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Útdráttur 

 

Í þessari ritgerð skoðum við hvort opinn efniviður geti stuðlað að sjálfsprottnu 

stærðfræðinámi. Til þess að komast að því veltum við fyrir okkur skilgreiningum á óformlegu 

námi sem einnig hefur verið skilgreint sem sjálfsprottið nám og skoðum hvernig ung börn 

temja sér stærðfræðileg hugtök snemma á ævinni. Þar sem við viljum gjarnan nýta náttúruna 

til stærðfræðináms og ekki síst leikskólalóðir, fjöllum við einnig um útinám, hvernig hægt er 

að nýta opinn efnivið og hvaða hlutverki hann gegnir í leik barna. 

Við lögðum opinn efnivið fyrir nokkur 5-6 ára leikskólabörn á leikskólanum Óskalandi í 

Hveragerði. Á meðan börnin léku sér og unnu með efniviðinn fylgdumst við með og skráðum 

niður það sem við sáum og heyrðum, tókum ljósmyndir og myndbönd á síma og dróna. 

Skráningaraðferðin sem stuðst var við nefnist uppeldisfræðileg skráning, en það er leið til 

þess að gera nám og námsferli leikskólabarna sýnilegt.  

Eftir að hafa ígrundað þessar skráningar er niðurstaða okkar sú að opinn efniviður geti 

stuðlað að sjálfsprottnu stærðfræðinámi. 

 

 

Abstract 
 

 

In this dissertation we will examine whether open ended material can encourage 

mathematical informal learning. We will examine definitions of informal learning and how 

young children practice mathematical concepts in early age. Since we like to use the nature as 

part of mathematical learning, as well as preschool playgrounds, we will also discuss outside 

learning, how to use open ended material and its value in children’s play.  

We presented open material to a few children at the age of 5-6 at the preschool Óskaland in 

Hveragerði. While the children were playing and working with the material, we observed and 

documented what we saw and heard, took photographs and videos using a mobile phone and 

a drone. The method of documentation used was pedagogical documentation which is a way 

of making preschool children’s learning and learning process observable. 

After having examined the data collected our conclusion is that open material can in fact 

encourage informal learning.  
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1. Inngangur 
 

Í þessari ritgerð skoðum við hvernig opinn efniviður getur nýst við útikennslu eða útinám og 

hvort eða hvernig hann geti stuðlað að sjálfsprottnu stærðfræðinámi. Segja má að ástæðan 

fyrir vali okkar á umfjöllunarefni sé fjórþætt; okkur finnst fara lítið fyrir umræðu um 

sjálfsprottið nám; teljum mikilvægt að gera nám leikskólabarna sýnilegt; að leggja megi meiri 

áherslu á stærðfræði á fyrsta skólastiginu, það er í leikskólum; og að vinna megi meira með 

opinn efnivið, ekki síst á leikskólalóðum þar sem börn eyða mörgum klukkustundum í viku 

hverri, allan ársins hring. Við sáum strax fyrir okkur að gaman gæti verið að gera 

nokkurskonar tilraun eða verkefni með opinn efnivið, þannig að við gætum fylgst með því 

hvort hann gæti stutt við sjálfsprottið stærðfræðinám. Það varð úr og hófumst við handa við 

að safna að okkur ýmiss konar efniviði. Það ferli gekk vel, farið eftir steinum niður í fjöru, 

frárennslisrör söguð eftir endilöngu og trjástofnar, trjáplattar og greinar sóttar upp að 

Reykjum. Annan búnað eins og sullukar, pappahólka og köngla, fengum við í leikskólanum 

Óskalandi í Hveragerði, sem og alla aðstöðu. Þá var bara eftir að hafa samband við foreldra 

um að fá nokkur börn með okkur í þetta verkefni, en það reyndist auðsótt og sex börn tóku 

ákvörðun um að taka þátt í þessu verkefni með okkur.     

 Við lögðum upp með vinnutitilinn „Hugmyndir sem stuðla að sjálfsprottnu 

stærðfræðinámi“ sem þróaðist svo yfir í „ Getur opinn efniviður stutt við sjálfsprottið 

stærðfræðinám?“ Þegar kom svo að nánari útfærslu sáum við að við yrðum að skrá allt niður, 

hvernig börnin myndu bregðast við efniviðnum, hvað þau segðu og hvort við merktum það á 

einhvern hátt að þau tengdu við stærðfræði eða hvort efniviðurinn styddi yfir höfuð við 

sjálfsprottið nám. Eftir að hafa íhugað þetta með skráningar, ákváðum við að styðjast við 

skráningaraðferð er nefnist uppeldisfræðilegar skráningar (e. pedagogical documentation) og 

skrá nótur, taka ljósmyndir og myndbönd á síma og dróna. Þannig myndum við geta skoðað 

og ígrundað allt ferlið að verkefninu loknu og gert það sýnilegt.    

 Nú stóðum við frammi fyrir því að þurfa að fara að velta ýmsum hugtökum ítarlega 

fyrir okkur, eins og; sjálfsprottnu námi; stærðfræði, opnum efniviði og uppeldisfræðilegum 

skráningum. Allt tengist þetta leikskóla og leikskólastarfi og teljum við þetta afar mikilvæg 

hugtök sem vert er að gefa gaum.        

 Við munum leitast við að skilgreina þessi hugtök hér á eftir, en ritgerðin er þannig 

uppbyggð að við byrjum á því að fjalla um sjálfsprottið nám, hvernig það hefur verið 

skilgreint, hvernig það birtist í daglegu lífi barna og hvernig styðja megi betur við það í 

leikskólum. Að þeirri umfjöllun lokinni snúum við okkur að stærðfræði og stærðfræðinámi 
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leikskólabarna og veltum fyrir okkur hvernig stærðfræði getur birst í leik og með hvaða hætti 

sé hægt að styðja við sjálfsprottið stærðfræðinám. Þá tökum við fyrir opinn efnivið, sem er 

allt umlykjandi, en víða vannýttur. Við skoðum hvað hugtakið felur í sér og hvernig opinn 

efniviður getur stuðlað að námi og þroska barna.       

 Eftir fræðilega umfjöllun um þessi hugtök; sjálfsprottið nám, stærðfræði; opinn 

efnivið og útinám, er komið að kafla um aðferðir. Í aðferðakafla er farið yfir helstu atriði er 

varða undirbúning og framkvæmd á verklegum hluta, auk fræðilegrar umfjöllunar á 

uppeldisfræðilegum skráningum, en það er skráningaraðferð sem gerir kennurum kleift að 

gera nám og námsferli leikskólabarna sýnilegt (Rinaldi, 2006, bls. 16). Að því loknu birtum 

við safn skráninga úr verklegum þætti þar sem við buðum sex börnum að leika sér og vinna 

með opinn efnivið af ýmsu tagi, til að mynda; trjástofna; trjáplatta, pappahólka, köngla, vatn 

og sand. Þar sem börnin fengu engin fyrirmæli, höfðu þau frjálsar hendur með það hvað þau 

vildu gera með efniviðinn og byggðu því vinnu sína á eigin hugmyndum. Við höfðum sett 

efniviðinn upp í þrjár stöðvar og undirbúið okkur fyrir skráningar, þannig að við vorum 

tilbúnar til að fylgjast vel með og hlusta eftir því hvort hægt væri að merkja eitthvert 

sjálfsprottið stærðfræðinám í gegnum leik barnanna. Í lok hverrar stöðvar ígrundum við 

aðeins skráningar og í lokaumræðum leitumst við svo við að svara því hvort að opinn 

efniviður geti stutt við sjálfsprottið stærðfræðinám.       

 Í viðauka með ritgerðinni fylgir svo slóð á heimasíðu þar sem hægt er að sjá 

hugmyndir barnanna í sambandi við vinnu með opinn efnivið, myndaskráningu, það er 

ljósmyndir og myndbandsupptökur ásamt fræðum. 
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2. Sjálfsprottið nám 
 

Í þessum kafla er fjallað um óformlegt nám og skilgreiningar á formlegu og óformlegu námi. 

Hér verður stuðst við skilgreiningu Colley, Hodkinson og Malcolm (2002, bls. 14) á 

hugtakinu óformlegt nám (e. non-formal learning). Þau segja að á meðan formlegt nám (e. 

formal learning) sé skipulagt af kennara, geti óformlegt nám farið fram hvar og hvenær sem 

er, geti jafnvel verið ósýnilegt án alls skipulags og bundið aðstæðum þannig að einstaklingur 

eða nemandi stýri námsferlinu og læri af reynslunni. Þau vilja þó meina að óformlegt nám 

geti alveg átt sér stað innan formlegra skólastofnana og öfugt. 

Hugtök eins og formlegt og óformlegt nám hafa verið nokkuð áberandi í 

menntaumræðu undanfarinna ára og fræðimenn velt því fyrir sér hvernig best sé að skilgreina 

þessar mismunandi námsaðferðir og jafnvel sett fram þá skilgreiningu að formlegt nám eigi 

sér eingöngu stað innan skólastofu og að allt annað nám teljist óformlegt. Eshach (2007, bls. 

172-173) fellst ekki á þá einföldu skilgreiningu og vill meina að nám utan veggja skóla geti 

ýmist verið óformlegt eða hálf-formlegt og tekur heimsóknir á söfn sem dæmi. Ef kennarar 

skipuleggi safnaheimsókn með ákveðin námsmarkmið í huga og leggi jafnvel verkefni fyrir í 

tengslum við það, vill hann tala um hálf-formlegt nám. Hinsvegar sé hægt að fara á söfn án 

nokkurra námsmarkmiða eða verkefna, en þá sé um óformlegt nám að ræða. Hann telur 

mikilvægt að auka við vitneskju og dýpka skilning á því námi er börn öðlast fyrir utan 

skólastofuna, svo sem á heimilum, leikvöllum, í vettvangsferðum og víðar og vill jafnframt 

leggja áherslu á að nám innan og utan skóla verði fléttað betur saman, hvort sem um ræðir 

formlegt, hálfformlegt eða óformlegt nám (Eshach, 2007, bls. 188).  

Kolbrún Þ. Pálsdóttir (2014, bls. 83; 2016, bls. 3-4) vill styðjast við ofangreinda 

skilgreiningu Colley, Hodkinson og Malcolm á óformlegu námi, að það byggi á sveigjanleika 

og frelsi þess sem lærir og að einstaklingur læri með einum eða öðrum hætti af reynslu sinni. 

Hún kýs að kalla þessa námsaðferð sjálfsprottið nám. Þrátt fyrir að Kolbrún vilji meina að 

börn beiti jafnt formlegum, sem óformlegum leiðum við að tileinka sér hæfni og þekkingu og 

vilji ekki stilla formlegu og óformlegu námi upp sem andstæðum, gagnrýnir hún formhyggju 

menntakerfisins, þar sem aðaláherslan er lögð á afrakstur náms, að hann sé sýnilegur, 

mælanlegur og fyrirfram skilgreindur. Hún telur því formhyggjuna geta verið ástæðu þess að 

óformlegt eða sjálfsprottið nám fái gjarnan of lítið vægi. Því hefur jafnframt verið haldið 

fram að ef áherslan er fyrst og fremst lögð á formlega fræðslu, fremur en eiginlega menntun, 

séu líkur á því að menntun geti farið fyrir ofan garð og neðan og jafnvel verið afmenntandi 

(Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2015, bls. 6; Páll Skúlason, 1987b, bls. 305).    
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Í fræðigreinum og rannsóknum má þó æ oftar sjá umfjöllun um sjálfsprottið nám, hvar og 

hvernig það eigi sér stað og hvernig best sé að skilgreina það. Kolbrún Þ. Pálsdóttir (2016, 

bls. 3 og 5) færir rök fyrir því hversu óformlegt eða sjálfsprottið nám sé ríkur þáttur í 

menntun og mikilvægt fyrir þær sakir að það efli þátttöku barna og leiði jafnvel til þess að 

frumkvæði þeirra og áhugi stýri námsferlinu.  

Í því samhengi tengja margir við leikinn, en leikur er almennt talinn mikilvægur 

þáttur í sambandi við menntun og þroska barna, þrátt fyrir ólíkar kenningar og skilgreiningar, 

og eins og segir í Aðalnámskrá leikskóla, er leikur álitinn sjálfsprottinn og börnum 

eðlislægur. Þegar börn leika sér á eigin forsendum og af fúsum og frjálsum vilja, getur það 

leitt til skilnings og nýrrar þekkingar. Þannig mætti því álykta að af sjálfsprottnum leik leiddi 

sjálfsprottið nám, en þar sem nám verður ekki til í tómarúmi, er mikilvægt að efniviður og 

aðstæður í leikskólum séu margbreytilegar og hvetjandi, þannig að börn finni sig knúin til 

þess að kanna og rannsaka og tjá sig á mismunandi vegu (Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls. 3; 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 37 og 40). 

 

2.1 Sjálfsprottinn leikur 

 

Í leikskólum er leikur þungamiðja alls leikskólastarfs og talinn meginnámsleið barna 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 37), enda hafa rannsóknir sýnt fram á að 

þegar börn leika sér, séu þau jafnframt að skapa þekkingu (Samuelsson og Carlsson, 2008, 

bls. 627). Ekki eru þó allir sammála um að nám eigi sér frekar stað þegar börn leika sér 

alfarið í frjálsum og sjálfsprottnum leik, fremur en þegar kennarar styðja við eða jafnvel stýra 

leik. Uppeldisfrömuðurinn John Dewey (2000a, bls. 317) hélt því fram að leikurinn ætti að 

vera sprottinn af náttúrulegri hvöt og áhuga barna, en talar jafnframt um að aðkoma kennara 

að leik megi hvorki vera of mikil né of lítil, því fín lína geti verið á milli þess að ná að örva 

hugsun barna, og þess að kæfa hugsanir þeirra. Dewey lagði einnig mikla áherslu á að börn 

væru virkir og skapandi þátttakendur í sínu námi og að allt nám byggði á reynslu og áhuga 

hvers og eins, eða eins og hann orðaði það „learning by doing“ (Dewey, 2000b, bls. 6, 15-

16). Þrátt fyrir að leikskólakennarar skuli, samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla, sjá til þess að 

börn fái tækifæri til að afla sér þekkingar og leikni, ekki síst í gegnum sjálfsprottinn leik, 

verður það ávallt að vera á forsendum barnanna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 11 og 37). Mikilvægt er að kennarar gefi sköpunarkrafti barna nægjanlegt rými og 

leggi áherslu á val, frumkvæði og ígrundun, í stað þess að skipuleggja starf og leik það mikið 

að ekki sé lengur um sjálfsprottinn leik né nám að ræða og að börnin fái ekki að skapa sína 
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eigin menningu (Jóhanna Einarsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2011, bls. 3; Jóhanna 

Einarsdóttir, 2010, bls. 11-12). Þetta styður við þær hugmyndir hér að framan að óformlegt 

nám virki þátttöku barna sem verður til þess að áhugi þeirra stýri námsferlinu.  

Segja má að nám leikskólabarna byggi á þátttöku þeirra í daglegu lífi og rímar það við 

orð Dewey, þar sem hann segir: „Ég trúi því að hin eina sanna menntun komi með því að 

hæfileikar barnsins eru örvaðir með kröfum þeirra félagslegu aðstæðna sem það er í“ 

(Dewey, 2010, bls. 169). Þegar börn leika sér í sjálfsprottnum leik, byggja þau fyrst og fremst 

á reynslu sinni og æfa ýmis atriði úr daglegu lífi. Sköpunargleðin ræður oft ríkjum og börnin 

finna hæfileikum sínum farveg og njóta sín ýmist sem einstaklingar eða sem hluti af heild. Ef 

börn eiga að upplifa sig sem hluta af heild, er mikilvægt að þau læri á og skilji umhverfi sitt, 

að þau fái tækifæri til þess að þróa félagsleg tengsl við önnur börn, þannig að þau geti sett 

fram sínar eigin hugmyndir en jafnframt skilið sjónarmið annarra (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 22 og 37). 

Sjálfsprottinn leikur býður upp á þjálfun í allri þessari færni, ekki síst þykjustu eða 

hlutverkaleikurinn, sem margir telja mikilvægastan allra leikja. Vygotsky (1978, bls. 92-96) 

er einn þeirra sem lagt hefur mikla áherslu á hlutverkaleikinn, leik leikjanna, eins og hann 

hefur verið kallaður. Hann taldi leikinn vera ríkjandi athöfn í leikskólum og vera mikilvægan 

áhrifaþátt í þroska barna og að leikur hefði alltaf tilgang. Vygotsky sagði leikinn vera 

sjálfstjáningu barna og leið þeirra til þroska og þekkingar og lagði áherslu á að börn fengju 

tækifæri til þess að æfa færni sína, hvort sem það snýr að félagsþroska, málþroska eða 

tilfinningaþroska barna. 

Vygotsky (1978, bls. 93 og 101-103) kom fram með kenningu um að félagsleg 

samskipti væru afar mikilvæg þegar kæmi að námi og lagði áherslu á að nám og þroski ynnu 

saman. Hann sagði að í leik væru tákn og orð leið barna til að eiga í félagslegum samskiptum 

og að í hlutverkaleikjum lærðu börn félagslegar reglur sem nýttust þeim í samfélaginu öllu. 

Þetta kemur heim og saman við það sem kemur fram hjá Frost, Wortham og Reifel (2008, 

bls. 109), að börn læri margt í félagslegum leikjum, eins og það að tileinka sér hlutverk, 

ýmsar samskiptareglur og fleira. 

Vygotsky (1978, bls. 93 og 102-103) telur þörf barna til leiks tengjast ýmsum þörfum 

og löngunum sem þau fá uppfyllt við ímyndaðar aðstæður í heimi leiksins og að leikurinn 

bjóði upp á fjölda aðstæðna fyrir tileinkun nýrrar færni, þannig að mikil þekkingarmyndun 

geti átt sér stað og þar af leiðandi geti leikurinn einnig verið uppspretta fyrir áframhaldandi 

þroska. Hann setti fram kenningu um svæði mögulegs þroska, sem hann skipti í þrennt; 

núverandi getu barns, svæði mögulegs þroska og svæði utan mögulegs þroska. Með það í 
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huga að börn leiki sér alltaf á hæsta svæði mögulegs þroska, það er aðeins fyrir ofan eigin 

getu, sé hægt að fylgjast með hvaða þekkingu og færni barnið hefur og hvernig það prófar sig 

áfram og tileinkar sér nýja færni (Vygotsky, 1978, bls. 79-87 og 90). 

Viðhorf kennara og sýn á nám barna skiptir máli í þessu samhengi, hvort þeir beri 

virðingu fyrir hugmyndum og áformum barnanna og styðji þar með við leik og nám þeirra. 

Eins og fram kemur í Aðalnámskrá leikskóla getur leikur líka verið nýttur sem leið að 

ákveðnum námsmarkmiðum en þar með er leikurinn orðinn kennslufræðilegur (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2010, bls. 4-5 og 12; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 37). 

Þar sem mikil áhersla er lögð á að kennarar komi að leik barna, er sú hætta fyrir hendi 

að aðaláherslan verði lögð á námsmarkmiðin og þar með sé ekki lengur hægt að tala um 

sjálfsprottinn leik, heldur kennarastýrðan leik. Í leik og námi barna er því mikilvægt að huga 

að ákveðnu jafnvægi, að íhlutun kennara verði ekki það mikil að það hamli því að börnin fái 

tækifæri til að kanna og finna lausnir á sínum forsendum (Bryndís Garðarsdóttir og Guðbjörg 

Pálsdóttir, 2010, bls. 3; Jóhanna Einarsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2011, bls. 14). 

Samkvæmt nýlegri rannsókn, þar sem hlutverk kennara í leik var skoðað út frá 

sjónarhorni barna, kemur fram að kennarar eru oftar áhorfendur að leik en þátttakendur. 

Börnin höfðu misjafna skoðun á hlutverki kennara, þau sem voru leiðandi í leik, fannst að 

kennarar myndu skemma leikinn, en hin sóttust eftir nærveru kennara. Út frá þessum 

niðurstöðum, það er hugmyndum barnanna, getur verið mikilvægt að fylgjast með stöðu 

þeirra í barnahópnum og ígrunda vel hlutverk kennara í leik barna (Sara M. Ólafsdóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir, 2017, bls. 1). Bryndís Garðarsdóttir og Guðbjörg Pálsdóttir (2010, bls. 

6), lýsa því hvernig kennarar veltu fyrir sér hvernig þeir gætu örvað börn til ákveðinna 

athugana í gegnum leik, án þess að leikurinn hætti að vera á forsendum barnanna. 

Kennararnir leituðu leiða til að tryggja að börn hefðu tækifæri til að leika sér, kanna og finna 

lausnir, þrátt fyrir að kennarar hefðu frumkvæði eða stýrðu leik á einhvern hátt. Þeir komust 

að því að íhlutun kennara í leik hafði áhrif á hvernig leikur þróaðist. Þegar stýring kennara 

varð of mikil, að mati barnanna, misstu þau áhugann, líklega vegna þess að þá var leikurinn 

hættur að vera sjálfsprottinn. Þrátt fyrir að kveikjan í frjálsum leik komi frá börnunum 

sjálfum og þau þrói og dýpki leikinn út frá sinni reynslu er þó afar mikilvægt að kennarar 

fylgist vel með, séu vakandi fyrir áhuga barna og spyrji opinna spurninga, hlusti eftir því 

hvað börn eru að fást við og reyni að átta sig á því hvernig þau hugsa og skilja hlutina. 

Þannig geta þeir stutt við fróðleiksþorsta og nám barna og séð þeim fyrir hvetjandi efniviði 

sem hæfir þroska þeirra. Einnig er mikilvægt að kennarar sjái til þess að börn fái gott rými, 
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nægan og samfelldan tíma í leik og ekki síst, að styðja við sjálfsprottnar athafnir og áhuga 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 38 og 44).  

Þar sem leikur er ríkjandi athöfn í leikskólum, gefst kennurum flesta daga tækifæri til 

þess að fylgjast með hvernig börn læra í gegnum leik, til dæmis hvernig þau vinna og auka 

við stærðfræðiþekkingu sína. Ef einhverskonar skráningar eru notaðar er hægt að skoða ferlið 

í góðu samhengi. Meðal annars er hægt að fylgjast með og skoða hvernig börn vinna með 

form, línur, munstur, flokkun og hvort þau átti sig á lengd, hæð, magni, tíma og hugtökum 

sem snúa að staðsetningu (Reikerås, 2008, bls. 32, 36 og 39). Hér á eftir verður fjallað nánar 

um stærðfræðinám í leikskólum. 
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3. Stærðfræði 
 

Stærðfræði er mikilvægur hluti af menningu heimsins og hefur áhrif á hvernig við sköpum 

merkingu og öðlumst skilning á náttúru og samfélagi og tilgangurinn með því að læra hinar 

fjölmörgu aðferðir stærðfræðinnar, er að byggja upp hæfileika til að nota stærðfræði á 

fjölbreyttan hátt (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 208-209). Við notum til 

dæmis tölur í daglegu lífi til þess að skipuleggja og eiga í samskiptum.  

Stærðfræðileg þekking er grundvöllur þeirrar hæfni að geta rökstutt, framkvæmt og 

tekið afstöðu til hinna ýmsu mála, hvort sem börn eða fullorðnir eiga í hlut. Það er því 

mikilvægt að innleiða stærðfræðiþekkingu á fyrstu árum ævinnar og að börn kynnist 

stærðfræði á jákvæðan hátt, þar sem viðhorf þeirra til stærðfræðinnar byggir fyrst og fremst á 

þeirra eigin reynslu (Jahr og Øgaard, 2006, bls. 14). Stærðfræði getur hjálpað börnum að 

leysa úr ýmsum vandamálum og hefur jákvæð áhrif á ímyndunarafl, forvitni og hugvit sem 

hefur áhrif á framtíð þeirra, þá sérstaklega hvað varðar skólagöngu (NAEYC, 2010, bls 4). 

Mikilvægt er að styðja við forvitni og vangaveltur barna og hvetja til vísindalegrar hugsunar, 

þannig að börn sjái tengsl, orsök og afleiðingu og styrki skilning sinn á hinum ýmsu 

hugmyndum og hugtökum. Strax eftir fæðingu beita börn ýmsum aðferðum við að kanna 

umhverfi sitt. Þau horfa, hlusta, snerta, handleika, flokka, rannsaka og draga ályktanir. Ung 

börn læra þó mest í gagnvirkum samskiptum við umhverfi sitt. Í öllu starfi er mikilvægt að 

byggja á reynslu barna af umhverfinu svo þau nái að tengja og aðstæður skapist fyrir nýja 

reynslu. Gott er að spyrja þau opinna spurninga sem vekur þau til umhugsunar um samhengi 

ýmissa fyrirbæra í nánasta umhverfi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 44). 

Bókstafleg stærðfræðikennsla fer sjaldnast fram í leikskóla en unnið er með 

stærðfræði á margan hátt og grunnur lagður að áframhaldandi námi barna. Í leikskóla er lögð 

áhersla á leik og leikgleði, og eins og með annað nám þar, er ekki byggt á erfiðum 

staðreyndum og alvarleika, heldur lögð áhersla á að börn öðlist jákvæða upplifun af öllu námi 

og langi til að læra meira (Reikerås, 2008, bls. 10 og 45). Börn læra að flokka, vinna með 

mynstur, telja, leita lausna og vinna með mörg undirstöðuatriði stærðfræðinnar án þess þó að 

nota formúlur eða reikningsaðferðir. Því er hægt að segja að stærðfræði sé náttúrulegur og 

nauðsynlegur þáttur í öllum leik barna, til dæmis í sambandi við jafnvægi, samhengi, röð og 

fleira. Í gegnum leik, reynslu og daglegar athafnir eru börn því að útvíkka skilning sinn á 

ýmsu er tengist stærðfræði (Reikerås, 2008, bls. 8). 

Framan af nota leikskólabörn hlutbundnar aðferðir og nýta sér ýmis líkön, eins og 

fingur, hluti og ýmiss konar skýringarmyndir, en smátt og smátt þróast skilningur og færni, 
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börn öðlast nýja sýn og fara að nota þróaðri aðferðir (Jónína Vala Kristinsdóttir, 2006, bls. 

47).  

Í ljósi þess að leikur er aðalnámsleið ungra barna og stærðfræðinám fer að miklu leyti 

fram í gegnum leik, er mikilvægt að börn fái góðan og samfelldan tíma fyrir leik og aðgang 

að fjölbreyttum efniviði. Opinn efniviður eins og kubbar af ýmsum stærðum og gerðum er 

algengur efniviður í leikskólum og frjáls og sjálfsprottinn byggingarleikur talinn geta eflt 

skilning barna á fjölbreyttum stærðfræðilegum viðfangsefnum (Bryndís Garðarsdóttir og 

Guðbjörg Pálsdóttir, 2010, bls. 1). Hlutverkaleikur býður líka upp á ýmis tækifæri til að 

þjálfa og efla skilning á stærðfræði, ekki síst búðarleikur. Í búðarleik æfa börn ýmsa þætti, 

þau læra að þekkja tölustafi, þau þurfa að nota töluorð, para saman og fleira, þau fara að átta 

sig á ýmsum hugtökum eins og, margir, fleiri, fáir, færri, minni og talnaskilningur eykst 

(Reikerås, 2008, bls. 15-17).  

Leikskólabörn læra mikla stærðfræði í gegnum leik, en þau læra hana einnig í gegnum 

ýmsar daglegar athafnir, svo sem í fataherbergi, þegar þau leggja á borð, skera ávexti, skoða 

bækur og syngja lög þar sem talning eða fjöldi kemur við sögu (Reikerås, 2008, bls. 46-49). 

Stærðfræðileg þróun á sér ekki endilega stað hjá börnum þótt þau leiki sér, en í leik eru 

hinsvegar margvísleg tækifæri sem börn fá til þess að þróa stærðfræðiskilning. Þá er 

mikilvægt að kennarar og aðrir umsjáraðilar fylgi leik barna eftir og spyrji opinna spurninga 

sem börn geta velt vöngum yfir og ígrundað. Þetta geta til dæmis verið spurningar um 

stærðfræðileg viðfangsefni sem koma upp í leik barna, en þannig geta þau íhugað 

viðfangsefnin og tileinkað sér þekkingu í kjölfarið. (NAEYC, 2010, bls. 8).  

Að læra stærðfræði í gegnum leik hefur ýmsa kosti, því leikur og stærðfræði vinna vel 

saman og eins og Kate Tucker (2005, bls. 6) vill meina, þarf stærðfræði að hafa tilgang og 

því getur leikurinn verið góður vettvangur til að leggja inn stærðfræðileg hugtök. Hún telur 

að með því sé stærðfræðin sett upp í þroskandi samhengi þar sem tími gefist fyrir 

endurtekningar og þjálfun, sem gerir börn sterkari á velli. 

 Mikilvægur eiginleiki og undirstaða góðrar stærðfræðikunnáttu er að geta leyst ýmis 

verkefni eða viðfangsefni hvort sem er í daglegu lífi eða námi. Því er gott að leggja áherslu á 

lausnaleit bæði hvað varðar kennsluaðferðir og kennsluefni í stærðfræði. Í daglegu lífi fá börn 

oft tækifæri til að leita lausna, til dæmis þegar þau þurfa að skipta einhverju á milli sín. 

Þannig öðlast þau skilning á því hvernig hægt er að skipta þannig að allir fái jafn mikið eða á 

annan sanngjarnan hátt. Oft eru þeir fullorðnu fljótir á sér í sambandi við að leysa hin ýmsu 

mál fyrir börn. Þó þeir vilji vel með því, taka þeir ákveðið lærdómstækifæri frá börnum. Það 

er afar mikilvægt að börn fái tækifæri til þess að treysta á eigin hugsun og leysa þrautir með 
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sínum eigin aðferðum, en þannig þróa þau lausnaleiðir út frá sinni eigin reynslu og 

þroskastigi (Copley, 2010, bls 31-32; Jónína Vala Kristinsdóttir, 2004, bls. 4-10; Jónína Vala 

Kristinsdóttir, 2006, bls. 45 og 47). Til að ná fram ígrundaðri hugsun með þjálfun hugsunar, 

ekki kennslu hugsunar sagði John Dewey (2000a, bls. 6) að það þyrfti að mynda góðar 

hugsanavenjur og þær gætu einungis myndast með námi í verki, skipulegri og samfelldri 

vinnu við að leysa ýmis verkefni sem reyna á hugsun og skilning. Hann hélt því einnig fram 

að til væri tvennskonar frelsi, innra og ytra frelsi. Ytra frelsið er hreyfingafrelsi sem tengist 

líkamlegum athöfnum, en innra frelsið er ekki hægt að skilja að. Það er frelsi til að vilja, 

hugsa og setja sér markmið. Ytra frelsið er því töluvert vænna til árangurs þar sem það er að 

finna í námsferlinu sjálfu. Ef börnum er aðeins gefinn kostur á að sitja kyrr við nám eða 

borðleiki, getur verið þrengt að vitsmunalegu og siðferðislegu frelsi þeirra, því hreyfing barna 

eykur líkur á áframhaldandi þroska á mörgum sviðum (Dewey, 2000b, bls. 71-72).  

Nám er flókið ferli og mikil áhersla hefur verið lögð á að börn séu virkir og skapandi 

þátttakendur í sínu námi, að allt nám sé á forsendum hvers og eins og að hvert barn geti 

mátað sinn skilning við fyrri reynslu og þekkingu (Dewey, 2000b, bls. 15-16; Jónína Vala 

Kristinsdóttir, 2006, bls. 62). Ekki er síður mikilvægt að félagsleg samskipti eigi sér stað, að 

börn fái til dæmis tækifæri til að skýra út og ræða sinn skilning á stærðfræði. Þannig geta 

samræður og samskipti stutt við hugtakamyndun, gefið innsýn í hugmyndir annarra og þar 

með dýpkað skilning (Jónína Vala Kristinsdóttir, 2006, bls. 45-46 og 49).  

Annar mikilvægur þáttur í stærðfræðikunnáttu er rúmfræði, en þar er fengist við rými, 

form, stærðir og lögun. Þar sem rúmfræði er partur af daglegu lífi og umhverfi, getur þekking 

á henni verið afar dýrmæt og nýst við margskonar aðstæður (Jónína Vala Kristinsdóttir, 2006, 

bls. 62). Þegar börn skoða og meðhöndla form eru þau jafnframt að læra að þekkja þau og 

uppgötva eiginleika og sérkenni þeirra. Á aldrinum þriggja til sex ára öðlast börn gjarnan 

þekkingu á formum í gegnum leik, en  mikilvægt er að börn fái að meðhöndla form á sem 

fjölbreyttastan máta. Smátt og smátt auka börn svo þekkingu sína á formum, geta farið að 

teikna þau og finna þau í umhverfinu. Það er hægt að nýta náttúruna til að mynda form og þá 

sérstaklega með þeim efniviði sem börn finna í nærumhverfi sínu (Copley, 2010, bls. 106). 

Það er því mikilvægt að börnum sé boðið upp á umhverfi og aðstæður sem auka skilning 

þeirra á stærðfræðihugtökum.  

Stærðfræðinám fer yfirleitt fram innan veggja leikskóla en með því að færa það út 

fyrir verður það áþreifanlegra og bæði kennarar og börn öðlast margskonar tækifæri til að 

nýta umhverfið og náttúruna á skapandi og gefandi hátt (Pound og Lee, 2011, bls. 101). 

Opinn efniviður eins og sandur, vatn og pollar standa alltaf fyrir sínu, þar sem hægt er að gera 
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ýmiss konar tilraunir með form og magn en stærðfræði getur birst á margan hátt í 

umhverfinu. Á leikvellinum leynast hin ýmsu form, þar er hægt að mæla og gera samanburð 

svo eitthvað sé nefnt og hægt er að skoða stærðfræði í hinum ýmsu fyrirbrigðum náttúrunnar 

eins og skugga, ljósi, rigningu, sól og snjó. Stærðfræðinám sem fer fram utandyra, getur 

stuðlað að áhuga barna á því sem náttúran hefur upp á að bjóða, bæði á skólalóð og á hinum 

ýmsu stöðum í nánasta umhverfi leikskólans. Börn öðlast færni í stærðfræði þegar þau þurfa 

að beita henni á rökréttan hátt, við raunverulegar aðstæður (Pound og Lee, 2011, bls. 86; 

Reikerås, 2008, bls. 55).  

Hér hefur verið fjallað um stærðfræðinám í leikskólum. Í framhaldi verður gerð grein 

fyrir opnum efniviði, skoðað hvort og hvernig slíkur efniviður getur nýst  í stærðfræðinámi 

leikskólabarna.  
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4. Opinn efniviður 
 

Opinn efniviður er leikefni sem hægt er að nota á ótal vegu því ekki er um neinar réttar eða 

rangar lausnir að ræða og því hægt að segja að vinna með hann hafi hvorki upphaf né endi. 

Sem dæmi um opinn efnivið má nefna liti, leir, einingakubba og ýmsan efnivið úr náttúrunni 

eins og steina, trjágreinar, vatn, skeljar, sand og fleira (Thornton og Brunton, 2014, bls. 34). Í 

Aðalnámskrá leikskóla er talað um mikilvægi þess að börn fái tækifæri til að læra í gegnum 

leik og að leikskólakennarar þurfi að skapa fjölbreytilegt leikumhverfi og veita aðgengi að 

efniviði sem hvetur börn til að rannsaka, finna lausnir og skapa (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 37-38).  

Vanda þarf valið þegar boðið er upp á opinn efnivið, það skiptir máli hvernig hann er 

settur fram og áríðandi að hann sé aðlaðandi fyrir börnin. Einnig er mikilvægt að skipta 

reglulega út efniviði, hreinsa til og koma með nýjan opinn efnivið fyrir börnin (Thornton og 

Brunton, 2014, bls. 45).  

 McClintic (2014, bls. 16) hefur sett fram nokkrar ástæður fyrir því að leikur með 

opinn efnivið geti nýst sem námsleið í leikskólum. Hún segir börn geta notað opinn efnivið 

hvernig sem þeim henti og breytt leikefninu á marga vegu. Hún telur hann geta stutt við 

annað leikefni og að vinna með opinn efnivið efli ímyndun og sköpunarkraft og geti þar af 

leiðandi hjálpað börnum að þróa ýmsa færni. Þar sem opinn efniviður hefur ekki fyrirfram 

ákveðnar lausnir, er hann talinn hentugur í þessu samhengi. Í mörgum leikskólum er lögð 

áhersla á opinn efnivið, því vinna og leikur með hann getur stuðlað að þekkingu og færni og 

víða er hann hluti af námsleið barna. Drew og Rankin (2004, bls. 38-43) taka undir það og 

telja að sjálfsprottinn og skapandi leikur með opinn efnivið geti stuðlað að ánægju og 

vellíðan og að með virkri þátttöku geti börn dýpkað skilning og aukið færni sína á mörgum 

sviðum, eins og til dæmis í sambandi við stærðfræði og önnur vísindi. 

Vegna þess að samverkun á sér stað á milli umhverfis og barna verða kennarar að 

vera vakandi gagnvart þeim efniviði sem unnið er með. Kennarar geta auðveldlega lokað 

opnum efniviði með því að stýra notkun hans of mikið (Cuffaro, 1995, bls 38-39). Opinn 

efniviður getur stuðlað að námi og þroska barna því hann býður upp á ýmiss konar athuganir 

og hvetur börn til þess að spyrja. Þannig styður opinn efniviður við rannsóknarvinnu og getur 

jafnframt ýtt undir ýmsa leiki þar sem þarf að stafla, lyfta og útfæra (McClintic, 2014, bls. 

17). 

 Caroline Pratt (1990, bls. 45-46 og 120) segir að það sem skipti mestu máli sé hvernig 

börn læra, ekki hversu mikið þau læra. Hún leggur áherslu á hvernig börn safna upplýsingum 
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á eigin vegum, hvernig þau skilja það sem þau læra hverju sinni og þau geri námsefnið að 

sínu eigin í gegnum myndir, sögur, leik og söng. Pratt talar einnig um að nauðsynlegt sé að 

kennarar noti opnar spurningar. Með opnum spurningum eru börn leidd áfram á næsta stig 

leiks þannig að spurningum er svarað með spurningum og börnum gefinn möguleiki á að 

finna eigin svör og að vinna rannsóknarvinnuna sjálf. Þannig fá börn tækifæri til þess að 

leysa úr vandamálum sem kunna að koma upp í leik. Þau þroskast með því að rannsaka og 

rannsaka til þess að þroskast. 

 Opinn efniviður er þess eðlis að hann er hentugur til leiks bæði innandyra og utan. 

Börn hafa einstaka hæfileika til að kynnast náttúrunni og nýta sér það sem hún hefur upp á að 

bjóða í leik og er umhverfið, hinn síbreytilegi vettvangur, talið hafa mótandi áhrif á nám 

barna (Wien, 2008, bls. 9). Hér á eftir verður fjallað um útikennslu eða útinám, hvernig hægt 

er að nýta leikskólalóðir og nánasta umhverfi til náms. 
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5. Útikennsla/útinám 
 

Ýmist er talað um útikennslu eða útinám. Þegar kennari skipuleggur kennslu með það að 

markmiði að börn læri eitthvað ákveðið á ákveðinn hátt, utan veggja skólans, er talað um 

útikennslu. Útinám er hinsvegar þegar börn læra eitthvað utan veggja skólans, ekki endilega 

af kennara, heldur alveg eins af öðrum börnum eða með því að rannsaka og kanna upp á sitt 

einsdæmi (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 15).  

Námsumhverfi leikskóla samanstendur af húsnæði, búnaði, leikvelli og nærumhverfi. 

Þar sem börn læra jafnt úti sem inni er umhverfið ekki síður mikilvægur áhrifaþáttur í námi 

og þroska barna. Auk þess að umhverfið þurfi að vera öruggt og heilsusamlegt, er æskilegt að 

rými og efniviður sé þannig úr garði gert að það veki forvitni barna og styðji við 

ímyndunarafl, sköpunarkraft og alla tjáningu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011,  

bls. 40).  

Jordet (2003, bls. 27,55 og 70) talar um að vegna þess að leikur sé aðalnámsleið 

leikskólabarna og aðstæður til leiks utandyra oft góðar sé full ástæða til þess að leggja áherslu 

á leik í allri útiveru, ekki síður en í starfi innandyra. Í leik utandyra öðlast börn víðtæka færni, 

þau þjálfast í grófhreyfingum, félagsfærni, allri tjáningu og sköpun, eða eins og hann segir; 

„leikandi barn lærir.“ Hann veltir fyrir sér hvort allt nám ætti ekki að vera þverfagleg og 

samþætt, þannig að börn öðlist betri heildarmynd og nái að tengja allt nám saman, hvort sem 

það á sér stað innan eða utandyra. Rímar það við Aðalnámskrá leikskóla, en þar segir: 

„Námssvið leikskólans eiga að vera samþætt og samofin öllu starfi leikskóla og taka mið af 

sex grunnþáttum menntunar.“ Grunnþættirnir sex, læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, 

lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun, sem tengjast allir innbyrðis, skulu vera sýnilegir 

í öllu skólastarfi  og setja mark sitt á nám, kennslu og leik (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 14-15 og 41).  

Leikskólabörn eru gjarnan að læra eitthvað í allri útiveru, ýmist á leikskólalóð eða í 

nærumhverfi leikskólans. Fjölbreyttur efniviður og margbreytilegt umhverfi, hvort sem er á 

skólalóð eða úti í náttúrunni, býður upp á ýmis námstækifæri og hvetur börn til þess að 

rannsaka og finna lausnir (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 40). Fjölbreytt 

námsumhverfi, formlegt eða óformlegt, getur þannig skapað svigrúm fyrir leik og sköpun, 

ekki síst hið óvænta og þannig stutt við nám og þroska barna. Bent hefur verið á mikilvægi 

þess að börn og nemendur taki þátt í allri merkingarsköpun, hvort sem það er innan veggja 

skólans eða utan og að þeirra sýn og reynsla skipti máli (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2016, bls.1 og 

8). Almennt er talið að útikennsla og útinám geri menntun merkingarbærari því þá eru börn 
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virkir þátttakendur í námi sínu, þau takast á við verkefni við raunverulegar aðstæður og 

skilningur og þekking skapast út frá reynslu hvers og eins (Inga Lovísa og Auður, 2014, bls. 

14-16 og 83-84). Kallast það á við kenningar John Dewey (1938/1978, bls. 36-37) en hann 

hélt því fram að börn öðluðust menntun í gegnum reynslu sína, frekar en af beinni kennslu, 

að þekking skapist út frá mikilvægri reynslu barna.  

Þegar börn vinna verkefni utandyra, ýmist innan skólalóðar eða utan, komast þau í 

aðrar aðstæður en þau eru vön innan veggja skólans. Það reynir meira á samvinnu, þau 

hjálpast að og fá tækifæri til þess að spyrja bæði kennara og hvert annað jafnóðum. Þau tala 

meira saman og það reynir gjarnan á fleiri skilningarvit, svo sem sjón, heyrn, snertingu og 

lyktarskyn (Jordet, 2003, bls. 27). Því má segja að í útinámi fái börn mikilvæga þjálfun í 

ýmiss konar samskiptum, en Vigotsky lagði einmitt áherslu á að tungumálið gegndi 

mikilvægu hlutverki og að þekking yrði til í samskiptum við aðra (Vygotsky, 1978, bls. 93 og 

101-103) .  

Mörgum börnum hentar illa að sitja lengi kyrr, þannig að útkennsla eða útinám getur 

hentað þeim vel, því auk þess að fá tækifæri til að afla sér þekkingar og leikni við ólíkar 

aðstæður utandyra, fá börn hreyfingu og ferskt loft (Inga Lovísa og Auður, 2014, bls. 115). Í 

Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að hreyfing geti leitt af sér heilbrigði og vellíðan sem 

getur aukið hæfni barna til að takast á við daglegt líf og nýjar aðstæður. Þannig getur útinám 

stuðlað að vellíðan og námsgleði sem styður við alla menntun (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 11 og 43). Útileiksvæði skóla er kjörið til að tengja leik 

og nám og mikilvægt er að leggja áherslu á valfrelsi og að sjálfur leikferillinn og ánægjan sé í 

forgrunni, því eins og í öllu leikskólastarfi þarf að huga að virkri þátttöku barna og að þau 

finni tilgang í því sem þau eru að fást við (Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls. 7). 

 Samkvæmt nýlegri rannsókn á hlutverki útiumhverfis í námi barna, meta 

stefnumótendur, kennarar og börn útiumhverfi mikils sem námsumhverfi og telja það 

öruggan vettvang sem; ýti undir leik og nám barna, efli líkamlega og andlega vellíðan auk 

þess að þar fái börn tækifæri til þess að taka áhættu. Þessir þættir eru allir taldir líklegir til 

þess að hafa áhrif á viðhorf barna til umhverfis. Í sambandi við að nýta útiumhverfi í kennslu 

eða skipulagt starf með börnum, nefndu bæði leik- og grunnskólakennarar frekar staði utan 

skólalóðar. Þeir töldu skólalóðina mikilvæga fyrir nám barna, en aðallega þá í gegnum 

frjálsan leik og eigin athuganir og uppgötvanir barna. Í rannsókn Kristínar nefndu börnin að 

útiumhverfið byði upp á rannsóknir á lífverum og ýmiss konar náttúrufyrirbrigðum, eins og 

vatni, sandi og mold (Kristín Norðdahl, 2016, bls. 1, 10 og 11). En það eru allt þættir sem 

finnast á leikskólalóðum. 
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Það er við þannig aðstæður, ýmist í frjálsum og sjálfsprottnum leik eða við eigin 

athuganir og uppgötvanir sem sjálfsprottið nám á sér stað, því þá fá börn tækifæri til að 

byggja á eigin reynslu og þekkingu og læra á umhverfi sitt, tjá hugmyndir sínar, reynslu og 

tilfinningar, auk þess sem þau þróa félagsleg tengsl við önnur börn (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 37) 

Skólalóð og næsta nágrenni er kjörinn vettvangur fyrir börn til að rannsaka ýmislegt, 

svo sem jarðveg, gróður og smáar lífverur, en auk þess geta börn kannað ýmislegt er tengist 

stærðfræði, svo sem stærðir, hlutföll, form, tíðni og fjölda, svo eitthvað sé nefnt (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999, bls. 129). Bent hefur verið á að leikur geti verið mikill drifkraftur í 

sambandi við stærðfræðiskilning og þekkingu, en í frjálsum og sjálfsprottnum leik má oft sjá 

hvernig börn æfa ýmis hlutverk og aðgerðir sem þau tengja við raunveruleikann. Þar sem 

börn þróa stærðfræðilega færni sína í öllu daglegu starfi, ekki síst í gegnum leik og tilraunir, 

innandyra og utan, getur verið fróðlegt að fylgjast vel með og reyna að átta sig á því hvernig 

börn þróa með sér stærðfræðilega hugsun (Reikerås, 2008, bls. 13).  

Á leikskólalóðum eru börn í manngerðu umhverfi sem býður upp á margt sem ýtir 

undir alhliða þroska barna, svo sem rólur, vegasölt, rennibrautir og fleira, en mikilvægt er að 

börn fái líka reynslu af náttúrulegu umhverfi, svo þau öðlist sem fjölbreyttasta reynslu í 

skólastarfi (Kristín Norðdahl, 2005, bls. 2-3). Þetta rímar við það sem fram kemur í 

Aðalnámskrá leikskóla að skapa skuli börnum tækifæri til að upplifa og njóta og bera 

virðingu fyrir náttúrulegu og manngerðu umhverfi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 44). 

Sumir leikskólar hafa aðgang að ákveðnum svæðum, svo sem litlum skógarreitum eða 

grenndarskógi. Reynslan hefur sýnt að það hefur ákveðið gildi fyrir þroska og líðan barna og 

hefur jákvæð áhrif á ýmsa þætti, svo sem á nám og þroska, sköpunargleði og alla almenna 

líðan. Eftir tveggja ára þróunarverkefni þar sem farið var með börn í skógarferð einu sinni í 

viku, sögðu kennarar það hafa borið hæst hvað frjáls og sjálfsprottinn leikur hafi blómstrað í 

skóginum, börnin hafi verið áberandi virk og skapandi (Kristín Norðdahl, 2005, bls. 1, 20 og 

22).   

Börn þjálfast í grófhreyfingum í allri útiveru, þau hlaupa, hoppa og klifra, en 

útiumhverfi býður yfirleitt upp á þannig aðstæður að börn geta stöðugt verið að takast á við 

nýjar áskoranir og sækjast jafnvel eftir áhættu í leikjum sínum. Áhætta er hluti af lífinu og 

eðlilegur þáttur í þroska barna, þau verða að fá að reyna sig og taka áhættu til þess að komast 

að því hvað þau geta, því þannig öðlast þau reynslu og læra að þekkja sín takmörk (Frost, 

Joe, Wortham og Reifel, 2008, bls. 166; Tovey, 2010, bls. 81-82 og 91). Smátt og smátt 
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öðlast þau svo seiglu og getu til að vega og meta sjálf hvaða áhættu þau vilja taka. Kennarar 

þurfa þó ætíð að vega og meta hvaða aðstæður þykja of hættulegar, svo sem hvar megi klifra 

og hversu hátt megi klifra og annað í þeim dúr, en hafa jafnframt í huga að áhætta skapar oft 

námsmöguleika, ekki síst hvað varðar sjálfstraust, þor og hugrekki. Þannig að þó að kennarar 

verði ávallt að tryggja öryggi barna og verði að horfa til gildandi reglugerða, hvað varðar 

starfsumhverfi og öryggi í leikskólum, má það ekki vera á kostnað þess að börnin fái tækifæri 

til að takast á við nýjar aðstæður og læra af reynslu sinni (Kristín Norðdahl, 2016, bls. 12-

13). 

Kemur það heim og saman við það sem talað var um á bls. 9, að kennarar megi ekki 

skipuleggja starf og leik barna það mikið að ekki sé lengur um sjálfsprottinn leik að ræða, því 

þá byggja börnin ekki lengur á sinni reynslu. Hins vegar er mikilvægt fyrir kennara að 

fylgjast vel með börnum í leik og starfi við raunverulegar aðstæður og nota jafnvel skráningar 

aðferð eins og uppeldisfræðilegar skráningar, en eins og fram kemur í kafla um þær á bls 21, 

er það aðferð sem stuðlar að því að gera námsferli leikskólabarna sýnilegt og sýnileikinn 

gerir öðrum kleift að skilja leik og nám barna betur (Rinaldi, 2006, bls. 16).  

Hér á eftir fer svo aðferðarkafli, þar sem við lýsum undirbúningi og aðferð sem við 

notuðum við að komast að því hvort opinn efniviður gæti stutt við sjálfsprottið 

stærðfræðinám. 
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6. Aðferð 
 

Í þessum kafla gerum við grein fyrir þeim aðferðum sem við notuðum við framkvæmd 

verklega hluta þessarar ritgerðar. Markmið verkefnisins var að komast að því hvort opinn 

efniviður gæti stutt við sjálfsprottið stærðfræðinám barna. Eins og talað var um á bls. 8, er 

leikur talinn mikilvægur þáttur í sambandi við menntun og þroska barna og þegar börn fá að 

leika sér á eigin forsendum geti leikur leitt til skilnings og nýrrar þekkingar. Einnig kom fram 

á bls. 17 að þegar börn vinna verkefni utandyra reyni oft meira á samvinnu og samskipti og 

að þekking verði einmitt til í samskiptum við aðra og að útinám geri allt nám 

merkingarbærara. Með þessa vitneskju í farteskinu fannst okkur vænlegur kostur að vinna 

verkefnið utandyra og bjóða börnunum upp á að leika sér með opinn efnivið á leikskólalóð. 

Við fengum afnot að leikskólalóð Óskalands í Hveragerði. Haft var samband við foreldra um 

að fá nokkur börn með okkur í þetta verkefni og var því vel tekið.  

Þar sem nám verður ekki til í tómarúmi er mikilvægt að efniviður og aðstæður séu 

breytilegar og hvetjandi þannig að börn finni þörf fyrir að kanna og rannsaka en það getur 

stuðlað að auknum stærðfræðiskilningi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 37 

og 40; NAEYC, 2010, bls. 8). Með þetta í huga fórum við í að safna opnum efniviði sem að 

mestu leyti var náttúrulegur, fyrir utan plast frárennslisrör, sem við köllum rennur, verðlausa 

pappahólka, skóflur og gegnsætt sullukar. Efniviðnum; trjástofnum, trjáplöttum, rennum, 

pappahólkum, könglum, steinum, sullukari, vatnsslöngu og skóflum var stillt upp í þrjár 

stöðvar á leikskólalóðinni. Sex börn á aldrinum 4-6 ára tóku þátt í þessu verkefni með okkur.  

Þegar kom svo að nánari útfærslu sáum við að við yrðum að skrá allt niður, hvernig 

börnin myndu bregðast við efniviðnum, hvað þau segðu og hvort við merktum það á einhvern 

hátt að þau tengdu við stærðfræði eða hvort efniviðurinn styddi yfir höfuð við sjálfsprottið 

nám. Eftir að hafa íhugað þetta með skráningar, ákváðum við að styðjast við ákveðna 

skráningaraðferð, skrá nótur, taka ljósmyndir og myndbönd á síma, myndavél og dróna. 

Þessari skráningaraðferð verður gerð frekari skil hér á eftir í kafla 7.1. 

Til að varðveita þessar skráningar ákváðum við að búa til heimasíðu. Þar setjum við 

fram hugmyndir að opnum efniviði sem getur stuðlað að sjálfsprottnu námi. Með því að 

miðla skráningunum á þennan hátt vonumst við til að sem flestir geti nýtt sér umræddar 

hugmyndir í leik og starfi. Heimasíðan heitir: „Hugmyndir að efniviði sem getur stuðlað að 

sjálfsprottnu námi.“ https://sites.google.com/view/sjalfsprottidnam/heim 
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6.1 Uppeldisfræðileg skráning 

 

Eins og fram hefur komið byggir sjálfsprottið nám á sveigjanleika og frelsi þess sem lærir. 

Kolbrún Þ. Pálsdóttir (2016, bls. 3) bendir á að menntakerfið kalli eftir sýnilegu og 

mælanlegu námi. Til að mæta hvorutveggja, það er sveigjanleika og frelsi þess sem nemur og 

kröfum menntakerfisins um sýnileika, hafa Ítalir mótað aðferð sem gerir sjálfsprottið nám 

sýnilegt og veitir möguleika á túlkun þess. Í þessum kafla verður í stuttu máli gerð grein fyrir 

aðferðinni, en í henni felst ákveðin skráningaraðferð sem nefnd er uppeldisfræðileg skráning 

(e. pedagogical documentation).  

Skráningaraðferðin er fyrst og fremst hugsuð sem leið til þess að gera nám og 

námsferli leikskólabarna sýnilegt og sýnileikinn gerir öðrum kleift að skilja leik og nám 

barna betur og að stuðla að aukinni námsþróun. Hægt er að framkvæma uppeldisfræðilegar 

skráningar á marga vegu, allt eftir því hvað hentar best í viðkomandi aðstæðum. Helst ber að 

nefna skriflegar skráningar, ljósmyndun, eða hljóð- og myndbandsupptökur (Rinaldi, 2006, 

bls. 16 og 57). Kennari sem skráir á þennan hátt fylgist með börnum í leik og starfi við 

raunverulegar aðstæður, svo sem í leik með öðrum börnum, í fataherbergi, við matarborð eða 

öðru umhverfi og reynir þannig að átta sig á námsferli barna. Lögð skal áhersla á að horfa 

eftir styrkleikum barna fremur en veikleikum. Þegar skráningar eru skoðaðar og ígrundaðar, 

uppgötvast jafnvel einhver atriði sem enginn hefði tekið eftir, nema af því að skráning hafði 

átt sér stað (Guðrún Alda Harðardóttir, 2014, bls. 55; Guðrún Alda Harðardóttir og Kristján 

Kristjánsson, 2012, bls. 123 og 124).  

Eins og í öllu leikskólastarfi er virk hlustun (e. active listening) mikilvægur þáttur, 

það er að hlusta og bregðast við tjáningu annarra. Í starfi með uppeldisfræðilegar skráningar 

er áhersla lögð á hlustun frá ólíkum sjónarhornum; stærðfræði, útinámi svo eitthvað sé nefnt. 

Einnig er talað um sjáanlega hlustun (e. visible listening) í þessu samhengi, það er þegar 

hlustun er gerð sýnileg með skráningu (Mineyama, Tsutsumi, Takao, Nishiuchi og 

Kawakami, 2007, bls 81; Rinaldi 2006, bls. 60 og 100).     

  Kennarar hlusta meðal annars eftir hugmyndum barna og samskiptum og skrá niður 

hvað þau segja og gera. Gögn sem safnast með þessum hætti eru svo skoðuð og ígrunduð út 

frá mörgum sjónarhornum; barna, kynjafræða, leikskólafræða, námssálfræða og svo 

framvegis, ekki síst með það í huga að fá innsýn í og átta sig á ólíkum aðferðum og 

námsleiðum barna (Guðrún Alda Harðardóttir og Kristján Kristjánsson, 2012, bls. 124; 

Rinaldi, 2006, bls.175).  
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Við skráningar er gott að hafa í huga að bera virðingu fyrir ólíkum hugmyndum og 

tilgátum barna því þau skynja veröldina ekki öll eins, tjá sig á mismunandi hátt og fara 

mismunandi leiðir í því að byggja upp þekkingu (Rinaldi, 2006, bls. 175) .  

Þegar uppeldisfræðilegar skráningar eru skoðaðar og þær ræddar fer ákveðin túlkun 

fram, þeir sem rýna skráningarnar sjá þær útfrá mismunandi sjónarhorni, þannig fær skráning 

túlkanir fullorðinna sem og barna. Þegar börn fá tækifæri til þess að skoða skráningar á 

þennan hátt; myndir og myndbönd, er talið að þau endurupplifi námsreynslu sína og geti þar 

með þróað hana enn frekar. Skráningar verða ekki uppeldisfræðilegar fyrr en þær hafa verið 

túlkaðar og kennslufræðileg gögn sem þessi nýtast ekki bara kennurum, heldur geta þau 

stuðlað að þýðingarmiklum samræðum á milli kennara, barna og foreldra. Umræður á milli 

þessara aðila stuðla að gegnsæi og auk þess að foreldrar fá innsýn í daglegt líf leikskólabarna, 

öðlast þeir dýpri skilning á námi og þroska barna sinna. Þannig stuðlar aðferðin að auknum 

samskiptum milli kennara, barna og foreldra og hvetur viðkomandi aðila til virkrar þátttöku í 

námi barna (Buldu, 2010, bls. 1447 og 1448).   

Í Aðalnámskrá leikskóla, segir að leikskólar skuli safna upplýsingum um nám og 

þroska barna og að skráning, mat og ígrundun skuli vera samþætt daglegu starfi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 46). Uppeldisfræðilegar skráningar geta því verið gott 

verkfæri til þess að gera nám leikskólabarna sýnilegt, ekki einungis hvað þau læra, heldur 

hvernig þau læra. Eftir því sem kennarar þjálfast meira í því að skrá og túlka niðurstöður í 

sambandi við þekkingarleit barna, fá þeir betri innsýn í námsferli þeirra og geta áttað sig á því 

hvernig best er að haga kennslu út frá hæfni og áhuga hvers og eins og því orðið betri 

kennarar fyrir vikið (Buldu, 2010, bls. 1448; Rinaldi, 2006 bls. 68). Hér á eftir fara 

skráningar á umræddu verkefni, það er myndir, texti og ígrundun á því hvernig börnin 

brugðust við og unnu með efniviðinn. 

 

6.2 Stöð eitt 

 

Efniviður: Langir trjástofnar, pappahólkar og fjörusteinar 

Markmið: Að fylgjast með því hvort eitthvert sjálfsprottið nám eigi sér stað, hvort einhverjar 

hugmyndir kvikni, sem hægt er að tengja við stærðfræði eins og til dæmis form. 

Framkvæmd: Efniviður liggur í hrúgu við hlið sandkassa á leikskólalóð. Börnin ganga að 

svæðinu með okkur og hlaupa beint í átt að efniviðnum. Þau byrja á því að taka trjástofna og 

rogast með þá fram og til baka um alla lóð. Fljótt myndast umræða um það hvernig hægt sé 

að búa eitthvað til úr þeim. Börnin skiptast svo ýmist upp í pör eða draga sig út úr og eru ein. 



 22 

Hugmyndir barnanna eru misjafnar en flestar tengjast þær formum og finna börnin fljótt út 

hvernig hægt er að finna lausnir á vandamálum sem upp koma.  

 

 

 

 

 

Hér skoða börnin efniviðinn sem í boði 

er.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börnin færa efniviðinn til.  

 

 

 

 

 

 

 

Þegar barnið hefur myndað kross kallar 

það „Hvað er hægt að gera meira við 

krossinn?“. Í baksýn má sjá eitt barn 

sem hefur dregið sig út úr hópnum. 

 

 

 

 

Mynd 1  Efniviður skoðaður 

 

Mynd 2  Efniviður fluttur til 

 
 

Mynd 3  Kross myndaður 
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 Börnin koma með fleiri stofna á svæðið. Enn sést eitt barn athafna sig í baksýn, en hefur nú 

fengið félagsskap. 

 

 

 

„Ef ég horfi á þetta hérna, sé ég bókstafinn 

Á, en ef ég stend hér sé ég þríhyrning!“  

 

 

 

 

 

 

 

Í kjölfarið veltir eitt barnið fyrir sér þyngdarlögmálinu. Það setur 

pappahólk á sitthvorn endann á trjástofninum. Annar endinn 

liggur enn á jörðinni. Barnið sækir sér nokkra steina og setur inn 

í pappahólkinn öðru megin. Það gerist ekkert. Þá fer það að 

stofninum sem liggur lárétt, næst okkur á myndinni, stígur á 

endann sem liggur á öðrum stofni og nær að lyfta þyngri 

endanum. Þegar það tekst brosið barnið breitt. 

  

 

 

 

Mynd 6  Þyngdarlögmálið athugað 

 
 

Mynd 5  Á og þríhyrningur 

 
 

Mynd 4  Fleiri bætast í hópinn til að aðstoða 
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 „Ég kann að gera kassa“ segir eitt 

barnið. Hér mynda börnin kassa úr 

trjástofnum og pappahólk. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

„Þessi er svona langur, en þessi svona“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þegar barnið hefur raðað fjörusteinum 

segir það „þetta eru sex og 

spurningamerki utandyra“.  

 

 

 

 

 

Mynd 7  Form mynduð með trjástofnum 

 
 

Mynd 8  Kassinn tilbúinn 

 
 

Mynd 9  „sex og spurningamerki utandyra” 
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„Hey, hér eru ellefu!“  Hér hefur 

drengurinn gert tölustafinn ellefu úr 

tveimur pappahólkum. „Þetta eru líka 

tveir,“ segir annað barn sem stendur 

skammt frá.  

 

 

 

 

 

 

„Ég er að búa til fjársjóðskort. Þetta er plús 

og þetta er minus og svo er þetta kassi sem 

er kortið.“ Drengurinn notar litlar 

trjágreinar í verkið.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Þetta er plús og þetta er mínus og þeir vita 

ekki hvernig þeir eiga að komast hér yfir af 

því að þetta er svo langt, þetta er sko tveggja 

prika lengd hér, en fótsporalengd hérna 

sko“. „Ég veit hvernig þeir komast, þeir 

verða bara að hoppa hér yfir“!   

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 10  Talan ellefu úr pappahólkum 

 

Mynd 11  Ritað í sandinn 

 
 

Mynd 12  Fjársjóðskortagerð 
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6.2.1 Umræður um stöð eitt 

 

Markmiðið með þessari stöð var að fylgjast með hvort eitthvert sjálfsprottið nám ætti sér stað, 

hvort einhverjar hugmyndir myndu kvikna sem hægt væri að tengja við stærðfræði svo sem 

form eða tákn. Börnin sýndu þessum opna efniviði strax mikinn áhuga og flestir fóru strax að 

rogast með trjástofnana og leika sér með þá (mynd 1 og 2). Sum barnanna áttu í heilmiklum 

samskiptum en önnur kusu að dunda sér ein (mynd 11). Þau er áttu í samskiptum og 

samvinnu ræddu sín á milli hvernig best væri að gera hlutina (mynd 7 og 8). Þegar eitt barnið 

sagðist hafa búið til “ellefu” úr pappahólkunum, benti annað til dæmis á að það gæti líka 

verið tveir (mynd 10). Þau áttu líka í samskiptum þegar þau gerðu kassann, töluðu um að 

trjástofnarnir væru ekki allir jafn langir og þegar þau sáu að það vantaði aðeins upp á til að 

loka kassanum, vildu þau ekki aflaga hann með því færa stofnana til, heldur náðu í pappahólk 

og lokuðu kassanum þannig (mynd 7 og 8).       

 Gaman var að sjá hvernig vinna barnanna þróaðist smátt og smátt. Eitt barn byrjaði til 

dæmis að gera kross með trjástofni, svo kom annað og hreyfði aðeins við krossinum og bætti 

einum stofni við, stóð upp og horfði dágóða stund á verkið og hrópaði svo „Hey! Ef ég horfi 

á þetta hérna sé ég Á, en ef ég stend hér sé ég þríhyrning“ (mynd 5). Að þessu loknu setti það 

pappahólka upp á báða enda eins trjástofnsins og þegar það sá að annar endinn virtist þyngri, 

náði það í steina og setti inn í hinn hólkinn. Þegar það sá að það dugði ekki alveg ýtti það 

aðeins undir annan endann með fætinum þannig að jafnvægi náðist. Barnið virtist afar sátt við 

útkomuna og brosti breitt (mynd 6). Eftir að eitt barnið hafði búið til tákn með fjörusteinum 

og horft á það dágóða stund frá ýmsum sjónarhornum sagði það „þetta er sex og 

spurningamerki utandyra“ og höfðum við grun um að það væri að tengja við húsnúmer. Eitt 

barnið fann litla grein og gerði ýmis tákn í sandinn, sagðist vera að búa til fjársjóðskort og 

Mynd 13  Yfirlitsmynd yfir svæði eitt 
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þetta væri plús, mínus og kort. Barnið fékk fljótlega félagsskap og eftir smástund var 

leikurinn orðinn að heilmiklu ævintýri og ræddu börnin sín á milli hvernig plúsarnir og 

mínusarnir kæmust yfir eitthvað, því það væri tveggja prika lengd hér og fótsporalengd þar, 

en leystu svo málið með því að láta þá bara hoppa yfir (mynd 11 og 12).    

 Börnunum fannst greinilega spennandi að leika sér með þennan opna efnivið sem 

bauð upp á ótal möguleika, enda ekki um neinar réttar eða rangar lausnir að ræða. Þau léku 

sér á sínum forsendum, áttu í heilmiklum samskiptum, rannsökuðu, fundu lausnir og útbjuggu 

ýmiss konar form og tákn. Við teljum því að leikur og vinna með svona opinn efnivið styðji 

við sjálfsprottið stærðfræðinám. 

 

6.3 Stöð tvö 

 

Efniviður: Plastrennur, pappahólkar, vökvunarkönnur, sandur, skóflur, fötur, trjáplattar, 

bekkur og borð. 

Markmið: Að fylgjast með því hvort eitthvert sjálfsprottið nám eigi sér stað, hvort einhverjar 

hugmyndir kvikni, sem hægt er að tengja við stærðfræði, eins og til dæmis hvað rennur, 

hvernig það rennur og hversu hratt það rennur. 

Framkvæmd: Rennurnar liggja á jörðinni við grindverk sem stendur á lóðinni. Á 

grindverkið hefur verið sett borð sem börnin nota almennt til leiks. Annar efniviður liggur 

ekki langt frá og byrja börnin að athafna sig með rennurnar og koma þeim upp á borðið. Eftir 

að hafa sett annan rennuendann ofan í fötu, fara þau að moka sandi og vatni í rennurnar og 

segjast ætla að reyna að fylla fötuna. Trjáplattarnir eru ekki mikið notaðir, en þó eitthvað. Þau 

lengja svo rennurnar með því að leggja þær saman og prufa að hella sandi í þær þannig. Á 

bak við grindverkið er bekkur sem börnin geta staðið upp á til að komast betur að rennunum. 

Umrædd fata er svo tekin í annað verkefni, þar sem vísindalegar vangaveltur og mikil 

samvinna virðist vera í forgrunni.    
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Börnin stilla rennunum upp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Við skulum fylla fötuna af sandi og vatni 

krakkar“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börnin moka sandi í rennuna sem fer 

ofan í fötuna. „Hey, afhverju rennur 

sandurinn ekki niður?“ 

Mynd 14  Rennum stillt upp 

Mynd 15  Renna sett ofan í fötu 

Mynd 16  Sandur í rennu 
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„Við skulum prufa að setja vatn líka, þá 

rennur hann kannski ofan í fötuna.“ 

Börnin prufa það og hann skolast niður 

með smá aðstoð.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rennur settar saman og trjáplöttum 

komið fyrir undir þeim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Setjum vatn í rennurnar, það rennur 

hraðar“. 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 19  Vatn í rennurnar 

 
 

Mynd 17  Sandur og vatn í rennu 

Mynd 18  Rennur lengdar 



 30 

 

 

 

Vatnið rennur niður báðar rennur. „Hvort 

fer hraðar?“ „Mitt fer hraðar.“ „Afhverju?“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Krakkar prufum að láta vatn í 

pappahólkinn“. Pappinn blotnar og þegar 

hann verður linur hætta þau. 

 

 

 

 

 

 

 

Eftir að pappahólkurinn varð fyrir 

vatnsskemmdum reynir drengurinn að 

láta sandinn renna í gegn og spyr: „Ætli 

ég geti sett sandinn ofan í með skóflunni, 

hún er svo stór?“ 

 

 

 

 

Mynd 20  Vatn í rennurnar 

Mynd 21  Pappinn skemmist 

Mynd 22  Sandur í pappahólk 
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„Nei þetta gengur ekki nógu vel, en 

sandurinn fór samt mjög hratt af því að 

þetta er svo bratt.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annar drengur setur rennu við hlið 

hólksins. „Ég ætla að gá hvort þessi 

sandur fer jafn hratt og þessi sem 

fór í pappann.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Vá! Hann fór mjög hratt! Þetta er geggjað!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 23  Sandur í pappahólk 

Mynd 24  Sandur í rennu 

Mynd 25  „Vá mjög hratt!“ 
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„Ég ætla að prufa að setja rennuna 

ennþá hærra og setja sand þannig. Ég fer 

bara á bekkinn hérna og þá næ ég upp.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Við ætlum að fylla fötuna af sandi og vatni.“ „Það 

eru þrjár skóflur og við ætlum að skiptast á.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   „Þetta gengur vel, hún er alveg að verða full!“ 

Mynd 26  Rennan sett enn hærra upp 

 
 

Mynd 27  Mokað í fötu 

 
 

Mynd 28  Hræra aðeins í með könnunni 
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„Hey, breytist sandurinn ekki í vatn?“  

„Nei! Það er klaki!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1 Umræður um kafla tvö 

 

Markmiðið með þessari stöð var að fylgjast með því hvort eitthvert sjálfsprottið nám ætti sér 

stað, hvort einhverjar hugmyndir kviknuðu, sem hægt væri að tengja við stærðfræði, eins og 

til dæmis í sambandi við hraða og halla. Börnin virtust átta sig fljótt á því að það þurfti að 

halla rennunum og að vatnið og sandurinn rann hraðar eftir því sem þau hölluðu rennunum 

meira. Þau gerðu allskonar tilraunir, settu ýmist sand eða vatn í rennurnar, lengdu þær og 

prufuðu að halla þeim mis mikið. Eitt barnið reyndi að moka sandi í pappahólkinn, en var 

strax með efasemdir um að það gengi af því að skóflan væri svo stór (mynd 23-24). Svo fóru 

þrjú þeirra afsíðis með fötu og náðu sér í skóflur og heyrðum við á tal þeirra þar sem þau 

ræddu um það hvernig þau ætluðu að gera þetta “Það eru þrjár skóflur og við skiptumst á”. 

Þau moka svo sandi í fötuna og hræra í til skiptis og eitt þeirra sér um að hella vatni smátt og 

smátt í fötuna. Þegar eitt barnið hrærir í fötunni af kappi spyr það “Breytist sandurinn ekki í 

vatn?” og annað barn svarar um hæl “Nei, það er klaki!” (mynd 28-30).    

 Börnin gerðu ýmiss konar tilraunir og rannsóknir hvað varðar halla og hraða og í 

þessari vinnu með rennurnar, vatnið og sandinn heyrðum við börnin meðal annars nota 

eftirfarandi hugtök; hraðar, stór, hratt, jafn hratt, mjög hratt, hærra og þrjár (mynd 21, 23-27 

og 29). Allt eru þetta hugtök sem hægt er að tengja við stærðfræði, þannig að við teljum að 

vinna með rennur, sand og vatn geti stutt við sjálfsprottið stærðfræðinám. 

 

Mynd 29  „Breytist sandurinn í vatn?“ 
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6.4 Stöð þrjú 

 

Efniviður: Gegnsætt sullukar, könglar, litlir steinar og vatnsslanga. 

Efniviður sem börnin sækja sér sjálf og bæta við: Renna, trjáplattar, sandur og skóflur. 

Markmið: Að fylgjast með því hvort eitthvert sjálfsprottið nám eigi sér stað, hvort einhverjar 

hugmyndir kvikni, sem hægt er að tengja við stærðfræði, eins og til dæmis hvað varðar 

flotkraft, stærð, þyngd og fleira. 

Framkvæmd: Slanga liggur á stétt og um leið og börnin sjá hana spyrja þau hvort þau megi 

skrúfa frá. Þegar leyfi fæst fyrir því, ganga börnin rakleitt að sullukarinu og skiptast á við að 

láta renna í það og gleði skín úr hverju andliti. Við hlið karsins liggja könglar og litlir steinar. 

Þau byrja á að setja steina og köngla ofan í og fara að tala um hvernig standi á því að könglar 

sem eru stærri en sumir steinarnir, geti flotið þó að þeir séu stærri. Börnin fara fljótlega að 

leita að viðbótar efniviði til að gera tilraunir með og sækja trjáplatta og reyna að sökkva 

þeim. Þeir fljóta og eftir nokkrar tilraunir við að reyna að sökkva þeim með handafli, gefast 

þau upp og sækja sér rennu og fara að láta vatn renna í gegnum hana, fyrst ofan í karið, en 

moka svo sandi í rennurnar og skola hann svo úr.  

 

 

 

 

 

 

 

Sullukarið fyllt með slöngu. Könglar 

og steinar á víð og dreif í kring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 30  Fyllt á sullukarið 
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Könglar og steinar settir ofan í karið. 

„Könglarnir eru stærri en þeir sökkva 

samt ekki.“ „Skrítið!“ Þau reyna 

ítrekað að ýta á eftir könglunum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ég veit hvað gerist með köngla, þeir 

opnast og lokast.“ „Hvað getum við sett 

meira ofan í?“ spyr eitt barnið.  

„Ég ætla að prufa að fara ofan í!“ segir 

annað barn og brettir upp ermar, en fer svo 

og sækir trjáplatta. 

 

 

 

 

Börnin reyna að sökkva trjáplöttum. 

Kennari spyr eitt barn: „Hefur þú flotið 

í sundlauginni?“ Barnið svarar: „ja 

ekki hef ég drukknað!“ Börnin sækja 

fleiri trjáplatta og reyna að þrýsta þeim 

niður á botn, þangað til einn segir: 

„Þetta er ekki hægt, þetta er svo þungt 

og stórt.“ 

 

 

Mynd 31  Könglum og smásteinum bætt ofan í 

 
 

Mynd 32  Fylgst með hvernig könglarnir fljóta um í vatninu 

 
 

Mynd 33  Trjáplattar settir í vatnið 
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Börnin sækja rennu og láta vatn renna 

niður eftir henni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Börnin setja köngul í rennuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börnin færa rennuna aðeins til og halla 

henni meira. „Vá! Nú fer það hratt.“ 

 

 

 

Mynd 34  Rennur sóttar 

 

Mynd 35  Athugun á hraða könglanna 

 
 

Mynd 36  Rennan prufuð 
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Hallinn á rennunni minnkaður þannig að vatn 

safnast fyrir og börnin fá sér að drekka. „Ah! 

Hressandi.“ 

Önnur stilla sér upp við endann og safna 

affallinu í vökvunarkönnu.                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Hallaðu rennunni aðeins meira svo 

það komi meira vatn!“   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Þetta er sko allt í lagi“ segir barnið og 

fylgist með því hvernig úlpan blotnar 

smátt og smátt . 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 37  Börnin fá sér að drekka 

 
 

Mynd 38  Meira vatn 

 
 

Mynd 39  Já eða láta bara renna á sig 
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Börnin hjálpast að við að stilla 

rennuna af.  

  

 

 

 

 

 

 

 

6.4.1 Umræður um stöð þrjú 

 

Markmiðið með þessari stöð var að fylgjast með því hvort eitthvert sjálfsprottið nám ætti sér 

stað, hvort einhverjar hugmyndir kviknuðu, sem hægt væri að tengja við stærðfræði, eins og 

til dæmis hvað varðar flotkraft, stærð, þyngd og fleira. Börnin áttuðu sig fljótt á því að sumt 

sökk, á meðan annað flaut. Það sem stóð helst í þeim var flotkrafturinn, þau skildu ekki 

afhverju pínulitlir steinar gátu sokkið en ekki stór trjáplatti, þó hann væri stór og þungur. Í 

lokin  náðu þau sér í rennu frá stöð tvö og fóru að prófa sig áfram með halla og hraða.  

 Börnin voru sérlega glaðleg á þessari stöð og áttu í heilmiklum samskiptum. Þau 

gerðu ýmsar tilraunir með vatnið, hvað það rann hratt í gegnum rennuna og hvað sökk til 

botns í sullukarinu og hvað flaut. Á meðan börnin léku sér og unnu með vatn, rennur, köngla, 

trjáplatta og vökvunarkönnu heyrðum við til dæmis eftirfarandi hugtök notuð: stærri, sökkva, 

þungt, stórt, hratt og meira (mynd 31, 34, 37 og 39). Allt eru þetta hugtök sem hægt er að 

tengja við stærðfræði, þannig að við teljum að leikur og vinna með vatn, sullukar, trjáplatta, 

köngla, steina og fleira, geti stutt við sjálfsprottið stærðfræðinám. 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Mynd 40  Þorstinn farinn að segja til sín 
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7. Umræður 
 

Áhugavert var að fylgjast með hversu uppnumin börnin voru yfir þessum opna efniviði. Þau 

virtust alsæl með þennan viðbótar efnivið á lóðinni. Sum börnin hlupu við fót jafnvel með 

þunga trjástofna á öxlinni, þannig að við sáum strax að hægt væri að tengja við það sem 

kemur fram á bls. 17, að útinám geti hentað börnum vel. Auk þess að þau fá tækifæri til að 

afla sér þekkingar og leikni við ólíkar aðstæður utandyra, fá þau hreyfingu og ferskt loft, sem 

stuðlar að vellíðan og námsgleði, sem styður við alla menntun. Á bls. 17 er einnig talað um 

að gott sé að færa stærðfræðinám út, því þá verði börn virkari þátttakendur í námi sínu og 

námið áþreifanlegra.  

Við höfðum ákveðið að segja sem minnst, en spurðum þó í upphafi „Hvað haldið þið 

að hægt sé að gera úr þessu?“ og þá svarar einn um hæl „Ég kann að gera kassa“ (mynd 6). 

Þegar kassinn er klár sækja börnin sér fjörusteina og pappahólka og hrópa „Þetta eru ellefu!“  

„Já og líka tveir!“ (mynd 9)  „Þetta eru 6 og spurningamerki utandyra!“ (mynd 8). Aðeins 

álengdar myndar drengur kross sem þróast svo yfir í stafinn Á (mynd 4 og 5). “Ef ég horfi á 

þetta hérna, sé ég bókstafinn Á, en ef ég stend hér sé ég þríhyrning!” (mynd 5).  

Börnin fá fleiri og fleiri hugmyndir, eitt býr til fjársjóðskort og talar um plúsa og 

mínusa (mynd 10 og 11 ), á meðan annað veltir þyngdarlögmálinu fyrir sér (mynd 5) og 

önnur kanna hraða (mynd 20, 23, 24, 25, 37 og 38). Þegar vel er fylgst með og hlustað eftir 

samskiptum barnanna heyrist meðal annars „Þetta gengur vel, við skulum skiptast á“ (mynd 

28 -30) og hugtök eins og langur, jafn langur, hærra, stærri, þungt, stórt, halli og fleira 

heyrast hingað og þangað um lóðina (mynd 7, 26, 33 og 35).  

Börnin sem tóku þátt í verkefninu skemmtu sér vel og lærðu ýmislegt varðandi 

þyngdarlögmál, form og tölur. Þau útbjuggu ýmis form, tákn og tölustafi úr trjástofnum, 

steinum og pappahólkum, svo sem kassa (ferning), kross, plús, mínus og þríhyrning. Þau 

veltu einnig fyrir sér ólíkri stærð hluta eins og til að mynda hvort hægt væri að koma sandi 

ofan í pappahólk með skóflu, fyrst að skóflan  væri stærri en hólkurinn (mynd 23).  

 Nám barnanna átti sér ekki stað í tómarúmi frekar en annað nám og áttu börnin í 

miklum samskiptum á meðan á verkefninu stóð. Því teljum við að börnin hafi ekki einungis 

þjálfast í stærðfræðilegri hugsun, heldur jafnframt í félagslegri færni, þau ræddu til dæmis 

úrlausnir vandamála sem upp komu og fundu sameiginlegar niðurstöður. Þau skiptust einnig 

á skoðunum, til dæmis hvort pappahólkarnir mynduðu töluna tvo eða ellefu svo dæmi sé 

tekið.  
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Á meðan á verkefni barnanna stóð, skiptum við okkur sem minnst af þeim en 

fylgdumst grannt með og skráðum. Börnin fengu því gott rými og tækifæri til þess að öðlast 

þekkingu á sínum eigin forsendum.Við lögðum áherslu á að börnin fengju að njóta sín í 

sjálfsprottnum leik, en trúlega hefðum við mátt vera duglegri að spyrja börnin opinna 

spurninga. Kannski höfum við verið of uppteknar af því að gera leikinn ekki of 

kennarastýrðan, því eins og segir á bls. 8, getur verið afar fín lína á milli þess að ná að örva 

hugsun barna, og þess að kæfa hugsanir þeirra.       

Að fá ótakmarkaðan aðgang að vatni vakti mikla gleði á meðal barnanna og nýttu þau 

það í margskonar rannsóknarvinnu, svo sem hvað varðar flotkraft, hraða og halla (mynd 32 

og 34-36) og veltu til dæmis fyrir sér hvers vegna steinarnir sukku en ekki könglarnir, þótt 

þeir hefðu verið stærri. Hér hafa verið tekin nokkur dæmi um það hvaða hugmyndir börnin 

fengu í þessari verkefnavinnu. Nánari útfærslu af hugmyndunum má sjá á heimasíðunni: 

„Hugmyndir að efniviði sem getur stuðlað að sjálfsprottnu námi.“ 

https://sites.google.com/view/sjalfsprottidnam/heim    

Af þessu má sjá að þegar börn fá frjálsan aðgang að opnum og skapandi efniviði og 

nægan tíma, sýna þau mikið frumkvæði og sköpunarkrafturinn og gleðin virðist leiða þau 

áfram. Þau rannsaka af kappi og leita lausna í sameiningu og teljum við því nokkuð ljóst að 

af þessu leiði eitthvert sjálfsprottið nám, ekki síst hvað varðar stærðfræðilega hugsun.  
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8. Lokaorð 
 

Markmiðið með þessari ritgerð okkar var að skoða hvort og hvernig opinn efniviður gæti stutt 

við sjálfsprottið stærðfræðinám leikskólabarna. Eins og við komum inn á í upphafi finnst 

okkur of lítið hafa farið fyrir umræðu um sjálfsprottið nám, það er nám sem byggir á frelsi og 

þátttöku barna þar sem þau fá tækifæri til þess að tileinka sér nýja færni og þekkingu út frá 

sinni reynslu.  

Börn eyða miklum tíma á útisvæði leikskóla og teljum við það kjörinn námsvettvang, 

ekki síst ef opinn efniviður er í boði, því hann hefur engar fyrirfram gefnar lausnir og eins og 

segir á bls. 15, eflir hann ímyndun og sköpunarkraft og getur því leitt af sér ýmsa færni. Í leik 

með þannig efnivið gefst börnum tækifæri til þess að rannsaka allt mögulegt á sínum 

forsendum, prufa sig áfram og leita úrlausna í sameiningu. Svona rannsóknarvinna kallar á 

samskipti og tjáningu, börnin skiptast á skoðunum og eins og fram kemur á bls 9, eru 

félagsleg samskipti talin afar mikilvæg þegar kemur að námi og þroska barna og talið að þau 

læri margt hvert af öðru. Þegar börn fá tækifæri til að vera virkir þátttakendur í leik og námi 

leiðir það greinilega til frumkvæðis og áhuga. Sköpunarkraftur barnanna virðist njóta sín og 

hver og einn öðlast nýja þekkingu og færni út frá sinni reynslu.     

 Þegar við vorum komnar vel af stað með fræðilega umfjöllun og búnar að ígrunda 

hugtök eins og sjálfsprottið nám, stærðfræði, opinn efnivið og útinám, langaði okkur að bæta 

verklegum þætti við. Fórum við þá í að útvega ýmiss konar efnivið, fá aðstöðu á leikskólalóð, 

fá börn í lið með okkur og huga að skráningarmáta. Verkefnið varð að veruleika einn 

góðviðrisdag í mars og auk þess að skrifa hjá okkur athugasemdir, skráðum við allt ferlið 

ýmist með því að taka ljósmyndir eða myndbönd á síma og dróna. Að verkefninu loknu 

rýndum við í skráningarnar með það í huga hvort hægt væri að tengja við sjálfsprottið 

stærðfræðinám.          

  Eftir að hafa ígrundað skráningarnar finnst okkur það nokkuð augljóst að opinn 

efniviður, svo sem trjástofnar, trjáplattar, fjörusteinar, könglar, rennur, sullukar, vatn, sandur 

og fleira, geti stutt við sjálfsprottið nám og að efniviðurinn geti verið afar heppilegur til þess 

að efla stærðfræðilega hugsun leikskólabarna. 

Skráningarnar er svo hægt að nýta til umræðna og leyfa börnunum að skoða myndir af 

sér þar sem þau kljást við efniviðinn. Þannig fá þau tækifæri til þess að dýpka skilning sinn 

og þróa stærðfræði hugmyndir sínar enn frekar.  

Niðurstöður okkar eru því þær að við teljum opinn efnivið geta stutt við sjálfsprottið 

stærðfræðinám leikskólabarna og gaman væri að gera rannsókn á því hvernig hugmyndir og 
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vinna þeirra með þennan efnivið myndi þróast til lengri tíma. Við vonumst til þess að hafa 

náð að gera námsferli barnanna sýnilegt með fjölbreyttum uppeldisfræðilegum skráningum.  
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