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ÁgripÁgripÁgripÁgrip    

Verkefni þetta fjallar um stærðfræðinám og -kennslu á yngsta stigi grunnskóla. 

Verkefnið inniheldur fræðilegan kafla þar sem fjallað er um ákveðna kennimenn og 

hugmyndir þeirra um nám og kennslu barna. Þar er einnig umfjöllun um þroskaþætti, 

þar sem stuðst er við bókina Vara Växa Lära eftir Bo Eriksson og Gunhild Oskarsson. 

Við fjöllum um stærðfræðikennslu, okkar sýn á kennsluna og setjum fram markmið og 

leiðir við kennslu með hliðsjón af aðferðum og inntaksþáttum Aðalnámskrár. Við 

fjöllum einnig um hvernig stærðfræðiskilningur þróast hjá börnum, þau námsgögn sem 

hægt er að nýta í stærðfræðikennslu á yngsta stigi og að lokum um námsmat, tilgang 

þess og aðferðir.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    



Stærðfræði á yngsta stigi grunnskóla 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
3 

FormáliFormáliFormáliFormáli    

Þetta verkefni er lokaverkefni okkar við kennarabraut Kennaraháskóla Íslands. Það 

fjallar um stærðfræði og -kennslu á yngsta stigi grunnskóla, skilning barna, aðferðir og 

inntaksþætti. Við fjöllum einnig um valda kennimenn og þroskaþætti. 
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InngangurInngangurInngangurInngangur    

Eins og kemur fram í Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 2007, er stærðfræði samofin 

menningu og þjóðfélagsháttum og því er lágmarkskunnátta í henni nauðsynleg hverjum 

einstaklingi til að takast á við daglegt líf og störf (Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 

2007:5). Hver einstaklingur fer í gegnum stærðfræðinám í samfelldu ferli þar sem 

þekking og skilningur á hugtökum, táknum og lögmálum þróast á löngum tíma og í 

gegnum margvíslega reynslu. Í gegnum skólagönguna koma þessi atriði fyrir aftur og 

aftur, en í mismunandi myndum og hugtökin verða jafnt og þétt flóknari og fleiri. 

   Þegar börn byrja í skóla ætti kennslan að byggjast á reynslu og þekkingu þeirra. Þau 

eru yfirleitt jákvæð í garð stærðfræðinnar í upphafi skólagöngu sinnar og því er 

mikilvægt fyrir skólann að viðhalda þessu viðhorfi barnanna. Með því að nota 

fjölbreyttar og áhugaverðar kennsluaðferðir eru meiri líkur á að ná til ólíkra nemenda og 

fanga áhuga þeirra, ásamt því að leggja áherslu á skemmtigildi greinarinnar. Þó að börn 

séu á sama aldri þegar þau byrja í skóla þá eru þau misjafnlega á vegi stödd í þroska. 

Börn ganga í gegnum þroskaferli þar sem nokkur þroskasvið eru að þróast í einu og 

tengjast hvert öðru.  

   Við  leitumst í þessu verkefni við að svara því hvernig kennarar geta nýtt sér þekkingu 

á þroska barna við skipulagningu kennslu og því þótti okkur mikilvægt að kynna okkur 

hugmyndir um þroska barna. Einnig leitum við svara við því hvernig skilningur barna 

kemur fram í grunnþáttum stærðfræðinnar. Við völdum okkur fjóra kennismiði og 

segjum frá hugmyndum þeirra í tengslum við nám og kennslu ungra barna. Við fjöllum 

um þroskasviðin út frá þroskalíkaninu úr bókinni Vara Växa Lära og berum saman við 

Fjölgreindakenningu Gardners. Við fjöllum um stærðfræðikennslu, okkar sýn á 

kennsluna og setjum fram markmið og leiðir í kennslu stærðfræðinnar þar sem við 

höfum til hliðsjónar aðferðir og inntaksþætti samkvæmt Aðalnámskrá. Við fjöllum 

einnig um hvernig skilningur barna á stærðfræði þróast. Að lokum nefnum við þau 

námsgögn sem í boði eru og hægt er að nýta í stærðfræði á yngsta stigi og fjöllum um 

námsmat, tilgang þess og aðferðir.      
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1. 1. 1. 1. Kenningar um námKenningar um námKenningar um námKenningar um nám                

1.1.1.1.    1. 1. 1. 1. KennismiðirKennismiðirKennismiðirKennismiðir    

Það eru til margar leiðir að menntun og skoðanir á þeim ólíkar. Kennimenn hafa sett 

fram hugmyndir um hvernig best sé að kenna börnum og hvernig þau fari að því að 

öðlast þekkingu. Ekki eru þó allir á eitt sáttir og hafa kennimenn hlotið gagnrýni á 

kenningar sínar en þó mismiklar eftir því hverja er um að ræða. Vert er að nefna 

fræðimenn á borð við Jean Piaget (1896-1980), Lev Vygotsky (1896-1934), John 

Dewey (1859-1952) og Howard Gardner (1943-), þegar kemur að umfjöllun um 

mikilvægi þess að nemendur á yngsta stigi grunnskóla fáist við sem fjölbreyttust 

verkefni sem stuðla að alhliða þroska þeirra. Þessir kennimenn hafa allir verið 

frumkvöðlar og lagt mikið af mörkum til sálfræðinnar, þá sérstaklega til þeirra þátta er 

lúta að þroska barna og til hugsmíðahyggjunnar (contructivism). Í hugmyndafræði 

hennar er lögð áhersla á virka kennsluhætti, að nemandinn sé þátttakandi í námi sínu en 

ekki einungis viðtakandi (Hafdís Guðjónsdóttir og fleiri 2005:18). Fjallað verður nánar 

um þessa kennimenn og hugmyndir þeirra.  

1.1.1.1.    1.1.1.1.    1. 1. 1. 1. PiagetPiagetPiagetPiaget    

Jean Piaget var svissneskur sálfræðingur og frumkvöðull í þróunarsálfræði. Hann var 

doktor í líffræði og hafði stundað rannsóknir á atferli dýra áður en hann heillaðist af 

hegðun barna og hugsun þeirra. Þekktastur er hann þó fyrir rannsóknir sínar um 

vitsmunaþroska barna. Hann lagði fram fyrstu kenningar sínar um vitþroska um 1950 

(Sigurjón Björnsson 1989:25). Hugmyndafræði hans einkennist af hugmyndum um 

þrepaskiptingu vitsmunaþroska barna. Piaget greindi vitsmunaþroska í fjögur stig sem 

eru skynhreyfistig, foraðgerðastig, stig hlutbundinna aðgerða og stig formlegra aðgerða. 

Öll börn þroskast í réttri röð eftir þessum stigum og ekki er hægt að hlaupa yfir stig því 

hvert þroskastig er undanfari þess næsta (Shaffer 2002:221).  

 

• Skynhreyfistig (0-2 ára). Vitsmunir barns þroskast í gegnum skynjun og 

hreyfingu. Barnið lærir á umhverfi sitt með því að beita skynfærum og 

hreyfifærni. Frá fæðingu hefur það meðfædd viðbrögð (reflexa) sem það skynjar 

heiminn með og fullnægir grunnþörfum (Shaffer 2002:222-229). 
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• Foraðgerðastig (2-6 ára). Stiginu er skipt í tvo flokka 2-4 ára, forhugtakastig og 

4-7 ára, innsæisstig. Barnið notar tákn, myndir og tungumálið til að tjá hugsanir 

sínar. Barn trúir því að allir hlutir hafi sál og það tengir einn atburð við annan ef 

hann kemur í kjölfarið. Barnið skilur umheiminn út frá eigin sjónarhorni 

(Shaffer 2002:229-237). 

• Stig hlutbundinna aðgerða (7-11 ára). Barnið hefur öðlast hæfileika til að 

hugsa rökrétt, en aðeins með reynslu sem það sjálft hefur upplifað. Barnið hefur 

öðlast skilning á rökhugsun og flokkunarhæfni sem gerir því kleift að raða 

hlutum upp í rétta röð eftir stærð, breidd og þyngd. Það er farið að skilja að 

magn breytist ekki þrátt fyrir mismunandi lögun hluta (Shaffer 2002:237-238). 

• Stig formlegra aðgerða (11-12 ára). Á þessu stigi getur einstaklingurinn hugsað 

rökrétt og kerfisbundið um óhlutbundin hugtök og tekið þátt í ímynduðum 

aðstæðum (Shaffer 2002:239-243).  

 

   Við skipulag kennslu og námsumhverfis ættu kennarar að taka mið af þroskastigi 

nemenda. Allt nám og þekkingaröflun á sér stað gegnum aðlögun og víxlverkun við 

umhverfið. Börn búa sér til nýjan skilning sem Piaget kallaði skema sem er skipulögð 

atferlis- og hugsanaheild á ákveðnu sviði. Skemað inniheldur alla þá þekkingu og 

reynslu sem börnin hafa á tilteknu fyrirbæri á hverjum tíma og er notað til túlkunar á 

nýrri reynslu. Þegar börn nota skipulagt mynstur hegðunar til að túlka og svara hlutum 

eða eigin reynslu gera þau sér atferlisskema. Þegar börn fara að notast við tákn eins og 

tungumálið gera þau sér táknrænt skema. Þá geta þau leyst vandamál og hugsað um 

atburði án þess að hafa framkvæmt þá áður. Aðgerðaskemu eru þegar börn nota hugsun 

til þess að komast að rökréttri ályktun. Piaget taldi að öll skemu og skilningur mótuðust 

út frá samverkan tveggja meðfæddra þátta sem hann kallaði skipulagningu og aðlögun. 

Með skipulagningu sameini börnin fyrri skemu nýrri vitneskju. Hann taldi að börn væru 

stöðugt að skipuleggja skemu sem þau búa yfir í flóknari atriði. Tilgangur 

skipulagningar væri að ná að aðlagast umhverfinu. Aðlögunin getur gerst annarsvegar 

með samlögun og hinsvegar með aðhæfingu. Samlögun verður þegar börn túlka 

umhverfið út frá eigin vitneskju og reynslu. Börn laga þá umhverfið að eigin þekkingu. 

Aðhæfing sem er þróaðri en samlögun, á sér stað þegar börn verða fyrir reynslu sem er 

þeim ókunnug, taka við reynslunni og setja hana í skema sem þau breyta samtímis 

(Shaffer 2002:219-221). 
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1.1.1.1.    1.1.1.1.    2. 2. 2. 2. DeweDeweDeweDeweyyyy 

John Dewey var bandarískur kennari, heimspekingur og hugmyndafræðingur. 

Hugmyndir hans byggja á virðingu fyrir einstaklingseðli barna og hafa leitt til skilnings 

á mikilvægi lausnaleita (Myhre 1999:173).  

   Árið 1896 setti Dewey á stofn ásamt konu sinni, Alice Chipman, tilraunaskóla í 

tengslum við kennslufræðideild háskólans í Chicago, Illinois í Bandaríkjunum. Skólinn 

innleiddi hugmyndafræði Deweys um nám og kennslu sem voru mjög frábrugðnar 

hinum hefðbundnu hugmyndum um hvernig best væri að standa að kennslu ungra barna. 

Dewey vildi breytingar og brjóta upp hefðbundna kennslu sem einkenndist af 

utanbókarlærdómi og yfirheyrslum. Verklegar greinar setti hann í öndvegi, „Learning 

by doing“, eða nám í verki, urðu einkunnarorð Deweys í kennsluháttum á fyrstu 

skólaárum barnsins og horfið var frá hefðbundinni kennslu í lestri, skrift og reikningi. 

Dewey lagði áherslu á að nemendur ynnu sem mest saman við lausn verkefna og að þeir 

væru virkir í eigin þekkingarleit. Hann vildi að kennarinn væri í hlutverki leiðbeinanda 

og stjórnanda í hópastarfi, í stað einræðisherra í bekknum (Dewey 2000:15-16). Dewey 

vildi færa skólana nær raunveruleika barnanna og færa kennsluna nær reynsluheimi 

þeirra (Tomlinson og fleiri 2000:29).  

  Merkja má áhrif Deweys í Aðalnámsskrá grunnskóla, almennum hluta 2006, en þar 

segir:  

Almenn menntun er ein meginstoð lýðræðis. Hún er undirstaða menningar 

og almennrar velferðar. Almenn menntun á að efla gagnrýna og sjálfstæða 

hugsun hjá einstaklingnum og hæfileika til þess að bregðast við nýjum 

aðstæðum. [...] Almenn menntun á að stuðla að umburðarlyndi, virðingu 

fyrir náunganum og umhverfinu. [...] Almenn menntun á að styrkja 

einstaklinga til þess að átta sig á eigin stöðu í samfélaginu og að geta tengt 

þekkingu og færni við daglegt líf og umhverfi (Aðalnámsskrá grunnskóla, 

almennur hluti 2006:8-9).  

Þetta kemur vel heim og saman við kenningu Deweys. Hann lagði áherslu á að ekki 

væri hægt að yfirfæra þekkingu frá einum til annars. Nemendur takast á við 

viðfangsefnin sjálfir með því að læra að hugsa. Í mörgum skólum hér á landi má sjá 

kennslu í anda kenninga um hugsmíði, þar sem nemendur fá tækifæri til að velja eigin 

viðfangsefni sem hafa tilgang og merkingu fyrir þá, eru áhugaverð og byggja á því að 

nemendur beiti rökhugsun og vinni sjálfstætt og taka mið af innri áhugahvöt þeirra. Ef 
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þessar áherslur eru hafðar að leiðarljósi má þess vænta af nemendum að þeir séu vel 

undir það búnir og þjálfaðir til að vera virkir þátttakendur við úrlausnir þrauta og 

vandamála sem mæta þeim á lífsgöngunni og í umhverfinu (Hafdís Guðjónsdóttir og 

fleiri 2005:16). 

1.1.1.1.    1.1.1.1.    3. 3. 3. 3. VygotskyVygotskyVygotskyVygotsky    

Lev Vygotsky var rússneskur sálfræðingur. Hann stundaði rannsóknarstörf og setti fram 

kenningu um vitsmunaþroska í félagslegu samhengi.  

  Vygotsky lagði áherslu á tungumálið. Hann sá börnin sem virka þátttakendur í eigin 

námi. Á ákveðnum tímapunkti á þroskaferlinu byrja börnin að ná færni í tungumálinu 

og þegar þau gera það örvar tungumálið vitsmunaþroskann. Hann trúði því að þau byrji 

að skipuleggja eigin lausnaleit (problem-solving) með sjálflægu tali (Vacca og fleiri 

2006:21). Hann taldi börn fæðast með grundvallar hugarstarfsemi eins og athygli, 

skynjun og tilfinningar, sem menningin og félagsleg samskipti sjá svo um að móta í 

þróaða hugarstarfsemi. Hann lagði áherslu á félagslegt og menningarlegt samhengi við 

samfélagið, og taldi einstaklinginn þroskast í gegnum það. Félagsleg samskipti eru að 

hans mati forsenda náms og vitþroska mannsins. Vygotsky sagði mikinn mun vera á því 

hvað börn gætu gert ein og hvað þau gætu gert með aðstoð þroskaðri einstaklings 

(Hafdís Guðjónsdóttir og fleiri 2005:14). 

   Vygotsky kom með kenninguna um þroskasvæði (zone of proximal development) og 

vinnupalla (scaffolding). Þroskasvæðið er það svæði sem er á milli þess þroska- eða 

getustigs sem nemandi getur sjálfur náð og þess þroska- eða getustigs sem nemandi 

getur náð með aðstoð getumeiri einstaklings. Samkvæmt Vygotsky, þá er það sem 

nemandi getur með aðstoð getumeiri einstaklings marktækari vísbending um 

raunverulega getu nemanda, frekar en það sem hann getur einn og óstuddur. Vinnupallar 

eru tilviljunarkenndar aðferðir sem kennari eða reyndur fullorðinn einstaklingur sníðir 

að hæfileikum og þörfum barnsins hverju sinni til að styðja það í námi sínu. Hann 

bregst við af tilviljun í samræmi við þá frammistöðu sem barnið sýnir og leiðréttir 

barnið eftir þörfum til þess að skilningur og hæfni þess geti aukist hægt og rólega 

(Shaffer 2002:248-249). 
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1.1.1.1.    1.1.1.1.    4. 4. 4. 4. GardnerGardnerGardnerGardner    

Gardner er bandarískur prófessor í kennslufræðum og afkastamikill fræðimaður. Hann 

rannsakaði mannshugann og setti fram Fjölgreindakenninguna árið 1983 í bókinni 

Frames of Mind (Armstrong 2001:9). Fjölgreindakenningin tekur mið af ólíkum 

hæfileikum og áhuga nemenda og felur í sér að greind einstaklinga flokkast í átta 

greindir, en þær eru málgreind, rýmisgreind, rök- og stærðfræðigreind, líkams- og 

hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og 

umhverfisgreind.  

  Fjölgreindakenningin er kenning um hugræna starfsemi og er tilgátan sú að hver og 

einn búi yfir öllum greindunum, en hafi mismunandi færni í hverri greind. Gardner telur 

að nánast hver maður búi yfir hæfni til að þróa allar greindirnar á nokkuð hátt getustig, 

með örvun, eflingu og leiðsögn við hæfi. Hann bendir einnig á að engin greind sé til ein 

og sér og þær starfi alltaf saman. Með kenningunni er lögð áhersla á að fólk sýni 

hæfileika sína á fjölbreytilegan hátt innan sömu greindar og einnig í mismunandi 

greindum (Armstrong 2001: 20-21). Með því að setja fram þessa kenningu vildi hann 

sýna fram á að ekki sé raunhæft að mæla greind (IQ) sem eina heild frá fáum stöðluðum 

atriðum. Honum fannst ekki réttmætt að ákvarða greind einstaklings með því að taka 

hann úr sínu eðlilega námsumhverfi og láta hann leysa einangruð verkefni sem hann 

hafði ekki glímt við áður (Armstrong 2001:13).  

 

1.1.1.1.    2. 2. 2. 2. ÞroskaþættirÞroskaþættirÞroskaþættirÞroskaþættir    

Í bókinni Vara Växa Lära eftir Bo Eriksson og Gunhild Oskarsson (1995) er sett fram 

líkan um alhliða þroska einstaklingsins. Þroskaþættirnir eru sjö talsins og eru þeir 

skynjun, hreyfing, vitrænn þroski, málþroski, sjálfið, félagsþroski og umhverfið.  

   Hvert einstakt barn fer í gegnum þroskaferilinn á sínum hraða, sum eru seinni til en 

önnur en taka síðan stökk meðan önnur þroskast jafnt og þétt og þroski barna er mjög 

einstaklingsbundinn. Mikilvægt er að meta ekki þroska barns út frá einu sviði heldur 

þroskast það sem heild. Þroskasviðin eru öll að þróast í einu og tengjast hvert öðru 

(Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 2003:39-40). 

1.1.1.1.    2.2.2.2.    1. 1. 1. 1. SkynjunSkynjunSkynjunSkynjun    

Skynjun skiptist í sex undirþætti:  
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Sjónskynjun, heyrnarskynjun, snerting, bragð og lykt, athygli og einbeiting og sköpun 

(Eriksson og Oskarsson 1995:63). 

   Þessi þroskaþáttur er undirstaða allrar þekkingar hjá einstaklingi. Skynjun snýst í 

grófum dráttum um að uppgötva, greina á milli, móta, skapa og rannsaka. 

Einstaklingurinn lærir og meðtekur upplýsingar með því að beita skynfærum sínum með 

því að sjá, heyra, snerta, lykta og bragða og til verður þekking sem hann nýtir til frekara 

náms. Mikilvægt er að fylgst sé með sjón barna meðan á skólagöngu stendur til að 

fyrirbyggja að upp komi erfiðleikar í námi eins og í sambandi við læsi og lestrarnám, 

ritun, stærðfræði og fleiri greinar. Kennarinn þarf að bregðast við þörfum barnanna svo 

sjálfsmynd þeirra skaðist ekki. Ef rætt er við börn um það sem þau sjá gera þau sér betur 

grein fyrir því sem þau sjá (Eriksson og Oskarsson 1995:64). Einnig er mikilvægt að 

heyrn barna sé eðlileg, eyrnabólgur eru algengar hjá ungum börnum og því þurfa 

kennarar að vera vel á varðbergi varðandi þau börn sem hafa fengið eyrnabólgur. 

Auðvelt er nálgast þetta með því að nota leikinn sem kennsluaðferð, því allir leikir sem 

byggja á hlustun styrkja heyrn (Eriksson og Oskarsson 1995:64-65). 

   Öll börn læra á umhverfið og náttúruna í gegnum skynjun og til þess nota börn hendur 

sínar, munn og nef. Skynhrif barna eru sterk og því er nauðsynlegt að nýta sér það í 

kennslu barna. Börnum finnst fátt skemmtilegra en að fá að vinna með áþreifanlega 

hluti þegar verið er að læra eitthvað nýtt. Skilningurinn á efninu verður meiri þegar 

unnið er hlutbundið og efnið festist þannig vel í minni þeirra. Forvitni barna og áhugi 

eykst með notkun skynfæranna og sköpunargleðin eykur sjálfstraust þeirra. Í dagsins 

önn er erfitt fyrir börn að halda athygli og einbeitingu í langan tíma. Áreynslan er mikil 

því börn upplifa og skynja hluti á annan hátt en fullorðið fólk. Því er mikilvægt að rætt 

sé við börn um upplifun þeirra og skynjun (Eriksson og Oskarsson 1995:66-68).  

1.1.1.1.    2.2.2.2.    2. 2. 2. 2. Hreyfing Hreyfing Hreyfing Hreyfing     

Hreyfing skiptist í sjö undirþætti: 

Grunnhreyfingar og hægri/vinstri, líkamsstjórn, líkamsmeðvitund, rúmskynjun, 

jafnvægi og samhæfingu, fínhreyfingar og samhæfingu augna og handa, skapandi 

hreyfingar, hreyfigetu og venjur (Eriksson og Oskarsson 1995:72-73). 

   Þegar fjallað er um hreyfiþroska, er oft einnig talað um skynjun. Skynjun er forsenda 

þroska og við stjórnumst af þeim upplýsingum sem við skynjum. Viðbrögðin eru oft 

ákveðin hreyfing s.s. að grípa bolta með höndunum eða hlaupa í burtu frá einhverju. 
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Boð sem berast á milli líkamshluta og heila á ómeðvitaðan og ósjálfráðan hátt, er 

forsenda þess að við getum hreyft okkur á yfirvegaðan hátt. Starfsemi heilans er 

mikilvæg, en hún er gagnvirk þannig að það þarf að æfa líkamann til þess að 

heilastarfsemin aukist (Eriksson og Oskarsson 1995:70-72).  

   Hreyfi- og líkamsþroski er hraðastur fyrstu ár ævinnar. Líkamsþroskinn fylgir 

ákveðnum lögmálum, t.a.m. ná börn fyrst færni í að sitja, svo fara þau að skríða, standa 

upp og svo ganga. Börn þroskast stig af stigi og þau ná ekki nýju stigi fyrr en þau ráða 

við það stig sem er næst á undan, ekki er unnt að sleppa neinu úr. Þessum áföngum ná 

börnin á mismunandi hraða og stundum koma þeir í stökkum (Aldís Guðmundsdóttir 

1992:128). Einhver ófullkomleiki á þessum stigum getur leitt til erfiðleika síðar meir til 

dæmis við lestur og ritun (Eriksson og Oskarsson 1995:70-72). Um 6 ára aldurinn vex 

barnið mikið og líkamsþroskinn kemur í stökkum. Þetta getur valdið því að barnið 

missir tímabundið stjórn á samhæfðum hreyfingum og ósjálfráðar hreyfingar gera vart 

við sig. Útlimir eru oft langir og börn hafa ekki stjórn á höndum og fótum, þau eiga 

erfitt með að vera kyrr og reka sig oft í hluti og það sem áður var þeim viðráðanlegt 

verður allt flóknara (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 2003:99). 

1.1.1.1.    2.2.2.2.    3. Vitrænn þroski3. Vitrænn þroski3. Vitrænn þroski3. Vitrænn þroski    

Vitrænn þroski skiptist í fimm undirþætti: 

Minni, hlutstætt minni, hugtakaskynjun, kerfisbundin og greinandi hugsun og skapandi 

hugsun (Eriksson og Oskarsson 1995:83). 

   Minni er öllum nauðsynlegt til að geta hugsað og framkvæmt. Nauðsynlegt er fyrir 

börn að hafa ákveðna festu, þ.e. endurtekningar á athöfnum eins og matar- og 

svefnvenjum. Þessi festa veitir börnum öryggi í tilverunni og minni barnanna þjálfast 

með endurtekningum og upprifjunum (Eriksson og Oskarsson 1995:84).  

   Um 6 ára aldur fara börnin að hverfa frá sjálflægri hugsun yfir í hlutbundna hugsun. 

Þá er mikilvægt að fara að vinna með merkingu orða og þá veltur mikið á að barn geti 

tengt sína eigin hreyfigetu við þessi orð til að þau skilji merkinguna (Eriksson og 

Oskarsson 1995:85-87). Til að barnið geti þroskast og orðið skapandi einstaklingur þarf 

það aðhlynningu og uppörvun. Það þarf að geta rannsakað, uppgötvað og skapað eftir 

sínu eigin höfði. Of mikil stýring og of mikið hrós getur svipt barnið sérkennum sínum 

og skekkt sjálfsmynd og öryggiskennd þess (Eriksson og Oskarsson 1995:92-93). Á 

þessum aldri er metnaður barnsins oft of mikill og þ.a.l. er markmiðið sett hærra en 
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getan. Það á erfitt með að vera raunsætt, byrjar of stórt en verður svo fyrir vonbrigðum 

þegar því mistekst. Oft er sjálfsgagnrýnin einnig of mikil hjá barni á þessum aldri, það 

ber sig saman við aðra og finnst það gjarnan vera lélegast. Þess vegna þarf það mikla 

hvatningu og stuðning, ekki bara við það sem það framkvæmir heldur persónulegan 

stuðning og ástúð (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 2003:101). 

1.1.1.1.    2.2.2.2.    4. Málþroski4. Málþroski4. Málþroski4. Málþroski    

Málþroski skiptist fimm undirþætti:  

Málskilningur, málnotkun, undirbúningur lestrarnáms, málið sem tjáningarmiðill og 

málfar og málfærni (Eriksson og Oskarsson 1995:97-98). 

   Málþroski helst í hendur við annan þroska barnsins. Málþroski hefst við fæðingu og 

geta nýburar greint á milli allra hugsanlegra málhljóða. Umhverfið fer mjög snemma að 

hafa áhrif á máltökuferlið og beina athygli barnsins og vitsmunastarfsemi í ákveðinn 

farveg. Börn læra tungumálið með því að hlusta á aðra og eru búin að ná mikilli leikni 

og færni á tungumálinu áður en þau eru farin að lesa, síðan kemur leiknin í að skrifa. 

Hægt er að tengja málþroska barna þróun Piagets um stigskiptingu vitsmunaþroskans. Á 

skynhreyfistigi giska mæður á hvað hljóð barnsins, hljómblær og svipbrigði þýða og 

svara barninu með endurgjöf í orðum og endurtekningum. Við lok foraðgerðastigsins 

hefja börn skólagöngu og öðlast börnin þá nýja reynslu þegar lestrar- og skriftarkennsla 

hefst. Þessari nýju reynslu valda börnin illa ef þau hafa ekki náð vissri færni í málþroska 

og meðvitaðri málkennd (Eriksson og Oskarsson 1995:74). Vygotsky hélt því fram að 

mikilvægi tungumálsins í þroska barns mótaðist af menningarlegu innihaldi sem og af 

félagslegum og tilfinningalegum atriðum í umhverfi barnsins (Rannveig A. 

Jóhannsdóttir 1997:9).  

   Strax og börn fæðast eru þau undir það búin að læra hvaða tungumál sem er, en þau 

stilla sig smátt og smátt inn á það mál sem talað er í kringum þau. Á aldrinum 2-7 ára    

fer máltaka fram, mestu framfarir í þróun á málþroska eiga sér stað um 4–5 ára aldur en 

þá nær spurningagleði barnsins hámarki. Það sem er einkennandi fyrir börn á þessum 

aldri er að þau tala gjarnan mikið og eru fljót að grípa ný orð og orðatiltæki sem þau 

heyra í umhverfinu. Einnig búa þau gjarnan til ný orð og bullorð verða til með aukinni 

færni þeirra í málinu (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 2003:88-89).  

   Mikilvægt er að uppalendur séu börnum sínum góð fyrirmynd í einu og öllu og á þar 

ekki síst við að vera barni góð málfyrirmynd. Þeir skulu stuðla að góðum og 
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uppbyggilegum samræðum við börn, leyfa þeim að hlusta á sögur, skoða bækur og 

kynnast ritmálinu, syngja með barninu og kenna því þulur og vísur. Allt þetta er góður 

undirbúningur fyrir lestrarnám barnsins. Hugmyndaflug barnsins og ímyndunarafl þess 

örvast þegar lesið er fyrir það. Það heyrir um önnur börn sem vilja gera hlutina öðruvísi 

en það sjálft og nota aðrar aðferðir við lausn vandamála (Þóra Kristinsdóttir 2000:194). 

Tungumálið er ein dýrmætasta eign okkar. Það er boðskiptatæki, eflir samkennd fólks, 

auk þess sem móðurmálið og bókmenntaarfurinn tengja saman fortíð og nútíð.  

1.1.1.1.    2.2.2.2.    5. 5. 5. 5. SjálfiðSjálfiðSjálfiðSjálfið    

Sjálfið-sjálfsmeðvitund skiptist í þrjá undirþætti: 

Tilfinningaþroska, að finna sjálfan sig og þroska sjálfstæðis (Eriksson og Oskarsson 

1995:113).  

   Sjálfið er blanda af líkamlegum og sálrænum einkennum sem eru sértæk fyrir hvern 

einstakling. Sjálfsmynd er myndin sem enginn sér af okkur nema við sjálf, hún er 

vitneskja og skilningur um okkur sjálf. Hugmyndir annara um okkur (looking glass-self) 

hafa mikil áhrif á hvaða mynd einstaklingur hefur um sjálfan sig. Sjálfið verður því 

einhvers konar félagslegur spegill og sú endurspeglun á sér stað út lífið og hefur áhrif á 

sjálfsmat/sjálfstraust þ.e. hvernig einstaklingur lítur á sjálfan sig (Berns 2007:466-469). 

Þróun sjálfsmyndar hefst á fyrstu árum ævinnar og birtist hún í því er börn ná að 

uppfylla grunnþarfir sínar og uppgötva sjálf sig um leið. Sjálfsmyndin heldur áfram að 

þróast á skólaárunum þar sem byggt er ofan á það sem fyrir hefur verið mótað (Rúnar 

Sigþórsson og fleiri 2005:131). Foreldrar og kennarar stuðla m.a. að jákvæðri 

sjálfsmynd barna með því að bregðast við barninu strax frá fæðingu, ekki gera hluti fyrir 

barnið sem það getur sjálft, sjá barninu fyrir þroskavænlegum viðfangsefnum og leyfa 

barninu að ráða því sem það getur ráðið og skapa jákvætt andrúmsloft innan veggja 

skóla og heimilis (Berns 2007:475). Nemendur þurfa að finna fyrir sérstæði og 

mikilvægi, að öðrum þyki vænt um þá og að eiga jákvæð samskipti. Í gegnum samskipti 

og reynslu barna af eigin getu mótast sjálfþekkingin (Eriksson og Oskarsson 1995:120-

122). Barn með brotna eða neikvæða sjálfsmynd getur átt mjög erfitt með allt nám og 

veru í skólanum.  

   Við upphaf skólagöngu er talað um að eigi sér stað breytingarskeið í tilfinninga- og 

persónuleikaþroska. Barnið er „á milli vita“. Það er mitt á milli þess að vera skólabarn 

og smábarn. Það á erfitt með að finna jafnvægi og er sveiflukennt í skapi. Það tekur 
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hrósi mjög vel því vegna óöryggisins innra með því þyrstir það í alla hvatningu. Á þessu 

tímabili er barnið sérstaklega næmt fyrir öllum breytingum, það tekur vel eftir því 

hvernig andrúmsloftið er inni á heimili þess, fylgist með svipbrigðum hinna fullorðnu 

og skynjar blæbrigði tilfinninga betur en fyrr (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna 

Eydal 2003:102-103). 

1.1.1.1.    2.2.2.2.    6. Félagsþroski6. Félagsþroski6. Félagsþroski6. Félagsþroski    

Félagsþroski skiptist í fjóra undirþætti: 

Félagsleg skynjun, félagsleg þekking og meðvitund, félagsleg virkni og félagsleg 

þjálfun og félagslegt samhengi og félagsleg hegðun (Eriksson og Oskarsson 1995:129). 

   Þegar fjallað er um félagsþroska er m.a. átt við samskipti tveggja eða fleiri 

einstaklinga. Þá er talað um samskipti og viðbrögð þeirra við að setja sig í spor annarra, 

að geta gefið af sér tilfinningalega og verið móttækilegur fyrir tilfinningum annarra, að 

geta unnið með öðrum og farið eftir reglum sem settar eru. Barnið er virk félagsvera frá 

upphafi og gerir kröfur um að sér sé sinnt. Börn fæðast ekki með ákveðinn 

persónuleika, heldur mótast hann smám saman vegna víxlverkunar við umhverfið 

(Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 2003:55). Manneskjan þarfnast 

félagsskapar annarra en hún verður að aðgreina sig frá öðrum með sjálfsímynd sinni. 

Munnleg tjáning skiptir miklu máli fyrir félagslegan þroska því með orðum útskýrum 

við óskir, langanir og hugsanir okkar (Eriksson og Oskarsson 1995:128).  

   Börn sem eru að byrja í grunnskóla hafa flest áhuga á hópleikjum. Samskiptahæfni 

þeirra þjálfast við það að taka þátt í þeim. Börnin verða þá að hlusta á hvert annað og tjá 

sig þannig að hin börnin skilji og komi sér saman um reglur og innihald leiksins. 

Félagatengslin breytast ört og börnin eru fljót að skipta um félaga. Barnið sér oftast 

sjálft um samskiptin, það gerir samkomulag við félaga um leiki og hvenær á að hittast. 

Barn á þessum aldri leggur sig fram um að passa inn í hópinn. Það vill vera eins og 

hinir, fara eftir sömu reglum, eiga sömu leikföng og klæðast eins fötum (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 2003:103-104). Mikilvægt er að veita börnum 

tækifæri til að taka þátt í samvinnu með öðrum. Æskilegt er að vinna með blandaðan 

aldurshóp til að fá meiri breidd. Einnig er æskilegt að vinna í langan tíma með sama 

hópinn, því þá er auðveldara að læra á þarfir og óskir þessara einstaklinga og leysa úr 

vandamálum sem upp koma (Eriksson og Oskarsson 1995:136). 
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1.1.1.1.    2.2.2.2.    7. 7. 7. 7. UmhverUmhverUmhverUmhverffffiiii    

Umhverfi skiptist í þrjá þætti: 

Náttúran, samfélagið og tæknin (Eriksson og Oskarsson 1995:146-147). 

   Mikilvægt er að nota náttúruna, samfélagið og tæknina í umhverfinu til að þjálfa alla 

þroskaþættina, til að stuðla að alhliða þroska barnsins. Þroskaþættirnir tengjast 

innbyrðis og venjulega er verið að þjálfa fleiri en einn þátt hverju sinni. Stundum hefur 

verið notað blóm til að sýna tengsl þáttanna innbyrðis. Sjálfið er þá í miðjunni 

(blómhnappurinn), krónublöðin hinir þroskaþættirnir og stilkurinn er umhverfið og 

náttúran. Upp stilkinn berst næringin þ.e. allar upplifanirnar, tækifærin og reynslan sem 

barnið fer í gegnum.  

   Samfélag okkar er ólíkt því sem áður var og tekur stöðugum breytingum. Tæknin gerir 

það að verkum að m.a. sjónvarp og tölvur eru þeir þættir sem hafa einna mest áhrif á 

börnin. Áður fyrr vissu börnin allt um dýrin og búskapinn, en mörg börn þekkja þetta 

ekki í dag. Við verðum að fræða börnin um það hvaðan hlutirnir koma, hvernig mjólkin 

kemst í fernurnar og hvernig peningarnir komast í bankann. Börnin þurfa einnig að læra 

það hvernig samfélagið í dag sér okkur fyrir nauðþurftum og hvernig samfélagið er 

viðkvæmt fyrir rafmagnsleysi, náttúruhamförum, stríði o.þ.h. Tilvalið er fyrir kennara 

að fara með börnin í rannsóknarferðir og vettvangsheimsóknir til að koma þessum 

upplýsingum til þeirra. Sjálfsagt er að nota sjónvarpið, dagblöð, bækur og tölvur við 

úrvinnslu ferðanna, því þessir miðlar tengjast lífi barna mikið í dag (Eriksson og 

Oskarsson 1995:143-150). 

 

1.1.1.1.    3. 3. 3. 3. Þroskalíkanið og FjölgreindaÞroskalíkanið og FjölgreindaÞroskalíkanið og FjölgreindaÞroskalíkanið og Fjölgreindakenninginkenninginkenninginkenningin    

Ef við lítum á þroskaþættina, sem við höfum verið að fjalla um, þá má sjá að það er 

margt líkt með þeim og Fjölgreindakenningu Gardners. Hægt er að finna tengsl milli 

allra þátta, nema tónlistargreindin stendur ein og sér. Samt sem áður má finna ákveðin 

tengsl við tónlist í flestum þroskaþáttunum. Hér fyrir neðan höfum við sett saman töflu 

með helstu atriðum hvers þroskaþáttar og hverrar greindar. Augljóslega má sjá að tengsl 

eru þarna á milli. 
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Þroskalíkanið samkvæmt Eriksson og 

Oskarsson  

Fjölgreindir Gardners 

Skynjun: 

Að skynja birtu, lit, lögun og mynstur. Að geta 
greint og staðsett hljóð, skynja snertingu s.s. 
hita/kulda, lögun/form o.s.frv.  
 

 

 

Rýmisgreind: 

Hæfileiki til að skynja nákvæmlega hið 
sjónræna, rúmfræðilega umhverfi. Greindin 
felur í sér næmi fyrir litum, línum, lögun, 
vídd og tengslunum þar á milli. Hún felur í 
sér hæfni til að sjá hluti fyrir sér, tjá á 
myndrænan hátt sjónrænar eða 
rúmfræðilegar hugmyndir og geta áttað sig á 
rúmfræðilegum kerfum. 
 

Hreyfing: 

Grunnhreyfingar, fínhreyfingar,  
líkamsstjórn, jafnvægi og samhæfing, skapandi 
hreyfingar, styrkleiki, liðleiki og hraði.  
 
 

Líkams- og hreyfigreind: 

Færni í að nota allan líkamann til að tjá 
hugmyndir og tilfinningar, leikni í að búa til 
hluti og beita þeim. Greindin felur í sér 
sérstaka líkamlega færni eins og 
samhæfingu, jafnvægi, fingrafimi, styrk, 
sveigjanleika og hraða. 

Vitrænn þroski: 

Hugtakaskynjun; flokka, aðgreina, nefna 
eiginleika og hluti, líkja saman og raða. Vinna 
með flokka, samanburður, fjöldi. Greinandi 
hugsun og lausn vandamála. 

Rök- og stærðfræðigreind: 

Hæfileiki til að nota tölur á árangursríkan 
hátt og hugsa rökrétt. Þessi greind felur í sér 
næmi fyrir röklegum mynstrum og 
tengslum. Þessi greind notar aðferðir eins 
og frumflokkun, flokkun, ályktun, 
alhæfingu, útreikning og tilgátuprófun.  

Málþroski: 

Hlustun, skilningur, segja frá, hljóðgreining, 
eigin frásagnir, framburður, málleikni, 
setningamyndun og orðaforði. 

Málgreind: 

Hæfileiki til að hafa áhrif með orðum bæði 
munnlega og skriflega. Notkun 
setningafræði, hljóðfræði, merkingafræði og 
sveigjanleika tungumálsins í hagnýtum 
tilgangi. 

Sjálfið: 

Þarfir, tilfinningar og vilji. Líkamsvitund, 
fantasía, sjálfsmynd og sjálfsmat. Að vera 
sjálfsbjarga og hafa ábyrgðartilfinningu.  

Sjálfsþekkingargreind: 

Þessi greind lýsir sér í skýrri sjálfsmynd og 
þekkingu einstaklingsins á styrk sínum og 
veikleikum, vitund um eigið hugarástand, 
innri hvatir, fyriráætlanir, skapgerð og 
langanir ásamt sjálfsskilningi, sjálfsvirðingu 
og hæfni til sjálfsögunar. 

Félagsþroski: 

Skynja tilfinningar, svipbrigði, samspil og 
félagsleg samskipti fólks. Félagsleg þekking og 
meðvitund. Félagsleg virkni, þjálfun og 
hegðun. 
 

Samskiptagreind: 

Hæfileiki til að skilja og greina skap, 
fyrirætlanir, innri hvöt og tilfinningar 
annarrar manneskju.  
 

Umhverfið: 

Náttúran; umhverfisvernd, árstíðir, gróður og 
dýr. Samfélagið og tæknin. 

Umhverfisgreind: 

Leikni í að þekkja og flokka fjölda tegunda 
úr jurta- og dýraríkinu í eigin umhverfi. 
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Greindin felur einnig í sér næmi fyrir öðrum 
fyrirbærum náttúrunnar.  

 Tónlistargreind: 

Hæfileiki til að skynja, skapa og tjá 
margvíslega tónlist. Greindin felur í sér 
næmi fyrir takti og tónhæð. 

 

(Eriksson og Oskarsson 1995: 63, 72-73, 83, 97-98, 113, 129, 146-147), (Armstrong 

2001:14-15). 

 

1. 4. Samantekt1. 4. Samantekt1. 4. Samantekt1. 4. Samantekt    

Þessir fjórir kennimenn sem fjallað er um hér á undan hafa allir lagt sitt af mörkum til 

náms og kennslu. Segja má að á fyrri hluta 19. aldar hafi komið fram róttækar 

hugmyndir sem hafa markað upphaf nýrra kennsluhátta í menntun barna. Enn þann dag 

í dag er gengið út frá hugmyndafræði þessara manna. Við höfum valið eitt og annað úr 

kenningum þeirra sem leitt hefur til fjölþættara námskipulags og fært námið í meira 

spennandi búning s.s. innleiðingar þemanáms og heildstæðrar móðurmálskennslu.  

   Það má sjá tengsl milli kenninga þessara fræðimanna og þroskalíkansins m.a. eins og 

við sýndum fram á í töflunni hér að framan þar sem við bárum saman þroskalíkanið og 

Fjölgreindakenningu Gardners. Þroskaþættina tókum við fyrir ítarlega hvern um sig en 

allir tengjast þeir saman í þroskaferli barnsins. Augljóslega má sjá aðrar tengingar 

þroskaþáttanna við hugmyndir kennismiðanna s.s. kenningar Piaget og Vygotsky um 

vitsmunaþroska en þær tengist beint vitrænum þroska samkvæmt þroskalíkaninu. 

Dewey lagði áherslu á að nemendur ynnu sem mest saman við lausn verkefna og að þeir 

væru virkir í eigin þekkingarleit. Samvinnan tengist félagsþroska og það að vera virkur í 

eigin þekkingarleit tengist sjálfinu þar sem m.a. er einblínt á þroska sjálfstæðis.  
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2222. . . . SSSStærðfræðitærðfræðitærðfræðitærðfræðikennslakennslakennslakennsla    

Í stærðfræðihluta Aðalnámskrár grunnskóla frá 2007 kemur fram að beita skuli 

fjölbreyttum kennsluaðferðum. Hluti kennslunnar fer fram sameiginlega í bekknum með 

innlögn og samantekt. Nemendur ættu að fá nægan tíma til úrvinnslu verkefna og nota 

fjölbreytt vinnubrögð við lausn þeirra og þegar ný hugtök eru kynnt ætti nemandinn að 

fá tækifæri til að beita þeim í verkefnavinnu. Nemendur þurfa að fá svigrúm fyrir 

samantekt og sameiginlegar umræður þar sem saman koma hugmyndir frá 

einstaklingum og smærri hópum. Þannig fær kennarinn tækifæri til að draga fram 

fjölbreytileg sjónarmið og beina athygli nemenda að mikilvægum hugtökum og 

röksemdum. Áhersla er lögð á að hluti námsins fari fram í samvinnu nemenda í litlum 

hópum, að þeir vinni saman að athugunum, rannsóknum og mælingum til að afla 

upplýsinga og vinna úr þeim. Mikilvægt er að nemendur læri að skipta með sér verkum, 

miðla eigin hugmyndum og vinna með hugmyndir annarra. Að flétta námið inn í leik er 

gagnleg kennsluaðferð í stærðfræði. Hægt er að þjálfa röksemdafærslur með leikjum þar 

sem beita þarf rökhugsun. Enn fremur er nám með hjálp leiks líklegt til að skapa jákvæð 

viðhorf til stærðfræðinnar. Einnig er lögð áhersla á hugarreikning og að hann sé nýttur 

til að þjálfa leikni í námundun (Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 2007:8). 

   Eins og við höfum komið inn á, þá er þroski barna einstaklingsbundinn og börn fara í 

gegnum þroskaferlið á sínum hraða. Mikilvægt er að meta þroska barnsins ekki út frá 

einu sviði, heldur muna að það þroskast sem heild. Þroskasviðin eru öll að þróast í einu 

og tengjast hvert öðru (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 2003:40). 

Mikilvægt er að vinna með alla þroskaþættina í kennslu, því mikil breyting og þróun á 

sér stað í þroska þeirra á þessum aldri. Það er jafn mikilvægt að þjálfa fínhreyfingar eins 

og vitrænan þroska og kennarar þurfa því að tengja kennsluna við öll þroskasviðin.  

 

2. 2. 2. 2. 1. 1. 1. 1. Hvernig viljum við kenna?Hvernig viljum við kenna?Hvernig viljum við kenna?Hvernig viljum við kenna?    

Síðasta áratuginn hefur átt sér stað mikil umræða um kenningar sem leggja áherslu á að 

nám geti ekki verið aðskilið reynslu eða framkvæmd og til þess að nemandi geti lært 

verður hann að vera þátttakandi í ferlinu og skilja, vita og geta. Hugsmíði er orð sem 

notað hefur verið um þessar kenningar (Hafdís Guðjónsdóttir og fleiri 2005:15). 
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   Eftir að við höfum kynnt okkur og fjallað um hugmyndir Piaget, Dewey, Vygotsky og 

Gardners hér í upphafi sjáum við að það er aðeins áherslumunur á hugmyndum þeirra. 

Allir eiga þeir það sameiginlegt að setja nemandann í öndvegi og ganga út frá reynslu 

hans, getu og þekkingu við skipulagningu náms. Þetta samræmist hugmyndafræði 

hugsmíðihyggju. Við viljum byggja okkar draumasýn í stærðfræðikennslu á 

hugmyndum þeirra, að nemandinn sé að fullu þátttakandi í náminu en ekki aðeins 

viðtakandi. Engir tveir nemendur eru eins, áhugasvið og greindir eru ólík og því skiptir 

fjölbreytni í kennsluháttum máli. Mikilvægt er að nemendur fái tækifæri til að velja 

eigin viðfangsefni og að þeir beiti sjálfstæðri rökhugsun við lausn þeirra. Gott 

námsumhverfi og þarfir eintaklingsins skulu vera í fyrirrúmi með tilliti til þroskaþátta 

og greindasviða. Við viljum horfa sérstaklega til þess að nemendur séu virkir í að þróa 

eigin skilning og glími sjálfir við að ná valdi á nýjum stærðfræðihugmyndum og tengi 

þær við fyrri þekkingu. Við teljum mikilvægt að kennari beiti virkri hlustun í kennslu og 

að nemendur spyrji spurninga við úrlausn stærðfræðilegra viðfangsefna og þrauta. Við 

leysum ekki fyrir þá þrautina en komum í staðinn með vandlega íhugaðar vísbendingar 

sem koma þeim á sporið. Við sem kennarar ættum að nýta forvitni nemenda, 

glöggskyggni þeirra og hæfileika til að glíma við ný viðfangsefni og þörf þeirra fyrir að 

færa rök fyrir máli sínu, sér og öðrum til sannfæringar (Anna Kristjánsdóttir 1994:7). 

 

2. 2. Markmið og leiðir í kennslu2. 2. Markmið og leiðir í kennslu2. 2. Markmið og leiðir í kennslu2. 2. Markmið og leiðir í kennslu    

Í Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 2007 er markmiðum stærðfræðináms skipt í tvo 

hluta. Annars vegar eru það markmið varðandi aðferðir og hins vegar markmið sem 

snerta inntak.  

Þeim markmiðum sem fjalla um aðferðir er skipt niður í fjóra flokka: 

• Stærðfræði og tungumál 

• Lausnir verkefna og þrauta 

• Röksamhengi og röksemdarfærslur 

• Tengsl við daglegt líf og önnur svið 

 

Með þessum flokkum er lögð áhersla á að þjálfa leikni og takast á við viðfangsefni þar 

sem lausnir liggja ekki í augum uppi, það krefst bæði hugkvæmni og rökvísi að leita að 

lausnum. Mikilvægt er að þjálfa tungumálið til að efla stærðfræðilega hugsun. Það sem 
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stuðlar að dýpri skilningi á stærðfræðilegum hugtökum og aðferðum er m.a. læsi á texta, 

nákvæm notkun tungumáls og táknmáls, myndræn framsetning og tjáning. Hafa ber í 

huga að nemendur þurfa æfingu í að setja kunnáttu sína í samband við kunnuglega hluti 

og hugtök. Þeir þurfa að að geta beitt henni við margvísleg verkefni í þeirra daglega lífi 

og annarra sviða (Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 2007:6). Þetta er í samræmi við 

hugmyndir Vygotsky en hann lagði áherslu á tungumálið og að börn byrjuðu á að 

skipuleggja eigin lausnaleit (problem-solving) með sjálflægu tali. Einnig fjallar kenning 

Vygotsky um mikilvægi félagslegra samskipta í uppbyggingu þekkingar og skilnings. 

 

Þeim markmiðum sem fjalla um inntak er skipt niður í sex flokka: 

• Tölur 

• Reikniaðgerðir, reiknikunnátta og mat 

• Hlutföll og prósentur 

• Mynstur og algebra 

• Rúmfræði 

• Tölfræði og líkindafræði 

 

Þótt námsefnið sé aðgreint á þennan hátt í tíu flokka aðferða og inntaks er mikilvægt að 

flétta inntak og aðferðir saman þannig að nemendur skynji námsefnið sem samstæða 

heild og það laði fram jákvæð viðhorf þeirra. 

 

2. 2. 1. 2. 2. 1. 2. 2. 1. 2. 2. 1. AðferðirAðferðirAðferðirAðferðir    

2. 2. 1. 1.  Stærðfræði og 2. 2. 1. 1.  Stærðfræði og 2. 2. 1. 1.  Stærðfræði og 2. 2. 1. 1.  Stærðfræði og tungumáltungumáltungumáltungumál    

Með því að skýra hugsun sína um stærðfræðileg viðfangsefni með þeim hætti að ræða 

við aðra, bæði kennara og aðra nemendur, um viðfangsefni sín og lausnaleiðir, læra 

nemendur að nota tungumál stærðfræðinnar. Nemendur þurfa að þjálfast í að hlusta á 

aðra, taka þátt í umræðum og túlka upplýsingar frá öðrum. Í lok 4. bekkjar eiga 

nemendur m.a. að geta lesið og skrifað tölur, einföld töluleg gögn og stærðfræðilegan 

texta, geta gert sig skiljanlegan og tekið þátt í umræðum um stærðfræðileg efni 

(Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 2007:14-15). 
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   Umræður geta verið mjög gagnlegar í stærðfræði m.a. til að efla innsæi og skilning 

nemenda á hugmyndum og hugtökum. Nemendur þurfa að geta tjáð sig á skýran og 

skiljanlegan hátt, til að geta skapað umræður um ákveðin viðfangsefni innan 

stærðfræðinnar, hvort sem er við kennara eða aðra nemendur (Guðbjörg Pálsdóttir og 

Sigrún Ingimarsdóttir 1999:13). Nemendur þurfa að fá svigrúm fyrir samantekt og 

sameiginlegar umræður þar sem saman koma hugmyndir frá einstaklingum og smærri 

hópum. Þannig fær kennarinn tækifæri til að draga fram fjölbreytileg sjónarmið og 

beina athygli nemenda að mikilvægum hugtökum og röksemdum (Aðalnámskrá 

grunnskóla, stærðfræði 2007:8). Mikilvægt er að skapa aðstæður þar sem nemendum 

líður vel og þeir geta tjáð sig óþvingað. Nemendur þurfa að taka virkan þátt, sýna 

áhuga, ræða saman og draga eigin ályktanir (Ingvar Sigurgeirsson 1999[b]:44). 

2. 2. 1. 22. 2. 1. 22. 2. 1. 22. 2. 1. 2.  Lausnir verkefna og þrauta.  Lausnir verkefna og þrauta.  Lausnir verkefna og þrauta.  Lausnir verkefna og þrauta    

Nemendur eiga að fá tækifæri til að glíma við þrautir á eigin spýtur og í samvinnu við 

aðra nemendur, en þetta er í samræmi við áherslur Dewey á að nemendur vinni sem 

mest saman við lausn verkefna og að þeir væru virkir í eigin þekkingarleit. Þeir kynnist 

því að lausnarferlið er ekki síður mikilvægt en niðurstaðan sjálf og röng svör geta einnig 

verið lærdómsrík. Þegar lausn er fundin þurfa nemendur að venja sig á að skoða hvort 

hún er í samræmi við upplýsingar sem gefnar eru. Börnin ættu einnig að fá tækifæri til 

að semja eigin þrautir um atburði daglegs lífs m.a. út frá niðurstöðum og kannanna. 

Mikilvægt er að nemendur læri að meta skemmtigildi stærðfræðinnar, m.a. með því að 

fást við leiki og þrautir um stærðfræðileg efni sem höfða til sjálfstæðrar sköpunar og 

hugkvæmni. Í lok 4. bekkjar eiga nemendur m.a. að geta beitt skipulegum aðferðum við 

lausnir verkefna og þrauta t.d. með að nota áþreyfanlega hluti og spyrja spurninga. Þeir 

eiga að hafa glímt við stærðfræðileg verkefni og þrautir af ýmsu tagi og geta rökstutt 

niðurstöður sínar (Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 2007:15-16). 

   Markmið þrautalausna er að fá nemendur til að takast á við ýmis úrlausnarefni og leita 

ólíkra lausnaleiða og við það að takast á við þrautalausnir beita nemendur þjálfun í 

rökhugsun (Ingvar Sigurgeirsson 1999[b]:109). Þrautalausnir eru viðfangsefni þar sem 

nemendur leita lausna á eigin forsendum og þau snúast um að nemendur dragi ályktanir, 

finni kerfi og sjái samhengi. Viðfangsefnin geta komið úr ýmsum áttum, s.s. daglegu 

lífi, spilum og leikjum (Guðbjörg Pálsdóttir og Sigrún Ingimarsdóttir 1999:13). Það má 

segja að þrautalausnum hafi alltaf verið gefinn gaumur í góðri stærðfræðikennslu þar 
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sem kennarar hafa reynt að vekja athygli nemenda á ýmsum stærðfræðilegum 

viðfangsefnum sem leynast í lífi og starfi, hjálpað þeim að orða slík vandamál og stutt 

þá við að leysa þau (Anna Kristjánsdóttir 1994:8).  

   Verkleg vinna eykur skilning nemenda og áhugi þeirra verður meiri þegar nemendur 

fá að handfjatla hluti eða búa þá til. Þeir fá nýja sýn á viðfangsefninu þegar stærðfræðin 

er notuð til að skapa, því þannig verður hún augljós og hefur tilgang (Guðbjörg 

Pálsdóttir og Sigrún Ingimarsdóttir 1999:13).  

2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 1. 3.  Röksamhengi og röksemdarfærslur1. 3.  Röksamhengi og röksemdarfærslur1. 3.  Röksamhengi og röksemdarfærslur1. 3.  Röksamhengi og röksemdarfærslur    

Nemendur ættu að fá sem flest tækifæri til að glíma við verkefni og þrautir þar sem ekki 

er augljóst hvaða aðferðir er heppilegast að nota. Það gefur þeim tækifæri til að efla 

rökhugsun sína og sjálfstæði í vinnubrögðum. Þeir þurfa að læra að draga ályktanir og 

rökstyðja þær, geta metið hvort staðhæfingar eru sannar og fá æfingu í að rýna í 

fullyrðingar kennara, annarra nemenda og námsefnis og setja athugasemdir fram með 

skýrum, málefnalegum og prúðmannlegum hætti. Í lok 4. bekkjar eiga nemendur m.a. 

að hafa kynnst mikilvægi röksemdafærslna í stærðfræði og geta beitt einföldum 

röksemdarfærslum (Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 2007:16).  

   Örva ætti nemendur til að velta fyrir sér stærðfræðilegum hugtökum sem koma fyrir í 

námsefninu og tengslum þeirra á milli, spyrja sjálfa sig spurninga um hugtökin og bera 

þau saman við önnur til að dýpka skilning sinn á þeim.  

2. 22. 22. 22. 2. 1. 4.  Tengsl við daglegt líf og önnur svið. 1. 4.  Tengsl við daglegt líf og önnur svið. 1. 4.  Tengsl við daglegt líf og önnur svið. 1. 4.  Tengsl við daglegt líf og önnur svið    

Börn nota stærðfræði jafnt í leik sem og daglegu lífi og því er æskilegt að tengja þessa 

notkun þeirra á stærðfræði við námið í skólanum. Nemendur þurfa að fá að þróa 

skilning sinn á stærðfræðihugtökum með því að fást við viðfangsefni sem tengjast 

daglegum veruleika þeirra og hafa merkingu fyrir þá sjálfa. Einnig er mikilvægt að 

stærðfræði sé tengd viðfangsefnum annarra námsgreina til að börnin skilji nytsemi 

hennar. Í lok 4. bekkjar eiga nemendur m.a. að geta leyst verkefni daglegs lífs með 

aðferðum stærðfræðinnar, geta notað mynt og seðla og geta lesið úr einföldum töflum, 

t.d. stundatöflum. Þeir eiga að geta notað einfaldar mælieiningar um hitastig, mál og 

vog, skilja grundvallaratriði tímatalsins og kunna á klukku (Aðalnámskrá grunnskóla, 

stærðfræði 2007:16-17). 
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   Í huga okkar er leikurinn mjög þýðingarmikill fyrir mótun persónuleikans auk þess 

sem leikir hafa sérstakt gildi fyrir kennara. Leikir geta stuðlað að virkni nemenda, elft 

námsáhuga og félagsanda, komið til móts við eðlilegar þroskaþarfir nemenda og þeir 

stuðla að tilbreytingu í kennsluháttum. Þróun skilnings á stærðfræðihugtökum er hægt 

að efla í gegnum ýmiskonar leiki þar sem nemendur fást við að leysa verkefni daglegs 

lífs s.s. að fást við innkaup þar sem vörur hækka og lækka í verði o.s.frv. Nemendur eru 

ólíkir að upplagi og geta þeirra er mismunandi og því finnst okkur gildi leiksins vera 

ótvíræður. Fjöldinn allur er til af ýmsum spilum og leikjum sem krefjast þess að 

nemendur beiti rökhugsun. 

 

2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. Inntak2. Inntak2. Inntak2. Inntak    

2. 22. 22. 22. 2. 2. 1. Tölur. 2. 1. Tölur. 2. 1. Tölur. 2. 1. Tölur    

Þegar börn hefja skólagöngu hafa þau talsverða reynslu af tölum og talnatáknum úr sínu 

nánasta umhverfi. Þau kunna flest að telja yfir tug og sumir hærra, þó svo að skilningur 

á háu tölunum fylgi ekki alltaf með. Mikilvægt er að vinna með tengsl milli fjölda, talna 

og tákna fyrir tölur. Leggja þarf áherslu á að nemendur öðlist skilning á uppbyggingu 

tugakerfisins, reglum þess og sætisgildi tölustafa. Í lok 4. bekkjar þurfa nemendur m.a. 

að hafa skilning á náttúrulegum tölum frá 1-1000, einnig eiga þeir að geta notað tölur 

allt upp í 10.000 á allan almennan hátt t.d. með lýsingarorðum og táknum. Þeir verða að 

þekkja neikvæðar tölur og hvernig þær nýtast okkur t.d. þegar þeir lesa af hitamælum og 

nota reiknivélar. Þeir eiga að geta sýnt á fjölbreytilegan hátt skilning á hvað er t.d. 

helmingur, fjórðungur og hundraðshluti af heild. Þeir verða að þekkja sléttar tölur og 

oddatölur, og geta notað reiknivél á auðveldan hátt. Þeir þurfa að hafa skilning á 

tugakerfinu og geta notað hluti eins og kubba og myndir. Þeir verða að hafa skilning á 

því hvernig náttúrulegar tölur eigi að rita í tugakerfinu (Aðalnámskrá grunnskóla, 

stærðfræði 2007:17-18). 

   Mikilvægt er að nemendur öðlist góðan grunn og tilfinningu fyrir tölum og 

sætiskerfinu. Þeir þurfa að styrkja skilning sinn á sætiskerfinu og fjöldanum sem 

tölurnar standa fyrir. Þeir þurfa að skilja að tugakerfið er byggt á því að setja tíu saman í 

hóp og þekkja hvernig hóparnir eru skráðir í sætiskerfi okkar og tölur skrifaðar og 

lesnar (Guðbjörg Pálsdóttir og Sigrún Ingimarsdóttir 2000[a]:14-15).   
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2. 22. 22. 22. 2. 2. 2. Reikniaðgerðir, reiknikunnátta og mat. 2. 2. Reikniaðgerðir, reiknikunnátta og mat. 2. 2. Reikniaðgerðir, reiknikunnátta og mat. 2. 2. Reikniaðgerðir, reiknikunnátta og mat    

Á yngsta stigi þarf að leggja áherslu á að nemendur tengi reikniaðgerðirnar við 

hlutbundin viðfangsefni og kynnist túlkun reikniaðgerða á talnalínu. Með því að nota 

hluti og skýringarmyndir geta börn auðveldlega reiknað með háum tölum. Þau þurfa að 

fá tækifæri til að beita eigin aðferðum við að ákvarða fjölda og breytingar á fjölda með 

samlagningu og frádrætti, margföldun og deilingu. Við þjálfun þessara reikniaðgerða 

þarf að leggja áherslu á skilning barnanna á aðgerðunum m.a. með því að þau þrói sjálf 

lausnaleiðir sínar. Notkun reiknivéla og reikniforrita fer vaxandi og fá nemendur aukna 

þjálfun í beitingu þeirra, auk þess að fá þjálfun í hugarreikningi. Í lok 4. bekkjar þurfa 

nemendur m.a. að geta notað fjölbreyttar aðgerðir við samlagningu og frádrátt 

náttúrulegra talna bæði á blaði og í huganum, kunna margföldunartöfluna upp í 10x10, 

skilja að margföldun er endurtekin samlagning og að líta má á deilingu sem skiptingu 

og endurtekinn frádrátt. Þeir þurfa að hafa notað reiknivél til að öðlast betri skilning á 

reikniaðgerðum, sýna skilning á samlagningu og frádrætti tugabrota með því að nota 

áþreifanlega hluti og skýringarmyndir og sýna leikni í hugarreikningi (Aðalnámskrá 

grunnskóla, stærðfræði 2007:18-19). 

   Rannsóknir á stærðfræðinámi hafa sýnt að nemendur hugsa á mismunandi hátt þegar 

þeir reikna. Mikilvægt er að kennarinn noti stærðfræðisögur, orðadæmi og hlutbundin 

námsgögn til að hjálpa nemendum að þróa eigin aðgerðaskilning. Þá er hægt að vinna 

með skilninginn áður en nemendur þurfa að ná valdi á táknmálinu. Hlutbundin 

námsgögn og myndir auðvelda þeim að útskýra fyrir öðrum og færa rök fyrir lausnum 

(Guðbjörg Pálsdóttir og Sigrún Ingimarsdóttir 2001:8). 

2. 22. 22. 22. 2. 2. 3. Hlutföll og prósentur. 2. 3. Hlutföll og prósentur. 2. 3. Hlutföll og prósentur. 2. 3. Hlutföll og prósentur    

Hlutföll og prósentur eru inntaksþættir sem samkvæmt þrepaskiptingu Aðalnámskrár 

grunnskóla, stærðfræði 1999, eru fyrst teknir fyrir í 4. bekk. Börnin læra snemma að 

nota hugtök og aðgerðir sem tengjast margföldun og deilingu, t.d. tvöfalda og skipta á 

milli, ásamt því að kynnast sambandinu milli hluta og heildar. Mikilvægt er að 

hlutbinda þessar aðgerðir á fyrri hluta skólagöngunnar svo að skilningur á þeim glatist 

ekki. Í lok 4. bekkjar þurfa nemendur m.a. að hafa kynnst hlutföllum milli stærða og 

geta notað hugtökin tvöfalt, þrefalt, helmingur, fjórðungur o.s.frv. Þeir eiga að geta 

metið hvort tiltekin stærð er stór eða lítill hluti af heild, geta skipt áþreifanlegum hlutum 

í gefnum hlutföllum á milli aðila og að skilja hvað átt er við með orðunum „stækkun“ 
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og „smækkun“. Einnig eiga þeir að hafa kynnst prósentuhugtakinu, þ.e. að geta túlkað 

hlutföllin 1%, 50% og 100% af áþreifanlegri stærð eða fjölda sem nemandinn þekkir vel 

(Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 2007:19). 

   Þegar þarf að skrá stærðir sem eru á milli heilla talna eru notaðar þrjár gerðir brota, 

þ.e. almenn brot, tugabrot og prósentur. Brot eru í raun bara mismunandi leiðir til að 

lýsa hluta af tiltekinni heild. Í upphafi er gott að nota orð eins og fjórðungur, hálfur, 

þriðjungur o.s.frv. Með því að fást við ýmis brot, fjölbreytt að stærð og lögun, fá 

nemendur tilfinningu fyrir hugtakinu almenn brot. Mikilvægt er að tengja tugabrot og 

almenn brot. Þegar unnið er með tugabrot er gott að nota sömu líkön og notuð voru til 

að efla skilning á almennum brotum. Þegar unnið er með prósentur má einnig nota 

tugabrotahring til að nemendur átti sig á að 25/100, 0,25 og 25% er allt skráning á sama 

hlutfalli af heild (Guðbjörg Pálsdóttir og Sigrún Ingimarsdóttir 2001:19-22). 

2. 22. 22. 22. 2. 2. 4. Mynstur og algebra. 2. 4. Mynstur og algebra. 2. 4. Mynstur og algebra. 2. 4. Mynstur og algebra    

Að leita að mynstrum og venslum milli stærða er mikilvægur þáttur í að nemendur efli 

getu sína til að alhæfa og að koma auga á almenna reglu út frá einstökum dæmum. 

Nemendur læra smám saman að hægt er að nota tákn fyrir óþekkta eða breytilega stærð, 

þar sem fyrst er e.t.v. notuð eyða en síðar er notaður bókstafur. Í lok 4. bekkjar þurfa 

nemendur m.a. að hafa unnið með mynstur, geta kannað, búið til og tjáð sig um reglur í 

talnamynstrum og öðrum mynstrum, geta breytt mynstri af einu formi yfir á annað með 

notkun reiknivéla, grafa o.fl. Þeir þurfa að geta leyst einföld dæmi þar sem eyður eru 

notaðar til að tákna óþekkta stærð í jöfnu og geta rökstutt að þegar sömu stærð er bætt 

við báðum megin í jöfnu gildir jafnaðarmerkið áfram (Aðalnámskrá grunnskóla, 

stærðfræði 2007:19-20). 

   Algebra er sjálfstæður efnisþáttur en er þó tengd öllum öðrum þáttum stærðfræðinnar  

og myndar það grunntungumál sem notað er í stærðfræði. Börn öðlast ung hugmyndir 

um hugtök tengd mynstrum, föllum og algebru. Jafnvel áður en þau byrja í skóla eru 

endurtekning og samanburður á mynstrum mikilvægir þættir í greindarþróun þeirra. Á 

yngsta stigi eru meginmarkmið þessa inntaks m.a. að nemendur verði færari um að 

aðgreina, flokka og greina einföld mynstur. Ungum börnum er eðlilegt að búa til, þekkja 

og halda áfram með mynstur. Víða í umhverfinu má finna mynstur og geta nemendur 

unnið fjölbreytt verkefni í tengslum við þau. Að skoða og búa til mynstur er góð leið til 
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að þróa hæfileika til að setja fram alhæfingar (Guðbjörg Pálsdóttir og Sigrún 

Ingimarsdóttir 2000[c]:20-21). 

2. 22. 22. 22. 2. 2. 5. Rúmfræði. 2. 5. Rúmfræði. 2. 5. Rúmfræði. 2. 5. Rúmfræði    

Rúmfræðinám barna ræðst fyrst og fremst af rannsóknum þeirra á umhverfinu. Þau 

þurfa að fá tækifæri til mæla eða áætla fjarlægðir, þyngd, rúmmál og flatarmál með 

sjálfvöldum eða stöðluðum mælieiningum. Nemendum gefst færi á að skapa sín eigin 

viðfangsefni úr nánasta umhverfi og leita lausna á þeim. Námsárangur í rúmfræði ræðst 

ekki síst af markvissri umræðu þar sem nemendur þjálfast í notkun mismunandi 

hugtaka. Í lok 4. bekkjar þurfa nemendur m.a. að kunna skil á nokkrum hugtökum 

rúmfræðinnar, þekkja og geta lýst nokkrum flatarmyndum og hugtökum úr þrívíðri 

rúmfræði og geta borið þær saman. Þeir eiga að geta komið auga á einslaga hluti og fleti 

í umhverfinu, geta notað óstaðlaðar og staðlaðar einingar til að áætla, mæla og bera 

saman lengd, flatarmál, þyngd og rúmmál, þekkja nokkur algeng mælitæki og átta sig á 

tengslum margföldunar og flatarmáls rétthyrninga. Þeir eiga að kunna aðferðir til að 

lýsa staðsetningu og stefnu, geta merkt hnit heilla talna í hnitakerfi og geta fylgt leið á 

rúðuneti eða korti. Þeir eiga að hafa kynnst rúmfræðilegum færslum s.s. að geta notað 

pappírsbrot og speglanir til að búa til samhverfar myndir og form, geta hliðrað 

flatarmyndum og geta búið til mynstur og þakið flöt (Aðalnámskrá grunnskóla, 

stærðfræði 2007:20-21). 

   Mikilvægt er að kveikja áhuga og forvitni barna á rúmfræði með örvandi verkefnum. Í 

upphafi er skilningur á rúmfræði og verkefnum hennar ekki aðalmálið heldur að hún 

vekji spurningar og forvitni sem leiða til þess að barnið langi til að leita svara við 

spurningunum (Van den Heuvel-Panhuizen og Buys 2005:145). Nemendur þurfa að fá 

tækifæri til að koma auga á lögun og form hluta í umhverfinu, hvort sem þeir hlutir eru 

náttúrulegir eða gerðir af mönnum. Fólk sem hannar byggingar sækir oft hugmyndir um 

lögun og form í náttúruna. Þegar nemendur búa til og setja saman líkön þá eru þeir að 

líkja eftir þessu (Guðbjörg Pálsdóttir og Sigrún Ingimarsdóttir 2000[b]:12). Börn hafa 

mikinn áhuga á að skapa sitt eigið umhverfi og þeim finnst mjög gaman að búa til og 

setja saman hluti og jafn gaman er að rífa þá aftur í sundur. Þáttur tungumálsins skiptir 

máli þegar verið er að byggja og búa til því börnin verða að skilja hvert annað og 

kynnast hugtökum rúmfræðinnar. Hlutverk kennarans er því að fylgjast með, taka þátt í 

umræðum og segja nemendum hvað rúmfræðiformin heita sem koma fram í vinnu 
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þeirra. Annar mikilvægur þáttur er að börnin geti séð fyrir sér áður en vinnan byrjar 

hvernig það sem á að búa til muni líta út (Van den Heuvel-Panhuizen og Buys 

2005:167-168). Með því að hugsa um það viðfangsefni sem á að búa til og sjá fyrir sér 

hvernig það muni líta út, þá eru börnin að þróa hæfni í rúmfræðilegri sýn og 

rúmfræðilegri rökhugsun (Van den Heuvel-Panhuizen og Buys 2005:249).  

   Mælingar hafa fallið undir rúmfræðina þó svo að hún tengist mörgum öðrum þáttum 

stærðfræðinnar s.s. tölum, algebru, tölfræði og hlutföllum (Van de Walle 2007:374). Í 

öllum mælingum er samanburður mikilvægur og er tilgangurinn sá að nemendur læri 

snemma að bera saman stærðir því þetta hjálpar þeim að gera greinarmun á lögun, lengd 

og víddum, t.d. langur og mjór (Van den Heuvel-Panhuizen og Buys 2005:95). 

Samkvæmt Piaget eru börn sem komin eru á stig hlutbundinna aðgerða fær um þetta. 

Þau geta raðað hlutum upp í rétta röð eftir stærð, breidd og þyngd og skilja að magn 

breytist ekki þrátt fyrir mismunandi lögun hluta. 

2. 22. 22. 22. 2. 2. 6. Tölfræði og líkindafræði. 2. 6. Tölfræði og líkindafræði. 2. 6. Tölfræði og líkindafræði. 2. 6. Tölfræði og líkindafræði    

Til að læra að skilja líkindi er hægt að kanna hvaða atburðir gerast alltaf, stundum eða 

aldrei. Það að safna gögnum, flokka þau, skrá og túlka hjálpar nemendum að 

skipuleggja hugsun sína og gera spár út frá tiltækum upplýsingum. Með því að vinna úr 

eigin gögnum, setja þau upp í töflur og túlka myndrænt verða nemendur betur læsir á 

slíka hluti. Í lok 4. bekkjar þurfa nemendur m.a. að geta lesið úr gögnum, túlkað þau og 

borið saman, geta safnað, skráð og flokkað gögn og sett fram niðurstöður í töflum og 

með súluritum. Þeir þurfa að hafa kynnst líkindahugtakinu, geta skýrt líkur með 

mismunandi hugtökum og borið saman líkur á að eitthvað gerist. Þeir þurfa að geta 

notað tilraunir til að svara spurningum sínum um líkur, t.d. með því að kasta upp teningi 

ítrekað (Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 2007:21).  

  Á yngsta stigi þurfa nemendur að öðlast skilning á einni af meginhugmyndum 

tölfræðinnar, þ.e. að hægt er að flokka tölulegar upplýsingar og raða þeim. Þeir þurfa að 

öðlast reynslu og æfingu til að átta sig á hvernig tölfræðileg gögn eru fengin. Nemendur 

þurfa að setja fram spurningar og leita svara við þeim með því að safna viðeigandi 

upplýsingum og flokka þær síðan. Þegar töluleg gögn liggja fyrir þarf að flokka þau og 

skrá þannig að mögulegt sé að túlka þau (Guðbjörg Pálsdóttir og Sigrún Ingimarsdóttir 

2000[c]:16-17). 
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  Skilningur á líkum þarf að þróast samhliða vaxandi skilningi á tölfræði. Nemendur 

þurfa að ná valdi á líkum til að geta dregið ályktanir og spáð fyrir um niðurstöður. Það 

að geta metið líkur byggist á rökhugsun og hefur gildi í sjálfu sér. Ekki er skynsamlegt 

að nota strax tölur til að meta líkur heldur skal notast við hugtök eins og „ómögulegt“, 

„öruggt“, „frekar líklegt“ og „frekar ólíklegt“ (Guðbjörg Pálsdóttir og Sigrún 

Ingimarsdóttir 2000[c]:18). Hugmyndir nemenda um líkur verða að þróast út frá reynslu 

þeirra og útskýringar kennara munu líklega eingöngu veita þeim yfirborðslegan 

skilning. Meðan á umræðum stendur er hlutverk kennarans að leiða í ljós hugmyndir 

þeirra en ekki að útskýra eða leggja fram dóm (Van de Walle 2007:477).  
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3333. Skilningur barn. Skilningur barn. Skilningur barn. Skilningur barna á stærðfræðia á stærðfræðia á stærðfræðia á stærðfræði    

Ein skilgreining á því að læra með skilningi er að þekkingin verður til með því að tengja 

við og sameina fyrri þekkingu. Þess vegna er svo mikilvægt að reyna að skilja og 

byggja á því sem börnin þegar vita. Þegar börn læra reikning af skilningi, þá nota þau 

ómeðvitað marga sameiginlega eiginleika reikniaðgerðanna. Með því að varpa ljósi á 

þessa eiginleika getur kennari hjálpað þeim að að koma skipulagi á það sem þau eru að 

læra og þannig dýpka skilning sinn. Önnur skilgreining er að þegar börn læra af 

skilningi þá læra þau á skapandi hátt og þá er grunnurinn lagður fyrir komandi 

þekkingu. Ef börn læra reikning á skapandi hátt þá getur sú þekking verið grunnur að 

algebrunámi (Carpenter og fleiri 2003:137). Börn hafa ólíkar hugmyndir um 

reikniaðgerðirnar, þ.e. samlagningu, frádrátt, margföldun og deilingu, en fullorðnir. 

Hugmyndir barna hafa mikið að segja og veita þeim ákveðinn grunn til að læra 

grunnhugtök stærðfræðinnar og kunnáttu með skilningi (Carpenter og fleiri 1999:1). 

3333. 1. . 1. . 1. . 1. TalnaskilninTalnaskilninTalnaskilninTalnaskilningurgurgurgur    

Talnaskilningur er mikilvægur fyrir alla þætti stærðfræðinnar. Í honum felst skilningur á 

tölum, tengslum þeirra, leiðum til að tákna þær, stærðum þeirra og áhrifum aðgerða á 

þær. Talnaskilningur þróast ekki sjálfkrafa og því er nauðsynlegt að nemendur fái 

fjölbreytt verkefni að gíma við sem hjálpa þeim að byggja upp hugmyndir sínar um 

tölur. Á fyrstu árum skólagöngunnar er mikilvægt að nemendur öðlist góðan grunn og 

tilfinningu fyrir tölum og sætiskerfinu (Guðbjörg Pálsdóttir og Sigrún Ingimarsdóttir 

2000[a]:14). Mikilvægt er að nota hvert tækifæri sem gefst til að ýta undir talningu s.s. 

telja hve margir eru mættir, telja hlutina í pennaveskinu og hve mörg skref eru frá 

stofunni út á leikvöll. Besta tækifærið til að efla talnaskilning sinn fá nemendur með því 

að telja og leita að auðveldum leiðum til þess, t.d. er auðveldara að telja hluti sem hægt 

er að handfjatla heldur en myndir. Einnig getur verið auðveldara að telja í hópum t.d. á 

fimm (5, 10, 15..), heldur en á einum (1, 2, 3...) (Guðbjörg Pálsdóttir og Sigrún 

Ingimarsdóttir 2000[a]:14). 

    Hugtökin „meira en“, „minna en“ og „jafnt og“ gegna mikilvægu hlutverki í skilningi 

á tengslum talnahugtaka. Börn byrja að þróa með sér þennan skilning fyrir 

grunnskólagöngu og átta sig fljótlega á því að 8 er meira en 6 og minna en 10 o.s.frv. 

Börn eiga auðveldara með að átta sig á „meira en“ hugtakinu heldur en „minna en“ því 
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þau hafa fleiri tækifæri til að nýta það fyrrnefnda í daglegu umhverfi sínu. Til þess að 

öðlast skilning á öllum þremur hugtökunum ættu nemendur að nota hluti og búa til 

mengi með ólíkum fjölda og einnig að bera saman tvö mengi sem eru gefin (Van de 

Walle 2007: 121).  

3333. 2. . 2. . 2. . 2.  Grunnur að algebruhugsun Grunnur að algebruhugsun Grunnur að algebruhugsun Grunnur að algebruhugsun    

Að aðskilja reikning og algebru sviptir nemendur mikilvægri leið í hugsun um 

stærðfræði í yngri bekkjum og gerir nemendum erfiðara fyrir að læra algebru síðar meir. 

Sú stærðfræðihugsun sem leggur grunninn fyrir algebrunám þróast á löngum tíma og 

verður að byrja strax á yngsta stigi. Ef nemendur hafa það góðan skilning á reikningi að 

þeir geti útskýrt og rökstutt þá eiginleika reikniaðgerðanna sem þeir nota við 

útreikninga sína, eru þeir komnir með mikilvægan grunn fyrir skilning á algebru 

(Carpenter og fleiri 2003:1-2). Þegar nemendur fá dæmi með einni óþekktri breytu, t.d. 

8+4=+5, þá eru tvö algengustu svörin 12 og 17, en aðeins fáir svara strax með réttu 

svari þ.e. 7. Þeir sem svara 12 leggja saman 8+4 og telja að útkoman úr þessum tveimur 

tölum skuli koma strax aftan við jafnaðarmerkið. Þeir sem svara 17 leggja saman 8+4+5 

og líta einnig á jafnaðarmerkið sem svar við þeim tölum sem gefnar eru upp, óháð því 

hvernig þær standa í jöfnunni. Þessir nemendur hafa ekki áttað sig á að það eigi að vera 

jafngildar stæður báðum megin við jafnaðarmerkið og líta á það sem kemur á eftir 

jafnaðarmerkinu sem svar. Þeir nemendur sem koma með rétta svarið 7 hafa náð þeim 

skilningi að jafnaðarmerkið táknar tengslin milli þeirra breyta sem standa sitthvoru 

megin merkisins. Þetta er eitt af grundvallaratriðum sem nemendur þurfa að þróa með 

sér til að öðlast skilning í algebruhugsun (Carpenter og fleiri 2003:9-14). 

3333. 3. Aðgerðaskilningur. 3. Aðgerðaskilningur. 3. Aðgerðaskilningur. 3. Aðgerðaskilningur    

Rannsóknir sýna að þegar börn fá tækifæri til að leysa þrautir með sínum eigin 

aðferðum þróa þau með sér lausnaleiðir sem ákvarðast af fyrri reynslu þeirra og 

þroskastigi. Áður en barn lærir að telja getur það sýnt lausn á þraut með því að hlutgera 

hvern hlut eða persónu sem kemur fyrir í þrautinni og sýnt þannig réttan fjölda þó svo 

barnið geti ekki talið. Þegar barnið er farið að nota talningu telur það hlutina eða táknin 

sem það notar til að hlutgera þrautina (Jónína Vala Kristinsdóttir 2004:7). Þetta er í 

samræmi við hugmyndir Piaget um hvernig börn nota sína fyrri þekkingu og reynslu til 

að túlka nýja hluti og hvernig þroskastig barna hefur áhrif á aðgerðir þeirra. 
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  Samlagning og frádráttur. 

Í bókinni Children´s Mathematics er samlagningar- og frádráttarþrautum skipt í fjóra 

flokka þar sem þær fjalla um: 

• sameiningu  

• aðskilnað 

• hluta-hluta-heild 

• samanburð 

Þrautir sem fjalla um sameiningu snúast um að bæta einni stærð við aðra. Hér á sér stað 

bein aðgerð sem fylgir söguþræðinum. Í sameiningarþrautum er ýmist upphaf, breyting 

eða niðurstaða óþekkt. Börn skilja þrautirnar á ólíkan hátt og fer það eftir því hvað er 

óþekkt í þrautinni. Þau nota mismunandi leiðir til að leysa þessar þrautir og þær reynast 

þeim misþungar. 

 

Niðurstaða óþekkt Breyting óþekkt Upphaf óþekkt 

Anna átti 5 bolta. Siggi gaf 
henni 8 bolta í viðbót. 
Hvað á Anna marga bolta? 

Anna á 5 bolta. Hvað vantar 
hana marga bolta til þess að 
eiga 13? 

 

Anna átti nokkra bolta. 
Siggi gaf henni 5 bolta í 
viðbót og nú á Anna 13 
bolta. Hvað átti hún marga 
bolta í upphafi? 

 

Þrautir sem fjalla um aðskilnað innihalda svipaðar aðgerðir og í þeim sem fjalla um 

sameiningu. Einnig er hér bein aðgerð sem fylgir söguþræðinum. Munurinn er sá að hér 

er unnið með dæmi þar sem ákveðin stærð er dregin af annarri. Hér eru einnig þrjár 

mismunandi óþekktar stærðir, þær sömu og í þrautum um sameiningu.  

 

Niðurstaða óþekkt Breyting óþekkt Upphaf óþekkt 

Anna átti 13 bolta. Hún gaf 
Sigga 5 bolta. Hve marga 
bolta á Anna þá eftir? 

Anna átti 13 bolta. Hún gaf 
Sigga nokkra bolta og nú á 
hún 5 bolta eftir. Hve 
marga bolta gaf hún Sigga? 

Anna átti nokkra bolta. Hún 
gaf Sigga 5 bolta. Nú á hún 
8 bolta eftir. Hvað átti 
Anna margar bolta í 
upphafi?  

 

Þrautir sem fjalla um hluta-hluta-heild innihalda tvær ólíkar stærðir sem saman mynda  

eina heild. Í þessum þrautum á engin bein aðgerð sér stað og það er enginn söguþráður. 

Þrautirnar innihalda tvær óþekktar stærðir, annars vegar er heild óþekkt og hins vegar er 

hluti óþekktur.  
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Heild óþekkt Hluti óþekktur 

Anna á 5 rauða bolta og 8 bláa. Hvað á hún 
marga bolta? 

Anna á 13 bolta. 5 boltar eru rauðir og 
afgangurinn eru bláir. Hvað á Anna marga 
bláa bolta? 

 

 

Í þrautum sem fjalla um samanburð eru tengsl milli breyta og ekkert sem bætist við eða 

er tekið af. Um er að ræða samanburð á tveimur stærðum. Hér koma fram þrjár óþekktar 

stærðir, mismunur, samanburðarmengi og viðmið. 

 

Mismunur óþekktur Samanburðarmengi óþekkt Viðmið óþekkt 

Anna á 13 bolta en Siggi á 
5 bolta. Hvað á Anna 
mikið fleiri bolta en Siggi? 

Siggi á 5 bolta. Anna á 8 
boltum fleiri en Siggi. Hvað á 
Anna marga bolta? 

Anna á 13 bolta. Hún á 5 
boltum fleiri en Siggi. 
Hve marga bolta á Siggi? 

(Carpenter og fleiri 1999:8-10). 

 

   Margföldun og deiling. 

Margföldun og deiling eru aðgerðir sem kenndar hafa verið hvor í sínu lagi og hefur þá 

margföldunin verið tekin fyrir á undan. Samt sem áður er mikilvægt að tengja þessar 

aðgerðir saman fljótlega eftir að margföldunin hefur verið tekin fyrir, til að hjálpa 

nemendum að skilja hvernig þessar tvær aðgerðir tengjast (Van de Walle 2007:154). Í 

margföldunar- og deilingarþrautum eru þrír liðir, einn af þeim er óþekktur og getur það 

verið hvaða liður sem er. Ef heildarfjöldinn er óþekktur þá er þrautin 

margföldunarþraut. Ef mengjafjöldinn er óþekktur er deilingin endurtekinn frádráttur og 

ef fjöldi staka í hverju mengi er óþekktur er um skiptingu að ræða (Carpenter og fleiri 

1999:33-34). 

 

Þrautir um margföldun og deilingu: 

Margföldun Dísa á 5 poka af kleinum. Það eru 3 kleinur í hverjum poka. Hve 
margar kleinur á Dísa samtals? 

Deiling 

Endurtekinn 

frádráttur 

Dísa á 15 kleinur. Hún setur 3 kleinur í hvern poka. Hve marga 
poka getur hún sett í? 

Deiling 

Skipting 
Dísa á 15 kleinur. Hún skiptir þeim jafnt í 5 poka. Hve margar 
kleinur eru í hverjum poka? 

(Carpenter og fleiri 1999:33-34). 
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Þær aðferðir sem börn nota til að leysa samlagningar-, frádráttar-, margföldunar- eða 

deilingarþrautir með því að gera sér líkan, byggja á innsæi þeirra og tilhneigingu til að 

tákna með hlutum eða myndum það sem þrautin snýst um. Börnin byrja á því að búa sér 

til líkan af því sem þrautin segir til um og síðar færa þau sig yfir í að nota talningu og 

staðreyndir sem þau kunna og álykta út frá þeim (Jónína Vala Kristinsdóttir 2004:8). 
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4444. . . . NámsgögnNámsgögnNámsgögnNámsgögn    

4444. 1. . 1. . 1. . 1. BækurBækurBækurBækur    

Rannsóknir sýna að flestir grunnskólakennarar í bóknámsgreinum styðjast við útgefið 

námsefni í kennslu sinni. Námsgagnastofnun annast útgáfu og dreifingu námsefnis og er 

námsefninu dreift án endurgjalds (Ingvar Sigurgeirsson 1999[a]:34). 

  Það námsefni sem nú er í boði fyrir stærðfræðikennslu á yngsta stigi er Eining 1-8. 

Eining er námsefni sem er samsett af kennarabók, námsbók, verkefnamöppu, snældu og 

tölvuforritum. Efnið inniheldur mismunandi námsgögn og býður því upp á margvíslega 

möguleika í skipulagningu og vinnubrögðum (Guðbjörg Pálsdóttir og Sigrún 

Ingimarsdóttir 1999:7). 

4444. 2. . 2. . 2. . 2. HjálpargögnHjálpargögnHjálpargögnHjálpargögn    

Með hverri kennarabók sem fylgir Einingu er að finna lista yfir þau hjálpargögn sem 

styðja við námsefni hverrar bókar fyrir sig. Má þar nefna talnagrindur, vasareikna, ýmsa 

kubba og áhöld til mælinga. Víða í námsefninu er gert ráð fyrir að nemendur vinni á 

verkstæðum, spili, mæli og þess háttar, einnig þurfa nemendur að hafa aðgang að ýmis 

konar hlutum og verkfærum. Í námsefninu er gert ráð fyrir notkun tölvuforrita þegar þau 

tengjast viðfangsefnum í námsbók (Guðbjörg Pálsdóttir og Sigrún Ingimarsdóttir 

1999:7,19).  

   Í Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 2007, segir að nemendur þurfi í ríkum mæli að 

iðka hlutbundna vinnu til að styrkja myndun hugtaka. Leggja ætti áherslu á myndræna 

framsetningu, t.d. með notkun teikninga og tölvuforrita, til þess að skýra stærðfræðileg 

hugtök og til að auðvelda nemendum að tjá sig á myndrænan hátt. Þar segir einnig að 

tölvur og reiknivélar skuli vera virk hjálpartæki í kennslunni. Tæknin sparar nemendum 

tíma, auðveldar þeim vinnuna og gefur kost á meiri nákvæmni en ella (Aðalnámskrá 

grunnskóla, stærðfræði 2007:8). 
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5555. . . . NámsmatNámsmatNámsmatNámsmat    

Með Einingu 1-8 fylgja, eins og áður sagði, námsmatsverkefni. Verkefnabókunum sem 

fylgja Einingu er skipt upp í kafla þar sem skiptast á þemu og lotur. Námsmatsverkefnin 

fylgja hverjum kafla og eru ætluð fyrir nemendur að leysa við lok þeirra. Tilgangurinn 

er að meta það hvort nemendur hafi náð að tileinka sér það efni sem til er ætlast.  

   Í Aðalnámskrá grunnskóla, almennum hluta 2006 segir: 

 

Hverjum kennara og skóla ber að fylgjast vandlega með því hvernig 

nemendum gengur að ná þeim námsmarkmiðum sem aðalnámskrá og 

skólinn setja þeim. Námsmat miðar að því að afla vitneskju um árangur 

skólastarfsins og hvernig einstökum nemendum eða hópum gengur að ná 

settum markmiðum. Megintilgangur námsmats er því sá að afla upplýsinga 

sem hjálpa nemendum við námið, örva þá og hvetja til að leggja sig enn 

betur fram (Aðalnámsskrá grunnskóla, almennur hluti 2006:16). 

 

Námsmat á yngsta stigi í stærðfræði skal byggt á þeim kröfum sem gerðar eru í 

markmiðum Aðalnámskrár í stærðfræði, þá sérstaklega við lok 4. bekkjar. Tilgangur 

matsins er að fylgjast með hversu vel nemendum gengur að ná þessum markmiðum. Í 

meðfylgjandi töflu eru sýnishorn af því hvaða aðferðir við námsmat í stærðfræði gætu 

hentað í mismunandi tilgangi (Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 2007:10-11).  

 

Tilgangur Aðferðir 

Greina vanda einstakra nemenda 
 

Stutt könnunarpróf, athugun með gátlista, 
munnlegar spurningar 
 

Veita upplýsingar um árangur kennslu 
 

Heimaverkefni, heimtökupróf, stuttar 
æfingar og yfirlitspróf með stiggreindum 
verkefnum, skriflegar og munnlegar 
greinargerðir, hópverkefni 

Meta stöðu miðað við næsta námsstig 
 

Stöðluð próf, ritgerðir, athugunarverkefni, 
munnlegar kynningar (fyrirlestrar) og 
munnleg próf 
 

Prófa námsefni eða kennsluhætti 
 

Viðtöl við nemendur, stöðluð próf, 
athugun á áframhaldandi gengi nemenda 
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   Mat þarf að fara fram á námslegri stöðu nemenda við upphaf námstímabils, á 

framförum þeirra og námsferli meðan á námi stendur og að lokum á námsárangri við 

lok námstímabils. Tilgangur námsmats er kortlagning á þekkingu, færni, getu og 

skilningi. Mikilvægt er að umsagnir, einkunnagjöf eða vitnisburður sé skiljanlegur og 

hafi gildi fyrir nemendur jafnt sem foreldra og kennara (Hafdís Guðjónsdóttir og fleiri 

2005:84). Fjölbreytni í námsmati er nauðsynleg þegar horft er til þess hve ólíkir 

nemendur eru hvað varðar áhugasvið, getu og þroska, og eins og Tomlinson komst að 

orði „stundum eiga tvö börn það eitt sameiginlegt að vera börn“ (Tomlinson 2001:1).  
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Lokaorð Lokaorð Lokaorð Lokaorð     

Að mörgu þarf að hyggja við skipulagningu kennslu yngstu barna grunnskóla, að því 

höfum við komist við gerð þessa lokaverkefnis okkar. Við höfum öðlast dýpri skilning á 

þroska barna, hugmyndum kennismiða um þroska og hvernig hann skiptist niður í 

þroskaþætti sem allir tengjast á einn eða annan hátt. Við komumst að því hversu 

mikilvægt það er að kennarar nýti sér mismunandi aðferðir og noti hugmyndaflugið til 

að gera kennsluna áhugaverða og skemmtilega. Á þetta benda Dewey og Gardner en 

þeir segja að áhugasvið og greindir nemenda eru ólík, sem hvetja ætti kennara til að 

breyta um kennsluaðferðir og leiðir í námi. Með því fá nemendur fleiri tækifæri til að 

njóta styrkleika sinna og möguleika til að þjálfa veikleika sína. Kennarinn ætti að setja 

nemandann í öndvegi við skipulagningu náms og nemandinn ætti að vera að fullu 

þátttakandi í náminu. Mikilvægt er að skipuleggja nám á heildstæðan hátt með 

fjölgreindir í huga en til þess að börn geti þróað með sér greindirnar þurfa þau að fá 

örvun og leiðsögn við hæfi. Þeir kennimenn sem við höfum valið að fjalla um eiga það 

sameiginlegt að vilja að börn standi sem mest á eigin fótum en til þess þurfi að koma til 

góð leiðsögn kennara eða annara getumeiri einstaklinga. Börn hafa ólíka sýn á og 

hugmyndir um stærðfræðina, þau leysa viðfangsefni á mismunandi vegu og reyna að 

tengja reynslu sína, upplifanir og þekkingu við það sem þau eru að fást við. Þau þurfa 

fjölbreytt verkefni og mismunandi hjálpargögn sem hjálpa þeim að byggja upp 

hugmyndir sínar og skilning. Með því að nota eigin aðferðir við lausn verkefna þróa þau  

með sér lausnaleiðir sem ákvarðast af fyrri reynslu þeirra og þroskastigi. 

Aðferðamarkmið og inntaksþætti stærðfræðinnar ætti að tengja saman og nota 

fjölbreyttar kennsluaðferðir til að nemendur öðlist sem bestan skilning á þeim. 

Námsgögn fyrir yngsta stig kynntum við okkur vel, nýlegt námsefni er í boði og 

fjöldann allan af hjálpargögnum er hægt að nýta í kennslunni. Námsmat er hægt að 

vinna á fjölbreyttan hátt og það þarf að vera í samræmi við markmiðin með kennslunni. 

   Við höfum nú öðlast dýpri þekkingu og fengið gott veganesti með okkur þegar út í 

starf er komið. Stærðfræðin er skemmtileg námsgrein og hægt er að vinna með hana á 

ótal vegu. Hana má finna alls staðar í kringum okkur og hlökkum við  mikið til að takast 

á við greinina í leik og starfi. 
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