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Ágrip 

Ritgerð þessi, Stærðfræði leikskólabarna – Inntak stærðfræðináms leikskólabarna, 

er lokaverkefni til B.Ed. – gráðu í leikskólakennarafræðum við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands. Vægi verkefnisins er 10 ECTS-einingar. 

Markmið mitt með verkefninu var að kynna mér hvaða stærðfræði börn 

glíma við í dagsins önn og hvort mikill munur sé á stærðfræðihugmyndum og 

viðfangsefnum í leikskólum hér á landi og í Noregi. Hugmyndin að verkefninu 

kviknaði eftir að hafa starfað í mörg ár í leikskóla þar sem unnið er sérstaklega með 

elstu börnum í svokölluðum „elstu barna verkefnum“. Þar sem þau eru með mjög 

fjölbreyttu sviði ákvað ég að fjalla einungis um stærðfræðinám barna í leikskólum. Í 

þessari ritgerð er lýst hvernig börn á leikskólaaldri glíma við stærðfræðileg 

viðfangsefni í daglegum athöfnum í leikskólanum og hvernig leikskólakennarar 

geta nýtt þau tækifæri sem gefast til stærðfræðilegra viðfangsefna. Einnig er fjallað 

um helstu inntaksþætti í stærðfræðinámi barna og greint frá tíu mikilvægum atriðum 

sem leikskólakennarar þurfa að hafa í huga þegar kenna á ungum börnum 

stærðfræði.   

  Ég skoðaði tvo leikskóla, einn íslenskan og einn norskan, og kannaði 

hvernig unnið væri með stærðfræði þar. Leikskólarnir tveir eru afar ólíkir en þó eru 

leikskólakennararnir í báðum leikskólunum meðvitaðir um þá stærðfræði sem 

börnin glíma við í dagsins önn. Þó má sjá ólíkar áherslur í umfjöllun um leikskólana 

þar sem í þeim norska var meira fjallað um stærðfræði út frá sjónarmiðum 

sérkennslu og í þeim íslenska var fengist við fjölþjóðastærðfræðiverkefni sem 

leikskólinn tók þátt í.  

 Í leikskólum er mikil áhersla lögð á leik barna en leikurinn er börnunum 

sjálfsprottinn. Í gegnum leikinn fá börnin tækifæri til þess að rannsaka og vinna út 

frá eigin hugmyndum en börn á leikskólaaldri fást mikið við stærðfræði í leik og 

starfi.  
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Formáli 

Stærðfræðinám barna er mjög áhugasvert og langaði mig til þessa að kanna hvernig 

ung börn glíma við stærðfræði i daglegum athöfnum í leikskólanum. Leiðbeinandi 

minn í verkefninu var Guðbjörg Pálsdóttir, lektor við Háskóla Íslands. Ég vil þakka 

henni fyrir frábæra leiðsögn, góðan stuðning og hvatningu á meðan á 

verkefnisvinnunni stóð. Einnig vil ég þakka Fjólu Þorvaldsdóttur, sérkennslu- og 

verkefnastjóra við leikskólann Furugrund, fyrir allan þann tíma og aðstoð, sem hún 

hefur veitt mér, og fyrir að hafa trú á mér og því sem ég var að gera.  

  Ég vil þakka eiginmanni mínum og sonum okkar tveimur fyrir endalausa 

þolinmæði og hvatningu á oft mjög streitufullum tímum, þeir voru mér innblástur 

allan tímann. Ég vil þakka foreldrum mínum fyrir góð hvatningarorð frá Noregi og 

að lokum vil ég þakka elskulegri tengdamóður minni fyrir allan stuðninginn og 

hjálpina með drengina mína á meðan á verkefnisvinnunni stóð. Án hennar hefði 

þetta verið mér ómögulegt. 

 Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum og án aðstoðar utan þeirrar 

sem tilgreind er og þökkuð í þessum formála. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri 

eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég 

þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) 

ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

______________________________________________    
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Inngangur  

Mikil þróun hefur orðið í starfi leikskóla hér á landi síðustu áratugina og hefur vægi 

leikskólans aukist til muna. Þjónusta við barnafjölskyldur hefur eflst við það að 

fjölga leikskólum landsins og opna leikskólann öllum fjölskyldum óháð menningu 

og bakgrunni. Mikil breyting varð þegar leikskólinn var gerður að fyrsta 

skólastiginu og voru upp frá því gerðar meiri kröfur til leikskólastarfsins sem reyndi 

jafnframt enn meira á fagþekkingu leikskólakennara.  

 Faglegt starf í leikskólum hefur aukist með tímanum og er stærðfræðinám 

orðið töluvert meira áberandi en áður fyrr en þó mætti gera því enn hærra undir 

höfði. Ekki átta sig allir á þeirri stærðfræði sem börn glíma við í daglegu starfi í 

leikskólanum og má kannski segja að stærðfræðinám leikskólabarna sé vanmetið. 

Leið barna til tjáningar er í gegnum leik en leikurinn er einnig helsta námsleið 

barnanna. Því er mikilvægt að leikskólakennarar fylgist með þeirri stærðfræði, sem 

börnin glíma við í leiknum, og læri að þekkja stærðfræðilega hugsun barnanna og 

þær aðferðir sem börnin hafa tamið sér þegar þau glíma við stærðfræði.  

 Ég hef unnið í leikskóla frá árinu 1998 og hef fylgst vel með verkefnum 

elstu barnanna á þessum árum. Ég hef þó ekki verið nógu dugleg við að tengja 

daglegar athafnir við stærðfræði með því að velta því fyrir mér hvað það er sem 

börnin læra hverju sinni. Tel ég mig því hafa öðlast nýja sýn hvað þetta varðar. Það 

var afar áhugavert að skoða norskan leikskóla og kanna hvernig unnið er með 

stærðfræði í leikskóla í svo nálægu landi og bera hann svo saman við íslenskan 

leikskóla. Leikskólarnir tveir eru afar ólíkir en börnin vinna þó með sömu 

stærðfræðihugmyndirnar í daglegu starfi í leikskólunum. Glögglega má sjá að 

misjafnlega mikið er lagt upp úr formlegri kennslu með börnunum þar sem ýtt er 

undir stærðfræðilega þekkingu þeirra en slíkt skiptir miklu máli til þess að auka 

skilning og áhuga barnanna á stærðfræði.  

 Meginmarkmið þessa B.Ed. – verkefnis er að kanna hvernig stærðfræðinám 

barna fléttast inn í daglegt líf í leikskólanum, greina meginþætti í stærðfræðinámi 

leikskólabarna og skoða hvernig styðja megi markvisst við börnin í náminu. 
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Saga leikskóla á Íslandi  

Í byrjun 20. aldar voru þjóðfélagsbreytingar miklar á Íslandi, iðnbyltingin hóf 

innreið sína, fiskiskipin voru vélvædd og í kjölfarið af því efldist sjávarútvegur til 

muna. Það varð einnig til þess að tekjur landsmanna jukust og fólkið fluttist til 

sjávarþorpanna og til Reykjavíkur þar sem betri lífskjör og aukin tækifæri var að 

finna (Stjórnarráð Íslands, e.d.). Þrátt fyrir það var enn víða mikil fátækt og algengt 

var að mörg börn væru í hverri fjölskyldu, húsakostur væri oft þröngur og iðulega 

bjuggu ömmur og afar inni á heimilunum. 

 Saga leikskóla hér á landi er afar áhugaverð og þó að starfsemi þeirra spanni 

ekki yfir langan tíma er hún samt sem áður athyglisverð vegna mikilla breytinga og 

hraðrar þróunar. Fyrsta dagheimilið var stofnað árið 1924 og síðan þá hefur 

skipulag og starf þróast og breyst töluvert. Margir hafa tekið þátt í að móta 

leikskólann og gert hann að því sem hann er í dag. 

 Valborg Sigurðardóttir var ein af brautryðjendunum í uppeldis- og 

menntamálum hér á landi. Hún segir frá því í viðtali við Jóhönnu Einarsdóttur 

(2004:147) að hugtakið dagvistunarheimili hafi lengi vel þótt neikvætt þar sem með 

þeim var verið að mæta þörfum fátækra sem jafnvel þóttu ófærir um að ala önn fyrir 

eigin börnum. Að sögn Valborgar var ákveðið að reyna að breyta þessari neikvæðu 

ímynd og ákvörðun tekin um að opna hálfsdagsdeild sem heita skyldi leikskóli. 

Kona að nafni Þórhildur Ólafsdóttir sá um rekstur deildarinnar en um miðja 20. 

öldina var hún ein þriggja leikskólakennara á dagvistunarheimilum Sumargjafar 

(Andrés Ingi Jónsson og Oddný Helgadóttir, 2010:13). Starfsemin var nokkuð lík á 

báðum stöðum en meginmunurinn var sá að dagvistunarheimilin voru opin allan 

daginn en leikskólinn aðeins í 4–5 tíma á dag. Á dagheimilunum fengu börnin 

einnig  mat allan daginn en í leikskólanum höfðu þau með sér nesti (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2004:147–148). 

Valborg Sigurðardóttir stundaði nám í Svíþjóð þar sem hún heillaðist af 

hugmyndum fræðimannsins Gesells en þróunarsálfræði hans var henni mikill 

innblástur. Hugmyndir Gesells um leikskólastarfið voru að það ætti fyrst og fremst 

að stuðla að hreyfi-, félags- og tilfinningaþroska barnsins. Hlýja og væntumþykja, 

hollt fæði og hreinlæti var því það sem Valborg lagði áherslu á í daglega starfinu. 

Leikurinn var Valborgu einnig afar hugleikinn og lagði hún ríka áherslu á að nám 

barnanna og þroskaleiðir fengju notið sín gegnum frjálsa leikinn en hún var þeirra 
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skoðunar að leikur og útivera ættu að vera í forgrunni í leikskólastarfinu (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2004:149). 

Árið 1946 stofnaði Valborg Uppeldisskóla Sumargjafar til þess að mennta 

fólk til starfa á dagheimilum. Valborg lagði áherslu á að mynda tengsl á milli bók- 

og verknáms í kennslunni en það hentaði einkar vel þar sem skólinn var staðsettur á 

barnaheimili Sumargjafar og því var auðvelt að  tengja fræði við vettvang. Á 

þessum árum var hugmyndafræði leikskólans í mikilli mótun. Fagleg umræða í 

leikskólunum var að þróast þó lítið væri til af faglegu efni á íslensku. Í náminu var 

mikil áhersla lögð á barnasálfræði og horft var mikið til leikskóla á Norðurlöndum.  

Valborg Sigurðardóttir hafði þá skoðun að börn ættu að fá að njóta 

bernskunnar, fá tækifæri til að þroskast og fá þannig góðan undirbúning fyrir 

komandi nám. Í Uppeldisskólanum var unnið með inntak ýmissa námsgreina í 

leikskólunum og má þar helst nefna umferðarfræðslu, stærðfræði, lestur og skrift. 

Lögð var áhersla á góðan málþroska og var til þess notast við bókalestur, ljóð, 

tónmennt, myndmennt og aðra leikræna tjáningu (Jóhanna Einarsdóttir, 2004:154). 

Málþroski er afar víðtækt hugtak og mikilvægt þótti að börn fengju tækifæri til að 

efla málþroska sinn. Málþroski felur í sér þekkingu og færni en námsumhverfið 

hefur einnig mikil áhrif á orðaforða barnanna og það skiptir máli hve mikinn 

orðaforða börnin komast í tæri við. Þó svo að barnið sé í góðu málumhverfi hefur 

þroski barnsins einnig mikið að segja í þróun málþroskans (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 2004:9–10).   

Fjárskortur setti svip sinn á kennsluna sökum seinni heimstyrjaldarinnar og 

því var ekki hlaupið að því að fá allan efnivið sem nauðsynlegur var til námsins. 

Það sýndi sig meðal annars í listgreinum en þar varð að notast við þann efnivið sem 

til var. Ólíkt því sem við þekkjum úr nútímaleikskólafræðikennslu þá saumuðu 

nemendur skólans, sem einungis voru konur, þægileg barnaföt sem auðvelt var að 

klæða börnin í og úr. Þær bjuggu til þroskaleikföng fyrir smábörn því skortur var á 

slíkum leikföngum á þessum tíma. Í þjóðfélaginu var lítill skilningur á gildi 

leikfanga sem og á frjálsum leik því meira máli var talið skipta að börn væru hrein 

og snyrtileg til fara. Bókfærsla var einnig nauðsynleg kennslugrein því að á þessum 

tíma þurftu forstöðukonurnar sjálfar að sjá um allt bókhald sem viðkom skólanum 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2004:150–151). 

Hér áður fyrr þótti ekki sjálfsagt að mæður væru útivinnandi heldur var 

algengara að þær væru heima og hugsuðu um heimili og börn en frá árinu 1960 
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hefur orðið mikil breyting hér á og atvinnuþátttaka kvenna hefur aukist til muna 

(Ladberg, 1979:20). Ólík efnahagsstaða foreldra hafði einnig áhrif á hvort barn var í 

leikskóla eða á dagvistunarheimili. Bakgrunnur var misjafn og þau börn, sem gengu 

í leikskóla, voru flest börn menntaðs fólks sem lært hafði erlendis og þekkti til 

leikskólamála í þeim löndum sem það hafði menntað sig í. Á meðan 

dagvistunarpláss voru af skornum skammti urðu dagmæður stöðugt fleiri. Fjölga 

þurfti dagvistunarheimilum og leikskólum til að sinna þörfum barnafjölskyldna 

landsins þar sem mikil aukning hafði orðið á þátttöku kvenna á vinnumarkaðinum 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2007:22). 

Árið 1970 voru stofnaðar svokallaðar forskóladeildir í Reykjavík og öðrum 

sveitarfélögum landsins. Deildirnar voru ætlaðar sex ára börnum en á þessum tíma 

var sjaldgæft að sex ára börn gengju í leikskóla. Grunnskólakennsla hófst ekki fyrr 

en um sjö ára aldur en algengt var fram til ársins 1970 að börn væru send í 

svokallaða tímakennslu. Tilgangurinn með tímakennslunni var að jafna 

námsmöguleika barnanna í upphafi skólagöngunnar en víða var óánægja með 

starfsemina vegna misgóðrar kennslu (Elín G. Ólafsdóttir, 2006).  

Í gegnum tímans rás hafa skipulagsbreytingar sett svip sinn á 

dagvistunarmál landsins og breyting hefur orðið á því starfi sem unnið er í 

leikskólunum. Leikskólastarfið er orðið faglegra og gildi námsins hefur aukist með 

markvissari kennslu og breyttum áherslum í leikskólakennaranáminu. Eftir að 

menntun leikskólakennara var færð yfir á háskólastig í lok síðustu aldar var 

starfsheitið fóstra fellt niður og leikskólakennari tekið upp þess í stað. Fræðasviðið 

hefur stækkað með aukinni fræðslu í uppeldis- og menntamálum og því hefur verið 

mikilvægt að auka menntun leikskólakennara. Með aukinni menntun hafa 

leikskólakennarar tekið með sér nýjar kenningar og þekkingu inn í leikskólana 

(Jóhanna Einarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 2005:54). 

Nýjar reglugerðir og lög um leikskóla hafa haft áhrif á leikskólastarfið. 

Breytingar hafa orðið á starfsmannahaldi, skipulagi og stjórnun í leikskólum 

landsins og hafa þessar breytingar haldist í hendur við aukna eftirspurn eftir 

dagvistunarplássum. Fyrsti vísir að Aðalnámskrá leikskóla kom út árið 1985 og 

vann Valborg Sigurðardóttir að námskránni ásamt starfsfólki 

menntamálaráðuneytisins. Námskrá þessi fyrir leikskólana fékk heitið 

Uppeldisáætlun fyrir dagvistarheimili- Markmið og leiðir og fékk hún góðar 

móttökur hjá leikskólakennurum (Jóhanna Einarsdóttir, 2004:155). 
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Leikskólakennarar voru flestir sammála um að uppeldisáætlunin markaði tímamót í 

sögu stéttarinnar. Loksins hafði verið myndaður nokkurs konar rammi utan um 

starfið og um leið varð leikskólastarfið sýnilegra en áður. Í uppeldisáætluninni kom 

fram lýsing á því starfi sem unnið var í leikskólunum og greint var frá mikilvægi 

málþroska, hreyfingar, mynd- og tónlistar, leiktjáningar og sköpunar og síðast en 

ekki síst mikilvægi leiksins í leikskólastarfinu. Einnig fannst leikskólakennurum 

koma skýrt fram hversu miklu skipti að læra hversdagslega hluti eins og að klæða 

sig í og úr fötum, skera eigin mat og hella í glas og fleira sem áður þótti ekki 

sýnilegur hluti af námi barnanna (Hrafnhildur Sigurðardóttir, 2010:75–76).   

 Árið 1993 kom út ný útgáfa af uppeldisáætluninni en í stað heitisins 

Uppeldisáætlun fyrir dagvistarheimili- markmið og leiðir fékk hún heitið 

Uppeldisáætlun fyrir leikskóla- markmið og leiðir. Ný útgáfa var fyrst og fremst 

gerð vegna nýrra laga en einnig vegna þess að lög um leikskóla (1991) kváðu á um 

að uppeldisáætlunin skyldi vera í stöðugri endurnýjun. Þó er tekið skýrt fram í hinni 

nýju útgáfu að litlar breytingar hafi verið gerðar frá eldri útgáfu 

uppeldisáætlunarinnar en vegna laga um leikskóla hafi verið þörf á 

nafnabreytingum (Uppeldisáætlun, 1993:7). Litlum köflum var bætt við sem skýra 

frá breytingunum og var áherslu breytt þar sem meðal annars er fjallað um 

leikskólann sem fyrsta skólastigið. Einnig voru gerðar breytingar á orðalagi þar sem 

til dæmis dagvistarheimilum er breytt í leikskóla; jafnframt er talað um forskóla í 

þeirri eldri en skóla í þeirri nýju. Einnig eru dæmi þar sem verið er að fjalla um það 

sama en með ólíku orðalagi (Uppeldisáætlun, 1985:17, 1993:23).   

 Eins og í fyrri útgáfu uppeldisáætlunarinnar er fjallað um leikinn sem 

þungamiðju leikskólastarfsins og er honum gert hátt undir höfði. Áhersla skal lögð á 

að börnin fái góðan samfelldan tíma til leiks og að leikföngin bjóði upp á tækifæri 

til skapandi leiks og séu í samræmi við þroska barnanna en tekin eru dæmi um 

leikefni sem hver leikskóli ætti að hafa yfir að ráða á þessum tíma. Þau helstu eru 

málning, sandur, leir, vatn, og annar verðlaus efniviður, verkfæri til smíða og 

saumaleikja, föt og búningar fyrir hlutverkaleiki, trékubbar af ýmsum stærðum og 

gerðum til byggingaleikja, hljóðfæri eins og til dæmis ásláttarhljóðfæri og að lokum 

ýmiss konar flokkunarefniviður eins og perlur, púsl, tölur, skeljar og fleira 

(Uppeldisáætlun, 1993:37,51). 

 Ef horft er á leikinn út frá þessu leikefni má sjá að börnin hafa sífellt glímt 

við stærðfræði í leik sínum á þessum tíma. Sandurinn býður upp á mikla möguleika 
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þar sem þau meðal annars vinna með form. Þegar leikið er með leir er hægt að 

útbúa allt mögulegt, til dæmis stafi, tölustafi, form, fást við magn, fjölda og 

ýmislegt annað. Hljóðfærin má nota til þess að slá takt og búa til mynstur en þetta 

eru einungis örfá dæmi um þá stærðfræði sem börnin glímdu við í leik sínum. 

Leikurinn gefur börnum tækifæri til að þróa hjá sér stærðfræðilegar hugmyndir.   

Í uppeldisáætluninni (1993:39) er fjallað um að tungumálið sé eitt af því 

mikilvægasta sem börn þurfa á að halda í leikskóla til að ná eðlilegum félagsþroska 

en einnig má tengja tungumálið við stærðfræði. Börnin nota tungumálið til dæmis 

til að telja, ræða saman þar sem þau beita ýmsum hugtökum eins og stærra/ minna, 

yfir/ undir, við hliðina á, ofan á og undir og fleira þess háttar. 

Í leikskólastarfi í dag hefur líklega verið meira rætt um stærðfræði en áður 

fyrr en börn fást ómeðvitað við stærðfræði í hversdagslegum athöfnum. Sem dæmi 

má þar nefna salernisferðir barnanna en þegar þau fara í röð við salernið reynir á 

rýmisgreind þeirra og þau læra að virða það rými sem hin börnin þurfa þegar staðið 

er í röð. Hreyfileikir reyna einnig á rýmisgreind barnanna þar sem þau þurfa að 

staðsetja sig þannig að þau hafi pláss til hreyfingar án þess að slá önnur börn. Í leik 

sínum nota börnin mikið tölur og talningu og hafa flest þeirra gaman af því að telja, 

greina form, stærðir og fleira. Margt af því sem þau fást við í leiknum gera þau án 

þess að hugsa það út frá stærðfræði.  

Menntamálaráðuneytið hefur séð til þess að uppeldisáætlun leikskóla sé í 

stöðugri endurskoðun þar sem hugmyndir hennar og inntak eru í stöðugri þróun. 

Árið 1999 fékk uppeldisáætlun leikskóla heitið Aðalnámskrá leikskóla (1999) og 

hefur hún haldið því nafni síðan. Aðalnámskráin byggist á lögum um leikskóla frá 

árinu 1994 í bland við nýrri áherslur í menntamálum. Með breyttum áherslum og 

nýjum lögum um uppeldi og umönnun í leikskólum landsins varð mikill framgangur 

í menntun ungra barna í lok síðustu aldar (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:2). 

Í dag gefur hver og einn leikskóli út eigin skólanámskrá byggða á 

Aðalnámskrá leikskóla. Skólanámskrá hvers leikskóla tekur mið af lögum um 

leikskóla, aðalnámskrá og stefnu bæjaryfirvalda eða rekstraraðila hvers leikskóla 

fyrir sig. Lögð er áhersla á að allt starfsfólk leikskólans komi að gerð hennar og 

foreldrum sé einnig gefinn kostur á að hafa áhrif á hana. Áður en skólanámskráin er 

opinberlega gefin út er fjallað um hana í foreldraráði. Í Lögum um leikskóla frá 

2008 er það gert skylt að stofna foreldraráð í hverjum leikskóla. Hlutverk 

foreldraráðs er að fjalla um og gefa umsögn til leikskólans um skólanámskrá og 
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aðrar áætlanir sem varða starfsemi leikskóla, fylgjast með að áætlanir séu kynntar 

foreldrum og hvernig þær eru framkvæmdar. Þá er einnig gert ráð fyrir að við 

ákvörðun um allar meiri háttar breytingar á skólastarfi sé haft samráð við 

foreldraráð (Lög um leikskóla, 2008).  

 Í skólanámskrá koma markmið og leiðir hvers og eins leikskóla skýrt fram. 

Einnig er gerð grein fyrir þeim gildum sem leikskólastarfið byggist á og þeim 

hugmyndafræðilegu áherslum sem leikskólinn vill að unnið sé eftir. Í sameiningu er 

stefnt að því að Aðalnámskrá leikskóla og skólanámskrá hafi sömu markmið um 

menntun ungra barna en stefna hvers skóla setur einnig svip sinn á 

stefnumörkunina; þannig getur hver skóli afmarkað sér ákveðið áherslusvið. 

Skólanámskrá ber eins og Aðalnámskrá leikskóla að endurnýja með reglulegu 

millibili í takt við þjóðfélagið hverju sinni. Nýjasta endurnýjun Aðalnámskrár 

leikskóla var gefin út árið 2011 en hún er unnin út frá lögum um leikskóla frá árinu 

2008 (Aðalnámskrá leikskóla, 2011: 34). 

 

Leikskólinn verður að skólastigi 

Mikil vakning hefur orðið og meðvitund fólks hefur aukist um mikilvægi 

menntunar ungra barna síðustu áratugi. Ástæða þess er meðal annars sú að þekking 

og áhugi á námi og þroska barna hefur aukist og um leið hefur orðið breyting á 

hagrænum þáttum og öðrum aðstæðum í þjóðfélaginu. Sýnt hefur verið fram á 

mikilvægi reynslu og menntunar á fyrstu æviárunum og hve nauðsynlegir þessir 

þættir eru fyrir vitrænan, félagslegan og tilfinningalegan þroska barna. Þessir þættir 

hafa meðal annars mikil áhrif á velgengni barnanna í námi í framtíðinni en því fyrr 

sem þau fá að njóta menntunar því betri mannauður verður í samfélaginu. 

Samkvæmt þessu hafa lög um leikskóla verið endurnýjuð með reglulegu millibili í 

takt við þessar breytingar (Guðný Björk Eydal, 2006:18). 

 Aukin menntun leikskólakennara hefur án efa gert starfið í leikskólunum 

markvissara. Árið 1994 voru sett ný lög um leikskóla og var leikskólinn upp frá því 

skilgreindur sem fyrsta skólastigið. Hugtakið dagheimili var um leið afnumið og 

heitið leikskóli tók gildi (Guðný Björk Eydal, 2006:18). Leikskólastarfið hefur 

þróast til mun betri vegar og þegar leikskólinn var gerður að fyrsta skólastiginu 

breyttist hugarfar manna gagnvart gildi hans. Sú hugmynd að gera leikskólann að 

fyrsta skólastiginu hafði legið lengi í loftinu en þegar hafist var handa við að koma 
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henni í framkvæmd varð ágreiningur. Árið 1991 var Svavar Gestsson 

menntamálaráðherra og var hann fyrstur manna til þess að reyna að fá þessu 

framgengt en náði ekki árangri. Ólafur G. Einarsson tók síðar við sæti hans sem 

menntamálaráðherra. Ólafur  barðist einnig fyrir þessum breytingum og óhætt er að 

segja að hann hafi þurft að beita mikilli hörku til þess að fá þessa breytingu 

samþykkta. Þessi stórtæka umbreyting hafði mikil áhrif á allt leikskólastarfið í 

landinu (Svandís Skúladóttir, 2010:120).  

Mikið var lagt upp úr því að leikskólarnir fengju sömu fræðsluumdæmi og 

kveðið var um í grunnskólalögum og að leik- og grunnskólar skyldu vinna í 

sameiningu að tengingu þessara tveggja skólastiga. Fræðimenn veltu mikið fyrir sér 

hugtökunum umönnun og kennsla leikskólabarna sem og yngstu barna grunnskóla 

og aðhyllast þeir flestir þá hugmynd að tengja beri þessa tvo þætti saman þannig að 

hugtökin kennsla og umönnun séu samþætt (Jóhanna Einarsdóttir og Kristín 

Karlsdóttir, 2005:54).  

Á síðastliðnum áratugum hefur samvinna á milli þessara tveggja skólastiga 

orðið sífellt betri og hugað hefur verið að því að gera leikskólabörnum sem 

auðveldast fyrir í upphafi grunnskólagöngunnar. Eftir að leikskólinn varð að 

viðurkenndri menntastofnun og hann skilgreindur sem fyrsta skólastigið hefur verið 

stefnt að því að samfelld heild myndist á skólagöngunni og að börnin byggi þannig 

ofan á fyrri reynslu þegar þau fara yfir á næsta skólastig. Sé þetta haft í huga er 

líklegra að börnin öðlist ný námstækifæri þegar þau byrja í grunnskóla þannig að 

námið haldi áfram hjá þeim í stað þess byrja á að kenna þeim eitthvað sem þau hafa 

þegar lært (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:33). 

Undirbúa þarf vel flutning barna úr leikskóla yfir í grunnskóla og ef barn 

þekkir umhverfi grunnskólans nokkuð vel áður en það hefur grunnskólagönguna á 

það auðveldara með að aðlagast í nýjum skóla. Umhverfi grunnskólans er töluvert 

ólíkt því umhverfi sem börnin eiga að venjast í leikskólanum en talið er að börn læri 

best í umhverfi sem mætir líkamlegum og tilfinningalegum þörfum þeirra 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011:34).  

Í nútímaleikskólastarfi hefur hugtakið lýðræði fengið meiri athygli en áður 

og í Aðalnámskrá leikskóla (2011:13) segir jafnframt frá því að ef kenna á börnum 

lýðræði er best að kenna það í lýðræði. Virk þátttaka barna í eigin námi er talin 

árangursrík námsleið og með því að vera lýðræðislegur þátttakandi í eigin námi 

öðlast barnið hæfni og um leið meiri skilning á því sem það er að læra. Fái barnið 



 

12 

 

að vera þátttakandi í náminu er einnig líklegra að barnið verði áhugasamara. 

Námshæfni er nauðsynlegur liður í öllu skólastarfi þar sem barn öðlast þekkingu á 

eigin styrkleikum og veikleikum. Kennarar þurfa því að vera meðvitaðir um hvar 

hvert og eitt barn er statt í náminu og hvernig það geti aukið við námshæfni og 

þekkingu sína (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:17). 

 

Stærðfræði í aðalnámskrá 

Í daglegu starfi í leik- og grunnskóla glíma börn við ýmiss konar stærðfræði í leik 

sínum. Leikskólar bjóða upp á þann möguleika að nýta fjölbreytilegan efnivið eins 

og byggingarefni, kubba og form svo eitthvað sé nefnt. Mikið reynir á kennarann í 

stærðfræðinámi barna og þarf hann sífellt að koma með hugmyndir og vera opinn 

fyrir nýjum í starfinu. Stærðfræði má finna allt í kringum okkur og þurfa 

kennararnir að vera vakandi fyrir henni í umhverfinu. Nærumhverfi leikskólans er 

fjölbreytilegt og því ættu að vera tækifæri til rannsókna og uppgötvana allt í 

kringum leikskólabygginguna (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:27). 

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011:6) kemur fram fagleg stefnumörkun um 

uppeldis- og menntamál leikskóla en aðalnámskráin er hugsuð sem eins konar 

leiðarvísir eða rammi utan um allt leikskólastarf í landinu. Aðalnámskrá leikskóla 

byggir á menntastefnu sem sett var fram og unnin út frá lögum um leikskóla frá 

árinu 2008. Óhætt er að segja að aðalnámskráin auðveldi og afmarki mótun starfsins 

í leikskólanum hvað varðar uppeldi, nám og kennslu barna og stuðli þannig að 

samræmingu á þeim námsskilyrðum sem börn eiga rétt á samkvæmt lögum 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011:6). 

Stærðfræðinám barna er oft tengt við grunnskólaaldurinn en í Aðalnámskrá 

grunnskóla (2007:14) er skýrt tekið fram að námið hefjist strax á fyrstu æviárum 

barnanna enda fara börn snemma að velta fyrir sér stærðfræði. Í sameiginlegum 

hluta aðalnámskrár kemur fram að fyrstu þrír kaflarnir í námskránni eru 

sameiginlegir hjá leik-, grunn- og framhaldsskólum landsins. Þessir hlutar fjalla um  

menntastefnu í landinu í landinu og hvernig reyna á að  hafa sem mesta samfellu í 

námi barnanna. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2007) er sérstakur kafli um stærðfræði 

en þar er fjallað um mikilvægi stærðfræðilegrar þekkingar og hve mikilvæg 

stærðfræðin er fyrir framtíðina, menningu okkar og ólík viðfangsefni (Aðalnámskrá 

grunnskóla: stærðfræði, 2007:7).   
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Á 21. öld hefur verið lögð áhersla á að almenn menntun komi einstaklingnum og 

samfélaginu til góða. Þannig er markmiðið að menntun stuðli að aukinni hæfni hjá 

einstaklingnum og auðveldi honum að takast á við ólík verkefni á degi hverjum. 

Með því öðlast hann skilning á sjálfum sér og hæfileikum sínum og lærir um leið að 

nýta hæfnina til þess að vinna úr margvíslegum viðfangsefnum sem snerta 

samfélagið á einhvern hátt. Þó svo að hægt sé að öðlast almenna menntun annars 

staðar en í menntakerfinu er fjölbreytt nám í leikskólum landsins afar mikilvægt til 

að tryggja að börn fái trausta menntun (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:6,9).  

Grunnþættir menntunar eru eins hjá öllum skólastigunum og þessir þættir 

eru í Aðalnámskrá leikskóla í samræmi við námssvið leikskólanna. Námssvið 

leikskóla eru læsi og samskipti, heilbrigði og vellíðan, sjálfbærni og vísindi, sköpun 

og menning. Grunnþættirnir  eiga meðal annars að stuðla að betri samfellu á milli 

skólastiganna en það er einnig mikilvægt fyrir námsframtíð barnanna (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011:4). 

Allir grunnþættir menntunar fléttast á einhvern hátt saman en þó hafa 

kaflarnir hver sín einkenni. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2007:5) er þó sérkafli er 

snýr að stærðfræði. Í þeim hluta er fjallað um hvernig litið er á stærðfræði sem hið 

alþjóðlega tungumál sem miðlar upplýsingum og þó að stærðfræðin tengist ólíkum 

menningarheimum er nauðsynlegt að allir hafi grunnkunnáttu í henni til þess að geta 

tekið þátt í daglegu lífi (Aðalnámskrá grunnskóla: stærðfræði, 2007:5). Einnig má 

snúa dæminu við og segja að tungumálið og rétt notkun þess ýti undir 

stærðfræðilega hugsun þar sem munnleg og skrifleg tjáning eykur skilning á 

stærðfræðitengdum hugtökum. Hafa ber þó í huga að stærðfræðikunnátta kemur 

ekki af sjálfu sér heldur skiptir máli að börnunum gefist tækifæri til að þróa þessa 

kunnáttu í leik og starfi (Aðalnámskrá grunnskóla: stærðfræði, 2007:6). 

Í kafla Aðalnámskrár leikskóla (2011:16-17), sem snýr að hæfni, kemur 

fram að skólum beri meðal annars að undirbúa börn undir þátttöku í daglegu lífi og 

kenna þeim að treysta á sjálf sig og eigið vinnulag þegar þau takast á við ýmsar 

áskoranir. Viti barnið hvað það getur er líklegra að það beiti þeirri þekkingu sem 

það býr yfir til þess að leysa úr verkefnum. Lögð er áhersla á að þær 

kennsluaðferðir, sem notaðar eru, séu börnunum til stuðnings í náminu og hjálpi 

þeim þannig að byggja ofan á fyrri þekkingu. Sé það gert halda börnin áfram að 

þróa hjá sér stærðfræðilegar hugmyndir en talið er að börn hefji stærðfræðilega 

rökhugsun mjög snemma á ævi sinni og að fyrstu skref þeirra á stærðfræðilegum 
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grundvelli snúi að samanburði á magni. Í framhaldi af því þróa börnin með sér 

talnaskilning en óyrt talning hjá börnum hefst á fyrsta ári barnsins (Saracho og 

Spodek, 2008:21–22).   

Hinir ýmsu fræðimenn hafa gert frjálsum leik hátt undir höfði og er 

leikurinn talin vera ein  helsta lærdómsleið barnanna. Mikilvægt er að börnin fái 

efnivið við hæfi í leiknum sem jafnframt ýtir undir forvitni þeirra og áhugahvöt. Oft 

er fjallað um leikinn sem þungamiðju í öllu leikskólastarfi og er fátt eðlilegra en 

börn að leik. Í gegnum leikinn glíma börnin við ýmsar þrautir og má þar einnig 

nefna þrautir sem tengja má við stærðfræði á einhvern hátt. Í leikskólum eru börnin 

þó aðallega að flokka og raða en stærðfræðileikir þeirra snúa einnig að formum og 

tölum. Með slíkum verkefnum öðlast börnin ákveðinn grunn sem eflir þau í 

komandi námi. Þegar börnin fara yfir í grunnskólann halda þau svo áfram að byggja 

ofan á fyrri þekkingu og öðlast um leið færni til að fást við hin ýmsu 

stærðfræðihugtök (Saracho og Spodek, 2008:21–22).   

Mikilvægt er að börn fái svalað forvitni sinni og til þess að gera það 

mögulegt er mikilvægt að námsumhverfið bjóði börnunum upp á örvandi og 

skapandi viðfangsefni og að leikskólakennarar nýti þau tækifæri sem gefast. Með 

ríkulegu námsumhverfi fá börnin hvatningu til að framkvæma og koma frá sér 

hugsun sinni á sem fjölbreyttastan hátt en það er til dæmis hægt að gera með notkun 

mynda og í töluðum eða rituðum orðum. Einnig er mikilvægt að tengja hið daglega 

líf við stærðfræði til þess að börnin sjái hvaða tækifæri stærðfræði býður upp á og 

hvar hana má finna í umhverfinu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007:16–17). 

 

Inntak stærðfræðinnar 

Stærðfræði má finna allt í kringum okkur, við notum hana við hversdagslegar 

athafnir án þess að við gerum okkur grein fyrir því. Ómeðvitað reynir á 

stærðfræðilega hugsun hjá okkur og til þess að undirbúa börnin er mikilvægt að við 

kennum þeim að taka eftir og þekkja mál stærðfræðinnar. Börn kanna ósjálfrátt 

magn, finna mynstur, takast á við raunveruleg vandamál eins og til dæmis að láta 

kubbabyggingu standa án þess að hún hrynji eða skipta sælgæti jafnt í skálar og 

deila með vini. Við notkun stærðfræðihugtaka læra börnin að skilja heim 

stærðfræðinnar utan skólans en með því auka þau um leið velgengni sína í 

stærðfræðinámi í skólanum. Talið er að um þriggja ára aldur hafi börn öðlast 
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grunnfærni til þess að takast á við stærðfræði og þess vegna er stærðfræði ungra 

barna oft miðuð við þann aldur (NAEYC, 2002:1–2). 

          Til að hægt sé að  koma auga á stærðfræði í heimi barnanna er nauðsynlegt að 

greina hana og þekkja í ólíku samhengi og vera meðvitaður um hvernig börnin 

mæta stærðfræðilegu ívafi daglega. Mikilvægt er að börnum gefist tækifæri til að tjá 

upplifanir sínar jafnóðum og því þarf kennarinn að vera vakandi fyrir þeim 

stærðfræðihugmyndum, sem barnið er að vinna með, svo að það dýpki 

stærðfræðilegan skilning sinn í gegnum nýja reynslu hverju sinni. 

 Í stefnuyfirlýsingu National Association for the Young Children (NAEYC) 

og National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) er fjallaðu um 

stærðfræðinám og -kennslu barna á leikskólaaldri eða Early Childhood 

Mathematics: Promoting Good Beginnings (2002). Þar eru talin upp tíu mikilvæg 

atriði sem kennarar og annað fagfólk þarf að hafa í huga þegar vinna á markvisst 

með börnum á leikskólaaldri (3 – 6 ára) í stærðfræði. Þau eru að: 

1. Auka eðlislægan áhuga barnanna á stærðfræði þannig að börnin efli skilning 

sinn á þeirri stærðfræði sem finna má í áþreifanlegu og félagslegu umhverfi 

þeirra. Rannsóknir hafa sýnt að börn byrja að glíma við stærðfræði löngu 

áður en þau hefja grunnskólagöngu. Í leik og í daglegum athöfnum kanna 

börn stærðfræðilegar hugmyndir og aðferðir til dæmis með því að raða og 

flokka, bera saman magn og taka eftir formum og mynstrum. Stærðfræði 

hjálpar börnum að skilja heiminn og að beita stærðfræði á ýmsan hátt, til 

dæmis „hann fékk meira en ég“ eða „þetta passar ekki þarna, þetta er of 

stórt“. Mikilvægt er að börnin öðlist sjálfstraust og öryggi þegar kemur að 

því að fást við stærðfræði og ef börnin fá jákvæða upplifun af því að leysa úr 

ágreiningi með notkun stærðfræðinnar þróa þau með sér forvitni, 

ímyndunarafl, sveigjanleika og fleira sem getur veitt þeim velgengni í 

komandi námi. 

2. Byggja ofan á fyrri reynslu og þekkingu barna með tilliti til fjölskyldu-, 

tungumála-, menningar- og samfélagslegs bakgrunns. Þannig gefst 

börnunum tækifæri til að nálgast námið á þann hátt sem best hentar. Börnin 

hafa ólíkan bakgrunn en sé stærðfræðinámið byggt á styrkleikum barnanna 

og lærdómsstíl verður kennslan skilvirkari. Sjálfstraust, öryggi, hæfni og 

áhugi mun aukast til muna hjá börnunum  þegar þau komast í tæri við nýjar 
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upplifanir sem þau geta þó tengt við eldri þekkingu og reynslu. Börn á 

aldrinum þriggja til sex ára þurfa að fá að upplifa margt til þess að þau geti 

byggt ofan á fyrri þekkingu, bætt orðaforða sinn og náð valdi á eigin 

hugmyndum í stærðfræði. 

3. Stærðfræðimarkmið í námskrám og kennsluaðferðir séu byggðar á þekkingu 

barnanna með tilliti til tungumála-, líkamlegs, félagslegs og tilfinningalegs 

þroska þeirra. Kennarar þurfa því góða þekkingu á vitsmunaþroska og þróun 

hugmynda og því hvernig börn leysa úr ágreiningi. Einnig er mikilvægt að 

kennarar hafi góða þekkingu á stærðfræði og ýmsum stærðfræðihugtökum. 

Komið hafa fram alhæfingar í rannsóknum um það hvað börn á ákveðnum 

aldri eiga að  geta gert eða skilið. Það er talið vera lykillinn í mótun  nýrrar 

námskrár og kennsluaðferðum þó svo að það sé einungis byrjunin. Þó að 

börnin fái sömu námstækifæri eru þau misjafnlega fljót að læra. Því er 

mikilvægt að gert sé ráð fyrir slíkum einstaklingsmun á stærðfræðigetu 

barna þegar ráðist er í námskrárgerð.  

4. Námskrá og kennsluaðferðir séu miðaðar við að börn þjálfist í að leysa sjálf 

úr ágreiningi, beita rökhugsun, eiga samskipti og tengjast stærðfræðilegum 

hugmyndum. Lausn vandamála og rökstuðningur er talinn vera hjarta 

stærðfræðinnar og því er mikilvægt að kennslan stuðli að færni á þeim 

sviðum. Þegar börn rökstyðja, leysa sjálf úr ágreiningi og eiga samskipti á 

einhvern hátt öðlast þau færni sem síðan hefur  langvarandi áhrif á 

stærðfræðinámið. Með því að tengja saman og samþætta hugtök verður 

kennslan áhrifameiri ekki einungis á unga aldri heldur einnig í komandi 

námi.  

5. Tryggja að námskráin sé í samræmi við þekkt hugtök tengd mikilvægum 

stærðfræðihugmyndum. Við þróun leikskólanámskrár er mikilvægt að 

kennarar hafi í huga reynslu, hugmyndir og sköpun.  

6. Tryggja að góðar stærðfræðilegar meginhugmyndir séu sífellt í nánasta 

umhverfi barnanna. Nauðsynlegt er að þeir sem vinna með ungum börnum 

skipuleggi vel þátttöku barnanna í vinnu með stærðfræðilegar hugmyndir en 

aðstoði einnig fjölskyldur við að styðja börnin í að þróa þessar hugmyndir 

utan skólans.     

7. Tengja stærðfræði við daglegt líf og dagleg viðfangsefni. Stærðfræðikennsla 

ætti ekki að eiga sér stað ákveðinn tíma dags heldur ættu kennarar að 
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aðstoða börnin við að þróa hjá sér stærðfræðilega kunnáttu yfir allan daginn 

út frá námskránni en það gera þau í daglegum athöfnum. 

8. Kennari veiti börnum nægan tíma, góðan efnivið og stuðning til þess að þau 

geti notið sín í leik og að þau fái nauðsynleg tækifæri til þess að auka hjá sér 

áhuga til að rannsaka og vinna með stærðfræðihugmyndir. Frjáls leikur 

tryggir ekki börnum aukna stærðfræðiþekkingu en eykur samt sem áður 

líkur á því. Líklegt er að munur sjáist þegar kennari vinnur markvisst að því 

að börn endurspegli og kynni þær hugmyndir sem komið hafa fram í leik 

þeirra. Kennarar auka við stærðfræðiþekkingu barnanna með því að spyrja 

þau spurninga sem krefjast útskýringa, íhugunar og eflingar nýs skilnings. 

Einnig geta kennarar fylgst með leiknum til þess að læra meira um þróun 

leiksins og áhuga barnanna. Með leiðsögn kennarans getur leikur einstaks 

barns þróast meðal annars yfir í stærðfræðilega kennslu.  

9. Kynna með virkum hætti stærðfræðihugtök, aðferðir og tungumál með 

hliðsjón af mismunandi þekkingu og ólíkum kennsluaðferðum. Kennari 

verður að nálgast efnið með ólíkum aðferðum og ýmiss konar efniviði til að 

ýta undir hæfni allra barnanna í stærðfræði.  

10. Styðja við nám barnanna með ígrundun og símati á stærðfræðilegri 

þekkingu, færni og aðferðum. Mat á stærðfræði í leikskóla kemur best að 

notum þegar stefnt er að því að aðstoða börn á leikskólaaldri við að finna 

styrkleika þeirra og þarfir (NAEYC, 2002:3-10). 

Í stærðfræðihluta Aðalnámskrár grunnskóla er kafli sem fjallar um markmið með 

inntaki stærðfræðinnar og aðferðir en lögð er áhersla á að litið sé á þessa tvo þætti 

sem jafn mikilvæga fyrir stærðfræðinám barna (Aðalnámskrá grunnskóla: 

stærðfræði:2007:5–6). 

Stærðfræði er víðtækt hugtak sem þó er hægt að skipta niður eftir ólíkum 

sviðum hennar. Fyrst má þar nefna skýringar og rökstuðning, þar sem barnið beitir 

rökstuðningi með því að setja hugsanir sínar í orð og útskýra þannig hvað það er að 

gera. Næst má nefna staðsetningu, þar sem barnið þarf að átta sig á 

afstöðuhugtökum eins og til dæmis við hliðina á og fyrir ofan og neðan en með 

þeim lærir barnið meðal annars að leita að hlutum eftir útskýringum. Einnig má 

nefna hönnun þar sem barnið býr til form, myndir, mynstur og lærir að sjá muninn á 

því sem er líkt og ólíkt en lögun og form geta hjálpað barninu að þekkja muninn á 
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ólíkum hlutum. Tölur, talning, talnaröð, fjöldi og reikningur er einnig afar 

mikilvægt að þekkja í stærðfræði en börn byrja til dæmis mjög snemma að sýna á 

fingrum sér hver gömul þau eru, þau telja hluti og tölur, talning og fjöldi er í 

sífelldri notkun (Solem og Reikerås, 2001:11–12). 

Flest börn hafa gaman af mælingum og þurfa þau að kynnast mælingum á 

sem flestum sviðum, svo sem lengd, tíma og þyngd. Í upphafi er gott að þau beri 

saman innan sama mælingarniðurstöður innan sama sviðs og fari síðan að nota 

mælieiningar. Börn mæla hæð hvert annars, þyngd hluta og þau bera saman. Leikur 

og leikir geta verið margs konar, til dæmis hlutverkaleikur, ímyndunarleikur, 

feluleikur, tæknileikur, teningaspil og púsluspil og svo mætti lengi telja. Leikur 

barna getur verið fjölbreytilegur en hann er misjafn eftir aldri barnanna og atgervi. 

Margir leikir efla og auðga þekkingu barna á tölum og talningu og um leið 

rökhugsun. Í leik sínum þurfa börnin oft að hafa fyrir því að koma skoðunum sínum 

á framfæri, réttlæta aðgerðir sínar en allt eru þetta mikilvægir þættir stærðfræðinnar 

(Solem og Reikerås, 2001:12–13).  

Til þess að börn verði sjálfsöruggir og traustir notendur stærðfræðinnar er 

nauðsynlegt að þau læri að þekkja stærðfræði sem mikilvægt verkfæri í samskiptum 

en hún er einnig þess eðlis að börn geta notað hana til þess að leysa úr vandamálum 

og jafnvel til að þekkja endurtekin mynstur og þemu. Hvað kennarann varðar skiptir 

máli að hann sé nokkuð vel að sér í stærðfræði og þekki vel til þeirra hugmynda 

sem börn hafa um stærðfræði. Ef kennarinn lítur jákvæðum augum á stærðfræðina í 

heimi barnanna er líklegra að hann gefi meira af sér til þeirra og sé opnari fyrir því 

að nýta sér þá námsmöguleika sem bjóðast (Pound, 1999:1). 

 Eins og svo oft hefur verið nefnt þá er stærðfræði mikilvægur þáttur í 

daglegu lífi barna í dag og því er nauðsynlegt að þau fái hjálp við að þróa 

stærðfræðilega hugsun sína. Einnig verður að huga að því að börnin öðlist 

sjálfsöryggi í reikningi og að þau eigi auðvelt með að láta skoðanir sínar í ljós. 

Börnin þurfa að átta sig á mikilvægi stærðfræðinnar og hvernig hún snertir líf þeirra 

og eykur gildi en börnin þróa ekki einungis hjá sér stærðfræðilega þekkingu, 

skilning og hæfni heldur læra þau einnig að hafa gaman af stærðfræðináminu sjálfu 

(Pound, 1999:2).   

           Í öllum barnahópum er spennandi blanda af ólíkum börnum með misjafnan 

félagslegan bakgrunn, móðurmál þeirra, hefðir og menning er ólík. Þau eru ekki 

einungis ólík í útliti og hegðun heldur eru þau einnig misjöfn þegar kemur að þroska 
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og hvernig þau læra stærðfræði. Þar sem börn glíma mikið við stærðfræði í 

daglegum athöfnum ætti hún að vera nógu mikilvæg til að fengist sé meira við hana 

í leikskólanum. Stærðfræðin er augljóst svið innan leikskólans en þrátt fyrir það er 

ekki hefð fyrir því að leikskólakennarar kenni hana markvisst. Stærðfræðikennsla í 

leikskólum hefur þó verið að aukast síðustu árin (Reikerås, 2008:11,37). 

          Börn sjá leikinn, ímyndunarafl og hversdagslíf í ólíkum myndum og því þarf 

breiddin í leik þeirra að vera til staðar þegar börn læra stærðfræði. Leikurinn er 

barnanna og því skulum við fara varlega að honum. Ef að við ætlum að mæta 

börnum í leik, sem þegar er í gangi, verður það að vera á þeirra forsendum, annars 

getum við truflað leik þeirra. Stundum leyfa börnin okkur að taka þátt í 

ímyndunarheimi þeirra og þá opnast margir möguleikar sem við sem kennarar 

getum nýtt okkur fyrir stærðfræði, þá getum við velt upp ýmsum hugmyndum með 

börnunum í gegnum sjálfan leikinn (Reikerås, 2008:36).       

Leikurinn er hornsteinn alls leikskólastarfs og námsleið barnanna og því er 

mikilvægt að honum sé gert hátt undir höfði. Allar daglegar athafnir í leikskólanum 

ættu að fá innblástur frá leiknum en einnig ætti leikur barnanna að fá innblástur sinn 

frá öllum daglegu athöfnum. Leikefni af mismunandi gerðum getur haft áhrif á leik 

barnanna þannig að hann ögri og reyni á stærðfræðilega þekkingu þeirra á ólíka 

vegu. Því skiptir máli að börn hafi aðgang að og notist við alls kyns tegundir af 

spilum, tækni, talnabúnaði, kubbum, leikjum og formum (Reikerås, 2008:50). 

Lestur bóka og spennandi frásagna og ævintýra eru ekki bara góð leið til 

þess að efla málþroska og bæta lestrarfærni heldur einnig til þess að þróa 

stærðfræðiþekkingu barnanna. Hægt er að nota bækur á margan hátt og geta börn 

notað bækurnar til þess að telja og finna sjálf svör við ýmsum spurningum. Myndir í 

bókum innihalda mörg ólík form, stærðir og mynstur og á hverri blaðsíðu er 

blaðsíðutalið sem hefur ákveðið gildi. Þegar lesið er fyrir börn opnast tækifæri fyrir 

samtöl og samskipti sem tengjast stærðfræðiheimi barnanna. Í þekktum ævintýrum 

á sér oft stað endurtekning sem er eins og rauður þráður gegnum alla söguna en í 

mismunandi formum. Sem dæmi um þetta má þar nefna ævintýrin um Geiturnar 

þrjár, Piparkökudrenginn og Gullbrá. Þegar við nýtum okkur þá  stærðfræði, sem 

við finnum í bókum, verðum við að leggja áherslu á að áhugi barnanna og gleði yfir 

bókum og ævintýrum sé hafður í fyrirrúmi.  

Algengt er að bækur innihaldi efni um það sem börn takast á við í daglegu 

lífi en þrátt fyrir það fara börnin inn í  ævintýraheim þegar lesið er fyrir þau. 
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Ævintýrin ýta undir að börnin útfæri þau á eigin vegu í hlutverkaleik sínum sem 

einnig er hvatning til þess að þau kanni og vinni með stærðfræðileg hugtök og 

samhengi. 

Lög, þulur og rím eru einnig meðal þess sem börnum er boðið upp á í 

leikskólanum og er mikið af því að finna í svokölluðum söngmöppum. Þó er óhætt 

að segja að margir leikskólar hafi samið eða útfært mikið af lögum og öðru þess 

háttar sem einungis viðkomandi leikskóli þekkir. Lög, þulur og rím innihalda margt 

sem getur örvað stærðfræði barnanna og hafa að geyma talnarunur aftur á bak og 

áfram; má þar sem dæmi nefna „Indíánalagið“ og „Lagið um fingurna“. 

 Við mörg lögin hafa verið búnar  til hreyfingar eins og til dæmis við lagið 

„Fimm fílar lögðu af stað í leiðangur“ þar sem einn fíll bætist við í hverri 

endurtekningu og barnið þarf að finna út þann fjölda sem kominn er hverju sinni. 

Laginu fylgir texti og hreyfingar sem koma í ákveðinni röð og örva þannig getu 

barnsins til þess að raða. Lög innihalda einnig ákveðinn takt og tónamynstur sem 

börnin læra að þekkja. Staðsetningar, sem tengjast líkamshlutum, eru einnig 

algengar í barnalögum og má þar sem dæmi nefna lagið „Höfuð, herðar, hné og tær“ 

og „Hókí Pókí“ (Reikerås, 2008:53–54).  

     Glögglega má sjá að stærðfræði fléttast inn í nánast allar daglegar athafnir í 

leikskólanum, eins og í fataklefanum, við matarborðið, í hópastarfi, frjálsum leik og 

sögu- og söngstundum. Svo að hægt sé að nýta þessar athafnir til að örva 

stærðfræðihugmyndir barnanna verðum við sem leikskólakennarar að vera frjóir og 

opnir fyrir því sem börnin aðhafast í leikskólanum. Nauðsynlegt er að hlusta á 

hugmyndir barnanna og veita þeim tækifæri til þess að tjá skoðanir sínar svo að við 

getum nýtt okkur þekkingu þeirra til frekara náms. Stærðfræði er börnunum 

skemmtileg en til þess að auka áhuga þeirra á stærðfræði skiptir miklu máli að 

viðfangsefnin séu fjölbreytileg og hæfilega þung fyrir börnin því of krefjandi 

verkefni geta orðið til þess að þau missa áhugann.   

 

Stærðfræði í íslenskum leikskóla 

Ég skoðaði einn íslenskan leikskóla sem heitir Furugrund. Leikskólinn Furugrund er 

staðsettur  Kópavogsmegin við Fossvogsdalinn. Leikskólinn er í rótgrónu hverfi 

sem óhætt er að segja að sé einstaklega fjölskylduvænt og stutt er bæði í leikskóla 

og grunnskóla. Leikskólinn Furugrund var opnaður þann 8. apríl árið 1978 en í 
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upphafi var leikskólinn einungis tveggja deilda dagheimili með 36 

heilsdagsplássum. Nafn leikskólans var því í upphafi Dagheimilið Furugrund. Tíu 

árum eftir að leikskólinn var opnaður var hann stækkaður, byggt var við hann og 

tveimur deildum bætt við. Á sama tíma breyttist rekstrarform leikskólans og nafni 

hans var breytt. Breyttu rekstrarformi fylgdi meiri sveigjanleiki í dvalartímum og 

gátu börnin dvalið allt frá fjórum og upp í níu klukkustundir á dag í leikskólanum.  

 Félagsleg staða barnanna breyttist um leið því öllum foreldrum gafst 

tækifæri til að fá dvöl fyrir börnin sín. Áður höfðu einungis einstæðir foreldrar og 

námsmenn verið forgangshópur til að fá dvöl fyrir börnin sín í leikskólanum. Í dag 

er leikskólinn Furugrund fjögurra deilda og hefur hann tvær eldri deildir og tvær 

yngri deildir. Á eldri deildunum, Dropasteini og Mánasteini, dvelja að jafnaði 26 

börn (á Dropasteini) og 25 börn (á Mánasteini) á aldrinum þriggja til fimm ára. Á 

yngri deildunum, Álfasteini og Dvergasteini, dvelja 12 börn á hvorri deild á 

aldrinum eins til þriggja ára (Leikskólinn Furugrund, e.d.-a). 

Flest starfsfólk leikskólans hefur starfað lengi við hann og virðist því 

starfsemin vera vel mótuð. Stefna leikskólans er að skila af sér góðum nemendum 

sem geisla af öryggi og vellíðan. Lykilhugtök leikskólans eru virðing, hlýja, öryggi 

og traust og vinnur leikskólinn markvisst að því að fylgja þessum hugtökum eftir í 

starfi. Virðing er eitt af því mikilvægasta í samskiptum ekki síður hjá börnum en 

fullorðnum og er því lögð áhersla á að börnin læri að virða náungann og vera 

fordómalaus gagnvart öðrum. Starfsfólk Furugrundar sýnir hverju öðru hlýju í 

samskiptum sín á milli og gagnvart börnunum og miðla þannig boðskap sínum til 

barnanna. Öryggisþörfin er börnunum eiginleg og því er mikilvægt að henni sé gert 

hátt undir höfði. Ef börnin eru örugg er líklegra að þau sýni sitt rétta andlit og því 

leggur leikskólinn sitt af mörkum við að veita börnunum öryggi og hlýju og skapa 

stöðugleika (Leikskólinn Furugrund, e.d.-b:1–2). 

 Stærðfræði er alls staðar í kringum börnin í leikskólanum Furugrund og til er 

aragrúi af stærðfræðitengdu leikefni sem börnin hafa frjálsan aðgang að. Má þar 

nefna einingakubba Caroline Pratt en leikskólinn hefur góða aðstöðu fyrir 

einingakubbana og fær hugmyndafræði kubbanna því notið sín. Perlur eru 

sívinsælar og má glögglega sjá hvernig myndir barnanna þróast eftir því sem þau 

perla meira en augljós þróun er í formgerð, mynstrum og myndum barnanna sem 

fara úr því að perla óreglulega með allskyns litum yfir í að búa til fána og önnur 

mynstur.  
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Á báðum eldri deildum leikskólans eru borðtölvur og fartölvur, auk þess sem þau 

hafa aðgang að iPad og eru ýmisskonar stærðfræðileikir notaðir. Tölvurnar eru inni 

í valkerfi barnanna en þó heldur starfsfólkið utan um tölvunotkunina með sérstöku 

skráningarblaði. Börnin eru hvött til þess að vera tvö saman við tölvuskjáinn og 

aðstoða hvort annað, en það reynir jafnan á samskiptahæfni barnanna um leið og 

þau efla félagsþroskann með þessum félagslegu athöfnum. Tölvurnar eru nettengdar 

og á heimasíðu leikskólans er sérststök nemendasíða þar sem búið er að koma fyrir 

krækjum á hentuga stærðfræðileiki fyrir börn á leikskólaaldri. Börnin nýta síðuna 

mjög vel bæði í leikskólanum og heima fyrir. 

Góð aðstaða til listsköpunar er í leikskólanum en þar má finna alls kyns 

efnivið. Skæri, blöð og litir eru börnunum aðgengileg og þess er gætt að verðlaus 

efniviður sé einnig í hæð barnanna. Föndurherbergið er sívinsælt og gefur það 

börnunum tækifæri til að virkja sköpunargleði sína en þarna geta börnin klippt, límt, 

málað og litað að vild en pappírsbrot á borð við gogg og skutlur eru í miklum 

vinsældum.   

Mikilvægt er fyrir börn að þau læri að tengja daglegar athafnir við 

stærðfræði því þurfa börnin að þekkja hin ýmsu stærðfræðihugtök til þess að geta 

tekist á við ólík viðfangsefni í amstri dagsins (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007b:16–

17). Sem dæmi um daglegar athafnir má nefna hádegismatinn en í hádeginu er 

borðað inni á deildum leikskólans. Á báðum eldri deildunum er þjónn valinn fyrir 

hvert borð en þjónninn gegnir því mikilvæga hlutverki að leggja á borðið. Þjónninn 

þarf að finna út fjölda þeirra sem sitja með honum til borðs, telja diska og sækja 

ásamt öðrum tilheyrandi áhöldum. Börnin taka þetta hlutverk alvarlega en það fylgir 

þjónshlutverkinu mikil ábyrgð þar sem þjónninn þarf að sjá til þess að þeir sem með 

honum sitja við hádegisverðarborðið fái það sem til þarf.  

Salernisferðir barnanna reyna töluvert á rýmisgreind þeirra en það getur 

reynst börnunum erfitt að standa í röð án þess að vera of nærri næsta barni. Börnin 

læra smátt og smátt að virða það svigrúm sem þau sjálf og hin börnin þurfa þegar 

staðið er í röð og beðið er eftir salerninu.   

 Í leikskólanum Furugrund eru vikulega svokölluð „elstu–barna–verkefni 

(EBV)“ sem – eins og nafnið gefur til kynna – eru fyrir elsta árgang leikskólans. 

Elstu börnin af báðum eldri deildum leikskólans hittast í einni stofunni á annarri 

deildinni og eru með þeim tveir leikskólakennarar.  
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Meginmarkmið með elstu–barna–verkefnunum er að undirbúa börnin undir 

grunnskólagönguna með því að koma af stað umræðum og vangaveltum um 

skólann og læra að vera í stórum hópi og vinna verkefni. Þegar börn eru komin í 

elsta árgang leikskólans hafa þau ríka þörf til þess að vinna að verkefnum sem efla 

og reyna á þau andlega og líkamlega. Miðað er við að um er að ræða 

leikskólaverkefni þar sem starfsaðferðir leikskólans og hugmyndafræði er í 

brennidepli. Börnin læra að vinna með krefjandi verkefni sem þjálfa hjá þeim 

einbeitingu, úthald og færni um leið og þau fullvinna verk sín. Leikskólar Kópavogs 

vinna eftir sérstakri námskrá fyrir fimm ára börn en í henni er gengið út frá 

hreyfingu, málrækt, myndsköpun, náttúru og vísindum, tónlist og stærðfræði. 

Markmið með elstu–barna–verkefnum er að: 

 efla sjálfstæði og frumkvæði barnanna 

 efla hópkennd og samvinnuhæfni 

 tryggja börnunum krefjandi verkefni 

Í elstu-barna-verkefnum vinna börnin með ýmiss konar verkefni svo sem að lita, 

teikna, ríma, vinna með bókstafi, sögugerð og ýmis stærðfræðihugtök eins og magn, 

fjölda, hæð, lengd og fleira. Einnig er farið í heimsóknir í Snælandsskóla en fyrsta 

heimsóknin er í janúar. Skólastjóri Snælandsskóla tekur á móti börnunum og kynnir 

skólann fyrir þeim, ræðir við börnin og segir þeim sögu. Mánuði síðar fær elsti 

árgangur leikskólans 1. bekk í Snælandsskóla í heimsókn. Haldin er sameiginleg 

skemmtun í Snælandsskóla í mars (Leikskólinn Furugrund, e.d.-b:15).  

 Mikil samvinna er á milli leikskólans og grunnskólans en það auðveldar 

jafnframt elstu börnunum flutninginn úr leikskólanum yfir í  grunnskólann. 

Leikskólinn Furugrund tók  þátt í eTwinning–stærðfræðiverkefni sem bar heitið „1, 

2 Buckle my Shoe“. Tólf leikskólar tóku þátt í verkefninu og stóð það yfir í tvö ár, 

frá árunum 2007–2009.  Verkefnið var samvinnuverkefni evrópskra kennara sem 

deildu með sér hagnýtum og skemmtilegum upplifunum í námi og kennslu. Í 

stærðfræðitímaritinu Flatarmál (2009:24–28) er grein eftir Fjólu Þorvaldsdóttur, 

sérkennslu- og verkefnastjóra í leikskólanum Furugrund, þar sem hún fjallar um 

verkefnið og lýsir þeim viðfangsefnum sem tekin voru fyrir með börnunum. 

Markmið eTwinning verkefnisins voru að:  

 veita börnum tækifæri til að þróa með sér stærðfræðilega færni og um leið 

rannsaka stærðfræðileg tengsl og vinna með ólíkan efnivið; 
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 auka hjá börnunum tilfinningu fyrir tölum og hinum mismunandi 

stærðfræðihugtökum;  

 börnin yrðu hvött til að hugsa frekar á hlutbundinn hátt en huglægan þar sem 

börnin fá að kanna og rannsaka og læra í gegnum leik; 

 börnin fengju hvatningu til þess að rannsaka og uppgötva spennandi 

stærðfræðihugtök og deila útkomum og niðurtöðum á skemmtilegan máta 

með kunningjum sínum í Evrópu;  

 koma á samvinnu með kennurum um alla Evrópu og um leið deila 

upplýsingum og upplifunum  sem gerir þeim og okkur hér heima kleift að 

öðlast nýjar hugmyndir í námi og kennslu ungra barna. 

 

Mörg viðfangsefni komu til greina þegar velja skyldi viðfangsefni fyrir 

samvinnuverkefnið. Á meðan á samvinnu skólanna stóð opnuðust ný tækifæri á 

sviði stærðfræði enda var verkefninu ætlað að styrkja grunnþætti stærðfræðinnar. 

Samstarf leikskólanna jók skilning á ólíkum menningarheimum, þjóðerniskennd, 

málþróun, sköpun, nýrri tækni og framsækinni menntun sem allt er innan alþjóðlegs 

samhengis. Einnig veitti samstarfið tækifæri til þess að þróa hugtök innan 

skólastefnunnar/ námskrárinnar, þar á meðal sjálfsöryggi, samvinnu og sjálfstæð 

vinnubrögð.  

Börnin í Furugrund og vinir þeirra í Evrópu tókust á við ýmis áþreifanleg 

viðfangsefni og verklegar æfingar þar sem þau voru hvött til þess að hugsa á 

hlutbundinn hátt frekar en huglægan með því að fá að prófa sig áfram og rannsaka á 

eigin vegum í stað þess að vera mötuð af upplýsingum frá leikskólakennurunum. 

Börnin fengu smám saman tilfinningu fyrir tölum og ýmsum stærðfræðihugtökum 

um leið og þau öðluðust færni til að takast á við stærðfræðileg tengsl með því að 

vinna með fjölbreyttan efnivið. Við verkefnavinnuna var reynt að nota opinn 

hugbúnað sem allir sem hefðu áhuga gætu nýtt sér . Þannig varð jafnframt 

heimasíða verkefnisins til á slóðinni: http://twinmath.wikispaces.com/ . 

Verkefnum eTwinning var skipt niður á mánuði og hafði hver mánuður 

ákveðið þema. Fyrsti mánuðurinn, sem var september, fór þó í að kynna skólana en 

eftir það hófust þemaverkefnin sem voru eftirfarandi: 

 Október – tölur, þar sem börnin lærðu að telja, þekkja og skrifa tölustafi. 

http://twinmath.wikispaces.com/
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 Nóvember – tölur, börnin lærðu að bera saman tölur, raða eftir stærð og 

notast við hugtök eins og meira og minna og háar og lágar tölur. 

 Desember – börnin lærðu samlagningu og frádrátt. 

 Janúar – lengd, þyngd og magn. 

 Febrúar – rými, staða og hugtök á borð við fyrir framan og fyrir aftan. 

 Mars – unnið með form og mynstur. 

  Apríl – samanburðarvinna, til dæmis lengri–styttri, stærri–minni og 

breiðari–mjórri o.s.frv. 

 Maí – flokkun eftir stærð, röð, lit, lögun o.s.frv..     

 

Sérkennslustjóri leikskólans ásamt elstu-barna-kennurunum unnu aðallega að 

verkefninu þó svo að aðrir kennarar hafi komið að einhverju leyti að því. 

Viðfangsefnin, sem unnið var með, voru fjölbreytt og henta leikskólabörnum vel 

sem og nemendum í yngstu bekkjum grunnskóla. Svo einhver dæmi séu nefnd þá 

voru það meðal annars þessi:  

 

Húsnúmer barnanna 

Unnið var að þessu verkefni í tveimur kennslustundum og var í þeirri annarri farið 

með börnunum í gönguferð að heimilum þeirra allra. Þar var tekin ljósmynd af 

hverju barni undir húsnúmerinu. Í hinni kennslustundinni voru myndirnar skoðaðar 

í skjávarpa og ræddu börnin og kennararnir um ýmis stærðfræði hugtök eins og 

einbýli–fjölbýli, stór–lítill og númer húsanna. Því næst teiknuðu börnin húsin sín, 

klipptu þau út og skrifuðu húsnúmerin sín á þau. Síðan klipptu þau myndir af 

sjálfum sér sem þau límdu á blaðið við húsið. Á meðan börnin voru að vinna ræddu 

þau saman um ýmis mál eins og til dæmis: Af hverju hafa hús númer? Er 3 hærri 

tala en númer en 43? o.s.frv. 

 

Teningur – tölustafir – form 

Í þessu verkefni var nokkrum spurningum velt upp og beindist ein þeirra að því 

hvað punktarnir á teningi þýða. Miklar vangaveltur áttu sér stað um það fyrir hvað 

punktarnir standa og svöruðu kennarar eftir bestu getu. Einn kennari teiknaði einn 

punkt á töfluna og börnin gerðu eins nema í staðinn fyrir töflutúss notuðu þau leir 

og bjuggu til eina leirkúlu. Síðan voru tveir punktar teknir fyrir, börnin gerðu það 
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sama og kennarinn nema að þau notuðu leirinn og að lokum voru þau með sex litlar 

leirkúlur. 

Þar næst skiptu börnin leirkúlunum upp á ólíka vegu og án áhrifa frá 

kennaranum . Þá komust þau að því að hægt er að leggja saman og draga frá. 

Kennarinn gerði fjöldann sýnilegan á töflu með teikningum og tölustöfum og börnin 

leiruðu tölustafi og léku sér meðal annars með það að raða þeim upp og mynda 

þannig hækkandi tölur.  

 Formvinnan var unnin á svipaðan hátt þannig að kennarinn teiknaði formin 

upp á töflu og börnin leiruðu þau. Þess var gætt að börnin fengju góðan tíma til þess 

að leika sér með formin því hinar ýmsu hugmyndir komu fram í leiknum þar sem 

börnin lærðu hugtök sem þau þekktu jafnvel ekki áður. Mikilvægt var fyrir börnin 

að fá tækifæri til þess að koma hugsunum sínum í orð og það sýndi sig jafnframt í 

samræðum þeirra þar sem alls konar uppgötvanir gerðu vart við sig. 

 

Perlur og stærðfræði 

Börnin leika sér mjög mikið með perlur og búa til úr þeim hin ólíku mynstur sem 

þróast eftir því sem börnin eldast og færni eykst. Því voru perlurnar kjörinn 

efniviður í verkefnavinnu en á annan hátt en börnin þekkja. Börnin fengu þráð og 

blað með mismunandi formum á og í ýmsum litum. Síðan áttu þau að þræða upp á 

þráðinn perlur í sama lit og jafnmargar og fjöldi formanna sagði til um. Börnin 

hjálpuðust að og ræddu saman til dæmis um samsetningar á litum á meðan þau 

unnu.  

 

Lengd 

Börn hafa gaman að því að mæla á ólíka vegu og því ákváðu kennararnir ásamt 

börnunum að mæla lengd salarins í leikskólanum en til þess ætluðu þau að nota 

eigin líkama.Þau lögðust því öll endilöng á gólfið, hvert á eftir öðru. Niðurstaðan 

var sú að til þess að ná yfir salinn þurfti alls sjö börn og því var salurinn sjö barna 

langur. Út frá mælingunum hófst umræða um lengd barnanna og hvort öll börnin 

væru jafn löng eða há, hvað það þyrfti þá mörg þriggja ára börn til þess að ná yfir 

salinn og hve marga leikskólakennara og svo framvegis. Umræðan vakti athygli 

barnanna á viðeigandi mælieiningum og fóru börnin út frá því að velta því fyrir sér 

hvað þau voru stór þegar þau komu í heiminn. Því var ákveðið að komast að 

fæðingarlengd barnanna svo hægt væri að mæla út og klippa niður jafnlangan þráð. 
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Upp frá því var svo ákveðið að mæla hæð þeirra þann daginn svo hægt væri að 

klippa jafn langan þráð, bera saman við fæðingarlengdina og sjá þannig hve mikið 

börnin höfðu vaxið frá fæðingu. Börnin höfðu einstaklega gaman af þessu verkefni 

og sýndu stolt foreldrum sínum þessar nýju niðurstöður sem mælingar þeirra höfðu 

sýnt en þeim fannst þau hafa vaxið heilmikið frá fæðingu. 

 

Rýmis- og afstöðuhugtök 

Þegar unnið er með rýmisgreind og afstöðu barna er oftast notast við hreyfistundir 

og því var það tilvalin aðferð í verkefninu þar sem notast var við myndir frá 

hreyfistundum. Leikurinn í hreyfingunni er þannig virkjaður og festast hugtök eins 

og hægri–vinstri, yfir–undir og fyrstur–seinastur í minni barnanna.  

 

Áframhald á eTwinning 

Skólarnir nálguðust viðfangsefnin á mjög ólíkan hátt og má glögglega sjá 

fjölbreytnina á heimasíðu verkefnisins. Kennararnir frá samstarfsskólunum voru 

hrifnir af því hve vel frjálsi leikurinn var nýttur sem námsleið í Furugrund og 

hvernig stærðfræðin féll inn í hið daglega líf í leikskólanum. Kennararnir í 

Furugrund nýttu öll þau tækifæri, sem þeim gafst, til þess að benda börnunum á 

stærðfræðina í kringum þau og notuðu til þess meðal annars vettvangsferðir, 

safnaferðir og útiveru.  

 Þar sem kennararnir í Furugrund voru svo virkir og frjóir í verkefnavinnunni 

bauðst þeim tækifæri til þess að framlengja verkefnið um eitt skólaár en 

samstarfskólarnir voru spenntir fyrir því að prófa að nota leikinn sem námsleið. Upp 

frá því var ákveðið að breyta um heiti og láta seinna árið heita “Stærðfræði í 

umhverfi okkar”.  Seinna árinu var skipt niður eftir mánuðum eins og fyrsta árinu 

og var einnig unnið með ákveðið þema hvern mánuð. Þátttakendum í verkefninu 

fjölgaði um tvo leikskóla og var verkefnið skráð í IERN sem er, líkt og eTwinning, 

rafrænt skólasamstarf um allan heim.  

 

Eins og á fyrra árinu hófst verkefnið á kynningu á löndunum og ólíkri menningu 

þeirra. Skólaárinu var svo skipt niður á mánuði og unnið var með ákveðið þema í 

hverjum mánuði. Voru þau eftirfarandi: 

     

 Október – stærðfræði og leikföngin 
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 Nóvember – stærðfræði í matvörubúð 

 Desember – stærðfræði um jólin 

 Janúar – stærðfræði á götum úti 

 Febrúar – stærðfræði í eldhúsinu 

 Mars – stærðfræði í garðinum 

 Apríl – stærðfræði á leiksvæðinu eða í íþróttasalnum 

 Maí – stærðfræði og vatnið 

 

Fjölbreytnin í viðfangsefnunum var mikil og gekk leikskólakennurum í Furugrund 

vel að leysa úr þeim og alltaf var leikurinn hafður í brennidepli. Þegar átti að vinna 

með samþætt verkefni á milli landa var ekki alltaf hægt að gera nákvæmlega það 

sama vegna ólíks veðurfars og það gerðist einmitt í mars þegar börnin á Furugrund 

uppgötvuðu að vorið kemur ekki á sama tíma í öllum löndum. Börnin fengu ekki 

tækifæri til þess að sýna hinum skólunum mikla garðrækt og var því ákveðið í 

staðinn að búa til snjókarla og var snjókarlagerðin tekin upp á myndband og 

framkvæmdin sýnd með myndbandssýningu. Ekki snjóar í öllum 

samstarfsskólunum og því vakti snjókarlamyndbandið mikla lukku á meðan þeirra 

skóla.  

 Þátttaka i slíku verkefni hafði mikil áhrif á leikskólakennarana í Furugrund 

ekki síður en börnin sem tóku þátt. Jákvætt hugarfar leikskólakennaranna og fagleg 

þekking hafði mikið að segja í þeirri vinnu sem leikskólakennararnir í Furugrund 

settu sér í upphafi og endurspeglaðist það í vinnu barnanna í sköpunargleði þeirra 

og frumlegri nálgun. Þetta var krefjandi starf sem bætti án efa skilning, áhuga og 

hvatningu barnanna til stærðfræðináms og hefur án efa gert viðhorf þeirra til 

stærðfræði og stærðfræðihugtaka jákvæðari (Fjóla Þorvaldsdóttir, 2009:24–28). 

 

Stærðfræði í norskum leikskóla  

Gaman er að velta því fyrir sér hvort fengist er við stærðfræði í leikskólum í 

Norðurlöndum á svipaðan hátt og gert er hér á landi. Norðmenn og Svíar hafa gefið 

út töluvert af efni tengdu stærðfræði barna á leikskólaaldri og virðast vel staddir 

hvað þessi mál varða. Að því tilefni heimsótti ég norskan leikskóla að nafni Øvre 

Slettheia barnehage, en þessi rótgróni leikskóli er staðsettur í Kristiansand í Suður-

Noregi í hverfi þar sem mikið er um innflytjendur frá hinum ýmsu löndum. 
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Starfsfólk leikskólans er mjög faglegt og hefur flest verið starfandi í leikskólanum í 

mörg ár. Allt fastráðið starfsfólk leikskólans er menntað, ýmist sem 

leikskólakennarar eða sem “barne- og ungoms fagarbeidere” sem er eins konar 

millistig á milli leiðbeinanda og leikskólakennara.   

Øvre Slettheia barnehage er fimm deilda leikskóli fyrir börn á mismunandi 

aldri. Trollungene, B-gjengen og Regnbuen eru eldri barna deildir fyrir þriggja til 

fimm ára gömul börn og Knøttene er deild fyrir börn á aldrinum núll til þriggja ára. 

Fimmta deildin er svo Ane Birtes hus sem er deild fyrir tveggja og þriggja ára 

gömul börn. Hún er staðsett í eigin húsnæði í dálítilli fjarlægð frá leikskólanum 

sjálfum en það er þó aðeins tímabundið þar sem bygging á nýjum leikskóla er nú 

þegar í framkvæmd. Í heildina eru 87 börn í Øvre Slettheia barnehage og starfsfólk 

er um það bil 26–28 talsins en þó í mismiklu starfshlutfalli (Øvre Slettheia 

barnehage, 2011).   

 Øvre Slettheia barnehage vinnur í anda Marte Meo-stefnunnar en sú stefna 

er þróuð af konu að nafni Maria Aarts. Marte Meo-samtökin nota aðferðir sem 

ætlaðar eru öllum þeim sem koma að uppeldi og þroska barna, svo sem 

sálfræðingum, barnalæknum og leikskólakennurum en til þess eru notaðar hagnýtar 

aðferðir sem eiga að styðja barnið í daglegum samskiptum. Dæmi um áætlanir, sem 

Marte Meo samtökin hafa þróað, eru jákvæð stjórnun, áætlun fyrir þá sem eignast 

hafa fyrirbura og áætlun fyrir þá sem greinst hafa með ADHD (athyglisbrest með 

ofvirkni) eða einhverfu en svo mætti lengi telja (Maria Aarts, 2011).  

 Øvre Slettheia barnehage vinnur mikið með jákvæðan aga og lögð er áhersla 

á að börnin séu þátttakendur í eigin námi og því starfi sem fram fer í leikskólanum. 

Vináttan er í hávegum höfð og er mikið unnið í í tengslum við hana. Reynt er að fá 

börnin til þess að leysa á eigin spýtur úr vandamálum og eru þau látin skilja sátt. 

Notast er við aðferðina „steg for steg“ eða „stig af stigi“ sem einhverjir leikskólar 

nota á Íslandi en ef upp koma vandamál sem þarf að leysa innan barnahópsins er 

„stig af stigi“ tekið fyrir í næstu samverustund. „ Steg for steg“ er aðferð sem eykur 

félagslega færni barna og  hjálpar þeim að sýna samkennd, leysa úr vandamálum og 

hafa stjórn á eigin skapi (Prososial, e.d.). 

            Eftir að hafa fylgst með 3 - 5 ára börnum á einni eldri deild leikskólans er 

óhætt að segja að áhugi barnanna á tölum hafi verið áberandi. Á veggjum 

deildarinnar mátti sjá tölustafi og bókstafi hanga uppi og voru börnin meðvituð um 

það en í leik sínum glímdu þau að mestu við tölur og form þó svo að aðrir 
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stærðfræðiþættir hafi þó einnig verið til staðar. Leir er sívinsæll og hafa börnin á 

Øvre Slettheia barnehage mjög gaman af því að leira. Þau voru aðallega í því að 

fletja út leirinn með kökukefli og búa svo til litlar formaðar kökur en til þess notuðu 

þau piparkökuform.   

Í gluggunum mátti sjá hanga perlumyndir sem búið var að strauja og 

augljóst var að tölustafir og bókstafir voru með vinsælustu formunum. Börnin fá að 

perla að vild og er starfsfólk deildarinnar viljugt að strauja eftir óskum barnanna. 

Oft eru börnin upptekin af einhverju sérstöku í ákveðinn tíma eins og sjá má á 

perlunum, þau fullnema sig og snúa sér svo að öðrum verkefnum. 

Einingakubbar Caroline Pratt eru til í flestum norskum leikskólum og býr 

Øvre Slettheia barnehage svo vel að því að eiga eitt sett af þeim kubbum. Starfsfólk 

deildarinnar var þó sammála um að það hefði verið gott að eiga tvö sett af 

kubbunum. Einingakubbarnir eru vinsælir hjá börnunum en þeir eru teknir úr 

umferð öðru hverju til að halda áhuga barnanna. Þá er þeim skipt út með 

annarskonar kubbum eða þroskaleikföngum. Starfsfólk deildarinnar er meðvitað um 

stærðfræðilegt gildi einingakubbanna og gætir þess vel að umgengni um þá sé góð.   

 Börnin hafa greiðan aðgang að fjölbreyttu föndurefni en skæri eru þó afhent 

börnunum eftir þörfum. Flest börn hafa gaman að því að klippa og líma og hafa þau 

upp á síðkastið verið mikið í því að klippa út dúka og hin ólíku form. Einnig hafa 

þau litað eftir plastformum sem þau hafa svo klippt út í lokin.   

Í íslensku leikskólastarfi hefur tækni aukist og þykja tölvur nú ómissandi og 

sjálfsagður þáttur í hverjum leikskóla (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:11). Øvre 

Slettheia barnehage fylgir einnig þessari þróun enda búa þau svo vel að eiga eina 

fartölvu sem gengur á milli deildanna eftir óskum. Leikskólinn á nokkra tölvuleiki 

sem heita Josefine og er hann í mörgum þáttum. Má þar nefna sem dæmi Josefine í 

skólanum, Josefine í gulrótargarðinum, Josefine og vinir hennar, en framleiddir eru 

ótal fleiri þættir. Ævintýrið hefur söguþráð og leysir Josefine hinar ýmsu þrautir 

sem margar hverjar tengjast stærðfræðigetu barnanna. 

Einnig má telja upp þætti sem snúa að hversdagslegum hlutum starfsins. Til 

dæmis hefst samverustund á því að telja bæði börn og fullorðna, sungin eru lög og 

bækur eru lesnar þar sem koma talning kemur við sögu. Tveir þjónar sjá um að 

leggja á borð og þurfa þeir þá að telja fjölda barnanna og raða áhöldunum eftir því. Í 

fataklefanum er mikið talað saman og eru þar notuð ýmis hugtök og fingur taldir 
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ofan í fingravettlingana. Þegar börnin fara út mynda þau fyrst röð og telja svo fjölda 

barnanna í röðinni; á meðan útbýr einn starfsmaður sig fyrir útiveruna. 

Á afmælisdegi barns er það heiðrað á þann hátt að farið er í leik sem kallast 

rakettuleikur. Ímynduðum rakettum er þá skotið á loft með höndunum og er fjöldi 

raketta  ákvarðaður eftir aldri barnsins. Barnið er spurt hvort rakettan eigi að vera 

stór eða lítil og einnig í hvaða lit hún eigi að vera.  Í lokin er svo barninu hent upp í 

loftið eins oft og aldur þess segir til um og allir telja með. 

      Ég tók viðtal við sérkennslustjóra leikskólans en það er kona að nafni Marit 

Hermansen. Vegna staðsetningar leikskólans, sem er í hverfi þar sem margir 

innflytjendur búa, þá leggur Marit ríka áherslu á málþroska barnanna. Einnig vinnur 

hún mikið með stærðfræði og eins og við þekkjum frá leikskólum á Íslandi vinnur 

Marit í litlum leikhópum hverju sinni þar sem yfirleitt eru einungis tvö börn í hópi 

en í einstaka tilfellum eru þau þó fleiri. Leikskólinn hefur búið sér til safn verkefna 

sem tengja má við stærðfræði og hefur það verið sett saman í stóran plastkassa sem 

fengið hefur nafnið „Mattepakken“ eða stærðfræðipakkinn. Stærðfræðipakkinn 

hefur að geyma samansafn af spilum, bókum og alls kyns stærðfræðiþrautum sem 

börnin glíma við ásamt Marit.  

 Málfræði og stærðfræði tengjast oft á einhvern hátt og sem dæmi má þar 

nefna bók eftir norska höfundinn Alf Prøysen sem fylgir stærðfræðipakkanum og 

heitir „Geitekyllingen som kunne telle til ti“ . Sagan fjallar um lítinn kiðling sem 

gengur um og telur eftir því sem fleiri dýr verða á leið hans. Þar er fjallað um 

vináttuna og er því boðskapurinn góður um leið og málfræði og stærðfræði koma 

við sögu. Einnig notar Marit mikið aðra bók sem býður upp á rím og fjölda. Bókin 

segir frá lítilli lirfu sem fer í ferðalag og eftir því sem bókinni er flett fækkar 

lirfunum. Marit segir bókina vekja mikla lukku hjá börnunum. 

 Marit talar einnig mikið um stóran bláan tening sem starfsfólk leikskólans 

notar mikið við hin ýmsu tækifæri. Teningurinn er úr svampi og er því afar léttur 

þrátt fyrir stærð hans og auðveldur í notkun. Til dæmis er teningurinn notaður í lok 

samverustundar þannig að börnin sitja öll við hlið hvert annars og skiptast á að 

kasta teningnum. Ef upp kemur talan fjórir á sá sem er númer fjögur í röðinni að 

fara að klæða sig í útifötin og svo framvegis. Einnig er teningurinn notaður þannig 

að kennari kastar honum til eins barns í einu og ef að barnið getur gripið teninginn 

fær það orðið og má því segja frá hverju sem það vill. Ef barnið nær ekki að grípa 

teninginn fær það annar tækifæri síðar í leiknum.   
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Blái teningurinn er einnig oft notaður í tiltekt. Þá fara börnin í eina langa röð og 

kennari réttir einu barni í einu teninginn. Barnið kastar svo teningnum og fær upp 

einhverja tölu. Ef talan þrír kemur upp á barnið að fara og sækja sér þrjá hluti og 

ganga frá þeim og koma svo aftast í röðina. Blái teningurinn er oft hafður með í 

hreyfistundir, t.d. útiveru og leikfimi. Börnin skiptast á að kasta, fá upp einhverja 

tölu og eiga þá til dæmis að hoppa á hægri fæti eins oft og teningurinn segir til um. 

Teninginn má nota eins og flösku í leiknum flöskustút og kasta þá börnin til skiptis. 

Búið er að ákveða fyrir fram hvað á að gera við hverja tölu. Til dæmis á það barn, 

sem fær töluna þrjá, að standa á einum fæti og gala eins og hani en barnið, sem fær 

töluna sex, fær að gera tvisvar sinnum. Blái teningurinn býður upp á marga ólíka 

möguleika til þess að gera hversdagslega hluti, eins og til dæmis tiltektina, enn 

skemmtilegri.   

     Fjölbreytt safn hluta er í stærðfræðipakkanum og má þar nefna litla 

plastbangsa í fjórum litum, gulir, rauðir, grænir og bláir og eru bangsarnir í hverjum 

lit í þremur stærðum. Bangsarnir eru  í kassa og bjóða upp á alls kyns 

stærðfræðiverkefni, til dæmis um stærðir, liti, magn og ekki síður mynstur og 

rökhugsun.   

    Marit notar mikið teningslaga kassa, sem hægt er að stafla hverjum ofan í 

annan þannig að lítið fari fyrir þeim en einnig er hægt að stafla þeim hverjum ofan á 

annan og byggja þannig turn. Á kössunum eru myndir af alls kyns dýrum og á einni 

hliðinni á hverjum kassa er mynd af stiga sem rís smám saman alla leið upp turninn. 

Marit segir börnin hafa mjög gaman af því að sjá stigann rísa.  

 Marit tók fram bláan kassa sem innihélt spil. Í spilinu eru fjórar lirfur og hin 

ólíku tréform til þess að þræða í gegn um; einnig þarf að notast við tvo teninga, 

annar segir til um litinn en hinn um formið. Barnið kastar því báðum teningunum í 

einu og fær fram litinn og formið sem það á að þræða upp á lirfuna.  

Eins og fram kemur hér að ofan má sjá að farið er ansi víða inn á stærðfræði í 

starfinu í Øvre Slettheia barnehage. Eftir að hafa fylgst með má sjá að það starf, 

sem þar er unnið og viðkemur stærðfræði, er ekki ólíkt því starfi sem unnið er með 

börnum í íslenskum leikskólum. Við heyrum oft talað um að stærðfræði megi finna 

allt í kringum okkur en óhætt er að segja að stærðfræði megi  finna í höfði hvers og 

eins. 

 Í stærðfræði felast skapandi viðfangsefni en um leið skynsamleg og 

spennandi leið til þess að byggja upp skilning á raunveruleikanum. Sem dæmi má 
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nefna pappírsbrot; það er ekki stærðfræði en það verður það um leið og við förum 

að nota rúmfræðilegt innsæi til þess að finna út úr því hvernig við brjótum pappírinn 

til þess að búa til ákveðna mynd. Einnig má nefna dæmi um náttúruna sem við á 

Íslandi hreykjum okkur mikið af og viljum gjarna nota mikið með börnum. 

Blaðastærðir og form blóma er ekki beinlínis stærðfræðilegt viðfangsefni en við 

getum notað stærðfræði með því að flokka og greina blómin (Jahr og Øgaard, 

2006:14).     

 

Umfjöllun 

Leikskólarnir tveir, sem ég skoðaði, eru afar ólíkir og eru þar að auki hvor í sínu 

landi, annar í Noregi en hinn á Íslandi. Þrátt fyrir það eiga þeir margt sameiginlegt. 

Báðir leikskólarnir eru staðsettir í rótgrónu hverfi þar sem stutt er í grunnskólann. 

Starfsaldur starfsfólksins er almennt langur en þó var hærra hlutfall starfsfólksins 

með fagmenntun í þeim norska. Í báðum leikskólunum var starfsfólkið meðvitað um 

stærðfræðina sem námssvið innan leikskólans og nýtti eftir bestu getu þau tækifæri 

sem gáfust til stærðfræðilegra viðfangsefna í amstri dagsins. Glögglega mátti sjá, 

þegar börnin voru saman komin í röð fyrir framan salernið, í samverustund, við 

matarborðið og við fleiri tækifæri, hvernig starfsfólkið hvatti börnin til samræðna 

um stærðfræðileg efni.  

 Leikskólinn Furugrund stendur framarlega hvað varðar þátttöku í 

Evrópuverkefnum og hefur fengið fyrir það fjölda viðurkenninga. Einnig var 

leikskólinn fyrsti íslenski skólinn til að fá gæðamerki frá Evrópusambandinu. 

eTwinning eru þó einu stærðfræðiverkefnin sem leikskólinn hefur tekið þátt í en 

leikskólinn fékk ásamt frá samstarfsskólunum tilnefningu til verðlauna á ráðstefnu í 

Prag í flokki vísinda- og stærðfræði og hlaut þar annað sætið fyrir 

stærðfræðiverkefnið „1,2 Buckle my Shoe“ (Fjóla Þorvaldsdóttir, 2009:24). Ásamt 

því hefur leikskólinn Furugrund til fjölda ára unnið sérstaklega með elstu börnunum 

í svokölluðum elstu-barna-verkefnum þar sem þau eru undirbúin fyrir komandi 

grunnskólanám. Þetta væri jafnvel verkefni sem Øvre Slettheia barnehage gæti 

unnið að þar sem ekkert slíkt starf er með elstu börnunum. Øvre Slettheia barnehage 

er staðsettur í hverfi þar sem mikil fjölmenning ríkir en á þann hátt er hann 

jafnframt afar ólíkur þeim íslenska. Ekki er unnið neitt sérstaklega með börnunum í 

hópum fyrir utan samverustundirnar en þó tekur Marit, sérkennslustjóri leikskólans, 
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að sér litla leikhópa af og til. Í þeim stundum leggur hún oft áherslu á viðfangsefni 

með stærðfræðilegu ívafi en þó fer það eftir veikleikum barnsins sem hún þjálfar 

hverju sinni. Ef hún telur barnið þurfa á frekari málörvun að halda er það tekið fyrir 

í hópnum.  

 Ekkert hópastarf er inni í dagsskipulaginu en þrátt fyrir það eru unnin ýmis 

verkefni með öllum hópnum í einu. Rými inni á deildum gerir starfsfólki erfiðara 

fyrir að skipta börnunum niður í hópa þar sem einungis eitt aukarými er til staðar 

fyrir utan aðalstofuna. Þetta er jafnframt öfugt við leikskólann Furugrund sem hefur 

mörgum rýmum á að skipa inni á sömu deildinni og veitir það þannig aukið 

tækifæri til þess að vinna í minni hópum.  

 Eftir að hafa skoðað báða leikskólana er augljóst að meira er unnið 

markvisst í leikskólanum Furugrund með elstu börnunum en þó eru börnin í báðum 

leikskólunum að glíma við sömu stærðfræðihugtökin í daglegum athöfnum. 
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Lokaorð  

Í leikskólum eru unnið með ólík viðfangsefni sem tengjast stærðfræðihugmyndum 

barna. Ég tel mig hafa öðlast nýja sýn á hversdagslega viðburði sem ég veitti enga 

eftirtekt áður. Til dæmis er söngstund ekki bara söngstund heldur eru börnin að 

reyna á margt annað en raddböndin þegar þau syngja lög með ólíkum hugtökum í. 

Þegar börnin standa í röð reynir á rýmisgreind þeirra en oft getur það reynst börnum 

erfitt. Tiltektartímann er einnig hægt að nýta til stærðfræðilegra verkefna en þar 

skiptir máli hve frjótt hugmyndaflug starfsfólkið hefur. Aðgengi að efniviði með 

stærðfræðilegu ívafi skiptir börnin töluverðu máli og mikilvægt er að úrvalið sé 

gott.  

 Það var áhugavert að sjá að allmikill munur var á stærðfræðinámi barnanna í 

leikskólanum Furugrund og Øvre Slettheia barnehage. Meira var unnið markvisst í 

íslenska leikskólanum en þeim norska en þó að leikskólarnir tveir hafi verið ólíkir 

var stærðfræði áberandi á báðum stöðum. Mikilvægt er fyrir börnin að þau læri að 

þekkja hin ýmsu stærðfræðihugtök og að þeim gefist tækifæri til þess að læra með 

því að rannsaka á eigin spýtur. Til þess að börnin læri að þekkja hin ólíku hugtök er 

mikilvægt að kennarar átti sig á því hvað það er sem börnin glíma við í 

hversdagslífinu. Þannig geta þeir aukið þekkingu barnanna með markvissara 

stærðfræðinámi í daglegu starfi í leikskólanum en það er jafnframt hægt að gera án 

þess að rjúfa hefðina um að læra í gegnum leikinn. 
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