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Útdráttur  

Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.Ed.-gráðu í leikskólakennarafræði við Háskólann á 

Akureyri og er ætlunin með henni að svara rannsóknarspurningunni: Hvert er samspil leiks og 

tungumáls fyrir talnaskilning 5 til 7 ára barna. Stærðfræðiverkefni voru lögð fyrir 18 börn í 

tveimur elstu aldurshópunum í leikskóla og yngsta aldurshópi í grunnskóla sem báðir eru í 

þorpi á Norðausturlandi. Jafnt hlutfall var á milli stráka og stelpna og eru þau fædd á árunum 

2004 til 2006. Verkefnin voru unnin samkvæmt hugmyndafræði SKSB eða „Stærðfræði byggð 

á skilningi barna“. Rannsókninni var ætlað að skoða lausnaleiðir, talna- og aðgerðaskilning 

barnanna en sömu verkefnin með misháum tölum voru lögð fyrir þau. Hvert verkefni er í raun 

eins og lítil saga með persónum, atburðum og vandamálum sem þarf að leysa og börnin 

tengjast viðfangsefnunum í gegnum leikinn. Síðan voru lausnir barnanna bornar saman til að 

sjá hvernig og á hvaða hátt þau leystu verkefnin. 

Til grundvallar rannsókninni var tekið mið af kenningum nokkurra fræðimanna þ.e.a.s. 

Piaget, Vygotsky og Gardners. Hvað niðurstöður rannsóknarinnar varðar er því velt upp hvort 

hægt sé að leggja erfiðari stærðfræðidæmi fyrir börn en haldið hefur verið fram til þessa ef 

nálgunin er í gegnum leik?  

Lögð voru verkefni fyrir börnin sem að komu inn á samlagningu, frádrátt, deilingu og 

margföldun sem að þau gátu yfirleitt leyst þó að þau hafi ekki kunnað stærðfræðiheitin, nema 

eitthvað af elstu börnin sem að byrjuð eru í grunnskóla. Börnin voru mjög jákvæð í garð 

verkefnanna þannig að þessi aðferð til stærðfræðiiðkunar gæti verið ein af þeim leiðum sem 

nýst gæti kennurum yngri barna. Vonandi myndi það um leið ýta undir meiri jákvæðni, áhuga 

og áræðni fyrir stærðfræðiðkun sem skilaði sér með börnunum upp á efri skólastig.  
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Abstract  

This is a final essay for a B.Ed degree at the faculty of education at the University of 

Akureyri. The objective of the thesis is to answer the following question: How does the 

interplay of games and language influence the development of the number sense of 5 to 7 

years old children. A group of 18 children was tested with math assignments. The group 

consisted of 12 children in the older age range in kindergarten and 6 children in the first grade 

in elementary school. The group contained an equal number of boys and girls born between 

2004 and 2006. The assignments were done according to the ideology of CGI or „Cognitively 

Guided Instruction“. The object of this research was to examine the children’s strategy use, 

number sense and sense of action using the same assignment but with various numbers. Each 

assignment was ultimately a short story with characters, scenario and problems to solve and 

the children joined the challenge though the game. Subsequently the children’s solutions were 

compared to see if and how they solved their assignments. 

 The research is essentially based on theories by scholars such as Piaget, Vygotsky and 

Gardner. It reflects on whether children can face more challenging math problems than has 

been asserted before if they approach them through games? 

The children were tested with problems that contained mathematical skills such as 

addition, subtraction, division and multiplication. They usually came to the right conclusion 

even if they did not know the correct mathematical terms, except for some of the older 

children that had started elementary school. The children had a very positive attitude towards 

the assignments and this mathematical approach could therefore be useful to teachers of 

young children. It could hopefully encourage more optimism, interest and boldness in the 

study of mathematics that would benefit the children when they reach higher levels of 

education. 
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Þakkir 

Við gerð þessa lokaverkefnis fékk ég mikinn stuðning og hjálp frá mörgum en ábyrgðin á 

rannsóknarvinnunni er þó fyrst og fremst mín. Fyrst vil ég þakka leiðsögukennurum mínum, 

þeim Ingibjörgu Sigurðardóttur og Þóru Rósu Geirsdóttur fyrir mjög góða leiðsögn og 

þolinmæði. Næst vil ég þakka Helgu Sóleyju Kristjánsdóttur fyrir prófarkalestur. Að auki vil 

ég þakka skólastjóra og kennurum leikskólans og grunnskólans fyrir aðstoð á vettvangi 

rannsóknar. Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir mikla þolinmæði, því ef 

þeirra hefði ekki notið við hefði þessi ritgerð ekki orðið að veruleika.  
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1. Inngangur  

Allt frá því fyrir um 15 þúsund árum, þegar maðurinn byrjaði að átta sig á stærðfræðilegum 

hugtökum og þar til í dag hefur stærðfræðin leikið veigamikið hlutverk í lífi, leik og starfi 

hans. Í ljósi þessa hafa margir velt því fyrir sér hvernig standi á því að hún hafi orðið lífvana 

og hlutfirrt í skólastarfinu. (Meyvant Þórólfsson, 2000, bls. 7). Þessi orð hér á undan koma 

höfundi ekki á óvart því þegar hann byrjaði í skóla fyrir næstum 40 árum var kennslan nær 

eingöngu fólgin í beinni kennslu frá kennaranum og vinnu nemenda í þögn með 

stærðfræðibækur. Á þeim tíma þóttu gæði kennarans og kennslunnar nær eingöngu fólgin í 

því hversu gott hljóð hann hefði í bekknum og samvinna nemenda var fremur fátíð. Nú til 

dags hafa hlutirnir snúist við með breyttum kennsluháttum og þeirri hugsun að margs konar 

kennsla henti börnum best, hvort sem litið er til einstaklingsvinnu, hópavinnu eða samskipta 

nemenda við kennara sinn.  

Í þessari rannsóknarritgerð verður leitast við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningu: Hver er áhrifamáttur leiksins og tungumálsins fyrir talnaskilning 5 til 7 

ára barna? Ástæða þess að höfundur þessarar ritgerðar valdi að fjalla sérstaklega um 

talnaskilning í stærðfræðinámi barna er sú, að margir fræðimenn telja að hann sé undirstaða 

alls stærðfræðináms. Sumir telja að það geti verið beinlínis erfitt fyrir börn að vera í 

stærðfræðinámi ef þau hafa ekki góðan talnaskilning (Kristján Sigurðsson, 2008, bls. 46). 

Höfundur hefur sem leikskólakennari langa reynslu af því að vinna með börnum og hefur 

jafnframt tekið þátt í þróunarstarfi sem snérist um stærðfræði í gegnum leik barnanna. Skörun 

milli leik- og grunnskóla hvað stærðfræðina snertir verður þungamiðja ritgerðarinnar þar sem 

höfundur leitar svara og gengur út frá talnaskilningi barna og kenningum fræðimanna. 

Ritgerðin hefst á umfjöllun um talnaskilning barna út frá tungumálinu, gildi hans og 

hvernig hægt er að efla hann með verkefnum í skólanum og jafnframt verður sýnt fram á 

mikilvægi kennarans. Kynntar verða kenningar fræðimanna á borð við Piaget, Vygotsky og 

Gardner. Þá verður einnig fjallað um stærðfræðikennslu á Íslandi og þær breytingar sem hafa 

átt sér stað á henni og kennsluháttum á undanförnum árum. Síðan verður rætt um 

kennsluaðferðina „Stærðfræði byggð á skilningi barna“ sem gengur einnig undir 

skammstöfuninni SKSB. Höfundur gerði rannsókn á tveimur elstu árgöngum barna í leikskóla 

og yngsta bekk grunnskóla. Úrtakið náði til alls 6 barna í hverjum árgangi og var jafnt hlutfall 

milli stráka og stelpna. Höfundur útbjó verkefnin samkvæmt SKSB kerfi og nýtti það síðan 

sem verkfæri til að skoða leiðir barnanna að stærðfræðilausnunum. Tilgangurinn var að kanna 

hvort að talnaskilningur þessara barna væri í samræmi við SKSB fræðin og hvernig börnum á 

mismunandi aldri gengi að leysa sömu verkefnin, þó að um misháar tölur væri að ræða. Með 
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rannsókninni var því velt upp hvort að hægt væri að leggja erfiðari stærðfræðidæmi fyrir börn 

heldur en haldið hefur verið hingað til, ef stærðfræðin væri kynnt í gegnum leikinn og 

stærðfræðitáknin lærðust seinna meir. Ritgerðin ætti því að nýtast þeim sem vilja fræðast um 

gildi talnaskilnings fyrir ung börn með tilliti til stærðfræðigetu þeirra seinna meir og 

mikilvægi þess að hefja undirbúning í leikskóla.  
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2. Talnaskilningur út frá tungumálinu  

Stærðfræði hefur fylgt manninum alla tíð og er órjúfanlegur þáttur í samskiptum manna. 

Hlutverk stærðfræðinnar kemur í fyrsta lagi fram sem þörf ólíks fólks í þjóðfélaginu til að 

leysa verkefni sem upp koma og í öðru lagi þörf mannsins til að ögra sér á vitsmunalegan hátt. 

Stærðfræði hefur orðið með tímanum að alþjóðlegu tungumáli og tæki til að miðla þekkingu 

og hugmyndum. Hún nýtist einnig til útskýringar á viðfangsefnum, túlkun gagna og 

framvindu mála (Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 5). Þar sem stærðfræðin er nátengd 

menningu og þjóðfélagsháttum fólks, þurfa allir að geta búið yfir ákveðinni 

lágmarksþekkingu til að vera virkir þátttakendur í daglegu lífi. Þannig má nefna getu 

einstaklingsins til að átta sig á almennum stærðfræðihugtökum eins og til dæmis 

mælieiningum og eigin fjármálum (Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 5). Að auki hefur færni 

í stærðfræði orðið sífellt nauðsynlegri fyrir dagleg störf og tæknivædd störf 21. aldarinnar 

(Lago og DiPerna, 2010, bls. 164). Tölur eru orðnar allsráðandi í lífi nútímamannsins. 

Menntaðir einstaklingar þurfa að nota mismunandi hluti til að fylgjast með tölum hvort sem 

þær eru talaðar eða skrifaðar (Libertus og Brannon, 2009, bls. 346).  

Rannsóknir hafa leitt í ljós að það skiptir máli að ýta undir góða stærðfræðigetu strax í 

bernsku til að reyna að draga úr eða koma í veg fyrir stærðfræðierfiðleika seinna meir hjá 

börnum. Það eru margar ástæður fyrir því að það skiptir máli að byrja þegar börnin eru sem 

yngst og er það aðallega vegna þess að þau eru móttækileg á þeim aldri og líkleg til að taka 

við upplýsingum og læra þær. Með því móti er oft hægt að koma í veg fyrir vandamál hjá 

börnunum ef brugðist er fljótt við áður en erfiðleikarnir verða viðvarandi og kalla á önnur 

vandamál (Lago og DiPerna, 2010, bls. 165).  

Í þessum kafla verður fyrst og fremst horft á mikilvægi góðs talnaskilnings. Sjónum er 

aðallega beint að börnum á leikskólaaldri og í fyrsta bekk grunnskóla. Kynntar verða 

kenningar helstu fræðimanna á sviði stærðfræði og nýrrar hugsunar um stærðfræðinám barna. 

Í þessu sambandi verður einnig rætt um mikilvægi kennarans, hvetjandi lærdómsumhverfis og 

hvernig leikgleðin fái notið sín því margt bendir til þess að börn læri í gegnum leik. Þó verður 

aðallega horft á nám á Íslandi og hvaða breytingum það hefur tekið á undanförnum árum. 

 

 

2.1 Piaget, Vygotsky og hugsmíðahyggjan  

Hugsmíðahyggjan er byggð á þeirri kennslufræði að nemendur læri með því að byggt er við 

fyrri þekkingu þeirra. Hlutverk kennarans er fólgið í því að vera stuðningur við nemandann og 

vekja um leið upp spurningar hjá honum. Kennarinn þarf að kanna fyrri þekkingu nemenda og 
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um leið gera honum kleift að þróa sínar eigin hugmyndir (Eygló Björnsdóttir, 2001). Hugræna 

hugsmíði má rekja til svissneska sálfræðingsins Jean Piaget en megin hugmyndir hans 

varðandi nám barna og vitsmunalegan þroska þeirra fólust í því að þau hugsi ekki eins og 

fullorðnir né væru smækkuð mynd af þeim. Börn horfi á lífið og tilveruna á sinn eigin hátt og 

hafi sínar hugmyndir um hvernig heimurinn lítur út. Piaget ræddi um það að hægt væri að 

greina skýrt afmörkuð stig í vitrænu þroskaferli barna, þar sem eitt stig tæki við af öðru hjá 

þeim í ákveðinni röð og hún væri sú sama hjá öllum börnum. Það væri síðan 

einstaklingsbundið á hvaða aldri barnið flyttist af einu stigi yfir á annað (Charles, 1974/1981, 

bls.1).  

Rússneski sálfræðingurinn Lev Vygotsky kallaði aftur á móti þær námsaðstæður sem 

að barninu væri búnar af hendi hins fullorðna félagslega hugsmíði. Hann hélt því fram að 

tjáskipti milli óþroskaðs barns og kennara eða hins fullorðna væru ekki síður mikilvæg en 

tjáskiptin sem ættu sér stað milli barnanna sjálfra. Börn öðluðust auðugt tungumál ef mikið 

væri talað við þau, það væri upphaf alls að búa yfir ríku málumhverfi og góðum 

námsaðstæðum (Meyvant Þórólfsson, 2003). Með hugmyndafræði Vygotsky um svæði hins 

mögulega þroska er átt við að nám sé skilgreint sem félagsleg hugsmíði með samskipti að 

leiðarljósi. Barnið bætir við fyrri þekkingu sína og reynslu með samstarfi við getumeiri börn 

og fullorðna þar sem talað mál og samskipti skipta mestu máli við tileinkun náms (Halldóra 

Haraldsdóttir, 2010). „Vygotsky gerði greinarmun á því sem hann nefndi svæði raunverulegs 

þroska (e. zone of actual development) og svæði óráðins þroska (e. zone of proximal 

development). Svæði óráðins þroska hefur verið nefnt á íslensku „þroskasvæðið“ (Meyvant 

Þórólfsson, 2003). Hugsunin með því væri sú að hver einstaklingur hefði getu til að þroskast 

hraðar ef honum væru búnar réttar þroskaaðstæður og fengi næga örvun (Meyvant Þórólfsson, 

2003). 

Með öðrum orðum má segja, eins og kemur fram hér á undan, að nám sé byggt upp 

stig af stigi í hugsmíðahyggjunni (Halldóra Haraldsdóttir, 2010). Piaget taldi að 

vitsmunaþroski væri komin af tveimur meðfæddum þáttum sem hann kallaði skipulagningu 

og aðlögun. Með skipulagningu er átt við það að nýttar eru einfaldar athafnir eins og að horfa 

á, snerta og segja frá sem efniviður fyrir flóknari hugsanaform. Einstaklingurinn upplifir 

stöðugar breytingar í lífi sínu í gegnum samskipti við umhverfi sitt. Aðlögunin á sér stað 

þegar einstaklingurinn leitar eftir því að ná jafnvægi milli nýrrar þekkingar og þeirrar sem 

hann þekkti fyrir (Charles, 1974/1981, bls. 2).  
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2.2 Stærðfræðikennsla á Íslandi 

Á síðustu öld voru hefðir í stærðfræðikennslu almennt skýrar. Þær áttu við tvenns konar 

reikning sem var hugarreikningur og reikningur á blaði. Þá þótti mikilvægt að vera fær um að 

gera hvoru tveggja hratt og jafnframt að komast að réttri niðurstöðu. Aftur á móti naut sú 

færni að vera góður í hugarreikningi og þeim ávinningi sem það bauð upp á ekki sömu 

virðingar og það átti skilið til jafns við annan reikning (Anna Kristjánsdóttir, 2000, bls. 33-

34). Guðmundur Arnlaugsson stærðfræðikennari fór fyrir þeim sem vildu breyta íslenskri 

stærðfræðimenntun um miðja síðustu öld. Hann vildi að börn öðluðust aukinn skilning á 

námsefninu umfram leikni og vélræn vinnubrögð. Guðmundur kom einnig inn á það hvað ung 

börn, jafnvel strax á grunnskólaaldri, ættu auðvelt með að tileinka sér stærðfræðihugtök eins 

og til dæmis í rökfræði, mengjafræði og algebru sér til ánægju (Kristín Bjarnadóttir, 2008, 

bls.15).  

Þetta voru nýstárlegar hugmyndir á þeim tíma en þegar leið á öldina breyttist kennslan 

úr svokallaðri reiknikennslu í stærðfræðikennslu og var sú stærðfræði kölluð „ný stærðfræði“. 

Með stærðfræðikennslu var átt við að í stað kennslu með beinum reiknidæmum sem gilti áður, 

var með þessari nýju kennslufræði lögð áhersla á rökhugsun sem til dæmis kom fram í notkun 

rökkubba og rökleikja. Þessi nýju vinnubrögð ýttu um leið undir það að börn fengju að 

útskýra mál sitt og hvernig þau komust að niðurstöðu. Það þótti einnig mikilvægt að börnin 

ynnu ekki alltaf ein heldur líka í stærri hópum með kennara sér til aðstoðar (Anna 

Kristjánsdóttir, 2000, bls. 34). 

Af þessum orðum hér á undan má sjá að strax um miðja síðustu öld var horft á það að 

ung börn á grunnskólaaldri gætu lært stærðfræði á gagnlegan og ánægjulegan hátt. Nú til dags 

hefur sjónum verið beint að börnum á leikskólaaldri og talið að jafnvel sé hægt að hefja 

ákveðna stærðfræðivinnu strax við fæðingu barna. Margir telja að allir ættu að hafa ánægju af 

stærðfræðiiðkun burtséð frá því hversu vel hún liggur fyrir þeim ef þeir fá að sinna henni á 

sínum forsendum og ef viðfangsefnið vekur áhuga þeirra. Mestu máli skiptir að nemandinn 

njóti sín sem best og að aðaláherslan sé lögð á að styrkja getu nemandans og styrkleikar hans 

fái að njóta sín (Menntamálaráðuneytið, 2007, bls.14).  

Af þessu má sjá hvernig stærðfræðikennsla og almenn hugsun í garð stærðfræðinnar 

hefur breyst frá því byrjað var að gera breytingar á henni um miðja síðustu öld. Nú til dags 

hefur tilhneigingin verið sú að horfa meira á einstaklinginn í heild sinni og mikilvægi 

tungumálsins frá fyrstu tíð. Einnig er lögð áhersla á nauðsyn samvinnu nemenda og jákvætt 

viðhorf sem þeir öðlast með hjálp leiksins sem vekur áhuga nemenda fyrir stærðfræðinni.  
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2.3 Talnaskilningur 5 til 7 ára barna  

Ein skilgreining á talnaskilningi er sú að hann vísi til almenns skilnings á tölum og aðgerðum, 

getunni og tilhneigingunni til að vinna með þennan skilning á margan hátt. Að geta komið 

fram með stærðfræðilegar niðurstöður og um leið nothæfar aðferðir við stærðfræðilegar 

aðstæður (Nanna Dóra Ragnarsdóttir, 2002, bls. 18). Þróun talnaskilnings hefst strax við 

fæðingu barns og á sér stað á löngum tíma en við 6 ára aldur hefur töluverð þróun átt sér stað. 

Á þeim aldri hafa flest öll börn áttað sig á því að þegar einum hlut er bætt í mengi fjölgar 

fjölda hlutanna í því og þegar síðan einn hlutur er fjarlægður minnkar fjöldinn í menginu. 

Með því að bæta fyrst einum hlut við og síðan draga einn frá helst fjöldinn í menginu 

óbreyttur. Þetta þýðir að barnið hefur öðlast undirstöðu í þekkingu á varðveislu hluta og er 

auk þess fært um að bera saman fjölda hluta í mengjum. Í kringum 6 ára aldurinn öðlast þau 

auk þess talsverða þekkingu á aðgerðum (Nanna Dóra Ragnarsdóttir, 2002, bls. 21).  

Í upphafi grunnskólagöngu búa börn því yfir einhverjum hugmyndum um tölur. 

Jafnframt er nauðsynlegt að auka við talnahugmyndir þeirra með fjölbreyttri notkun talna. 

Þannig er reynt að koma að koma í veg fyrir það að nemendur seinna meir, til dæmis í 4. og 5. 

bekk, kunni lítið annað en að telja einungis tölur. Það tekur tíma og krefst mikillar þekkingar 

af hálfu barna að þróa með sér fulla reynslu af tölum sem mun um leið aukast og skila sér í 

meiri talnaskilningi í eldri bekkjum skóla (Van de Walle, Karp og Bay- Williams, 2010, bls. 

125). Undanfarna tvo áratugi hefur síðan hugtakið talnaskilningur verið notað til að lýsa 

margskonar stærðfræðiþáttum. Nú til dags er hugtakið notað bæði í almennri 

stærðfræðikennslu og einnig í venjulegri notkun í hinu daglega lífi (Howell, S og Kemp, C., 

2009, bls. 47). 

Eins og sjá má af því sem áður hefur komið fram þá hafa flest börn yfir að ráða 

talsverðri þekkingu á tölum og talnatáknum sem þau hafa öðlast úr sínu nánasta umhverfi. Þau 

geta mörg hver talið yfir tug og sum nokkuð hærra þó að skilningur á það háum tölum fylgi að 

sama skapi ekki alltaf með. Það þarf stöðugt að æfa tengsl milli fjölda, talna og tákna fyrir 

tölur. Það þarf að einbeita sér að því að nemendur læri að átta sig á hvernig tugakerfið er 

uppbyggt, hvaða reglum það fylgir og um leið sætisgildi tölustafa. Reiknivélar og tölvur eru 

öflug tæki til þess, því nemendur sjá tölur myndast við innslátt og reikniaðgerðir þó þeir hafi 

ef til vill ekki fullan skilning á þeim að öðru leyti (Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 17). 

Í leikskóla byrjar sú talnageta sem skiptir máli og að öllu jöfnu ættu börn á miðjum 

leikskólaaldri að hafa góðan skilning á talningu. Börn á þessum aldri verða aftur á móti að 

vera samþykk því, ekki ætti að þvinga þau til að taka þátt. Aðeins talningarferlið er 
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grundvallarferli en sú hugsun sem er tengd talningu er lykilatriði hugtaka og hugmynda um 

þróun annarra talna og talnahugtaka (Van de Walle og fleiri, 2010, bls. 127). 

Í talnaskilningi eru nokkur aðalatriði sem hægt er að skipta í eftirfarandi flokka:  

1) Skilningur á merkingu talna 

2) Skilningur á tengslum milli talna og leiðum til að tákna þær 

3) Skilningur á samhengi reikniaðgerða og áhrifum þeirra á tölur 

4) Skilningur á stærð talna 

5) Geta til að nota tölur sem viðmið við mælingar á raunverulegum fyrirbærum (Nanna 

Dóra Ragnarsdóttir, 2002, bls. 19). 

Talning segir fyrir um hversu margir hlutir eru til staðar, þ.e.a.s. þegar hlutir eru taldir segir 

síðasta talan sem talin er um niðurstöður fjöldans. Hægt er að útskýra það á þann hátt að tölur 

eru skyldar hver annarri í gegnum mismunandi talnasamband. Til dæmis er talan 7 meira en 4, 

tveimur minni en 9, búin til úr 3 og 4 og einnig 2 og 5 og þannig mætti lengi telja (Van de 

Walle og fleiri, 2010, bls. 125).  

 

 

2.3.1 Fjölgreindakenning Gardners 

Árið 1904 fóru fræðsluyfirvöld í París fram á það við sálfræðing að nafni Alfred Binet að 

hann og samstarfsfólk hans myndu hanna mælitæki til að finna út hvaða nemendur í fyrstu 

bekkjum barnaskóla gætu átt á hættu að ná ekki tilætluðum árangri í námi. Árangur af vinnu 

hópsins var fyrsta greindarprófið og notkun þess breiddist smám saman út um heiminn. Með 

því kom fram sú hugmynd að til væri það sem kallaðist greind sem hægt væri að mæla á 

hlutlægan hátt og birta sem eina tölu með svonefndri greindarvísitölu (IQ) (Armstrong, 2001, 

bls. 13).  

Næstum áttatíu árum síðar eða árið 1983 véfengdi bandaríski prófessorinn Howard 

Gardner þessa almennt viðurkenndu aðferð til að mæla greind og kom fram með nýja 

kenningu sem kallaðist fjölgreindakenningin. Kenningin olli byltingu í viðhorfi fólks til 

kennslu og uppeldis. Með þessari kenningu hélt Gardner því fram að skilgreining á greind 

væri of þröng og að maðurinn byggi yfir að minnsta kosti átta greindum. Þær væru: 

málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, 

samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind. Hann taldi að sérhver 

einstaklingur byggi yfir öllum greindunum en þó með mismunandi hætti (Armstrong, 2001, 

bls. 6). Hér verður fyrst og fremst horft á málgreind, rök- og stærðfræðigreind ásamt 

samskiptagreind. 
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Gardner taldi að fjölgreindakenningin væri ekki persónugerðarkenning til að ákvarða 

eina greind sem einstaklingur byggi yfir, heldur væri hún kenning um hugræna starfsemi og 

tilgátan væri sú að hver og einn hefði færni í öllum greindunum. Greindirnar starfi síðan 

saman á sérstakan hátt hjá hverjum einstaklingi. Þannig búi flestir yfir greindum sem sumar 

eru vel þróaðar, aðrar miðlungi vel og enn aðrar lítið þróaðar (Armstrong, 2001, bls. 21-22). 

Með kenningum sínum um fjölgreindirnar reyndi Gardner að beina kastljósinu að mannlegum 

möguleikum og út fyrir takmarkanir greindarvísitölunnar. Hann efaðist einnig stórlega um það 

að rétt væri að áætla greind einhvers með því að taka viðkomandi úr sínu rétta námsumhverfi 

til að leysa verkefni sem hann hefði aldrei leyst fyrr og myndi að öllum líkindum ekki vilja 

endurtaka. Tilgáta Gardners var annars vegar sú að greind snerist frekar um hæfileika til að 

vera fær um að leysa þrautir eða vandamál og hins vegar að geta hannað afurðir í góðu 

sambandi við umhverfið (Armstrong, 2001, bls. 14).  

Það er algengt að tengja rök- og stærðfræðihugsun aðallega við stærðfræði og 

raunvísindanám en ákveðnir þættir þessarar greindar nýtast í öllum námsgreinum. Það hefur 

verið sýnt fram á það með gagnrýnni hugsun að hún hafi einnig áhrif í félags- og hugvísindum 

(Armstrong, 2001, bls. 65-66). Krafa um svokallað „talnalæsi“ hefur orðið meira áberandi í 

skólum (hugtak rök- og stærðfræðigreindar) sem er sambærilegt við að vera læs á bókstafi 

(Armstrong, 2001, bls. 66).  

Gardner og fylgjendur hans töldu að of mikil áhersla hafi verið lögð á tvö svið 

greindar sem eru rökleikni og mál í skólastarfinu. Þeir hafa viljað breyta þessu á þann hátt að 

námið tengist öllum greindarþáttum jafnt því þeir séu í reynd jafn nauðsynlegir. Ein af megin 

kenningum Gardners er sú að hæfileikar séu í reynd svo ólíkir að ekki sé raunhæft að allir læri 

það sama á sömu forsendum og með áþekkum aðferðum. Nám hvers og eins þurfi því að vera 

einstaklingsbundið að hluta til og bjóða upp á ríkulegt val til að hægt sé að koma á móts við 

hvern og einn á hans forsendum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 27).  

 

 

2.3.2 Efling og þýðing góðs talnaskilnings  

Hjá ungum börnum á talnaþróun sér bæði stað heima fyrir og í leikskólum. Foreldrar og 

forráðamenn barna hjálpa þeim til dæmis að læra að telja fingur sína, leikföng og 

heimilisfólkið við matarborðið. Það er mikilvægt að spurningar á borð við „hver á meira“ og 

„er þetta nóg“ séu hluti af daglegu lífi barna strax um 2ja til 3ja ára aldur (Van de Walle og 

fleiri, 2010, bls. 127). Rannsóknir hafa sýnt að börn sem fá þessa örvun byrja mjög snemma 

að skilja samhengi milli talna og talningar (Van de Walle og fleiri, 2010, bls. 127).  
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Það skiptir því sköpum að ung börn verði fyrir margs konar reynslu snemma á 

lífsleiðinni. Það er samt ekki endilega þannig að þó þau kunni að telja hafi þau um leið öðlast 

skilning á talningunni. Hægt er að prófa talnaskilning barna t.d. með því að sýna barni spjald 

með 5 til 9 stórum punktum í röð til að það geti auðveldlega talið þá og biðja barnið síðan að 

telja punktanna. Ef barnið telur rétt er hægt að biðja það um að endurtaka „hversu margir 

punktar eru á spjaldinu“? Ef barnið getur aftur sagt rétt til um fjölda punktana án þess að þurfa 

að telja þá aftur þá er það til marks um að það hafi öðlast talnaskilning (Van de Walle og 

fleiri, 2010, bls. 127). 

Þó að hugtakið „minna en“ sé skylt hugtakinu „meira en“ þá virðist vera erfiðara fyrir 

börn að skilja það heldur en hugtakið „meira en“. Líkleg skýring er að börn hafi fleiri tækifæri 

til að nota hugtakið „meira en“. Til að hjálpa börnum að skilja hugtakið „minna en“ er gott að 

tengja það oft saman við notkun á hugtakinu „meira en“. Sem dæmi mætti hugsa sér að ef 

kennari legði spurningu fyrir bekk um hvaða tala væri meira en 2, þá væri nauðsynlegt að 

fylgja þeirri spurningu eftir með því að spyrja strax á eftir hvaða tala væri minna en 2. Á 

þennan hátt getur hugtakið verið tengt við betur þekktar hugmyndir og það sem er minna 

þekkt verður um leið algengara eða þekktara (Van de Walle og fleiri, 2010, bls. 126).  

Til að mynda er hægt að nota til dæmis kúlur til að kenna ungum börnum hvað 

hugtökin „meira en“, „minna en“ og „jafn mikið“ þýða. Í byrjun fá börnin að nota kúlurnar sér 

til aðstoðar (á hlutlægan hátt) en síðan er þeim sleppt og þau þurfa að geta reiknað án þeirra. 

Þó að sú aðferð sé komin af sömu grundvallarhugmynd þá er hún byggð upp á ólíkri 

lausnaleið. Þannig má segja að þau börn sem eru skammt á veg komin með talnaþróun og 

hugmyndir um tölur eru oft á tíðum háð því að telja og velja tölur oft af handahófi. Þau þurfa 

að telja hvern hlut eða punkt til að átta sig á fjöldanum. Þau börn sem eru komin lengra í 

talnahugsun og hafa þróaðri skilning munu byrja á að safna spjöldum sem virðast hafa sama 

punktafjölda. Það þarf einnig að fylgjast vel með því hvernig punktarnir eru taldir og hvort 

börnin þurfi að hugsa sig lengi um á meðan þau telja og snerta punktana um leið. Það er til 

marks um talnagetu barna og hversu þróuð hún er orðin hvort að þau eru byrjuð að átta sig á 

áhersluatriðum í talningu. Það er án þess að þurfa að telja á þann hátt sem nefnt hefur verið 

hér á undan (Van de Walle og fleiri, 2010, bls. 126-127).  

Börn nota stærðfræði frá unga aldri bæði í leik og daglegum athöfnum og það er 

mikilvægt að þessi notkun sé tengd við nám í skóla. Stærðfræðinám barna þarf að veita þeim 

tækifæri til að þróa þekkingu þeirra á stærðfræðihugtökum með tengingu við viðfangsefni 

sem snerta daglegar þarfir og hafa þýðingu fyrir hvert og eitt þeirra (Menntamálaráðuneytið, 

2007, bls. 16). Á yngsta aldursstiginu þarf að leggja áherslu á að nemendur tengi aðgerðir í 
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reikningi og viðfangsefnum á hlutbundinn hátt (Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 18). Þess 

verður að gæta að þó að eitt barn hafi öðlast skilning á því sem verið er að kenna og geti 

útskýrt fyrir öðrum er ekki hægt að alhæfa það um öll börnin. Lærdómsferlið hefur marga fleti 

og er einstaklingsbundið (Fosnot og Dolk, 2001, bls. 102).  

 

 

2.3.3 Þáttur leiksins og tungumálsins  

Á seinni hluta 20. aldarinnar fór gildi leiksins fyrir börn að vekja athygli hjá hinum ýmsu 

fræðimönnum. Þeir reyndu að gera grein fyrir þessu sígilda fyrirbæri á margan hátt og 

fjölluðu til dæmis um leikinn út frá sögulegum bakgrunni hans og frá bókmennta, sálfræði og 

félagsfræðilegu sjónarmiði. Leikur barna og þýðing hans fyrir þroska þeirra og framtíð hefur 

því mikið verið rannsakaður (Valborg Sigurðardóttir, 1991, bls. 11). Þetta er gagnger breyting 

á hugarfari manna þar sem áður fyrr var talið að „leikurinn væri gagnslaus dægrastytting sem 

þyrfti að venja börn sem fyrst af og hann var af sumum jafnvel talinn syndsamlegur“ (Valborg 

Sigurðardóttir, 1991, bls. 11).  

Áður fyrr grunaði fólk örugglega ekki að seinna meir yrði leikur barna tekinn 

alvarlega og að horft yrði á það að hann gæti gefið dýrmætar upplýsingar um hvernig þróun 

mannsins hefði átt sér stað og aukið þekkingu á ýmsu atferli manna og dýra og útskýrt þær og 

ástæður þeirra (Valborg Sigurðardóttir, 1991, bls. 11). Leikurinn er á bernskuárum barns 

lífstjáning þess og mikilvægasta náms- og þroskaleið þess. Um leið er leikurinn aðalsmerki 

leikskólastarfsins, hann er skapandi tjáningarleið barnsins auk þess sem hann veitir því gleði 

(Menntamálaráðuneytið, 2011a).  

Tungumálið er mikilvægasta samskiptatæki milli einstaklinga. Um leið bindur það 

fólk saman og styrkir sambönd þeirra sem búa yfir sameiginlegu móðurmáli. Tungumálið er 

mikilvægt menningu þjóða og móðurmálið og bókmenntaarfurinn tengir saman fortíð og nútíð 

(Menntamálaráðuneytið, 2011b). Frjáls leikur sem sprettur fram af barninu sjálfu er um leið 

eðlilegt tjáningarform þess og í leiknum felst mikið sjálfsnám. Honum fylgir bæði gleði og 

alvara. Til að leikurinn geti þróast og eflst þarf barn upplifun, hugmyndaflug og efnivið 

(Menntamálaráðuneytið, 2011a).  

Leikur barnsins endurspeglar þroskastig þess. Einstaklingsbundnar upplifanir barnsins, 

þekking og eiginleikar hafa áhrif á leikinn. Leikurinn er þar að auki háður uppeldisskilyrðum 

barnsins og þjóðmenning þess skiptir ennfremur máli. Mikilvægi leiksins fyrir þroska barns 

og uppeldi er vitað (Valborg Sigurðardóttir, 1991, bls. 109). Í flestum þáttum 

leikskólastarfsins þarf málörvun að eiga sér stað og einnig er leikurinn mikilvægur með í því 
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sambandi. Nauðsynlegt er að huga að málræktinni hvort sem að hún á sér stað með samtölum, 

með því að spyrja krefjandi og opinna spurninga eða með lestri, segja sögur og kenna barninu 

þulur. Einnig er mikilvægt að þjálfa börn í að spyrja, segja frá og hlusta á aðra 

(Menntamálaráðuneytið, 2011a).  

Barn á leikskólaaldri öðlast sína fyrstu þekkingu af hugtökum sem koma inn á stað, 

stærð og tíma í mörgu því sem tengist daglegu lífi þess. Þannig eflist smám saman orðaforði 

þess og skilningur á hugtökum. Barnið lærir þessi hugtök af ýmsu í daglegu lífi sínu og smám 

saman fer það að skilja tímaröð, tímahugtök og læra orðaforða sem því tengist. Dagskipulag 

leikskóla og sú reglubundna tímaröð sem á sér stað alla daga veitir barninu á sama tíma 

dýrmæta æfingu. Mikilvægt er að vekja athygli barns og um leið ánægju þegar það lærir 

hvernig tímanum er skipt niður í klukkustundir, daga, vikur, mánuði og ár. Með þessu móti 

kynnist það samhengi klukkunnar við tímaröðun í starfsháttum leikskólans og einnig til 

dæmis heiti viku- og mánaðardaga (Menntamálaráðuneytið, 2011c).  

Hugtakaskilning barna má þjálfa með margvíslegum leikjum eins og til dæmis hreyfi- 

og byggingarleikjum og ýmis konar myndsköpun. Hann snertir margt sem við kemur til 

dæmis fjölda, magni, þyngd, hæð, lengd og breidd. Smám saman fær barnið tilfinningu fyrir 

rými, rúmtaki hluta og efna og heiti yfir þau (Menntamálaráðuneytið, 2001c). Til að efla 

stærðfræðilega hugsun er nauðsynlegt að þjálfa tungumálið. Færni barnsins við að nota 

tungumálið á nákvæman hátt og táknmál þess er góð leið til að tjáð sig munnlega og skriflega 

í samræmi við getu. Slík tjáskipti við aðra ýta um leið undir meiri skilning á stærðfræðilegum 

hugtökum og leiðum (Menntamálaráðuneytið, 2007, bls.6). Að flétta nám inn í leik er góð 

kennsluaðferð fyrir stærðfræðinám. Það er hægt að þjálfa röksemdafærslur með leikjum og 

nám í gegnum leik er einnig líklegt til að ýta undir jákvæð viðhorf til stærðfræðinnar. Gleði af 

stærðfræðinni ætti ekki eingöngu að tengjast þeim sem eiga auðvelt með nám því hægt er að 

örva alla til að hafa ánægju af stærðfræðilegum viðfangsefnum (Menntamálaráðuneytið, 2007, 

bls.6).  

Þykjustuleikur er sá leikur kallaður þar sem barn ímyndar sér að einhver hlutur sé 

annað en hann er. Einnig þegar barnið þykist vera einhver önnur persóna en það er í 

raunveruleikanum. Ýmis önnur orð hafa verið notuð til að lýsa þessu leikformi eins og til 

dæmis ímyndunarleikur og hlutverkaleikur. Leikurinn hefur verið skilgreindur á þann hátt að 

barnið þykist vera önnur persóna og gerir sér upp samkennd og skapgerðareinkenni hennar. Í 

leikskólum er mikið um sjálfsprottna samleiki þar sem nóg er af leikfélögum og börnin 

ákveða í sameiningu hlutverk og spinna atburðarásina jafnóðum (Valborg Sigurðardóttir, 

1991, bls. 114). Í þykjustu- og hlutverkaleikjum örvast mál barnsins og málnotkun því að 



13 
 

„leikurinn er það sem sagt er“ (Valborg Sigurðardóttir, 1991, bls. 133). Í skynfæra- og 

hreyfileikjum þjálfa börn og æfa líkama sinn og skynjanir sínar og í sköpunar- og 

byggingarleikjum örva þau sköpunarhæfni sína og fá sköpunarþörf sinni fullnægt (Valborg 

Sigurðardóttir, 1991, bls. 134). 

Leikir henta vel til kennslu í skólum að því leyti að þeir eru líklegir til að kveikja 

áhuga hjá nemendum. Það er samt margt sem bendir til þess að notkun þeirra sé ekki nægilega 

mikil í grunnskólum og því mikilvægt að benda á þá sem heppilega kennsluaðferð (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999, bls. 80). Þá má nefna áðurnefnda hlutverkaleiki þar sem nemendum eru 

úthlutuð skilgreind hlutverk og vandamál sem þarf að leysa og ræða í framhaldi þess. 

Hlutverkaleikur hentar auk þess nemendum á öllum aldri og mörgum námsgreinum (Ingvar 

Sigurgeirssona, 1999, bls. 73). Þrautalausnir byggjast síðan á ýmiskonar viðfangsefnum sem 

varða til dæmis stærðfræði, móðurmál og samfélagsfræði og henta vel til þjálfunar 

rökhugsunar, ályktunarhæfni og innri sýnar. Auk þess er hægt að nefna dæmi um aðra leiki 

eins og rökþrautir og hlutverkaleiki. Eitt af aðal markmiðum með þrautalausnum er að þjálfa 

nemendur í að gera sér grein fyrir málum út frá ólíkum sjónarhornum. Nemendur þurfa að 

læra að meta kosti og galla hluta og geta leyst mál á frjóan hátt (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, 

bls. 73).  

Ein mikilvægasta ákvörðun sem kennari (í grunnskóla) tekur við skipulagningu 

kennslu er tvímælalaust að velja viðeigandi kennsluaðferð. Engin aðferð er fullkomin og 

flestar þeirra er hægt að setja fram á ólíkan hátt. Kennsluaðferðir virðast höfða misjafnlega til 

kennara og er hægt að nefna til mynda leikræna tjáningu í því sambandi (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999, bls. 67). Því má heldur ekki gleyma að ólíkir nemendur hafa þörf fyrir 

fjölbreyttar kennsluaðferðir. Sumir nemendur hafa þörf fyrir að hlutirnir séu útskýrðir fyrir 

þeim á meðan aðrir þarfnast þess að leysa viðfangsefnin á eigin hátt. Eins og sjá má af því 

sem hér hefur komið fram er mikilvægt að tileinka sér fjölbreyttar kennsluaðferðir sem um 

leið ýta undir að sem stærstur hópur nemenda fái nám við hæfi og sem mest út úr kennslunni 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 67).  

 

 

2.3.4 Stærðfræðihvetjandi skólaumhverfi  

Hvað varðar börn á leikskólaaldri verður að hugsa út í það að þau hafa ekki einungis gaman af 

því að leika sér heldur eru þau einnig náms- og verkfús. Þau hafa mikla þörf fyrir að fá að 

takast á við verkefni sem reyna á færni þeirra bæði á andlegan og líkamlegan hátt. Með hverju 

árinu öðlast þau aukinn þrótt, þor og úthald. Einbeiting þeirra eykst smám saman með 
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viðfangsefnum og leikjum. Þau eru einnig forvitin og tilbúin að fást við krefjandi leiki og 

verkefni (Menntamálaráðuneytið, 2011a).  

Kenningin um félagslega hugsmíði fjallar einnig um það hvernig ákjósanlegustu 

aðstæður nemenda til náms og þroska eigi sér stað með samskiptum, samvinnu, mótun og 

þegar þekkingaröflun á sér stað. Sú þekking sem nemandinn aflar sér fyrir utan grunnskólann 

ætti einnig helst að falla að þeirri þekkingu sem lagt er áhersla á í námskránni. Þegar nám og 

kennsla er orðin aðstæðubundin og kemur inn á raunverulega hluti og aðstæður í lífi 

nemandans er kjöraðstæðum náð. Það er talið heillavænlegt að hafa hugmyndir Vygostky um 

„þroskasvæðið“ (sjá nánar bls. 4 í ritgerðinni) að leiðarljósi við gerð námsáætlana og 

námsskrárgerða. Í þessu sambandi er gagnlegt að hugsa sér myndlíkingu um vinnupalla þar 

sem nám og kennsla eru borin saman við byggingarstarfsemi (e. scaffholding). Með þessum 

hætti fær nemandinn stuðning frá reyndari eða þroskaðri aðila hvort sem það er kennari eða 

samnemandi. Nemandinn hættir að þarfnast „vinnupallanna“ þegar hann hefur öðlast fulla 

stjórn eða þekkingu á athöfnum eða hugtökum og er þar með orðinn gildur þátttakandi 

(Meyvant Þórólfsson, 2003). Það verður einnig að hugsa út í það að yfirfærsla í 

stærðfræðinámi á sér ekki stað af sjálfu sér og nemendum þarf að vera gert kleift að þjálfa sig 

í að koma kunnáttu sinni í samhengi við hluti og hugtök sem þeir þekkja. Um leið verða 

nemendur færir um að nota stærðfræðikunnáttuna við margskonar verkefni daglegs lífs 

(Menntamálaráðuneytið, 2007, bls.6).  

 

 

2.3.5 Hlutverk leik- og grunnskólakennara  

Nám barna byrjar löngu áður en formleg skólaganga þeirra hefst og á það ekki síst við um 

stærðfræðinám, þar sem fyrstu orð og hugmyndir barna koma oft inn á athafnir og atburði. 

Dæmi um það er til dæmis notkun orðana „datt“ um fall hlutar til jarðar og „aftur“ um 

endurtekningu einhvers. Fyrsta námsreynsla barna í stærðfræði og eðlisfræði á sér oft stað hjá 

barninu með tali og athöfnum. Við máltöku barna byrja þau öll að læra um hreyfingu, 

breytingar á tíma og rúmi, þyngdarkraft og hraða. Með því móti öðlast grundvallarhugtök 

raunvísinda sér ákveðinn stað í einföldu hugtakaneti barna, þó þau læri ekki skilgreiningu 

þeirra fyrr en þau verða eldri (Meyvant Þórólfsson, 2003). Með þessum orðum er því enn og 

aftur minnt á mikilvægi þess að byrja strax í leikskóla að ýta undir stærðfræðiþekkingu barna 

því þau búa yfir henni frá fyrstu tíð.  

Leikskólakennari þarf að fylgjast vel með leikjum barnanna og vera tilbúinn að grípa 

inn í hann með örvun og þátttöku þegar það á við en ávallt á forsendum barnanna. Þannig 
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veitir hann börnunum öryggi, sýnir þeim áhuga, svarar spurningum sem upp kunna að koma 

og spyr þau spurninga og fræðir um hluti þegar það á við. Oft verður leikurinn skemmtilegri 

ef leikskólakennarinn getur leikið sér með börnunum, gantast og hlegið. Hann þarf að átta sig 

á andlegum og líkamlegum þörfum barna og gæta þess að þeim líði vel í leiknum. Með því 

móti kynnist hann börnunum betur, hefur betri sýn á það um hvað leikurinn snýst og börnin 

una sér oft lengur við ef leikskólakennarinn er nálægur. Þau finna sig öruggari og skynja hvort 

áhugi er fyrir leik þeirra og stundum vilja þau að hinn fullorðni taki þátt. Leikskólakennarinn 

þarf einnig að gefa sér tíma til uppeldislegra athugana og skráningar á atferli einstaka barns og 

barnahópnum í heild sinni (Menntamálaráðuneytið, 2011a).  

Þegar síðan formleg grunnskólaganga barna hefst kynnast þau námsgreinum eins og til 

dæmis stærðfræði á kerfisbundinn hátt. Þau læra á þær breytingar sem þau upplifa og um hluti 

sem eiga sér stað í tíma og rúmi. Barnið öðlast snemma þekkingu á hugtökum eins og til 

dæmis lengd, staðsetningu, röðun og fjölda í gegnum leiki og athafnir. Það áttar sig smám 

saman á samhengi hluta og endurtekningu þeirra með því að gera sér grein fyrir því að allt 

sem hreyfist á sér sinn stað í tíma, stað, orsök og afleiðingu (Meyvant Þórólfsson, 2003). 

Í grein sinni „Öll börn geta lært“ fjallar Jónína Vala Kristinsdóttir um rannsókn sem 

hún gerði á námi grunnskólabarna. Jónína Vala Kristinsdóttir segir að með þessari rannsókn 

hafi hún uppgötvað hvað nám væri í rauninni flókið ferli og að hver og einn einstaklingur yrði 

að fá að skapa sér þekkingu á eigin hátt (Jónína Vala Kristinsdóttir, 2006, bls.62). Það væri 

síðan í verkahring kennarans að sjá til þess að nám gæti átt sér stað. Til þess yrði hann að vera 

vakandi fyrir því að nemendum væru skapaðar réttar aðstæður til að fást við ögrandi 

viðfangsefni til aukins skilnings og að hann væri mátaður við fyrri þekkingu og reynslu. Það 

þarf að rækta hjá hverjum og einum einstaklingi áhuga og viðhorf til að vera fær um að vinna 

meðvitað að eigin þroska en það á sér ekki sjálfkrafa stað (Jónína Vala Kristinsdóttir, 2006, 

62). 

Hvað varðar kennara sem stærðfræðinga þurfa þeir í vinnu sinni að hafa í huga að 

vinna með skipulagða stærðfræði, þroska nemenda og hvernig einstaklinga samfélagið 

þarfnast. Þeir verða að vera tilbúnir til að lifa á brúninni ef svo má segja og vita ekki alltaf 

hvert leið þeirra liggur, ögra sér stærðfræðilega og vera tilbúnir til að fylgja nemendunum í 

þeirri ferð. Það er ekki ein rétt leið til eða lína sem hægt er að fylgja eftir eða kort sem sýnir 

leiðina. Lærdómsferlið hefur margar hliðar og sjóndeildarhringurinn er síbreytilegur. Að vera 

fær um að þekkja landslagið og hvert stefnan liggur hjálpar til við að skipuleggja nám barna í 

stærðfræði sem ferðalag. Það er síðan í verkahring kennarans að skipuleggja umhverfi 

nemendanna á þann hátt að það færi þá sem næst stærðfræðiveröldinni eða hinum síbreytilega 
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sjóndeildarhring (Fosnot og Dolk, 2001, bls. 181). Það að kennarinn hafi stærðfræðihugsun 

eða sé stærðfræðingur þýðir að hann er fær um að hugsa stærðfræðina út fyrir kennslustofuna, 

jafnt sem innan hennar, þ.e.a.s. hann býr yfir getu til að hugsa út fyrir rammann (Fosnot og 

Dolk, 2001, bls. 179).  

 

 

2.4 Samantekt  

Verulegar hugarfarsbreytingar hafa átt sér stað undanfarna áratugi á því hvernig heppilegast er 

að kenna ungum börnum stærðfræði og hvaða stærðfræðihugsun kennarar þurfa að búa yfir. 

Hér á landi má rekja upphafið á nýrri stærðfræðihugsun að miklu leyti til Guðmundar 

Arnlaugssonar sem að fór fyrir þeim mönnum á síðari hluta 20. aldarinnar sem vildu breyta 

stærðfræðimenntun barna. Hann lagði áherslu á mikilvægi þess að ung börn öðluðust skilning 

og ánægju á námsefninu en ekki einungis vélræna þekkingu og getu. Þó að hann og fleiri 

fræðingar kæmu fram með nýja hugsun og hugmyndir þá leið samt þó nokkur tími þar til að 

breytingar áttu sér stað bæði hér á landi og annars staðar.  

Breytt hugsun um nám barna átti sér síðan stað með tilkomu hugsmíðahyggjunnar og 

fjölgreindakenningar Gardners. Þær kenningar ásamt fleirum gjörbyltu hugmyndum manna 

um nám barna. Smám saman var horfið frá þeirri hugsun að það þætti merki um gæðanám að 

unnið væri í þögn og með miklum utanbókarlærdómi. Það mátti orðið heyrast í nemendum ef 

að þeir voru að vinna verk sín af alúð, hvort heldur sem er einir eða með öðrum. Þessi breytta 

hugsun varpaði nýju ljósi á nemandann og sýndi um leið hversu mikilvægt væri að hlúa að 

tungumálinu sem væri mikilvægasta samskiptatæki manna og styrkti samband þeirra. Auk 

þess leiddi hún í ljós að hæfileikar hvers og eins manns væru í reynd svo mismunandi að ekki 

væri raunhæft að allir lærðu á sömu forsendum og að námið þyrfti að hluta til að vera 

einstaklingsmiðað. 

Menn áttuðu sig á því að ung börn gætu lært stærðfræði sér til gagns og gamans burt 

séð frá því hversu vel hún lægi fyrir þeim og því skipti sköpum að einblína á sterkar hliðar 

þeirra. Því að ung börn væru forvitin, náms- og verkfús og þyrftu að fá að reyna á líkamlega 

og andlega færni sína strax á unga aldri sem yrði til að auka einbeitingu þeirra. Þróun 

talnaskilnings barna ætti sér einnig stað strax við fæðingu barnsins og við 6 ára aldurinn hefur 

töluverð þróun átt sér stað.  

Sú þróun stærðfræðihugsunar sem hafði átt sér stað hjá einstaklingum í hinu daglega 

lífi þeirra skilaði sér smám saman inn í skólana og jók námsgleði nemenda í 

stærðfræðináminu . Það var síðan í verkahring kennarans að veita hverjum og einum nemenda 
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þann stuðning og kynningu á kennsluaðferðum sem að hentuðu honum þegar komið var í 

grunnskólann. Kennararnir þurftu um leið að vera færir um að fylgja eftir stærðfræðihugsun 

nemenda og vera sjálfir tilbúnir til að fást við ögrandi viðfangsefni og örva um leið 

hugmyndasköpun nemenda. Hver og einn einstaklingur þroskaðist þannig hraðar ef að honum 

væru búnar réttar aðstæður og hann fengi næga örvun. Þessi þróun hefst í leikskóla eins og 

nefnt hefur verið hér á undan þar sem að leikurinn er aðalsmerki leikskólastarfsins. Að flétta 

nám inn í leik er góð kennsluaðferð í stærðfræði og þannig er hægt að þjálfa röksemdafærslur 

með leikjum og um leið er líklegt að það ýti undir jákvæð viðhorf nemenda til 

stærðfræðinámsins. Ennfremur ýtir tungumálið og tjáskipti við aðra undir aukinn skilning á 

stærðfræðilegum hugtökum og ýmsum leiðum. 
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3. Stærðfræðikennsla byggð á skilningi barna  

Strax á unga aldri eru börn forvitin og áhugasöm fyrir umhverfi sínu. Þau kynnast því fljótt að 

samhengi er á milli hluta og að einn hlutur getur haft áhrif á annan. Þegar börn hefja 

grunnskólagönguna hafa flest þeirra lært að telja og búa yfir merkilega mikilli þekkingu til að 

leysa vandamál með hjálp ört vaxandi talnaskilnings. Hægt er að gera sér grein fyrir því 

hversu snemma stærðfræðileg hugsun barna á sér stað með því að sjá lausnaleiðir þeirra. Það 

er hvernig börn eru fær um að leysa þrautir sem koma upp í daglegum aðstæðum og einnig 

hvernig þau leysa hversdagsleg vandamál.  

Aðalmarkmið þrautalausna (e. problem-solving) er þjálfun nemenda í rökhugsun og 

gera þá sem best í stakk búna til að takast á við alls konar úrlausnarefni og nota ýmis ráð til að 

komast að niðurstöðu (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 109). Í bókinni Children’s 

Mathematics er fjallað um börn sem fá stærðfræðiverkefni til úrlausnar og þar er tekið dæmi 

af fjögurra ára stúlku sem nefnd er Molly (Carpenter, Fennema, Franke, Levi og Empson, 

1999, bls. xiii). Þrátt fyrir ungan aldur er hún fær um að skipta tólf konfektmolum milli 

þriggja vina með því að láta hvern og einn þeirra fá einn mola í einu, þar til allir eru búnir að 

fá fjóra mola. Þó að henni hafi ekki ennþá verið kennd deiling eða samlagning sýnir hún samt 

grundvallarskilning á þeirri þekkingu sem nauðsynleg er til að vera seinna meir fær um að 

læra frádrátt, samlagningu, margföldun og deilingu í grunnskóla (Carpenter og fleiri, 1999, 

bls. xiii).  

Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknir bandarísku fræðimannanna Carpenter, 

Fennema og Franke og skoðað hvernig börn skilja tölur og reikniaðgerðir. Rannsóknir þeirra 

lögðu grunn að kennsluaðferðinni Stærðfræðikennsla byggð á skilningi barna – SKBS sem er 

tilkomin vegna vinnu með stærðfræðiþrautir. Í kennsluaðferðinni SKSB verður sjónum beint 

að því hvort að börn séu fær um að leysa hversdagslega hluti þar sem þau þurfa að geta lagt 

saman, dregið frá, margfaldað og deilt þegar þau byrja í grunnskóla. Þegar börnin þekkja ekki 

ennþá táknmál stærðfræðinnar eða aðrar óformlegar aðgerðir þarf kennarinn að geta gert sér 

grein fyrir því hvað hver aðgerð þýðir hjá þeim. Í lok kaflans er sýnd uppbygging SKSB 

verkefna í anda Carpenter og félaga og hvernig þeir flokkuðu þrautirnar og viðfangsefnin á 

aðgengilegan hátt.  
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3.1 SKSB fræðin  

Rannsóknir Carpenter, Fennema og Franke á því hvernig börn skilja tölur og reikniaðgerðir er 

grunnur kennsluaðferðarinnar Cognitively Guided Instruction – CGI. Íslenska heitið á 

kennsluaðferðinni er Stærðfræðikennsla byggð á skilningi barna – SKSB (Þóra Rósa 

Geirsdóttir, 2005, bls. 79). Carpenter, Fennema og Franke eru öll stærðfræðiprófessorar við 

Wisconsin háskólann í Bandaríkjunum. 

 Talsvert margar rannsóknir á stærðfræðinámi barna og hvernig skilningur þeirra þróast 

hafa verið gerðar frá því á árunum í kringum 1980. Ein þeirra rannsókna sem gerð var á 

árunum 1977-1983, sýndi hvernig börn áttuðu sig á orðadæmum og gátu leyst þau án þess að 

hafa til þess fyrirfram búna þekkingu á efninu. Þetta voru viðamiklar rannsóknir og gerðar við 

Wisconsin-háskóla í Madison í Bandaríkjunum (Jónína Vala Kristinsdóttir, 2004, bls. 5). Í 

byrjun var 88 börnum fylgt eftir samfleytt í þrjú ár, frá 1. bekk upp í 3. bekk. Skoðaðar voru 

lausnaleiðir þeirra á einföldum orðadæmum sem snertu samlagningu og frádrátt og kom í ljós 

að þau höfðu getu til að leysa þrautirnar með mismunandi leiðum þó að þau hefðu ekki lært 

þær fyrirfram (Jónína Vala Kristinsdóttir, 2004, bls. 5).  

Stærðfræðikennsla byggð á skilningi barna – SKSB hefur síðan orðið til í kjölfar fjölda 

rannsókna þar sem sjónum er fyrst og fremst beint að þróun stærðfræðilegrar hugsunar 

nemenda og hvers konar kennsla hefur áhrif á hana. Með þessari aðferð þarf þekking á 

stærðfræðilegri hugsun nemandans að vera rauði þráðurinn í allri reynslu, hugsun og 

markmiðum kennarans og komi um leið fram í náminu (Carpenter og fleiri, 1999, bls. 105). 

Heitið SKSB ber það með sér að hugmyndafræðin að baki rannsóknunum er sú að kennarar 

læri að greina hver skilningur nemenda þeirra sé og geti um leið nýtt sér þá þekkingu til 

þróunar í kennslu sinni (Jónína Vala Kristinsdóttir, 2004, bls. 7). Carpenter og félagar telja að 

ung börn hafi aðrar hugmyndir um samlagningu, frádrátt, margföldun og deilingu en hinir 

fullorðnu. Þrátt fyrir að hugmyndir þeirra séu af öðrum toga þýðir það ekki endilega að þær 

séu rangar. Það felst í raun mikil skynsemi í hugmyndum og lausnaleiðum barna á einföldum 

orðadæmum sem snerta samlagningu og frádrátt.  

Megin undirstaða kenninganna er sú að virða beri óformlega þekkingu og lausnaleiðir 

barna í stærðfræði og byggja framhaldið á þeirri reynslu. Til að það sé hægt verða kennarar að 

þekkja leiðir barnanna og geta útskýrt þær. Með því móti að börnin eru fær um að leysa 

hversdagslega hluti þar sem þau þurfa að geta lagt saman, dregið frá, margfaldað og deilt 

þegar þau byrja í grunnskóla þó að þau búi ekki yfir táknmáli stærðfræðinnar eða þekkingu á 

öðrum óformlegum aðgerðum. Með þessari aðferð SKSB þarf kennarinn að gera sér grein fyrir 

því hvað hver aðgerð þýðir hjá barninu. Til að hægt sé að átta sig betur á hvernig börn hugsa 
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hafa Carpenter og félagar flokkað þrautirnar og viðfangsefnin og sett fram á aðgengilegan hátt 

(Þóra Rósa Geirsdóttir, 2005, bls. 80).  

Það er ekki langt síðan að menn fóru að átta sig á því hvað ung börn búa yfir mikilli 

kunnáttu á grundvallar talnahugmyndum og um leið óformlegri þekkingu. Í áðurnefndri bók 

Children’s Mathematics kemur fram að sú stærðfræði sem hingað til hefur verið reynt að 

kenna í grunnskóla hefur ekki alltaf átt samleið með því hvernig börn hugsa og leysa 

vandamál í daglegum athöfnum (Carpenter og fleiri, 1999, bls. xiv). Börn hugsa ekki alltaf 

um stærðfræði á sama hátt og fullorðnir. Ef fullorðna fólkið ætlar að gefa börnum tækifæri til 

að skilja stærðfræði verða þeir um leið að geta áttað sig á stærðfræðihugsun þeirra. Að auki 

skiptir það miklu máli fyrir nemendur að kennarar þeirra skilji virkilega hvað þeir eru að 

hugsa varðandi stærðfræðina og skapi þeim um leið tækifæri til að bæta við eigin þekkingu og 

hugsanir (Carpenter og fleiri, 1999, bls. xiv).  

SKSB er því byggt á þeirri hugsun að ef börn læri með hjálp kennarans að gera öðrum 

grein fyrir hugsunum sínum, þá læra þau um leið að skiptast á skoðunum um mismunandi 

aðferðir og öðlast nýja þekkingu og hæfni (Margrét Ásgeirsdóttir, 2007, bls. 18). Þessi aukna 

þekking sem fæst með SKSB verður einnig vonandi til þess að gera stærðfræðikennslu barna 

ánægjulegri. Auk þess sé lagður grunnur að þeirri stærðfræðihugsun sem þarf að eiga sér stað 

í leikskóla og áfram upp í grunnskólann með um leið mikilvægi leiksins sem einnar 

námsleiðarinnar til þess. Þessi orð hér á undan um SKSB eiga sammerkt með orðum 

hugsmíðahyggjunnar eins og komið er inn á í kafla 2.1. Það er að börn læri með hjálp hins 

fullorðna og bæti smám saman við fyrri þekkingu sína og öðlist nýja í samvinnu við aðra.  

 

 

3.2 Uppbygging SKSB verkefna  

Hvert verkefni er svolítið eins og örsaga þar sem koma fyrir persónur, atburðir og í lok hennar 

þarf að leysa ákveðið vandamál. Leikurinn er börnum eðlislægur og því hentar vel að nota 

aðferðir hans til að láta börnin reikna dæmin, samsama sig sögupersónunum og finna í lok 

örsögunnar lausn á vandamálum þeirra. Í sögunni er því notuð leikjanálgunin og börnin fá að 

nota dót sem þau þekkja til að reikna með eins og kubba, blöð og teikningar. Um leið er 

vonandi verið að virða þessa námsleið barnanna í gegnum leik lengur og ekki aðallega að hún 

sé bundin námi í leikskólum heldur geti einnig nýst áfram í námi barna í grunnskólum.  

Þrautaverkefnin eru í byrjun flokkuð út frá hinu óþekkta í viðfangsefninu eftir því 

hvort verið er að leita eftir niðurstöðu, breytu eða upphafi eins og útskýrt er betur hér fyrir 

neðan. Erfiðleikastig þrautarinnar fer síðan eftir ólíkri nálgun í verkefninu í hvert skipti eða 
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eins og þegar niðurstaðan er óþekkt, breyting óþekkt og upphaf óþekkt (Þóra Rósa Geirsdóttir, 

2005, bls. 80). Carpenter og félagar flokka ekki einungis verkefni í þrjá hópa eftir því hvað er 

óþekkt heldur flokka þeir einnig viðfangsefni þrauta í fjóra flokka út frá stærðfræðiaðgerð. 

Þegar eitthvað er lagt saman eða bætt við og stækkað kallast það sameining. Aðskilnaður er 

það sama og frádráttur eða þegar eitthvað er minnkað eða dregið frá. Hluti- hluti- heild er það 

þegar tveir liðir eru þekktir og lagðir saman til að fá út svarið eða einn liður er þekktur og 

svarið en það þarf að átta sig á því hvaða lið vantar. Að lokum er það samanburður en með 

honum er átt við að það eigi að finna út hvað er óþekkt sem er þá mismunurinn, samanburðar 

mengið eða viðmið sem er óþekkt (sjá fylgiskjal 4) (Þóra Rósa Geirsdóttir, 2005, bls. 81). 

Þannig má segja að það hafi verið greindir fjórir grunnflokkar af þrautum um 

samlagningu og frádrátt sem koma inn á sameiningu, aðskilnað, hluti- hluti- heild og 

samanburð. Það er síðan hægt að breyta óþekktu stærðinni í hverjum flokki og fá út 11 

mismunandi gerðir af þrautum (Jónína Vala Kristinsdóttir, 2004, bls. 5). Viðfangsefni 

margföldunar og deilingar eru að auki flokkaðar eftir aðgerðum og því sem er óþekkt og þar 

sem aðgerðarflokkarnir eru margföldun, endurtekinn frádráttur og skipting. Hið óþekkta er á 

þann hátt flokkað í heildin óþekkt, fjöldi hópa óþekkt, fjöldi í hverjum hóp óþekkt (Þóra Rósa 

Geirsdóttir, 2005, bls. 82).  

Kennslufræði SKSB er að mestu byggð upp á því að skoðað er hvernig börn leysa 

þrautir sem lögð eru fyrir þau: Leiðirnar eru flokkaðar í hlutrænt líkan, talningaraðferðir og 

talnastaðreyndir. Hlutrænt líkan er hlutbundnasta framkvæmdin og talnastaðreyndir sú 

huglægasta. Þegar unnið er með hlutrænt líkan kemur í ljós hugsun barna og er leiðum þeirra 

skipt upp í sex flokka sem eru: Að sameina allt, að skilja frá, að skilja frá niður að, að 

sameina, að para saman og leitaraðferð (sjá fylgiskjal 4). (Þóra Rósa Geirsdóttir, 2005, bls. 

82). Samkvæmt því sem hér hefur komið fram er því hægt að lesa úr aðferðum barnanna, 

hvernig þau átta sig á þrautunum og hvort þau geta unnið markvisst að lausnunum (Þóra Rósa 

Geirsdóttir, 2005, bls. 83). 

Talningaleiðin er á sama hátt flokkuð í fimm mismunandi leiðir við talninguna sem 

eru: Að telja áfram frá fyrri tölu, að telja áfram frá stærri tölu, að telja niður, að telja niður að, 

og að telja upp að. Með því að útskýrð er leiðin sem barnið fer er um leið hægt að átta sig á 

því hvar á þroskabrautinni það er statt miðað við talnaskilning og aðferðir (sjá fylgiskjal 4). 

(Þóra Rósa Geirsdóttir, 2005, bls. 83). Kennaranum opnast með því leið til að nálgast 

nemendur sína á þeirra forsendum og þroska ef hann öðlast þekkingu á leiðum barna og 

hugsunarferli þeirra (Þóra Rósa Geirsdóttir, 2005, bls. 84).  
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Kennslufræði SKSB á samleið með Aðalnámskrá grunnskóla þar sem komið er inn á 

lausnaleit og þátt tungumálsins. Röksamhengi og röksemdafærslur og hvernig stærðfræðin 

tengist daglegu lífi og öðrum þáttum. Það er einnig lausnir verkefna og þrauta. Þar sem 

áherslan er lögð á það að hægt sé að æfa eða þjálfa færni í að takast á við viðfangsefni þar 

sem lausnir eru ekki augljósar. Sú færni er um leið samtengd öðrum þáttum og lausnaleit 

útheimtir til dæmis bæði hugkvæmni og rökvísi þar sem að tungumálafærni skiptir þar máli. 

Ásamt þessum þáttum fléttast síðan saman hvernig nemendur vinna saman og hvernig 

tjáskipti þeirra á milli fara fram (Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 5). Hugmyndafræðin er 

byggð á virðingu fyrir þeim leiðum sem barnið velur og um leið fyrri þekkingu þess. Það er 

gengið út frá því að kennarinn þjálfist í að lesa úr athöfnum barnsins til að geta stutt það til 

áframhaldandi náms (Þóra Rósa Geirsdóttir, 2005, bls. 84). Rannsóknir Carpenter og félaga 

gáfu einnig vísbendingar um það að nemendur sem unnu eftir SKSB sýndu aukinn skilning í 

þekkingu á lausnaleiðum (Carpenter og fleiri, 1999, bls. 110).  

 Segja má að SKSB sé í raun kennaraverkefni og það stuðli að þróun kennara í starfi 

(Anna Kristjánsdóttir, 2000, bls. 38). Aðalatriðið er að hjálpa kennurum að gera sér grein fyrir 

hvernig börn læra til að þeir leyfi þeim að þróa sínar eigin hugsanir en grípi ekki sífellt inn í 

nám barnanna (Anna Kristjánsdóttir, 2000, bls. 38). Það er enginn ein leið rétt við SKSB 

kennslu en grundvallaratriði er samt sem áður það hlutverk kennarans að fá nemendur til að 

leysa verkefni og hlusta á lausnaleiðir þeirra (Carpenter, og fleiri, 1999, bls.87).  

 Sumir kennarar kjósa að byrja kennslu samkvæmt SKBS með því að láta nemendur 

vinna í litlum hópum en í öðrum vinnur allur nemendahópurinn að lausn sömu aðferða. 

Nemendur sem vinna hratt eru oft beðnir um að finna tvær eða jafnvel þrjár leiðir til lausn 

verkefna. Talnastærðir og ólíkar aðferðir eru stundum aðlagaðar af kennurum fyrir hvern 

nemenda allt hvað hentar hverjum og einum (Carpenter og fleiri, 1999, bls. 87). Börnum sem 

er gert kleift að leysa þrautir á eigin hátt og með sínum aðferðum þróa um leið með sér 

lausnaleiðir þar sem fyrri reynsla þeirra skiptir máli og einnig þroskastig (Jónína Vala 

Kristinsdóttir, 2004, bls. 5). Kennarar sem að unnu samkvæmt SKSB komust að því að þegar 

börnin nýttu sér eigin styrkleika við námið og fengu að fara sínar eigin leiðir við lausn 

verkefna sýndu þeir fljótlega miklar framfarir. Athyglisvert er einnig að komast að því að 

SKSB hefur ekki síður nýst þeim nemendum sem eru á eftir í námi því þeir fá að treysta á 

eigin dómgreind ekki síður en þeir sem eru sterkari námslega (Jónína Vala Kristinsdóttir, 

2004, bls.8). 

 Reynslan hefur sýnt að þegar börn fá að ljúka þrautum á sinn eigin hátt öðlast þau um 

leið aukin skilning á viðfangsefninu. Þekking barnanna á sér stað með ákveðnu ferli sem hefst 
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á hlutbundinni aðferð, þróast síðan í talningaraðferð og að lokum þar til þau eru fær um að 

nota þá þekkingu sem þau búa yfir á tölum við lausn dæma. Það er síðan ólíkt hvernig börnin 

læra þó þau séu að leysa sömu þrautirnar. Sum börn eru fær um að greina tölurnar í tugi og 

einingar á meðan önnur eru ennþá bundin við hlutræn líkön (Margrét Ásgeirsdóttir, 2007, bls. 

21). Kennslan þarf því að vera einstaklingsmiðuð og um leið þarf námsmatið að vera það 

einnig þar sem kennarinn fylgist með framförum barnanna. Eftir því sem stærðfræðileg 

hugsun barnanna þróast, metur kennarinn árangur aðferða og hverjar henta þeim best hverju 

sinni (Margrét Ásgeirsdóttir, 2007, bls. 21). 

 Þegar kennari vinnur samkvæmt SKSB þarf hann að miða kennsluna við þroska, getu 

og áhuga hvers nemenda svo að hæfileiki hvers og eins fái notið sín. Þetta er til dæmis hægt 

að gera með vikulegum þrautum sem koma inn á reynslu nemendanna (Margrét Ásgeirsdóttir, 

2007, bls. 18). Nemendur ræða síðan saman sín á milli um aðferðirnar og koma með 

mismunandi skoðanir á þeim. Á meðan fylgist kennarinn með og grípur inn í samtalið ef þurfa 

þykir, hlustar á börnin, leiðbeinir og leiðir þau áfram ef þarf með spurningum. (Margrét 

Ásgeirsdóttir, 2007, bls. 18).  

 

 

3.3. Samantekt  

Með breyttri hugsun í garð stærðfræðináms barna hafa menn áttað sig á því að ung 

börn allt niður í leikskóla eru fær um að leysa þrautir sem tengjast daglegum aðstæðum þeirra 

og búa yfir grundvallar stærðfræðiskilningi. Börnin eru fær um að skipta til dæmis sex hlutum 

á milli þriggja barna þó að þau hafi ekki ennþá lært stærðfræðiheiti eins og frádrátt, 

samlagningu, deilingu og margföldun. Það er samt ekki langt síðan að menn fóru að átta sig á 

því hvað ung börn búa yfir mikilli kunnáttu á grundvallar talnahugmyndum og um leið einnig 

óformlegri þekkingu.  

Rannsóknir bandarísku fræðimannanna Carpenter, Fennema og Franke á því hvernig 

börn skilja tölur og reikniaðgerðir, lagði grunn að kennsluaðferðinni Stærðfræðikennsla byggð 

á skilningi barna – SKSB sem er tilkomin vegna vinnu með stærðfræðiþrautir. Til að hægt sé 

að átta sig betur á hvernig börn hugsa hafa Carpenter og félagar flokkað þrautirnar og 

viðfangsefnin og sett fram á aðgengilegan hátt. Sú stærðfræði sem hingað til hefur verið reynt 

að kenna börnum í skóla hefur ekki alltaf átt samleið með því hvernig börn hugsa og leysa 

vandamál í daglegum athöfnum. SKSB er því byggt á þeirri hugsun að ef börn læri með hjálp 

kennarans að gera öðrum grein fyrir hugsunum sínum, þá læri þau um leið að skiptast á 

skoðunum um mismunandi aðferðir og öðlast nýja þekkingu og hæfni. Þessi aukna þekking 
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sem fæst með SKSB verður einnig vonandi til þess að auka stærðfræðikennslu barna á 

jákvæðan hátt. Það er mikilvægi þeirrar stærðfræðihugsunar sem að þarf að byrja strax í 

leikskóla með samfellu upp í grunnskólann með gildi leiksins sem einnar námsleiðar fyrir 

börnin.  

Þegar kennari vinnur samkvæmt SKSB þarf hann að miða kennsluna við þroska, getu 

og áhuga hvers nemenda svo að hæfileiki hvers og eins fái notið sín. Reynslan hefur sýnt að 

þegar börn fá að ljúka þrautum á sinn eigin hátt öðlast þau um leið aukinn skilning á 

viðfangsefninu. Þekking barnanna á sér stað með ákveðnu ferli sem hefst á hlutbundinni 

aðferð, þróast síðan í talningaraðferð og að lokum þar til þau eru fær um að nota þá þekkingu 

sem þau búa yfir á tölum við lausn dæma. 

 

 

 

  



25 
 

4. Rannsókn  

Höfundur valdi í rannsókn sinni að fjalla um eins og rannsóknarspurningin gefur til 

kynna hver áhrifamáttur leiksins og tungumálsins væri fyrir talnaskilning 5 til 7 ára barna. 

Höfund langaði til að sjá af eigin raun hvort að hægt væri að leggja stærðfræðiverkefni sem 

unnin væru í anda SKSB fræðanna fyrir aldurshóp barna fæddra árin 2004 til 2006 og um leið 

tengja hana við fræðilega hluta ritgerðarinnar. Að auki hafði höfundur áhuga á að gera sér 

betur grein fyrir hvort að SKSB verkefnin væru tæki sem hentaði að nota jafnt fyrir elstu börn 

leikskólans og yngstu börn grunnskólans og myndað nokkurs konar brú þar á milli. Er það 

hugsanlegt að fyrrnefnt verkefni ásamt rannsókninni varpi einhverju nýju ljósi á talnaskilning 

barna á þessum aldri?  

Markmiðið með þessari rannsókn var því að kanna hvernig SKSB-fræðin, 

Stærðfræðikennsla byggð á skilningi barna, dyggði í reynd sem verkfæri til að skoða 

lausnaleiðir barna. Fyrst og fremst var lögð áhersla á að skoða aðgerðarskilning þeirra en 

einnig var talnaskilningur skoðaður lítillega. Að auki voru verkefnin skrifuð á því tungumáli 

sem börn á þessum aldri skilja og verkefnin útbúin eins og örsaga þar sem að börnin gátu 

samsamað sig sögupersónunum og leyst ákveðnar þrautir eins og um leik væri að ræða.  

Höfundur kaus að leggja rannsókn fyrir í einum leik- og grunnskóla vegna hvatningar 

frá öðrum leiðsagnarkennara sínum og að auki vegna eigin áhuga. Auk þess að fjalla almennt 

um talnaskilning og leiðir barna í fræðilega kaflanum en nota svo SKSB sem verkfæri til að 

skoða verkefnin sem lögð voru fyrir börnin í skólunum. Það sem höfundur gerði sér ekki grein 

fyrir og hann hefur komist að í þessarri rannsóknarvinnu er að hann hafði ekki nægilegar 

faglegar forsendur eða þekkingu til að leggja þess konar rannsókn fyrir og vinna úr henni á 

réttan hátt.  

Rannsóknin fór fram í einum leikskóla og einum grunnskóla í þorpi á Norðausturlandi, 

að fengnu leyfi frá kennurum og foreldrum barnanna. Höfundur útbjó stærðfræðiverkefnin 

með aðstoð Þóru Rósu Geirsdóttur stærðfræðikennara og voru þau lögð fyrir börn fædd árið 

2005 og 2006 í leikskólanum og fyrir fyrsta bekk grunnskólans eða börn fædd 2004. Á 

vettvangi voru síðan dæmi lögð fyrir 6 börn af báðum kynjum í hverjum árgangi og bornar 

saman niðurstöður, auk upplifunar höfundar. Einnig var athugað hvort skilningur barna þróast 

við lausn þrauta og hvernig samræður og samskipti nemenda verða til þess að þekking þeirra á 

verkefninu eykst.  

Höfundi lék einnig forvitni á að vita hvort það að flétta nám inn í leik væri góð 

kennsluaðferð fyrir stærðfræðinám og gæti jafnvel ýtt undir meiri jákvæðni í garð 

stærðfræðinnar ef að byrjað væri strax í leikskóla. Þar á viðkomandi við að nýta aðalsmerki 
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leikskólastarfsins sem er leikurinn og auk þess að sýna fram á mikilvægi tungumálsins. Í 

fyrsta lagi var ætlunin að skoða reikniaðgerðina, síðan hvað væri óþekkt en það var þrennt 

sem gat komið til greina. Að lokum var skoðað og borið saman við fræðin hvernig börnin 

leystu þrautirnar og um leið kannað hvort hægt væri að leggja stærðfræðidæmi fyrir þetta ung 

börn með aðferðum SKSB , á því tungumáli sem börnin skyldu og í gegnum leikinn. 

Rannsókninni var sem sagt ætlað að athuga hvort það stæðist samkvæmt SKSB að þegar 

börnin fengju að leysa þrautir á eigin forsendum þá ykist skilningur þeirra. Þá var leitað eftir 

því hvort eitthvert barnanna reyndi að greina tölurnar í tugi og einingar og hvort enn önnur 

voru ennþá bundin hlutlægum líkönum. Því að börn læra ekki öll á sama hátt þó að þau glími 

við sömu þrautir og námið þarf að vera einstaklingsmiðað 

 

 

4.1 Aðferðarfræðin  

Höfundur notar eigindlega aðferð við gerð rannsóknarinnar því hún byggist á upplifun 

þeirra einstaklinga sem er verið að fylgjast með. Með eigindlegri aðferð er horft aðallega á 

það hvernig einstaklingum í hópunum sem rannsakaðir eru hverju sinni, líður með það sem 

lagt er fyrir þá (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 222). Höfundur taldi þessa aðferð rétta 

vegna þess að börnin sem dæmin voru lögð fyrir eru ólíkir einstaklingar og oft er mikill 

munur á þroska á þessum aldri. Að auki hafði höfundur fengið leyfi Þóru Rósu 

stærðfræðikennara til að aðlaga hvert verkefni hverju barni og þess gætt að þeim liði vel með 

þau verkefni sem þau leystu. Af þeim sökum voru tölurnar í verkefnunum hækkaðar eða 

lækkaðar hverju sinni til hæfis börnunum til að þeim fyndist þau ráða við verkefnin. 

Höfundur taldi betra að nota eigindlegar aðferðir vegna þess að hann vissi ekki 

fyrirfram hvað hann: 

. Yrði var við á vettvangi (í leikskólanum og grunnskólanum og til dæmis hvaða 

aðferðir börnin myndu nota til að leysa dæmin með frekar en endilega hver 

niðurstaðan væri)  

. Vildi fá dýpri skilning en í megindlegum aðferðum  

. Vildi skoða hlutina í eðlilegum aðstæðum (barnanna á leikskólanum) 

Það var vegna þess að í þeim hópi (barna) sem valin voru eru of fáir til að væri raunhæft að 

nota megindlegar aðferðir (því að mikill vinna liggur að baki hverju verkefni og börnin það 

ung að ekki er hægt að leggja mörg dæmi fyrir hvert þeirra) (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, 

bls.227). Höfundur sér samt: Að hægt er með þessu að undirbúa megindlega rannsókn seinna 
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meir með því að framkvæma í byrjun rannsókn með eigindlegum hætti á þennan hátt 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls.227). 

Höfundur taldi sig búa yfir ákveðnum faglegum forsendum til að nálgast börn í 

skólaumhverfi og ná til þeirra með verkefnum í gegnum leikinn um leið nota það tungumál 

sem þau skyldu. Þó að höfundur hafi að sama skapi ekki búið yfir nægjanlegri þekkingu til að 

vinna úr gögnunum, velja úrtakið rétt þegar á reyndi og ekki áttað sig á hvers krafist var í 

rannsóknarvinnu sem þessari.  

 

 

4.2  Fyrirkomulag rannsóknar  

Höfundur bjó til stærðfræðiverkefni í anda SKSB eða Stærðfræðikennsla byggð á 

skilningi barna og fékk til þess aðstoð Þóru Rósu Geirsdóttur, annars leiðsagnarkennarans. 

Þeim kom saman um að leggja sömu dæmin fyrir 3 árganga barna og að hvert barn leysti 

fjögur dæmi. Þegar dæmin væru lögð fyrir væri æskilegt að velja jafnframt nógu lágar tölur 

fyrir börnin og nota tölurnar frá 1 til 5 fyrir börn fædd 2006, tölur frá 5 til 10 fyrir börn fædd 

2005 og tölur frá 10 upp í 20 fyrir elstu börnin fædd 2004. Þetta væru jafnframt talnastærðir 

sem að höfundur væri búinn að gera sér grein fyrir í starfi sínu að börn á þessum aldri réðu við 

og á vettvangi væri síðan hægt að hækka og lækka tölurnar til að aðlaga þær hverju barni. Það 

er setja til dæmis stærri tölur við einföldustu dæmin fyrir grunnskólann og fyrir yngstu börn 

leikskólans var lagt meira af samlagningar- og frádráttardæmum. 

Höfundur valdi 12 dæmi (sjá fylgiskjal 2) í allt, til að leggja fyrir börnin að fengnu 

leyfi leiðsagnarkennarans og náði með því um leið yfir allar aðgerðir fræðanna og leiðir 

stærðfræðiverkefnanna (sjá fylgiskjal 4).  

Prófað var úr tveimur elstu árgöngum í leikskólanum en börnin eru fædd 2005 og 

2006, alls 12 börn. Að auki var prófað úr yngsta árgangi í grunnskólanum og þau börn eru 

fædd árið 2004, alls sex. Í úrtakinu voru níu stelpur og níu strákar. Höfundur skipti börnunum 

í 3 hópa og var hugsunin að sjá hvernig misgömlum börnum gengi að leysa svipuð dæmi með 

aðlöguðum tölum hverju sinni. Í hverjum hóp barna voru 2 börn og því 6 börn í allt í hóp 1 

þar sem tvö börn voru fædd 2006, tvö fædd 2005 og tvö fædd 2004 og það sama var með hóp 

2 og hóp 3. Með því að höfundur skipti börnunum þannig að í hóp 1, 2 og 3 voru misgömul 

börn, vildi hann geta borið saman árganganna og séð hvort að hægt væri að leggja sömu 

dæmin fyrir ung börn með misháum tölum (sjá fylgiskjal 3).  

Þannig að barn sem fætt var til dæmis 2006 gat fengið dæmi með tölum sem að voru 

hærri en upphaflega var lagt upp með miðað við þess aldurshóp eða tölur upp í 10. Að sama 
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skapi gat barn sem var fætt 2004 og réð ekki við dæmi með tölum upp í 20 fengið aðlagað 

dæmi með tölum upp í 10. Það var því alltaf einhver skörun í gangi milli árganganna. 

Aðlögunin í dæmunum fólst því eingöngu í hækkun og lækkun talna og ef lausnaleiðin var 

ekki augljós og nemendur reiknuðu til dæmis í huganum voru þeir beðnir um að sýna 

niðurstöður á blaði eða með hjálp kubba. Höfundur reyndi að ganga ekki of mikið á nemendur 

og hrósa þeim þannig að allir upplifðu sig sem sigurvegara.  

Höfundur bauð upp á sama efnivið fyrir alla árganganna sem fólst í hvítum blöðum, 

blýöntum ef börnin vildu teikna niðurstöðurnar og plastkubbum til að hjálpa til við 

talninguna. Tvö og tvö börn leystu sömu dæmin í einu og hvert og eitt barn leysti 4 dæmi. Öll 

dæmin voru orðadæmi og voru lesin upp og þau komu inn á allar reikniaðferðirnar fjórar sem 

áður hefur verið greint frá (sjá fylgiskjal 4). 

 Við gerð þrautanna var þess gætt að verkefnin tengdust daglegu lífi nemendanna. 

Meðal annars var reynt að tengja dæmin áhugamálum beggja kynja og var minnst til dæmis á 

ávexti, sælgæti, leikföng og gæludýr. Þess var einnig gætt að orðalagið væri skiljanlegt 

börnunum, þannig að það væri ekki að vefjast fyrir þeim í rannsókninni.  

  Hópar 1, 2 og 3 voru skoðaðir út frá því hvernig þeir leystu dæmin: Skoðuð var:  

- Talnastærð 

- Lausnaleiðir (Það er útskýringar barnanna. Hlutbundið – talningar) 

- Tungumálið, nálgun verkefna út frá hinu óþekkta 

- Athugað hvernig nemendur nálgast viðfangsefnið út frá leik 

Í lokin var gerður samanburður á lausnum dæmanna eftir aldri barnanna og lausnirnar bornar 

saman við rétt svör.  

 

4.2.1 Á vettvangi   

Leikskólinn er tveggja deilda leikskóli með 45 börnum sem skipt er í tvo aldurshópa, barna 

fæddra 2005 og 2006. Þriðjudaginn 29. mars 2011 voru prófin lögð fyrir börn fædd 2006 og 

miðvikudaginnn 30. mars 2011 fyrir börnin fædd 2005. Prófin voru lögð fyrir kl.10 í 

hópastarfstíma og höfundur fékk tvö og tvö börn til sín í einu það er eina stelpu og einn strák 

og hin börnin voru í annarri vinnu á meðan. Höfundur fékk herbergi til afnota og lokaði að sér 

til að börnin fengju næði til að leysa verkefnin.  

Áður en verkefnin voru lögð fyrir byrjaði höfundur á að fá leyfi hjá skólastjóra, 

leikskólakennurum og foreldrum barna. Höfundur sendi bréf til leikskólans (sjá fylgiskjal 1) 

og leikskólakennara sem sendu síðan bréfið áfram til foreldra allra barna á leikskólanum. 

Höfundur ræddi við leikskólakennarana áður en að hann lagði verkefnin fyrir börnin að hann 
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þyrfti 6 stelpur og 6 stráka eða 12 börn í allt. Það eina sem höfundur hugsaði um á þessum 

tíma var því að velja ákveðinn fjölda barna, hafa bæði kynin og ákveðinn aldur. Höfundi og 

leikskólakennurum kom saman um að leikskólakennararnir veldu börnin og fannst höfundi 

það góð hugmynd þá og hugleiddi ekki hvort að betra væri að velja börnin á annan hátt. 

Leikskólakennarinn spurði höfund áður hvort að hann hefði einhverjar aðrar óskir um að velja 

börnin til dæmis hvenær tíma ársins þau væru fædd eða handahófskennt en höfundur sagði að 

þess þyrfti ekki. Þegar búið var að leggja dæmin fyrir börnin sagði leikskólakennarinn 

höfundi að börnin sem þeir hefðu valið hefðu verið valin nokkuð handahófskennt. Það eina 

sem að þeir hefðu haft í huga var að velja börn sem að þeir treystu til að geta farið eftir 

fyrirmælum og hlustað. Að auki vildu þeir ekki velja tvítyngd börn fyrir verkefnið ef að þau 

myndu ekki skilja fyrirmælin.  

 

Grunnskólinn er einsetinn með á þriðja hundrað nemendur í 13. bekkjardeildum, 1. – 10 

bekkur. Mánudaginn 4 apríl 2011 voru prófin lögð fyrir í grunnskólanum fyrir börn fædd 

2004. Prófin voru lögð fyrir kl.8:00 á meðan hefðbundin kennslastóð yfir og fékk höfundur til 

sín tvö og tvö börn í einu, það er einn strák og eina stelpu, alls 6 börn.Höfundur fékk herbergi 

til afnota og lokaði að sér til að börnin fengju næði til að leysa verkefnin.  

Áður en verkefnin voru lögð fyrir byrjaði höfundur á að fá leyfi hjá skólastjóra, 

grunnskólakennurum og foreldrum barnanna. Höfundur sendi bréf til grunnskólans (sjá 

fylgiskjal 1) og kennara sem síðan sendu bréfið til foreldra þeirra 6 barna sem verkefnin voru 

lögð fyrir. Höfundur ræddi við grunnskólakennara 1 bekkjar að hann þyrfti 6 börn, það er 3 

stráka og 3 stelpur fædd 2004. Það eina sem höfundur hugsaði um á þessum tíma var því að 

velja ákveðinn fjölda barna, hafa bæði kynin og ákveðinn aldur. Höfundur ræddi um það við 

grunnskólakennara að hann væri búinn að velja 3 börn sem að hann þekkti áður og heyra í 

foreldrum þeirra og grunnskólakennarnir komu með hugmynd af hinum þremur börnunum.. 

Þannig að höfundur valdi helming barnanna og kennararnir hinn helminginn. 

Grunnskólakennarinn sagði að börnin sem að þeir völdu hefðu verið valin af því að þau væru 

meðal sterk í stærðfræði og þær hefðu treyst þeim til að leysa dæmin án þess að verða 

viðkvæm. 

Eftir á að hyggja sér höfundur og með aukinni reynslu og þekkingu að betra hefði 

verið að velja börnin á annan hátt eða handahófskennt. Börnin voru að vísu valin að hluta 

handahófskennt í leikskólanum að frumkvæði leikskólakennaranna. Í grunnskólanum aftur á 

móti voru börnin valin bæði af höfundi og kennurum og flest öll vegna stærðfræðilegrar getu. 
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Höfundur hefði þurft að útskýra verkefnið betur fyrir kennurunum, hverju hann væri að leitast 

eftir með val á börnum til að fá sem breiðastan hóp barna. 

  

 

4.3 Niðurstöður 

Höfundur byrjaði á því að taka saman niðurstöður úr því hvernig börnin leystu 

stærðfræðiverkefnin. Eftir samtal við leiðsagnarkennara var ákveðið að bera saman hjá 

árgöngunum þremur í fyrsta lagi talnastærð, í öðru lagi lausnaleiðir og í þriðja lagi gildi 

tungumálsins. Hér á eftir koma síðan niðurstöður frá hverjum hóp og byrjar höfundur að 

skoða talnaskilning hjá öllum árgöngunum, síðan lausnaleiðir allra og að lokum gildi 

tungumálsins.  

 

4.3.1 Talnastærð  

Árgangur barna fædd 2006  

Börnin réðu yfirleitt við talnastærðir upp í 5 eða 6 eins og miðað er fyrir þennan aldurshóp. 

Höfundur þurfti að einfalda flest öll verkefnin sem að voru með hærri tölum, þó að vissulega 

hafi verið þarna börn inn á milli sem að gátu reiknað hærri tölur og reiknað í huganum. 

Höfundur sá að í þessum árgangi voru börn sem réðu við sömu talnastærðir og börn í árgangi 

2005 og gátu því ráðið við dæmi með tölum upp í 8-10.  

Árgangur barna fædd 2005 

Börnin réðu yfirleitt við tölur upp í 8-10 eins og miðað er við fyrir þennan aldurshóp barna. 

Þó kom fyrir að börn í þessum aldurshópi eða tvö börn réðu ekki við skiptingu sem börn í 

yngri aldurshópi réðu við. Höfundur varð þó var við einhvern einstaklingsmun á milli barna í 

þessum aldurshópi eins og gengur og það þurfti að útskýra dæmin þó nokkuð fyrir sumum 

börnunum. 

Árgangur barna fædd 2004.  

Börnin réðu yfirleitt við dæmin eins og þau komu fyrir en höfundur þurfti jafnframt yfirleitt 

að hækka tölurnar í dæmunum upp í 20 fyrir þennan aldurshóp barna. Börnin gátu yfirleitt 

reiknað í huganum. Skiptingin reyndist þeim erfiðust eins og yngri börnunum.  
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4.3.2 Lausnaleiðir 

Árgangur barna fædd 2006  

Börnin gátu ýmist sýnt svörin með hjálp kubba eða teikninga og skilið dæmin ef að þau voru 

útskýrð fyrir þeim á þann hátt sem að þau skyldu. Höfundur sá í yngsta árganginum börn sem 

voru að sumu leiti komin á talningarstigið en að öðru leiti voru flest börnin ennþá á 

hlutbundna stiginu. Skiptingin reyndist þessum aldurshópi erfiðust en sameining og frádráttur 

var auðveldastur fyrir þennan aldurshóp barna. Börnin í yngsta árganginum fædd 2006 eða 

samtals tvö börn gátu þó reiknað dæmið um skiptingu þegar þau fengu hvatningu til þess en 

börn í árgangi 2005 treystu sér ekki til þess. Það var eitthvað sem höfundur reiknaði ekki 

endilega með að verða var við. 

Árgangur barna fædd 2005 

Börnin fundu svörin út ýmist með hjálp teikninga eða kubba. Höfundur þurfti yfirleitt ekki að 

breyta dæmunum fyrir þennan aldurshóp þó að sum barnanna hafi þurft þó nokkra útskýringu 

á dæmunum. Flest öll börnin eru ennþá á hlutbundna stiginu þó að einhver þeirra séu byrjuð 

að fikra sig yfir á talningarstigið og einhver þeirra gátu einnig reiknað í huganum. Tvö börn 

réðu ekki við dæmið um skiptinguna.  

Árgangur barna fædd 2004. 

Öll börnin í þessum aldurshópi réðu vel við flest öll verkefnin og þurfti höfundur að gera 

dæmin flóknari með tölum upp í 20. Börnin í árganginum sýndu svörin ýmist með teikningum 

eða með hjálp kubba. Öll börnin eru komin á talningarstigið eða 6 börn og gátu öll reiknað í 

huganum. Börnin í þessum aldurshópi voru jafn áhugasöm fyrir efniviðnum og yngri börnin 

það er blöðum, kubbum, leikjaaðferðinni og örsögunni. Dæmið um skiptinguna reyndist 

þessum aldurshópi einnig ákveðið erfitt og varð höfundur að einfalda verkefnið og útskýra vel 

fyrir börnunum.  

Höfundur sá í öllum aldurshópunum börn sem að voru hlutbundin. Ekkert barnanna 

notaði fingurna til að reikna með og börnin vildu sýna niðurstöður sínar úr dæmunum ýmist 

með hjálp teikninga eða kubba. Höfundur varð var við það að mörg barnanna sem að gátu 

reiknað í huganum vildu sýna niðurstöðurnar með hjálp teikninga. Höfundi fannst að mörgum 

barnanna þætti jafn spennandi að teikna og nota kubbanna og efniviðurinn hentaði öllum 

aldurshópunum jafnt.  

Höfundur varð var við það að oftast þurfti að einfalda verkefnin fyrir börn í aldurshóp 

2006 og gera dæmin erfiðari fyrir börn í aldurshóp 2004. En yfirleitt hentuðu dæmin hvað 

talnastærð varðaði börnum í aldurshóp 2005 þó sumum barnanna hafi þurft að hjálpa til við að 

skilja innihaldið. Höfundur fannst nokkuð mikill munur vera á stærðfræðigetu barna í 
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aldurshópi 2005 og barna fæddra 2004 en erfitt að bera það saman því að börnin voru ekki 

valin á sama hátt og ekki um mjög börn að ræða. Höfundur varð alla vega var við það að 

verkefnin virtust höfða vel til barnanna á hvaða aldri sem að þau voru og hvernig sem að 

börnin höfðu verið valin. 

 

4.3. 3 Tungumálið  

Árgangur barna fædd 2006.  

Börnin réðu yfirleitt við verkefni þar sem eitthvað var óþekkt. Eitt barnið sagði „Af því ég 

taldi það upp“. Höfundur sá að það skipti máli að verkefnin væru orðuð á þann hátt sem að 

börnin skyldu og að innihaldið höfðaði til þeirra og væri nálægt þeirra reynsluheimi. Yfirleitt 

þurfti höfundur því ekki að útskýra orðalag dæmanna mikið fyrir börnunum til að þau væru 

fær um að leysa dæmin, átta sig á innihaldi þeirrra og um leið reikniaðgerðunum. Um leið 

hjálpaði það börnunum að geta teiknað svörin til að sýna hvernig þau hugsuðu og nota 

kubbanna.  

Börnin áttuðu sig á öllum reikniaðgerðunum ef að höfundur útskýrði þær fyrir þeim á 

réttan hátt. Börnin virtust einnig yfirleitt átta sig á því hvað væri óþekkt í verkefnunum og 

annað hvort teiknuðu eða kubbuðu. Það sem virtist vera nemendunum erfiðast var skiptingin 

eins og áður hefur komið fram. Sameining og þegar breytan væri óþekkt virtist einnig vefjast 

aðeins fyrir tveimur börnum og orðalagið þegar hið óþekkta í textanum var kallað „nokkrar“. 

Börnin þurftu einnig þó nokkra hjálp frá höfundi þegar þau leystu dæmin með aðgreiningu og 

þar sem niðurstaðan var óþekkt en gátu þá fundið út svörin með hjálp teikninga.  

Árgangur barna fædd 2005 

Börn í þessum árgangi réðu yfirleitt við dæmi þar sem eitthvað var óþekkt. Börnin þurftu þó 

nokkra hjálp við að leysa verkefni sem að komu inn á aðgreiningu og þar sem niðurstaðan var 

óþekkt. Tvö barnanna skyldu ekki hvað minna en þýddi í dæminu um hlut, hluti og heild.  

fyrr en höfundur útskýrði það fyrir þeim og einnig notuðu börnin kubba. Tvö barnanna þurftu 

einnig ákveðna aðstoð með verkefnin um endurtekinn frádrátt og að skipta jafnt eða tveir, 

tveir og tveir og svarið því 2 kúlur.  

Hér kemur síðan útskýring á dæmi frá barni sem ræddi við höfund og barnið sagði  

„Þú veist að 2+2 eru 4 og 1+1 eru tveir“ og síðan hélt barnið áfram og sagði „Fyrst átti hann 4 

og svo fékk hann þrjá í afmælisgjöf og þá átti hann 7“. Með þessu móti var barnið því að 

endurtaka dæmið og æfa um leið tungumálið og auka við orðaforða sinn og málskilning.  
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Árgangur barna fædd 2004.  

Fyrir þennan aldurshóp barna skiptu orðadæmin ekki miklu máli og þau réðu nokkuð vel við 

þau og hvað var óþekkt. Börnin skyldu yfirleitt orðalag dæmanna og hvað var verið að biðja 

um hverju sinni. Það var helst dæmið um skiptingu eins og komið hefur fram áður sem að þau 

skyldu ekki strax og þurftu nánari útskýringar á. Eitt barnið sagði um dæmið um skiptinguna 

að það væri „pínu flókið“ og vildi frekar sýna niðurstöður dæmisins með hjálp teikninga. Eitt 

barnið sagði síðan um eitt dæmið sem að það átti að leysa „Ertu að meina að ég teikni og geri 

svo samlagningu?“ Þetta sama barn talaði einnig við sjálft sig meðan það var að reikna dæmið 

og sagði „Fékk 10 í afmælisgjöf og átti 6 áður, þeir eru 8 og svo tek ég 3 af og þá á hann eftir 

5“.  

 

 

4.4 Umræður og ályktanir  

Það var áhugavert að sjá hversu áhugasöm börnin voru fyrir SKSB aðferðinni og virtist henta 

vel ungum börnum og hægt að nota hana fyrir börn allt niður í 4 ára gömul. Það er ef dæmin 

voru aðlöguð börnunum og á því tungumáli og með því orðalagi sem að þau þekktu. Öll 

börnin sem dæmin voru lögð fyrir voru áhugasöm, viljug og samstarfsfús. Niðurstöður 

höfundar benda því til þess að hægt sé að leggja sömu stærðfræðidæmi fyrir misgömul börn ef 

verkefnin eru aðlöguð hverju barni fyrir sig. Höfundur sá því í þessari litlu rannsókn að þessi 

leið að nota SKSB aðferðina virtist höfða vel til allra barnanna  

Höfundur komst jafnframt að því að þar sem börnin sem verkefnin voru lögð fyrir 

voru ekki valin í skólunum á sama hátt er erfitt að bera niðurstöðurnar saman eða svo telur 

höfundur. Áhugavert var einnig að sjá að þessar talnastærðir virtust henta börnunum. 

Höfundur sá ekki mun á árangri stelpna og drengja því að þau réðu best við dæmin sitt á hvað.  

Eins og áður hefur komið fram lét höfundur nægja að leggja 12 dæmi af 14 í 

heildarverkefninu (sjá fylgiskjal 2) því að þau náðu yfir öll SKSB fræðin og það sem að beðið 

var um í verkefnunum. Höfundur lagði fyrir dæmi úr öllum flokkum en sleppti aðgreiningu 

þar sem upphafið var óþekkt og samanburði þar sem mismunur var óþekktur (sjá fylgiskjal 2).  

Höfundur varð var við það að börnin ræddu heilmikið sín á milli um verkefnin þó að 

hann hafi reynt að gæta þess að þau leystu dæmin út frá sínum eigin forsendum. Flest öll 

börnin vildu sýna svörin við verkefnunum með hjálp annað hvort teikninga eða kubba en þrjú 

börn vildu sýna svör við verkefnunum bæði með hjálp teikninga og kubba. Höfundur komst 

að því að yfirleitt henta talnastærðir upp í 5 og 6 fyrir börn fædd 2006, tölur upp í 10 fyrir 

börn fædd 2005og tölur upp í 20 fyrir börn fædd 2004. Þó hentuðu þessar talnastærðir ekki 
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öllum börnunum og höfundur sá það að sum börn fædd 2006 réðu við erfiðari dæmi á meðan 

börn fædd 2005 þurftu einfaldari dæmi og einhver gátu reiknað í huganum. Börn fædd 2004 

eða þau sem komin voru í skóla réðu yfirleitt við dæmin eins og þau voru og gátu reiknað 

flóknari dæmi. Höfundur ímyndar sér að það sé vegna þess að börnin séu orðin vanari 

borðvinnu og sum orðin læs. Höfundur sá samt að hægt er að leggja dæmin fyrir báða 

árgangana í leikskóla ef að þau voru jafnframt útskýrð vel fyrir börunum og á því orðalagi 

sem þau þekkja.  

 Niðurstöður ritgerðarinnar eru þær að það er hægt að leggja stærðfræðidæmi unnin 

eftir hugmyndafræði SKSB fyrir börn allt niður í 4 ára gömul. Það er ef verkefnin eru útbúin á 

forsendum barnanna og lögð fyrir þau í gegnum leik og á því tungumáli sem þau skilja. 

Margar spurningar hafa einnig vaknað hjá höfundi við gerð þessa verkefnis og um leið margt 

áhugavert sem gaman væri að skoða nánar seinna meir. Höfundur sá að áhugavert gæti verið 

að leggja stærðfræðiverkefnin fyrir stærri hóp barna þannig að marktækt væri. Að auki að 

skoða fleiri aðferðir sem að kæmu inn á það að skoða stærðfræðiskilning ungra barna og bera 

það saman við SKSB aðferðina og hvort að niðurstöður yrðu svipaðar 

  

 

4.5 Samantekt  

Það helsta sem að segja má um rannsóknina er að höfundur gerði sér grein fyrir því að allt 

bendir til að hægt sé að leggja stærðfræðidæmi unnin samkvæmt aðferðum SKSB fyrir börn. 

Það er með því að höfundur aðlagaði dæmin þeim hópi barna sem hann var að rannsaka. Að 

sama skapi er erfitt að fullyrða nokkuð um rannsóknina af því að börnin voru ýmist valin af 

kennurum, höfundi eða að hluta til handahófskennt. Höfundur sá það að strákar og stelpur 

stóðu sig jafn vel við að leysa stærðfræðidæmin. Höfundur tók að auki saman helstu 

niðurstöður úr SKSB dæmunum sem að viðkom talnaskilningi, lausnaleiðum og tungumálinu. 

Efniviðurinn sem notaður var, það er kubbar og blöð virtist höfða jafn vel til barnanna og allra 

aldurshópa.  

Höfundur hefur auk þess lært mikið af þessari vinnu og hversu mikilvægt er að vera 

með fagleg vinnubrögð. Við að velja t.d. úrtak eða í þessu sambandi þau börn sem að átti að 

rannsaka þyrfti það mjög líklega að veljast handahófskennt til að niðurstöður yrðu 

marktækari. Að auki reyndi höfundur lítillega að gera sér grein því hvaða börn væru á 

hlutbundna stiginu og talningarstiginu eða þar mitt á milli. Verkefnin voru lögð fyrir börnin í 

þeirra umhverfi eða á leik- og grunnskólanum. Mörg gullkorn komu að auki frá börnunum og 

sýndu hjá þeim áhuga og gleði fyrir stærðfræðinni.  
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5. Lokaorð 

Niðurstaða rannsóknarinnar er sú að leikurinn ásamt tungumálinu hafi mikinn 

áhrifamátt fyrir talnaskilning 5 til 7 ára gamalla barna. Það kemur höfundi lítið á óvart hversu 

mikilvægur leikurinn og tungumálið er barninu og áhugavert að fá staðfestingu á því. Að 

sama skapi kom höfundi það á óvart að þróun talnaskilnings hefjist fljótlega við fæðingu 

barna. Höfundi fannst einnig mjög áhugavert að fá lítisháttar reynslu í að leggja SKSB 

verkefni fyrir ung börn og hversu skemmtilegt tæki það er og um leið jafnvel tæki til að gera 

sér ákveðið grein fyrir talnaskilningi barna á mótum leik- og grunnskólans.  

Höfundi fannst gaman að sjá hvað stærðfræðiiðkun ungra barna hefur breyst með 

tímanum, orðið meira lifandi og um leið námið fléttað að einhverju leiti inn í leik. Það er að 

leikurinn sé ekki lengur fyrst og fremst hugsaður fyrir leikskólabörn heldur einnig þegar 

börnin byrja í grunnskóla. Það hversu mikilvægt það er að horfa á barnið í heild sinni og þess 

sterku hliðar og að þau hugsi um stærðfræði á allt annan hátt en hinir fullorðnu.Hugsanlega 

geta börnin leyst erfiðari dæmi en hingað til hefur verið haldið fram. 

Gaman var einnig að heyra það og finna hvað nemendur sem að SKSB verkefnin voru 

lögð fyrir voru jákvæðir í garð stærðfræðinnar og skipti engu máli í því samhengi hversu 

gamlir þeir voru. Óskandi væri að sá áhugi, jákvæðni og áræðni í garð stærðfræðinnar ríkti 

alla tíð hjá nemendum en fyrir börn á þessum aldri er stærðfræðin lifandi mál og ætti að vera 

þannig áfram. Má í því sambandi koma með setningar frá nemendum því til staðfestingar um 

jákvæðni í garð stærðfræðinnar eins og „Má ég svara núna?, „Þetta er skítlétt“, „Pínu flókið“ 

en börnin héldu svo áfram og náðu að leysa dæmin og gáfust ekki upp. Eitt barnið sagði „Ég 

er svo duglegur að reikna“. 

 Niðurstöður ritgerðarinnar eru þær að það er hægt að leggja stærðfræðidæmi unnin 

eftir hugmyndafræði SKSB fyrir börn allt niður í 4 ára gömul. Það er ef verkefnin eru útbúin á 

forsendum barnanna og lögð fyrir þau í gegnum leik og á því tungumáli sem að börnin skilja. 

Óskandi væri því að SKSB verkefni væri eitt af þeim tækjum sem að yrði notað meira í 

leikskólum til aukningar stærðfræðihugsunar og áhuga sem hæfist strax í leikskóla og yrði 

vonandi til að gera stærðfræðiiðkun og upplifun barna jákvæða frá fyrstu hendi.  
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Fylgiskjal 1 – Bréf til foreldra og forráðamanna 

 

Sælir ágætu foreldrar og forráðamenn                                        28. mars 2011 

 

 

Ég heiti Sigrún Ingibjörg Guðmundsdóttir og ég er að vinna að B.Ed ritgerð í Háskólanum á 

Akureyri. Uppistaðan í ritgerð minni er að skoða talnaskilning barna í tveimur elstu árgöngum 

leikskóla og fyrsta bekk grunnskóla. Í ritgerðinni fjalla ég sérstaklega um SKSB, sem er 

„Stærðfræðikennsla byggð á skilningi barna“. Það sem ég bið hér með um er að fá leyfi frá  

ykkur foreldrum til að leggja stærðfræðiverkefni fyrir börnin ykkar. Mig vantar 6 börn í 

hverjum árgangi, það er 3 stelpur og 3 stráka. Ég legg verkefnin fyrir tvö og tvö börn í einu. 

Þetta eru samt einstaklingsverkefni og ég fylgist síðan með hvernig hvert barn leysir verkefnin 

og ber niðurstöðurnar saman við SKSB fræðin. Dæmin koma inn á t.d. samlagningu, frádrátt, 

margföldun og deilingu.  

Ég mun gæta ýtrustu nafnleyndar.  

 

Takk fyrir og ef einhverjar spurningar vakna er ykkur velkomið að hafa samband við mig.  

 

Sigrún Ingibjörg Guðmundsdóttir  

Sími 8976050 
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Sa
m

ei
n

in
g 

    

Niðurstaða óþekkt 

Gunni átti 6 epli og pabbi hans átti 3 

epli. Hvað eiga þeir mörg epli til 

samans ?   

Breytan óþekkt 

Sigrún átti 8 karamellur. Hún fékk 

nokkrar á nammidaginn. Þá átti hún 11 

karamellur. Hvað fékk hún margar á 

nammidaginn.  

Upphafið óþekkt 

Siggi átti nokkra playmókalla. Svo fékk 

hann 3 í afmælisgjöf. Þá átti hann 7 

kalla. Hvað átti Siggi marga playmókalla 

í byrjun.  

A
ð

gr
ei

n
in

g 

Niðurstaða óþekkt 

Ingibjörg átti 15 límmiða. Hún gaf 

systur sinni 4 límmiða. Hvað átti hún 

þá marga límmiða eftir.  

Breytan óþekkt 

Kalli átti 8 sleikipinna. Hann gaf bróður 

sínum nokkra og átti þá 5 eftir. Hvað 

gaf hann bróður sínum marga ? 

Upphafið óþekkt 

Stella átti margar blöðrur. Hún gaf 

vinkonu sinni 12 blöðrur og átti þá eftir 

2 blöðrur. Hvað átti hún margar áður en 

hún gaf vinkonunni ?  

H
lu

ti
 –

 h
lu

ti
 -

 

h
ei

ld
 

Heildin óþekkt 

5 stelpur og 4 strákar voru í snú snú. Hvað eru það margir 

krakkar ?  

 Hluti óþekktur 

14 börn voru í boltaleik. Það voru 4 strákar og hitt voru 

stelpur. Hvað voru stelpurnar margar?   

sa
m

an
b

u
rð

u
r 

Mismunur óþekktur 

Fúsi á 5 hamstra og Hildur á 10 

hamstra. Hvað eru hamstrar Hildar 

mörgum fleiri en hamstrar Fúsa ?  

Samanburðarmengi óþekkt 

Lilja á 6 hvolpa. Gústi á 2 hvolpum 

fleiri en Lilja. Hvað á Gústi marga 

hvolpa?  

Viðmiðið óþekkt 

Þórhildur á 8 brúður. Hún átti 5 brúðum 

meira en Anita. Hvað á Anita margar 

brúður.  

 

Margföldun 

Birnir á 5 brauðsneiðar. Hverri 

brauðsneið var skipt í 2 bita. Hvað 

urðu bitarnir margir?  

Endurtekinn frádráttur 

Urður átti 6 kúlur sem hún skiptir jafn 

á milli þriggja krakka. Hvað fær hver 

krakki margar kúlur?   

Skipting 

Albert á 10 legókalla sem hann skiptir 

jafnt í 5 poka. Hvað eru margir 

legókallar í hverjum poka? 
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Fylgiskjal 3 – Stærðfræðidæmin útfyllt  

 

Hér fyrir neðan eru svör barnanna í þremur árgöngum, höfð saman.  

Um börnin eru notuð orðin drengur og stúlka og höfundur ritgerðar. Inni í dæmunum 

sjálfum er talað stundum um stelpur og stráka eða krakka. Hóparnir eru kallaðir 

Hópur 1, Hópur 2 og Hópur 3 og eru börnin fædd á árunum 2006 til 2004. Dæmin eru 

alls 36 talsins.  

 

 

Hópur 1 Börn fædd 2006 

Sameining. Niðurstaða óþekkt 

Gunni átti 6 epli og pabbi hans átti 3 epli. Hvað eiga þeir mörg epli til samans? Svarið er 

þá 9 epli til samans. (Höfundur breytti dæminu í að Gunni hefði átt 5 epli í stað 6 og þá 

gátu börnin dæmið).  

Drengurinn sagði að stúlkan ætti afmæli á undan honum en samt væri hann betri í stærðfræði 

en hún. Drengurinn reiknaði í huganum og bað höfundur hann um að sýna sér hvernig hann 

gæti reiknað dæmið og vildi hann þá nota blað og blýant til að sýna hvernig hann fékk út 

niðurstöðuna. Hann sagði: “Ég kann að teikna“. Drengurinn sagði svarið 8 og taldi í huganum. 

Höfundur sagði að hann þyrfti ekki að teikna epli heldur væri nóg til dæmis að gera kross eða 

hring. Drengurinn sagðist þá vilja teikna krossa. Drengurinn sagði: „Ég er búinn að gera 3“ og 

spurði höfundur hann hvað krossarnir ættu að vera margir og sagði drengurinn þá 8 og 

teiknaði töluna 8 á blað.  

 

Stúlkan réð ekki við dæmið eins og drengurinn fyrr en höfundur lækkaði tölurnar niður fyrir 5 

og þá gat hún það. Stúlkan þurfti því nokkra hjálp meðan drengurinn áttaði sig næstum því 

strax. Bæði börnin voru dugleg að teikna og vildu teikna svarið. Stúlkan leysti dæmið á þann 

hátt að „Gunni ætti 2 epli og pabbi hans átti 3 epli“ og spurði höfundur hana þá hvað þeir ættu 

mörg epli til samans og kom stúlkan þá með að svarið væri 5. Höfundur spurði hana hvað þrjú 

og tvö væru mikið og þá kom hún með rétt svar eða að þeir væru 5. Stúlkan áttaði sig ekki á 

dæmum með hærri tölum meðan drengurinn gat það.  

 

Bæði börnin sýndu svörin við dæmunum með teikningum  
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Hópur 1 Börn fædd 2005  

Sameining. Niðurstaða óþekkt  

Gunni átti 6 epli og pabbi hans átti 3 epli. Hvað eiga þeir mörg epli til samans? Svarið er 

þá 9 epli til samans. 

Drengurinn vildi sýna svörin með hjálp teikninga og sagði „hann átti 6“ og setti hring utan 

um. Hann sagði síðan „Nú man ég þau eru 9“. „Ég er svo duglegur að reikna“. Höfundur bað 

hann um að sýna sér og hvort hann gæti sett strik á milli talnanna og setti hann það á milli 6, 

3, og 9. 

 

Stúlkan sýndi svörin með hjálp teikninga en var ekki alveg viss á dæminu og teiknaði fleiri 

hringi en átti að vera og svarið var. Stúlkan teiknaði 12 hringi af því hún lagði saman tölurnar 

9 eða svarið og 3 og fékk þannig út 12. Þegar höfundur útskýrði dæmið betur fyrir stúlkunni 

áttaði hún sig að svarið væri 9. Hún var áhugasöm að teikna töluna 3.  

 

Bæði börnin sýndu svörin við dæmunum með teikningum.  

 

 

Hópur 1 Börn fædd 2004  

Sameining. Niðurstaða óþekkt  

Gunni átti 6 epli og pabbi hans átti 3 epli. Hvað eiga þeir mörg epli til samans? Svarið er 

þá 9 epli til samans. Höfundur gerði dæmið flóknara og sagði að Gunni hefði átt 11 epli og 

pabbinn 9 epli og svarið því 20 epli.  

Börnin réðu vel við erfiðara dæmið og komu strax með svarið eða 20. Börnin voru áður búin 

að reikna fyrra dæmið og koma með svarið 9 og töldu 6,7,8 og 9.  

Stúlkan sagði. „Á ég að teikna epli“?  

 

Bæði börnin vildu bæði sýna svörin með teikningum.  

 

 

Hópur 1 Börn fædd 2006 

Hluti – hluti – heild 

Heildin óþekkt 

5 stelpur og 4 strákar voru í snú snú. Hvað eru það margir krakkar? Svar 9 krakkar. 
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Drengurinn gat reiknað dæmið í huganum, þó þetta væru frekar háar tölur. Fékk rétt svar og 

sagði „Af því ég taldi það upp“ Reiknaði líka um leið og hann teiknaði strikin og vildi sýna 

svörin með teikningum.  

 

Höfundur einfaldaði dæmið fyrir stúlkuna því að hún áttaði sig ekki fyrst á því og varð það 

þá: 2 stelpur og 3 strákar voru í snú snú. Hvað eru það margir krakkar?  

Stúlkan gat þá reiknað dæmið með lítilsháttar útskýringum frá höfundi og þá sagði hún 5 eða 

fimm krakkar. Höfundur spurði hana hvað þetta væru margir og sýndi hún þá svarið með fyrst 

þremur kubbum og síðan tveimur kubbum.  

 

Stúlkan notaði kubba til að leysa dæmið og drengurinn teikningar.  

 

Hópur 1 Börn fædd 2005  

Hluti – hluti – heild 

Heildin óþekkt 

5 stelpur og 4 strákar voru í snú snú. Hvað eru það margir krakkar? Svar 9 krakkar. 

Drengurinn sagði að þetta væru aftur 9 og vildi nota kubba til að sýna svarið. Hann sagði: 

„Hér eru allavega 5 stelpur. Sýndi svarið með fimm rauðum kubbum og fjórum bláum 

kubbum.  

Stúlkan vildi sýna svarið með teikningum og spurði höfund hvað stelpurnar vour margar og 

fékk svarið til baka að þær væru fimm. Stúlkan sýndi þá svarið með teikningum og teiknaði 

stelpurnar rauðar og strákana bláa.  

 

Drengurinn vildi reikna svörin með hjálp kubba en stúlkan vildi teikna.  

 

Hópur 1 Börn fædd 2004  

Hluti – hluti – heild 

Heildin óþekkt 

5 stelpur og 4 strákar voru í snú snú. Hvað eru það margir krakkar? Svar 9 krakkar.  

(Höfundur gerði dæmið flóknara með því að hækka tölurnar og varð dæmið þá að 13 stelpur 

og 6 strákar voru í snú snú og svarið því 19 krakkar.  

Stúlkan sýndi svarið með kubbunum. 
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Drengurinn reiknaði í huganum og sagði 19. Höfundur bað drenginn að sýna sér svarið og 

vildi hann sýna það með kubbunum og tók frá 13 kubba fyrir stelpurnar og 6 fyrir strákana.  

Bæði börnin vildu sýna svörin með hjálp kubba og drengurinn vildi einnig teikna erfiðara 

dæmið.  

Hópur 1 Börn fædd 2006 

Samanburður  

Samanburðarmengi óþekkt 

Lilja á 6 hvolpa. Gústi á 2 hvolpum fleiri en Lilja. Hvað á Gústi marga hvolpa?  

Drengurinn reiknaði í huganum og sagði strax 8 og vildi sýna það með teikningum. Hann 

teiknaði 8 krossa á blað. Stúlkan vildi sýna svarið með kubbum og tók frá átta kubba.  

 

Drengurinn notaði teikningar til að sýna svarið og stúlkan kubba.  

 

Hópur 1 Börn fædd 2005 

Samanburður  

Samanburðarmengi óþekkt 

Lilja á 6 hvolpa. Gústi á 2 hvolpum fleiri en Lilja. Hvað á Gústi marga hvolpa? Svar 8 

hvolpa.  

Drengurinn sagði svarið á þann hátt „Að út af því að 4 + 4 eru 8 og þeir eru hér 2“. 

Stúlkan vildi teikna svarið og teiknaði hún 8 hvolpa. 

 

Drengurinn notaði kubba til að sýna svarið en stúlkan teikningar 

 

Hópur 1 Börn fædd 2004  

Samanburður, Samanburðarmengi óþekkt 

Lilja á 6 hvolpa. Gústi á 2 hvolpum fleiri en Lilja. Hvað á Gústi marga hvolpa? Svar 8 

hvolpa.  

Drengurinn sýndi svarið með kubbunum en taldi ekki rétt fyrr en höfundur einfaldaði dæmið 

með því að Lilja ætti 3 hvolpa og að Gústi ætti 2 hvolpum meira og var svarið þá 5.  

 

Stúlkan réð við fyrra dæmið og lagði höfundur þá erfiðara dæmi fyrir stúlkuna þannig að 

Lilja ætti 12 hvolpa en Gústi 5 og svarið væri því 17 hvolpar.   

Stúlkan leysti bæði dæmin með hjálp kubba og í seinna dæminu tók hún fyrst til 12 kubba og 

síðan fann hún 5 kubba og taldi og sagði að svarið væri þá 17.  
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Börnin vildu bæði nota kubba til að leysa dæmin  

 

Hópur 1 Börn fædd 2006 

Skipting 

Albert á 10 legókalla sem hann skiptir jafnt í 5 poka. Hvað eru margir legókallar í 

hverjum poka?  Svar 2 legókallar í hverjum poka.  

Hvorugt barnanna réð við þetta dæmi og einfaldaði þá höfundur dæmið í það að Albert ætti 4 

legókalla sem hann skipti jafnt í 2 poka. Hvað væru þá margir legókallar í hverjum 

poka og var svarið þá 2 legókallar.  

Höfundur þurfti þó nokkuð að hjálpa börnunum með þessi dæmi.  

Drengurinn notaði kubba til að sýna svarið og eftir að höfundur hafði útskýrt dæmið betur 

fyrir honum gat drengurinn sýnt svarið með kubbum og skipt þannig jafnt á milli og fengið út 

svarið að það væru tveir legókallar á mann. Drengurinn vildi einnig sýna svarið með 

teikningum. 

 

Stúlkan sagði fyrst að svarið við dæminu væri 2 og síðan sagði hún 4 og var því ekki allveg 

með það á hreinu en með smá útskýringum frá höfundi gat hún sýnt svarið með hjálp kubba 

og fengið út 2.  

 

Börnin vildu nota kubba til að reikna dæmin með.  

 

Hópur 1 Börn fædd 2005  

Skipting 

Albert á 10 legókalla sem hann skiptir jafnt í 5 poka. Hvað eru margir legókallar í 

hverjum poka? Svar 2 legókallar í hverjum poka.  

Hvorugt barnanna skyldi dæmið og gátu því ekki svarað því þó að höfundur reyndi að útskýra 

dæmið og einnig að einfalda það.  

 

Hópur 1 Börn fædd 2004  

Skipting 

Albert á 10 legókalla sem hann skiptir jafnt í 5 poka. Hvað eru margir legókallar í 

hverjum poka? Svar 2 legókallar í hverjum poka.  

Börnin skyldu ekki strax dæmið.  
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Stúlkan sagði að dæmið væri „Pínu flókið“ og sagði fyrst að svarið væri 5. Þegar höfundur 

útskýrði dæmið betur fyrir stúlkunni fór hún að skilja dæmið betur og sagði þá „ Á hann 10?“ 

Stúlkan byrjaði á því að sýna svarið með hjálp kubba en fannst það „ Pínu flókið“ og vildi 

frekar sýna það með hjálp teikninga og kom stúlkan þá strax með rétt svar þegar hún teiknaði. 

Stúlkan spurði „Hvað setur hann marga kalla í hvern poka? „ og sagði höfundur henni þá að 

kallarnir væru 10 talsins og sagði stúlkan þá að svarið væri tveir og tveir og teiknaði það.  

 

Strákurinn sýndi svarið með hjálp teikninga og teiknaði kalla og taldi þá og fékk út rétt svar 

sem var 2.  

 

Börnin sýndu svörin við dæmunum með hjálp teikninga.  

 

Hópur 2 Börn fædd 2006 

Sameining 

Breytan óþekkt 

Sigrún átti 8 karamellur. Hún fékk nokkrar á nammidaginn. Þá átti hún 11 karamellur. 

Hvað fékk hún margar á nammidaginn. Svarið var 3 karamellur.  

Börnin skyldu ekki dæmið svo höfundur einfaldaði dæmið í það að Sigrún ætti 2 

karamellur, fengi nokkrar á nammidaginn og ætti þá 5 karamellur. Svarið væri því 3 

karamellur.  

Stúlkan vildi sýna svarið með hjálp teikninga og þurfti smá útskýringar og höfundur spurði 

hana hvað hún þyrfti að teikna marga krossa til að fá 5? og þá skyldi hún dæmið og teiknaði 

rétt. Fyrst nefndi hún töluna 5 sem að hafði verið nefnd í upphafi.  

 

Höfundur spurði drenginn hvað hann þyrfti að teikna margar karamellur? og drengurinn 

reyndi að teikna töluna 5 og sagði „ Ég kann ekki að teikna 5“ og þá sagði höfundur honum að 

hann þyrfti þess ekki heldur gæti drengurinn teiknað til dæmis hringi eða krossa eða það sem 

honum dytti í hug og gerði drengurinn það og gat þá leyst dæmið. Höfundur spurði drenginn 

að því hvað hann þyrfti að setja marga krossa til að fá út töluna 5? og nefndi hann fyrst töluna 

5 sem hafði verið nefnd í upphafi og sagði einnig „Ég veit ekki“.  

Börnunum þyrfti að hjálpa nokkuð jafnt. Drengurinn horfði dálítið á það hvað stúlkan gerði 

og líkti eftir því.  
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Börnin vildu bæði sýna svörin með hjálp teikninga og ræddu dálítið saman meðan þau voru að 

teikna.  

 

Hópur 2 Börn fædd 2005  

Sameining 

Breytan óþekkt 

Sigrún átti 8 karamellur. Hún fékk nokkrar á nammidaginn. Þá átti hún 11 karamellur. 

Hvað fékk hún margar á nammidaginn. Svarið var því 3 karamellur.  

Drengurinn vildi nota kubba og hann fann 8. Höfundur spurði hann, „Hvað bætir þú við 8 til 

að fá 11?“ og nefndi drengurinn þá töluna 3. Höfundur spurði drenginn hvort að hann gæti 

sýnt sér 3 og hann svaraði því játandi. Drengurinn taldi 11, 10 og áttaði sig ekki á því að það 

vantaði upp á. Hann áttaði sig þegar höfundur hjálpaði honum og drengurinn gat þá talið 9, 10 

og 11.  

 

Stúlkan vildi nota kubba til að reikna dæmið og hún sagði þá að karamellurnar væru 8 og gat 

fengið út svarið eða 3 með smá hjálp frá höfundi.  

 

Börnin notuðu kubba til að sýna svörin.  

 

Hópur 2 Börn fædd 2004 

Sameining 

Breytan óþekkt 

Sigrún átti 8 karamellur. Hún fékk nokkrar á nammidaginn. Þá átti hún 11 karamellur. 

Hvað fékk hún margar á nammidaginn. Svarið var því 3 karamellur.  

Höfundur breytti dæminu því það var of létt fyrir börnin og hækkaði tölurnar í það að Sigrún 

ætti 13 karamellur. Hún fékk 6 karamellur á nammidaginn og var svarið þá 19 

karamellur.  

Drengurinn sagði „Ertu að meina að ég teikni og geri svo samlagningu?“ Drengurinn reiknaði 

í huganum og fékk út svarið. Sagði fyrst 6 eftir að hafa reiknað í huganum. Höfundur bað 

drenginn um að sýna sér svarið og vildi hann sýna það með hjálp teikninga og gerði það og 

lagði einnig saman strikin með því að telja þau saman og fá út fimm og fimm í einu.  

 

Stúlkan vildi sýna svarið með hjálp kubbanna og hún þurfti smá útskýringar frá höfundi og þá 

skyldi hún dæmið og gat reiknað það. Stúlkan sagði við sjálfa sig „Fékk 6 á nammidaginn“ og 
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týndi til 6 kubba og týndi síðan til 13 kubba og áttaði sig og kom síðan með rétt svar og týndi 

til 19 kubba í lokin.  

 

Stúlkan vildi reikna dæmið með hjálp kubba en drengurinn vildi teikna svarið.  

Hópur 2 Börn fædd 2006 

Aðgreining 

Niðurstaða óþekkt 

Ingibjörg átti 15 límmiða. Hún gaf systur sinni 4 límmiða. Hvað átti hún þá marga 

límmiða eftir? Svarið er 11 límmiðar.  

Dæmið var of flókið fyrir börnin þannig að höfundur einfaldaði dæmið í að Ingibjörg hefði 

átt 5 límmiða og gefið systur sinni 3 límmiða. Svarið væri því 2 límmiðar.  

Drengurinn vildi reikna dæmið með hjálp teikninga og teiknaði strax með smá hjálp höfundar 

5 hringi. Höfundur spurði drenginn hvort hann gæti strikað yfir þrjá hringi og þurfti höfundur 

því að hjálpa drengnum þó nokkuð með verkefnið. Höfundur spurði drenginn hvað gerðist ef 

hann tæki 3 í burtu og hvað væru þá margir eftir og gat drengurinn þá svarað því og sagt að 

tveir væru eftir með smá hjálp.  

 

Stúlkan vildi einnig sýna svar við dæminu með hjálp teikninga. Stúlkan sagði að tveir væru 

eftir ef að þrír væru teknir í burtu og gat þannig svarað dæminu. 

  

Börnin fundu því bæði út svörin með hjálp teikninga en þurftu mikla hjálp frá höfundi, 

sérstaklega drengurinn.  

 

Hópur 2 Börn fædd 2005  

Aðgreining 

Niðurstaða óþekkt 

Ingibjörg átti 15 límmiða. Hún gaf systur sinni 4 límmiða. Hvað átti hún þá marga 

límmiða eftir? Svar 11 límmiðar.  

Dæmið var of flókið fyrir börnin og þurfti höfundur því að einfalda dæmið í það að Ingibjörg 

ætti 10 límmiða og gæfi systur sinni 4 límmiða og svarið væri því 6 límmiðar.  

Höfundur þurfti að leiðbeina börnunum nokkuð jafnt en þó drengnum ennþá meira.  

Drengurinn sagði fyrst að svarið væri 5, það er að 5 væru eftir og skyldi ekki dæmið og nefndi 

margar tölur áður en hann fann út að svarið væri 6.  
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Stúlkan skyldi dæmið þegar henni var leiðbeint með það. Höfundur sagði við stúlkuna að hún 

skyldi fyrst finna 10 kubba og taka síðan 4 kubba í burtu og spurði hana þá hvað margir 

kubbar væru eftir. Stúlkan kom þá með rétt svar að þeir væru 6. Stúlkan sagði „Hér eru 4 og 6 

eftir“ og að svarið væri því 6.  

 

Börnin vildu bæði nota kubba við lausn dæmanna. 

 

Hópur 2 Börn fædd 2004 

Aðgreining 

Niðurstaða óþekkt 

Ingibjörg átti 15 límmiða. Hún gaf systur sinni 4 límmiða. Hvað átti hún þá marga 

límmiða eftir? Svar 11 límmiðar.  

Drengurinn kom strax með rétt svar að það væri 11 og vildi sýna svarið með hjálp teikninga 

og gerði það rétt. 

 

Stúlkan vildi sýna svarið með hjálp kubba og fékk út svarið með því að finna 15 kubba og 

taka síðan 4 kubba í burtu og þá var svarið þeir kubbar sem eftir voru eða 11 talsins.  

 

Drengurinn vildi sýna svarið með teikningum en stúlkan með kubbum.  

 

Hópur 2 Börn fædd 2006 

Hluti – hluti – heild 

Hluti óþekktur 

14 börn voru í boltaleik. Það voru 4 strákar og hitt voru stelpur. Hvað voru stelpurnar 

margar?  

Börnin skyldu ekki dæmið þannig að höfundur einfaldaði það í að 6 börn væru í boltaleik. 

Það voru 4 strákar og hitt voru stelpur og svarið við dæminu var því 2 stelpur.  

Drengurinn fékk út svarið með hjálp kubba og fann fyrst 6 kubba og tók síðan 4 kubba frá og 

fékk þannig út svarið eða töluna 2 eða fjölda stelpnanna.  

 

Stúlkan gat reiknað dæmið í huganum og sagði að svarið væri 2 stelpur. Höfundur bað hana 

um að sýna sér hvernig hún fékk út svarið og vildi stúlkan þá sýna svarið með hjálp teikninga. 
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Stúlkan teiknaði stelpurnar tvær sér á blaðinu. Stúlkan teiknaði einnig strákanna og sagði 

„Þetta eru strákarnir“.  

 

Drengurinn vildi því sýna svarið með kubbum en stúlkan með teikningum.  

 

Hópur 2 Börn fædd 2005  

Hluti – hluti – heild 

Hluti óþekktur 

14 börn voru í boltaleik. Það voru 4 strákar og hitt voru stelpur. Hvað voru stelpurnar 

margar? Svar 10.  

Börnin skyldu ekki dæmið þannig að höfundur einfaldaði það í að 9 börn væru í boltaleik. 

Það er 4 strákar og hitt voru stelpur og svarið var því 5.  

Börnin skyldu samt ekki orðadæmið þó að það hefði verið einfaldað. Hvorugt barnanna skyldi 

hvað minna en þýddi þegar höfundur reyndi að útskýra fyrir þeim, það er að 4 væri minna 

heldur en 9. Börnin skyldu loks dæmið þegar höfundur útskýrði það fyrir þeim með hjálp 

kubbanna. Drengurinn skyldi dæmið fyrr heldur en stúlkan.  

 

Stúlkan sagði fyrst að svarið væri 5 en nefndi síðan töluna 8. Höfundur nefndi þá við hana 

hvort að hún væri allveg viss um að þetta væri svarið og hugsaði stúlkan sig þá um og taldi 

upphátt og spurði síðan af hverju svarið væri 5? Stúlkan vildi síðan nota kubbana til að átta 

sig á svarinu eftir að höfundur hafði útskýrt það. Stúlkan taldi með kubbunum þegar höfundur 

hjálpaði henni og bað stúlkuna um að segja sér hvað margir kubbar væru eftir eða svarið ef að 

4 kubbar væru teknir í burtu af 9 kubbum og kom stúlkan þá með svarið 5 eða að 5 kubbar 

væru eftir.  

 

Drengurinn sagði fyrst að svarið væri 3 en þegar hann notaði kubbana til hjálpar sagði hann 

að strákarnir væru 4 og sýndi það með kubbunum og að stelpurnar væru þá 5 og sýndi það 

með hjálp kubbana.  

 

Bæði börnunum þurfti að hjálpa nokkuð jafnt og þau notuðu bæði kubba til að útskýra dæmin.  
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Hópur 2 Börn fædd 2004 

Hluti – hluti – heild 

Hluti óþekktur 

14 börn voru í boltaleik. Það voru 4 strákar og hitt voru stelpur. Hvað voru stelpurnar 

margar? Svar 10.  

Dæmið var of létt fyrir börnin þannig að höfundur lagði annað dæmi með þyngri tölum fyrir 

börnin og varð dæmið þá 20 börn voru í boltaleik. Það voru 4 strákar og hitt voru stelpur. 

Hvað voru stelpurnar margar og var svarið 16.  

Drengurinn sagði „Má ég svara núna?“ og kom með rétt svar eða 16. Hann vildi sýna svarið 

með hjálp kubba og gerði það strax rétt. Drengurinn raðaði 20 kubbum og tók 4 frá og taldi 

kubbanna sem eftir voru og fékk út svarið eða 16.  

 

Stúlkan vildi einnig sýna svarið með kubbum og sagði fyrst að svarið væri 24 og lagði þannig 

saman 20 krakka og 4 stráka. Höfundur las þá aftur upp fyrir hana dæmið og sýndi henni það 

með hjálp kubba og þá áttaði stúlkan sig á dæminu og fór að draga kubbana frá en ekki bæta 

kubbunum við eins og hún vildi fyrst gera.  

 

Börnin vildu sína svörin með hjálp kubba. 

 

 

Hópur 2 Börn fædd 2006 

Margföldun 

Birnir á 5 brauðsneiðar. Hverri brauðsneið var skipt í 2 bita. Hvað urðu bitarnir 

margir? Svar 10  

Stúlkan gat þetta dæmi en dæmið var of erfitt fyrir drenginn og því einfaldaði höfundur 

dæmið í það að Birnir ætti 3 brauðsneiðar. Hverri brauðsneið væri skipt í 2 bita.  

Bitarnir eða svarið væri því 6 bitar.  

Stúlkan kom strax með rétt svar og sagði 10 brauðsneiðar og vildi sýna dæmið með hjálp 

teikninga.  

 

Drengurinn horfði á hvað stúlkan gerði og hún hjálpaði honum við að telja. Höfundur hjálpaði 

drengnum við að telja og þá gat hann talið og sýnt svarið með hjálp kubba.  
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Stúlkan sýndi svarið með hjálp teikninga en drengurinn með hjálp kubba og vildi einnig 

teikna svarið.  

 

Hópur 2  Börn fædd 2005  

Margföldun 

Birnir á 5 brauðsneiðar. Hverri brauðsneið var skipt í 2 bita. Hvað urðu bitarnir 

margir? Svar 10 bitar.  

Dæmið var of flókið fyrir börnin þannig að höfundur einfaldaði dæmið í að Birnir ætti 2 

brauðsneiðar og hverri þeirra væri skipt í 2 bita. Hvað urðu bitarnir margir? Svar 4 

bitar.  

Börnin hermdu hvert eftir öðru og vildu bæði teikna og teiknuðu tvær brauðsneiðar. 

Strákurinn byrjaði á að skipta brauðsneiðunum og svo gerði stúlkan eins.  

Strákurinn skipti annarri brauðsneiðinni í tvennt á blaðinu og skyldi þá dæmið og skipti þá 

hinni brauðsneiðinni einnig.  

 

Stúlkan teiknaði tvær brauðsneiðar á blað og skyldi svo dæmið og sagði „Þetta er skítlétt“. 

Stúlkan sagði „Þú veist að 2+2 eru 4 og 1+1 eru tveir“.   

 

Börnin vildu bæði teikna svörin  

 

Hópur 2  Börn fædd 2004 

Margföldun 

Birnir á 5 brauðsneiðar. Hverri brauðsneið var skipt í 2 bita. Hvað urðu bitarnir 

margir? Svar 10 bitar.  

Drengurinn áttaði sig strax á dæminu og sagði að svarið væri 10. Strákurinn sagði „ Ég ætla 

að teikna“ og teiknaði síðan rétt svar.  

 

Stúlkan vildi sýna svarið með hjálp kubbanna og fann strax út rétt svar og sagði að hann ætti 

þá 10 bita sem var rétt svar.  

 

Drengurinn vildi sýna svarið með hjálp teikninga en stúlkan með kubbum.  
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Hópur 3  Börn fædd 2006 

Sameining, Upphafið óþekkt   

Siggi átti nokkra playmókalla. Svo fékk hann 3 í afmælisgjöf. Þá átti hann 7 kalla. Hvað 

átti Siggi marga playmókalla fyrir afmælið?   

Börnin réðu ekki við dæmið þannig að höfundur einfaldaði það og sagði að Siggi ætti nokkra 

playmókalla og svo fékk hann 3 í afmælisgjöf og þá átti hann 6 kalla. Hvað átti Siggi þá 

marga playmókall fyrir afmælið? Svarið var þá 6 playmókallar.  

Strákurinn vildi sýna dæmið með teikningum. Hann teiknaði lítil strik. Strákurinn sagði um 

leið og hann teiknaði að þetta væru 3. Fyrst teiknaði strákurinn 9 strik sem áttu að tákna 

playmókallana. Höfundur útskýrði þá dæmið betur fyrir honum og þá skyldi hann dæmið og 

teiknaði 6 strik eða þá rétt svar og teiknaði einnig 3 strik sem átti að tákna playmókallanna 

sem að Siggi fékk að afmælisgjöf. Strákurinn spurði höfund „Hvað er þetta mikið“ og „Er 

þetta rétt“.  

 

Stúlkan teiknaði 6 lítil fíngerð strik og gat síðan með smá hjálp frá höfundi teiknað 3 lítil strik 

og var með rétt svar og teiknaði í lokin jafnmörg strik og átti að gera og svarið sem var 6. 

Stúlkan spurði höfund „Er þetta rétt?“.  

 

Börnin vildu bæði svara dæmunum með hjálp teikninga. 

 

Hópur 3  Börn fædd 2005 

Sameining  

Upphafið óþekkt   

Siggi átti nokkra playmókalla. Svo fékk hann 3 í afmælisgjöf. Þá átti hann 7 kalla. Hvað 

átti Siggi marga playmókalla fyrir afmælið? Svar, hann átti 4 kalla.  

Drengurinn gat reiknað svarið í huganum og vildi sýna svarið með hjálp kubba. Drengurinn 

týndi til 4 kubba sem svar við dæminu. Drengurinn týndi fyrst til 7 kubba og sagði síðan að 

Siggi hafi fengið 3 í afmælisgjöf og því væri svarið við dæminu 4 og sýndi það með fjórum 

kubbum og sýndi einnig með teikningum þar sem hann teiknaði töluna 7 og síðan mínus 3= 4.  

 

Stúlkan gat reiknað dæmið í huganum og sagði að svarið væri fjórir. Stúlkan vildi nota kubba 

til að sýna svarið. Stúlkan sagði „Fyrst átti hann 4 og svo fékk hann þrjá í afmælisgjöf og þá 

átti hann 7“.  

Börnin vildu bæði nota kubba til að reikna út svörin.  
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Hópur 3  Börn fædd 2004 

Sameining  

Upphafið óþekkt  

Siggi átti nokkra playmókalla. Svo fékk hann 3 í afmælisgjöf. Þá átti hann 7 kalla. Hvað 

átti Siggi marga playmókalla fyrir afmælið? Svar hann átti 4 kalla.  

Dæmið var of létt fyrir börnin og því gerði höfundur dæmið flóknara með því að Siggi átti 

nokkra playmókalla. Svo fékk hann 10 í afmælisgjöf og átti þá 16 kalla. Hvað átti Siggi 

marga playmókalla fyrir afmælið? Svar 16 kalla.  

Stúlkan kom strax með rétt svar við léttara dæminu og sýndi það með hjálp kubba. Stúlkan 

sagði „4 og 3 þá er það 7“ og taldi 5,6, og 7“. 

Stúlkan reiknaði flóknara dæmið einnig með hjálp kubba og taldi með kubbunum þannig að 

„6 og 10 eru 16“. Stúlkan sagði „Fékk 10 í afmælisgjöf og átti 6 áður“.  

 

Drengurinn reiknaði léttara dæmið og teiknaði 7 og sagði „Svo týndi hann 3“. og drengurinn 

dróg svo 3 frá 7 og fékk út rétt svar sem var 4 kallar.  

 

Stúlkan notaði kubba við dæmið en drengurinn teiknaði svarið.  

 

Hópur 3  Börn fædd 2006 

Aðgreining  

Breytan óþekkt  

Kalli átti 8 sleikipinna. Hann gaf bróður sínum nokkra og átti þá 5 eftir. Hvað gaf hann 

bróður sínum marga? Svar 3 

Dæmið var of erfitt fyrir börnin og því einfaldaði höfundur dæmið og fékk út að Kalli ætti 5 

sleikipinna. Hann gæfi bróður sínum nokkra og ætti þá eftir 3 sleikipinna. Svarið væri 

því 2.  

Stúlkan gat strax reiknað dæmið í huganum og kom með rétt svar eða tvo. Stúlkan vildi nota 

kubbana til að útskýra með hvernig hún fyndi út svarið. Hún taldi með kubbunum og valdi 5 

kubba og höfundur spurði stúlkuna hvað hún þyrfti að taka marga kubba í burtu til að eftir 

yrði tveir og stúlkan svaraði rétt og sagði þrír.  
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Drengurinn var mjög nákvæmur þegar hann teiknaði. Hann skyldi þó dæmið að lokum eftir 

smá útskýringar frá höfundi. Drengurinn teiknaði fyrst 5 strik sem sleikipinnana hans Kalla og 

og síðan teiknaði hann þrjá hringi og fann að lokum út að svarið væri 5.  

Stúlkan vildi nota kubbana en drengurinn vildi teikna svarið.  

 

Hópur 3  Börn fædd 2005 

Aðgreining  

Breytan óþekkt   

Kalli átti 8 sleikipinna. Hann gaf bróður sínum nokkra og átti þá 5 eftir. Hvað gaf hann 

bróður sínum marga? Svar hann gaf 3 sleikipinna.  

Stúlkan fór strax að reikna dæmið með kubbunum og fann út rétt svar. Stúlkan sagði „Ég taldi 

með kubbunum, hann gaf honum 3“.  

 

Drengurinn þurfti aðeins að átta sig á dæminu en gat það svo þegar hann var búinn að fá hjálp 

frá bæði höfundi og stúlkunni.  

Höfundur bað drenginn um að finna fyrst 8 kubba. Hann áttaði sig síðan á dæminu þegar 

höfundur bað drenginn um að taka 3 í burtu og fékk þá út að svarið væri 3.  

 

Börnin notuðu kubba til að fá út rétt svör.  

 

Hópur 3  Börn fædd 2004 

Aðgreining  

Breytan óþekkt  

Kalli átti 8 sleikipinna. Hann gaf bróður sínum nokkra og átti þá 5 eftir. Hvað gaf hann 

bróður sínum marga? Svar, hann gaf 3 sleikipinna. 

Stúlkan taldi fyrst í huganum og leysti síðan dæmið með hjálp kubbana og fékk strax út rétt 

svar eða fimm.  

 

Drengurinn taldi fyrst í huganum og leysti síðan dæmið með hjálp kubbana. Hann sagði „Gaf 

bróður sínum 3“ og sýndi höfundi einnig svarið með kubbunum. Strákurinn sagði „Þeir eru 8 

og svo tek ég 3 af og þá á hann eftir 5“.  

 

Börnin notuðu kubba til að reikna dæmin með.  
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Hópur 3  Börn fædd 2006  

Samanburður  

Viðmið óþekkt  

Þórhildur á 8 brúður. Hún átti 5 brúðum meira en Anita. Hvað á Anita margar brúður? 

Svar 3 brúður.  

Börnin skyldu ekki dæmið og einfaldaði höfundur þá dæmið í að Þórhildur ætti 5 brúður og 

2 brúðum meira heldur en Anita. Svarið væri þá að Anita ætti 3 brúður.   

Drengurinn svaraði dæminu með hjálp teikninga og teiknaði þrjá hringi.  

 

Stúlkan vildi teikna svarið og gerði þrjá krossa og setti svo hring utan um þá eða svarið.  

 

Börnin vildu bæði sýna dæmin með hjálp teikninga.  

 

Hópur 3 Börn fædd 2005  

Samanburður  

Viðmið óþekkt  

Þórhildur átti 8 brúður. Hún átti 5 brúðum meira en Anita. Hvað á Anita margar 

brúður? Svar 3 brúður. 

Drengurinn áttaði sig strax á dæminu og fékk út rétt svar. Hann vildi sýna svarið með hjálp 

kubba. Drengurinn sagði „Þá átti hún 5 og Anita 3“ og sýndi svarið með kubbunum eða 3.  

 

Stúlkan sýndi svarið með hjálp kubba og hún þurfti aðeins að átta sig og sagði fyrst að svarið 

væri 2. Höfundur útskýrði aðeins dæmið fyrir stúlkunni og þá áttaði hún sig og mundi að 

Þórhildur hefði átt 8 brúður og að svarið væri þá þrír. 

 

Börnin fengu út svörin með hjálp kubba.  

 

Hópur 3  Börn fædd 2004 

Samanburður  

Viðmið óþekkt  

Þórhildur átti 8 brúður. Hún átti 5 brúðum meira en Anita. Hvað á Anita margar 

brúður? Svar 3 brúður.  

Drengurinn skyldi strax dæmið og gat fengið út rétt svar með hjálp kubba og tók frá 3 kubba. 

 



56 
 

Stúlkan vildi einnig nota kubba en þurfti smá hjálp frá höfundi og þurfti rétt að koma henni að 

stað en þá gat hún fengið út rétt svar með kubbunum.  

Börnin notuðu bæði kubba til að reikna dæmin og finna út rétt svör.  

 

Hópur 3  Börn fædd 2006  

Endurtekinn frádráttur  

Urður á 6 kúlur sem hún skiptir jafnt á milli þriggja krakka. Hvað fær hver krakki 

margar kúlur? Svar 2 kúlur.  

Börnin skyldu ekki dæmið og einfaldaði höfundur þá það og sagði að Urður ætti 3 kúlur 

sem hún skipti jafnt á milli þriggja krakka. Hvað fengi þá hver krakki margar kúlur og 

væri svarið þá 1 kúla.  

Stúlkan gat skipt kubbunum jafnt milli höfundar, hennar sjálfrar og drengsins og fékk þannig 

út rétt svar eða að hver krakki fengi 2 kúlur.  

 

Drengurinn skipti kubbunum þannig að hann lét höfund fá tvo kubba, stúlkuna einnig tvo en 

gleymdi síðan að láta sjálfan sig fá kubba fyrr en hann var mynntur á það og þá gerði 

drengurinn það og fékk jafnframt út rétt svar.  

 

Börnin notuðu bæði kubba við leysa dæmið. 

 

Hópur 3 Börn fædd 2005 

Endurtekinn frádráttur  

Urður á 6 kúlur sem hún skiptir jafnt á milli þriggja krakka. Hvað fær hver krakki 

margar kúlur? Svar 2 kúlur. 

Börnin áttuðu sig ekki strax á dæminu og sagði annað þeirra að svarið væri 3 kúlur og hitt að 

svarið væri 4 kúlur og nefndu þær tölur aftur og aftur. Þau áttuðu sig bæði á hver fyrsta talan 

væri eða 6. Höfundur bað börnin þá um að sýna sér hvernig þau fengu út svörin.  

Drengurinn vildi sýna svörin með hjálp kubbanna. Hann skyldi ekki dæmið en áttaði sig 

loksins eftir útskýringar frá höfundi og sagði að svarið væri tveir og sýndi það með kubbunum 

og tók tvo frá. Sýndi einnig að hann væri með tvo kubba, tvo kubba og tvo kubba til að fá 

fyrst út töluna 6.  
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Stúlkan vildi teikna svarið og sagði „Til að fá 6 þarf 2“ Stúlkan skipti kubbunum og sagðist 

skipta þeim í „Tvær, tvær og tvær“ og svarið væri því 2 kúlur.  

 

Drengurinn vildi sýna svörin með hjálp kubbanna en stúlkan vildi teikna svörin.  

 

Hópur 3 Börn fædd 2004 

Endurtekinn frádráttur  

Urður á 6 kúlur sem hún skiptir jafnt á milli þriggja krakka. Hvað fær hver krakki 

margar kúlur? Svar 2 kúlur.  

Börnin skyldu strax dæmið og gerði höfundur dæmið aðeins flóknara með því að Urður ætti 

8 kúlur sem hún skipti jafnt á milli fjögurra krakka. Hvað fengi þá hver krakki margar 

kúlur? Svarið væri þá 4 kúlur.  

Drengurinn sagði „Við fáum út tvo“ og sýndi það með hjálp kubba. Með flóknara dæmið 

sagði hann „6, 6 og 3, nei“ og var að hugsa upphátt. Notaði síðan kubbanna og fékk út rétt 

svar á flóknara dæminu eða 4.  

 

Stúlkan sýndi svarið með hjálp kubbanna og sagði „Ef 6 og skiptir milli 3 þá tvo“ og fann 

þannig út svarið. Stúlkan gat þannig strax svarað einfaldara dæminu en var ekki eins viss á 

flóknara dæminu. Stúlkan svaraði einnig dæminu með því að teikna svarið.  

 

Drengurinn notaði kubba til að finna út svarið og stúlkan teiknaði. 

 

Hópur 1 Börn fædd 2006 

Sameining. Niðurstaða óþekkt 

Gunni átti 6 epli og pabbi hans átti 3 epli. Hvað eiga þeir mörg epli til samans? Svarið er 

þá 9 epli til samans. Höfundur breytti dæminu í að Gunni hefði átt 5 epli í stað 6 og þá var 

svarið 8 epli.  

Drengurinn sagði um stúlkuna að hún ætti afmæli á undan honum en samt væri hann betri í 

stærðfræði en hún. Drengurinn reiknaði í huganum og bað höfundur hann um að sýna sér og 

vildi hann þá nota blað og blýant til að sýna hvernig hann fékk út dæmið. Sagði „Ég kann ekki 

að teikna“ Sagði svarið 8 og taldi í huganum. Höfundur sagði við hann að hann þyrfti ekki að 

teikna epli heldur væri nóg til dæmis að gera kross eða hring. Drengurinn sagðist þá vilja 
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teikna krossa. Drengurinn sagði höfundi „Ég er búinn að gera 3“, og spurði höfundur hann 

hvað þeir væru þá margir? Hann sagði þá 8 og teiknaði töluna 8 á blað. 

 

Höfundur breytti dæminu ennþá meira fyrir stúlkuna og varð dæmið þá að Gunni átti 2 epli 

og pabbi hans 3 epli og hvað ættu þeir mörg epli til samans? Svarið var þá 5 epli. Þá gat 

stúlkan leyst dæmið. Stúlkan þurfti því nokkra hjálp meðan drengurinn áttaði sig næstum því 

strax. Bæði börnin voru dugleg að teikna og vildu teikna svarið. Stúlkan sagði að dæmið væri 

„Að Gunni ætti 2 epli og pabbi hans átti 3 epli“ og hvað ættu þeir mörg epli til samans og var 

svarið þá 5. Höfundur spurði stúlkuna hvað þrjú og tvö væru mikið og þá kom hún með rétt 

svar eða að þeir væru 5. Stúlkan áttaði sig ekki á dæminu með hærri tölum meðan drengurinn 

gat það.  

 

Börnin sýndu svörin við dæmunum með teikningum  

 

Hópur 1 Börn fædd 2005  

Sameining. Niðurstaða óþekkt  

Gunni átti 6 epli og pabbi hans átti 3 epli. Hvað eiga þeir mörg epli til samans? Svarið er 

þá 9 epli til samans. 

Drengurinn vildi sýna svörin með hjálp teikninga og sagði „Hann átti 6“ og setti hring utan 

um. Hann sagði síðan „Nú man ég þau eru 9.“ „Ég er svo duglegur að reikna“. Höfundur bað 

hann um að sýna sér hvernig hann fengi út svarið og hvort hann gæti sett eitthvað á milli 

eplanna og setti hann strik á milli 6 epla og 3 epla.  

Stúlkan sýndi svörin með hjálp teikninga en var ekki alveg viss á dæminu og teiknaði fleiri 

hringi en átti að vera og svarið var. Stúlkan teiknaði 12 hringi af því hún lagði saman tölurnar 

9 eða svarið og 3 og fékk þannig út 12. Þegar höfundur útskýrði dæmið betur fyrir stúlkunni 

áttaði hún sig að svarið væri 9. Hún var áhugasöm að teikna töluna 3.  

 

Börnin sýndu svörin við dæmunum með teikningum.  

 

Hópur 1 Börn fædd 2004  

Sameining. Niðurstaða óþekkt  

Gunni átti 6 epli og pabbi hans átti 3 epli. Hvað eiga þeir mörg epli til samans? Svarið er 

þá 9 epli til samans. Höfundur gerði dæmið flóknara og sagði að Gunni hefði átt 11 epli og 

pabbinn 9 epli og svarið því 20 epli.  
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Börnin réðu vel við erfiðara dæmið og komu strax með svarið eða 20. Voru áður búin að 

reikna fyrra dæmið og koma með svarið 9 og töldu 6,7,8 og 9.  

 

Stúlkan sagði. „Á ég að teikna epli“?  

 

Börnin vildu bæði sýna svörin með teikningum.  
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Fylgiskjal 4 - dæmi um SKSB töflur og verkefni  

 

Samlagning og frádráttur  

 

Sameining 

Hvað er óþekkt? Dæmi um viðfangsefni 

Niðurstaðan 

(5 + 3= __) 

Rósa átti 5 bíla. Foreldrar hennar gáfu henni 3 nýja í 

afmælisgjöf. Hvað á hún marga bíla núna? 

Breytan 

(5 + __ = 8) 

Rósa átti 5 bíla. Foreldrar hennar gáfu henni nokkra í 

afmælisgjöf og þá átti hún 8 bíla. Hvað fékk Rósa marga 

bíla frá foreldrum sínum ? 

Upphafið 

( ___ + 3 = 8 )  

Rósa átti nokkra bíla. Foreldrar hennar gáfu henni 3 til 

viðbótar í afmælisgjöf og þá átti hún 8 bíla. Hvað átti Rósa 

marga bíla fyrir afmælið? 

 

Sundurgreining 

Hvað er óþekkt? Dæmi um viðfangsefni 

Niðurstaðan 

( 9 – 4 = ______) 

Ketill átti 9 gullfiska. Hann gaf Rögnu 4 fiska. Hvað á 

Ketill marga fiska eftir? 

Breytan 

( 9 - ___ = 5) 

Ketill átti 9 gullfiska. Hann gaf Rögnu nokkra fiska. Þá átti 

hann eftir 5 fiska. Hvað gaf Ketill Rögnu marga fiska?  

 Upphafið 

(___ - 3 = 5 ) 

Ketill átti nokkra gullfiska. Hann gaf Rögnu 34 fiska og átti 

þá 5 fiska sjálfur. Hvað átti Ketill marga fiska í upphafi? 

 

Hluti – hluti - heild 

Hvað er óþekkt Dæmi um viðfangsefni 

Heildin  

 

 

6 strákar og 4 stelpur voru í fótbolta. Hvað eru margir 

krakkar að spila fótbolta? 

Hluti 10 krakkar voru í fótbolta. 6 þeirra voru strákar og restin 

voru stelpur. Hvað voru stelpurnar margar? 
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Samanburður 

Hvað er óþekkt Dæmi um viðfangsefni 

Mismunurinn Malla á 3 mýs. Jóhann á 7 mýs. Hversu margar mýs á Jóhann 

umfram Möllu? 

Samanburðarmengið Malla á 3 mýs. Jóhann á 4 músum fleiri en Malla. Hvað á 

Jóhann margar mýs? 

Viðmið Jóhann á 7 mýs. Hann á 4 mýs umfram Möllu. Hvað á Malla 

margar mýs? 

 

Tengsl milli aðferða og verkefnagerða 

Verkefni Hvað er óþekkt Hlutrænt líkan Talning 

Að sameina 

Hluti-hluti - heild 

Niðurstaðan  

Heildin 

(x + y = ___)  

Sameinar allt Telja áfram frá fyrri 

tölu 

Að sameina Breytan 

(x + __ = y ) 

Bæta við Telja upp að  

Aðskilja Niðurstaðan 

( x – y = __ )  

Að skilja frá Telja niður 

Aðskilja Breytan 

( x - __ = y) 

Að skilja að  Telja niður að  

Aðskilja Niðurstaðan 

( x – y = __ )  

Að skilja frá Telja niður 

Aðskilja Breytan 

( x - __ = y) 

Að skilja að  Telja niður að  

Samanburður Mismunur Para saman Að sameina allt eða 

að telja frá fyrri tölu 

Að sameina og 

aðskilja 

Upphaf Leitaraðferð Leitaraðferð 

Hluti – hluti - heild Hluti Bæta við, aðskilja, 

telja upp eða telja 

niður 

Bæta við, aðskilja, 

telja upp eða telja 

niður 

Samanburður Samanburðarmagn, 

viðmið 

Bæta við, aðskilja, 

telja upp eða telja 

Bæta við, aðskilja, 

telja upp eða telja 
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niður niður 

 

 

Margföldun og deiling 

 

Flokkur Hvað er 

óþekkt? 

Dæmi um 

viðfangsefni 

Hvað gerir 

barnið? 

Hlutrænt líkan 

Hvað gerir barnið? 

Talning 

Margföldun 

(Fjöldi hópa 

og fjöldi í hópi 

er gefið) 

Heildin 

( 5 x 3 = 

___ ) 

Margrét á 5 poka 

með kexkökum. 

Í hverjum poka 

eru 3 kökur. 

Hvað á Margrét 

margar kökur? 

Býr til 5 hópa 

með 3 kubbum í 

hverjum og telur 

heildarfjöldann 

Talning – 3-6-9-12-

15 og lyftir upp fingri 

með hverri tölu til að 

telja hópa. Annar 

möguleiki er að nota 

samlagningaraðferð 

og hugsa 3 og 3 eru 6 

og 6 og 6 eru 12 og 3 

í viðbót eru 15 

Endurtekinn 

frádráttur 

(Heildarfjöldi 

og fjöldi í hópi 

er gefið)  

Fjöldi hópa 

( __ x 3 = 

15 ) 

eða  

(15 : ___ = 

3)  

Margrét á 15 

kexkökur. Hún 

setur 3 kökur í 

hvern poka, 

Hvað þarf hún 

marga poka? 

 

Setur 15 kubba í 

hópa með 3 

kubbum í hverjum 

hópi. Telur 

hópana. 

Svipað og sýnt er hér 

að ofan með 

margfölduninni 

Skipting 

(Heildarfjöldi 

og fjöldi hópa 

er gefið) 

Fjöldinn í 

hverjum 

hópi 

(5 x ___ = 

15 ) 

eða (15 : 5 

0 ___ )  

Margrét á 15 

kexkökur. Hún 

setur  þær í 5 

poka og hefur 

jafnt í hverjum 

poka. Hvað eru 

margar kökur í 

hverjum poka? 

Skiptir 15 

kubbum í 5 jafna 

hópa. Telur hvað 

eru margir í 

hverjum hóp. 

Notar leitaraðferð, 

t.d. 4 – 8 – 12 – 16 

passar ekki, 3-6-9-

12-15 passar. Lyftir 

fingri í hvert sinn 

sem tala er nefnd.  
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Lausnaleiðir barns sem er á stigi hlutrænna líkana. 

Samlagning og frádráttur 

 

Aðferð Viðfangsefni Hvað gerir barnið? 

Að sameina allt Ellen átti 3 tómata. Hún tíndi 5 

til viðbótar. hvað er Ellen þá 

með marga tómata núna? 

Notar hluti eða fingur og býr til 

mengi með 3 hlutum og mengi 

með 5 hlutum. Mengin eru síðan 

sameinuð og barnið telur allt.  

Að skilja frá 8 selir voru að leika sér. 3 syntu 

burt. Hvað voru þá margir selir 

enn að leika sér? 

Myndar mengi með 8 annað hvort 

með hlutum eða fingrum. 

Fjarlægir síðan 3 hluti og telur 

það sem eftir er. 

Að skilja að  Í strætó voru 8 farþegar. Nokkrir 

fóru úr og þá voru eftir 3 

farþegar. Hvað fóru margir úr? 

Telur 8 hluti eða fingur. Fjarlægir 

síðna hluti þar til 3 eru eftir. Telur 

hlutina sem það bætti við 

Að sameina Kalli átti 3 hnetur. Klara gaf 

honum nokkrar í viðbót. Nú á 

Kalli 8 hnetur. Hvað gaf Klara 

honum margar hnetur? 

Býr til mengi með 3 hlutum bætir 

síðan við hlutum þar til fjöldinn er 

orðinn 8. Telur hlutina sem 

bættust við. 

Að para saman Maggi á 3 límmiða. Rannveig á 

8 límmiða. Hve miklu fleiri 

límmið á Rannveig en Maggi? 

Býr til mengi með 3 hlutum og 

annað með 8 hlutum. Parar saman 

einn á móti einum þar til annað 

mengið er tómt. Telur síðan það 

sem eftir er. 

Leitaraðferð Dóra var með nokkrar bækur. 

Hún fór á bókasafnið og fékk 3 

bækur til viðbótar. Nú er hún 

með 8 bækur. Hvað var hún með 

margar bækur í upphafi? 

Setur nokkra hluti saman í mengi 

bætir svo við 3 eða fjarlægir og 

fjöldinn talinn. Ef hlutirnir eru 8  

hefur upphaflegi fjöldinn í 

menginu verið lausnin ef ekki er 

byrjað með annan fjölda og ferlið 

endurtekið 
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Lausnaleiðir barns sem er á talningastiginu 

Samlagning og frádráttur 

 

Aðferð Viðfangsefni Hvað gerir barnið 

Að telja áfram frá 

fyrri tölu  

Ellen átti 3 tómata. Hún tíndi 5 

til viðbótar. Hvað er Ellen þá 

með marga tómata núna? 

Byrjar að telja upp á 3 og telur 5 til 

viðbótar. Lausnin er komin þegar 

síðasta talan er nefnd.  

Að telja áfram frá 

hærri tölu 

Ellen átti 3 tómata. Hún tíndi 5 

til viðbótar. Hvað er Ellen þá 

með marga tómata núna? 

Byrjar að telja upp á 5 og telur svo 3 

til viðbótar. Lausnin er komin þegar 

síðasta talan sem nefnd er. 

Að telja niður 8 selir voru að leika sér. 3 syntu 

burt. Hvað voru þá margir selir 

enn að leika sér? 

Telur niður frá 8 og nefnir 3 tölur.  

Lausnin er síðasta talan sem nefnd 

er.  

Að telja niður að Í strætó voru 8 farþegar. Nokkrir 

fóru úr og þá voru eftir 3 

farþegar. Hvað fóru margir úr 

strætó? 

Telur niður frá 8 og heldur áfram þar 

til talan 3 er nefnd. Lausnin er þá 

fjöldi töluheitanna sem nefnd voru.  

Að telja upp að  Kalli átti 3 hnetur. Klara gaf 

honum nokkrar í viðbót. Nú á 

Kalli 8 hnetur. Hvað gaf Klara 

honum margar hnetur? 

Telur áfram frá 3 þar til nefnd er 

talan 8. Lausnin er fjöldi 

töluheitanna sem nefnd voru.  

 

 

 

 

 

 


