru farin að 

skríða eru þau flest búin að þroska dýptarskyn sitt. Í leikskólum má því ekki 

gleyma að þroska og örva þessa þætti. Ég tek ýmis dæmi um það hvernig hægt er 

að vinna með börnum til að efla þau og styrkja í að leysa vandamál tengd 

stærðfræði og rúmfræði.  

Í heimildaleit minni skoðaði ég námsskrár nokkurra leikskóla til að forvitnast um 

stærðfræðikennslu í íslenskum leikskólum. Ég tók eftir því að í fáum þeirra var 

minnst eitthvað á stærðfræði og rúmfræði og fáir vinna eitthvað að ráði með þessa 

þætti að undanskyldum einingakubbunum sem eru á flestum ef ekki öllum 

leikskólum.  Mér brá frekar mikið við að lesa þetta og að sjá þessa niðurstöðu því 

ég komst að því að í nágrannalöndum okkar er mun meiri skilningur á þessum 

vísindum og eru þau nýtt mun meira þar. Eftir að ég las allt þetta efni fór ég að 

hugsa meira um hvernig hægt væri að vinna þetta markvisst með 1-3 ára börnum 

og hvað væri svona draumastaðan inni á leikskóla. Ég komst að því að þegar ég 

fer að vinna sem leikskólakennari langar mig að reyna að setja stærðfræðina 

svolítið meira markvisst inn á yngstu deildina. Hafa efniviðinn fjölbreyttari hjá 

þeim og sýnilegri þannig að þau geti gengið að honum að vild. Áhugavert verður 

að fylgjast með rannsóknum á þessu sviði og hvernig vinna með stærðfræði á 

leikskólum þróast á næstu árum. Áhuginn virðist vera að aukast og eru 

leikskólarnir Nóaborg og Teigasel gott dæmi um metnaðarfulla leikskóla á þessu 

sviði sem gaman verður að fylgjast með.  
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