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Ágrip  

Markmið þessa lokaverkefnis er að sýna fram á kosti þess að nota leik í 

stærðfræðinámi barna á yngsta stigi grunnskólans. Við teljum að með því að nota 

leik í náminu stuðli það að samfellu í námi barna. Leikur er börnum eðlislægur og 

ætti hann þannig að auðvelda flutning á milli leikskóla og grunnskóla þar sem þau 

eru vön leik í leikskólanum. Leik má nota í kennslufræðilegum tilgangi og hentar 

hann vel í stærðfræðinámi ungra barna þar sem mikilvægt er að kenna stærðfræði á 

fjölbreyttan hátt í gegnum lifandi viðfangsefni. Þannig er líklegra að börnin skilji 

það sem þau fást við í stað þess einungis að reikna dæmi í bókum. Máli okkar til 

stuðnings munum við fjalla um kenningar þeirra Lees Vygotsky og Johns Dewey 

en báðir lögðu þeir áherslu á leik sem mikilvægan þroskaþátt í lífi barna. Dewey er 

einnig þekktur fyrir áherslu sína á samfellu í námi barna og er talsvert fjallað um 

hana í ritgerðinni. Í lok ritgerðarinnar munum við svo fjalla um hvernig kenna má 

stærðfræði í gegnum leik á yngsta stigi grunnskólans og munum við þar koma með 

dæmi að leikjum sem henta í stærðfræðikennslu í fyrsta bekk og uppfylla 

hæfnimarkmið Aðalnámskrár grunnskóla. Við vonum að þetta verkefni geti nýst 

bæði kennurum og verðandi kennurum á yngsta stigi grunnskólans. 
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1 Inngangur  

Það getur verið stórt stökk fyrir barn að fara úr leikskóla í grunnskóla og sumum 

getur reynst það erfitt. Þegar í grunnskólann er komið þá breytist dagskipulagið 

töluvert og meðal annars er minni tíma varið í leik. Í leikskólanum fá börn tækifæri 

til að leika sér stóran hluta dagsins en þegar þau koma í grunnskólann eykst 

alvaran og sitja börnin mikið við borðin sín og vinna í bókum. 

Börn á þessum aldri una sér jafnan best í leik og á hann vel við á yngsta 

stigi grunnskólans þar sem margt má læra í gegnum leikinn. Kennarar gefa sér þó 

oft ekki tíma til leikja en kappkosta frekar að nemendur þeirra nái þeim 

markmiðum sem aðalnámskráin kveður á um og oft eru námsbækurnar stýrandi og 

áhersla er lögð á að komast yfir þær. Kennarar mega þó ekki gleyma mikilvægi 

leiksins fyrir þessa ungu nemendur og verða einnig að hafa í huga að í gegnum leik 

geta þeir lært ýmislegt. Börn upplifa oftast ánægju af leik og lifandi viðfangsefni 

eru eftirminnileg fyrir þau. Mikilvægt er að börn séu virk í þekkingarsköpun sinni 

og því ætti að nota leik í kennslu á yngsta stigi og auðveldar hann einnig 

yfirfærsluna úr leikskólanum í grunnskólann þar sem leikskólastarfið byggir að 

mestu á leik. Aðalnámskrár beggja skólastiga leggja áherslu á samfellu í námi 

barna þannig að reynsla og nám á fyrri skólastigum nýtist þeim á þeim næstu. Sú 

hæfni sem börn öðlast í leikskóla verður því sá grunnur sem námið í 

grunnskólanum byggir á (Aðalnámskrá grunnskóla 2013, bls. 74-75). 

Á yngsta stigi grunnskólans er mesta áherslan lögð á lestur og stærðfræði 

og vel má þjálfa báða þessa þætti í gegnum leik. Leikurinn þarf alls ekki að vera 

flókinn og til dæmis má víða finna stærðfræðileg viðfangsefni í umhverfinu en við 

gleymum oft að gefa þeim gaum. Allt í kringum okkur eru stærðfræðileg form í 

ýmsum myndum sem ættu að gefa kennurum möguleika á að nýta umhverfið, fara 

út með nemendur sína og fást við lifandi viðfangsefni. Önnur stærðfræðileg 

viðfangsefni eins og að telja og mæla má líka auðveldlega vinna utanhúss í 

gegnum leik.  

Í þeim vettvangsskólum sem við höfum stundað nám í, höfum við tekið 

eftir því hve sterk tilhneiging það er hjá kennurum að sleppa leikjum sem má finna 

á víð og dreifi í kennslubókunum. Nemendunum er þá sagt að sleppa leiknum og 
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halda bara áfram á næstu síðu. Ástæðan er yfirleitt sú að það sé svo tímafrekt að 

fara í leik eða að það myndist of mikill kliður í stofunni og það muni spilla 

vinnufriðnum. Meira að segja stóðum við okkur sjálfar að verki við að gera slíkt 

hið sama og ástæðan var sú að þá myndum við ekki ná að fara yfir það efni sem 

okkur var sett fyrir. Við teljum því líklegt að bækur stýri kennslunni of mikið hjá 

kennurum í stað þess að þeir spyrji sjálfa sig hvernig þeir geti kennt nemendum 

sínum það sem þeim er ætlað að læra þannig að vitneskjan festist í sessi og feli í 

sér skilning og ekki síður ánægju á meðal nemenda. Frá einum vettvangsskóla 

höfum við þó aðra sögu að segja en þar urðum við vitni að frábærri 

stærðfræðikennslu í fyrsta bekk þar sem starfið einkenndist mikið af leik. Þar var 

einn tími á viku merktur sérstaklega sem útistærðfræði og þá fór kennarinn út með 

börnin og fengust þau við lifandi stærðfræðiviðfangsefni í gegnum leiki. Leikirnir 

tengdust því sem þau voru að læra hverju sinni og sáum við glögglega hve 

börnunum þótti gaman að fara út og fást við fjölbreytt stærðfræðiverkefni. Við 

erum fullvissar um að þessi vinna hafi skilið meira eftir sig en sú sem þau fengu úr 

námsbókunum, að minnsta kosti ekki minna. Þarna kviknaði áhugi okkar á 

kennslufræðilegum leik og langaði okkur að fræðast betur um hann.  

Í þessari ritgerð munum við fjalla um leikinn og mikilvægi hans hjá ungum 

börnum. Til þess að öðlast dýpri skilning á hvað leikur felur í sér og á mikilvægi 

leiks í námi barna þá munum við ræða um kenningar tveggja fræðimanna, þeirra 

Lees Vygotsty og Johns Dewey. Dewey leggur einnig mikla áherslu á samfellu í 

námi barna og munum við fjalla um hvernig leikur á yngsta stigi grunnskólans 

getur ýtt undir samfellu á milli leik- og grunnskóla. Við munum útskýra hvað felst 

í hugtakinu kennslufræðilegur leikur, fjalla um kosti hans sem og hlutverk 

kennarans þegar sú leið er valin í kennslu. Einnig munum við fjalla um 

stærðfræðikennslu á yngsta stigi grunnskólans og mikilvægi þess að kenna hana á 

fjölbreyttan hátt í gegnum lifandi viðfangsefni. Þannig má auðvelda samfelluna á 

milli leik- og grunnskóla. Í lok ritgerðarinnar munum við svo koma með dæmi um 

nokkra stærðfræðileiki og fjalla um þá og þau markmið sem má uppfylla í gegnum 

þá. Rannsóknarspurning okkar er þessi:  

Hverjir eru helstu kostir þess að nota leik í stærðfræðikennslu á yngsta stigi 

grunnskóla? 
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2 Hvað er leikur? 

Margar ólíkar kenningar og skilgreiningar eru til á leik en þær eiga það þó 

sameiginlegt að líta á leik sem mikilvægan þátt í menntun og þroska ungra barna. Í 

gegnum leik læra börn að skilja umhverfi sitt, tjá hugmyndir sínar og tilfinningar 

og þróa félagstengsl við önnur börn. Helstu einkenni leiks eru þau að börnum 

þykir hann eftirsóknarverður og sækjast eftir því að leika sér. Þegar börn leika sér 

eru þau „að þykjast“ og felur leikurinn í sér leikramma sem greinir leikinn frá 

raunveruleikanum. Leikurinn er sjálfsprottinn og gerist hann því sjálfkrafa. Hann 

krefst þátttöku og samskipta og í leiknum kynnast börnin sjónarmiðum annarra, 

takast á, semja um ágreiningsmál og reyna að komast að niðurstöðu. Í leik móta 

börn sífellt eigin reglur og eru þær í stöðugri endurskoðun. Börn leika sér af því 

þau langar til þess og er áherslan á leikinn sjálfan en ekki útkomuna (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2010, bls. 3-4). 

Það erfiðasta við leikinn er að greina hann frá annarri hegðun. Leikurinn 

getur verið mjög mismunandi bæði hjá börnum og fullorðnum og þess vegna er 

erfitt að skilgreina hugtakið leikur nákvæmlega. Það magnaða við leikinn er að 

barnið getur gleymt sér um stund, sett sig sem persónu til hliðar og notið frelsisins 

og hinna fjölmörgu tækifæra sem leikurinn hefur upp á að bjóða. Leikur barna er 

margþættur og getur breyst fljótt af ýmsum ástæðum. Innihald leiksins breytist 

fljótt og sést það greinilega til dæmis þegar barn yfirgefur allt í einu leikinn eða 

þegar nýtt barn kemur inn í leikinn og tekur þátt (Lillemyr, 2009, bls. 5-6). 

Leikur og nám eru tengd fyrirbæri og er leikurinn sjálfstjáning barnsins og 

leið þess til þroska og þekkingar. Leikurinn er eðlilegasta lífstjáning ungra barna 

og er hann óþrjótandi uppspretta allra þroskakosta mannsins. Það hefur fyrir löngu 

verið staðfest á fræðilegum grunni að leikurinn hefur mikið gildi fyrir vitþroska og 

alhliða þroska barnsins á þessum unga aldri en þó vill það oft gleymast í sambandi 

við uppeldi og menntun. Auk þess að vera gleðigjafi þá er leikurinn barninu nám 

og starf og því er mikilvægt að hafa það í huga í öllu uppeldi og skólastarfi að 

leikurinn er náms- og þroskaleið, leið til þekkingar, sjálfstjáningar og sjálfsnáms. 

Frjáls leikur er börnum einnig mjög mikilvægur og í hraða nútímasamfélagsins má 

hann alls ekki gleymast (Valborg Sigurðardóttir, 1992, bls. 48).  
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Leikur er fyrst og fremst hvetjandi og þess vegna skapar hann aðstæður til 

náms hvort sem um fullorðna eða börn er að ræða. Þessi hvetjandi áhrif leiksins 

gefa honum menntunargildi (Moyles, 1989, bls. 28). Bæði nám og leikur eru 

náttúrulegir hlutar af daglegu lífi ungra barna og eru þau ekki alltaf aðskilin ferli. 

Menntun ungra barna er skipulögð með það í huga að efla nám frekar en leik og er 

litið á grunnskólann sem stað þar sem nám fer fram frekar en leikur á meðan leikur 

er frekar tengdur við leikskólann. Leikur er talinn vera æfing sem hefst hjá 

börnunum sjálfum en nám er hins vegar talið vera afleiðing æfinga sem hefjast hjá 

fullorðnum. Í menntun ungra barna eru leikur og nám oft aðskilin bæði í tíma og 

rúmi. Sum staðar er leikurinn jafnvel algerlega ósýnilegur í skrifum um nám ungra 

barna. Augljóslega eru tvær samhliða umræður í gangi, annars vegar um að 

leikurinn sé að festast í sessi í námi ungra barna og hins vegar að hann sé á 

undanhaldi (Pramling Samuelsson og Asplund Carlsson, 2008, bls. 623, 626). 

Leikur í kennslu ungra barna er mikilvægur vegna þess að flest börn eyða 

stórum hluta af tíma sínum í leik en sérstaklega vegna áhrifa hans á félagsmótun 

og þróun barnsins. Í gegnum leik þróa börn félagslega og tilfinningalega hæfileika, 

svo og tungumálahæfileika. Þessir hæfileikar eru mjög mikilvægir og munu koma 

sér vel seinna í lífinu og hafa áhrif á hvernig barninu vegnar í samfélaginu. 

Leikurinn þjónar mjög mikilvægu hlutverki í lífi barna og við, fullorðna fólkið, 

verðum að muna það og virða, ekki síst þegar við notum leikinn í kennslu-

fræðilegum tilgangi. Leikur barnanna getur kennt okkur margt, bæði sem 

kennurum og manneskjum yfirleitt og hefur því jafnframt verið haldið fram að 

leikurinn sé áhrifamesta tjáningarform mannsins (Lillemyr, 2009, bls. 7-9). 

Leikur barna segir okkur mikið um félagsfærni þeirra á ýmsum sviðum og 

með því að fylgjast með börnum að leik fáum við miklar upplýsingar um félagsleg 

samskipti þeirra. Leikurinn endurspeglar uppbyggingu hópsins og sýnir það sem er 

svipað með börnunum eins og sameiginleg markmið, aðferðir og fleira en einnig 

hvað er ólíkt með þeim eins og máttur þeirra, vinsældir, staða innan hópsins og 

fleira (Lillemyr, 2009, bls. 7).  

 Ljóst er að leikur er mjög mikilvæg leið til þroska og náms í lífi ungra 

barna. Í gegnum leik efla þau félagsleg samskipti og þroska tilfinningar sínar. Þess 

vegna er mikilvægt að börn fái tækifæri til að leika sér og þarf skólastarfið að taka 

mið af því. Einnig getur verið gott fyrir kennarann að fylgjast með nemendum 
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sínum að leik því þannig fær hann mikilvægar upplýsingar um stöðu þeirra innan 

hópsins og getur hann þá gripið inn í ef eitthvað óeðlilegt á sér stað. 
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3 Kenningar um leik og nám  

Til þess að gera okkur betri grein fyrir mikilvægi leiksins fyrir þroska barna þá 

verður hér vitnað í kenningar tveggja fræðimanna sem hafa haft mikil áhrif á 

skólastarf. Það eru þeir Lee Vygotsky og John Dewey en þeir hafa báðir komið 

töluvert við sögu í kennaranámi okkar. Vygotsky lagði mikið upp úr leik barna og 

setti hann fram kenningar um mikilvægi leiks og tengsl hans við þroska barna. 

Dewey lagði einnig mikla áherslu á leik í skólastarfi en einnig fjallaði hann um 

hve miklu skipti að hafa samfellu í námi barna. 

3.1 Félagsleg hugsmíði og þroskasvæði   

Fræðimaðurinn Lee Vygotsky var uppi á árunum 1896-1934. Hann setti fram 

kenninguna um félagslega hugsmíði og því til stuðnings kom hann fram með 

hugmyndina um vinnupallafyrirkomulagið (Meyvant Þórólfsson, 2003). Við 

munum hér á eftir fjalla um hvað felst í kenningu hans og þar á eftir munum við 

koma inn á kenningar hans um leik í tengslum við nám og þroska barna. 

 Vygotsky lagði áherslu á félagslegar aðstæður vitsmunaþroska og beitingu 

tungumáls. Í félagslegri hugsmíði felst áhersla á tjáskipti milli hins ólærða og hins 

lærða og taldi Vygotsky þau vera forsendu öflugs vitsmunaþroska og þar með 

árangursríks náms. Hann taldi þetta bæði eiga við um tjáskipti á milli fullorðinna 

og barna eins og kennara og nemanda en einnig um tjáskipti á milli jafningja, sem 

væru á mismunandi þroskastigi, eins og bekkjarfélaga. Í kenningunni felst því að 

þegar einstaklingur þróar hugtakanet sitt verður til sameiginlegt hugtakanet hjá 

hópi fólks sem er að fást við og hugsa um sömu fyrirbærin og þar af leiðandi 

verður til sameiginlegur skilningur og túlkun á skynreynslu þeirra sem tilheyra 

sama samfélagi og sömu menningu (Meyvant Þórólfsson, 2003).  

 Vygotsky gerði greinarmun á svæði raunverulegs þroska og svæði óráðins 

þroska, sem hefur verið nefnt á íslensku þroskasvæðið (e. zone of proximal 

development). Í því felst að hver einstaklingur hafi forsendur til að þroskast hraðar 

ef skapaðar eru réttar aðstæður til þess og einnig ef hann hlýtur nægjanlega örvun. 

Búa þarf réttu aðstæðurnar til að virkni þroskasvæðisins þróist og hefur því verið 

líkt við blómknappa sem eru í þann veginn að springa út. Í þessu samhengi var 

hugmyndin um vinnupallafyrirkomulagið (e. scaffolding) sett fram. Þá er 
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þekkingarmyndun líkt við smíði byggingar þar sem vinnupallar og verkfæri eru 

enn til staðar, það er stuðningsnet sem hinir fullorðnu mynda. Því betri sem 

verkfærin og vinnupallarnir eru þeim mun traustari verður byggingin. Þannig 

byggir nemandinn upp þekkingu í samskiptum við þroskaðri einstaklinga en með 

tímanum eru vinnupallarnir og verkfærin síðan fjarlægð því á endanum öðlast 

einstaklingurinn það trausta þekkingu að hún getur nýst honum án stuðnings og 

ytri örvunar (Meyvant Þórólfsson, 2003). 

 Kenningar Vygotskys hafa haft áhrif á stærðfræðikennslu en hann lagði 

áherslu á að tengja þyrfti stærðfræðinámið við þá reynslu sem börnin höfðu hlotið 

og einnig lagði hann mikla áherslu á umræður í stærðfræðikennslu (Tucker, 2005, 

bls. 4). 

3.1.1 Gildi leiks  

Í kenningum sínum leggur Vygotsky talsverða áherslu á leik barna. Vygotsky og 

lærisveinar hans nota þó aldrei orðið ,,leikur” nema eingöngu um þykjustu- og 

hlutverkaleiki. Hann bendir á að í leik læri barnið að gera sér grein fyrir eigin 

athöfnum og geri sér jafnframt ljóst að allir hlutir hafa sína merkingu. Einnig 

leggur hann mikla áherslu á leikinn sem félagslegt ferli og gildi hans sem 

félagslegt mótandi afl (Valborg Sigurðardóttir, 1991, bls. 64). Vygotsky telur að í 

leik sé barnið að þroskast og í leik sýni börn hvað þau gera best. Þegar barn leikur 

sér getur það gert það sem það getur ekki í raunveruleikanum og þess vegna skapar 

leikurinn barninu þroskasvæði og gefur því möguleika á að þroskast. Þegar börn 

leika sér með öðrum, hvort sem um er að ræða jafningja eða eldri einstaklinga, 

geta þau einnig víkkað þroskasvæðið vegna þeirra þroskandi og hvetjandi þátta 

sem eiga sér stað í félagslegu samspili leiksins (Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir, 2012, bls. 2, Tucker, 2005, bls. 4).  

Í leiknum skapa börnin sér ímyndaðar aðstæður og eru sjálf við stjórnina. 

Vygotsky lagði mikla áherslu á tvö mikilvæg einkenni leiks en þau eru ánægja og 

reglur. Miklu skiptir að börn upplifi ánægju í leiknum og segir Vygotsky jafnframt 

að börn taki reglur leiksins mjög alvarlega og fari eftir þeim. Þannig þjálfast þau í 

því að fylgja reglum með því að leika sér (Lillemyr, 2009, bls. 91). Sú þjálfun 

nýtist börnum vel og er nauðsynleg til dæmis þegar í grunnskólann er komið, því 

þá kynnast þau nýjum reglum sem ætlast er til að þau fari eftir. 
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Kenningar Vygotskys um leik barna eru athyglisverðar og telur hann að á 

leikskólaaldri sé leikur meginuppspretta þroska barnsins. Það sem Vygotsky lítur á 

sem megingalla á mörgum viðurkenndum kenningum um leik er að þær skýra 

leikinn aðeins í ljósi vitsmunaþroskans og litið er á leikinn eingöngu sem vitrænt 

fyrirbæri. Ef skilja á leik sem tákn eða táknbundið fyrirbæri er hætt við því að 

leikurinn verði gerður að athöfn eins og til dæmis að fást við bókstafareikning; 

leiknum yrði þá breytt í kerfi af táknum sem hefur það hlutverk að alhæfa um 

raunveruleikann sjálfan. Vygotsky telur að þetta geti valdið vanmati og 

lítilsvirðingu á leiknum. Hann segir að með þessu geti menn farið að líta á barnið 

,,sem misheppnaðan stærðfræðing sem getur ekki ennþá skrifað táknin á blað, 

heldur lýsir þeim í athöfn eða verki”. Með þessum orðum er hann að vitna í 

kenningu Piagets um leikinn og þróun hans. Vygotsky telur að leikurinn eigi engar 

rætur að rekja til vitrænna þátta. Það sem fær barnið til að leika sér eru þarfir þess 

og hvatir í víðari merkingu (Valborg Sigurðardóttir, 1991, bls. 63-64). 

Vygotsky telur að gagnsemi leiksins til náms felist í aukinni vitrænni færni 

og þar með færni til að læra hvernig á að læra og hæfni til að greina ímyndun frá 

raunveruleikanum. Einnig leggur hann áherslu á að nám sé af félagslegum toga og 

eigi sér stað þegar barnið fæst við ákveðin viðfangsefni, þegar það á þátt í því sem 

fer fram í umhverfinu á ákveðnum stað og tíma og þegar það hefur samskipti við 

önnur börn eða fullorðna (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012, bls. 155). 

Vygotsky telur að tengslin á milli leiks og náms séu óbein sem þýðir að 

leikur getur haft góð áhrif á nám þó að við getum kannski ekki séð áhrif hans á 

tungumála-, vitsmuna- og félagslega þætti þegar litið er til styttri tíma. Hann telur 

að ímyndun barna muni hjálpa þeim að skilja raunveruleikann betur og að reynslan 

sé mikilvæg í því samhengi. Reynsla barna er mjög mikilvægur grundvöllur fyrir 

leik þeirra þar sem hún örvar hugmyndaflugið. Vygotsky telur að tilfinningar 

barna hafi einnig mikil áhrif á ímyndun þeirra og sjáist það vel á leiknum. 

Ímyndunarafl barna er í senn tilfinningalegt og andlegt ferli sem þróar 

sköpunargáfu þeirra (Lillemyr, 2009, bls. 93). 

Vygotsky segir að ekki sé nóg að skólar noti leikinn eingöngu til að virkja 

nám nemenda heldur þurfi einnig að tryggja að þeir hljóti fjölbreytta reynslu úr 

raunverulegum aðstæðum. Hann telur að það sé jafn mikilvægt og að ráðstafa tíma 

til leikja í skólanum. Ef leikir eru leyfðir í skólanum, eins og Vygotsky telur að 
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eigi að gera, þá mun það hjálpa börnunum að þróa þeirra eigin þroskasvæði 

(Lillemyr, 2009, bls. 93). 

3.2 Nám og reynsla 

John Dewey var uppi á árunum 1859 – 1952 og er hann talinn vera einn helsti 

menntafrömuður og heimspekingur 20. aldarinnar. Hann er þekktastur fyrir 

framlag sitt til menntaheimspeki og einnig fyrir kenningu sína um lýðræði. Dewey 

átti stóran þátt í að móta hina framsæknu menntafræði en hann var ekki sáttur við 

að markmið menntunar væri einungis notagildi sem væri aftengt persónulegri 

reynslu og lífi einstaklingsins. Hann taldi mikilvægt að lífrænt samband væri á 

milli menntunar og persónulegrar reynslu. Hann hélt því fram að menntun myndi 

flytja menningu á milli kynslóða og á sama tíma gæti hún verið tæki til 

samfélagsbreytinga (Gunnar E. Finnbogason, 2010, bls. 43-51). 

Í þeim tilgangi að koma þessum kenningum sínum á framfæri stofnaði 

Dewey ásamt konu sinni, Alice Chipman, tilraunaskóla við háskólann i Chicago 

árið 1896. Skólinn er þekktastur fyrir það að bókasafnið var í miðju hans og tengdi 

þannig saman aðra þætti skólastarfsins. Í skólanum var leikur í fyrirrúmi og þess 

gætt að börnin hefðu samfelldan tíma til leikja. Dewey er þekktur fyrir setninguna 

„Learn to do by knowing and know by doing“ eða með öðrum orðum þá þurfa að 

vera skýr tengsl á milli þekkingar og athafna (Gunnar E. Finnbogason, 2010, bls. 

51-53). 

 Líkt og Vygotsky leggur Dewey mikla áherslu á reglur í leik barna og segir 

hann að reglurnar séu hluti af leiknum og ráði gangi hans. Dewey setur þetta fram 

á einfaldan hátt og segir hreinlega: „Engar reglur, enginn leikur; aðrar reglur, 

annar leikur“ (Dewey, 2000b, bls. 62-63). 

3.2.1 Samfella  

Annar mikilvægur þáttur í menntunarfræði Deweys eru tengsl náms, menntunar og 

reynslu. Allt nám á sér stað með tilstyrk reynslu og hann skilgreinir reynslu sem 

raunverulega lífsreynslu einstaklings. Dewey leggur áherslu á frumregluna um 

óslitinn þráð reynslunnar. Í því felst að samfella þarf að vera í reynslu barna 

þannig að athafnir og upplifanir byggi á og tengist því sem þau hafa þegar fengist 

við og reynt, og breyti þannig á einhvern hátt því sem kemur á eftir. Í skólastarfi 
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þarf því að taka tillit til þeirrar reynslu, sem börnin koma með í skólann, svo að 

þau geti byggt ofan á hana (Dewey, 2000b, bls. 38). 

Þegar börn hefja grunnskólagöngu þá hafa þau þegar öðlast mikla reynslu 

úr leikskólanum og því er mikilvægt að byggja ofan á þá reynslu. Börn hafa 

væntingar um að þau muni læra nýja hluti á nýjan hátt í grunnskólanum og gera 

því ráð fyrir breytingum þannig að eitthvað nýtt komi í stað hins gamla og eitthvað 

óþekkt komi í stað þess þekkta (Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 81). Dewey leggur 

áherslu á jafnvægi á milli hins nýja og gamla, sem og hins fjarlæga og hins nálæga. 

Hið þekkta er notað til að kveikja hugsun þegar því er ætlað að ná tökum á því 

nýja og óþekkta. Dewey leggur einnig áherslu á að hóflegt hlutfall þurfi að vera á 

milli erfiðra og auðveldra verkefna og að besta hugsunin eigi sér stað þegar rétt 

hlutfall sé á milli hins auðvelda og hins erfiða. Of mikið af auðveldum verkefnum 

gefur ekki tilefni til rannsakandi hugsunar en of mikið af erfiðum verkefnum gerir 

rannsakandi hugsun hins vegar vonlausa (Dewey, 2000a, bls. 337). 

Þess vegna er mjög mikilvægt að hafa í huga að samfellan á milli leik- og 

grunnskóla felst ekki í því að halda áfram að fást við svipuð verkefni í 

grunnskólanum og í leikskólanum. Þess heldur á að byggja ofan á þá reynslu og 

þau verkefni sem börnin hafa öðlast í leikskólanum til að fást við nýja hluti 

(Jóhann Einarsdóttir, 2007, bls. 82). Dewey leggur mikla áherslu á að kennarar 

velji viðfangsefni fyrir nemendur sína í samræmi við reynslu þeirra. Mikilvægt er 

að verkefnin gefi nemendunum tækifæri til að víkka reynsluheim sinn með því að 

örva þá til að skoða hlutina í nýju ljósi og leggja á þá mat á skynsamlegan hátt 

(Dewey, 2000b, bls. 55). Samkvæmt Dewey þarf kennarinn því að finna 

viðfangsefni sem getur þróast út frá þeirri reynslu sem nemendur hafa. Einnig þarf 

að gæta þess að viðfangsefnið sé ekki ofvaxið hæfileikum nemenda, engu að síður 

þarf verkefnið að vekja áhuga þeirra og löngun til að fræðast og koma með nýjar 

hugmyndir (Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 82). 

Hugmyndir Deweys hafa gildi fyrir samfelluna á milli leikskóla og 

grunnskóla. Hann segir að undirbúningur í menntakerfinu merki fyrst og fremst að 

nemandi fær út úr reynslu sinni á líðandi stundu allt sem í henni er fyrir hann á 

þeim tíma sem hann öðlast reynsluna. Jafnframt leggur hann áherslu á að menn 

noti ekki nútíðina til að búa sig undir framtíðina heldur eigi reynsla að búa 

einstaklinga undir dýpri og víðtækari reynslu síðar meir. Hann telur að þegar 

undirbúningur sé gerður að ráðandi markmiði þá séu möguleikum nútíðar fórnað 
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fyrir ímyndaða framtíð og menn missi þá af raunverulegum undirbúningi fyrir 

framtíðina eða afskræmi hann. Dewey telur að menntun sem þroski eigi að vera 

ævarandi ferli (Dewey, 2000b, bls. 59). 

 Samkvæmt þessu á leikskólinn því að byggja upp reynslu sem börnin geta 

svo nýtt í framtíðarskólagöngu sinni og einnig í lífinu sjálfu. Grunnskólinn þarf 

svo að huga að þeirri reynslu sem börnin hafa öðlast í leikskólanum og á heimilum 

sínum og byggja ofan á nýja merkingarbæra reynslu fyrir þau (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007, bls. 83). 

 Dewey fjallar einnig um hlutverk kennarans í námi og þroska barna og 

segir hann að sú höfuðábyrgð hvíli á kennurum að þeir geri sér ekki einungis grein 

fyrir því almenna lögmáli að reynsla mótist af umhverfisskilyrðum heldur sé 

mikilvægt að þeir viti hvaða umhverfi stuðli að reynslu sem leiði til þroska. 

Kennarar eigi að kunna að hagnýta hið efnislega og félagslega umhverfi, sem er til 

staðar, svo að hægt sé að fá úr því allt sem geti stuðlað að því að byggja upp 

reynslu sem sé einhvers virði (Dewey, 2000b, bls. 50). Kennarinn þurfi því að hlúa 

að námsumhverfinu svo að það geti leitt til þroska. Kennarinn þurfi einnig að vera 

vakandi fyrir þeim námstækifærum sem finna megi í umhverfinu og mörg þeirra 

megi nýta í kennslufræðilegum leik.   

3.3 Samantekt  

Hér að framan höfum við fjallað um mikilvægi leiksins í þroska og námi barna og 

leggja fræðimennirnir, þeir Lee Vygotsky og John Dewey, báðir áherslu á leik í 

námi barna.  

Kenningar þeirra beggja eiga vel við í skólastarfi enn í dag og minna þeir 

okkur á mikilvægi þess að nota leik og lifandi viðfangsefni í kennslu barna á 

yngsta stigi. Dewey fjallar um mikilvægi þess að hafa samfellu í námi barna og að 

byggja á fyrri reynslu nemenda. Samfelluna á milli leikskóla og grunnskóla má 

auðvelda meðal annars með því að nota leik í kennslunni á yngsta stigi 

grunnskólans. Leikurinn er nefnilega ekki endilega síðri valkostur en náms-

bækurnar og kennarar ættu að nýta sér leik í kennslufræðilegum tilgangi. 

Vygotsky leggur einnig mikla áherslu á tjáskipti milli hins lærða og hins 

ólærða og átti þetta ekki einungis við um fullorðinn og barn heldur einnig jafningja 

á mismunandi þroskastigi eins og bekkjarfélaga vegna þess að þeir geta lært 

heilmikið hverjir af öðrum til dæmis í leik. Kenning Vygotskys um þroskasvæðið 
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fjallar um að einstaklingur geti þroskast hraðar ef skapaðar eru réttar aðstæður til 

þess og ef hann hlýtur nægjanlega örvun. Því er mikilvægt að nemendur fái 

viðfangsefni við sitt hæfi sem séu fjölbreytt og nægilega krefjandi.  

Auk þessa hefur Vygotsky haft áhrif á stærðfræðikennslu í skólum þar sem 

hann leggur áherslu á að byggja þurfi á reynslu hvers nemanda í stærðfræði; einnig 

lagði hann mikið upp úr því að umræður séu notaðar í stærðfræðikennslu. Þetta er í 

anda Johns Dewey sem leggur mikla áherslu á að byggja nám á reynslu nemenda. 

Það er því mikilvægt fyrir kennara að byggja nám nemenda sinna í upphafi 

grunnskólagöngunnar á þeirri reynslu sem þeir hafa hlotið í leikskólanum. 
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4 Á mótum leik- og grunnskóla  

Eins og Dewey talar um þá er mjög mikilvægt að hafa samfellu í námi barna. Á 

síðustu áratugum hefur líf ungra barna breyst að því leyti að nú sækja langflest 

þeirra leikskóla. Þau stíga því ekki sín fyrstu skref á skólagöngunni við upphaf 

grunnskólans heldur hafa flest þeirra verið í leikskóla í þrjú til fjögur ár. Þessi 

breyting kallar á samfellu milli skólastiganna og samstarf milli leikskóla og 

grunnskóla. 

Það er kallað þáttaskil í skólagöngunni þegar barn fer af einu skólastigi yfir 

á annað. Skilgreining á þáttaskilum er það breytingarferli sem börn eða unglingar 

ganga í gegnum þegar þau fara úr einum skóla í annan eða af einu skólastigi yfir á 

annað, það er yfir skil eða mörk skólastiga. Eitt af einkennum þáttaskila er 

samfella. Samfella er skilgreind sem órofin heild af einhverju tagi. Annað einkenni 

þáttaskila er rof og vísar það til reynslu sem er slitrótt og sundurlaus og skortir 

tengsl við fyrri reynslu. Þegar rof á sér stað í flutningi á milli skólastiganna er um 

samhengisleysi eða skort á samfellu að ræða (Gerður. G. Óskarsdóttir, 2012, bls. 

14-15).  

Þegar börn hefja nám í grunnskóla verða töluverðar breytingar á högum 

þeirra. Námskrár skólastiganna og kennsluaðferðirnar eru um margt ólíkar sem og 

ytri umgjörð. Skýringin á þessum ólíku áherslum grunnskólans og leikskólans er 

sögð vera mismunandi hugmyndafræði sem á rætur að rekja til ólíkrar sögu og 

hefða þessa stofnana. Tvær mismunandi skoðanir á barninu eru taldar ríkjandi í 

leikskólanum annars vegar og grunnskólanum hins vegar. Rómantísk sýn á barnið 

hefur verið ríkjandi í leikskólanum og þá er litið svo á að barnið vaxi og dafni sem 

hluti af náttúrunni. Hins vegar er litið svo á að barnið sé móttakandi þekkingar og 

menningar í grunnskólanum. Einnig hefur verið sagt að grunnskólinn einblíni á 

námsgreinar en leikskólinn á barnið. Barnmiðuð viðfangsefni og leikur eru 

einkennandi fyrir leikskólann en áherslan er á kennsluaðferðir og námsgreinar í 

grunnskólanum. Mikilvægt er að koma á tengslum á milli þessara skólastiga og til 

dæmis hefur verið sýnt fram á að börn, sem eiga erfitt með að aðlagast 

grunnskólanum á einhvern hátt í upphafi, eru einnig líklegri til að eiga í 

erfiðleikum seinna á skólagöngunni (Jóhanna Einarsdóttir, 2003). 
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Ný menntastefna á Íslandi var mótuð með gildistöku laga um leikskóla, 

grunnskóla og framhaldsskóla árið 2008. Meðal meginatriða hennar var að auka 

svigrúm, sveigjanleika og samfellu á milli skólastiga og innan hvers skólastigs. 

Helstu markmiðin með samstarfi og tengsla milli skólastiga eru að hafa samfellu í 

námi barnanna, koma til móts við þarfir þeirra og einnig að stuðla að markvissri 

uppbyggingu náms. Annað markmið er að stuðla að vellíðan og öryggi barna þegar 

þau flytjast á milli skólastiga (Aðalnámskrá grunnskóla 2013, bls. 74). Í aðalnám-

skrám grunnskóla og leikskóla er lögð talsverð áhersla á samfellu milli leik- og 

grunnskóla, mun meiri en í námskránum þar á undan. Jafnframt hafa verið settir 

fram sex grunnþættir menntunar sem mynda k arna menntastefnu allra 

skólastiganna.  runnþ ttirnir l ta að starfsháttum, inntaki og umhverfi náms og er 

ætlað að ska a samfellu í skólakerfinu (Aðalnámskrá grunnskóla 2013, bls. 16). 

Nauðsynlegt er að koma til móts við mismunandi þarfir barna og til þess 

þarf svigrúm í skipulagi náms og þar með talið námslengd. Í lögum um leik- og 

grunnskóla segir að sveitarfélög skuli koma á samstarfi milli leik- og grunnskóla 

og gera skal grein fyrir samstarfinu í skólanámskrám. Einnig skal koma fram 

hvernig standa skuli að aðlögun barna og færslu milli skólastiga. Mikilvægt er að 

skólaganga barna myndi samfellu þannig að reynsla og nám á fyrri skólastigum 

nýtist þeim á þeirri næstu. Námið í grunnskólanum á þannig að byggja á þeirri 

hæfni sem börnin öðluðust í leikskóla. Undirbúningur og aðlögun eru einnig mjög 

mikilvægir þættir til að flutningurinn úr leikskóla í grunnskóla verði farsæll og 

börnin þurfa að fá að kynnast grunnskólanum á meðan þau eru enn í leikskólanum 

(Aðalnámskrá grunnskóla 2013, bls. 74-75). Það er einnig mikilvægt að halda 

góðum tengslum við leikskólann eftir að grunnskólanám hefst þar sem það ber að 

líta á síðasta ár barna í leikskóla og fyrsta ár í grunnskóla sem mikilvægan þátt í 

ævimenntun barna (Aðalnámskrá leikskóla 2011, bls. 34). 

Nauðsynlegt er að upplýsingar um hvert barn fylgi því í grunnskólann og 

getur þetta til dæmis verið í formi ferilmöppu sem barnið tekur sjálft þátt í að 

móta. Með þessu móti er stuðlað að því að byggt sé á fyrra námi og reynslu 

leikskólabarnanna þegar í grunnskólann er komið. Tengslin á milli leikskóla og 

grunnskóla eru samstarfsverkefni bæði foreldra og kennara beggja skólastiganna 

og er barnið og velferð þess í brennidepli. Til þess að börn upplifi samfellu milli 

leikskólans og grunnskólans þá er nauðsynlegt að kennarar beggja skólastiganna 

kynni sér nám og starfsaðferðir hvorir annarra. Til að tryggja þetta þá þurfa 
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leikskólar og grunnskólar að gera áætlun sem felur í sér sameiginlegar áherslur 

beggja skólastiga samkvæmt aðalnámskrá og birta hana í skólanámskrám á báðum 

skólastigum (Aðalnámskrá grunnskóla 2013, bls. 74-75). 

4.1 Mismunandi skólastarf 

Í Aðalnámskrá leikskóla er mikið lagt upp úr leik. Í henni segir að leikur geti bæði 

verið markmið og leið í skólastarfi. Þegar leikur er notaður sem leið í skólastarfi 

eru sett ákveðin markmið sem ætlunin er að ná í gegnum leikinn. Námið í 

leikskólanum fléttast inn í leik barna þegar kennararnir tengja á markvissan hátt 

markmið sín við leikinn. Leikskólakennarinn kynnir nýja möguleika fyrir 

börnunum og þannig skapar hann sameiginlega reynslu sem nýtist í leik. Það er 

mikilvægt að hann sé vakandi fyrir áhuga barnanna og því sem gerist í leiknum, 

spyrji opinna spurninga og vinni markvisst með það sem börnin fást við og sýni 

því áhuga (Aðalnámskrá leikskóla 2011, bls. 27). 

 Rannsóknir, sem gerðar hafa verið hérlendis, benda til þess að töluverður 

munur sé á menningu leikskóla og grunnskóla, námskrám, kennsluaðferðum og 

umhverfi (Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 56). Gerður G. Óskarsdóttir gerði 

rannsókn hérlendis sem kom út árið 2012 og snerist hún meðal annars um 

samfelluna milli leik- og grunnskóla og muninn á starfsháttum á lokaári 

leikskólans og í fyrsta bekk í grunnskóla. Niðurstöðurnar sýndu að leikurinn var 

mun umfangsmeiri í leikskólanum sem kemur kannski ekki á óvart. Skipulögðu 

verkefnin voru aftur á móti mun algengari í grunnskólanum og ábyrgð nemenda 

jókst töluvert. Áherslan á að ljúka við verkefni og ná ákveðnum árangri varð 

einnig meiri þegar í grunnskólann var komið. Hlutur leiksins minnkaði því töluvert 

þegar börnin komu upp í grunnskólann. Leikur, bæði frjáls og skipulagður, inni og 

úti, tók rúmlega helming tímans í leikskólanum en einungis um fjórðung í 

grunnskólanum. Skipulögð verkefni tóku mun meiri tíma í grunnskólanum eða yfir 

um fjórðung tímans á meðan þau tóku um einn tíunda hluta í leikskólanum. Það 

dró sem sagt smám saman úr frjálsa leiknum þegar önnur verkefni tóku við. Þau 

voru fyrirferðarmest á síðasta árinu í leikskólanum og þróunin hélt síðan þannig 

áfram í grunnskólanum. Tíminn, sem varið var í leik, minnkaði þannig smám 

saman alveg frá fyrstu árum leikskólans og fram eftir fyrstu árunum í grunnskóla. 

Kennararnir, sem tóku þátt í rannsókninni, af báðum skólastigum, gerðu sér grein 

fyrir þessum mun á starfsháttum og nefndu meiri stýringu í grunnskólanum, 
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skipulagðara nám og kröfur um árangur. Þrátt fyrir að minni tíma sé varið í leik 

þegar í grunnskólann er komið þá léku börnin sér áfram og má því segja að 

allnokkur samfella sé í þeim þætti (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012, bls. 154-155). 

 Við teljum að leikur sem leið í námi eigi ekki síður við á yngsta stigi 

grunnskólans en í leikskóla, að minnsta kosti í fyrsta bekk. Það myndi auðvelda 

samfelluna fyrir börnin að hafa kennslufræðilegan leik áfram sem hluta af 

skólastarfinu.  

4.2 Þáttaskil í stærðfræði 

Stærðfræðinám barna hefst á leikskólagöngunni en í Aðalnámskrá leikskóla 2011 

segir að í leikskóla þurfi að skapa aðstæður svo að börn fái tækifæri til að vinna 

með og velta vöngum yfir stærðfræðilegum viðfangsefnum, svo sem tölum, 

táknum og mynstrum. Jafnframt kemur þar fram að ýta þurfi undir forvitni, 

ígrundun og vangaveltur barna og hvetja þau til að spyrja spurninga og leita 

mismunandi lausna. Það ber að ýta undir vísindalega hugsun barnanna og aðstoða 

þau við að sjá tengsl, orsök og afleiðingu og styrkja skilning þeirra á hugmyndum 

og hugtökum (Aðalnámskrá leikskóla 2011, bls. 31). Börn öðlast því oft talsverða 

þekkingu í stærðfræði í leikskólanum og mikilvægt er að byggja námið á þeirri 

reynslu þegar í grunnskólann er komið.  

Samkvæmt rannsókn Gerðar virtist stærðfræðikennslan ekki vera byggð á 

stöðumati, það er að segja ekki var byggt á þeirri reynslu sem börnin höfðu hlotið í 

leikskóla. Á haustönn í fyrsta bekk var fengist við tölurnar 1-10. Kennslubókin 

Sproti er mikið notuð á yngsta stigi grunnskólans og byggist efni hennar, ætlað 

fyrsta bekk, mikið upp á þjálfun í fyrstu tíu tölunum. Í leikskóla er einnig mikið 

unnið með tölurnar og þá helst þær tíu fyrstu þannig að um talsverða endur-

tekningu er þarna að ræða, að minnsta kosti fyrir sum börn. Stór hópur fimm ára 

barna kunna að telja upp í hundrað og því má velta fyrir sér hvort vinna með tölur í 

fyrsta bekk sé nægilega mikil ögrun fyrir stóran hóp barna. Ef börnin hljóta ekki 

nægilega ögrun þá er hætta á að það dragi úr áhugahvöt þeirra og það getur verið 

skaðlegt. Það má heldur ekki vanmeta mikilvægi og nauðsyn endurtekningar í 

námi því til þess að festa þekkingu, leikni og viðhorf í sessi getur þurft að hamra á 

þeim aftur og aftur. Endurtekningin er þá hluti af skipulagi kennarans ef hann veit 

að viðkomandi efni er enn óljóst í hugum nemenda. Of mikil endurtekning getur 
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þó dregið úr áhuga nemenda á að bæta við sig (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012, bls. 

160).   

Niðurstöður Gerðar, á því hvort um samfellu eða rof hafi verið að ræða í 

stærðfræðikennslunni, voru þær að ekki var byggt á stöðumati einstakra nemenda 

við skipulag stærðfræðinámsins í fyrsta bekk og varð það til þess að námið var 

ekki sú áskorun sem það hefði getað verið fyrir ákveðinn hóp barna. Einnig vakti 

athygli að þegar um endurtekningu var að ræða og kennarinn var meðvitaður um 

það þá var samt ekki vísað til leikskólans og börnunum hjálpað að sjá samfelluna 

og tengja þannig við fyrri reynslu. Þarna var því um rof að ræða af nokkuð 

sérstöku tagi eða afturhverft rof (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012, bls. 160). 

 Þessar niðurstöður Gerðar koma okkur ekki á óvart og erum við sammála 

henni um að byggja þurfi á stöðumati nemenda við upphaf fyrsta bekkjar svo að 

ekki verði um endurtekningu að ræða. Mikil endurtekning getur nefnilega dregið 

úr áhugahvöt nemenda og það má alls ekki gerast í upphafi skólagöngunnar þar 

sem það getur haft skaðleg áhrif á menntun nemandans áfram upp grunnskólann. 

Eins og fram kemur hér að ofan þá er kveðið á um það í Aðalnámskrá grunnskóla 

2013 að gögn skuli fylgja hverju barni úr leikskólanum svo að námið geti byggt á 

fyrri reynslu. Þetta er mjög mikilvægur þáttur sem ætti að fylgja í hvívetna. 

4.3 Kennslufræðilegur leikur 

Leikur hefur ekki verið viðurkennd námsaðferð frá upphafi og ennþá er leikurinn 

oft vanræktur í skólastarfi. Hann er jafnan sagður vera ómarkviss námsleið þar sem 

erfitt er meta hvort hann skili nemendum aukinni þekkingu og hæfni. Af þeim 

sökum líta grunnskólakennarar yfirleitt ekki á leik sem vænlega kennsluaðferð og 

leggja frekar áherslu á hefðbundna kennsluhætti og verkefnavinnu (Anna Magnea 

Hreinsdóttir, 2013, bls. 89). 

 Síðustu ár hefur þó borið á áhuga á því að efla leik í skólastarfi sem 

markvissa og skipulagða námsleið og er það gert með markvissum samskiptum 

kennara við börnin í námi þeirra og leik án þess að kennarinn hreyfi við kostum 

leiksins sem eru aðallega gleði og merkingarsköpun. Þennan áhuga kennara má 

meðal annars rekja til tilkomu nýrrar námskrár þar sem kennslufræðilegur leikur 

fær meira gildi (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2013, bls. 89).  
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En í almennum hluta Aðalnámskrár grunnskóla 2013 segir svo á bls. 44: 

Mikilvægt er að halda við eðlislægri forvitni barnsins, hún er ein 

mikilvægasta forsenda alls náms. Leikurinn er leið ungra barna til að læra 

á heiminn og læra um heiminn. Miklu skiptir að leiknum sem námsaðferð 
sé gert hátt undir höfði í grunnskóla og sú áhersla einskorðist ekki við 

yngstu nemendurna. Í þessum rétti felst einnig að bernsku- og æskuárin 

hafa tilgang í sjálfu sér en eru ekki eingöngu undirbúningur frekara náms 
og starfa  

 

Kennslufræðilegur leikur (e. educational play) verður þegar leik og 

kennslufræðilegum markmiðum er blandað saman. Leikurinn er þá hugsaður sem 

markviss og skipulögð leikreynsla þar sem bæði námsþættir og mismunandi 

tegundir leiks tengjast saman. Markmið aðalnámskrárinnar er náð í gegnum leikinn 

og í honum þjálfast börn í ákveðinni hæfni og geta sýnt fram á þekkingu sína í 

ýmsum námsþáttum sem samþættast í leiknum. Leikurinn þarf að vera forsenda 

barnanna og byggjast á áhugasviði þeirra en kennarinn þarf að samþætta markmið 

námskrárinnar inn í leik þeirra (Jóhanna Einarsdóttir og Anna Magnea 

Hreinsdóttir, 2011). Þegar börn fá að læra í gegnum leik fá þau að gera það sem 

þeim finnst skemmtilegast, að leika sér, þótt leikurinn sé tengdur ákveðnum 

námsmarkmiðum. Þannig byggja börnin upp þekkingu sína á merkingarbæran hátt 

og þróa með sér jákvætt viðhorf til náms (Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls. 4). 

Óteljandi möguleikar eru á að nota leiki í skólastarfi í flestum 

námsgreinum og á öllum skólastigunum. Mikil gróska hefur verið á þessu sviði 

undanfarin ár og hægt er að nálgast fjölda bóka um alls kyns leiki í kennslu (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999b, bls. 49).  ennslufr ðilegir leikir hafa verið flokkaðir á 

marga vegu en þessir flokkar eru yfirleitt notaðir: 

-  Venjulegir kennslufræðilegir leikir 

-   ökleikir og heilabr ótar 

-   rða- og málþroskaleikir 

-  Leikr n t áning og hlutverkaleikir 

-  Hreyfi- og skynjunarleikir 

-   msir hó - og samvinnuleikir 

-   ámsspil og hermileikir (Ingvar Sigurgeirsson, 2011). 

Kennslufræðilegur leikur hefur marga kosti í för með sér. Í fyrsta lagi er það 

börnum eðlislægt að leika sér og leikurinn veitir þeim ánægju. Kennarar þurfa því 



27 

ekki að kveikja áhuga barnanna því leikurinn sjálfur kveikir áhugann. Ef nemend-

unum þykja viðfangsefnin skemmtileg þá taka þau þátt án þess að þurfa hvatningu 

í formi umbunar eða refsingar. Annar kostur við leik er að í honum felst frelsi og 

val. Frjálst val er mjög mikilvægt því ef börnum finnast þau hafa val um 

viðfangsefni þá upplifa þau það frekar sem leik á meðan sama viðfangsefni getur 

orðið vinna í augum þeirra ef þau hafa ekki sjálf valið það. Í gegnum 

kennslufræðilegan leik eflist vald barnanna þar sem þau hafa val um viðfangsefni 

og hafa stjórn á leiknum. Það sem einkennir námsleiki er að þeir leyfa börnum að 

taka áhættu, gera ýmsar tilraunir og prófa sig áfram. Leikurinn skapar afslappað 

andrúmsloft sem hvetur börn til að taka áhættu og örvar skapandi hugsun og 

fjölbreyttar lausnir. Nemendur eru ekki metnir út frá útkomunni eða afurðinni. 

Þegar kennt er í gegnum leik verður námið merkingarbært og börn fá tækifæri til 

að tengja nýja reynslu við fyrri með því að leika, látast og prófa sig áfram. 

Leikurinn styrkir börn bæði líkamlega og andlega á svo margan hátt. Með leiknum 

þjálfast vitrænir og skapandi þættir, sem og tungumálið, hreyfiþroski og 

félagslegur tilfinningaþroski. Leikur í kennslu gefur börnum einnig sjálfstraust til 

þess að takast á við flókin viðfangsefni (Griffiths, 2005, bls. 175, Jóhanna 

Einarsdóttir, 2010, bls. 5). 

 Þegar leikur er settur inn í kennslu er lögð áhersla á alla þá þætti sem leikur 

og nám eiga sameiginlega, svo sem gleði, sköpunarkraft, merkingarsköpun og 

möguleika barns til sjálfsstjórnunar og setja sér markmið. Það er litið á leik og nám 

sem reynslu og óaðskiljanlega þætti sem hjálpa börnum að skapa merkingu og 

öðlast skilning á viðfangsefninu. Þegar talað er um barnið sem leikur sér og lærir 

þá er vitnað í nám og leik þar sem kennarinn hefur samþætt helstu markmið 

námsins og leikinn (Jóhanna Einarsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2011 bls. 

2-3). Sum börn, sem hafa upplifað samþættingu leiks og náms í grunnskóla, gera 

ekki einu sinni greinarmun á leik og námi þegar þau eru spurð út í það. Skólabörn 

lýsa bæði leik og námi sem ánægjulegum viðfangsefnum (Pramling Samuelsson 

og Asplund Carlsson, 2008, bls. 626). 

Námsleikir henta sérstaklega vel við þulunám og þjálfun. Í því felst að 

kanna þekkingu nemenda og festa hana í minni. Nemendur læra þá þekkingar-

atriði, til dæmis margföldunartöfluna, utanbókar og standa skil á þeim þegar eftir 

þeim er kallað. Hægt er að breyta mörgum algengum leikjum svo að þeir þjóni 

tilteknum námsmarkmiðum. Hægt er að leggja þjálfunaræfingar fyrir nemendur í 
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leik á margan hátt, til dæmis með einföldum spurningaleikjum, námsleikjum, 

námsspilum og tölvuforritum. Kosturinn við þessa aðferð er að nemendur hafa 

yfirleitt gaman af þeim og verða endurtekningarnar þá ekki eins leiðigjarnar og 

þær eiga til að vera í hefðbundinni kennslu (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a, bls. 70). 

 Samkvæmt fræðimanninum Piaget þá verða börn að aðhafast eitthvað og 

eru þau sjaldan óvirk nema í örstutta stund í senn þegar þau eru vakandi. Þess 

vegna brýtur það á bága við það sem þeim er eðlilegt að þvinga þau til að vera 

stillt og hljóð í skólanum og hefur það oft í för með sér togstreitu milli kennara og 

nemenda. Frekar ættu kennarar að nýta sér eðlilega eiginleika barnanna og láta þau 

vera sem virkust með því að sjá þeim fyrir sem allra mestu efni og gögnum til að 

virða fyrir sér, snerta og handleika. Við slíka vinnu helst áhugi barnanna og 

einbeiting en þau geta aftur á móti ekki neytt sig til að beita athyglinni lengi að 

viðfangsefni sem þau hafa ekki áhuga á. Börn geta sem sagt unnið af kappi að því 

sem fullorðnir kalla leik og í fyrstu gera þau engan greinarmun á leik og vinnu. 

Seinna fara þau svo því miður að greina þarna á milli: Ef það er gaman þá er það 

leikur en ef það er leiðinlegt þá er það vinna (Charles, 1982, bls. 27-28). 

 Þetta undirstrikar að leikur er mikilvægur á öllum stigum grunnskólans og 

möguleikarnir eru óteljandi þar sem hægt er að nota hann í öllum námsgreinum. 

Nemendur eiga ekki að þurfa að gera greinarmun á leik og námi. Viðfangsefni og 

áherslur í leiknum eru valin út frá þeim hæfnimarkmiðum sem eiga við hverju 

sinni.  

4.4 Samantekt  

Það getur verið verið stórt stökk fyrir nemendur að fara úr leikskóla í grunnskóla 

og mikilvægt er að það sé samfella í námi þeirra þannig að námið í grunnskólanum 

byggi á þeirri reynslu sem nemendurnir hafa öðlast í leikskólanum. Í aðalnám-

skrám leikskóla og grunnskóla er talsvert fjallað um mikilvægi þess að hafa 

samfellu í námi barna og hefur sú krafa aukist. Það er samstarfsverkefni bæði 

foreldra og kennara beggja skólastiganna að stuðla að samfellu í námi barnanna og 

mikilvægt er að hafa barnið í brennidepli. Einnig er nauðsynlegt að leikskólar og 

grunnskólar geri áætlun sem felur í sér sameiginlegar áherslur beggja 

skólastiganna og vinni eftir henni. 

Niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið hérlendis, þar með talið 

rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur, benda þó til þess að starfshættir skólastiganna 
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séu nokkuð frábrugðnir. Niðurstöður hennar sýndu að leikurinn var mun algengari 

í leikskólanum og tók hann rúmlega helming tímans í leikskólanum en einungis 

fjórðung í grunnskólanum. Þá voru skipulögð verkefni meira áberandi í 

grunnskólanum og ábyrgð nemenda jókst um leið. Börnin léku sér þó áfram, þegar 

í grunnskólann var komið, og því má segja að allnokkur samfella hafi verið í þeim 

þætti. Hvað stærðfræðikennsluna varðar þá sýndu niðurstöður Gerðar að ekki var 

byggt á stöðumati í fyrsta bekk grunnskólans þar sem mikið var um endurtekningu 

og var því um rof að ræða í þeim þætti. Það er mjög mikilvægt að viðhalda áhuga 

nemenda í grunnskólabyrjun og því ættu kennarar að varast of miklar 

endurtekningar þó að þær séu oft nauðsynlegar að einhverju leyti.  

Góð leið til þess að vekja áhuga nemenda í skólabyrjun er að nota leik sem 

leið í kennslunni. Kennslufræðilegur leikur er orðinn meira áberandi í grunn-

skólum vegna tilkomu nýrrar aðalnámskrár þar sem meiri áhersla er lögð á leik 

sem leið í námi. Mikilvægt er að kennarinn samþætti markmið aðalnámskrár og 

leikinn og börnin byggi þannig upp þekkingu sína á merkingarbæran hátt og þrói 

með sér jákvætt viðhorf til námsins. Kennslufræðilegur leikur hefur fleiri kosti í 

för með sér en í honum felst bæði frelsi og val og með honum eflist vald barnanna. 

Leikurinn vekur áhuga barnanna og því þarf kennarinn ekki að kveikja áhuga 

þeirra á viðfangsefninu. Helsta kostinn teljum við þó vera þann að þegar kennt er í 

gegnum leik verður námið merkingarbært og eftirminnilegt fyrir börnin.  
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5  Lifandi stærðfræðinám 

Börn læra sjálf í gegnum þau ýmsu viðfangsefni sem þau fást við daglega. Þau 

byrja að þróa stærðfræðihæfileika sína löngu áður en þau hefja skólagöngu. Það 

gera þau í gegnum dagleg viðfangsefni eins og að elda, leggja á borð og kaupa í 

matinn. Áhrifamesti þátturinn í þessu samhengi er leikurinn og getur hann skapað 

mikilvæg tengsl á milli heimilis og skóla. Í gegnum leik geta börn endurtekið, æft 

og betrumbætt færni sína, sýnt hvað þau kunna og æft það sem þau eru að læra. 

Einnig byggja þau upp eigin skilning á fjölda, samböndum og táknum. Að telja er 

börnum eðlislægt og börn frá tveggja ára aldri þekkja stærðfræðileg hugtök eins og 

meira og aðgerðir eins og að bæta við og draga frá. Rannsóknir sýna að ung börn 

hafa mikinn skilning á óformlegri stærðfræði og það kemur kennurum barna við 

upphaf skólagöngu oft mjög á óvart hve mikinn skilning nemendurnir hafa öðlast 

þá þegar (Copley, 2010, bls. 3, Tucker, 2005, bls. 3). 

 Stærðfræði er óhlutbundin fræðigrein þar sem allar niðurstöður eru 

staðfestar með röksemdafærslum. Stærðfræði hefur um langan tíma orðið að 

alþjóðlegu tungumáli og er verkfæri til að miðla upplýsingum og hugmyndum og 

vinna úr þeim. Nemendur þurfa að fá að kynnast fagurfræði stærðfræðinnar með 

því að fást við stærðfræðileg mynstur, form, tengsl og röksemdafærslur frá ólíkum 

sjónarhornum. Mikilvægt er að nemendur þrói með sér jákvæð viðhorf, hafi trú á 

eigin getu og rækti með sér það viðhorf að stærðfræði sé bæði skynsamleg og 

nytsamleg. Felst það í því að þau geti leitað lausna og sett stærðfræðileg 

viðfangsefni fram á fjölbreyttan hátt (Aðalnámskrá grunnskóla 2013, bls. 209). 

Leikurinn getur verið góður í þessu samhengi til þess að stuðla að því að nemendur 

þrói með sér jákvætt viðhorf til stærðfræðinnar. Við teljum það sérstaklega 

mikilvægt í upphafi stærðfræðinámsins þar sem upplifun þeirra í byrjun getur haft 

mikið að segja um framhaldið. Nemendurnir þurfa að skilja mikilvægi þess að læra 

stærðfræði og þess vegna skiptir miklu máli að tengja hana við raunveruleg 

viðfangsefni. Það má vel nýta leikinn í því samhengi.  

Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að ung börn hafa getu til að læra 

stærðfræði og nota þau stærðfræði í ýmsum daglegum viðfangsefnum. Ung börn 

hafa oft skilning á aðgerðunum samlagningu, frádrætti, margföldun og deilingu þó 
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að þau geti ef til vill ekki reiknað einfalt uppsett frádráttardæmi eins og 5 – 2 = 3. 

Aftur á móti myndi það til dæmis ekki reynast þeim erfitt að telja hve margar tölur 

væru á skyrtunni þeirra ef þær hefðu í upphafi verið fimm en tvær hefðu dottið af. 

Einnig gætu þau mögulega reiknað hve marga sælgætismola þau þyrftu að kaupa 

fyrir afmælið sitt ef hver gestur ætti að fá þrjá mola. Þau hljóta einnig mikilvæga 

reynslu úr daglegu lífi við að deila einhverju ákveðnu magni með vinum sínum og 

þau nota oft hugtök eins og hálfur í því samhengi. Þegar ung börn nota orð eins og 

milljón, billjón og silljón yfir eitthvað mjög mikið þá sýna þau einnig ákveðinn 

skilning á fjölda og skilja þá þörfina fyrir talningu (Copley, 2010, bls. 4-5). 

Þessar niðurstöður segja okkur að ung börn hafa getu til að læra stærðfræði 

en oft vantar tengingu við lifandi viðfangsefni því dæmi ein og sér sett upp í bók 

geta reynst þeim illskiljanleg. Þess vegna er nauðsynlegt að hafa með í kennslunni 

lifandi viðfangsefni og leiki sem nemendurnir læra í gegnum og geta tengt við. 

Kennarar á yngsta stigi þurfa því að hafa í huga að ung börn búa yfir gríðarlegu 

stærðfræðilegu innsæi og óformlegri stærðfræðiþekkingu. Þeirra starf er að meta 

fyrri þekkingu þeirra, byggja á styrkleikum þeirra, reyna að auðvelda þeim námið 

og njóta ferlisins með þeim (Copley, 2010, bls. 5). 

Í stærðfræðikennslu er lögð áhersla á að námið felist í að nemandinn hugsi, 

tengi, sé virkur í samskiptum, noti og rannsaki hluti; því hafa hefðbundnar 

hugmyndir um hvað felst í árangursríku stærðfræðinámi breyst. Áherslan er ekki 

lengur á að kynna nemendur fyrir reikniritum, reglum og aðferðum heldur er leitast 

við að þau leysi vandamál, þrautir og setji upp aðstæður eða dragi fram ýmis 

sjónarhorn. Hlutverk nemandans í því að læra stærðfræði hefur því breyst úr því að 

sitja og hlusta, herma eftir og æfa sig yfir í það að reyna í samvinnu við aðra að 

skilja vandamál, rannsaka aðstæður, skoða margar leiðir og ígrunda viðfangsefni 

til þess að dýpka skilning sinn. Með þessum áherslubreytingum í stærðfræðinámi 

ungra barna hefur hlutverk kennarans einnig breyst. Kennarinn þarf að fylgjast 

með og leiða vinnu nemenda án þess að trufla eða taka stjórnina, hvetja nemendur 

til þess að hugsa lengra og dýpka þekkingu þeirra (Guðbjörg Pálsdóttir 2013, bls. 

66-67). 

Áhersla er lögð á stærðfræðilega hugsun og lausnarferlið og nemendur eru 

hvattir til að byggja á eigin reynslu og nýta sér þær stærðfræðihugmyndir sem þeir 

hafa náð tökum á. Stærðfræðinám ungra barna fer að mestum hluta fram í gegnum 

leik þar sem þau eru kynnt fyrir nýjum hlutum, rannsaka, ígrunda nýfengna 
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þekkingu og þjálfa ýmsa þætti. Leikurinn byggist á því að barnið, sem leikur sér, 

vilji það sjálft og hafi áhuga á því sem það fæst við hverju sinni. Endurgjöf og 

samvinna við leikfélaga er mikilvæg í leiknum og getur endurgjöfin annað hvort 

komið frá kennaranum eða leikfélaganum (Guðbjörg Pálsdóttir 2013, bls. 67-69). 

Griffiths (2005) fjallar um fimm rök fyrir því að takast á við viðfangsefni í 

stærðfræði í gegnum leik. Hún segir að þegar viðfangsefni séu kennd í gegnum 

leik þá gefi það nemendum tilgang, stærðfræðin verði áþreifanlegri, það leyfi 

börnunum að taka bæði stjórn og ábyrgð, veiti tækifæri til afslappaðra æfinga og 

sé hagnýtari en bókleg vinna (Griffiths, 2005, bls. 172). Hún segir að þegar 

stærðfræði sé kennd í gegnum leik þá sjái börnin að stærðfræðin hafi tilgang, sé 

skemmtileg og að hægt sé að vinna að stærðfræðilegum viðfangsefnum í 

félagsskap annarra. Einnig geri börnin sér þá frekar grein fyrir að stærðfræði sé 

mikilvægur þáttur í hinni raunverulegu veröld (Tucker, 2005, bls. 6). 

Ýmsar kenningar um leik hafa haft áhrif á hvernig stærðfræði er kennd. 

Leikur getur bætt stærðfræðinámið en mikilvægt er gæði séu í leiknum og að 

kennarinn taki þátt í leiknum á réttan hátt. Ef leikurinn á að auka stærðfræðifærni 

barnanna þá er þátttaka kennarans nauðsynleg, að minnsta kosti að einhverju leyti. 

Þó er allt of algengt að kennslan sé of kennarastýrð og leikurinn notaður sem 

verðlaun þegar nemendur hafa lokið við verkefni sín. Kosturinn við að nota leik í 

stærðfræðinámi er að börn geta prófað hugmyndir sínar fram og aftur án þess að 

óttast að mistakast. Í gegnum gæðaleik taka börn ákvarðanir, ímynda sér, spá fyrir, 

skipuleggja og gera tilraunir með aðferðum sínum. Allt eru þetta óaðskiljanleg 

ferli í leik en eru einnig nauðsynleg í stærðfræðilegri hugsun (Pound, 2006, bls. 

88-89, Tucker, 2005, bls. 6-7). 

5.1 Hlutverk kennara  

Þegar leikur er notaður í kennslu getur kennarinn farið tvær leiðir. Önnur leiðin er 

að ganga út frá námsefninu og námskránni og kynnir þá kennarinn viðfangsefnið 

og skapar þannig sameiginlega reynslu sem nýtist í leiknum. Hin leiðin er að 

ganga út frá leiknum. Sú leið snýst um að kennarinn tekur þátt í leiknum, fylgist 

vel með börnunum og hvað þau fást við og lætur þau svo vinna nánar út frá því. 

Kennarinn þarf að vera vakandi fyrir áhuga barnanna og því sem er að gerast í 

leiknum. Hann leikur stórt hlutverk í báðum tilvikum við að tengja saman 

námskrána og leikinn, örva sköpun og nýjungar og kynna ný sjónarhorn (Jóhanna 
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Einarsdóttir, 2007, bls. 168, 2010, bls. 4). Til þess að kennarinn geti notað leik sem 

kennsluaðferð þarf hann því að vera meðvitaður um þau kennslumarkmið sem 

koma fram í aðalnámskrá grunnskóla. Einnig þarf hann að gera nemendum sínum 

ljóst hvaða tilgangur er með leiknum (Bryndís Garðarsdóttir, Guðbjörg Pálsdóttir 

og Hrafnhildur Eiðsdóttir, 2013, bls. 42). Hlutverk kennarans er einnig að koma 

með nýjar hugmyndir og gefa upplýsingar sem styðja við hugmyndir nemenda að 

því viðfangsefni sem á að vinna í leiknum. Meðan börnin leika gefst kennaranum 

tími til þess að ræða hugmyndir barnanna um viðfangsefnið og það gefur börnum 

tækifæri til þess að deila hugmyndum sínum (Griffiths, 2005, bls. 175). Kennarar 

þurfa þó að gæta þess að vera ekki of stýrandi í leiknum því þá fær frumkvæði 

barnanna ekki að njóta sín og verða þau þar af leiðandi ekki eins áhugasöm. Börn 

læra ekki ef þau hafa ekki áhuga á viðfangsefninu og því er mikilvægt að 

kennarinn nái að kveikja áhuga þeirra. Einnig getur of mikil stýring haft neikvæð 

áhrif á náms- og þroskaáhrif leiksins (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg 

Ósk Sigurðardóttir, 2011, bls. 7). 

Hlutverk kennarans er mikilvægt í stærðfræðikennslu. Börn nota 

stærðfræði í ýmsu sem þau taka sér fyrir hendur, þau rannsaka og skoða í leik 

sínum frá unga aldri og nota oft stærðfræði í leiknum án þess að verða þess vör. 

Leikur barna í stærðfræði snýst iðulega um að bera saman stærðir, finna mynstur, 

rannsaka rými og leita leiða til að leysa viðfangsefni. Hlutverk kennarans er að 

hlusta eftir hugmyndum barnanna og skapa þannig umræðu og aðstæður fyrir 

stærðfræðileg viðfangsefni í leiknum. Þekking, viðhorf og stuðningur kennara er 

því mikilvægur fyrir þróun stærðfræðilegs leiks hjá börnunum. Kennarinn þarf að 

grípa þau tækifæri í leiknum sem gefast til þess að dýpka stærðfræðiþekkingu 

barnanna. Mikilvægt er að kennarinn sé vel undirbúinn fyrir kennslu og að 

kennslan veki áhuga nemenda á stærðfræðinni. Kennarinn ætti að byggja 

kennsluna á náttúrulegum áhuga barnanna á stærðfræði og efla hæfni þeirra til þess 

að nýta stærðfræðiþekkingu sína til að skoða umhverfið sitt. Nemendur þurfa að fá 

tíma til þess að leysa þrautir og prófa sig áfram og einnig til að kynnast, ræða og 

tengja saman stærðfræðihugmyndir sínar (Bryndís Garðarsdóttir, Guðbjörg 

Pálsdóttir og Hrafnhildur Eiðsdóttir, 2013, bls. 43-46). 
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Linda Pound nefnir fimm meginreglur í stærðfræðikennslu sem kennarar 

ungra barna þurfa að hafa að leiðarljósi og hljóma þær svona: 

-  Það þarf að vera tími fyrir leik. 

- Það þurfa að vera tækifæri til umræðu og félagslegra samskipta annað 

hvort fyrir, eftir eða á meðan á vinnu við viðfangsefnið stendur. 

-  Nemendurnir þurfa að hafa sveigjanleika í náminu og eitthvert val. 

-  Nauðsynlegt er að tengja stærðfræðina við daglegt líf barnanna og 

raunverulegar aðstæður, svo og við áhugamál þeirra. 

-  Nauðsynlegt er að styðja börnin við að tengja ný viðfangsefni við fengina 

reynslu (Pound, 2006, bls. 83-84). 

Einnig fjallar aðalnámskrá grunnskóla um hlutverk kennarans í stærðfræði en þar 

segir að stærðfræðikennslan þurfi að byggja á menningarlegum margbreytileika og 

taka tillit til þess að hún mótist af þörfum hvers og eins til þess að leysa þau 

verkefni sem koma upp. Einnig er mikilvægt að kennsluhættir taki mið af því að 

stærðfræði sé skapandi grein og öflugt tæki til skapandi og gagnrýninnar hugsunar 

(Aðalnámskrá grunnskóla 2013, bls. 210). Jafnframt segir þar að kennarinn þurfi 

að leggja áherslu á námsmat nemenda þar sem það er reglubundinn og órjúfan-

legur þáttur í skólastarfinu. Námsmat veitir kennara upplýsingar um námsgengi, 

hæfni, vinnubrögð og framfarir nemandans. Einnig gefur það kennaranum mikil-

vægar upplýsingar til þess að skipuleggja kennsluna og koma til móts við hvern og 

einn nemanda (Aðalnámskrá grunnskóla 2013, bls. 219). Námsmatið þarf ekki 

endilega að fara fram í gegnum próf og skriflegar æfingar heldur getur kennarinn 

líka fylgst með vinnu barnanna til dæmis í leik og metið virkni þeirra og það nám 

sem fer fram í leiknum. 

Þegar nota á leik í kennslu skiptir viðhorf kennarans mestu máli og hvort 

hann lítur svo á að leikur hafi námstilgang. En margar spurningar geta vaknað hjá 

kennurunum eins og: 

- Hvernig er hægt að skipuleggja leikinn þannig að því einstaka gildi, sem 

hann hefur fyrir barnið, sé gætt? 

- Hvernig er hægt að ganga úr skugga um að nemendurnir eigi möguleika á 

að læra í gegnum leikinn en á sama tíma þrói þeir hæfni sína á ýmsum 

sviðum? 

- Hvernig getum við skapað fjölbreytt og örvandi leikumhverfi fyrir börnin 
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en einnig staðið vörð um áhugamál þeirra? 

- Ætti kennarinn að taka þátt í leik barnanna og þá hvernig? 

- Er mögulegt að leikurinn geti haft neikvæðar afleiðingar í för með sér fyrir 

barnið og námsárangur þess? 

- Hvernig getum við skapað leikumhverfi sem einkennist af gleði og góðum 

móral á meðal allra nemenda hópsins? 

- Hvernig getum við skapað styðjandi leikumhverfi í kennslu yngri barna þar 

sem allir nemendur geta byggt upp jákvætt en raunhæft sjálfsálit? 

- Það er nauðsynlegt að öll börnin taki þátt í leiknum en hvernig vinnum við 

með börnin sem taka ekki þátt eða verða út undan í leikferlinu (Lillemyr, 

2009, bls. 4-5)? 

Þessar fjölmörgu spurningar sem geta vaknað hjá kennaranum, mega ekki virka 

sem hindrun í að nota leik í kennslunni heldur þarf hann að íhuga þær vel og 

skipuleggja leikinn þannig að hann þjóni þeim tilgangi sem honum er ætlað. 

Kennarinn þarf einnig að leggja áherslu á að góður mórall skapist í 

nemendahópnum og að enginn verði út undan í leiknum. 
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6 Kennslufræðilegur leikur í stærðfræði 

Hér á undan höfum við fjallað um mikilvægi leiks í námi barna á yngsta stigi og þá 

kosti sem leikurinn hefur í för með sér. Það kemur þó á óvart, þegar rýnt er í 

stærðfræðihluta aðalnámskrár grunnskóla frá árinu 2007, að meira er fjallað um 

leik í stærðfræðikennslu en í þeirri nýju frá árinu 2013. Í aðalnámskránni frá árinu 

2007 segir að það sé gagnleg kennsluaðferð að flétta saman námi og leik í 

stærðfræði. Röksemdafærsla er einn þáttur í fagurfræði stærðfræðinnar og kemur 

fram í aðalnámskránni 2007 að það sé kjörið að kenna hana í gegnum leik. Það 

eiga ekki allir auðvelt með að læra stærðfræði og ánægja af því að læra stærðfræði 

á ekki aðeins að vera fyrir þá sem finnst það auðvelt heldur er hægt að örva alla til 

þess að finna til gleði yfir stærðfræðilegum viðfangsefnum, til dæmis með leik, 

gátum, þrautum, byggingarleik, tölvubúnaði og reiknivélum. Allir þessir þættir 

geta stuðlað að uppbyggjandi viðhorfi og spennandi viðfangsefnum sem ögrar 

nemendum við stærðfræðinám (Aðalnámskrá grunnskóla 2007; 2013). 

 Til að sýna fram á að hægt sé að nota leik í stærðfræðikennslu munum við 

hér á eftir koma með dæmi að nokkrum einföldum kennslufræðilegum leikjum 

sem allir tengjast helstu viðfangsefnum stærðfræðikennslunnar í fyrsta bekk 

grunnskóla. Eins og áður hefur komið fram þá getur kennarinn farið tvær leiðir 

þegar hann notar leik í kennslu. Önnur leiðin snýst um það að kennarinn taki þátt í 

leiknum og fylgist með því hvað börnin fást við og vinnur svo nánar út frá því. 

Þarna er um nokkuð frjálsan leik að ræða og má til dæmis nefna búðarleik í þessu 

samhengi. Hin leiðin snýst um það að kennarinn gengur út frá námsefninu og 

námskránni og skapar viðfangsefni með hliðsjón af hvoru tveggja í gegnum leik. 

Leikirnir, sem við munum fjalla um hér á eftir, eru allir af því tagi.  

6.1 Þjálfun í að telja  

Í aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að við lok fjórða bekkjar eigi barn að geta 

skráð fjölda og reiknað með náttúrulegum tölum, raðað þeim og borið saman 

(Aðalnámskrá grunnskóla 2013, bls. 214). Til þess að öðlast færni við að telja þarf 

barn að hafa hlotið grunnreynslu af heiti talnanna og samanburði á þeim. Börn 

þurfa að kunna nöfn talnanna í röð, telja hluti með því að snerta þá, skilja að 

síðasta talan í rununni er samtala fjöldans og yfirfæra þessa hæfileika á áhrifaríkan 
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hátt frá einu viðfangsefni yfir á það næsta. Síðan þarf barnið að þjálfast frá því að 

telja með því að snerta hvern hlut og yfir í það að telja í huganum. Mjög mikilvægt 

er að hafa upp á fjölbreytt úrval áhugaverðra hluta að bjóða fyrir börn að æfa sig á 

að telja og tryggja þarf að það sé tilgangur með æfingunum. Kennarinn þarf að 

gæta þess að námsumhverfið bjóði nemendunum upp á tækifæri til að telja á 

örvandi og merkingarbæran hátt (Tucker, 2005, bls. 41-42).  

Kennarinn getur haft til staðar box eða körfur sem innihalda ýmsa 

spennandi hluti sem hvetja nemendurna til að telja þá, skoða og handleika. Hægt er 

að nýta ýmsa hluti í þessum tilgangi eins og baunir, pasta, hnappa, laufblöð, skeljar 

og fræ. Þessi aðferð skilar mestum árangri ef innihaldinu er reglulega skipt út, 

tengt þema líðandi stundar og höfðar til áhuga nemenda. Einnig er gagnlegt að láta 

nemendur para tölustafina saman við jafn marga hluti. Það má gera á einfaldan 

hátt, til dæmis með því að teikna köngulóarvef á blað og tölustafinn 2 fyrir neðan. 

Þá ætti barnið að setja tvær plastflugur í þann vef og svo framvegis (Tucker, 2005, 

bls. 42-43).  

Mikil áhersla er lögð á að börn noti talnalínur þegar þau eru að þróa stærð-

fræðikunnáttu sína. Talnalínur geta birst á marga vegu í námsbókum hjá börnum 

sem getur vakið hjá þeim meiri áhuga á viðfangsefninu. Til dæmis er hægt að vera 

með ormasnák og er hann oftast notaður þegar börn eru að læra tölur frá 0 til 20. 

Einnig er hægt að gera talnalínur á lifandi hátt og með kennslufræðilegum leik 

með því að útbúa stóra talnalínu á gólfinu í skólastofunni og leyfa nemendum að 

hoppa á henni áfram og til baka og skrá hjá sér á talnalínu í bók hversu langt þau 

náðu að hoppa. Talnalínur í kennslu er bæði hægt að kenna innan- og utandyra og 

ef nemendur fá nægilega mikið pláss til þess að athafna sig í leik á talnalínunni 

getur nám auðveldlega fléttast inn í leikinn (Tucker, 2005, bls. 44). Mikilvægt er 

að þjálfa hæfni nemenda við að nota talnalínuna þar sem aðalnámskrá kveður á um 

að við lok fjórða bekkjar eigi nemendur að geta notað hlutbundin verkfæri í 

stærðfræði og þar með talið talnalínu (Aðalnámskrá grunnskóla 2013, bls. 212). 

Þegar börn læra að telja er einnig gott að hafa hjálpargögn eins og 

talnakubba til staðar fyrir þau. Með þeim geta nemendur til dæmis sett tíu kubba 

saman og þannig myndað tug úr tíu einingum og tekið tuginn svo í sundur aftur. 

Þannig geta nemendur áttað sig betur á því að einn tugur samanstendur af tíu 

einingum. Nemendur fá þá einnig þjálfun í stærðfræðilegum orðaforða og geta 

áttað sig betur á úrlausnum dæma (Tucker, 2005, bls. 45).  
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Auðvelt er að nota leiki þegar börnum er kennt að telja og má nefna dæmi 

um leik sem heitir Telja upp í tíu en honum er ætlað að þjálfa samvinnu en einnig 

að styrkja hlustun, einbeitingu og stærðfræðikunnáttu barnanna. Leikurinn er 

þannig upp byggður að nemendur sitja allir í hring og telja saman upp í tíu en 

einungis einn í einu má nefna tölu. Ef tveir segja tölu í einu þarf að byrja upp á 

nýtt. Einnig má nýta leikinn í að skerpa á og læra margföldunartöfluna, oddatölur 

og sléttar tölur. Í öðrum stærðfræðileik, sem auðvelt er að nota í kennslu, þjálfast 

börn í talningu, samlagningu og hugtökunum tug og einingu. Þau gögn, sem þarf 

að hafa, eru til dæmis tölur eða gosflöskutappar og þarf að hafa töluvert magn af 

þeim. Sniðugt getur verið að fá nemendur til þess að safna til dæmis töppum heima 

fyrir leikinn og tengja þannig foreldra aðeins inn í kennslufræðilegan leik í 

skólanum. Leikurinn fer svo þannig fram að hlutirnir, sem notaðir eru, eru settir í 

kassa og gefur hver tegund hlutanna stig - eitt stig, tíu stig og hundrað stig. 

Nemendur kasta teningi og taka upp úr kassanum jafn marga hluti og teningurinn 

segir til um. Ef teningurinn segir til dæmis að nemendur eigi að taka fjórtán hluti 

upp úr kassanum geta þeir tekið 14 x 1 einingu eða 1 x 10 + 4 x 1 einingu. 

Leiknum eru sett tímamörk og vinnur sá aðili sem er með flest stig eftir að 

tímamörkum lýkur (Ingvar Sigurgeirsson, e.d.). 

Þessir leikir fylgja þeim hæfniviðmiðum sem sett eru fyrir lok fjórða 

bekkjar í aðalnámskrá grunnskóla þar sem gert er ráð fyrir að börn geti lagt saman 

og dregið frá, notað náttúrulegar tölur, raðað þeim og borið þær saman. Einnig 

eiga þau að geta notað hugtök stærðfræðinnar í umræðum (Aðalnámskrá 

grunnskóla 2013, bls. 214).  

6.2 Mynstur 

Mynstur er einn af grunnþáttum í stærðfræðinámi barna á yngsta stigi 

grunnskólans. Mynstur eru grunnurinn að algebru og er því mikið lagt upp úr því 

að börn læri um þau á fyrstu árum grunnskólagöngunnar. Mynstur er fyrirkomulag, 

sem fylgir ákveðnum regluleika sem tengist formum og tölum. Börn geta heyrt 

mynstur í endurteknum röðum af tónlist og geta þau einnig fundið sitt eigið 

mynstur með því að klappa. Að læra mynstur má því alls ekki tengja aðeins við 

námsbækurnar heldur þarf að tengja þau við daglegt líf barnanna. Þau fá þá 

tækifæri til þess að uppgötva mynstur í umhverfinu og hefur það mikla þýðingu 

fyrir þau til þess að átta sig á tengingunni á milli mynsturs, forms og daglegs lífs. 
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Börnin munu því fljótt átta sig á því að mynstur eru allt í kringum þau í hinu 

daglega lífi (Tucker, 2005, bls. 63). Kennarinn getur gert umhverfið í skóla-

stofunni þannig að börn átti sig betur á mynstrum umhverfisins með því til dæmis 

að láta þau búa til óróa sem getur hangið í loftinu eða hengt myndir nemenda upp á 

vegg og myndað með þeim ákveðið mynstur (Tucker, 2005, bls. 68). 

        Í Aðalnámskrá grunnskóla 2013 segir að við lok fjórða bekkjar eigi 

nemendur að geta tjáð sig um reglur í talnamynstrum og öðrum mynstrum á 

fjölbreyttan hátt og spáð fyrir um framhald mynsturs til dæmis með því að nota 

líkön og hluti (Aðalnámskrá grunnskóla 2013, bls. 215). Form og mynstur er yfir-

leitt kennt saman og eru börn látin búa til mynstur með formum. Þau læra þá 

hugtökin á bak við formin og skapa sitt eigið mynstur með þeim. Í Sprota, sem er 

námsbók í stærðfræði, kennd í fyrsta til fjórða bekk grunnskóla, eru form og 

mynstur kennd saman og þar eiga nemendur að búa til mynstur út frá 

grunnformum stærðfræðinnar, þríhyrningum, ferhyrningum, ferningum og 

hringjum (Alseth o.fl., 2011, bls. 30).   

Þegar mynstur er kennt er hægt að setja það upp á lifandi hátt með því til 

dæmis að búa til talnalínu sem nær frá 1 til 10; nemendur eru þá með mismunandi 

hluti fyrir hverja tölu og eiga að búa til mynstur út frá tölunni sem þau fá á 

talnalínunni. Þannig er verið að samþætta kennslu í talningu við talnalínu og 

mynstur. Mynstur er einnig hægt að kenna með því að leyfa börnum að skapa eigin 

mynstur með því að mála þau, leira eða teikna (Tucker, 2005, bls. 65). 

Leikurinn Kóngulóarleikurinn er dæmi um leik sem þjálfar nemendur í 

mynstrum og um leið í talningu. Hann er byggður upp þannig að nemendur í 

bekknum sitja í hring á gólfinu og byrjar einn nemandi með hnykil sem hann 

heldur í endann á og hendir honum yfir til bekkjarfélaga og segir „einn“, n sti 

hendir yfir til annars og segir „tveir“ og svo framvegis. Í leiknum eiga allir að fá 

hnykilinn til sín og nemendur telja upphátt þegar þeir henda hnyklinum á milli. 

Þegar allir hafa fengið hnykilinn hefur myndast flottur kóngulóarvefur og þá geta 

nemendur og kennarinn farið yfir það mynstur sem hefur myndast í honum (Ingvar 

Sigurgeirsson, e.d.). 
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6.3 Form 

Eitt af meginviðfangsefnum í stærðfræði á yngsta stigi eru rúmfræðileg form en í 

Aðalnámskrá grunnskóla 2013 segir að við lok fjórða bekkjar eigi börn að geta 

notað hugtök úr rúmfræði, svo sem um form, stærðir og staðsetningu, til að geta 

talað um hluti og fyrirbrigði í daglegu lífi og umhverfi sínu (Aðalnámskrá 

grunnskóla 2013, bls. 216). Oft er tilhneiging í kennslunni til að einblína aðallega 

á heiti formanna en mikilvægara er að börnin fái að upplifa sjálf eiginleika þeirra. 

Ef börn eiga að hljóta góðan skilning á formunum er mikilvægt að þau fái tækifæri 

til að uppgötva formin sjálf. Þegar börn byggja úr þrívíddarformum þá mun 

þekking þeirra á eiginleikum formanna og hvernig þau tengjast hvert öðru gagnast 

þeim en ekki kunnátta þeirra á heitum formanna (Tucker, 2005, bls. 81).  

 Þegar börn fást við form í þrívídd þá þróa þau skilning sinn á sambandinu 

milli lögunar og möguleikanna á að hreyfa formið, það er hvort hægt sé að rúlla 

því, velta eða renna og einnig hvort auðvelt sé að stafla forminu. Einnig þróa þau 

skilning sinn á eiginleikum formanna og sambandinu milli þeirra. Ung börn fást 

mikið við þrívíddarform og eru því oft kunnug eiginleikum þeirra og einnig þekkja 

þau oft heiti þeirra. Þess vegna er mikilvægt að kennarar byggi stærðfræði-

kennsluna á reynslu barnanna og láti þau fást við nægilega krefjandi viðfangsefni 

en einskorði kennsluna alls ekki við það að læra heiti formanna og lita myndir af 

þeim. Börn þurfa að fá tækifæri til að fást við formin á fjölbreyttan máta og í 

mismunandi samhengi. Þannig æfa börnin sig einnig í að nota heiti formanna á 

merkingarbæran hátt. Þrívíddarform má æfa á fjölbreyttan hátt, til dæmis í 

byggingarleik og með því að leira þau (Tucker, 2005, bls. 82). 

 Börn þurfa einnig þjálfun í tvívíddarformum og dæmi um æfingar í þeim 

tilgangi eru að teikna myndir af formunum eða teikna eftir þeim, teikna mynstur, 

kanna yfirborðsfleti þrívíddarformanna með því að stimpla með þeim á blöð,  

mála, sauma og gera klippimyndir. Einnig þurfa börnin að fá tækifæri til að gera 

tilraunir með formin og brjóta þau saman til að uppgötva að báðir hlutarnir líta 

eins út, finna út að sömu formin geta birst í mörgum stærðum og að til eru mörg 

afbrigði af þríhyrningum og ferhyrningum (Tucker, 2005, bls. 83).  

Víða í umhverfi okkar, bæði inni og úti, eru form stærðfræðinnar. Tilvalið 

er að nýta umhverfið í stærðfræðilegum tilgangi og gefa börnunum tækifæri til að 

uppgötva formin í umhverfinu. Það þarf ekki að fara lengra en út á skólalóðina því 

hún hefur upp á fjölda tækifæra að bjóða til að uppgötva form. Formin má finna í 
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byggingum, steinum, laufblöðum, plöntum, gangstéttahellum og múrsteinum svo 

fátt eitt sé nefnt og býður umhverfið upp á fjölbreytta vinnu með formin í gegnum 

lifandi viðfangsefni (Tucker, 2005, bls. 84).  

Leikir með form þurfa alls ekki að vera flóknir. Hér á eftir er dæmi um 

einfaldan leik sem nota má þegar börn byrja að læra heiti formanna. Þá er 

mismunandi formum dreift á gólfið og síðan er kveikt á tónlist og krakkarnir eiga 

þá að dansa. Þegar kennari stöðvar tónlistina gefur hann fyrirmæli um að 

barnahópurinn eigi að stökkva í eitthvað ákveðið form. Annað dæmi um einfaldan 

leik er Hvað er í pokanum? Þá réttir kennarinn nemanda poka sem inniheldur öll 

helstu formin. Nemandinn stingur hendinni ofan í pokann og dregur eitt form upp 

úr pokanum með lokuð augu. Hann þreifar á forminu og reynir að giska á um 

hvaða form er að ræða. Síðan sleppir hann forminu aftur ofan í pokann, teiknar 

mynd af forminu og giskar þannig á það. Kennarinn segir honum svo hvort hann 

hafi rétt fyrir sér. Einnig getur verið sniðugt að útfæra leikinn þannig að bekknum 

sé skipt í nokkra litla hópa og hver hópur fái poka með formum. Einn úr hópnum 

dregur svo form og þreifar á því og teiknar það á blað og hinir reyna að giska á 

hvaða form hann teiknar. Þannig þjálfa þau sig í heitum formanna.  

 Einnig er sniðugt að þjálfa formin í leik með pinnabretti. Dæmi um slíkan 

leik er þegar tveir nemendur vinna saman og snúa bak hvor í annan. Hver nemandi 

hefur eitt pinnabretti og nokkrar teygjur. Annar nemandinn býr til mynd af formum 

og lýsir því hvað hann er að gera og hinn nemandinn á að reyna að gera 

nákvæmlega eins mynd. Með þessu eru þjálfuð stærðfræðileg hugtök, heiti 

formanna og að geta farið eftir fyrirmælum eins og til dæmis um staðsetningu og 

stærð formanna. 

6.4 Byggingarleikur 

Við upphaf grunnskólagöngunnar snýst stærðfræðikennslan aðalllega um það að 

telja, leggja saman einföld dæmi, læra um mynstur og form. Alla þessa þætti má 

samþætta í byggingarleik. 

Byggingarleikur felst í því að skapa og búa til hluti og táknar hluturinn þá 

yfirleitt eitthvað í nánasta umhverfi barnsins. Byggingarleikur hefur marga kosti 

kennslufræðilegs leiks í stærðfræði; til dæmis lærir barnið hugtök, rökhugsun og 

listræna sköpun í gegnum hann. Einnig er hægt að nota kubba til þess að skerpa á 

talnakunnáttu barna með því að láta þau til dæmis telja kubbana og segja frá 
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hversu margir þeir eru. Þau hugtök, sem aðallega er unnið með í byggingarleik í 

stærðfræði, eru: minna en, meira en, stærra en, hærra en og hve margir kubbar? 

Einnig geta spurningar vaknað um orsakir og afleiðingar og hægt er að prófa 

ýmsar tilgátur. Í leik barnanna með kubba þroskast einnig hugmyndir þeirra um 

stærðfræðileg form og skipar tungumálið þar háan sess því í leik barnanna með 

kubbana og í orðræðu á milli þeirra og kennarans þróast með börnunum hæfileiki 

til að skilja stærðfræðileg hugtök. Einnig öðlast börnin skilning á ýmsum 

stærðfræðilegum lögmálum. Það verður einnig þróun í leiknum og felur hún í sér 

að uppbyggingin tengist sífellt meira raunveruleikanum án þess að það sé á 

kostnað sköpunar barnsins. Kennarinn fær tækifæri til að greina sköpunarkraft 

barnanna, frumkvæði og úthald. Einnig getur hann kannað úr hvaða formum 

byggingin er, þekkingu barnanna á formunum, þekkingu þeirra á flutningum, 

hæfni til samstarfs og tengingu þeirra við umhverfið. Mikilvægt er að kennarinn 

tali við börnin á meðan og eftir að þau byggja (Elva Önundardóttir, 2011, bls. 38, 

Guðbjörg Pálsdóttir, 2013, bls. 71-72). 

Þessir þættir eru í samræmi við hæfniviðmið í stærðfræði í Aðalnámskrá 

grunnskóla 2013 en þar kemur fram að börn eiga að geta tekið þátt í umræðum og 

svarað spurningum sem eru einkennandi fyrir stærðfræði og hugtök hennar 

(Aðalnámskrá grunnskóla 2013, bls. 213).  
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7.  Niðurlag  

Markmið okkar með þessari ritgerð var að svara rannsóknarspurningunni sem við 

settum fram í u  hafi en h n er: „Hver ir eru helstu kostir þess að nota leik í 

st rðfr ðikennslu á yngsta stigi grunnskóla“? Við höfum komist að því að 

kostirnir eru fjölmargir en við teljum helsta kostinn vera þann að 

kennslufræðilegur leikur auðveldar samfelluna á milli leik- og grunnskóla. Báðir 

fræðimennirnir, þeir Lee Vygotsky og John Dewey, lögðu áherslu á að byggja 

þyrfti námið á reynslu nemenda sem er nauðsynlegt svo að samfella sé í námi 

þeirra. Bæði aðalnámskrá leikskóla og grunnskóla kveða einnig á um mikilvægi 

þess. Kennarar verða því að sníða námið með tilliti til reynslu nemenda sinna. Til 

þess að svo megi verða er nauðsynlegt að gott samstarf sé á milli skólastiganna og 

að gögn fylgi hverju barni úr leikskólanum.  

Auk þess kom Vygotsky með kenninguna um félagslega hugsmíði en í 

henni felst áhersla á tjáskipti milli hins ólærða og hins lærða en hann taldi þau vera 

forsendu öflugs vitsmunaþroska barna og þar með árangursríks náms. Hann taldi 

þetta meðal annars eiga við um bekkjarfélaga á mismunandi þroskastigi og geta 

þeir til dæmis lært margt hver af öðrum í gegnum leik. Leikurinn krefst þátttöku og 

samskipta og í leiknum kynnast börnin sjónarmiðum annarra. Einnig geta þau 

þróað félagstengsl sín við önnur börn. Auk þess að vera gleðigjafi þá er leikurinn 

barninu nám og starf og því er mikilvægt að hafa það í huga í skólastarfi að 

leikurinn er náms- og þroskaleið, leið til þekkingar, sjálfstjáningar og sjálfsnáms. 

Það getur verið stórt stökk fyrir börn að byrja í grunnskóla þar sem þau eru 

vön miklum leik í leikskólanum en meira er um bóklega vinnu þegar í 

grunnskólann er komið. Mikilvægt er að fyrstu kynni barna af grunnskólanum séu 

góð svo að áhugi þeirra viðhaldist. Því er nauðsynlegt að kennarar noti fjölbreytt 

viðfangsefni í kennslu sinni og má það til dæmis gera með því að blanda leik inn í 

kennsluna. Leikurinn hefur fjölmarga kosti í för með sér fyrir þroska barna, til 

dæmis efla börn félagsþroska sinn í gegnum leik og einnig tilfinningaþroska. Í 

gegnum leikinn kynnast börn einnig sjónarmiðum annarra, takast á og komast að 

samkomulagi. Þrátt fyrir hina fjölmörgu kosti leiks hafa niðurstöður rannsókna 

sýnt að hann er ekki mikið notaður í kennslu. Niðurstöður rannsókna Gerðar G. 
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Óskarsdóttur á samfellu skólastiganna sýndu þó talsverða samfellu á milli leik- og 

grunnskóla hvað varðar leikinn þó að hlutur hans minnki þegar í grunnskólann er 

komið. Niðurstöður hennar í sambandi við stærðfræðikennsluna voru ekki eins 

góðar og mátti sjá rof í þeim þætti vegna þess hve mikið var um endurtekningu í 

kennslunni. Kennarar verða að hafa í huga að nemendur þeirra hafa hlotið þjálfun í 

stærðfræði í leikskólanum og mikilvægt er að þeir byggi kennsluna á reynslu 

nemenda. Viðfangsefnin þurfa að vera nægilega krefjandi svo að nemendurnir 

missi ekki áhugann því nauðsynlegt er að viðhalda honum í upphafi skóla-

göngunnar.  

Nemendur þurfa að fá að kynnast fagurfræði stærðfræðinnar með því að 

fást við stærðfræðileg viðfangsefni frá ólíkum sjónarhornum. Börn þurfa að sjá 

tilgang með því að læra stærðfræði og það gera þau með því að tengja hana við 

lifandi viðfangsefni. Dæmi ein og sér í bókum geta reynst þeim illskiljanleg og því 

er nauðsynlegt að fást einnig við verklegar æfingar og er kennslufræðilegur leikur 

góður kostur í því samhengi. Fjölmargar spurningar geta vaknað hjá kennaranum 

þegar hann skipuleggur leik í kennslu sinni en þær mega ekki vera hindrun í vegi 

hans heldur þarf hann að íhuga þær vel og skipuleggja leikinn svo að hann uppfylli 

þau markmið sem honum er ætlað. Eins og sést á þeim leikjatillögum, sem við 

fjöllum um hér að framan, þá þurfa leikirnir ekki að vera mjög flóknir og teljum 

við því að kennarar ættu ekki að setja það fyrir sig að nota leik í kennslu barna á 

yngsta stigi. Því má velta fyrir sér hvers vegna kennarar nýta ekki leikinn meira í 

kennslu og getur ástæðan verið sú að þeir hafi ekki nægilega þekkingu á því sviði 

og geti því skort öryggi. Einnig er ríkjandi það sjónarmið að barnið sé móttakandi 

þekkingar og menningar í grunnskólanum á meðan leikurinn er frekar tengdur við 

leikskólann.  
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8.  Lokaorð 

Vinnan að þessari ritgerð hefur verið okkur mjög lærdómsrík. Við erum fullvissari 

en áður um mikilvægi þess að nota kennslufræðilegan leik á yngsta stigi 

grunnskólans þar sem það auðveldar börnunum samfelluna milli leikskóla og 

grunnskóla. Við teljum að námið eigi að vera sem ánægjulegast fyrir hina ungu 

nemendur og ef hægt er að uppfylla markmið aðalnámskrárinnar í gegnum leik þá 

eiga kennarar endilega að nýta hann með í kennslunni. Við höfum komist að því að 

leikirnir þurfa alls ekki að vera flóknir til að gagnast í kennslufræðilegum tilgangi 

og oft þarf ekki meira í leikinn en það umhverfi sem við höfum í kringum okkur. 

Við höfum aðeins kynnst því að kenna stærðfræði í gegnum leik í vettvangsnámi 

okkar og sáum við þá vel hvað börnin nutu sín vel í leiknum og hve hann skilaði 

góðum árangri í námi þeirra. Við munum tvímælalaust nýta okkur kennslufræði-

legan leik í kennslu okkar sem kennarar á yngsta stigi og hlökkum við til að 

upplifa ánægjuna með börnunum.  

Okkur fannst við hæfi að ljúka þessum skrifum með eftirfarandi orðum sem 

lýsa vel mætti leiksins í námi barna.  

 

 

Segðu mér það. Ég gleymi því. 

Sýndu mér það. Ég man það.  

Leyfðu mér að fást við það. Þá skil ég það. 
(Konfúsíus 450 f.Kr.)  
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