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Ágrip	  

Þetta	  er	  lokaverkefni	  okkar	  í	  leikskólakennarafræði	  við	  Menntavísindasvið	  Háskóla	  Íslands.	  

Verkefnið	  okkar	  er	  tvískipt,	  annarsvegar	  hugmyndabanki	  í	  formi	  vefsíðu	  og	  hinsvegar	  

fræðileg	  greinargerð.	  Viðfangsefni	  okkar	  er	  hvernig	  hægt	  sé	  að	  nota	  leiki	  og	  spil	  til	  þess	  að	  

kenna	  stærðfræði	  í	  leikskóla.	  Í	  greinagerðinni	  fjöllum	  við	  um	  tvær	  kenningar,	  
hugsmíðahyggju	  og	  félagslega	  hugsmíðahyggju,	  við	  fjöllum	  um	  leikinn	  og	  mikilvægi	  hans,	  

almennt	  er	  fjallað	  um	  stærðfræði	  og	  hugtök	  tengd	  henni.	  Hlutverki	  kennarans	  eru	  gerð	  

skil	  ásamt	  því	  að	  mikilvægi	  góðs	  námsumhverfis	  er	  ítrekað.	  Hugmyndabankinn	  er	  
samansafn	  af	  leikjum	  og	  spilum	  sem	  öll	  eiga	  það	  sameiginlegt	  að	  stuðla	  að	  auknum	  

stærðfræðiskilningi	  hjá	  börnum.	  Inn	  á	  heimasíðunni	  er	  að	  finna	  lýsingar	  á	  leikjunum	  og	  

spilunum	  ásamt	  helstu	  upplýsingum	  um	  þau.	  Vonumst	  við	  til	  þess	  að	  heimasíðan	  og	  
greinargerðin	  okkar	  geti	  nýst	  starfsfólki	  í	  leikskóla	  til	  að	  vinna	  markvissara	  með	  
stærðfræðina.	  Okkur	  finnst	  þetta	  verkefni	  vera	  þörf	  viðbót	  við	  námsefni	  sem	  þegar	  er	  til	  

þar	  sem	  stærðfræðinám	  í	  leikskóla	  virðist	  oftar	  en	  ekki	  vera	  óformlegt	  og	  ómarkvisst	  þrátt	  

fyrir	  að	  vera	  til	  staðar.	  	  	  
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Formáli	  

Í	  gegnum	  nám	  okkar	  höfum	  við	  alltaf	  haft	  áhuga	  á	  að	  vinna	  með	  hugmyndabanka	  í	  
lokaverkefninu	  okkar.	  Þegar	  við	  settumst	  niður	  og	  hugsuðum	  um	  efni	  var	  stærðfræði	  fyrir	  

leikskólabörn	  okkur	  ofarlega	  í	  huga.	  Viðfangsefnið	  finnst	  okkur	  heillandi	  en	  við	  teljum	  að	  

því	  sé	  ekki	  alltaf	  gefinn	  gaumur	  í	  daglegu	  starfi	  í	  leikskóla.	  Okkur	  finnst	  mikilvægt	  fyrir	  ung	  
börn	  að	  kynnast	  stærðfræði	  á	  leikskólaaldri	  og	  eru	  leikir	  og	  spil	  mjög	  góð	  leið	  til	  þess	  að	  

kynna	  hana	  fyrir	  þeim.	  

Við	  viljum	  þakka	  leiðbeinanda	  okkar,	  Margréti	  Sigríði	  Björnsdóttur,	  fyrir	  góða	  leiðsögn	  

og	  ómetanlegan	  stuðning	  í	  gegnum	  vinnuferlið.	  Helgi	  Eiríkur	  Eyjólfsson	  á	  einnig	  hrós	  skilið	  
fyrir	  yfirlestur	  	  og	  góðar	  athugasemdir	  á	  lokasprettinum.	  Fjölskyldum	  okkar	  viljum	  við	  

einnig	  þakka	  fyrir	  þolinmæðina	  og	  hvatningu	  í	  gegnum	  námið	  okkar.	  Að	  lokum	  viljum	  við	  
þakka	  hvor	  annarri	  fyrir	  samstarfið	  síðastliðin	  ár. 

Þetta	  lokaverkefni	  er	  samið	  af	  okkur	  undirrituðum.	  Við	  höfum	  kynnt	  okkur	  Siðareglur	  

Háskóla	  Íslands	  (2003,	  7.	  nóvember,	  http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur)	  og	  fylgt	  þeim	  
samkvæmt	  bestu	  vitund.	  Við	  vísum	  til	  alls	  efnis	  sem	  við	  höfum	  sótt	  til	  annarra	  eða	  fyrri	  

eigin	  verka,	  hvort	  sem	  um	  er	  að	  ræða	  ábendingar,	  myndir,	  efni	  eða	  orðalag.	  Við	  þökkum	  
öllum	  sem	  lagt	  hafa	  okkur	  lið	  með	  einum	  eða	  öðrum	  hætti	  en	  berum	  sjálf(ar/ir)	  ábyrgð	  á	  
því	  sem	  missagt	  kann	  að	  vera.	  Þetta	  staðfestum	  við	  með	  undirskrift	  okkar.	  	  

	  

Reykjavík,	  10.maí	  2016	  

	  

Elísabet Katla Eyþórsdóttir (sign.)	  	  	  	  Sóley Ósk Eyjólfsdóttir (sign.)	  
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1 Inngangur	  	  

Á	  Íslandi	  flokkast	  leikskólinn	  sem	  fyrsta	  stig	  skólakerfisins	  og	  þar	  markast	  því	  upphaf	  

formlegrar	  menntunar	  (Aðalnámskrá	  leikskóla,	  2011,	  bls.	  32).	  Það	  er	  á	  þessum	  fyrstu	  

árum	  lífsins,	  áður	  en	  börn	  hefja	  grunnskólagöngu	  sem	  þau	  læra	  svo	  margt	  og	  grunnur	  er	  

lagður	  að	  áframhaldandi	  menntun	  og	  því	  óhætt	  að	  segja	  að	  þetta	  aldursskeið	  sé	  mikilvægt	  
með	  tilliti	  til	  náms	  og	  þroska.	  

Stærðfræðinám	  í	  leikskóla	  er	  eitthvað	  sem	  ekki	  margir	  gera	  sér	  grein	  fyrir	  að	  eigi	  sér	  

stað.	  En	  þegar	  betur	  er	  að	  gáð	  er	  mjög	  mikilvægur	  grunnur	  að	  stærðfræðinámi	  lagður	  á	  

þessu	  fyrsta	  skólastigi.	  Í	  námi	  okkar	  höfum	  við	  kynnst	  því	  að	  margar	  fjölbreyttar	  leiðir	  eru	  

til	  sem	  að	  stuðla	  að	  auknum	  skilningi	  barna	  á	  viðfangsefnum	  eins	  og	  stærðfræði.	  Leikir	  og	  
spil	  eru	  ein	  af	  þeim	  leiðum	  og	  langaði	  okkur	  að	  skoða	  betur	  hvernig	  er	  hægt	  að	  nota	  þær	  

til	  að	  kenna	  stærðfræði	  í	  leikskóla.	  

Leikir	  og	  spil	  eru	  sú	  námsaðferð	  sem	  okkur	  finnst	  mest	  heillandi	  þegar	  kemur	  að	  

stærðfræðinámi	  og	  kusum	  við	  því	  að	  einbeita	  okkur	  að	  þeim	  við	  gerð	  þessa	  verkefnis.	  

Ástæða	  þess	  að	  okkur	  finnst	  þessi	  viðfangsefni	  áhugaverð	  er	  meðal	  annars	  sú	  að	  leikur	  er	  
talinn	  vera	  aðalnámsleið	  barna	  og	  einnig	  að	  hann	  er	  eitthvað	  sem	  höfðar	  til	  barna	  og	  þau	  

hafa	  gaman	  af.	  Ef	  vel	  tekst	  til	  þá	  sækjast	  börn	  í	  leiki,	  hvort	  sem	  þeir	  eru	  frjálsir	  eða	  
kennslufræðilegir	  og	  hafa	  gaman	  af	  og	  sjaldnast	  gera	  þau	  sér	  grein	  fyrir	  þeim	  lærdómi	  
sem	  á	  sér	  stað	  í	  gegnum	  hann.	  	  	  

Í	  þessari	  greinargerð	  eru	  leikir	  og	  spil	  sett	  í	  fræðilegt	  samhengi	  út	  frá	  Aðalnámskrá	  

leikskóla	  (2011),	  viðeigandi	  kenningum	  og	  fræðimönnum.	  	  Almennt	  er	  fjallað	  um	  leik	  og	  

hvernig	  kennslufræðilegur	  leikur	  nýtist	  börnum	  í	  námi.	  Einnig	  er	  fjallað	  um	  stærðfræði,	  
hvernig	  hún	  birtist	  í	  leikskólastarfi,	  hver	  áhrif	  hennar	  eru	  og	  hvernig	  hægt	  er	  að	  vinna	  með	  

hana	  með	  börnum	  á	  leikskólaaldri.	  Í	  umfjöllun	  okkar	  um	  stærðfræði	  eru	  nokkrir	  
undirkaflar	  og	  er	  í	  þeim	  fjallað	  um	  þau	  hugtök	  sem	  við	  teljum	  að	  verið	  sé	  að	  vinna	  með	  

þegar	  hugmyndabankinn	  okkar	  er	  notaður.	  Þar	  er	  örstutt	  umfjöllun	  um	  leiki	  og	  spil	  auk	  

þess	  sem	  stærðfræðihugtökin	  lausnaleit,	  rúmfræði,	  flokkun,	  talnagildi,	  athygli/eftirtekt	  og	  

nokkur	  athafnatengd	  hugtök	  eru	  tekin	  fyrir	  og	  þeim	  lýst	  hverju	  fyrir	  sig	  og	  hvernig	  þau	  
koma	  fram	  í	  stærðfræðinámi	  barna.	  Því	  næst	  er	  komið	  inn	  á	  hvert	  hlutverk	  

leikskólakennarans	  er	  í	  leik	  og	  stærðfræðinámi	  og	  að	  lokum	  mikilvægi	  góðs	  leik-‐	  og	  

námsumhverfis.	  Allt	  er	  þetta	  svo	  dregið	  saman	  í	  lokaorðunum.	  
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Hugmyndabankinn	  okkar	  er	  að	  mestu	  byggður	  á	  leikjum,	  spilum	  og	  verkefnum	  sem	  

við	  höfum	  áður	  rekist	  á	  bæði	  í	  okkar	  einkalífi	  og	  í	  gegnum	  námið	  en	  þar	  er	  einnig	  að	  finna	  
leiki	  sem	  við	  rákumst	  á	  við	  vinnslu	  verkefnisins.	  	  

	   Okkar	  vilji	  er	  að	  hægt	  verði	  að	  nýta	  hugmyndir	  okkar	  í	  leikskólastarfi	  og	  ákváðum	  

við	  því	  	  að	  byggja	  lokaverkefni	  okkar	  upp	  sem	  hugmyndabanka	  í	  formi	  vefsíðu	  og	  gera	  

fræðilega	  greinargerð	  með	  honum.	  Í	  hugmyndabankanum	  er	  að	  finna	  ýmsa	  leiki,	  spil	  og	  
verkefni	  sem	  tengjast	  stærðfræðinámi	  barna	  og	  hægt	  er	  að	  nýta	  hann	  í	  starfi	  með	  

leikskólabörnum.	  Hugmyndabankann	  er	  að	  finna	  hér:	  www.leikirogspil.weebly.com	  	  
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2 Kenningar	  

Mikið	  er	  til	  af	  kenningum	  sem	  fjalla	  um	  nám	  barna	  en	  ekki	  verður	  fjallað	  um	  þær	  allar	  hér.	  

Hugsmíðahyggja	  og	  síðar	  félagsleg	  hugsmíðahyggja	  eru	  þær	  kenningar	  sem	  við	  teljum	  að	  

eigi	  best	  við	  þegar	  kemur	  að	  stærðfræðinámi	  barna	  í	  leikskóla	  og	  eru	  þeir	  Piaget	  (1896-‐

1980),	  Vygotsky	  (1896-‐1934)	  og	  Dewey	  (1859-‐1952)	  helstu	  frumkvöðlar	  þeirra.	  

2.1 Hugsmíðahyggja	  

Hugsmíðahyggja	  er	  ein	  áhrifamesta	  kenning	  þroskasálfræðinnar	  en	  hún	  er	  kenning	  um	  
nám	  og	  þroska	  barna.	  Piaget	  var	  einn	  af	  upphafsmönnum	  hennar	  en	  hann	  lagði	  áherslu	  á	  

það	  að	  börn	  gegndu	  lykilhlutverki	  í	  mótun	  eigin	  þroska	  en	  það	  gerðu	  þau	  með	  því	  að	  

byggja	  á	  reynslu	  sinni	  af	  umhverfinu	  en	  með	  því	  að	  vera	  stöðugt	  að	  reyna	  að	  skilja	  
umhverfi	  sitt	  eykst	  vitsmunaþroski	  þeirra	  einnig	  (Lightfoot,	  Cole	  og	  Cole,	  2013,	  bls.	  19).	  

	   Piaget	  lagði	  áherslu	  á	  nokkur	  grunnhugtök	  þegar	  hann	  fjallaði	  um	  þroska	  barna	  en	  

þau	  eru	  skema,	  aðlögun,	  samlögun.	  Skema	  er	  einhverskonar	  móttökutæki	  nýrrar	  
þekkingar	  sem	  hjálpar	  til	  við	  að	  skilja	  heiminn	  og	  aðlögun	  og	  samlögun	  eru	  þær	  aðferðir	  
sem	  notaðar	  eru	  til	  að	  byggja	  upp	  ný	  skemu.	  Ef	  ójafnvægi	  er	  á	  milli	  nýrrar	  upplifunar	  

barns	  og	  eldri	  skema	  þess	  eru	  það	  eðlileg	  viðbrögð	  að	  leitast	  við	  að	  ná	  jafnvægi	  á	  milli	  
þessa	  tveggja	  atriða	  (Lightfoot	  o.fl.,	  2013,	  bls.	  20-‐21)	  	  

Samkvæmt	  Piaget	  fara	  öll	  börn	  í	  gegnum	  sömu	  þroskastigin	  í	  sömu	  röð	  og	  er	  þar	  

engin	  undantekning	  gerð.	  Börn	  geta	  ekki	  flakkað	  á	  milli	  stiga,	  hvorki	  hoppað	  yfir	  stig	  né	  

farið	  til	  baka	  í	  stig	  sem	  þau	  eru	  áður	  búin	  að	  ná	  tökum	  á.	  Þessi	  stig	  kallaði	  hann	  
skynhreyfistig	  (0-‐2	  ára),	  foraðgerðastig	  (2-‐6	  ára),	  stig	  hlutbundinna	  aðgerða	  (6-‐12	  ára)	  og	  

stig	  formlegra	  aðgerða	  (12-‐19	  ára)	  (Gray	  og	  McBlain,	  2012,	  bls.	  46).   

2.2 Félagsleg	  hugsmíðahyggja	  

Félagsleg	  hugsmíðahyggja	  er	  byggð	  á	  hugsmíðahyggjunni.	  Hún	  byggir	  því	  á	  sömu	  

hugmyndum	  eins	  og	  að	  líffræðilegir	  og	  félagslegir	  þættir	  hafa	  áhrif	  á	  þroska	  barna	  og	  að	  

þau	  hafi	  sjálf	  bein	  áhrif	  á	  þroska	  sinn	  með	  því	  að	  eiga	  í	  samskiptum	  við	  umhverfið.	  

Vygotsky,	  einn	  af	  frumkvöðlum	  félagslegarar	  hugsmíðahyggju,	  taldi	  	  að	  ásamt	  þessum	  

þáttum	  þá	  hefði	  menning	  mikil	  áhrif	  á	  þroska	  barna.	  Hann	  taldi	  að	  líffræðilegir	  og	  

félagslegir	  þættir	  hefðu	  óbein	  áhrif	  á	  þroska	  barna	  í	  gegnum	  menninguna	  sem	  barnið	  elst	  

upp	  í	  (Lightfoot	  o.fl,	  2013,	  bls.	  21).	  
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Vygotsky	  taldi	  líkt	  og	  Piaget	  að	  börn	  fæddust	  með	  ákveðna	  hæfni	  sem	  hjálpar	  þeim	  í	  

námi	  sínu.	  Þessi	  atriði	  eru	  sjón,	  minni,	  athygli	  og	  vinnsluminni.	  Hann	  taldi	  einnig	  að	  börn	  
lærðu	  best	  í	  samstarfi	  við	  fullorðna	  en	  til	  þess	  að	  það	  gangi	  upp	  þarf	  hinn	  fullorðni	  að	  vera	  

tilbúinn	  til	  að	  aðstoða	  (Gray	  og	  MacBlain,	  2012,	  bls.	  70-‐71).	  

Þegar	  þroski	  barna	  er	  skoðaður	  út	  frá	  félagslegri	  hugsmíðahyggju	  er	  mikilvægt	  að	  taka	  

tillit	  til	  aldurs	  barnsins,	  umhverfis	  þess,	  	  menningu	  og	  þeirri	  reynslu	  sem	  það	  hefur	  af	  
lífinu.	  Vygotsky	  trúði	  því	  að	  nám	  byrjaði	  löngu	  áður	  en	  formleg	  menntun	  hefðist	  en	  hann	  

hélt	  því	  fram	  að	  nám	  væri	  byggt	  á	  upplifun	  af	  lífinu	  sjálfu	  og	  því	  er	  mikilvægt	  að	  skoða	  

félagslegar	  aðstæður	  hvers	  barns	  fyrir	  sig	  þegar	  þroski	  þess	  er	  skoðaður.	  Þroska	  barna	  
taldi	  hann	  ekki	  fara	  fram	  í	  einrúmi	  heldur	  í	  gegnum	  félagsleg	  tengsl	  og	  samskipti	  við	  börn	  

og	  fullorðna	  (Gray	  og	  MacBlain,	  2012,	  bls.	  70-‐71).	  

John	  Dewey	  er	  einnig	  einn	  af	  þekktustu	  upphafsmönnum	  félagslegrar	  

hugsmíðahyggju	  en	  hann	  var	  fyrstur	  til	  að	  benda	  á	  að	  börn	  lærðu	  best	  á	  því	  að	  fá	  að	  prufa	  
sjálf	  að	  gera	  hlutina	  (Gray	  og	  MacBlain,	  2012,	  bls.	  21).	  Það	  er	  því	  óhætt	  að	  segja	  að	  
kínverska	  máltækið	  Segðu	  mér	  það	  –	  ég	  gleymi	  því;	  sýndu	  mér	  það	  –	  ég	  man	  það;	  leyfðu	  

mér	  að	  fást	  við	  það	  –	  þá	  skil	  ég	  það	  eigi	  vel	  við	  þegar	  unnið	  er	  með	  börnum.	  	  

Learning	  by	  doing	  eða	  að	  læra	  með	  því	  að	  framkvæma	  er	  hugtak	  sem	  hefur	  verið	  

tengt	  við	  byltingarkennda	  kenningu	  John	  Dewey	  um	  nám	  barna.	  Dewey	  hefur	  gjarnan	  
verið	  tengdur	  við	  hugtakið	  barnamiðað	  nám	  en	  hann	  leggur	  áherslu	  á	  að	  skilja	  reynslu	  
barna.	  Hann	  taldi	  líkt	  og	  fleiri	  fræðimenn	  að	  börn	  læri	  af	  reynslunni	  og	  að	  nám	  ætti	  að	  

innihalda	  hluti	  og	  upplifanir	  og	  ættu	  að	  stuðla	  að	  tilraunum	  og	  sjálfstæðri	  hugsun.	  Dewey	  
var	  sammála	  megin	  hugmyndum	  framsækinnnar	  menntunar,	  það	  að	  nám	  ætti	  að	  vera	  
barnamiðað,	  bæði	  virkt	  og	  gagnvirkt	  og	  að	  það	  þyrfti	  að	  taka	  mið	  af	  félagslegum	  

aðstæðum	  og	  umhverfi	  hvers	  barns	  (Mooney,	  2000,	  bls.	  4).	  Dewey	  taldi	  að	  þrátt	  fyrir	  að	  
nám	  ætti	  að	  vera	  barnamiðað	  þá	  þyrfti	  að	  vera	  skýr	  rammi	  í	  kringum	  það,	  því	  að	  börn	  

þyrftu	  stuðning	  og	  leiðsögn	  í	  námi	  sínu	  til	  að	  fá	  sem	  mest	  út	  úr	  því	  (Mooney,	  2000,	  bls.	  7).	  
Það	  má	  því	  segja	  að	  hann	  hafi	  verið	  á	  undan	  sinni	  samtíð	  í	  hugmyndum	  sínum	  um	  

menntun	  þar	  sem	  enn	  þann	  dag	  í	  dag	  er	  notast	  við	  hugmyndir	  hans	  er	  varða	  nám	  barna	  

(Mooney,	  2000,	  bls.	  4).	  Hann	  taldi	  að	  leiðin	  að	  góðri	  menntun	  fælist	  í	  því	  að	  kennarinn	  
þekkti	  börnin	  vel	  til	  þess	  að	  hann	  gæti	  byggt	  nýjar	  upplifanir	  ofan	  á	  fyrri	  reynslu	  barnanna	  

og	  væri	  skipulagður	  og	  vel	  undirbúinn.	  Einnig	  taldi	  hann	  að	  athuganir	  og	  skráningar	  væru	  

töluvert	  mikilvægari	  í	  þessari	  nálgun	  í	  kennslu	  en	  áður	  hafði	  tíðkast	  (Mooney,	  2000,	  bls.	  
7).	  
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3 Leikur	  

Töluvert	  er	  fjallað	  um	  leik	  í	  Aðalnámskrá	  leikskóla	  (2011,	  bls.	  37)	  og	  er	  það	  ekki	  að	  

ástæðulausu	  þar	  sem	  hann	  gegnir	  veigamiklu	  hlutverki	  í	  leikskólanum.	  Hann	  er	  ekki	  

einungis	  ein	  helsta	  námsleið	  barna	  heldur	  er	  hann	  gjarnan	  talinn	  órjúfanlegur	  þáttur	  

bernskuáranna	  og	  þungamiðja	  leikskólastarfsins	  og	  er	  því	  mikilvægt	  að	  honum	  sé	  gefinn	  
góður	  tími.	  

Leikur	  er	  börnum	  eðlislægur	  og	  	  hann	  er	  þeirra	  eigin	  hugarsmíð.	  Hann	  er	  jafnframt	  

athöfn	  sem	  börn	  taka	  þátt	  í	  af	  eigin	  frumkvæði	  og	  eigin	  forsendum	  .	  Leikur	  er	  einstaklega	  

fjölbreytilegt	  fyrirbæri	  og	  hefur	  honum	  jafnvel	  verið	  lýst	  á	  þann	  veg	  að	  það	  sé	  dæmigert	  

fyrir	  hann	  að	  erfitt	  sé	  að	  skilgreina	  hann	  (Lillemyr,	  2009,	  bls.	  10).	  	  Hér	  eru	  nokkur	  af	  þeim	  
atriðum	  sem	  Lillemyr	  (2009,	  bls.	  9)	  telur	  einkenna	  leik	  en	  listinn	  er	  þó	  ekki	  tæmandi.	  	  

Leikur	  er:	  

• dæmigerð	  athöfn	  meðal	  barna	  
• ánægjulegur	  fyrir	  börn	  og	  veitir	  þeim	  hamingju	  og	  ánægju	  
• valfrjáls	  athöfn	  sem	  barnið	  fer	  í	  sjálfviljugt	  
• í	  þykjustunni	  og	  er	  þar	  með	  fyrir	  utan	  raunveruleikann	  
• eitthvað	  sem	  krefst	  skipulags	  og	  reglna	  
• tengdur	  tíma	  og	  rúmi	  
• spennandi	  
• tjáning	  fyrir	  innri	  hvöt	  
• undirbúningur	  fyrir	  fullorðinsárin	  	  

Í	  leik	  er	  barnið	  nafli	  alheimsins	  og	  er	  mikilvægt	  að	  hinn	  fullorðni	  geri	  sér	  grein	  fyrir	  því	  

(Lillemyr,	  2009,	  bls.	  18).	  Það	  er	  margt	  sem	  á	  sér	  stað	  þegar	  börn	  leika	  sér	  en	  þar	  má	  til	  

dæmis	  nefna	  að	  vitrænir	  og	  skapandi	  þættir	  barna	  eflast.	  Leikurinn	  reynir	  á	  fjölbreytta	  

notkun	  alls	  þess	  sem	  börnin	  hafa	  nú	  þegar	  lært	  eins	  og	  til	  dæmis	  notkun	  tungumálsins	  og	  

góðra	  samskipta	  en	  ásamt	  því	  verður	  nám	  þeirra	  merkingarbært	  í	  gegnum	  leikinn.	  
Leikurinn	  veitir	  börnum	  einnig	  tækifæri	  til	  þess	  að	  tengja	  nýja	  þekkingu	  við	  fyrri	  reynslu	  

sína	  (Jóhanna	  Einarsdóttir,	  2010,	  bls.	  5).	  	  

„Innan	  leikrammans	  tileinka	  börn	  sér	  nýja	  þekkingu	  og	  upplýsingar	  með	  þvi	  að	  leika,	  
látast,	  prófa	  sig	  áfram	  og	  tengja	  við	  fyrri	  reynslu“	  (Jóhanna	  Einarsdóttir,	  2010,	  bls.	  

5).	  	  Þetta	  fellur	  vel	  að	  skoðun	  Piaget	  á	  því	  hvernig	  börn	  læra	  en	  hann	  vildi	  meina	  að	  nám	  

barna	  ætti	  	  sér	  stað	  með	  ferli	  sem	  hann	  kallaði	  aðlögun.	  Ferlið	  felur	  í	  sér	  tvær	  leiðir,	  
annars	  vegar	  gæti	  barnið	  aðlagað	  nýja	  þekkingu	  að	  eldri	  og	  kallaði	  hann	  það	  ferli	  

aðhæfingu	  en	  hinsvegar	  ef	  nýjar	  upplýsingar	  bætast	  við	  fyrri	  þekkingu	  að	  þá	  verði	  til	  ný	  
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hugsun	  og	  kallaði	  hann	  það	  samlögun.	  Það	  fer	  því	  eftir	  því	  hvort	  nýja	  vitneskjan	  sé	  

barninu	  kunnug	  eða	  eitthvað	  alveg	  nýtt	  hvora	  leiðina	  það	  fer	  (Gray	  og	  Macblain,	  2012,	  
bls.	  45).	  	  

Vygotsky	  lagði	  mikla	  áherslu	  á	  að	  börnum	  ætti	  að	  finnast	  gaman	  í	  leik	  og	  að	  í	  honum	  

væru	  reglur	  en	  það	  var	  einkenni	  sem	  hann	  taldi	  mjög	  mikilvæg	  fyrir	  leik	  (Lillemyr,	  2009,	  

bls.	  91).	  Eins	  og	  áður	  hefur	  komið	  fram	  þá	  taka	  börn	  þátt	  í	  leikjum	  vegna	  þess	  að	  þeim	  
þykir	  það	  gaman	  og	  veitir	  góður	  leikur	  börnum	  bæði	  gleði	  og	  vellíðan	  ásamt	  því	  að	  auka	  

löngun	  þeirra	  til	  frekara	  náms	  og	  þekkingarleitar	  (Aðalnámskrá	  leikskóla,	  2011,	  bls.	  37).	  

Piaget	  sagði	  leikinn	  vera	  mikilvægan	  þátt	  í	  þroska	  barna	  og	  að	  hann	  sé	  stigskiptur	  líkt	  
og	  þroski	  þeirra.	  Hann	  taldi	  uppbyggingu	  leiksins	  þannig	  þróast	  með	  aldri	  barnanna	  og	  

færu	  börn	  í	  gegnum	  þrjú	  stig	  leiks,	  æfinga-‐,	  táknrænan-‐	  og	  regluleik	  og	  er	  hvert	  stig	  tengt	  

vissu	  þroskastigi	  (Frost,	  Wortham	  og	  Reifel,	  2012,	  bls.	  39).	  Vygostky	  var	  ekki	  alveg	  

sammála	  honum	  þegar	  kom	  að	  þessu	  en	  hann	  taldi	  leikinn	  vera	  eitt	  aðal	  þroskatæki	  
barnsins	  og	  að	  börn	  gætu	  aukið	  þroska	  sinn	  í	  gegnum	  leikinn.	  Svæði	  mögulegs	  þroska	  eða	  
zone	  of	  proximal	  development	  er	  það	  svæði	  sem	  hann	  taldi	  ákjósanlegt	  að	  barn	  væri	  að	  

vinna	  í	  en	  þar	  er	  barnið	  að	  vinna	  örlítið	  ofar	  getu	  sinni	  með	  aðstoð	  frá	  reyndari	  einstakling	  
og	  er	  þá	  notast	  við	  aðferð	  sem	  er	  kölluð	  vinnupallaaðferð	  (e.	  scaffolding)	  (Frost	  o.fl.,	  
2012,	  bls.	  449).	  

Flæði	  er	  hugtak	  sem	  notað	  er	  um	  ákveðið	  ástand	  sem	  einstaklingar,	  bæði	  börn	  og	  
fullorðnir,	  geta	  náð	  í	  góðum	  leik.	  Þetta	  lýsir	  sér	  þannig	  að	  einstaklingurinn	  er	  mjög	  

einbeittur	  að	  einhverju	  ákveðnu	  viðfangsefni	  og	  sökkvir	  sér	  heilshugar	  niður	  í	  það	  og	  
hefur	  gaman	  af.	  	  Czikszentmihalyi,	  sem	  var	  fyrstur	  til	  að	  koma	  með	  skilgreiningu	  á	  þessu	  
ástandi,	  taldi	  ólíklegt	  að	  hægt	  væri	  að	  ná	  flæði	  á	  fullorðinsaldri	  ef	  það	  tækist	  ekki	  í	  

bernsku.	  Hann	  taldi	  því	  mikilvægt	  að	  gefa	  einstaklingum	  tækifæri	  á	  að	  upplifa	  flæði	  í	  
bernsku	  (Frost	  o.fl.,	  2012,	  bls.	  461-‐462).	  

Leikur	  barna	  er	  lifandi	  og	  síbreytilegur.	  Í	  leik	  eru	  ýmsar	  reglur	  sem	  eru	  búnar	  til	  af	  
þeim	  sem	  taka	  þátt	  í	  honum	  og	  breytist	  hann	  því	  venjulega	  ef	  ný	  börn	  bætast	  inní	  leikinn	  

eða	  önnur	  hætta	  í	  honum.	  Til	  þess	  að	  börn	  geti	  tekið	  þátt	  í	  leik	  með	  öðrum	  börnum	  þurfa	  

þau	  að	  búa	  yfir	  ákveðinni	  færni	  eins	  og	  því	  hvernig	  best	  er	  að	  komast	  inn	  í	  leik.	  Með	  því	  að	  
fylgjast	  með	  leik	  barna	  er	  hægt	  að	  læra	  ýmislegt	  um	  þau.	  Leikur	  reynir	  á	  hæfni	  barns	  til	  

félagslegrar	  þátttöku	  en	  hægt	  er	  að	  sjá	  út	  frá	  leik	  þeirra	  bæði	  valdastöðu	  og	  vinsældir	  

innan	  hópsins	  og	  sameiginleg	  markmið	  barnanna	  (Lillemyr,	  2009,	  bls.	  6-‐7).	  	  

Þrátt	  fyrir	  að	  hér	  sé	  aðallega	  verið	  að	  fjalla	  um	  frjálsan	  leik	  barna	  þá	  er	  þar	  hægt	  að	  

finna	  margt	  sem	  á	  einnig	  við	  um	  kennslufræðilega	  leiki	  sem	  er	  sú	  tegund	  leikja	  sem	  

hugmyndabankinn	  okkar	  byggir	  á.	  
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3.1 	  Kennslufræðilegur	  leikur	  

Ein	  af	  fjölmörgum	  árangursríkum	  aðferðum	  til	  náms	  er	  leikurinn	  og	  er	  þá	  gjarnan	  notuð	  

leikaðferð	  sem	  kallast	  kennslufræðilegur	  leikur.	  	  Talað	  er	  um	  kennslufræðilegan	  leik	  þegar	  

búið	  er	  að	  samtvinna	  leik	  og	  kennslufræðilegar	  aðferðir	  saman	  í	  einn	  atburð	  og	  leikurinn	  
því	  í	  raun	  ekki	  	  alveg	  frjáls	  heldur	  með	  fyrirfram	  ákveðnum	  námsmarkmiðum	  sem	  

kennarinn	  leggur	  upp	  með.	  Þessi	  aðferð	  er	  talin	  vera	  árangursrík	  þar	  sem	  hér	  er	  verið	  að	  

vinna	  með	  viðfangsefni	  sem	  börnin	  hafa	  gaman	  af,	  en	  það	  að	  leika	  sér	  er	  eitt	  það	  
skemmtilegasta	  sem	  börn	  gera	  (Jóhanna	  Einarsdóttir,	  2010,	  bls.	  4).	  

Það	  eru	  tvær	  meginleiðir	  til	  þess	  að	  stuðla	  að	  því	  að	  kennslufræðilegur	  leikur	  eigi	  sér	  

stað.	  Í	  fyrri	  	  leiðinni	  er	  unnið	  út	  frá	  námskránni	  og	  námsefninu,	  þá	  kynnir	  kennarinn	  
eitthvað	  ákveðið	  viðfangsefni	  fyrir	  börnunum	  eða	  skapar	  með	  þeim	  einhverja	  

sameiginlega	  reynslu	  sem	  að	  nýtist	  síðan	  börnunum	  í	  leiknum.	  Í	  seinni	  leiðinni	  er	  

hinsvegar	  gengið	  út	  frá	  leiknum	  sjálfum,	  kennarinn	  fylgist	  bæði	  með	  og	  tekur	  þátt	  í	  
leiknum	  þegar	  við	  á.	  Hann	  fylgist	  með	  því	  hvað	  börnin	  eru	  að	  fást	  við,	  er	  áhugasamur	  og	  

hjálpar	  þeim	  að	  skoða	  betur	  það	  sem	  þau	  eru	  að	  spá	  í	  og	  beinir	  þeim	  þannig	  í	  rétta	  átt	  til	  
þess	  að	  ná	  fram	  þeim	  námsmarkmiðum	  sem	  hann	  lagði	  upp	  með	  (Jóhanna	  Einarsdóttir,	  

2007,	  bls.	  168).	  

Hlutverk	  kennarans	  er	  mikilvægt	  í	  báðum	  aðferðunum	  til	  þess	  að	  mynda	  samfellu	  og	  

flæði	  milli	  leiksins	  og	  námsefnisins	  þó	  að	  hlutverk	  hans	  sé	  ekki	  það	  sama.	  Það	  er	  einnig	  
hlutverk	  kennarans	  að	  kynna	  fyrir	  börnunum	  ný	  sjónarhorn	  þegar	  færi	  gefst	  og	  að	  örva	  
sköpun	  þeirra	  (Jóhanna	  Einarsdóttir,	  2007,	  bls.	  168).	  
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4 Stærðfræði	  

Þrátt	  fyrir	  að	  það	  fari	  ekki	  fram	  bókstafleg	  kennsla	  í	  stærðfræði	  í	  leikskóla	  þá	  er	  unnið	  

mikið	  með	  hana	  og	  lagður	  er	  grunnur	  að	  áframhaldandi	  námi	  barna	  í	  henni.	  Ekki	  er	  farið	  í	  

flóknar	  formúlur	  eða	  reikningsaðferðir	  en	  í	  leikskólanum	  læra	  börn	  til	  dæmis	  að	  flokka,	  

vinna	  með	  mynstur,	  telja,	  lausnaleit	  og	  mörg	  önnur	  undirstöðuatriði	  stærðfræðinnar.	  
Þetta	  byrjar	  í	  raun	  fljótlega	  eftir	  að	  börn	  fæðast	  en	  þá	  eru	  foreldrar	  þeirra	  strax	  farnir	  að	  

kynna	  fyrir	  þeim	  stærðfræðihugtök	  eins	  og	  með	  því	  að	  telja	  fingur	  og	  tær.	  

Stærfræði	  er	  mikilvægur	  hluti	  af	  menningu	  heimsins.	  Það	  er	  margt	  sem	  felst	  í	  

stærðfræði	  eins	  og	  að	  „finna,	  skapa,	  tjá	  og	  útskýra	  hvers	  kyns	  regluleika,	  lögmál,	  kerfi	  og	  

mynstur”	  (Aðalnámskrá	  grunnskóla,	  2013,	  bls.	  208).	  Stærðfræði	  hefur	  áhrif	  á	  hvernig	  við	  
sköpum	  merkingu	  og	  einnig	  á	  skilning	  okkar	  á	  náttúru	  og	  samfélagi.	  Við	  notum	  til	  dæmis	  

tölur	  í	  daglegu	  lífi	  okkar	  til	  þess	  að	  skipuleggja	  og	  eiga	  í	  samskiptum.	  Tilgangur	  þess	  að	  
læra	  stærðfræði	  felst	  í	  því	  að	  nemendur	  byggi	  með	  sér	  hæfileika	  til	  þess	  að	  nota	  
stærðfræðina	  á	  fjölbreyttan	  og	  ólíkan	  hátt	  (Aðalnámskrá	  grunnskóla,	  2013,	  bls.	  208-‐209).	  

Það	  að	  börn	  komist	  í	  kynni	  við	  stærðfræði	  á	  leikskólaaldri	  hefur	  góð	  áhrif	  á	  kunnáttu	  
þeirra	  í	  framtíðinni	  (NAEYC,	  2010,	  bls.	  1).	  Stærðfræði	  hjálpar	  börnum	  að	  kynnast	  hvernig	  

félagslegi	  og	  veraldlegi	  heimurinn	  virkar	  í	  kringum	  þau.	  Það	  er	  börnum	  eðlislægt	  að	  nota	  
stærðfræðihugtök	  í	  daglegu	  lífi	  sínu	  og	  eru	  börn	  til	  dæmis	  mjög	  fljót	  að	  byrja	  að	  nota	  
setningar	  eins	  og	  „Hann	  er	  með	  meira	  en	  ég“.	  Það	  er	  mikilvægt	  að	  leyfa	  börnum	  að	  

kynnast	  stærðfræði	  snemma	  í	  lífinu	  þar	  sem	  viðhorf	  þeirra	  til	  hennar	  er	  aðallega	  byggt	  á	  
þeirra	  eigin	  reynslu	  af	  henni.	  Mikilvægt	  er	  að	  þau	  hafi	  trú	  á	  sjálfum	  sér	  og	  þeirri	  

stærðfræðikunnáttu	  sem	  þau	  búa	  yfir	  því	  jákvætt	  viðhorf	  til	  hennar	  hefur	  áhrif	  á	  margt	  í	  

lífi	  þeirra.	  Stærðfræði	  getur	  hjálpað	  þeim	  að	  leysa	  úr	  ýmsum	  vandamálum	  og	  hefur	  einnig	  
jákvæð	  áhrif	  á	  forvitni,	  ímyndunarafl,	  sveigjanleika,	  hugvit	  og	  þrautseigju	  sem	  hefur	  síðan	  

áhrif	  á	  framtíð	  þeirra	  og	  þá	  sérstaklega	  í	  gegnum	  skólagöngu	  (NAEYC,	  2010,	  bls.	  4).	  Allir	  
geta	  lært	  stærðfræði,	  bæði	  stelpur	  og	  strákar	  og	  fólk	  úr	  öllum	  stéttum	  samfélagsins	  en	  

félagsleg	  staða	  eða	  kyn	  einstaklings	  hefur	  lítil	  sem	  engin	  áhrif	  á	  námshæfni	  hans.	  Það	  sem	  

skiptir	  hinsvegar	  máli	  er	  að	  hver	  og	  einn	  einstaklingur	  fái	  tækifæri	  til	  þess	  að	  þróa	  
stærðfræðina	  hjá	  sjálfum	  sér	  (Copley,	  2010,	  bls.	  7).	  	  	  

Stærðfræðinám	  ungra	  barna	  fer	  að	  miklu	  leyti	  fram	  í	  gegnum	  leik.	  Það	  að	  börn	  leiki	  

sér	  þýðir	  þó	  ekki	  endilega	  að	  stærðfræðileg	  þróun	  muni	  eiga	  sér	  stað	  hjá	  börnunum	  en	  í	  
honum	  eru	  hinsvegar	  margvísleg	  tækifæri	  til	  þess.	  Það	  að	  kennarar	  fylgi	  leik	  barnanna	  

eftir	  er	  dæmi	  um	  eitthvað	  sem	  hefur	  góð	  áhrif	  á	  þróun	  stærðfræðilegs	  skilnings	  barna.	  
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Gott	  dæmi	  um	  það	  getur	  verið	  að	  þeir	  komi	  með	  spurningar	  og	  vangaveltur	  fyrir	  börnin	  

sem	  varða	  þau	  stærðfræðilegu	  viðfangsefni	  sem	  koma	  upp	  í	  leik	  þeirra	  og	  fái	  þau	  þannig	  
til	  að	  hugsa	  meira	  um	  þau	  og	  tileinka	  sér	  þekkinguna.	  Í	  ljósi	  þess	  að	  leikurinn	  er	  

aðalnámsleið	  barna	  ættu	  í	  raun	  allir	  leikskólar	  að	  bjóða	  uppá	  tíma	  og	  efnivið	  sem	  stuðlar	  

að	  auknum	  stærðfræðiskilningi.	  Slíkur	  efniviður	  inniheldur	  til	  dæmis,	  borðspil,	  spilastokka,	  
kubba	  og	  hluti	  til	  að	  telja,	  flokka	  og	  mæla	  (NAEYC,	  2010,	  bls.	  8).	  

Börn	  fylgjast	  með	  og	  taka	  þátt	  í	  allskonar	  stærðfræðilega	  tengdu	  efni	  löngu	  áður	  en	  

þau	  byrja	  í	  grunnskóla.	  Stærðfræðin	  kemur	  fram	  í	  daglegu	  lífi	  þeirra	  og	  því	  sem	  þau	  fást	  

við	  þar.	  En	  það	  að	  leggja	  á	  borð,	  versla	  og	  elda	  eru	  allt	  dæmi	  um	  það.	  Þegar	  þau	  fást	  við	  
þessi	  hlutverk	  eru	  þau	  að	  kynnast	  stærðfræði	  hugtökum	  og	  færni.	  Jákvæðni	  og	  stuðningur	  

hins	  fullorðna	  er	  nauðsynlegur	  til	  þess	  að	  aðstoða	  við	  þróun	  stærðfræðileg	  skilnings	  barna	  

(Tucker,	  2005,	  bls.	  3).	  

Börnin	  hafa	  gott	  af	  því	  að	  vinna	  með	  stærðfræðina	  bæði	  í	  skipulögðum	  leikjum	  og	  

leikjum	  sem	  þau	  hafa	  sjálf	  frumkvæði	  af.	  Leikur	  og	  stærðfræði	  vinna	  mjög	  vel	  saman	  og	  
það	  að	  læra	  stærðfræði	  í	  gegnum	  leik	  hefur	  ýmsa	  kosti	  og	  telur	  Tucker	  (2005,	  bls.	  6)	  til	  

dæmis	  upp	  eftirfarandi	  fimm	  atriði:	  

• Hefur	  tilgang	  

• Er	  sett	  upp	  með	  þroskandi	  samhengi	  

• Gefur	  barninu	  ábyrgð	  og	  stjórn	  

• Gefur	  tíma	  fyrir	  endurtekningar,	  þjálfun	  og	  það	  öðlast	  leikni	  

• Er	  hagnýt	  athöfn,	  með	  áherslu	  á	  vinnuferlið	  en	  ekki	  útkomuna	  

Til	  þess	  að	  geta	  stuðlað	  að	  góðu	  stærðfræðinámi	  fyrir	  börn	  er	  mikilvægt	  að	  vita	  hver	  

bakgrunnur	  þeirra	  er	  og	  hvaða	  kunnáttu	  þau	  búa	  nú	  þegar	  yfir.	  Gera	  má	  ráð	  fyrir	  að	  í	  
öllum	  barnahópum	  séu	  einstaklingar	  sem	  eru	  komnir	  mislangt	  í	  því	  að	  þróa	  
stærðfræðilega	  hugsun	  sína	  og	  skilning.	  Þessi	  atriði	  þróast	  á	  mismunandi	  hraða	  hjá	  

hverjum	  og	  einum	  ekki	  ósvipað	  því	  að	  við	  byrjum	  að	  skríða,	  labba	  og	  tala	  á	  mismunandi	  
tíma.	  Með	  tilliti	  til	  þessa	  er	  hæglega	  hægt	  að	  sjá	  að	  sama	  námsaðferðin	  þarf	  ekki	  endilega	  

að	  virka	  fyrir	  öll	  börn	  eða	  að	  minnsta	  kosti	  að	  það	  geti	  tekið	  þau	  mislangan	  tíma	  að	  öðlast	  

skilning	  á	  hverju	  viðfangsefni	  fyrir	  sig.	  Því	  er	  gott	  að	  gera	  ráð	  fyrir	  því	  þegar	  viðfangsefni	  
eru	  valin	  að	  hægt	  sé	  að	  fara	  fjölbreyttar	  leiðir	  til	  að	  nálgast	  þau.	  Með	  því	  að	  fara	  

fjölbreyttar	  leiðir	  er	  hægt	  að	  koma	  til	  móts	  við	  hvern	  einstakling	  fyrir	  sig	  (Fosnot	  og	  Dolk,	  

2001,	  bls.	  37).	  
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4.1 Leikir	  og	  spil	  

Börn	  á	  öllum	  aldri,	  úr	  öllum	  stéttum	  samfélagsins	  hafa	  gaman	  af	  því	  að	  spila.	  Spilastokkar,	  

borðspil	  og	  tenginaspil	  bjóða	  öll	  uppá	  hin	  ýmsu	  tækifæri	  til	  stærðfræðináms.	  Ung	  börn	  

skilja	  hinsvegar	  gjarnan	  ekki	  hugtök	  eins	  og	  heppni,	  tækifæri	  og	  líkindi	  sem	  spila	  stóran	  

þátt	  í	  spilamennsku	  og	  taka	  því	  oft	  illa	  ef	  þau	  tapa	  og	  er	  því	  mikilvægt	  að	  reyna	  að	  
veita	  	  keppnishluta	  spilanna	  sem	  minnsta	  athygli	  og	  í	  einhverjum	  tilfellum	  breyta	  þeim	  

þannig	  að	  allir	  vinni	  saman	  eða	  að	  enginn	  einn	  vinni	  eða	  tapi	  (Fosnot	  og	  Dolk,	  2001,	  bls.	  

37).	  Mikilvægt	  er	  að	  kennarinn	  viti	  hvar	  hver	  og	  einn	  nemandi	  er	  staðsettur	  í	  
stærðfræðinámi	  sínu	  til	  þess	  að	  geta	  komið	  með	  getutengdar	  spurningar	  út	  frá	  spilinu	  til	  

þess	  að	  hjálpa	  börnunum	  að	  öðlast	  betri	  skilning	  á	  því	  sem	  þau	  eru	  að	  fást	  við.	  Einnig	  er	  

mikilvægt	  að	  vera	  meðvitaður	  um	  það	  að	  barn	  getur	  þurft	  að	  fást	  við	  sama	  atriðið	  í	  mörg	  

skipti	  áður	  en	  það	  meðtekur	  boðskapinn	  alveg	  eins	  og	  í	  öllu	  öðru	  námi	  (Fosnot	  og	  Dolk,	  
2001,	  bls.	  38).	  

4.2 Lausnaleit	  

Það	  að	  geta	  nýtt	  kunnáttu	  sýna	  til	  þess	  að	  leysa	  vandamál	  er	  ómissandi	  eiginleiki	  og	  
undirstöðuatriði	  góðar	  stærðfræðikunnáttu	  (Copley,	  2010,	  bls.	  32).	  Það	  er	  því	  mikilvægt	  

að	  vera	  meðvitaður	  um	  að	  nota	  lausnaleit	  bæði	  sem	  kennsluaðferð	  og	  kennsluefni	  

(Copley,	  2010,	  bls.	  32;	  O‘Connell,	  2005,	  bls.	  1).	  Öll	  börn	  geta	  leyst	  vandamál	  en	  það	  sést	  
aftur	  á	  móti	  munur	  strax	  í	  leikskóla	  á	  því	  hvaða	  aðferðir	  þau	  nota	  til	  þess.	  Í	  daglegu	  starfi	  

leikskólans	  sem	  og	  lífi	  barna	  utan	  hans	  gefast	  reglulega	  tækifæri	  til	  þess	  að	  efla	  þessa	  

hæfni	  hjá	  börnunum	  en	  til	  dæmis	  er	  hægt	  að	  nefna	  að	  þau	  þurfa	  að	  skipta	  einhverju	  á	  
milli	  nokkurra	  barna	  og	  þá	  þurfa	  börnin	  að	  finna	  út	  hvernig	  hægt	  sé	  að	  gera	  það	  þannig	  að	  

allir	  fái	  jafn	  mikið	  eða	  hvernig	  hægt	  sé	  að	  skiptast	  á	  á	  sanngjarnan	  hátt	  sem	  allir	  geta	  verið	  

sáttir	  við.	  Það	  vill	  því	  miður	  oft	  verða	  þannig	  að	  kennarar	  séu	  of	  fljótir	  að	  hlaupa	  til	  og	  
leysa	  úr	  vanda	  barnanna	  fyrir	  þau.	  Þó	  að	  þeir	  vilji	  vel	  og	  séu	  einungis	  að	  reyna	  að	  hjálpa	  og	  

sjá	  til	  þess	  að	  dagurinn	  gangi	  smurt	  fyrir	  sig	  að	  þá	  eru	  þeir	  um	  leið	  að	  taka	  ákveðið	  

lærdómstækifæri	  frá	  börnunum	  því	  þau	  missa	  þá	  af	  tækifærinu	  til	  að	  æfa	  sig	  að	  í	  að	  leysa	  
úr	  vandamálum	  sínum	  sjálf	  (Copley,	  2010,	  bls.	  31).	  
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4.3 Rúmfræði	  

Þegar	  börn	  skoða	  og	  meðhöndla	  form	  eru	  þau	  í	  leiðinni	  að	  læra	  að	  þekkja	  þau	  og	  

uppgötva	  eiginleika	  þeirra.	  Í	  gegnum	  allskonar	  leiki	  og	  óformlega	  starfsemi	  öðlast	  þau	  nýja	  

þekkingu	  á	  formum.	  Má	  þar	  nefna	  þegar	  þau	  búa	  til	  sandkökukur,	  finna	  út	  hvaða	  form	  

þau	  sjá	  í	  skýjunum	  og	  margt	  fleira	  (Heuvel-‐Panhuizen,	  Veltman	  og	  Hochstenbach,	  2004,	  
bls.	  197).	  Besti	  tíminn	  til	  þess	  að	  læra	  um	  form	  er	  frá	  þriggja	  til	  sex	  ára	  aldurs.	  Gott	  er	  að	  

nota	  fjölbreyttar	  kennsluaðferðir	  þegar	  unnið	  er	  með	  form	  með	  ungum	  börnum	  og	  það	  er	  

mikilvægt	  að	  börnunum	  gefist	  reglulega	  tækifæri	  til	  að	  skoða,	  meðhöndla	  og	  læra	  um	  
formin.	  Góðar	  leiðir	  til	  þess	  að	  læra	  um	  mismunandi	  eiginleika	  forma	  geta	  til	  dæmis	  verið	  

að	  teikna	  þau,	  flokka	  eftir	  sérkennum,	  finna	  þau	  í	  umhverfinu	  eða	  reyna	  að	  búa	  þau	  til	  úr	  

einhverjum	  efnivið	  sem	  hægt	  er	  að	  nýta	  í	  leikskólanum	  (Copley,	  2010,	  bls.	  106).	  

Umhverfið	  okkar	  er	  kröggt	  af	  hinum	  ýmsu	  formum	  sem	  hægt	  er	  að	  skoða	  með	  börnunum	  
og	  bjóða	  skólalóðir	  og	  nærumhverfi	  þeirra	  upp	  á	  margvísleg	  tækifæri	  til	  þess	  að	  skoða	  

form	  ef	  áhugi	  er	  til	  staðar	  og	  er	  um	  að	  gera	  að	  nýta	  sér	  það	  til	  að	  gera	  námið	  fjölbreyttara	  
og	  skemmtilegra	  og	  tengja	  það	  daglegu	  lífi	  barnanna	  (Tucker,	  2005,	  bls.	  84).	  

Fyrstu	  kynni	  barna	  af	  mynstrum	  eiga	  sér	  stað	  áður	  en	  þau	  hefja	  skólagöngu	  sína.	  Það	  

er	  í	  þeirra	  daglega	  lífi	  sem	  þau	  taka	  eftir	  mynstrum	  ýmist	  í	  umhverfi	  sínu,	  heimafyrir,	  í	  leik	  

eða	  í	  sögum.	  Það	  að	  hugsa	  um	  mynstur	  hjálpar	  börnum	  að	  skilja	  stærðfræði,	  að	  sjá	  að	  

stærðfærði	  er	  ekki	  bara	  samansafn	  af	  ótengdum	  staðreyndum	  heldur	  að	  það	  sé	  eitthvert	  
samhengi.	  Það	  að	  þekkja	  og	  skilja	  mynstur	  hjálpar	  börnum	  að	  spá	  fyrir	  um	  hvað	  gerist	  

næst,	  að	  tala	  um	  samband	  á	  milli	  ólíkra	  hluta	  og	  sjá	  tengslin	  milli	  stærðfræðilegra	  hugtaka	  
og	  veröld	  þeirra	  (Copley,	  2010,	  bls.	  79).	  Þó	  svo	  að	  börn	  eigi	  auðvelt	  með	  að	  finna	  mynstur	  
þá	  geta	  þau	  átt	  í	  erfiðleikum	  með	  að	  herma	  eftir	  þeim	  eða	  stækka	  þau.	  Þegar	  þau	  búa	  til	  

sín	  eigin	  mynstur	  þá	  nota	  þau	  ekki	  endilega	  sömu	  regluna	  í	  gegnum	  allt	  mynstrið.	  
Ástæðan	  fyrir	  því	  að	  þau	  breyta	  mynstrinu	  án	  fyrirvara	  getur	  verið	  að	  þeim	  leiddist	  að	  

gera	  fyrra	  mynstrið	  eða	  að	  það	  nýja	  sé	  einfaldlega	  flottara.	  Það	  getur	  líka	  verið	  að	  það	  hafi	  

bara	  vantað	  uppáhaldslitinn	  þeirra	  í	  upphaflega	  mynstrið	  og	  því	  hafi	  þeim	  þótt	  ástæða	  til	  
að	  byrja	  nýtt	  mynstur	  eða	  að	  minnsta	  kosti	  að	  breyta	  því	  gamla.	  Til	  þess	  að	  hvetja	  börn	  til	  

að	  prufa	  sig	  áfram	  á	  þessu	  sviði	  geta	  kennarar	  útvegað	  þeim	  kunnuglegan	  efnivið	  til	  þess	  

að	  nýta	  við	  mynstursgerð.	  Til	  dæmist	  getur	  þetta	  verið	  útklippt	  form	  í	  mismunandi	  litum	  

og	  geta	  börnin	  síðan	  búið	  til	  fleiri	  eins	  ef	  þeim	  vantar	  fleiri	  (Copley,	  2010,	  bls.	  87).	  
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4.4 Flokkun	  

Þegar	  kenna	  á	  börnum	  að	  flokka	  er	  gott	  til	  að	  byrja	  með	  að	  láta	  þau	  fá	  hluti	  sem	  þau	  

kannast	  við.	  Spurningar	  eins	  og	  „gætirðu	  flokkað	  þetta	  á	  annan	  hátt?“	  eða	  „hvað	  ef	  allir	  

hlutirnir	  væru	  eins	  á	  litinn,	  hvernig	  myndirðu	  þá	  flokka	  þá?“	  geta	  verið	  góðar	  til	  að	  hjálpa	  

börnunum	  að	  komast	  að	  því	  að	  oft	  er	  hægt	  að	  flokka	  sama	  efniviðinn	  á	  mismunandi	  hátt.	  
(Copley,	  2010,	  bls.	  143-‐144)	  

Börn	  læra	  flokkun	  eftir	  ákveðnu	  þroskastigi	  og	  má	  sjá	  í	  gegnum	  hegðun	  þeirra	  á	  hvaða	  

stigi	  þau	  eru.	  Fyrst	  byrja	  þau	  að	  aðskilja	  hluti	  úr	  hrúgu	  út	  frá	  sameiginlegum	  eiginleikum	  
eins	  og	  til	  dæmis	  allir	  hlutir	  sem	  eru	  hringlaga	  fara	  saman.	  Sum	  börn	  geta	  sagt	  frá	  af	  

hverju	  þau	  ákváðu	  þetta	  en	  það	  er	  þó	  ekki	  algilt.	  Þegar	  kemur	  að	  næsta	  stigi	  eru	  þau	  farin	  

að	  geta	  flokkað	  samskonar	  hlut	  í	  sitthvorn	  flokkinn	  eins	  og	  til	  dæmis	  ef	  barn	  er	  að	  flokka	  
bangsa	  að	  hafa	  þá	  tvo	  flokka,	  annan	  fyrir	  rauða	  bangsa	  og	  hinn	  fyrir	  bangsa	  sem	  eru	  ekki	  

rauðir.	  Þetta	  gefur	  gjarnan	  tilefni	  fyrir	  kennarann	  að	  aðstoða	  en	  ung	  börn	  eiga	  oft	  erfitt	  

með	  að	  skilja	  orðið	  „ekki“.	  Þegar	  börnin	  hafa	  náð	  þriðja	  stiginu	  þá	  eru	  þau	  farin	  að	  geta	  
flokkað	  hluti	  á	  fleiri	  vegu.	  Þau	  geta	  til	  dæmis	  byrjað	  á	  því	  að	  flokka	  eftir	  lit	  og	  flokkað	  síðan	  

eftir	  stærð.	  Á	  þessu	  stigi	  eiga	  þau	  þó	  oft	  erfitt	  með	  að	  skilja	  afhverju	  einhver	  annar	  notar	  
aðrar	  reglur	  við	  flokkunina	  sína.	  Þau	  þurfa	  þá	  að	  heyra	  forsendur	  þeirra	  og	  útskýringu	  á	  

reglunum	  sem	  þau	  eru	  að	  fara	  eftir.	  Seinasta	  stigið	  sem	  ung	  börn	  fara	  í	  gegnum	  er	  að	  geta	  

tilgreint	  reglu	  um	  flokkun	  jafnvel	  þó	  einhver	  annar	  hafi	  framkvæmt	  flokkunina	  (Copley,	  
2010,	  bls.	  143-‐144).	  

4.5 Talnagildi	  

Það	  að	  læra	  að	  telja	  er	  ekki	  sjálgefið	  heldur	  krefst	  það	  ákveðinnar	  hæfni	  og	  það	  að	  þylja	  

upp	  tölur	  krefst	  þess	  að	  hafa	  gott	  minni	  og	  er	  hægt	  að	  líkja	  því	  við	  það	  þegar	  maður	  fer	  

með	  stafrófið	  (Copley,	  2010,	  bls.	  57).	  Um	  tveggja	  til	  þriggja	  ára	  aldur	  geta	  börn	  talið	  frá	  

einum	  upp	  í	  tíu	  og	  geta	  talið	  allt	  að	  sex	  hluti.	  Við	  fjögurra	  ára	  aldur	  eru	  þau	  farin	  að	  geta	  

talið	  upp	  í	  39	  og	  geta	  talið	  allt	  að	  fimmtán	  hluti.	  Við	  fimm	  ára	  aldur	  eru	  þau	  farina	  ð	  geta	  

talið	  upp	  í	  hundrað	  og	  geta	  talið	  allt	  að	  25	  hluti	  (Copley,	  2010,	  bls.	  57).	  Til	  þess	  að	  viðhalda	  

áhuga	  barnanna	  á	  talningu	  er	  mikilvægt	  að	  bjóða	  uppá	  áhugaverða	  hluti	  til	  þess	  að	  telja	  

og	  sjá	  til	  þess	  að	  það	  sé	  einhver	  tilgangur	  með	  talningunni.	  Besti	  árangurinn	  næst	  ef	  

tíminn	  er	  vel	  skipulagður,	  námsumhverfið	  er	  í	  senn	  örvandi	  og	  þroskandi	  og	  hlutunum	  

skipt	  reglulega	  út	  fyrir	  eitthvað	  nýtt	  sem	  krakkarnir	  hafa	  áhuga	  á	  hverju	  sinni	  (Tucker,	  

2005,	  bls.	  41-‐43).	  
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4.6 Athygli	  og	  eftirtekt	  

Styrkleikar	  barna	  liggja	  á	  mismunandi	  sviðum.	  Þau	  börn	  sem	  hafa	  áhuga	  á	  vísindum	  eru	  

gjarnan	  athugul	  og	  fylgjast	  gaumgæfilega	  með	  umhverfi	  sínu.	  Þau	  taka	  eftir	  breytingum	  

eins	  og	  því	  hvernig	  hlutir	  vaxa	  og	  hvernig	  líkaminn	  virkar.	  Þau	  eru	  forvitin	  og	  líta	  undir	  

steina,	  taka	  eftir	  fjölbreytileikanum	  í	  umhverfinu	  og	  hversu	  flókið	  það	  er.	  Þau	  eru	  oft	  mjög	  
áhugasöm	  um	  ákveðna	  hluti	  eins	  og	  til	  dæmis	  barn	  sem	  fer	  í	  sveitarferð	  og	  er	  staðráðið	  í	  

því	  að	  sjá	  ungann	  klekjast	  úr	  egginu	  (Gadzikowski.	  A.,	  2013,	  bls.	  36).	  

Það	  er	  ekki	  fyrr	  en	  á	  grunnskólaaldri	  sem	  flest	  börn	  hafa	  náð	  góðum	  tökum	  á	  athygli	  
sinni,	  þá	  sérstaklega	  með	  því	  að	  fylgjast	  með	  viðeigandi	  áherslum	  og	  hunsa	  það	  sem	  á	  ekki	  

við	  (Lightfoot,	  Cole	  og	  Cole,	  2013,	  bls.	  413).	  

4.7 Ýmis	  hugtök	  

Börn	  njóta	  góðs	  af	  því	  að	  fá	  tækifæri	  til	  að	  klifra	  í	  og	  úr	  kössum	  og	  á	  og	  kringum	  hluti.	  Það	  

að	  fara	  undir,	  yfir,	  kringum,	  gegnum,	  inní,	  uppá	  og	  út	  úr	  hlutum	  veitir	  þeim	  tækifæri	  til	  að	  

upplifa	  sjálfan	  sig	  í	  umhverfinu.	  Holukubbar,	  búkkar,	  spýtur	  og	  annað	  þvílíkt	  eru	  góður	  
efniviður	  fyrir	  börn	  til	  að	  byggja	  eitthvað	  sem	  er	  nógu	  stórt	  til	  að	  komast	  inní.	  Þannig	  geta	  

þau	  upplifað	  byggingar	  sínar	  frá	  ólíkum	  sjónarhornum	  (Copley.	  2010,	  bls.	  110).	  Kennarar	  

geta	  hjálpað	  börnum	  að	  læra	  hugtökin	  með	  því	  að	  spyrja	  ýmissa	  spurninga.	  Þar	  má	  nefna	  
spurninga	  eins	  og	  „Hvernig	  eru	  þessi	  form	  lík?”,	  „Afhverju	  er	  þetta	  form	  ekki	  ferningur?”,	  

„Hvar	  hefur	  þú	  séð	  svona	  form	  áður?”	  og	  “Getur	  þú	  sagt	  mér	  hvernig	  ég	  kemst	  inn	  í	  sal	  
héðan?”	  (Copley,	  2010,	  bls.	  109).	  	  

Þegar	  börnum	  eru	  veitt	  viðeigandi	  tækifæri	  til	  þess	  að	  skoða	  efni	  með	  öllum	  sínum	  

skilningarvitum	  þróa	  þau	  með	  sér	  mikilvægan	  skilning	  á	  stærðfræðilegu	  samhengi	  eins	  og	  

til	  dæmis	  meira/minna,	  langt/stutt,	  hratt/hægt	  auk	  þess	  sem	  þau	  eiga	  auðveldara	  með	  

einbeitingu,	  orðaforði	  þeirra	  eykst	  og	  þau	  vinna	  í	  samstarfi	  við	  aðra	  (Moomaw,	  S.	  og	  
Davis,	  J.A.,	  2013,	  bls.	  17).	  
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5 Hlutverk	  kennara	  

Hlutverk	  leikskólakennarans	  í	  stærðfræðinámi	  barna	  er	  margþætt	  og	  jafnan	  mismunandi	  

eftir	  aðstæðum,	  en	  það	  hvort	  um	  er	  að	  ræða	  hlutverk	  hans	  í	  leik	  barna	  eða	  námi	  virðist	  

skipta	  miklu	  máli	  þegar	  hlutverkið	  er	  ákvarðað.	  Algengt	  er	  að	  kennarar	  séu	  þeirrar	  

skoðunar	  að	  leikur	  barna	  eigi	  að	  vera	  þeirra	  eigin	  frumkvæði	  og	  áhugahvöt	  þeirra	  ráði	  
alfarið	  ferðinni.	  Þeir	  eigi	  ekki	  að	  skipta	  sér	  af	  leiknum	  þar	  sem	  þeir	  gætu	  skemmt	  leikinn	  

fyrir	  börnunum	  því	  skoðanir	  þeirra	  verði	  þá	  ríkjandi	  og	  börnin	  fái	  ekki	  að	  njóta	  sín	  á	  sínum	  

eigin	  forsendum.	  Hinsvegar	  er	  algengt	  að	  þegar	  um	  skipulagðar	  stundir	  er	  að	  ræða	  finnist	  
kennurum	  að	  þeir	  eigi	  að	  stýra	  og	  stjórna	  aðstæðum	  og	  er	  þá	  gengið	  út	  frá	  kennsluferlinu	  

sjálfu	  en	  ekki	  leiknum.	  Sú	  aðferð	  gæti	  þó	  virkað	  letjandi	  á	  bæði	  skapandi	  hugsun	  og	  

frumkvæði	  barnanna	  (Bryndís	  Garðarsdóttir,	  Guðbjörg	  Pálsdóttir	  og	  Hrafnhildur	  

Eiðsdóttir,	  2013,	  bls.	  40).	  

Þrátt	  fyrir	  að	  mismunandi	  sé	  hvert	  fólk	  telur	  hlutverk	  kennara	  vera	  þá	  eru	  flestir	  

sammála	  um	  að	  áhugasamir	  kennarar	  nái	  að	  öllu	  jöfnu	  betur	  til	  nemenda	  sinna.	  Sýnt	  

hefur	  verið	  fram	  á	  að	  smitandi	  áhugi	  kennara	  á	  námsefninu	  sem	  þeir	  kenna	  sé	  mjög	  
mikilvægur.	  Áhugi	  kennara	  birtist	  meðal	  annars	  þannig	  að	  hann	  sýnir	  viðfangsefninu	  
mikinn	  áhuga,	  það	  sést	  að	  hann	  hefur	  gaman	  af	  kennslunni	  og	  hann	  hlustar	  á	  og	  tekur	  

mark	  á	  nemendum	  sínum	  (Ingvar	  Sigurgeirsson,	  2013,	  bls.	  20).	  Virk	  hlustun	  er	  einnig	  
eitthvað	  sem	  mikilvægt	  er	  að	  kennarar	  tileinki	  sér	  en	  með	  henni	  er	  nemendum	  sýnt	  að	  

framlag	  þeirra	  sé	  mikilvægt	  og	  að	  tekið	  sé	  mark	  á	  þeim	  sem	  hvetur	  þá	  áfram.	  Með	  því	  að	  

beita	  virkri	  hlustun	  er	  kennarinn	  að	  sýna	  gott	  fordæmi	  og	  er	  fyrirmynd	  nemenda	  sinna	  en	  

mikilvægt	  er	  að	  nemendur	  læri	  að	  hlusta	  á	  og	  taka	  tillit	  til	  annarra	  (Ingvar,	  2013,	  bls.	  24).	  

Hlutverk	  kennarans	  er	  að	  fylgjast	  með	  og	  hlusta	  eftir	  því	  hverjar	  hugmyndir	  barnanna	  

eru	  og	  skapa	  hvetjandi	  námsaðstæður	  þar	  sem	  þau	  geta	  tekist	  á	  við	  stærðfræðileg	  

viðfangsefni.	  Börn	  á	  leikskólaaldri	  vinna	  með	  stærðfræði	  að	  einhverju	  leyti	  daglega,	  þrátt	  
fyrir	  að	  því	  sé	  ekki	  endilega	  gefinn	  gaumur	  í	  leikskólastarfinu.	  Það	  er	  því	  mikilvægt	  að	  

leikskólakennarinn	  hafi	  ákveðna	  grunnþekkingu	  á	  viðfangsefninu	  og	  sé	  meðvitaður	  um	  

hvað	  felst	  í	  stærðfræðinámi	  fyrir	  börn	  á	  þessum	  aldri	  svo	  hann	  geti	  gripið	  þau	  tækifæri	  
sem	  gefast	  í	  daglegu	  starfi	  leikskólans	  til	  að	  stuðla	  að	  auknum	  skilningi	  barnanna	  á	  

stærðfræðinni.	  Ekki	  er	  nóg	  að	  skapa	  aðstæður	  til	  náms	  heldur	  þurfa	  kennarar	  líka	  að	  

aðstoða	  börnin	  við	  að	  vinna	  úr	  hugmyndum	  sínum	  svo	  að	  þau	  geti	  tileinkað	  sér	  þessa	  nýju	  
vitneskju	  og	  aðlagað	  að	  fyrri	  hugmyndum	  sínum	  (Bryndís	  Garðarsdóttir	  o.fl.,	  2013,	  bls.	  43-‐

44).	  	  
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6 Námsumhverfi	  

Gott	  námsumhverfi	  eykur	  sjálfstæði	  og	  ánægju	  barna	  sem	  svo	  styður	  við	  allt	  sem	  

viðkemur	  námi	  og	  þroska	  þeirra	  (MacNaughton	  og	  Williams,	  2009,	  bls.	  11).	  Þess	  vegna	  er	  

mikilvægt	  að	  skipulag	  í	  leikskólum	  sé	  ekki	  alveg	  niður	  njörvað	  heldur	  sé	  í	  stöðugri	  

endurskoðun	  og	  þróist	  og	  taki	  breytingum	  í	  samræmi	  við	  þá	  einstaklinga	  sem	  þar	  eru	  
hverju	  sinni.	  

Þegar	  talað	  er	  um	  námsumhverfi	  barna	  er	  átt	  við	  allt	  það	  svæði	  sem	  börnin	  nýta	  í	  

leikskólastarfinu,	  húsnæði	  skólans	  bæði	  innandyra	  sem	  utan,	  búnaður	  hans,	  leiktæki	  og	  

nærumhverfi	  leikskólans.	  Það	  er	  margt	  sem	  taka	  þarf	  tillit	  til	  þegar	  þessi	  svæði	  eru	  

skipulögð	  en	  auk	  þess	  að	  vera	  öruggt,	  heilsumsamlegt,	  hvetjandi	  og	  aðlagandi	  fyrir	  börn	  
þá	  þarf	  að	  taka	  tillit	  til	  aldurs,	  reynslu,	  áhuga	  og	  þroska	  hvers	  barns	  fyrir	  sig	  (Aðalnámskrá	  

leikskóla,	  2011,	  bls.	  39).	  

Skipuleggja	  þarf	  svæði	  þar	  sem	  leikur	  og	  nám	  fara	  fram	  í	  litlum	  hópum,	  rými	  
þar	  sem	  börn	  geta	  verið	  í	  ró	  og	  næði,	  svæði	  þar	  sem	  börn	  geta	  leikið	  í	  stærri	  
hópum	  og	  rými	  þar	  sem	  svigrúm	  er	  fyrir	  fjölbreytta	  hreyfingu.	  Umhverfi	  
leikskóla	  þarf	  að	  vera	  sveigjanlegt	  þannig	  að	  börn	  geti	  nýtt	  það	  á	  ýmsa	  vegu	  og	  
farið	  frjálst	  frá	  einum	  stað	  til	  annars,	  fengið	  hugmyndir	  og	  nýtt	  efnivið	  sem	  þar	  
er	  að	  finna	  (Aðalnámskrá	  leikskóla,	  2011,	  bls.	  39).	  

Þegar	  staðsetning	  	  búnaðar	  er	  ákveðin	  er	  mikilvægt	  að	  hafa	  í	  huga	  að	  góð	  staðsetning	  
getur	  ein	  og	  sér	  haft	  hvetjandi	  áhrif	  á	  vitsmunalegan	  þroska	  barna	  en	  það	  að	  aðgengi	  að	  

búnaði	  sé	  gott	  hvetur	  börn	  til	  að	  efla	  færni	  sína	  í	  þrautalausnum	  sem	  eru	  eitt	  af	  undir-‐

stöðuatriðum	  náms	  í	  stærðfræði,	  vísindum	  og	  listum	  (MacNaughton	  og	  Williams,	  bls.	  11).	  

	  Til	  þess	  að	  hjálpa	  börnum	  að	  tileinka	  sér	  hugtök	  og	  tákn	  stærðfræðinnar	  er	  mikilvægt	  

að	  hafa	  þau	  sýnileg	  í	  umhverfi	  þeirra.	  Þetta	  er	  til	  dæmis	  hægt	  að	  gera	  með	  því	  að	  hengja	  

tölustafina	  uppá	  vegg	  inná	  deild	  og	  helst	  í	  augnhæð	  barnanna	  svo	  þau	  geti	  skoðað	  þá	  og	  
kynnst	  því	  hvernig	  númerakerfið	  virkar.	  	  Hægt	  er	  að	  útfæra	  þetta	  á	  marga	  vegu	  og	  væri	  til	  

dæmis	  hægt	  að	  samtvinna	  tölustafi	  einhverjum	  teiknimynda-‐persónum	  eða	  öðru	  sem	  

börnunum	  finnst	  áhugavert	  (Tucker,	  2005,	  bls.	  17-‐18).	  Einnig	  er	  gott	  að	  hafa	  í	  huga	  að	  
daglegt	  umhverfi	  okkar	  er	  oftar	  en	  ekki	  stútfullt	  af	  óskipulögðum	  tækifærum	  til	  

stærðfræðináms	  og	  má	  þar	  nefna	  að	  umhverfis	  okkur	  er	  fjöldinn	  allur	  af	  formum	  sem	  

hægt	  er	  að	  skoða.	  Hægt	  er	  að	  skoða,	  teikna	  og	  herma	  eftir	  formunum	  sem	  finnast	  allt	  í	  
kringum	  okkur	  en	  þau	  geta	  til	  dæmis	  leynst	  í	  byggingum,	  plöntum,	  mynstrinu	  í	  

múrsteinunum	  og	  mörgu	  fleiru	  (Tucker,	  2005,	  bls.	  84). 
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7 Lokaorð	  

Eftir	  gerð	  þessarar	  greinagerðar	  erum	  við	  sannfærðar	  um	  það	  að	  notagildi	  leikja	  í	  

stærðfræðikennslu	  með	  börnum	  sé	  mjög	  mikið	  og	  að	  kennslufræðilegur	  leikur	  sé	  aðferð	  

sem	  við	  munum	  nýta	  í	  okkar	  starfi	  í	  leikskóla.	  Hlutverk	  kennarans	  skiptir	  miklu	  máli	  og	  það	  

að	  vera	  meðvitaður	  um	  þau	  tækifæri	  sem	  gefast	  í	  daglegu	  starfi	  leikskólans	  til	  þess	  að	  
fjalla	  um	  stærðfræði.	  Einnig	  fannst	  okkur	  áhugavert	  hvað	  umhverfið	  getur	  haft	  mikil	  áhrif	  

á	  nám	  barna	  og	  teljum	  því	  mikilvægt	  að	  skipuleggja	  það	  með	  þarfir	  barnanna	  að	  

leiðarljósi.	  

Það	  að	  vera	  meðvitaður	  um	  það	  stærðfræðinám	  sem	  á	  sér	  stað	  í	  leikskóla	  felur	  meðal	  

annars	  í	  sér	  að	  vita	  hvaða	  atriði	  er	  hægt	  að	  þjálfa	  með	  börnum	  á	  þessum	  aldri	  og	  hvernig	  
best	  er	  að	  vinna	  með	  þau.	  	  

Hugmyndabankinn	  var	  það	  sem	  við	  lögðum	  upp	  með	  að	  gera	  og	  er	  hann	  í	  raun	  
ástæða	  þess	  að	  við	  ákváðum	  að	  fjalla	  um	  þetta	  viðfangsefni.	  Spil	  eru	  eitthvað	  sem	  hefur	  

fangað	  huga	  okkar	  frá	  barnsaldri	  og	  eru	  eitthvað	  sem	  við	  höfum	  mjög	  gaman	  af	  enn	  þann	  

dag	  í	  dag.	  Sjálfar	  höfðum	  við	  hinsvegar	  ekki	  gert	  okkur	  grein	  fyrir	  því	  að	  hægt	  sé	  að	  nota	  
spil	  að	  svo	  miklu	  leyti	  til	  að	  kenna	  börnum	  hina	  ýmsu	  hluti	  eins	  og	  til	  dæmis	  stærðfræði.	  

Það	  kom	  okkur	  því	  skemmtilega	  á	  óvart	  þegar	  við	  sátum	  áfanga	  hér	  í	  skólanum	  sem	  
fjallaði	  mikið	  um	  stærðfræði	  hvað	  hægt	  væri	  að	  kenna	  hana	  með	  skemmtilegum	  og	  
ólíkum	  leiðum.	  

Okkur	  hefur	  fundist	  stærðfræði	  vera	  eitthvað	  sem	  ekki	  er	  veitt	  nægilega	  mikil	  athygli	  í	  

leikskólastarfi	  en	  þrátt	  fyrir	  að	  unnið	  sé	  með	  vissa	  þætti	  stærðfræðinnar	  eru	  einhver	  atriði	  

sem	  virðast	  sitja	  á	  hakanum.	  Við	  vonum	  að	  hugmyndabankinn	  muni	  nýtast	  einhverjum	  til	  
að	  bæta	  stærðfræðinni	  markvissar	  inn	  í	  starf	  sitt	  og	  þar	  með	  inn	  í	  líf	  barnanna	  á	  

leikskólanum.	  	  
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