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Útdráttur 

 

Þessi ritgerð er til B.Ed. prófs í kennaradeild við Háskólann á Akureyri. Ritgerðin fjallar um 

börn frá fæðingu til sex ára aldurs og stærðfræði í daglegu lífi þeirra. Komið verður inn á 

hvernig þau nota stærðfræði og hvernig þau læra hana. Á þessum aldri notar barn aðallega 

óformlega stærðfræði. Einnig verður fjallaðu um leik og hvernig stærðfræði birtist í leik 

barna. Fjallað verður um frjálsan leik, borð- og teningaleiki og kubbaleik. Þá verður fjallað 

um leikföng sem eru stærðfræði tengd eða jafnvel framleidd til að ýta undir 

stærðfræðikunnáttu barna, leikföng eins og kubba, einingakubba og Lego (e) kubba. Spil eru 

oft stærðfræðitengd, sérstaklega spilin 52 en hér verður fjallað um þau sem og um nokkra 

spilaleiki. Fjallað verður um stærðfræði í barnabókum en sumar eru gerðar með það í huga að 

kenna börnunum stærðfræði. Fjallað verður um nokkrar bækur, þá sérstaklega um hverja bók. 

Einnig er hér umfjöllun um spil sem er búið til af höfundi ritgerðarinnar.   

 

 

Summary 

This is a B.Ed. essay at the teachers' department at the University of Akureyri. It is about 

children from birth to six years of age and mathematics in their daily lives. It discusses how 

they use and learn it. At this stage in life a child mostly uses informal mathematics. Childrens' 

play and how mathematics appear in their play will also be discussed. Childrens' free play , 

board, dice and block games will be discussed. Then toys with a mathematical reference or 

which have been manufactured specifically to strengthen childrens' mathematical knowledge, 

like Lego (e) blocks, and unit blocks will be discussed. Card games are often related to 

mathematics, especially the 52 cards, but this essay discusses some card games. It also 

dicusses mathematics in childrens' books, some of which are written to teach children 

mathematics. Some books will be discussed separately. Furthermore there is a discussion on a 

game constructed by the author of this essay. 
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1. Inngangur 
 

Stærðfræði er hluti af daglegu lífi allra. Stundum svo ómeðvitað að við gerum okkur oft á 

tíðum ekki grein fyrir því þegar við notum hana. Hinsvegar er mikilvægt fyrir okkur að vera 

meðvituð um stærðfræði og gera okkur grein fyrir að við notum hana daglega við svo margt 

(Pound, 2006:4). Má nefna að þegar við göngum yfir götu, þurfum við að reikna út fjarlægð 

sem bílar sem eru að koma í áttina til okkar og tímann sem það tekur. Einnig þurfum við að 

reikna út hvað það tekur okkur langan tíma að komast yfir götuna (Pound, 2005:4). Þetta eða 

sambærilegt gerum við jafnvel oftar en einu sinni á dag án þess að velta því fyrir okkur að við 

erum að nota stærðfræði. Þegar við verslum notum við stærðfræði. Við kaupum 1 kg af eplum 

eða 1 lítra að mjólk. Í umferðinni förum við eftir leiðbeiningum um hvert skal fara, t.d. beygja 

á fjórðu ljósum til hægri. Þá þurfum við að muna alls kona leyninúmer, tölur sem gilda m.a. í 

farsíma og að greiðslukortum. Öll eldamennska byggist á einhverskonar stærðfræði þar sem 

mat er blandað saman í tilteknum hlutföllum (Pound, 2006:4). Eins og sjá má er stærðfræði 

mikilvægur partur af tilveru okkar. Við förum sjaldnast í gegnum dag þar sem stærðfræði er 

ekki hluti af deginum. 

Stærðfræði er hluti af lífi flestra alveg frá fæðingu. Eitt af því fyrsta sem gert er þegar 

barn fæðist er að skrá fæðingartíma, stærð og þyngd. Flestum börnum er svo kennt að telja, 

þekkja form og stærðir. Börn eru spurð hvað þau eru stór og mörg þeirra eru ekki gömul þegar 

þau teygja hendur upp í loft til að sýna hversu stór þau eru.  

Hér er ætlunin að fjalla um stærðfræði í lífi barna frá 0-6 ára. Það er mikið sem gerist 

hjá barni á þessum árum og undirstaðan lögð í stærðfræði sem og á öðrum námsviðum. Í 

fyrstu er stærðfræðin óformleg. Lago og DiPerna (2010) fjalla um óformlega stærðfræði, sem 

er stærðfræði sem börn læra utan skólastofu í gegnum leik og daglegt líf. Dæmi um óformlega 

stærðfræði er þegar barn telur vini sína til þess að komast að því hversu margar kökur þarf til 

að allir fái. Formlega stærðfræði læra börn í kennslustofu, þar sem fjallað er um stærðfræði 

með beinum hætti. Þar fá nemendur kennslu og þjálfun til að nota stærðfræði (Lago og 

DiPerna, 2010). Þá verður fjallað um nokkur birtingarform stærðfræðinnar hjá börnum á 

aldrinum 0-6 ára en þau eru tölur, rúmfræði, mælingar, mynstur og sundurgreining. Einnig 

verður fjallað um stærðfræði við leik, leikföng og spil. 
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 Áhugi minn á stærðfræði hefur alltaf verið mikill. Þegar ég var í áfanga þar sem 

komið var inn á stærðfræði og börn kviknaði fyrsta hugmyndin um að skrifa um þetta efni. 

Eftir að ég eignaðist litla stelpu fór ég að taka eftir því hvað stærðfræði var stór þáttur í okkar 

samskiptum, alveg frá því hún kom í heiminn. Smellur og tölur voru taldar þegar verið var að 

klæða hana í. Eins var það með leikföngin. Mörg þeirra er auðvelt að tengja við stærðfræðina 

og sum þeirra beinlínis framleidd með það að markmiði. Þetta varð til þess að ég fór að skoða 

þetta nánar.  

Markmið ritgerðarinnar er að vekja athygli á hversu mikil stærðfræði er í lífi ungra 

barna og hvernig er hægt að tengja stærðfræði við leikföng og bækur, sem fá börn til að velta 

fyrir sér stærðfræðilegum hugtökum. 

Fyrst verður fjallað um skilgreiningar á hvað stærðfræði felur í sér.  Þá verður farið 

yfir birtingarform hennar hjá börnum á leikskólaaldri. Fjallað verður Aðalnámskrá leikskóla 

segir um stærðfræði. Þá verður farið yfir stærðfræði í lífi barna frá fæðingu til þriggja ára 

annars vegar og hins vegar um stærðfræði í lífi barna á aldrinum þriggja til sex ára. Að lokum 

verður umfjöllun um stærðfræði í leik barna, stærðfræðitengd leikföng og stærðfræði í 

barnabókum.   
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2. Stærðfræði 
 

Í aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði segir: ,, Stærðfræðikennsla í skólum á að endurspegla 

hinar fjölbreyttu ásýndir stærðfræðinnar. Hún er vísindi, list, tjáningarmiðill og tæki til að 

takast á við erfið úrlausnarefni...“ (Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði, 2007:8). Samkvæmt 

þessu er stærðfræði og stærðfræðikennsla margþætt ferli. Stærðfræði er m.a. vísindi sem 

rannsakar mynstur. Þetta geta verið talnamynstur, lögunarmynstur og hreyfimynstur. Mynstur 

úr daglegu lífi okkar, sem koma fram í umhverfinu, tíma og rúmi (Hvað er stærðfræði?, [án 

árs]). Skipta má stærðfræðinni niður í greinar. Þær eru: mengjafræði, rúmfræði, talnafræði, 

algebra, stærðfræðigreining og grannfræði (Hvað er stærðfræði?, [án árs]). 

  

 

2.1. Stærðfræði og leikskólabörn 

Stærðfræði hefur mörg birtingaform en hér verður fjallað um helstu birtingaform hennar hjá 

leikskólabörnum. Birtingarform stærðfræðinnar á leikskólaaldri eru tölur, rúmfræði, 

mælingar, mynstur og sundurgreining (Sarama og Clements, 2006:39-40).  

Tölur geta birst í mörgum myndum. Börn telja munnlega, það er að þau telja upphátt 

eftir ákveðnu mynstri. Mynstrið getur verið að telja 1,2,3 eða 10, 20, 30. Börn telja líka hluti. 

Þá eru börn að gera sér grein fyrir samhengi milli hluta og talna, það er að segja að það er 

hægt að telja hluti til að vita fjölda þeirra. Einnig sjá börn fjölda en í því felst að þau sjái strax 

hvað hlutir eru margir. Þau geta einnig borið saman fjölda með því að nota ,,meira“, ,, minna“ 

eða ,,jafn margir“. Þau bæta við eða draga frá, með því er átt að barn geti t.d. byrjað að telja 

frá 6 í stað þess að byrja frá einum. Einnig er það taka í sundur og setja tölur saman, með því 

er átt að barn er með tvo hluti og svo aðra þrá og segist vera með fimm samtals (Sarama og 

Clements, 2006:39).  

Rúmfræði hjá leikskólabörnum snýst um form. Börnin læra að þekkja hringi, 

ferhyrninga, þríhyrninga og rétthyrninga með nöfnum, í hvaða stærð sem er. Börn búa einnig 

til myndir úr formum en þá setja þau form saman þannig að þau verði að mynd, þau geta t.d. 

gert hús eða mann (Sarama og Clements, 2006:40). 
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Í mælingum nota börn tölur til að segja frá lengd, flatarmáli, rými eða þyngd. Barn 

getur verið að bera saman lengd tveggja hluta og notað þann þriðja til þess. Dæmi er um að 

barn sé með tvo kubba af mismunandi stærð og segir að annar sé jafn stór og ákveðinn kubbur 

að lit en hinn sé eins og tveir kubbar að mismunandi lit (Sarama og Clements, 2006:40).  

Mynstur er þegar eitthvað er t.d. endurtekið aftur og aftur þannig að það verði að 

mynstri. Mynstur sýna reglu og líkindi. Þannig að ef börn vita mynstrið geta þau haldið áfram, 

t.d. ef þau eru með eitthvað ákveðið sem er 123123123 þá geta þau haldið áfram að gera 123 

(Sarama og Clements, 2006:40).  

Sundurgreining hjá leikskólabörnum er flokkun og myndrit. Flokkun er þegar teknir 

eru hlutir og þeir settir í flokka eftir eiginleikum. Myndrit hjálpa til við að lýsa vitneskju og 

hjálpa til við að spyrja og svara spurningum. Barn getur svarað spurningu með því að búa til 

myndrit úr áþreifanlegum hlutum eða jafnvel með því að teikna graf (Sarama og Clements, 

2006:40). 

Clements og Sarama (2009) fjalla um þroska og nám barna og að það fylgi 

náttúrulegum ferlum. Hjá þeim kemur fram að börn læra t.d. af náttúrlegum hvötum að skríða. 

Seinna fara þau svo að labba, hlaupa um og hoppa. Þau segja að börn fari í gegnum svipað 

ferli þegar þau læra stærðfræði, að hún lærist líka á náttúrlegan hátt. Börn byrja á að vinna 

með stærðfræðilegar hugmyndir og færni á eigin forsendum. Þegar kennarar skilja ferilinn 

sem börn fara í gegnum og átta sig á því sem þau hafa byggt upp sjálf og notað í leik eða 

öðrum athöfnum fara kennarar að geta gert aðstæður þannig að það ýti undir þennan þroska 

(Clements og Sarama, 2009).  

Hæfnin sem börn öðlast á fyrstu þremur árum ævinnar heldur áfram að þróast í 

gegnum fyrstu æviárin og út lífið. Það sem þau hafa lært á fyrstu þremur árum heldur áfram 

að vera mikilvægt og er undirstaða annars náms, en eftir þriggja ára fara þau einnig að læra 

meira markvissari stærðfræði. Daglegir þættir í lífi barns ýta undir lærdóminn og þá ekki 

aðeins til að hjálpa við stærðfræðina heldur einnig læsi (Pound, 2006:11). Þessir þættir sem 

stuðla að stærðfræðinni geta verið eins og að lesa sjónvarpsdagskrá eða velja hvað skal panta 

af matseðli. Þetta gildir einnig þegar notuð er reiknivél eða skoðað dagatal, þar sem tími og 

dagsetningar eru ræddar. Þetta gildir jafnvel þegar verið er að bera saman hæð eða þyngd 

(Pound, 2006:11). Með þessu er hægt að sjá að mikilvægt er að börn fái að vera með þegar 

þessir hlutir eru skoðaðir, ræddir eða notaðir. Það getur ýtt undir þroska barna og skilning að 

fá að vera með þegar kannað er hvenær barnatíminn er sýndur og þá hvaða teiknimyndir séu á 
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dagskránni. Einnig hvað dag skal fara í sumarfrí eða í heimsókn til ömmu og afa. Þá er 

mikilvægt að leyfa börnunum að vera með þegar skoðað er hvað þau hafa stækkað og þyngst 

frá því í síðust ungbarnaskoðun.  

Samkvæmt Baroody (2009) er óformleg stærðfræði mikilvægur grunnur fyrir formlegu 

stærðfræðina. Óformlega stærðfræðin er sú stærðfræði sem barn notar í daglegu lífi og hefur 

lært í gegnum athugun á heiminum eða í gegnum leik. Formlega stærðfræðin er sú stærðfræði 

sem börn læra í skólanum (Baroody, 2009). Þekking á óformlegri stærðfræði hjá börnum á 

leikskólaaldri kemur oft á óvart. Við fyrstu sýn getur virst sem námsefnið sem kennt er í 

leikskóla ekki benda til þess að stærðfræðikennsla sé mikil í leikskólum. Margir ætla jafnvel 

að barn fari í gegnum leikskóla án miklar þekkingar og eða reynslu af magni, mynstrum, 

formum og tengslum (Copley, 2000:4). En eins og fram kemur í kaflanum um Aðalnámskrá 

leikskóla hér á eftir þá ætti þetta ekki að eiga við um íslenska leikskóla. Aðalnámskrá er 

námskrá sem allir leikskólar á Íslandi eiga að vinna eftir. Jafnframt segir í lögum um leikskóla 

nr.90/2008 2. kafla 5. grein: ,, Leikskólastjóri stjórnar daglegum rekstri og starfi leikskóla og 

gætir þess að leikskólastarf sé í samræmi við lög, reglugerðir, aðalnámskrá leikskóla, 

skólanámskrá og önnur gildandi fyrirmæli.“ Í aðalnámskránni eru markmið sem snúa að 

stærðfræðinni og ætti þekking barna á stærðfræði við komu í grunnskóla því ekki að koma 

íslenskum grunnskólakennurum á óvart.  

 

2.2 Aðalnámskrá leikskóla  

Aðalnámskrá leikskóla er ætlað að mynda ramma um leikskólastarf. Þar er kveðið á um 

hvernig haga beri starfi og námsskrá leikskóla. Vorið 2011 kom út ný Aðalnámskrá fyrir 

leikskóla. Í henni er tekið fram að leikskólinn sé upphaf formlegrar menntunar og fyrsta 

skólastigið. Að aldursskeiðið sem börn eru á í leikskóla sé mikilvægur tími þar sem barnið 

tekur út mikinn þroska. Tími sem er barninu mikilvægur til náms (Aðalnámskrá leikskóla, 

2011:23). Í Aðalnámkrá leikskólans (2011:24) er líka tekið fram að börn eigi að fá tækifæri til 

að tjá sig og túlka á ólíka vegu, meðal annars um tölur og tákn. Í kaflanum um sjálfbærni og 

vísindi eru sett fram atriði þar sem kveðið er á um að leikskóla beri að skapa aðstæður fyrir 

börnin og veita þeim tækifæri til að vinna með, velta fyrir sér og takast á við stærðfræðileg 

viðfangsefni svo sem tölur, tákn og mynstur (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:29-30). 
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Samkvæmt Aðalnámskránni er gert ráð fyrir töluverðri þekkingu leikskólabarna í stærðfræði 

við lok skólastigsins. 

2.2.1. Leikur sem námsleið 

Í Aðalnámskránni er fjallað um leik en hann er þungamiðja leikskólastarfsins. Leikur er 

börnum eðlislægur og þau leika sér af fúsum og frjálsum vilja. Þau eru í leik á eigin 

forsendum. Þegar börn eru í leik getur leikurinn veitt þeim gleði og vellíðan en innan hans 

getur einnig verið valdabarátta og átök (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:37).Leikur er 

aðalnámsleið barna. Í gegnum leik læra börn að skilja umhverfi sitt, þau tjá í gegnum leikinn 

setja fram hugmyndir sínar, reynslu og tilfinningar. Þegar börn leika saman þróa þau á milli 

sín félagsleg tengsl. Þau mynda félagslega hópa og skapa þannig sína eigin menningu. Þegar 

þau eru að leika sér saman taka þau þátt í lýðræðislegum athöfnum þar sem þau setja fram 

eigin hugmyndir og þá þurfa þau einnig að skilja hlutina út frá sjónarhorni annarra 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011:37). Þannig læra börn að það hafa ekki allir sömu skoðanir á 

hlutunum og þau. Þau þurfa að læra að taka tillit til skoðana annarra og skilja að skoðanir 

þeirra og annarra eru jafn réttmætar. 

 Í gegnum leik geta börn unnið með og gert tilraunir með hugmyndir sínar. Þannig ölast 

börn nýjan skilning og nýja þekkingu. Í gegnum leik vakna spurningar og börn leysa 

vandamál sem upp koma. Það gera þau á eigin forsemdum. Vitrænir og skapandi þættir eflast 

í leik og kallar leikurinn á að barn noti fjölbreytni í tungumáli, hreyfingu, félagslegum 

samskiptum og tilfinningatengslum. Þegar börn eru í leik getur hann virkjað sköpunarkraft 

þeirra og löngun til að læra og afla sér nýrrar þekkingar (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:37). Í 

gegnum leik fá börn tækifæri til að gera tilraunir á sviði stærðfræðinnar. Verkefnin geta falist 

í að skipta á milli sín, telja eða vinna með hugtök eins og margir, fáir, langt í burtu eða nálægt. 

Einnig sem við kemur plássi, sem þau hafa eins og að hafa mikið pláss eða lítið. Mikilvægt er 

að leyfa börnum í leik að leysa sjálf vandamál sem upp koma. Þegar börn eru að byggja 

eitthvað sem þau hafa ákveðið fyrirfram geta komið upp vandamál hvernig byggja eigi hlutinn 

svo hann sé réttur að þeirra mati. Að takast á við slíkt verkefni verður til þess að börnin læra 

að leysa þrautir og komast að niðurstöðu. 
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2.2.2. Leikur og hlutverk leikskólakennara  

Í leikskólastarfi getur leikur verið bæði markmið og leið. Þegar leikur er nýttur sem leið að 

einhverju ákveðnu eru sett markmið og þessi markmið eru það sem ætlunin er að ná í gegnum 

leikinn. Til þess að námsvið leikskólans fléttist inn í leik barna þarf starfsfólk að tengja á 

markvissan hátt markmið leikskólans við leikinn. Hlutverk leikskólakennarans er að kynna 

fyrir börnunum nýja möguleika og skapa þannig sameiginlega reynslu sem nýtist i leik 

barnanna. Það er því mikilvægt fyrir leikskólakennara að vera vakandi fyrir áhuga barnanna 

sem hann kennir og því sem gerist í leik. Hann á að spyrja markvisst opinna spurninga þegar 

hann er að vinna með börn í leik. Einnig vinna markvisst með það sem börnin eru að fást við í 

þegar hann er að spyrja og sýna áhuga á því sem þau eru að gera. Þegar börn eru í leik eru þau 

að læra hvert af öðru en hlutverk fullorðinna er mjög mikilvægt og margþætt (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011: 37-38). Leikur er mjög mikilvæg námsleið og er hlutverk leikskólakennara 

mikilvægt á þeim vettvangi. Leikskólakennari getur þannig haft áhrif á það sem börn læra í 

gegnum leik. Hann þarf a vera meðvitaður um að fara inn í leik á forsendum barnanna og bera 

virðingu fyrir honum með því að sýna áhuga. 

 Í næstu köflum verður fjallað um hvernig stærðfræði birtist í daglegu lífi 

leikskólabarna og hvaða tækifæri eru til að efla stærðfræðivitund barna ásamt fræðilegri 

tengingu. 
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3. Stærðfræði í lífi barna á aldrinum 0-3 ára 

 

Þegar börn fæðast hafa þau ótrúlega hæfileika. Þau reyna frá fyrstu mínútu að öðlast skilning 

á heiminum í kringum sig. Þau fara strax að taka eftir atriðum í umhverfinu í kringum sig og 

búa til tilgátur um orsök og afleiðingu. Nú er talið að strax á fyrsta mánuði hefjist nám í 

stærðfræði og undirstaðan lögð. Í upphafi læra þau stærðfræði sem hluta af því rannsaka 

heiminn. Þau læra t.d. um magn með því að horfa á hlut í hendinni, svo einn í hvorri hendi. 

Næst sjá þau og skilja að þau hafa ekki fleiri hendur og verða því að velja hvorum hlutnum 

skal sleppa til að geta tekið eitthvað annað upp. Með tímanum fara þau svo að skilja hvað það 

merkir að fá einn eða tvo bita ef einhverju, eins og til dæmis grænmeti. Með því læra þau um 

magn og hversu mikið þau vilja af ákveðnum hlut. Einnig læra þau hvað það merkir þegar 

aðeins tvö lög verða sungin í viðbót áður en þau eiga að fara að sofa (Pound, 2006:6-7). Flest 

ungabörn eru strax móttækileg fyrir stærðfræði þó svo að við gerum okkur ekki alltaf grein 

fyrir því. Við erum jafnvel ekki meðvituð hvað við notum mikið af stærðfræðilegum 

hugtökum við daglegar athafnir þegar við erum að sinna börnum. Þetta geta verið athafnir eins 

og að telja sokka, smellur eða tær við fataskipti. 

 Pound (2006) bendir á að ungabarn sem er aðeins nokkurra daga gamalt geti sýnt 

ótrúlega færni í stærðfræði. Þetta ætti ekki að koma á óvart þar sem þessi hæfni er til staðar 

hjá börnum og fullorðnum en við hugsum ekki um ungabörn sem einstaklinga sem eru að læra 

heldur bara sem lítil börn sem sofa og borða. Rannsókn sem hefur verið marg endurtekin sýnir 

að barn á fyrsta ári getur þekkt aftur hóp af hlutum sem inniheldur allt að 3 hluti. Það verður 

hissa þegar einhverju nýju er bætt við eða þegar eitthvað er tekið í burtu (Pound, 2006:7). Í 

þessu samhengi vitnar Pound (2006) í móður sem á fimm mánaða gamla dóttur. Hún segist 

leika við dóttur sína þegar hún sé búin að borða og þá sitji stelpan en í matarstólnum. Móðirin 

tekur þá þrjú af leiksföngum barnsins og felur undir borði og segir við dóttur sína ,,allir 

farnir“ Hún setur þau svo upp á borð stuttu seinna. Eitt sinn hafi hún misst eitt leikfangið og 

setti aðeins tvö upp á borð og sýndi stelpan undrun á því að eitt dótið vantaði (Pound, 2006: 

7). Þó svo að þetta sé frásögn móður þá er margt í sem bendir til að þetta eigi við rök að 

styðjast. Fosnot og Dolk (2001:34) fjalla um að börn frá sex mánaða geta vanist að sjá alltaf 3 

hluti og eru þeir þá barninu kunnugir. Um leið og fjórða hlutnum er bætt við bregst barnið við 

hlutunum eins og þeir séu nýir. Einnig sýnir það viðbrögð ef einum hlut er bætt við tvo og 

útkoman er ekki þrír (Fosnot og Dolk, 2001:34). Að mati Pound (2006) er skilningur barna 
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undir sex mánaða ótrúlegur. Barn getur sem dæmi tengt saman tvo eða þrjá trommuslætti við 

jafn marga hluti, þar er að segja að tveir trommuslættir standa fyrir tvo hluti. Börnin sýna 

undrun ef hlutirnir eru ekki jafn margir og trommuslættirnir. Þá hefur komið í ljós komið að 

barn getur greint á milli bíla þar sem annar hefur tvær doppur en hinn þrjár. Einnig geta börn 

greint mun milli orða sem hafa tvö eða þrjú atkvæði. Börn geta einnig greint breytingu á 

munstri í hoppum handbrúðu. Þau geta einnig þekkt aftur form sem tekin eru í burtu og þeim 

skipt út og þegar þau koma aftur á tölvuskjá (Pound, 2006:7). Þetta styður við frásögn 

móðurinnar hér á undan. Að barn geti greint að eitt dót vantar og að það geti tengt saman 

fjölda trommuslátta við fjölda á dóti. Hér er barnið þá farið að skilja fjölda og getur vel hafa 

sýnt undrun þegar vantaði allt í einu eitt dótið. Pound (2006) fjallar einnig um rannsóknir sem 

segja að töluþroski sé ekki það eina sem börn öðlist við að greina þessa hluti í sundur heldu 

stuðli verkefnin einnig að heilaþroska (Pound, 2006:8). Það ætti ekki að koma á óvart að 

stærðfræðiverkefni stuðli að þroskun heilans enda oft talað um stærðfræði sem heilaleikfimi. 

 Frá því börn eru mjög ung og eru á gólfinu að reyna að teygja sig í hlut sem er rétt hjá 

þeim eða bara þegar þau eru að grípa í tærnar eru þau að læra um fjarlægð (Pound, 2006:8). 

Þegar þau eru að reyna að ná hlutum sem er rétt hjá fara þau að læra að skríða. Þegar þau eru 

að læra að labba læra þau að meta fjarlægð milli hluta sem þau ætla að reyna að komast á 

milli. Eins eru þau að læra á fjarlægðina þegar þau eru að leika með bíl og eru að keyra á vegg 

eða rétt hjá tám á einhverjum. Smábarn getur öðlast góða skilning á fjarlægð með stuðningi 

og reynslu (Pound, 2006:8-9). 

 Fljótlega eftir að börn læra að tala fara þau að nota töluorð. Fyrst geta þau farið að 

nota töluorð yfir lítið magn þar sem um er að ræða eitthvað þrennt eða minna. Þau endursegja 

tölurnar í talnaröðinni og telja eins og þeim hefur verið kennt. Seinna fara þau að nota töluorð 

til að telja hluti sem eru í ákveðnum ramma. Á leikskólaaldrinum fara flest börn að skilja 

meginreglu þess að telja. Þá er verið að tala um að barn áttar sig á því að sami hluturinn getur 

aðeins verið talinn einu sinni, að það verði að telja eftir ákveðinni reglu, það er að segja að 

það má ekki breyta talnaröðinni (Jordan, Glutting, Ramineni, og Watkins, 2010:182). 
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4. Stærðfræði í lífi barna á aldrinum 3-6 
 

Börn á aldrinum 3-5 ára virðast ekki mikið velta fyrir sér tölum að eigin frumkvæði. Ef þau 

hinsvegar sjá fullorðinn einstakling skoða talnastærðir fara þau að gera eins. Áhugi hinna 

fullorðnu kveikir áhuga barnanna. Skilningur barna og þroski byggist á að stærðfræði sé notuð 

í þeirra daglega lífi (Pound, 2006:11). Sarama og Clements (2009) fjalla um mikilvægi 

stærðfræði þroska á fyrstu árunum. Þau tengja hann öðrum þroskaþáttum og benda á að hann 

hafi bæði áhrif á stærðfræðinám og lestrar getu barna seinna meir. Fyrirmyndir fullorðinna 

hvað varðar stærðfræði í daglegu lífi eru mikilvægar fyrir frekara stærðfræðinám og lestur.  

Skilningur barna vex á aldrinum 3 -5 ára og geta þau farið að nota tákn, sem eru ekki 

alltaf þau sem við þekkjum heldur eitthver sem þau búa til eða nota frá nær umhverfi sínu. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að börn gera sér tákn til þess að muna tölur. Þetta sýnir að börn 

geta munað tölur og notað ef það er einhver merking á bakvið tölurnar (Pound, 2006:12). Sum 

börn geta greint á milli tölustafa og bókstafa, jafnvel þó þau viti ekki hvort standi fyrir hvað. 

Börn hafa fyllt út blað í bönkum og sett stafi þar sem skrifa á og tölustafi í dálkinn fyrir 

tölurnar (Pound, 2006:12). Þetta sýnir okkur að það er ekki ómögulegt fyrir barn að skilja tákn 

svo framalega sem því finnst það tákna eitthvað. Þetta gætur þýtt að táknin sem við þekkjum 

séu of flókin en þegar börnin finna sín tákn þá skilja þau við hvað er átt eða hvaða tölu þau 

ætluðu að muna. 

Samkvæmt Copley (2000:4) kemur það grunnskólakennurum oft á óvart hversu mikið 

börn vita um stærðfræði þegar þau komu í grunnsskóla. Máli sínu til stuðnings skrifaði hann 

upp samtal milli kennarans Ms. Wright og hins 3ja ára Jeffrey, samtalið er svona: 

Ms. Wright: Segðu mér frá nýju kubbunum. Hvað kallar þú þá? 

Jeffrey: Kubba í mismunandi formum. 

Ms. Wright: Hvað geturðu sagt mér um þessa mismunandi form? 

Jeffrey: Þessi guli er stjarna. Þessi blái er þríhyrningur. 

Ms. Wright: Vá! Hefur þú einhvertímann séð þessi form áður? 

Jeffrey: (andvarpar hátt) Já, á húsinu mínu, húsinu ömmu, húsinu pabba, úti. 

Ms. Wright: Eru öll þessi form á húsum hjá öllum? 

Jeffrey: Nei, (tekur upp appelsínugulan hring) Þessi er eins og körfuboltinn hans Dee frænda, 

en (grettir sig) en hann skoppar ekki upp og niður. Þessi er eins og pitsu sneið (bendir á 

rauðfjólubláa kubb sem er sneiðar-laga), þessi er borð (bleikur hringur), þessi er uppáhalds 

bókin mín (rétthyrndur kubbur). 

Jeffrey fer að skilja kubbana að í tvo flokka – fimm form öðru megin og eitt form hinu megin. 

Stjörnu laga kubburinn einn og hinir – þríhyrningur, ferhyrningur, pitsa sneið, hringurinn og 

rétthyrningurinn- eru saman í hrúgu. 
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Ms. Wright: Af hverju settir þú stjörnuna á annan stað? 

Jeffrey: (með djúpu, löngu andvarpi sem hljómaði eins og hann hafði misst þolinmæðina) 

Þessir eiga heima í húsum og þessi (stjarnan) ekki. Hún á heima á himninum! 

(Copley, 2000:4-5[mín þýðing]). 

Af þessu stutta samtali er hægt að sjá hvað þriggja ára strákur veit mikið um form og hvar þau 

er að finna í umhverfi hans. Einnig hvernig hann gat sett þau í tvo flokka eftir því hvar þau 

finnast en flokkana bjó hann til sjálfur. 

Þegar börn um 3ja ára eru að teikna fjölskylduna sína gera þau oft ekki greinamun á 

stærð og gera sig jafnvel stærst. En um 4ra ára fara þau að gera greina mun og gera þá pabba 

stærstan, svo mömmu og sjálfan sig minnst (Pound, 2006:12-14). Börn fara sem sagt að gera 

greinamun á stærðum um fjögurra ára aldur og geta fært það yfir á teikningar sína. Þau sýna 

þannig fram á skilning á stærð með því að gera pabba stærstan og sig minni en foreldrana. 

Um 4ra ára aldur byrja börn að telja vilja og telja allt. Pound (2006) vitnar í Gardner 

sem segir að börn á þessum aldri séu að leita allstaðar að tölulegum sönnunum. Þau séu til 

dæmis að telja nótur í lagi eða tölur þegar þau teikna föt á fólk (Pound, 2006:12). Börn geta 

skilið ótrúlega mikið um tölur og magn á þessum aldri. Pound (2006) segir frá 4ra ára barni 

sem vildi vita hvað mörg hár voru í naglabursta. Móðir barnsins benti því á að telja hárin í 

einum kjarna, telja svo kjarnanna. Þannig að ef hárin eru 36 í hverjum kjarna og kjarnarnir eru 

8, þá eru 8 kjarnar og í hverjum þeirra 36 hár. Barnið sýndi seinna að það skildi það sem 

móðir þess hafði sagt með því að þegar það var að telja dótið sitt að það hefði sex hluti og 

kjarnarnir voru tveir, það er að segja barnið hafði tvisvar sinnum sex hluti og sagði þá að það 

hefði tvo kjarna og sex dót í hverjum þeirra (Pound, 2006:12-13). Hér yfirfærir barn 

stærðfræðilegar upplýsingar frá móður sinni. Það yfirfærir tölur frá því að verafjöldi hára úr 

naglabursta yfir á dótið sitt og notar aðrar tölur, þannig að það sýnir skilning á því sem 

móðirin útskýrði fyrir því. 

Samkvæmt Fosnot og Dolk (2001:31-35) eiga 4ra ára börn oft erfitt að skilja fjölda. 

Þau telja rétt en átta sig ekki á fjöldanum á bak við töluna. Þau taka dæmi um barn sem er 

beðið um að telja sex birni í spili, það telur einn, tveir, þrír, fjórir, fimm, sex. Þegar barnið er 

svo spurt hvað eru þetta þá margir birnir segir það einn. Þetta er Mia sem talað er um hér. 

Seinna eru Mia og Andrea að spila saman. Andrea er þar með fjóra birni, tveir eru grænir og 

hinir tveir gulir. Mia er með þrjá græna birni. Þær geta báðar talið sína birni. Þegar þær eru 

spurðar hvor hafi fleiri birni segir Andrea að hún hafi fleiri. Þá eru þær spurðar hvor sé með 

fleiri græna birni segir Mia að það sé hún. Þá skiptir Andrea sínum gulu fyrir græna og segir 
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nú er ég með fleiri græna. Hér eru þær að bera saman tölur frá tveim upp í fjóra án þess að 

vera að telja (Fosnot og Dolk, 2001:31-35). Hér sjáum við að börn geta borið saman tölur og 

þekkt aftur fjöldann þegar tölurnar eru frá einu upp í fjóra en þegar komið er hærra fara þau 

að rugla þessu saman. Þau skilja betur lægri tölurnar. Stúlkurnar gátu borið þær saman en Mia 

gat áður ekki sagt hvað birnir voru margir þó svo að hún hafi talið þá upp í sex. Þetta segir 

okkur að börn geta borið saman tölur en ekki endilega áttað sig á að síðasta talan sem barnið 

telur segir til um fjölda hluta. 

Börn fara að læra um magn um 4ra ára aldur, það er að segja að þau geta farið að 

greina á milli hvort það er meira eða minna í hvoru glasi ef tvö eru sett hlið við hlið með 

mismunandi magni (Jordan, Glutting, Ramineni, og Watkins 2010:182). Andrews (1999) 

segir frá fjögurra ára stelpu sem var að púsla nýtt púsl. Þegar hún var að reyna að raða 

kubbunum í púslið aftur fannst henni eins og kubbarnir væru fleiri en þegar hún tók þá úr 

púslinu. Þetta varð til þess að hún hélt að það væri ekki hægt að koma þeim fyrir aftur í 

púslinu (Andrews, 1999). Barn sem eru um fjögurra ára aldur gera sér grein fyrir því hvað er 

meira og hvað er minna þegar það sér tvo hluti þar sem munur er á magni. Hins vegar gerir 

barnið sér ekki grein fyrir því að þó að lögun breytist, eins og þegar búið var að sturta 

kubbunum úr púslinu, að magn kubbana sé það sama. Þar sem þeir virka fleiri vegna þess að 

þeir taka meira pláss á borðinu heldur en þegar þeir eru í púslinu. 

Pound (2006) fjallar um skilning barna á tölum og því að bæta við þær. Hún vitnar í 

Martin Hughes en hann segir meðal annars að börn rugli ekki saman fjölda og lengd. Hann 

segir börn séu hæf til að nota tölur með sínu skilningi. Pounds vitnar einnig í samtal sem 

Hughes átti við tvö 4ra ára börn. Í samtalinu er Hughes að spyrja um hvað sé þrír og einn í 

viðbót. Það barn sem hann spyr verður ringlað og segist ekki skilja. Það skilur heldur ekki 

þegar hann endurtekur sömu spurninguna. Þá spyr Hughes: ,, hvað eru tveir fílar og einn í 

viðbót?“. Hitt barnið svarar: ,,þrír“. Þá spyr Hughes: ,, hvað eru tveir gíraffar og einn í 

viðbót?“. Sama barn svarar: ,,þrír“. Hughes spyr þá: ,, svo, hvað er þá tveir og einn í viðbót?“. 

Þá svara barnið: ,, sex?“. Þetta sýnir að barn getur reiknað ef það hefur eitthvað áþreifanlegt 

til að hugsa um (Pound. 2006:15-16). En þegar talað er aðeins um tölur finnst því erfitt að átta 

sig á fjölda, hvað á það að bæta við.  

Börn um fimm ára hafa oftast öðlast færni í stærðfræði sem felst í því að geta talið, 

geta borið saman, geta flokkað eftir eiginlegum, geta mælt, raðað eftir t.d. stærð eða öðrum 

eiginleikum og notað brot (Park, Chae og Boyd, 2008:157). 
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Um 6 ára aldur fara börn að skilja að talaröðun felur í sér að eftir því sem hærra er 

komið, því meira magn tákna tölurnar. Þau skilja að tala sem er fyrir ofan aðra tölu er þar af 

leiðandi stærri og eins að tala sem er á undan er lægri. Sem dæmi þá er 2 stærra en 1 og 2 er 

minna en 3 (Jordan, Glutting, Ramineni, og Watkins, 2010:182). 
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5. Leikur og stærðfræði 
 

Þegar börn leika sér nota þau stærðfræði. Hér verður fjallað um stærðfræði í frjálsum leik 

barna. Þá verður fjallað um stærðfræði í borð- og teningaleikjum. Síðan verður fjallað um 

stærðfræði í kubbaleik barna.  

 

5.1 Frjálsleikur 

Clements og Sarama (2005) fjalla um það að rannsakendur sem hafa rannsakað stærðfræði í 

frjálsum leik barna hafi skipt birtingu stærðfræðinnar í leik í 6 flokka eftir því hvernig börnin 

nota stærðfræðileg viðfangsefni, flokkarnir eru: 

1. Flokkun. Í því felst að flokka saman eftir eiginleikum eða raða hlutum. Dæmi um 

þennan flokk er þegar barn nær í plast skordýr og byrjar á því að flokka þau eftir 

tegund og flokkar svo hverja tegund eftir lit (Clements og Sarama, 2005:38). 

2. Hugtök yfir stærð. Í því felst að verið er að lýsa eða bera saman stærðir hluta. Dæmi 

um þennan flokk er þegar barn kemur með dagblað að borði þar sem dagblaðið á að 

hylja borðið, þá segir annað barn að dagblaðið sé ekki nógu stórt til að hylja borðið 

(Clements og Sarama, 2005:38). 

3. Upptalning. Í því felst að nota töluorð, telja, þekkja aftur fjölda hluta en einnig er það 

að lesa að skrifa tölur. Dæmi um þennan flokk er þegar börn eru að teikna fjölskyldu 

sína og ræða á meðan hvað þau eigi mörg systkini og hvað systkinin eru gömul 

(Clements og Sarama, 2005:38). 

4.  Hreyfi færanlegt. Í því felst að setja hluti saman og taka þá í sundur. Einnig að skoða 

hreyfingu hluta. Dæmi um þennan flokk er þegar barn fletur út leir sem var kúla og 

gerir disk, sker svo diskinn niður þannig að á er hann orðin pitsa (Clements og 

Sarama, 2005:38).  

5. Mynstur og form. Í því felst að þekkja eða búa til mynstur eða form. Einnig að 

rannsaka rúmfræðilegan skilning. Dæmi um þennan flokk er þegar barn perlar sér 

hálfsfesti og gerir tvo liti til skiptist og þannig kemur mynstur í hálsfestina (Clements 

og Sarama, 2005:38). 
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6. Rúmfræðileg frásögn. Í því felst að lýsa eða teikna staðsetningu eða stefnu. Dæmi um 

þennan flokk er þegar börn eru að leika í dúkkuhúsi. Eitt barnið setur þá sófann hjá 

glugganum en annað barn færir hann í miðja stofuna og segir að sófinn eigi að vera 

fyrir framan sjónvarpið (Clements og Sarama, 2005:39). 

Díana Sigurðardóttir (2011) fjallar um rannsókn sem gerð var með börnum frá fjögurra 

til fimm ára sem voru í frjálsum leik. Rannsóknina gerðu Ginsburg, Inoue og Seo árið 1999. 

Níutíu börn tóku þátt í rannsókninni. Skoðað var hversu oft stærðfræði kæmi upp þegar þau 

væru að leika sér. Þau skoðuðu einnig hverskonar stærðfræði það væri sem upp kæmi. Í 

rannsókninni voru notuð myndbönd og voru teknar upp 15 mínútur af hverju barni í leik. Þar 

kom í ljós að 88% barnanna notuðu að minnsta kosti einu sinni stærðfræðitengda athöfn í 

leiknum (Díana Sigurðardóttir, 2011:38).  

Til að skoða betur var stærðfræðiathöfnunum skipt niður í flokka og voru það þeir 

sömu og fjallað er um hér að ofan. Niðurstöðurnar voru þær að flest börnin notuðu stærðfræði 

líkt og talað er um í flokk númer 5 eða í 21% tilfella. Næst á eftir kom flokkurinn númer 2 eða 

í 13% tilfella. Þá kom flokkur númer 3 eða í 12% tilfella. Næst kom flokkur númer 4 eða í 5% 

tilfella. Og svo var það flokkur númer 6 eða í 4% tilfella. Síðastur kom flokkur númer 1 eða í 

2% tilfella (Díana Sigurðardóttir, 2011:39). Samkvæmt rannsókninni var ekki munur milli 

kynja en aldur skipti hinsvegar máli. Eldri börnin léku sér oftar í stærðfræði tengdum leikjum. 

Leikirnir tengdust þá tölum, mynstrum og formum oftar en hjá þeim yngri (Díana 

Sigurðardóttir, 2011:39). 

 

5.2 Borð- og teningaleikir 

Næstum því allir borðleikir, sem ganga út á að færa peð eða spilahluti á milli reita er hægt að 

nota í stærðfræðilegum tilgangi. Borðleikir geta bæði verið keyptir frá verksmiðjum og 

heimatilbúin borðspil. Með borðleikjum má efla skilning barna og stærðfræðiþroska. Þar er 

hægt að spyrja spurninga á boð við: ,, hvað áttu að fara marga reiti“ eða ,,hvað ertu komin 

með marga spilahluti“, sé þeim safnað (Fosnot og Dolk, 2001:38). Dæmi um borðleiki eru 

spil á borð við slönguspil, tafl, lottó og bingó. 

 Það eru til mörg teningaspil sem fá börn til að velta fyrir sér stærðfræðilegum hlutum. 

Teningaleikir geta einnig verið gerðir til þess að börn vinni með stærðfræði. Til eru 
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teningaspil, sem eru einhverskonar útgáfa af bingó. Börnin eru með tvo teninga og spjald. Á 

spjaldinu eru raðir til að setja kubba á. Fyrsta röðin er fyrir einn kubb, næsta tvo og þannig er 

það alveg upp í tíu. Börnin kasta teningunum og eiga að leggja saman ef þau fá 6 og 4 og er 

það sama sem 10. Þá geta þau setta kubbana og fyllt röðina fyrir 10 eða skipt á milli og fyllt 8 

og 2. Þriðji möguleikinn væri að skipta þeim í 2,2,3 og 3. Sá sem er fyrstur að fylla spjaldið 

fær bingó (Fosnot og Dolk, 2001:38). Hér er hægt að sjá að það er mikil stærðfræði fólgin í 

því að vinna með teninga enda snúast þeir um tölur. Teningaleikir eru þeir leikir sem 

innihalda tening eða tenginga. Þetta geta verið spil eins og lúdó, slönguspil, ævintýraland og 

yatsí. 

 

5.3. Kubbaleikur 

Færni í stærðfræði á borð við að bera saman, flokka, telja, mæla, röðun og að notkun brota er 

dæmi um það sem barna lærir á meðan það leikur sér með kubba. Til þess að barn öðlist þessa 

færni þarf það að leika með mismundi gerðir af kubbum. Þegar kennarar eru meðvitaðir um 

hversu mikilvægir kubbleikir er geta þeir farið nota þá til að kenna börnunum stærðfræði í 

gegnum leik. Kubbaleikur veitir hvað eftir annað tækifæri fyrir kennara til að kenna börnum 

stærðfræði í gegnum leikinn þar sem kennari grípur inn í eftir mismunandi leiðum (Park, Chae 

og Boyd, 2008:157-158). Með kubbaleik má kenna börnum ýmislegt eins og um stæðir og 

flokkun. Einnig geta þau æft sig í að telja og velt fyrir sér fjölda.  
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6. Leikföng og stærðfræði 
 

Til eru mörg leikföng sem byggja á stærðfræði. Mörg þeirra kenna barninu óformlega 

stærðfræði eins og fjallað hefur verið um í fyrri köflum. Hér á eftir kemur umfjöllun um 

nokkur þeirra en listinn er ekki tæmandi. Hér verður fjallað um kubba. Til eru margar gerðir 

af kubbum má þar nefna einingakubba og Lego (e) kubba. Þá verður fjallað um nokkur spil 

sem hægt er að spila með spilunum 52 og reyna á stærðfræðilega þætti, enda byggja þau á 

tölum. Að lokum verður fjallað um önnur stærðfræðileg leikföng eins og perlur og formkúlu. 

Markmiðið er að gefa leikskólakennurum og starfsfólki leikskóla hugmynd um á hve 

fjölbreyttan hátt er hægt að vinna með efnivið sem er til í flestum leikskólum. Þó svo að hér sé 

aðallega stærðfræðilegum hluta þeirra lýst.  

 

6.1. Kubbar 

Til eru margar gerðir af kubbum. Má þar nefna tré kubba, sem geta verið kubbar eins og 

Einingakubbar og plast kubbar eins og Lego (e). Í næstu köflum verður fjallað um þessa 

gerðir kubba og möguleika þeirra í leikskólastarfi.. 

6.1.1 Einingakubbar 

Carolin Pratt hannaði kubba sem heita einingakubbar. Pratt var frá Bandaríkjunum (Ásta 

Egilsdóttir, 2012a). Markmið hvers skóla var að hennar mati að vera að skila af sér 

einstaklingum sem væru virkir í hugsun og gjörðum. Einstaklingum sem myndu breyta 

samfélaginu til hins betra. Þegar Pratt var að hanna einingakubbana hafði hún það að 

leiðarljósi að börnin ættu að fá efnivið sem þau gætu notað án leiðsagnar eða stjórnunar. Með 

kubbunum áttu þau að fá tækifæri til að endurskapa nánasta umhverfi sitt og gera uppgötvanir 

í gegnum sköpun sína (Ásta Egilsdóttir, 2012a). Einingakubbarnir eru búnir úr ómáluðum 

viði, oftast hlyn eða álmi. Hlutföll kubbana eru stærðfræðileg og eru þeir af ýmsum gerðum 

og stærðum. Þeir geta verið brot af tiltekinni einingu eða hluti úr grunnkubbi einingakubbanna 

sem nefnist einingakubbur. Þá geta kubbarnir verið margfeldi af einingarkubbinum (Guðrún 

María Sæmundardóttir, 2011:33). Heilt sett af einingakubbum inniheldur 720 kubba og er 
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ætlað til notkunar í skólum. Til er heimilisútgáfa af kubbunum,sem inniheldur 53 kubba 

(krumma.is, [án árs]). Í næstu köflum er fjallað um stigskiptingu leiks með einingarkubba en 

bent á að sama eða svipuð stigskipting á sér stað með leik með margskonar kubba. 

 

6.1.1.1 Stigskipting leiks 

Þegar börn byggja úr einingakubbum fara þau í gegnum stigskipta þróun. Þessi þróun er í 7 

stigum. Það skiptir ekki máli hvað börnin eru gömul þegar þau kynnast kubbunum þau fara í 

gegnum þessi stig. Eldri börn fara hraðar í gegnum stigin. Einstaklingsbundið er hversu mikla 

áherslu barnið leggur á hvert stig. Á öllum stigunum eru endurtekningar áberandi og öðlast 

barnið þannig meiri skilning á möguleikum kubbanna. Það sem barn lærir á fyrri stigum 

sameinast á því næsta og verða því vinnubrögðin flóknari og tæknilegri eftir því sem komið er 

á hærra stig (Ásta Egilsdóttir, 2012b).  

Á fyrsta stigi er barnið að kynnast kubbunum. Það gerir barnið með því að fara með 

kubbanna á milli staða, stafla þeim á óreglulegan hátt, og nota mismunandi form. Eftir því 

sem börnin eru eldri þegar þau kynnast kubbunum því fljótari eru þau í gegnum þetta stig 

(Ásta Egilsdóttir, 2012b).  

Á öðru stigi byrjar byggingaferlin. Þá fara börnin að raða kubbunum á mismunandi 

vegu. Ýmist lárétt, þá raða þau kubbunum hlið við hlið, eða lóðrétt, þá byggja þau upp 

lóðréttar byggingar. Endurtekningar eru áberandi á þessu stigi, þær sjást í því að taka einn 

kubb í einu og leggja hann við bygginguna. Með endurtekningunni fer að koma mynstur. Það 

verður tenging milli raða og turna. Börnin uppgötva veggi og gólf í gegnum byggingarnar. 

Gólfið uppgötva þau þegar þau leggja kubbanna hlið við hlið um leið og kubbarnir mynda 

gólf. Þau uppgötva veggi þegar þau raða kubbunum upp á rönd hlið við hlið (Ásta Egilsdóttir, 

2012b).  

Þriðja stigið er þegar þau fara að gera brú. En þá stilla þau upp tveim kubbum og hafa 

þá samhliða. Börnin brúa svo bilið með þriðja kubbinum. Sú þraut að hafa rétt bil á milli 

kubbanna tveggja svo að brúin haldist getur verið erfið og oft þurfa börnin að gera margar 

tilraunir áður en þeim tekst að láta brúna standa (Ásta Egilsdóttir, 2012b).  
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Á stigi fjögur fer barnið að raða kubbunum þannig að það afmarki svæði. Eins og áður 

þá er mikil endurtekning og með henni verða til alls konar hyrningar. Hér eru börnin enn að 

kljást við efniviðinn og möguleika hans (Ásta Egilsdóttir, 2012b).  

Þegar komið er á fimmta stigið hafa börnin kynnst eiginleikum kubbana og 

möguleikum efniviðarins mjög vel. Þau hafa kynnst kubbunum það vel að þau eru farin að 

geta gert tilraunir með þá. Nú bætist við mynstur og samhverfa við tækni og 

byggingarmynstur fyrri stiga. Börnin fara að nota fleiri gerðir af kubbum til að ná settu 

markmiði og ímyndunaraflið fær að njóta sín. Hversu stöðugar byggingar þeirra verða byggist 

á skilningi þeirra og byggingaaðferðum. Í aðferðum sínum takast þau á við burðarþol og 

jafnvægi. Með endurteknum tilraunum auka börnin stöðugt færni sína á sviði burðarþols og 

jafnvægis (Ásta Egilsdóttir. 2012b).  

Á sjötta stiginu fara börnin að ákveða fyrirfram hvað þau ætla að byggja og tengist það 

þá því hlutverki sem byggingin fær í lokin, í tengslum við hlutverkaleik sem börnin fara í 

þegar búið er að byggja. Börnin gefa byggingunum heiti í samræmi við það sem þau byggja. 

Á stigunum að undan gáfu þau byggingunum nafn en oft voru heitin ekki í samræmi við 

útlitið (Ásta Egilsdóttir, 2012b).  

Á sjöunda og síðasta stiginu er hlutverkaleikurinn farinn að verða algengari og eykst 

eftir því sem geta barnanna eykst í kubbastarfinu. Efnið er ekki lengur stjórnandi aðstæðna 

eins og á fyrri stigum. Börn fá útrás fyrir tjáningarþörfina og fara byggingarnar að standa fyrir 

eitthvað ákveðið og getur endurspeglað reynslu barnanna. Börnin byggja oft hvert fyrir sig en 

leikurinn getur verið sameiginlegur og grundvallast á samskiptum þeirra. Nú fara þau líka að 

gera kröfur um að fá annað dót eða aðra hluti inn í leikinn til að skilgreina hann nánar hverju 

sinni (Ásta Egilsdóttir, 2012b). 

6.1.1.2. Stærðfræði í einingakubbunum  

Það er mikil stærðfræði í einingakubbunum. Stærðfræðilegir eiginleikar þeirra gera þá að 

hentugu námsefni fyrir börn í stærðfæði. Börnin fá tækifæri til pælinga á sviði stærðfræðinnar 

og læra einnig stærðfræðileg hugtök á meðan þau byggja úr kubbunum. Á meðan byggt er úr 

kubbunum er unnið með ýmis hugtök. Þetta eru t.d. hugtök eins og: ,,meira en“, ,,minna en“ 

og ,,jafnt og“. Börnin læra líka að tveir kubbar geta verið jafngildi eins. Þá læra þau líka 

fjöldahugtök, s.s. ,,margir“, ,,fáir“ eða ,,jafn margir“. Með einingakubbunum læra börnin líka 

á rými. Að þau hafa ákveðið rými til að byggja á og kubbarnir taka ákveðið rými. Þá þarf að 
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gæta þess að rekast ekki í byggingarnar sem búið er að byggja, sem eykur líkamsvitund 

barnanna (Ásta Egilsdóttir, 2012c). 

6.1.2 Lego (e) kubbar 

Lego (e) kubbar eiga að virkja sköpun barna þar sem þau koma með hugmyndir og hluti sem 

eru nýir fyrir þeim. Þau nota kerfisbundna sköpun en það er sköpun sem sameinar rökfræði og 

rökhugsun. Það á að vera gaman að skapa með Lego (e) kubbum. Börn eiga einnig að geta 

lært af því að byggja úr kubbunum. Börnin gera tilraunir, leika af fingrum fram og uppgötva. 

Kubbarnir eiga að hjálpa börnum að skilja og sjá hluti frá mismunandi sjónarhornum (Jensen, 

2011). Kubbarnir hjálpa til við að kenna börnum eins og talað er um í kafla 4.3 en þar er talað 

um færni sem börn geta öðlast á því að leika með kubba. Færni eins og að bera saman, flokka, 

telja og fleira. Við skoðun mína á kubbunum komst ég að Duplo Lego (e) kubbar eru þeir 

kubbar sem passa vel fyrir yngstu börnin. Þeir eru stórir þannig að þau geta ekki gleypt þá en 

geta skapað úr þeim það sem þau vilja. Einnig eru til minni kubbar en þeir henta börnum sem 

hætt eru að setja hluti í munninn. Til eru fleiri gerðir en þær eru frekar ætlaðar börnum sem 

eru eldri.  

 Lego (e) eru kubbar úr plasti og eru litaðir í mörgum litum. Þeir eru til í mögum 

stærðum og eru margskonar í laginu. Þeir eru t.d. ferhyrningslaga og eru þá eins og kassi. Þeir 

gera einnig verið með bogalínum. 

  

 

6.2 Spilin 52  

Í þessum kafla verður fjallað um spilin 52 sem koma inn á stærðfræðina. Með spilunum 52 

eru til margir spilaleikir og verður fjallað um sex þeirra hér. Spilaleikirnir eru Svartipétur, 

Langavitleysa, Veiðimaður, Þjófur, Lygi og Hundur. 

Þórarinn Guðmundson (1989) segir frá því að samkvæmt erlendum heimildum hafi 

spilin 52 komið hingað til lands á 16. öld en þau gætu hafa komið fyrr. Hann vitnar einnig í 

ferðabók Eggerts Ólafsonar og Bjarna Pálssonar en þar segir Þórarinn að draga megi þá 
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ályktun að spilin hafi verið alþekkt hér á landi um miðja 18. öld (Þórarinn 

Guðmundsson,1989:13-14). Samkvæmt Guðna Kolbeinssyni (1989) eru spilin 52 frönsk-

ensk. En þau hafa náð mestri útbreiðslu af þeim spilum sem gerð hafa verið. Gerðirnar voru 

með mismundi fjölda spila (Guðni Kolbeinsson, 1989:10). Gerðar hafa verið tilraunir til að 

breyta spilunum. Tilraunir á borð við að fjölga sortum og voru sortirnar þá fimm í stað þess að 

vera fjórar. Einnig hefur verið reynt að gera þau sporöskjulaga eða kringlótt í stað þess að 

hafa þau ferköntuð. Einnig hefur verið reynt að hafa þau í fjórum litum í stað þess að hafa þau 

aðeins í tveim, rauðum og svörtum, þessar tilraunir hafa allar mistekist (Guðni Kolbeinsson, 

1989:10).  

Spilin sem við þekkjum eru sem sagt 52 og eru í fjórum sortum en aðeins tveimur 

litum. Sortirnar eru hjarta, spaði, tígull og lauf. Hjartað og tígulinn eru rauð en spaðinn og 

laufið er svart. Það eru 13 spil í hverri sort. Mannspilin eru 3 í hverri sort, kóngur, drottning 

og gosi. Svo eru tíu spil en þau heita ás, tvistur, þristur, fjarki, fimma, sexa, sjöa, átta, nía og 

tía. Til eru margskonar barnaspilaleikir en hér verður fjallað um nokkra þeirra sem talað er um 

í bókum Þórarins Guðmundssonar (1989) og Guðna Kolbeinssonar (1989). Barnaspil eru spil 

sem börn eiga auðvelt með að læra og eiga börn jafn góða sigurmöguleika og fullornir 

(Þórarinn Guðmundsson, 1989:15). Þegar talað er um að vera í forhönd er það sá sem á að 

byrja og er hægra megin við þann sem gaf. Að spilin liggi á grúfu er verið að meina að þau 

liggi þannig að spilarar sjái ekki um hvaða spil er að ræða. Spilin gefa bæði tækifæri til að 

vinna með stærðfræði og auðvitað líka félagsfærni. En telja má að þau samskipti sem eru í 

kring um spil styrki félagslega þætti eins og félagsfærni og samvinnu barna.  

6.2.1. Svartipétur 

Öll spilin eru notuð nema laufa gosinn og spaðagosinn sem er kallaður svartipétur (Þórarinn 

Guðmundsson, 1989:17, Guðni Kolbeinsson, 1989:20). Gefið er eitt spil í einu þangað til 

spilin eru búin. Það skiptir ekki máli þó svo að einhver sé með fleiri spil en annar. Síðan 

skoðar hver sín spil og tekur úr og leggur á borðið, samstæður eru eins og tvo ása eða tvo 

þrista og svo framvegis. Eina spilið sem ekki má setja í samstæðu er svartipétur (Þórarinn 

Guðmundsson, 1989:17, Guðni Kolbeinsson, 1989:20). Samkvæmt Þórarni (1989) á sá sem 

situr á vinstri hönd þess sem gefur að byrja og draga hjá viðkomandi. En Guðni (1989) talar 

um að sá sem á að byrja, eins og það sé val, en talar um að berst sé að ákveða að sá sem er í 

forhönd eigi að byrja. En sá sem er í forhönd er sá sem er hægra megin við þann sem gaf. 
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Spilið snýst um það að draga eitt spil í einu hjá næsta manni og reyna að fá samstæður. Þegar 

spilin klárast hjá hverjum og einum vinna þeir sem ná að klára án þess að enda með 

svartapétur. Það er aðeins einn sem tapar og það er sá sem endar með svartapétur (Þórarinn 

Guðmundsson, 1989:17-18, Guðni Kolbeinsson, 1989:20-21). Hægt er að breyta svartapétri 

með því að hafa jóger fyrir svartapétur eða draga eitt spil úr án þess að nokkur sjái hvaða spil 

það er og þá veit engin hvaða spil er svartipétur fyrr en einhver einn er eftir með eitt spil 

(Þórarinn Guðmundsson, 1989:18, Guðni Kolbeinsson, 1989:21). 

 Þegar verið er að spila svartapétur er verið að para saman og með því að vera að leita 

af samstæðum. Einnig er verið að vinna með tölurnar þar sem þær eru á spilunum. 

6.2.2. Langavitleysa 

Í lönguvitleysu er öll spilin 52 notuð og er hún tveggja manna spil. Áður en er gefið er dregið 

eitt spil og liturinn sem kemur upp er tromplitur. Spilunum er skipt á milli og halda báðir 

spilarar spilunum sínum á grúfu, það má ekki kíkja á spilin né breyta röðun þeirra. Sá sem er í 

forhönd byrjar og setur út efsta spilið sitt og svo setur hinn efsta spilið sitt ofan á það og svona 

gengur það til skiptist. Þegar upp kemur tromp á sá sem á ekki tromp að setja ofan á það spil. 

Mismunandi mörg eftir því hvaða trompspil kemur upp. Ef trompið er ás gefur hann fimm 

spil, ef um er að ræða kóng eru það fjögur spil, drottning er 3 spil, gosi 2 og eitthvað af hinum 

spilunum er 1 spil. Sá sem á trompið fær öll spilin sem komin voru út og setur þau á grúfu 

undir bunkann sinn. Svona gengur þetta þar til annar spilarin er búin að tapa öllum spilunum 

og þá hefur hinn unnið (Þórarinn Guðmundsson, 1989:24-25). 

 Hér er t.d. verið að telja þegar talið er í hvað á að gefa mörg spil. Einnig er verið að 

finna rétt form á spilunum eða rétta sort sem er trompsortinn.  

6.2.3. Veiðimaður 

Í veiðimanni geta verið tveir til fimm spilarar. Notuð eru öll 52 spilin. Byrjað er að draga um 

það hver byrjar, sá sem dregur hæsta spilið byrjar. Síðan eru spilunum dreift á borðið. Hver 

spilari dregur fimm spil. Markmiðið er að safna fjórum eins spilum, t.d. fjórum ásum eða 

fjórum sexum. Sá sem byrjar fær að spyrja hvern sem er hvort hann eigi ákveðið spil, ef hann 
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á það lætur hann það af hendi og spyrill fær að spyrja aftur. Eigi hann það ekki segir hann 

,,veiddu“ og þá dregur hann eitt spil og næsti fær að spyrja. Þannig gengur það, en um leið og 

einhver fær fjögur spil eins setur hann þau niður í slag á borðið. Ef einhver klárar spilin af 

hendi dregur hann eitt spil úr hrúgunni, sumir hafa það 3. Haldið er áfram þar til ekkert spil er 

eftir til að draga en þá er haldið áfram án þess að dregið sé. Þegar allir spilarar eru búnir með 

spilin sín eru slagirnir taldir og sá sem hefur flesta slægi vinnur (Þórarinn Guðmundsson, 

1989:19-20). Í bókinni eftir Guðna Kolbeinsson (1989:14-16) segir hann frá spili sem hann 

kallar Fernu. Munurinn á því og veiðimanni hér að ofan er ekki mikill. Það er þó tekið fram í 

Fernu að sá sem spyr um spil verður að minnsta kosti að eiga eitt slíkt spil á hendi.  

 Hér er verið að para saman fjóra og fjóra og það þarf að þekkja spilin sem og sortirnar 

til þess að geta spurt hvað hinir eiga. Hér er líka unnið með magn því sá sem hefur flesta slagi 

vinnur. 

6.2.4. Þjófur 

Þjófur er tveggja manna spil og eru öll 52 spilin notuð. Þegar gefið er á að gefa hvorum 

spilara tvö spil á grúfu. Leggja svo tvö á milli þeirra þannig að það sjást hvaða spil þetta eru. 

Næst er spilurum gefin önnur tvö og einnig bætt við tveim í miðjuna. Þetta þýðir að hvor 

spilari er með fjögur spil á hendi og fjögur liggja á borðinu. Bunkinn er geymdir til hliðar og 

nú er byrjað að spila. Sá sem ekki gaf byrjar. Ef hann á jafn hátt spil og er í borðinu þá hirðir 

hann það með því að leggja það ofan á spilið á borðinu og setur það í bunka fyrir framan sig, 

þannig að hægt sé að sjá hvað spil þetta eru. Þá á hinn að gera ef hann á spil á hendi sem er 

jafn átt og eitthvað á borðinu getur hann tekið það eins og mótspilari gerði. Hann getur einnig 

tekið bunkann af mótspilara eigi hann jafn hátt því spili, þá er talað um að hann steli 

bunkanum. Ef tvo eða þrjú spil í borði eru jafn há spilinu á hendi má taka þau öll. Ef sá sem á 

að gera á ekki jafn hátt spil leggur hann eitt af sínum á borðið. Þegar spilarar eru búnir með 

spilin á hendi er gefið aftur uns allur bunkinn er búinn, sami gefur þar til bunkinn er búinn. Sá 

sem endar með stærri bunka vinnur (Þórarinn Guðmundsson, 1989:26-27).  

 Í þessu spili er verið að para saman eða finna jafn há spil. Einnig er verið að vinna með 

magn þar sem sá sem endar með fleiri spil vinnur. 
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6.2.5. Lygi 

Er spil fyrir þrjá eða fleiri. Notaður er einn spilastokkur séu spilarar færri en fjórir, en séu þeir 

fleiri en fjórir er betra að hafa stokkana 2. Spilunum er skipt á milli spilara þangað til spilin 

eru búin. Það skiptir ekki máli hvort allir spilarar séu með nákvæmlega jafn mörg spil. 

Markmiðið með spilinu er að reyna að losa sig við öll spil af hendi. Sá sem er í forhönd 

byrjar. Það má leggja út minnst eitt spil í einu en mest átta. Hann segir svo hvað hann leggur 

út en leggur spilin samt á grúfu. Hann segir kannski tveir ásar og leggur tvö spil niður. Næsti 

á þá að leggja niður tvista og segir hvað hann leggur niður marga, eins og sá fyrri má hann 

leggja frá einu spili upp í átta. Svona gengur þetta og þegar kóngurinn er komin er komið að 

ás aftur. Hvenær sem er má segja ,,Lygi“ en þá á sá sem setti út að sýna það sem hann lagði 

niður. Ef hann lagði niður það sem hann sagði tekur sá sem sakaði hann um lygi allan 

bunkann á borðinu, en ef hann var að ljúga verður sá sem laug að taka allan bunkann upp. 

Segi fleiri en einn ,,Lygi“ í einu, og hann var ekki að ljúga, tekur sá sem situr næst honum 

vinstra megin bunkann. Sá sem er fyrstur að losna við öll spilin af hendi vinnur (Guðni 

Kolbeinsson, 1989:14-15).   

 Hér er verið að vinna með magn þar sem það þarf að ákveða hversu mörg spil á að 

setja út. Börnin þurfa einnig að þekkja spilin þar sem þau þurfa að vita hvort er verið að ljúga 

eða ekki.  

6.2.6. Hundur 

Spilið hundur er þriggja manna spil það er þó hægt að spila það þó það séu tveir eða fjórir. 

Notaður er allur stokkurinn og er ásinn hæstur. Spilunum er skipt á milli spilara, ef þrír spila 

fær einn 18 spil en hinir 17. Þegar hundur er spilaður er skipst á að gefa til að það sé misjafnt 

hver er með fleiri spil í einu. Markmiðið er að losna við öll spilin af hendi. Sá sem er í 

forhönd byrjar. Hann setur út spil og svo verður næsti að setja út. Hann verður að setja hærra 

spil af sömu sort. Eigi hann ekki spil sem er hærra verður hann að taka upp spilið af borðinu. 

Ef hann á hærra er komið að þeim þriðja að gera og ef hann á hærra spil er slagurinn geymdur 

en ef ekki þarf hann að taka spilin upp af borðinu. Sá sem tekur upp úr borðinu byrjar næst að 

setja út. Ef enginn tekur upp er það næsti í röðinni sem gerir. Sá sem nær að losa sig fyrstur 

við öll spilin af hendi vinnur, en hinir tveir halda áfram þar til annar nær að klára allt af sinni 

hendi (Þórarinn Guðmundsson, 1989:25). 
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Það er einnig hægt að hafa þetta spil lengra en það heitir Langhundur. Það er 

frábrugðið hinu að því leyti að slagurinn er ekki tekinn heldur er farið annan hring og haldið 

áfram alveg þar til einhver þarf að taka og tekur hann þá öll spilin. Næsti í röðinni við þann 

sem tekur á þá að gera næst. Þannig er haldið áfram þar til einhver klárar af sinni hendi, hinir 

tveir halda þá áfram þar til einn er komin með öll spilin (Þórarinn Guðmundsson, 1989:26). 

Hér er verið að nota stærra en og minna en. Börnin þurfa að skoða hvort þau eigi 

eitthvað stærra eða eiga þau kannski bara eitthvað sem er lægra en viðkomandi spil. 

 

6.3. Annað 

Til er ýmiskonar efniviður og leikföng sem tengist stærðfræði hér eru nokkur nefnd til 

sögunnar. Hér verður skoðað í dótakassa sem eins og hálfsárs stelpa á. Þar er margt sem 

tengja má við stærðfræði. Ástæða þess að ég valdi að skoða dótakassann er hreinlega að hann 

er á mínu heimili og gefur sennilega ágætis dæmi um dótaskassa barna á sama aldri. 

6.3.1. Dótakassinn  

Það er til mörg leikföng sem hægt er að tengja við stærðfræðina. Við skoðun á dótakassa 

lítillar eins og hálfsárs stelpu kom í ljós að hún átti ýmist dót sem er stærðfræði tengt.. 

Formkúla er eitt af því sem fannst í dótakassanum en það er kúla sem er með götum 

sem eru eins og form í laginu. Form eins og hringur, þríhyrningur, ferhyrningur og fleira. Með 

kúlunni fylgja kubbar sem eru í laginu eins og götin. Barn sem leikur sér að kúlunni á svo að 

finna rétt gat fyrir hvern og einn kubb. Götin eru alls 12 og þegar allir kubbarnir eru komnir í 

er kúlan tekin í tvennt til að ná kubbunum úr. Hér er barnið að vinna með formin, stærð og 

lögun og kynnast þeim frá því að vera kubbur yfir í að vera gat í boltanum. Hún er að átta sig 

á að þrívíður hlutur fellur í tvívítt form. Formkúlan er sjálfleiðréttandi efniviður, hún byggist á 

því að barnið geti í raun ekki leyst verkefnið nema að fara með rétt form á réttan stað. Það 

krefst því mikillar rökhugsunar en líka þess a barnið átti sig á orsök og afleiðingu. það gerist 

ekki nema með mörgum tilraunum barnsins. Kosturinn er að barnið þarf ekki fullorðinn til að 

hjálpa heldur getur það fengist við verkefnið á eigin forsendum. 
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Krúsir fundust í dótakassanum en þeim er hægt að stafla eftir stærðum. Annað hvort 

er hægt að snúa þeim á hvolf og stafla þeim upp í turn þar sem stærsta krúsin er sett neðst og 

þeim staflað þar til sú minnsta lendir efst. Einnig er hægt að stafla hverri ofan í aðra. 

Krúsirnar eru 10 talsins. Hér er barnið að vinna með stærra og minna en. Krúsirnar eru 

sjálfleiðréttandi efniviður sem byggir á því að þroska stærðfræðilega rökhugsun barna.  

Tölustafir sem eru með segulstáli og hægt að setja á ísskáp eða annað seglað efni. 

Tölurnar eru frá núll og upp í níu og er tvær af hverri tölu í einu setti. Einnig eru merki fyrir 

samlagningu, frádrátt, deilingu og margföldun. Tölurnar má setja saman og búa til 

reikningsdæmi. Leikskólabörnum átta sig smá saman á að hægt er  raða þeim í rétta röð eða 

leyfa þeim einfaldlega að skoða og handleika tölurnar. 

Kubbar með mismunandi lögun sem verða að turni. Kubbarnir eru fjórir og hver 

þeirra hefur sína lögum. Stærsti kubburinn er ferningur, næst stærsti er sexhyrningur, næst 

minnsti er þríhyrningur og sá minnsti er kúla. Til þess að þeir verði að turni þarf að stafla 

þeim eftir ákveðinni röð, það er að segja að setja þann stærsta neðst og þann minnsta efst. Hér 

er verið að vinna með formin og stærðir.  

 

6.4. Formspilið mitt 

Í fyrra verknámi mínu valdi ég að vinna með stærðfræði með börnunum. Ákvað ég að vinna 

með form og sýna þeim hvað hægt væri að gera úr þríhyrningum og var það kveikjan af þessu 

spili. Þar sem við áttum að koma því sem við áttum að vinna með inn í sem flesta þætti 

leikskólastarfsins varð úr að fyrsti hluti þessa spils varð til. Börnin voru í hreyfingu og þar var 

spilið upphaflega spilað. Notaðir voru þríhyrningar og fékk hvert barn einn stóran þríhyrning. 

Einnig voru litlir þríhyrningar en fjórir litlir mynda einn stórnar ef rétt er raðað. Öðru megin á 

stór þríhyrningunum er hægt að sjá hvernig á að raða þeim, ef mjög ung börn eru að spila. 

Börnin eru með stóru þríhyrninganna öðru megin í sal, sem hreyfing fór fram í. Litlu 

þríhyrningarnir eru hinu megin í salnum. Svo hlupu börnin yfir salinn til að sækja einn 

þríhyrning í einu og raða á stóra þríhyrninginn allt þar til þau voru búin að fylla spjaldið. Þar 

sem ég tók þetta með í seinna verknámið og spilaði þetta spil fór ég að velta fyrir mér hvort 

það væri ekki hægt að bæta við formum og gera úr þessu meira spil.  
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 Spilið innihélt aðeins þríhyrninga til að byrja með. En nú er í því ferhyrningur, fjórir 

litlir og einn stór. Hringur og fjórum sinnum einn fjórði úr hring auk þríhyrninganna. Til að 

gera spilið aðeins meira krefjandi eru líka í því tígull og fjórir þríhyrningar sem mynda hann. 

Erfiðasti þátturinn er svo sex hyrningur sem hægt er að skipta í átta þríhyrninga. Spilið hefur 

nú aukið möguleikana frá því fyrst. Fyrir þau yngstu er hægt að nota ferningana og svo fara 

smám saman yfir í hin formin. Þegar um eldri börn eða börn sem eru farin að kunna vel 

auðveldari formin þ.e. ferninginn, þríhyrninginn og hringurinn er hægt að nota fleiri en eitt 

form í einu. Þannig gæti eitt barn verið með þríhyrning en annað með ferning. Þannig þarf að 

passa að taka rétt form. Síðar er hægt að nota formin tígul og sexhyrning en bæði þessi form 

skiptast í þríhyrninga.   

 Til að geta spilað spilið þarf að búa til formin. Skapalón af þeim eru í fylgiskjali 1. 

Fjöldi spjaldanna fer eftir fjölda barna sem eiga að spila í einu. Til að geta spilað þarf svæði 

þar sem börnin geta hlaupið um. Við spilun getur verið gott að hafa kennaratyggjó á litlu 

formunum til þau haldist á sínum stað. Það gerir spilið enn skemmtilegra að hlusta á tónlist á 

meðan spilað er. Svo er bara að leika með og læra á möguleika formanna.  
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7. Stærðfræði í barnabókum  
 

Til eru margar bækur sem hægt er að tengja við stærðfræði. Í kaflanum er fjallað  um nokkrar 

bækur sem tengjast stærðfræði á einn eða annan hátt. . Bækurnar voru valdar með 

leikskólaaldurinn í huga. Fjallað er um hvernig og um hvað bókin er. Höfunda er getið og 

útgefenda. Bækurnar sem um ræðir eru: Músahús Mikka - Ökuferðin, Kát Kríli 123, Hvað ertu 

stór?, Tölur, Lögun, Bækur fyrir byrjendur 123, Talnakver, Fyrsta talnabókin mín, 10 kátir 

kettlingar, Klukkubókin - Ég vil læra á klukku. 

 

7.1. Músahús Mikka - Ökuferðin 

Bókin Ökuferðin sem er um Mikka mús og félaga er frá Disney og höfundar er ekki getið. 

Edda gefur bókina út á íslensku. Bókin er harðspjalda flipabók og eiga börnin að læra margt á 

meðan lesið er fyrir þau. Spurningum er beint til barnanna um að finna eitthvað ákveðið á 

hverri opnu. Á einni opnunni eiga börnin að finna form á myndunum og þegar þau finna form 

á myndinni geta þau opnað flippa og sjá þá formið skýrt. Á annarri opnu á að finna dýr og 

telja frá 1 upp í 10. Söguþráðurinn er ökuferð sem Mikki mús, Mína, Andrés, Andrésína, 

Guffi og Plútó fara í. Hér er hægt að telja dýrin með þeim félögum og finna form ásamt því að 

rætt er um athafnir og liti. Hér er gaman að leita að formum í því sem Mikki og félagar eru 

með, til dæmis er dekkið á bílnum hringlaga og nestiskarfan er ferningur. Einnig að finna 

dýrin og telja þau. Það sem gerir bókina mjög skemmtilega eru fliparnir sem þarf að lyfta til 

að geta fundið dýrin sem á að telja.   

 

7.2. Kát kríli 123  

Bókin Kát kríli 123 er harðspjalda og er gefin út af forlaginu Unga ástin mín árið 2007. Bókin 

er þýdd, höfundur hennar er Proddy books og þýðandi er Unga ástin mín. Í bókinni er talið frá 

1 upp í 10. Á hverri opnu er fjallað um eina tölu og myndir til að telja. Efst er hægt að sjá 

töluna og tölurnar sem eru á undan, sem dæmi er á opnu fyrir fimm er 1, 2, 3, 4, 5 og stórt 

fimm er alveg lengst til vinstri til að leggja áherslu á fimmuna. Það er mynd á opnunni og er 

hún af fimm hvolpum. Á opnunum fyrir 8, 9 og 10 eru spurningar til barnanna um fjölda. 
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Þannig að þó að verið sé að fjalla um töluna t.d. 8 er líka spurt: ,,hvað eru rauðu bílarnir 

margir?“ en þeir eru 3. Bókin er með mjög góð til að kenna börnum að telja, þau sjá tölurnar 

og geta einnig talið það sem er á myndunum og áttað sig þannig á magninu sem hver tala 

stendur fyrir.  

 

7.3. Hvað ertu stór? 

Hvað ertu stór? Er bók úr röðinni sem heitir Skemmtilegu smábarnabækurnar. Bókin er úr 

þunnum pappír. Bókin er gefin út af bókaútgáfunni Björk árið 2008. Textinn er eftir Corinne 

Malvern og myndir eftir Barbara Lansa. Þýðandi er Björgvin E. Björgvinsson. Í bókinni er 

fjallað um stærðir og að vera minni eða stærri en eitthvað í umhverfi eða daglegu lífi lítils 

barns. Einnig er fjallað um að hafa verið minni og vera að stækka. Þessum hugtökum er 

skemmtilega komið fyrir í sögu þar sem barnið er í aðalhlutverki. Myndirnar eru fallegar og 

segja nánar til um það sem sagt er í textanum.  

 

7.4. Tölur 

Bókin Tölur í flokknum Skoða – benda – skilja. Þetta er þýdd bók og kom út á íslensku árið 

1991. Höfundur er Dorling Kindersly og íslenskun var gerð af Næst hf. Mál og menning gefur 

bókina út.Bókin er með harðri kápu en blaðsíðurnar eru úr þykkum pappír en það er samt 

hægt að rífa þær. Á hverri blaðsíðu er ein tala og mynd af hlut eða hlutum til að telja. Talið er 

frá einum og upp í tíu. Svo er ein opna með tuttugu og þar á efir kemur opna með 100. Síðasta 

opnan er svo með fullt af hlutum sem hægt er að telja (sem dæmi eru) t.d. 2 kökur og 3 

bangsa. Þessi bók getur hjálpað börnum að læra að telja og átta sig á magni. Einnig sjá þau 

tölustafina sem stendur fyrir þann fjölda sem við á, á hverri síðu. 
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7.5. Lögun 

Bókin Lögun er í flokknum Skoða – benda – skilja. Þetta er þýdd bók sem kom út á íslensku 

árið 1991. Höfundur er Dorling Kindersly og íslenskun var gerð af Næst hf. Bókin er með 

harðri kápu en blaðsíðurnar eru úr þykkum pappír sem hægt er að rífa. Sýndir eru hlutir sem 

eru í laginu eins og kringlur (eitthvað sem er hringlótt), þríhyrningar, ferningar, ferhyrningar, 

tíglar, stjörnur, hringir, sporöskjulaga og hjörtu. Í bókinni eru myndir af hlutum sem eru úr 

þessum formum t.d. er límband hringlaga og flugdreki er í laginu eins og tígull. Bókin er góð 

til að sýna börnum formin og hvernig hægt er að finna fleiri hluti sem eru eins í laginu og 

tiltekin form, eða jafnvel eitthvað sem er í umhverfinu. 

 

 7.6. Bækur fyrir byrjendur 123 

Bókin 123 er þýdd og er eftir Philip Hawthorn og teikningar eftir Steghen Cartwrih. Þýðandi 

er Gissur Ó. Erlingsson. Bókin er gefin út á íslensku 1992 af Skjaldborg. Bókin er með harðri 

kápu en blaðsíðurnar eru úr þykkum pappír. Bókin er í ljóðastíl og í ljóðunum er talið frá 

einum upp í tuttugu og einn. Sagan er um svín sem á afmæli og er númer eitt. Svo eru dýrin 

sem koma í afmælið talin um leið og þau mæta. Númer 21 er barnið sem lesið er fyrir. 

Myndirnar segja til um hvað verið er að fjalla í textanum. Hægt er að telja ýmislegt á 

myndunum. Á blaðsíðunni fyrir tölustafinn tvo eru tvær tegundir af dýrum, svín og 

páfagaukur. Á sömu blaðsíðu eru myndir á veggjum af tveimur hönskum, tveimur koddum, 

tveimur skóm og fleira. Fjöldi hluta og dýra eru svo í samræmi við þær tölur sem er verið að 

fjalla um. Á meðan bókin er lesin er hægt að leita á hverri mynd af földum gulum unga. Bókin 

er mjög skemmtileg og hvetur börnin til að telja ýmislegt á hverri opnu.  

 

7.7. Talnakver 

Bókin Talnakver er í ljóðaformi. Kápan harðspjalda en blaðsíðurnar eru úr pappír. Sigrún 

Eldjárn myndskreytti en ljóðin eru eftir Þórarin Eldjárn. Útgefandi er Forlagið. Hver opna er 

fyrir hverja tölu frá 0 og upp í 10. En einnig er fjallað um 20, 100, 1000 og óteljandi. Tölurnar 



- 33 - 
 

1-4 eru skrifaðar undir töluna í kk., kvk. og hk. Það er að segja undir einum stendur t.d. einn, 

ein og eitt. Á myndunum er hægt að telja hluti, dýr eða börn.  

 

7.8. Litla bókasafnið mitt – Leikur að læra 

Litla bókasafnið mitt er safn af bókum með 6 bökum. Þær heita Andstæður, Formin, Tíminn, 

Tölurnar, Litirnir og Orðin. Bækurnar eru gefnar út af Unga ástin mín árið 2011. Þetta eru 

þýddar harðspjalda bækur og eru mjög litlar, höfundur er Proddy books. Í bókinni Tölurnar er 

farið yfir tölurnar frá einum og uppí tíu. Það eru myndir til að telja með hverri tölu. Í bókinni 

Tíminn er farið yfir tíma dagsins og er klukka í horninu sem sýnir hvað klukkan er. Í bókinni 

er farið yfir daginn og byrjar hún á setningunni: ,, tími til að vakna“ og þá er klukkan 7 upp í 

horninu. Eins endar hún klukkan 7 að kvöldi til en þar stendur: ,, tími til að sofa“. Í bókinni 

Formin er farið yfir formin ferningur, hringur, þríhyrningur og rétthyrningur. Það eru tvær 

myndir sem fylgja hverju formi og eru þær af hlutum sem eru eins og formið í laginu. Í 

bókinni Andstæður er farið yfir andstæður eins og t.d. stór og lítill og fylgja myndir með.  

 

7.9. Fyrsta talnabókin mín 

Bókin Fyrsta talnabókin mín er þýdd bók og er eftir Angela Wikes og Claudia Zeff en 

Guðmundur Jónsson þýddi. Myndskreyting eftir Stephen Cartwright. Bókin er gefin út á 

íslensku af Skjaldborg árið 1989. Bókin er með harðri kápu en blaðsíðurnar eru þunnar. 

Bókina er hægt að nota allan leikskólann til að kenna börnum tölur og annað stærðfræði tengt. 

Með bókinni er hægt að kenna tölur og að telja. Einnig er farið í stærðir, samlagningu, 

frádrátt, margfeldi, deilingu, tímann og fleira. Þegar bókin er lesin á að leita að lítilli falinni 

önd. Þessi bók er mjög góð til að kenna stærðfræði þar sem hún efnið einfalt og myndrænt. 

  

7.10. Tíu kátir kettlingar 

Bókin Tíu kátir kettlingar er þýdd harðspjaldabók. Bókin er í ljóðastíl og eru ljóðin eftir Edith 

Jenter. Þórarinn Eldjárn íslenskaði. Myndirnar teiknaði Ray Cresswell. Útgefandi er 
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myndabókaútgáfan. Í ljóðunum fer eða týnist einn kettlingur í einu en þeir enda svo saman 

allir tíu í lokinn. Í ljóðunum er mikið minnst á tölurnar enda snýst bókin um að þeim fækkar. 

Myndirnar sýna kettlinganna á mismunandi stöðum eins og í stofu eða úti í garði og er það í 

samræmi við textann. Með þessari bók er verið að telja niður eða mínusa alltaf einn, byrjar í 

tíu og endar í einum. Svo sameinast kettlingarnir aftur á síðustu opnunni. Bókin sýnir 

börnunum að það er líka hægt að telja niður og fækka hlutum sem verið er með.  

 

7.11. Klukkubókin - ég vil læra á klukku 

Klukkubókin - ég vil læra á klukku er þýdd og er textinn eftir Maureen Spurgeon. Myndirnar 

eru eftir Gill Guile. Þóra Bryndís Þórisdóttir þýddi textann á íslensku. Útgefandi er Setberg og 

var hún gefin út árið 2009. Bókin er harðspjalda bók og hentar því vel fyrir eins árs og eldri. 

Á síðustu síðunni er stór klukka sem er með klukkuvísum til að sýna hvað klukkan er. Þessum 

vísum er hægt að snúa til að breyta klukkunni og nota til að kenna barni á klukku. Það er gat í 

gegnum allar fremri síðurnar og sést því klukkan á öllum síðunum. Á flestum opnum 

bókarinnar er farið yfir 3 klukkustundir. Sem dæmi má nefna þá fjallar önnur opna um 9, 10 

og 11 að morgni. Á hverri blaðsíðu er spurning til barnanna þannig að þau taka virkan þátt í 

lestrinum og geta breytt klukkunni í samræmi við söguna. Sagan fjallar um einn dag í lífi 

bangsafjölskyldu sem býr á bóndabæ. Í bókinni eru fallegar og litríkar myndir sem 

endurspegla það sem sagt er í textanum á hverri síðu. Með þessari bók er hægt að hvetja 

börnin til að læra á klukku.  
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8. Lokaorð 
 

Stærðfæði er mikilvægur hluti af daglegu lífi flestra. Fólk notar hana oft ósjálfrátt og jafnvel 

alveg ómeðvitað. Í lífi barna er einnig mikil stærðfræði alveg frá fæðingu. Flest börn fara læra 

stærðfræði þegar þau eru að uppgötva heiminn. Þau læra á fjölda t.d að þau hafa aðeins tvær 

hendur og þegar þau eru með eitt dót í hvorri hendi þurfa þau að leggja annað niður til að geta 

tekið upp nýtt leikfang (Pound, 2006). Þegar barn er um sex mánaða getur þekkt aftur þrjá 

hluti sem það hefur endurtekið séð og bregst við ef fjórða hlutnum er bætt við (Fosnot og 

Dolk, 2001:34). Börn á aldrinum þriggja til fimm ára virðast ekki velta tölum mikið fyrir sér 

af eigin frumkvæði heldur gera þau það af því þau sjá fullorðna gera það (Pound, 2006). Það 

er mikilvægt að börn læri óformlega stærðfræði á fyrstu æviárunum því það er undirstaðan 

fyrir frekara stærðfræðinám og einnig lestranám (Sarama og Clements, 2009). Þegar börn eru 

um fimm ára hafa flest þeirra öðlast færni í stærðfræði. Færni sem felst í að geta talið, borið 

saman, flokkað, mælt, raðað og (geta) notað brot (Park og fl, 2008:157). Um 6 ára aldur fara 

börn að skilja að talaröðun felur í sér að eftir því sem hærra er komið, því meira magn tákna 

tölurnar. Þau skilja að tala sem er fyrir ofan aðra tölu er þar af leiðandi stærri, en einnig að 

tala sem er á undan er lægri. Sem dæmi þá er 2 stærra en 1 og 2 er minna en 3 (Jordan, 

Glutting, Ramineni, og Watkins, 2010:182). Börn læra mikla stærðfræði á fyrstu æviárunum 

og hafa sýnt að þau kunna og geta notað stærðfræðileg hugtök.  

 Börn læra í gegnum leik og er leikurinn því mjög mikilvægur. Þannig læra börn 

stærðfræðina í gegnum leik fyrstu æviárin. Þau læra í frjálsum leik en þar nota þau meira af 

stærðfræði en maður skyldi ætla. Þar nota þau flokkun, töluorð, að bera saman, upptalningu 

og fleira. Kennari getur komið inn í leik barnanna til að stýra því hvað þau læra en hann 

verður að vera meðvitaður um að koma inn á þeirra forsendum og bera virðingu fyrir leiknum. 

Börn læra einnig stærðfræði í gegnum borð- og teningaleiki með margvíslegum hætti, en 

dæmi um það eru spil sem eru notuð á borði og spil eða leikir sem notaðir eru teningar í. 

Kubbaleikir eru einnig góðir fyrir börn til að hjálpa þeim að skilja stærðfræði. 

 Mörg leikföng eru stærðfræðileg og hægt að nota til að kenna börnum stærðfræði. 

Þetta eru leikföng á borð við kubba og spil Einingakubbar eru kubbar sem ganga upp 

stærðfræðilega og eru búnir til út frá grunnkubbi. Þeir eru allir eins á litinn eða viðarlitaðir. 

Þeir festast ekki saman. Lego (e) kubbar eru úr plasti og fást í mörgum litum. Þá er hægt að 

festa saman. Spilin 52 eru mjög stærðfræðileg og eru til margir barnaspilaleikir. Einnig eru 
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önnur leikföng sem hægt er að nota til að hvetja börn til að velta fyrir sér stærðfræði eins og 

formkúlur og perlur. 

 Formspilið mitt snýst um að nota formin og hreyfa sig. Börnin eiga að mynda eitt stórt 

form úr mörgum litlum. Stóru formin eru spjöld sem þau festa litu formin á. Þetta gefur 

börnum tækifæri á að leika með formin og hreyfa sig í leiðinni. 

 Barnabækur eru margar og sumar þeirra er hægt að tengja inn á stærðfræðina og aðrar 

eru gerðar með því hugafari að kenna stærðfræði eða fjalla um hana. Með því að nota bækur 

eru börnin að sjá tölur, form og fleira.   

Ég  hef lært mikið af því að vinna þessa ritgerð og  komist að því að stærðfræði er 

miklu meiri í lífi barna en ég gerði mér grein fyrir þegar ég byrjaði. Það kom á óvart hvað 

börn nota mikla stærðfræði í frjálsum leik þegar þau eru að leika sér án fyrirmæla frá kennara 

eða ákveðins efniviðar. Þá komst ég að  það er mjög mikið til af bókum og leikföngum, sem 

tengjast  stærðfræði. Einnig lærði ég að það er mikilvægt að barn læri óformlega stærðfræði 

fyrstu æviárin en það leggur grunn  að frekari stærðfræði kennslu seinna meir og einnig 

lestranámi. Stærðfræði er mikilvægari í lífi lítill barna en ég gerði mér grein fyrir áður en ég 

skrifaði þessa ritgerð. 
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Fylgiskjal 1 

Skapalón til að búa til form fyrir formspilið  
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Þríhyrningur fyrir formspilið 
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Ferningur fyrir formspilið   
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Hringur fyrir formspilið 
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Tígull fyrir formspilið 
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Sexhyrningur fyrir formspilið 


