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Ágrip
Megintilgangur verkefnisins var að greina hvaða stærðfræðinám börn á leikskólaaldri eru að
takast á við. Markmiðið var að svara rannsóknarspurningunni: Hvaða stærðfræðihæfni er að
finna hjá börnum í leikskóla? Til þess voru notaðar undirspurningarnar: Hvaða hæfni eru
börn að nota? Hvaða hæfni eru þau að byggja upp og bæta við sig? Hlustað var eftir
umræðum, vangaveltum og spurningum varðandi stærðfræði í daglegu starfi leikskólans í
þeim tilgangi að greina hvernig börnin beita stærðfræðiþekkingu sinni. Þegar kennarar hlusta
eftir röddum barna í leikskólaumhverfinu fá þeir upplýsingar sem gagnast þeim við að byggja
upp markvisst og fjölbreytt umhverfi til stærðfræðisnáms. Þátttakendur í rannsóknarinni
voru 24 börn á aldrinum 4-5 ára. Rannsóknin var eigindleg rannsókn og tók mið af því að
mikilvægt sé að hlusta eftir röddum barna í rannsóknum sem unnar eru með þeim.
Umræðum eða sögum var safnað yfir skólaárið í margvíslegum aðstæðum, hvort sem það var
í útiveru, við matarborðið eða í frjálsum leik. Sögurnar voru skráðar og þær síðan greindar
með hliðsjón af megin inntaksþáttum stærðfræði við hæfi barna á þessum aldri.
Inntaksþættirnir sem horft var til voru þrír: tölur, rúmfræði og mælingar. Helstu niðurstöður
benda til að börn á þessum aldri hafi öðlast talsverða hæfni á mörgum sviðum stærðfræðinar
og nota hana í öllu starfi leikskólans. Börn sýna mismunandi þekkingu og færni og er því
mikilvægt að kennari hlusti eftir hugmyndum barnanna og nýti það sem hann heyrir, til þess
að byggja upp ríkulegt umhverfi sem örvar börn til stærðfræðináms. Með vinnu minni á
þessu verkefni öðlaðist ég færni, þekkingu og áhuga á því hlusta eftir röddum barna í
leikskólastarfinu. Ég áttaði mig á mikilvægi þess að hlustað sé eftir röddum barna til þess að
skapa börnum það námsumhverfi sem þau þurfa til þess nám fari fram.
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Abstract
„I can only find half a shoe!“ What kind of mathematics are preschool children dealing with?
The main purpose of this thesis was to investigate what kind of mathematic studies these
children are engaged in. The focus of the thesis was to answer the reseach question: What
kind of mathematical competence do pre-schoolers prossess? Secondary questions
includued: Which mathematial competence are pre-school children using? Which
competence are they developing? To assess how the children use their skills in various
activities durning the day, their conversations,comments about the subject, and their
questions regarding mathematics were investigated and documented. When teachers listen
to children‘s voices, their competency to build up a targeted and diverse environment for
the mathematics learning grows. The participants were 24 children between the ages of 4-5
years. This was a qualitative study, with a emphasis on listening to children‘s narratives
durning the school period. The children‘s discussions and their stories were collected
throughout the school year in various situations, such as outdoor activities , durning lunch
hour and during free play. The narratives were documented and analyzed with reference to
mathematical content suitable for children at this age. Three main content categoreis were
explored: numbers, geometry and measuremants. My results suggest that at pre-school age
children have develpoed competence in various areas of mathematics, and use it in
throughout their day in the school. The children´s skill and knowledge level differ, and it is
important for the teacher to listen to the children‘s ideas and to use this knowledge to
create a rich environment that stimulates education of mathematics for children. While
working on this project I have gained the skills, knowledge and interest in listening to the
voices of children in the preschool. I realized the importance of listening to children‘s voices
in order to create the learning environment they need for their education.
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1 Inngangur
Í þessu verkefni ákvað ég að rannsaka hvaða stærðfræðinám börn á leikskólaaldri eru að
takast á við. Mér finnst sjálfri mjög gaman að fást við stærðfræði og að velta henni fyrir mér.
Því fannst mér kjörið tækifæri að vinna að þessu verkefni með því að leiða saman tvö
áhugasvið mín í leikskólastarfi í dag, börn og stærðfræði. Hugmyndin að verkefninu mínu
kviknaði eftir að ég hafði átt í stærðfræðilegri umræðu við börnin á deildinni. Mér fannst
gaman að sjá hversu klár börnin voru og hversu mikið þau komu mér á óvart, varðandi hvað
þau vissu mikið um stærðfræði. Þarna hugsaði ég með mér að það sé mikilvægt að nýta
áhuga barnanna og hlusta eftir því sem þau vita til þess að styðja þau við að byggja upp
frekari þekkingu.
Raddir barna í leikskólastarfi eru mjög mikilvægar og með því að hlusta eftir því sem
börnin hafa að segja geta kennarar mótað gott og markvisst námsumhverfi fyrir börnin. Börn
tala um það sem þeim finnst áhugavert og eru óhrædd við að spyrja spurninga sem þau
langar að vita meira um. Þau keppast við að svara spurningum og reyna eftir sinni bestu getu
að svara því sem þau eru spurð að. Börn eru oftast mjög hreinskilin og geta sagt hvað þeim
líkar og hvað þeim líkar ekki. Með því að hlusta eftir þessum umræðum og spurningum hjá
börnum geta kennarar aflað sér mikillar þekkingar um hvert barn og með þessu áttað sig vel
á hvaða hæfni og færni hvert barn býr yfir. Þegar kennari hefur öðlast þekkingu á stöðu
barnanna sem hann vinnur með getur hann nýtt upplýsingarnar til þess að skipuleggja og
aðlaga námsumhverfið að þörfum barnanna.
Á síðustu árum hef ég unnið með börnum á leikskólaaldri og er ég alltaf að átta mig betur
og betur á því hversu mikilli þekkingu börnin búa yfir. Börn á leikskólaaldri eru mjög
áhugasöm og viljug til þess að læra og bæta við þekkingu sína. Fyrir börnum er nám leikur.
Þau sækja mikið í að leika með, eða fá staðfestingu um leik sinn, frá einhverjum sem er eldri.
Þarna sá ég tækifæri til þess að koma stærðfræðinni inn í nám barnanna, þar sem ég vildi
leggja áherslu á að börn fengju tækifæri til að vinna með stærðfræði í gegnum leik en ekki
sitjandi við borð. Mig langaði að nýta það námsumhverfi sem ég hafði til þess að veita
börnunum tækifæri til þess að að átta sig á að stærðfræði er allt í kringum okkur, hvort sem
við erum inni á deild í leikskólanum, úti í náttúrunni, í búðinni eða bara hvar sem er. Til þess
að veita börnunum stærðfræðilegra námsumhverfi, fór ég að huga að því hvaða tækifæri til
náms börnin höfðu og minna sjálfa mig á að vera óhrædd að koma inn í leik barnanna með
því að spyrja þau spurninga eða benda þeim á ný tækifæri í leik. Með þessu sá ég hvernig
stærðfræðiþekking þeirra og áhugi á stærðfræðilegum viðfangsefnum jókst.
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Í ritgerðinni er leitast eftir því að svara rannsóknarspurningunni: Hvaða stærðfræðihæfni
er að finna hjá börnum í leikskóla? Notast var við undirspurningarnar hvaða hæfni eru þau að
nota og hvaða hæfni eru þau að byggja upp og bæta við sig?
Ritgerðin er byggð upp í þremur hlutum. Í fyrsta hlutanum er fjallað um stærðfræði í
leikskóla, hlutverk kennarans í stærðfræðikennslu og hvaða inntak stærðfræðinnar börn á
leikskólaaldri eru að fást við. Í öðrum hluta er niðurstöður rannsóknarinnar settar fram og
dregið fram hvaða stærðfræði börnin eru að fást við. Í þriðja og síðasta hlutanum eru
umræður um það hvernig hægt er að nýta raddir barna til þess að byggja upp umhverfi til
stærðfræðináms hjá börnum á leikskólaaldri.
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2 Stærðfræði í leikskóla
Í aðalnámskrá leikskóla (2011) fær stærðfræði ekki mikið rými, en þó kemur fram að börn
eigi að fá tækifæri til þess að flokka, telja og rökstyðja. Aftur á móti er stærðfræði veiga mikill
þáttu í norsku námskránni og þar kemur fram að stærðfræði feli í sér að uppgötva, kanna og
búa til hluti, ásamt því að átta sig á þeim tengslum sem eru í náttúrunni, samfélaginu og
umheiminum. Þar er talið mikilvægt að veita börnum tækifæri til þess að kynnast og vinna
með stærðfræði strax frá unga aldri. Einnig kemur fram að börn á leikskólaaldri eigi að fá
tækifæri til þess að kanna og uppgötva stærðfræði í gegnum daglegt líf, leik, tækni, náttúru,
listir og menningu. Leikskólastarf eigi að ýta undir áhuga, forvitni barna og hvetja þau til þess
að leysa verkefni og vandamál sem upp koma í leik og starfi. Börn á leikskólaaldri eigi að
öðlast tækifæri til þess að vinna með helstu þætti stærðfræðinnar, svo sem tölur, talningu,
samanburð, flokkun, staðsetningu, stefnu, form, mynstur og mælingar
(Utdanningsdirektoratet, 2017).
Nám í stærðfræði getur farið fram hvar og hvenær sem er og er mikilvægt að kennarar
séu meðvitaðir um það. Því má segja að það skipti ekki máli í hvaða aðstæðum börnin eru,
alltaf er hægt að finna eitthvað sem tengist stærðfræði og mikilvægt er að veita tækifæri til
þess að vinna með það. Fyrir börnum á leikskólaaldri er stærðfræði og annað nám leikur og
auðvelt er að fá þau til þess að taka þátt í stærðfræðilegum vangaveltum á öllum
mögulegum stöðum. Þess vegna má segja að á leikskóla skapist mörg tækifæri til náms, þar
sem nám getur farið fram í margvíslegum aðstæðum og er það hlutverk leikskólakennarans
að grípa tækifærin til að stuðla að því (Lossius, 2012; Copley, 2010). Dæmi um það er
matmálstíminn en þar hentar vel að æfa talningu og öðlast skilning á fjöldahugtakinu. Þá er
til dæmis hægt að spyrja börnin hversu margar rúsínur þau fengu í grautinn sinn eða hve
margar kjötbollur eru á disknum þeirra. Í fataklefanum er hægt að vinna með tölur og
mælingar, til dæmis þegar börnin velta fyrir sér af hverju þau eru með mismunandi númer
undir stígvélunum sínum. Þá er einfalt mál að ná í málband eða reglustiku og rannsaka með
börnunum mismunandi lengd á fótum og komast að því að við þurfum því misstóra skó.
Vettvangsferðir eru kjörnar til þess að rannaska form. Þar geta börnin fundið hin ýmsu form í
umhverfinu og þar með áttað sig á því að form má finna alls staðar í kringum okkur, þau eru
ólík að lögun og stærð og gegna ólíku hlutverki.
Þegar verið er að skipuleggja stærðfræðikennslu í leikskóla eru nokkrir þættir sem huga
þarf að. Leita þarf svara við spurningum eins og: Hvert er hlutverk kennara í kennslu barna á
leikskólaaldri? Hvernig er hægt að skipuleggja námsumhverfi þannig að það ýti undir forvitni
barna til þess að vinna með stærðfræði? Hvaða námsgögn styðja börn við að þróa
stærðfræðiskilning sinn? Hér að neðan verður fjallað nánar um þessa þætti.
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Hlutverk kennara
Kennarar gegna lykilhutverki í skólastarfi og byggist fagmennska þeirra á sérfræðilegri
starfsmenntun, þekkingu, viðhorfum, markmiðum og siðferði starfsins. Kennarar verða að
hafa þekkingu á námsefninu en ekki síður á því hvernig kenna má, nemendunum sem þeir
kenna og mismunandi aðstæðum þeirra (Grevholm, 2006). Í aðalnámskrá leikskóla (2011)
kemur fram að fagmennska kennara snúist um börn, menntun þeirra og velferð. Einnig að
markviss samskipti og góð kennsla stuðli að námi og aukinni hæfni barna til náms. Hlutverk
kennara felist í því að miðla þekkingu sinni til barnanna ásamt því að veita þeim tækifæri til
þess að afla sér þekkingar og leikni, frjóvga hugsun sína og örva löngun þeirra til þess að vilja
vita og læra meira.
Þáttur kennara er afar mikilvægur í stærðfræðinámi barna í leikskóla. Börn á þessum aldri
eru forvitin, áhugasöm og viljug til þess að bæta stöðugt við þekkingu sína. Mikilvægt er að
kennarar nýti þennan áhuga til þess að ýta undir að börn dýpki stærðfræðiþekkingu sína og
skilning (Utdanningsdirektoratet, 2017). Hlutverk kennara í stærðfræðikennslu er því að
hvetja börn til þess að langa til að læra stærðfræði og veita þeim tækifæri til þess. Kennarar
stuðla að því að börn opni augu sín fyrir mikilvægi stærðfræðinnar þar sem hún er alls staðar
í kringum okkur, sýna fram á gleðina við að vinna að verkefnum og kenna börnum að meta
misök sem mikilvægar reynslu til þess að læra af (Fosse, 2012; Thomas o.fl., 2014).
Bæði í stefnulýsingu,bandarískra samtaka um kennslu ungra barna (NAEYC, 2002) og í
bók Copley, The Young Child and Mathematics (2010) kemur fram að til þess að geta kennt
stærðfræði þannig að árangur náist verði kennarar að byggja á fyrri reynslu og þekkingu
barnanna við skipulag hennar. Það er því afar mikilvægt að kennarar hafi góða þekkingu á því
hvernig skilningur barna getur þróast og geri sér grein fyrir því að ung börn skilja og skynja
stærðfræði á mismunandi hátt og á mislöngum tíma. Til þess að afla sér upplýsinga og átta
sig á hvernig börnin takast á við námið verða kennarar að vera duglegir að fylgjast með
börnum í leik og starfi og afla sér þannig gagna sem gefa til kynna hæfni barnanna í
stærðfræði. Hlutverk kennara er að hlusta á hugmyndir og vangaveltur barnanna og aðstoða
þau við að komast að niðurstöðum með því að spyrja þau frekari spurninga og láta þau velta
viðfangsefninu enn frekar fyrir sér (Thomas o.fl., 2014). Kennarinn verður að skapa slíkt
umhverfi þannig stærðfræðilegar samræður eigi alltaf rétt á sér, en með samræðum öðlast
börn hæfni á að setja orð á hugsanir sínar og þau fá tækifæri til þess að hlusta og vinna úr
hugmyndum annarra. Umhverfið verður einnig að vera þannig mótað að börn séu óhrædd
við að spyrja og velta fyrir sér stærðfræðilegum viðfangsefnum, en með því öðlast þau
tækifæri til þess að þróa og dýpka skilning sinn á viðfangsefninu (Copley, 2010; NAEYC, 2002;
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Guðbjörg Pálsdóttir, 2013). Í stefnu bandarískra samtaka um kennslu ungra barna (NAEYC,
2002) kemur fram að það er þó ekki nóg að kennarinn noti bara samræður til þess að ýta
undir stærðfræðinám barna heldur verður hann að sjá til þess að námsgögn sem styðja við
og ýta undir frekari rannsóknarnálgun og hlutbundna vinnu séu aðgengileg. Kennarar geta
lagt inn efni með því að nota ákveðin námsgögn eða veitt börnum tækifæri til þess að vinna
með ákveðin námsgög til þess að auðga leik þeirra þegar hann er kominn af stað og þannig
stuðlað að frekara námi. Þegar börn vinna til dæmis með form er kjörið tækifræri að nota
einingakubba, en með þeim geta börn áttað sig betur á mismunandi lögun og gerði forma. Þá
fá þau sjálf tækifæri til að sjá, koma við, prófa, telja (til dæmis horn og hliðar) eða flokka
form eftir mismunandi lögun.
Viðhorf kennara til kennslu skiptir sköpun í starfi hans með börnum. Kennarar sem hafa
þekkingu og áhuga á viðfangsefninu gengur betur að miðla upplýsingum til nemenda og ná
að vekja meiri áhuga hjá börnunum heldur en þeir kennarar sem ekki hafa ánægju af því
viðfangsefni sem þeir eru að reyna að kenna (Sarama, Clements, Wolfe og Spitler, 2016). Til
þess að geta komið efninu til skila á sem áhrifamestan hátt er ekki aðeins nóg að hafa áhuga
heldur verður kennarinn að vera vel undirbúinn og hafa skipulagða námskrá til þess að fara
eftir. Í skipulagðri námskrá kemur fram að hvaða markmiðum á að vinna að og hvaða leiðir
þarf að fara til þess að ná þessum markmiðum. Til þess að geta skipulagt markvissa námskrá
þurfa kennarar að hafa þekkingu á þroska barna og hæfni þeirra til stærðfræðináms.
Hugmyndir ungra barna um stærðfræði er oft öðruvísi en þeirra sem hafa meiri reynslu.
Kennarar þurfa að átta sig vel á því hvaða hæfni börn hafa til þess að vinna með ákveðin
viðfangsefni stærðfræðinnar. Við skipulagningu á umhverfi til stærðfræðináms verður
kennarinn að taka tillit til áhuga barnanna, mismunandi menningar, þroska, getu og hæfileika
hvers barns fyrir sig. Það er því mikilvægt að námskrár séu skipulagðar á þann hátt að hægt
sé að notast við mismunandi leiðir til þess að börnin geti þróað hæfni sína í stærðfræði. Til
dæmis með því að veita börnun tækifæri til þess að nota stærðfræðilegar samræður þar sem
börnin fá tíma og rúm til þess að velta fyrir sér, koma með hugmyndir og tala sín á milli um
hvernig best sé að fást við ákveðin verkefni sem ýmist eru aðlöguð að þeirra bakgrunni,
áhuga eða jafnvel með það að markmiði að kynna börnunum nýtt efni (NAEYC, 2002; Copley,
2010).
Vygotsky (1987) setti fram kenningu um svæði mögulegs þroska, en í kenningu sinni
leggur hann áherslu á nám í félagslegu samhengi og mikilvægi þess að þeir sem eldri og
reyndari taki þátt í leik og námi barna. Svæði mögulegs þroska er það svæði milli þess sem
barnið getur gert sjálft og þess þar sem barnið þarfnast aðstoðar frá þeim sem eru eldri og
reyndari til þess að þróa með sér frekari hæfni. Með þessu er átt við að þeir sem eldri eru, til
dæmis kennarar veiti, börnum tækifæri og tól til þess að nota til þess að auka við sig

12

þekkingu sína. Til dæmis með því að styðja við hugmyndir barnanna, veita upplýsingar, koma
með nýja möguleika, hvetja til umræðna og spyrja spurninga. Ef kennarar spyrja réttara
spurninga eða koma með ábendingar inn í leik barnanna, getur það leitt til þess að börnin
fari að ígrunda og prófa nýjar leiðir í leik sínum og þannig þróað með sér enn frekara nám. Til
þess að slíkt nám geti farið fram verða kennarar að gæta þess hvernig þeir spyrja börn. Gott
er að spyrja opinna spurninga þannig börnin hafi tækifæri til að velta fyrir sér
svarmöguleikunum, til dæmis með því að nota spurningar á borð við „ Hvað ætli gerist
ef..“eða „ Hvernig gætum við gert þetta á annan hátt?“. Mikilvægur þáttur í þátttöku
kennara í leik barna er að gæta þess að þegar kennarar koma inn í leik barna að þeir gefi
börnum val um það hvort þeir fylgi fyrirmælum eða spurningum kennarans, þar sem þetta er
leikur barnsins (Bryndís Garðarsdóttir, Guðbjörg Pálsdóttir og Hrafnhildur Eiðsdóttir, 2013).

Kennarinn þarf að hafa í huga það námsumhverfi sem er í leikskólanum og þann efnivið
sem börnin hafa aðgang að (Copley, 2010). Leikur er stór hluti af dagskipulagi í leikskóla og
getur hann skapað mikið rými til stærðfræðisnáms, til dæmis þegar kennarar taka þátt í leik
barnanna með því að koma með stærðfræðilegar hugmyndir eða spyrja þau spurninga út í
leikinn sem lætur þau hugsa um viðfangsefnið á stærðfræðilegan hátt (NAEYC, 2002).

Skipulagt námsumhvefi
Kennarinn gegnir mikilvægu hlutverki í námsumhverfi barna og er það hans hlutverk að sjá til
þess að markviss og góð stærðfræðikennsla fari fram í leikskólum. Leggja þarf áherslu á að
hvetja börn til stærðfræðilegrarar hugsunar í leik og starfi leikskólans. Hvort sem um er að
ræða í skipulögðum stærðfræðistundum, í frjálsum leik, í matmálstímanum eða í
fataklefanum. Til þess að nám fari fram í leikskólanum verða því allir starfsmenn að vera
virkir þátttakendur í stærðfræðikennslunni, þar sem þekking, viðhorf og stuðningur kennara
skiptir sköpun til þess að nám barna fari fram (Utdanningsdirektoratet, 2017; Bryndís
Garðarsdóttir, Guðbjörg Pálsdóttir og Hrafnhildur Eiðsdóttir, 2013).
Í grein Bryndísar, Guðbjargar og Hrafnhildar (2013), kemur fram að leikur er viðurkenndur
sem ein af undirstöðum alhliða náms og þroska barna. Í leik hafa börn frjálsar hendur um
hvernig hann þróast og er það áhugahvöt þeirra og leikgleðin sem mótar leikinn. Í gengum
leik öðlast börn þekkingu og færni á mörgum sviðum, þar sem börn fá tækifæri til þess að tjá
hugmyndir sínar og tilfinningar ásamt því að vinna að félagsþroska sínum. Líkt og fyrr segir
fellur stærðfræðikennsla vel að öllu starfi leikskóla og þar með talið frjálsum leik. Mikið af
leikföngum sem leikskólar eiga geta stutt við stærðfræðinám barna og orðið hvati að
stærðfræðilegum rannsóknum, til dæmis kubbar, spil, púsl og verðlaust efni. Hlutverk
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kennara í leik barna er að vera til staðar og hjálpa börnum að þróa með sér frekari þekkingu
á viðfangsefninu sem unnið er með. Til þess að geta gert það verða kennara að skapa leik-og
námsumhverfi sem stuðlar að góðum samskiptum barna og fullorðinna.
Kennslufræðilegur leikur er leikur sem oft er fengist við í leikskóla, en hann felur í sér að
blanda saman kennslufræðilegum markmiðum og leik barnanna. Leikurinn er þá skipulagður
með einhver ákveðin markimið í huga áður en leikurinn hefst. Með því að tengja saman
kennslufræðileg markmið og leikinn fá börnin tækifæri til þess að þróa og byggja upp
þekkingu sína á viðfangsefninu sem unnið er með. Í þessum leik gefst börnum einnig
tækifæri til að prófa sig áfram og gera tilraunir í umhverfi sem þau eru örugg í. Hlutverk
kennaranas er að fylgjast með því sem fram fer í leiknum og greina hvaða þætti sem kveðið
er á um í námskrá börnin þroska með sér í leiknum. Á grundvelli greiningar sinnar þarf hann
að auðga leikinn ef á þarf að halda, með því að kynna börnunum nýja möguleika og hvetja til
rannsókna á þeim. Sem dæmi um kennslufræðilegan leik er byggingarleikur með
einingakubbum (Jóhanna Einarsdóttir, 2010).
Einn af mikilvægum þáttum í stærðfræðikennslu barna á leikskólaaldri er að byggja upp
námsumhverfi barna sem ýtir undir löngun þeirra og áhuga til þess að vinna með stærðfræði.
Námsumhverfið ætti að leiða til þess að námið fari fram í gegnum rannsóknarnálgun og
hlutbundna vinnu. Það er því mikilvægt að það rými sem börnin eru í bjóði upp á sýnileg
stærðfræðileg viðfangsefni. Sem dæmi má nefna með því hengja upp á veggi skólans myndir
af formum, tölur og fjölda. Með því gefst börnum kostur á að skoða, forvitnast, spyrja og
velta fyrir sér stærðfræði hvenær sem er í gengum leikskóladaginn (NAEYC, 2002). Breytingar
á umhverfi hafa líka mikil áhrif og vekja oftar en ekki upp hugsanir og nýjar vangaveltur
meðal barna. Það að færa til húsgögn, hengja upp nýjar myndir, skipta út leikefni svo
eitthvað sé nefnt, getur leitt til þess að börn undrist og uppgötvi nýjar hliðar og þrói þannig
með sér frekari þekkingu (Naughton og Williams, 2009). Til dæmis þegar settar eru inn
bækur sem sýna til dæmis byggingar inn á kubbasvæði, getur það ýtt undir að börn fari að
reyna að fást við að byggja á annan hátt en þau hafa verið vön að gera, og þannig þróað
byggingaleik sinn. Annað dæmi er að hafa dagatal upp á vegg sem börnin hafa kost á því að
skoða. Í byrjun hvers mánaðar er svo bætt inn á dagatalið þeim viðburðum sem fram fara í
þessum mánuði. Með því gefst börnum kostur á því að velta fyrir sér hvað þau eru að fara að
gera, telja hversu margir dagar eru í ákveðinn viðburð út frá deginum í dag og átta sig betur á
hvernig árið er uppbyggt.
Aðgengi að námsgögnum og leikföngum skipta miklu máli í námi barnanna. Að geta séð,
komið við og fiktað, ýtir undir löngun hjá börnum til þess að fá að prófa að leika með
leikföngin. Þess vegna er mikilvægt að námsgögn og leikefni sé staðsett í augnhæð fyrir
börnin svo þau viti hvað er til og hvað þau geti fengið að leika sér með (Naughton og
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Williams, 2009). Val á námsgöngum og leikföngum sem boðið er uppá inni á deild er einnig
mikilvægur þáttur. Til þess að veita börnum tækifæri til þess að þróa með sér stærðfræðilega
hæfni verða börn að fá tækifæri til þess að vinna með námsgögn og leikföng sem ýtir undir
rökhugsun, röksemdafærslu, rannsóknarnálgun eða verkefni sem fela í sér að börnin verða
að prófa sig áfram (NAEYC, 2002; Utdanningsdirektoratet, 2017).
Tími og rúm er þáttur sem huga þarf vel að þegar skipuleggja á stærðfræðikennslu í
leikskóla. Kennarar verða að átta sig á að mikilvægt er að veita börnum nægan tímann og
pláss til þess að fást við verkefni. Börn þurfa að fá tíma til að rannsaka, velta fyrir sér,
ígrunda, ræða, spyrjast fyrir um, prófa sig áfram og skoða árangur sinn til þess geta þróað
með sér stærðfræðilega hugsun. Auk þessa má ekki gleyma að börn eru mislengi að þróa
með sér skilning og færni og skilja stærðfræði á mismunandi hátt. Það er því mikilvægt að
gæta þess þegar skipuleggja á stærðfræðistundir að muna eftir því að veita börnum nægan
tíma og vera undirbúin til þess að geta aðstoðað börnin eftir þörfum (Copley, 2010; Guðbjörg
Pálsdóttir, 2013).

Námsgögn
Í aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur fram að nám í leikskóla á að fara fram í gegnum leik,
hvort sem um skipulagðan leik eða frjálsan leik er að ræða. Leikföng eru oft á tíðum stór
partur af leik barna og eiga flestir leikskólar gott úrval af alls konar leikföngum. Sum leikföng
geta stuðlað að fjölbreyttum leik á en önnur eru hönnuð með ákveðin markmið í huga. Margt
leikefni sem í er til á leikskólum getur ýtt undir stærðfræðinám hjá börnum og annað er
sérstaklega hannað með það að markmiði að stærðfræðiþekking barna þróist í leik með því.
Kubbar eru hentugur efniviður í stærðfræðikennslu, hvort sem er til að átta sig á hlutföllum,
talningu, flokkun, lögun eða rými. Sumir kubbar eru sérstaklega hannaðir til þess að vinna
með í stærðfræðinámi líkt og rökkubbar, numicon-kubbar og einingakubbar. Með því að nýta
slíka kubba í vinnu með börnum má gera námið markvisst þar sem í hönnuninni felst að
dregin er athygli að afmörkuðum þáttum. Aðrir kubbar eru kannski ekki hannaðir til að vinna
sérstaklega með stærðfræði en sumir þeirra eru þó mikið notaðir í stærðfræðikennslu ungra
barna líkt og til dæmis kaplakubbar, segulkubbar og smellukubbar. Með slíkum kubbum hafa
börnin frjálsari hendur varðandi leik sinn og tjáningu en eru þó að vinna með ákveðin form.
Hægt er að nýta margt annað en kubba til þess að vinna með byggingu á leikskólum,
verðlaust efni er oft á tíðum mjög skemmtilegt og námshvetjandi leikefni. Með því að hvetja
börn til að leika sér með verðlaust efni sprettur oftar en ekki fram leikur sem ýtir undir
athuganir og rannsóknir. Tilvalið er fyrir kennara að nýta þennan leik til þess að beina sjónum
barnanna að einhverju sem tengist stærðfræðinámi. Dæmi um það er að spyrja börnin
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hversu háan turn þau telji að hægt sé að byggja úr pappahólkum? Til þess að geta svarað
þeirri spurningu verða börnin að velta fyrir sér hvernig þau geti framkvæmt athugunina og
finna leiðir til þess að turninn verið stöðugur og sem hæstur (NAEYC, 2002; Guðbjörg
Pálsdóttir, 2013; Naughton og Williams, 2009).
Hlutverkaleikur er oft á tíðum mjög vinsæll á leikskólum og má finna stærðfræði í slíkum
leik (NAEYC, 2002). Sem dæmi má nefna er búðaleikur kannski sá leikur sem gefur augaleið
að tengist hvað mest stærðfræði. Í honum gefst börnum tækifæri á að kaupa og selja hluti.
Ásamt því að börnin verða einnig að velta fyrir sér hvort þau hafi efni á þeim hlutum sem þau
ætla sér að kaupa. Hægt er að tengja frekari stærðfræði inn í hlutverkaleiki líkt og búðaleik
eða dúkkuleik en til þess þurfa kennarar að stíga inn í leikinn og koma með hugmyndir eða
umræður til þess að örva stærðfræðinám barnanna enn frekar. Kennari getur beðið börnin til
dæmis að raða upp hlutunum í búðinni eftir ákveðinni flokkun svo sem eftir lit eða lögun.
Kennarinn getur ýtt undir talningu með því að biðja börnin um að telja hversu marga hluti
börnin hafa keypt þegar þau eru í búðaleik. Einnig getur hann komið með hugmyndir fyrir
þau sem vinna í búðinni til að velta fyrir sér hvort það sé nógu mikið pláss til þess að raða
öllum hlutunum á ákveðinn stað eða hversu marga poka þurfi ef það eiga bara 3 hlutir að
fara í hvern poka. Í öðrum hlutverkaleikjum eins og í dúkkuleik er hægt að ræða við börnin
um stærðir á fötum, hvort þau telji að fötin séu of stór eða lítil og örva þau þannig til að fást
við mælingar og nota stærðfræðihugtök. Eða þegar börn fara í strætóleik er hægt að biðja
þau um að velta fyrir sér áður en þau byrja hversu marga stóla þarf að nota og hvernig er
best að raða þeim. Einnig er hægt að velta upp þeirri spurningu hversu margir komast inn í
strætóinn og hversu margir eru eftir ef það fara tveir út, svo dæmi sé nefnt.

Hér að ofan hefur verið fjallað um umgjörð stærðfræðikennslu í leikskóla og að hverju
þarf að huga til þess að markviss stærðfræðikennsla fari fram. Það er þó ekki nóg að vita
hvernig best sé að vinna með stærðfræðileg viðfangsefni með börnum á leikskólaaldri heldur
þarf einnig að vita hvaða inntak þarf að leggja áherslu á. Hér að neðan verður fjallað um þá
inntaksþætti sem henta vel að vinna að með börnum á þessum aldri, en þeir eru tölur,
rúmfræði og mælingar.
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3 Inntak stærðfræðinnar
Stærðfræðinám er börnum eðlislægt og búa þau til sínar eigin hugmyndir um magn, tákn og
stærðfræðileg sambönd ung. Börn erum mjög ung þegar þau fara að notast við
stærðfræðilega orðræðu eins og til dæmis þegar þau átta sig á orðinu „meira“. Þekking og
áhugi ungra barna á stærðfræði kemur oft á tíðum fullorðnum á óvart og halda margir að
börn hafi ekki getu eða þekkingu til þess að fást við hana í leikskóla. Rannsóknir á og með
börnum sýnt fram á það að þetta sé ekki rétt. Börn á leikskólaaldri hafa gaman af að fást við
og geta unnið með óformlega stærðfræði. Það er því afar mikilvægt að nýta þennan áhuga
og þessa þekkingu til þess að veita börnum tækifæri til þess að fá að vinna með meginþætti
stærðfræðinnar. Talið er að í vinnu með börnum á leikskólaaldri eigi að leggja megin áherslur
á þrjá inntaksþætti stærðfræðinnar en þeir eru tölur, rúmfræði og mælingar. Hér að neðan
munum við skoða þessa þrjá þætti nánar (Copley, 2010).

Tölur
Skilningur á tölur eða talnaskilningur er einn af meginþáttum stærðfræðináms.
Talnaskilningur felur í sér að átta sig á tengingu á milli magns og talningar, ásamt því að hafa
góða þekkingu á tölum og hvernig talnakerfið okkar er byggt upp (Charlesworth og Lind,
2007). Til þess að öðlast skilning á tölum verða börn að fá tíma til þess að rannsaka fjölda,
öðlast færni í að sjá fyrir sér fjölda í ýmsu samhengi og átta sig á að tölur eru allt í kringum
okkur. Skilningur á tölum þróast ekki af sjálfu sér. Ferlið er flókið og gefa þarf tíma og þjálfun
til þess að skilningur geti þróast. Það er því afar mikilvægt að börn fái fjölbreytt og auðug
tækifæri til þess að þróa með sér góðan talnaskilning (Copley, 2010).
Í viðmiðum bandarísku og kanadísku stærðfræðikennarasamtakanna (NCTM,2000) kemur
fram að æskilegt sé að börn hafi náð þeirri þekkingu við lok leikskóla að geta talið af skilningi
og áttað sig á fjölda þegar þau eru spurð spurninga á borð við „hversu margir..?” Þau eiga að
hafa þróað mér sér skilning á stærð heilla talna, talnaröð þeirra og getu til þess að nota þær
á fjölbreyttan hátt, til dæmis í frásögnum, talningu og við hópamyndun. Þannig þróa þau
með sér hæfni til að bæta skilning sinn á tölum (Charlesworth og Lind, 2007).
Til þess að geta stutt börn við að þróa þekkingu sína og skilning á tölum verða kennarar
að átta sig á hvað felst í talnaskilingi og hvaða þætti þarf að hafa í huga varðandi hugtakið
talnaskilningur. Copley fjallar um talnaskiling og dregur þar fram þrjá þætti: (1) að greina
fjölda án þess að telja, (2) talningu og (3) að geta unnið með samlagningu og frádrátt. Hér að
neðan verður fjallað nánar um þessa þætti (Copley, 2010).
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Að greina fjölda án þess að telja
Copley (2010) leggur áherslur á að einn þáttur talnaskilnings sé sá að börn nái þeirri hæfni að
greina fjölda án þess að telja. Með því er átt við að börn læri að þekkja ákveðin mynstur,
myndir eða tákn og geti gengið út frá því að þetta ákveðna mynstur sýni alltaf sama fjöldann
og þurfi því ekki að beita talningu til þess að átta sig á fjöldanum. Sem dæmi má nefna að
börn læri að þekkja mynstur á teningi og að þegar það eru réttir fram ákveðið margir fingur
vita þau hversu margir fingurnir eru. Talið er að þessi þekking komi snemma hjá börnum og
sést það til að mynda á því að börn geta mjög ung svarað hversu gömul þau eru, með því að
sýna aldur sinn með fingrunum.
Þegar börn hafa náð góðu valdi á því að greina fjölda án þess að telja geta þau nýtt
þekkingu sína og yfirfært hana á stærri mynstur, myndir eða tákn, og flokkað þá fjöldann sem
unnið er með niður í smærri þekkt mynstur. Þegar börn sjá til dæmis dómínó-kubb með
mörgun punktum geta þau leitað að mynstrum sem þau þekkja, sett þau saman og þannig
áttað sig á fjölda punkta sem eru á kubbnum (Dixon, Nolan, Adams, Brooks og Howse, 2006).
Að fást við talningu
Börn byrja ung að telja og geta strax greint á milli eins staks og margra staka, án þess að hafa
þekkingu á töluorðunum. Til dæmis þegar börn eru beðin um að ná í einn hlut úr hópi hluta
og barnið framkvæmir þá beiðni með því að taka aðeins einn hlut (Davidse, Løge, Lunde,
Reikerås og Dalvang, 2008). Talið er að börn séu ung þegar þau byrja að þekkja töluorðin og
þylja þau oft á tíðum upp án þess þó að hafa mikinn skilning á hvað felst í þeim (Copley,
2010). Þessi kunnátta er afar mikilvæg í námi barns, því börn þurfa að þekkja töluorðin til
þess að öðlast skilning og þróa með sér þekkingu á talningu og leikni í að telja. Það má því
segja að fyrsta stig talningar sé að þekkja töluorðin og átta sig síðan á því að þau séu talin
upp í ákveðinni fastri röð, það er að segja að talnarunan er alltaf eins; fyrst kemur einn, svo
kemur tveir, síðan þrír og svo koll af kolli (Payne og Clements, 1990).
Þegar börn hafa áttað sig á talnarununni er komið að því að tengja töluorðin við það sem
telja á og kallast það einkvæm svörun. Einkvæm svörun felur í sér að að hvert töluorð er
parað saman við aðeins einn hlut sem telja á. Sem dæmi má nefna ef nokkrir hlutir eru í
hrúgu, einn hlutur er tekinn upp úr hrúgunni og um leið og hann er tekinn upp er töluorð
sagt, til dæmis einn. Þegar næsti hlutur er tekinn upp þá er töluorðið tveir sagt, þannig að
hver hlutur er paraður við eitt töluorð. Mikilvægt er að börn fái tækifæri til þess að koma við,
snerta og benda á þegar þau eru að þjálfa færni sína í einkvæmri svörun. Markmið þessa
þáttar í talningu er einungis að börnin tengi saman töluorðin í talnarununni við hlutina sem
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eru fyrir framan þau en ekki að þau átti sig á þeim fjölda sem unnið er með (Van de Walle,
2004; Dixon, Nolan, Adams, Brooks og Howse, 2006; Payne og Clements, 1990).
Skilningur á fjöldahugtakinu er ein af meginstoðum við þróun talnaskilnings. Sá skilningur
felur í sér að þegar börn hafa áttað sig á því að síðasta talnaorðið sem sagt er, þegar talið er
felur í sér þann heildarfjölda sem verið er að telja. Börn þurfa einnig að átta sig á þeim
mikilvæga þætti að það skiptir ekki máli á hvaða hlut byrjað er að telja, fjöldinn er alltaf sá
sami. Þetta getur að vísu vafist fyrir börnum og er talið að við lok leikskóla séu börn almennt
búin að ná þeim skilningi að það skipti ekki máli í hvaða átt talið er. Það er að segja að þegar
talið er eftir röð, er fjöldinn alltaf sá sami hvort sem talið er frá hægri eða vinstri. Þegar börn
hafa náð góðum tökum á þessum þætti talnaskilnings er talið að börn hafi öðlast kunnáttu í
að telja (Dixon, Nolan, Adams, Brooks og Howse, 2006; Payne og Clements, 1990).
Þegar börn hafa náð góðu valdi á fjöldahugtakinu er næsta skref í talningu að geta talið á
annan hátt heldur en eftir talnarununni. Börn öðlast hæfni í að telja aftur á bak, byrja á
talningu frá annarri tölu en einum og átta sig á mynstrum sem hægt er að nota við talningu
til dæmis með að telja oddatölur og sléttar tölur (Copley, 2010; Charlesworth og Lind, 2007).
Í leikskólanum er hægt að styðja við börn sem eru á þeim aldri sem grunnur er lagður að
talnaskilningi, með því að bjóða upp á fjölbreytta nálgun við talningu og styrkja þau þannig
að þau nái tökum á fjöldahugtakinu (Copley, 2010). Líkt og fyrr segir byrja börn að þróa
talnaskilning sinn um leið og þau byrja að segja töluorðin þrátt fyrir að þau tengist ekki
endilega talningu. Það er því mikilvægt að börn heyri strax frá unga aldri talningu og töluorð í
sínu daglegu umhverfi. Því oftar sem börn fá tækifæri til þess að heyra töluorðin og
talnarununa því líklegri eru þau til að þekkja töluorðin og talnaröðina (Dixon, Nolan, Adams,
Brooks og Howse, 2006).
Þegar börn er farin að vinna með að tengja saman tölur við ákveðna hluti er mikilvægt að
leyfa þeim að koma við, benda á og handfjatla þá. Þannig átta börn sig á tengingunni þar sem
þau eru að leggja orð á athafnir sínar (Van de Walle, 2004). Copley (2010) kemur inn á þetta
líka og segir að þegar börn eru farin að vinna með fjölda sé mikilvægt að leyfa þeim að koma
við og hjálpa þeim að átta sig á aðferðum sem auðvelda þeim talningu, til dæmis með því að
hjálpa þeim að átta sig á því að auðveldara sé að telja hluti sem raðaðir eru í röð. Með því er
líklegra að börnin komist hjá því að telja sömu hlutina aftur eða gleyma að telja einhvern
hlut.

Samlagning og frádráttur
Copley (2010), Payne og Clements (1990) fjalla öll um það að börn byrji ung að vinna með
samlagningu og frádrátt. Talið er að þá hæfni sem börn nota til að fást við slík verkefni hafi
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þau ekki endilega lært af öðrum, heldur sé hún sjálfsprottin hjá börnunum. Ung börn geta
leyst þrautir, það er að segja verkefni sem fela í sér til dæmis samlagningu og frádrátt, og eru
þannig farin að takast á við reikniaðgerðirnar á óformlegan hátt. Það ýtir undir þróun
skilnings á stærðfræðilegum aðgerðum, svo sem samlagningu, frádrætti, margföldun og
deilingu.
Talið er að börn læri að fást við þrautir sem snúa að reikniaðgerðum í þremur skrefum.
Fyrsta skrefið felst í því að börn telji alla hlutina hvort sem þau eru að vinna með
samlagningu eða frádrátt. Sem dæmi má nefna þegar börn fást við verkefni á borð við að
bæta 3 appelsínum við 4 epli, byrja þau á því að telja 3 appelsínur, eina í einu og halda síðan
talningu sinni áfram með því að bæta við talningu sína þessum 4 eplum, einu í einu. Á þessu
stigi nota börn gjarnan hluti sem þau geta komið við til þess að hjálpa sér að telja, til dæmis
fingurnar eða kubba til þess að tilgreina fjöldann sem unnið er með. Annað skrefið er að börn
hafa öðlast hæfni í að telja frá annarri tölu en einum og geta því talið áfram frá hvaða tölu
sem er. Sem dæmi þegar börn eru að fást við verkefnið um 3 appelsínur og 4 epli, átta þau
sig á því að þau eru með 3 og halda því næst áfram að telja 4 og svo 5, 6 og 7. Þriðja skrefið
felur í sér að börn hafa öðlast hæfni í að velta aðgerðunum fyrir sér í hljóði eða jafnvel hafa
náð þeirri þekkingu að þurfa ekki að beita aðgerðum heldur þekkja niðurstöður þeirra talna
sem unnið er með, vita til dæmis að 2+2 = 4. Börn eiga oft auðveldara með að læra að
tvöfalda töluna (2+2= 4) en að þjálfa með sér færni í að þekkja tölur sem eru samsettar af
mismunandi tölu líkt og 2+4 = 6 (Copley, 2010; Payne og Clements, 1990).
Þegar börn fást við samlagningu verða þau að átta sig á því að þau eru að bæta fjölda við
fjölda og þannig sameina hluti í eina heild, en þegar þau eru að fást við frádrátt, eru þau að
taka í burtu ákveðinn fjölda af heild eða aðskilja heild í minni hluta. Til þess að geta áttað sig
á þessum þáttum verða börn að vera komin með þekkingu á því að hægt sé að mynda
ákveðinn fjölda úr smærri einingum, það er að segja að hluti og hluti mynda eina heild. Dæmi
um það er að hægt er að mynda 9 með 6 og 3, eða 4 og 5 (Payne og Clements, 1990). Þessa
hæfni öðlast börn þegar þau hafa náð góðu valdi á tölum og fjölda, og er talið að börn nái
valdi á þessum þætti talnaskilnings í kringum síðasta ár sitt í leikskóla (Copley, 2010).
Líkt og þegar unnið er með talningu spilar umhverfið sem börnin eru í stóran þátt. Börn
þurfa að fá tækifæri til að sjá að hægt er að setja saman fjölda á mismunandi hátt, þróa
þannig með sér skilning á tölum og samsetningu þeirra. Dominokubbar, numicon, strik sem
tákna fjölda eða aðrar fjölbreyttar myndir geta stutt börn við að þróa með sér þann skilning.
Þannig sjá börnin fyrir sér það sem þau eru að gera og þróa með sér þekkingu og skiling á
markvissan hátt (Copley, 2010).
Stærðfræði tengist heiminum ekki aðeins í gegnum tölur heldur einnig í gegnum
efnisheiminn sem er í kringum okkur og þau fyrirbæri sem í honum er. Rúmfræði fjallar um
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það að átta á sig á því rými sem er í kringum okkur, hvort sem um er að ræða tvívíð eða
þrívíð form. Rúmfræðin gerir okkur einnig kleift að tengja saman form og tölur (Van den
Heuvel-Panhuizen og Buys, 2005).

Rúmfræði
Rúmfræði er einn af meginþáttum stærðfræðinnar. Að læra rúmfræði felur í sér að rannsaka
og skoða form, stærðir, stöðu, stefnu og hreyfingar. Þegar börn bera saman form, áttir og
stöðu í rými, eru þau að þróa hugmyndir sínar og orðaforða sem nýtist þeim við mælingar
(Copley, 2010). Van den Heuvel-Panhuizen og Buys (2005) leggja áherslu í bók sinni Young
children learn measurement and geomentry á þrjá þætti rúmfræðinnar sem æskilegt er að
ung börn fái tækifæri til að vinna með. Þessir þættir eru (1) stefna, (2) form og myndir, og (3)
bygging. Í umfjölluninni um rúmfræði hér að neðan verður stuðst við þessa þrjá þætti.

Stefna – staðsetning og sjónarhorn
Í þættinum um stefnu er fengist við að vinna með áttir og að geta greint sína eigin stöðu eða
hluta í rými. Ásamt því að öðlast hæfni til þess að lýsa hreyfingu sem á sér stað innan rýmis,
til dæmis með því að nota leiðarlýsingu. Börn á leikskólaaldri eiga að að fá tækifæri til þess
að vinna að tveimur þáttum sem flokkast undir þekkingu á stefnu, annar þátturinn fjallar um
að öðlast þekkingu á staðsetningu og hinn að fá tækifæri til þess að átta sig á sjónarhorni.
Staðsetning felur í sér að börn geti gefið til kynna hvar einhver eða eitthvað er og notað
staðbundnar upplýsingar sem gefnar eru í röð til þess að finna einhvern eða eitthvað. Þegar
ung börn eru spurð hvar þau eru segja þau HÉR þar sem það þau hafa ekki öðlast hæfni til
þess að setja sig í spor annarra og geta því ekki greint hvar þau eru út frá stöðu sinni eða
annarra. Það er því mikilvægt að ung börn öðlist þekkingu á afstöðuhugtökum það er að
segja orð sem lýsa staðsetningu í rými, svosem fyrir framan – fyrir aftan, uppi – niðri, undir –
ofan á, hægri – vinstri, nálægt – langt í burtu, fyrstur – síðastur, framan á – aftan á, lárétt –
lóðrétt, við hliðina á og á milli (Van den Heuvel-Panhuizen og Buys, 2005). Börn öðlast
þekkingu á þessum orðum með því að heyra þau og öðlast reynslu af þeim í daglegu
umhverfi sínu. Þau eru því oft fljót að átta sig á og skilja staðbundinn orðaforða og kennileiti,
það er að segja þekkta staði í sínu umhverfi. Þegar barn er til dæmis beðið um að ná í hlut
sem er ofan á bekknum frammi í fataklefa, áttar það sig á því að kennileitið er bekkur í
fataklefanum og að hluturinn er ofan á bekknum en ekki annars staðar og öðlast þannig
skilning á orðunum. Um leið og börn hafa náð að þróa með sér staðbundinn orðaforða og
áttað sig á rými, öðlast þau hæfni til þess að geta farið að finna hluti eftir stefnu og
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kennileitum. Þá geta þau farið að fylgja eftir leiðarlýsingum, líkt og kemur fram í dæminu hér
að ofan. Þessi hæfni þróast einnig þegar börn fá tækifæri til þess að vinna að forritun, þar
sem þau þurfa að raða hlutum upp í skynsamlegri röð (Copley, 2010; NAEYC, 2002).
Að átta sig á mismunandi sjónarhorni felur í sér að börn átti sig á hvað hægt er að sjá frá
ákveðnum punkti og hvernig hlutir breytast eftir því hvar horft er á þá. Það fer eftir því
hvernig horft er á ákveðinn hlut hvað einstaklingurinn sér. Líkt og þekkt er með söguna um
blindu mennina og fílinn. Sú saga fjallar um blinda menn sem röðuðu sér í kringum fíl á
mismunandi stöðum og fengu að koma við fílinn, einn kom við ranann, annar við fótinn,
þriðji við halann svo koll af kolli. Þegar þeir komu saman eftir á voru þeir allir ósammála um
hvernig fíll liti út í raun og veru þar sem þeir voru allir með mismunandi hugmyndir um og
sýn á hvernig fíll er í laginu (Hanks, 2017). Með því að vinna með sjónarhorn öðlast börn
hæfni til að að ímynda sér eða lýsa hvernig eitthvað er frá ákveðinni stöðu. Til þess að geta
gert það þurfa börn að hafa náð góðum tökum á því að lýsa því umhverfi sem þau eru í, hvort
sem það er munnlega eða með teikningu. Þá mikilvægt að börn séu komin með gott vald á
að nota kennileiti og staðbundinn orðaforða (Van den Heuvel-Panhuizen og Buys, 2005).

Form og myndir
Í þættinum form og myndir er lögð áhersla á að börn kynnist eiginleikum og einkennum
mismunandi forma og átti sig á tengslum þeirra. Með því að rannsaka og skoða eiginleika
forma öðlast börn hæfni í því að átta sig á því hvernig hlutir eru myndaðir úr hinum ýmsu
formum (Van den Heuvel-Panhuizen og Buys, 2005). Börn byrja ung að vinna með
rúmfræðileg form en snemma á lífsleiðinni byrja þau á að skoða þrívíð form sem eru í
umhverfi þeirra og fara að para saman hvaða form eru eins. Mikilvægt er að átta sig á því að
ung börn þróa ekki skilning sinn á formum með því að sjá myndir af þeim eða heyra
útskýrningar á hvernig þau eru. Þau þurfa að fá að koma við, teikna, búa til og vinna með
form á sem fjölbreyttastan hátt til þess að byggja upp skilning sinn á formum. Það er því
mikilvægt að börn fái mörg tækifæri til þess að vinna með, flokka, raða, bera saman og
útskýra eiginleika og einkenni forma á eigin forsendum (Copley, 2010). Á meðan börnin velta
fyrir sér mismunandi lögun og gerð forma er gott að þau fái tækifæri til þess að heyra hvað
formin heita. Aðalmarkmið með rannsókn á formum er þó að börn átti sig á eiginleikum
formanna frekar en heitum þeirra. Börn á leikskólaaldri eiga að öðlast tækifæri til þess að
átta sig á fjölda horna og hliða mismunandi forma. Þau þurfa að geta flokkað þau saman í
hópa eftir því og áttað sig á því hvaða form eru regluleg og hver eru óregluleg (Payne og
Clements, 1990). Þegar börn eldast og þroskast eflist hæfni þeirra í að þekkja og bera saman
tvívíð form eftir stærð og staðsetningu í rými. Þau eru einnig farin að átta sig á því að þótt

22

form beri sama nafn þurfi þau ekki endilega að vera einslaga, til dæmis að þríhyrningar geta
verið jafnarma, jafnhliða eða rétthyrndir og beri allir nafnið þríhyrningur án þess þó að líta
eins út (Copley, 2010).
Við lok leikskóladvalar eru flest börn búin að kynnast formum vel og eru jafnvel farin að
sýna þeim aukinn áhuga og eftirtekt. Ef til vill eru þau farin að átta sig á því að form leynast
víða í umhverfinu. Það er því kjörið tækifæri að nýta þann áhuga og leyfa börnum að átta sig
á því hvernig hægt er að taka í sundur hinar ýmsu myndir og hluti, og sjá hvernig þau eru
búin til úr alls konar formum eða hvernig hægt er að mynda ný form með því að taka hluti í
sundur og raða upp á nýtt. Dæmi um það er þegar börn klippa ferning í horn í horn og
útkoman verður tveir þríhyrningar og þegar þau velta fyrir sér úr hvað forum ólík matarílát
eru samsett. Með því að taka form og myndir í sundur öðlast börn aukinn skilning á formum
og eiginleikum þeirra (Van den Heuvel-Panhuizen og Buys, 2005)
Að byggja úr kubbum er góð leið fyrir börn til að átta sig á þrívíðum formum. Þannig
kynnast þau því hvað er líkt og ólíkt með mismunandi formum. Þau geta þá skoðað hvert
form fyrir sig og áttað sig á því hvaða form rúlla, hvað form hefur allar hliðar sléttar, hvaða
form eru með oddhvassan enda og hvaða formum er hægt að stafla og hverjum ekki og
fleira. Þegar börn byggja fá þau einnig tækifæri til þess að velta og snúa kubbum á alla vegu
og öðlast þannig skilning á því að form breytast ekki þrátt fyrir þessar hreyfingar (Payne og
Clements, 1990).

Bygging
Þátturinn bygging felur í sér að búa til hluti úr alls konar efnivið. Flestum börnum á
leikskólaaldri finnst gaman að fást við verkefni sem fela í sér að búa til hluti og jafnvel enn
skemmtilegra að taka hluti í sundur. Mikilvægt er því að veita börnum tækifæri til þess að
fást við slík verkefni og hvetja þau til að vinna með mismunandi efnivið sem ýtir undir að þau
byggi bæði í tvívídd og þrívídd (Van den Heuvel-Panhuizen og Buys, 2005; Guðbjörg
Pálsdóttir, 2013).
Börn kynnast þrívíðum formum gjarnan fyrst þegar þau fara að leika sér með kubba, þá
byrja þau gjarnan á því að stafla kubbum og raða þeim upp í röð sem mynda lárétta línu.
Snemma breytist byggingarleikur barna og þau fara að stafla kubbum sem eru eins, til dæmis
varðandi lögun eða stærð. Í framhaldi af því fara þau að byggja byggingar sem minna á
raunverleg mannvirki, til dæmis með því að setja pýramída ofan á tening til þess að tákna
hús (Copley, 2010). Á meðan börn byggja þróa þau með sér mikla þekkingu í gegnum það að
prófa sig áfram. Þau átta sig fljótt á hvað virkar og hvað virkar ekki, til dæmis ef þau eru að
byggja turn þá stendur turninn betur ef þau byrja á því að nota stóran kubb frekar en lítinn. Í
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byggingarleik öðlast börn sífelt meiri og meiri þekkingu á formum og átta sig á tengslum milli
eiginleika þeirra. Þau sjá hvernig eitt form er myndað úr öðrum formum og hvernig hægt er
að mynda form með því að setja saman tvö eða fleiri form, til dæmis er hægt að mynda
ferning úr tveimur þríhyrningum (Van den Heuvel-Panhuizen og Buys, 2005).
Það er þó ekki síður mikilvægt að leyfa börnum að fást við byggingu með tvívíðum
formum. Til eru kubbar sem eru gerðir úr tvívíðum formum og hafa þann eiginleika að hægt
er að setja þá saman, til dæmis Lokon (smellukubbar), Magnetic blocks (segulkubbar) og
kapla kubbar. Með þessum kubbum er hægt að búa til ýmist tvívíðar eða þrívíðar byggingar.
Með slíkum kubbum fá börn tækifæri til þess að rannsaka og átta sig á því hvernig þrívíð
form eru mótuð úr tvívíðum formum, til dæmis hvernig hægt er að mynda tening úr
ferningum eða búa til byggingar úr kapla kubbum (Van den Heuvel-Panhuizen og Buys,
2005). Þegar börn hafa öðlast þekkingu á þessu fara þau að átta sig á því hvernig hlutir í
okkar umhverfi eru búnir til úr formum og geta einnig greint hvernig hlutir eru settir fram á
myndum (Payne og Clements, 1990).
Bygging þarf ekki aðeins að vera sett saman úr kubbum. Mikilvægt er að börn vinni með
mismunandi efnivið, kassa, pappír, pappahólka, trjádrumba, reipi, leir og fleira. Þannig fá þau
tækifæri til þess að velta fyrir sér og átta sig á hvernig hægt er nota mismunandi efnivið til
þess að byggja hluti, til dæmis hægt er að stafla upp trjádrumbum, brjóta saman pappír og
móta leir til þess að byggja ákveðinn hlut (Van den Heuvel-Panhuizen og Buys, 2005).

Mælingar
Börn í leikskóla eru sífellt í daglegu starfi sínu að fást við verkefni þar sem þarf að mæla og
oft spretta verkefnin upp af sjálfdáðun. Börn eru í leik og starfi að fást við að bera saman
stærðir, til dæmis hvort turninn sem þau eru að byggja sé hærri en þau sjálf, hvort blaðið
sem þau ætla að nota sé nógu stórt, hvort dúkkan passi í ákveðin föt eða hvort börnin vilji fá
heilt eða hálft brauð í síðdegishressingunni.
Þau öðlast einnig þekkingu á mælingum með því að fylgjast með þeim sem eru eldri og
reyndari mæla hluti. Þannig læra þau að mælingar séu eitthvað sem er gert, þótt þau átti sig
ekki endilega á því hvað niðurstöður mælinganna þýða. Það er afar mikilvægt að kennarar
nýti þessi sjálfsprotnu verkefni til þess að hjálpa börnunum að þróa skilning sinn og þekkingu
(Van Heuvel-Panhuizen og Buys, 2005). Van den Heuvel-Panhuizen og Buys (2005) segja að
helsta markmiðið mælinga með ungum börnum sé að þau fái tækifæri til þess að þróa með
sér skilning í mælingum með því að: þróa með sér þekkingu um hvaða aðferðir má nota til að
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mæla ákveðna eiginleika, nota viðeigandi stærðfræðilegt tungumál og leysa einföld verkefni
varðandi lengd, magn, þyngd, flöt, hraða og hita.
Van den Heuvel-Panhuizen og Buys (2005) leggja áherslu á að börn eigi að öðlast tækifæri
til þess að vinna með þrjá þætti mælinga á fyrstu skólaárum sínum en þessar þrír þættir eru:
(1) mælingar með því að bera saman og raða, (2) mælingar með því að mæla og nota
mælieiningar hvort sem þær eru óstaðlaðar eða staðlaðar og (3) mælingar með
mælitækjum. Þegar skoðaðir eru þessi þrír þættir má sjá að fyrstu skref barna í mælingum
eru að para sama hluti eftir lengd, rúmmáli eða þynd og raða þeim upp í stærðarröð. Þegar
börn að bera saman hluti nota þau ýmist við það óbeinan eða beinan samanburð. Með
beinum samanburði er átt við þegar tveir hlutir eru bornir saman, til dæmis þegar börn eru
að velta fyrir sér stærð sinni, er hægt að láta þau standa bak í bak og þá sést hvor
einstaklingurinn er hærri. Óbeinn samanburður felur í sér að tveir hlutir eru bornir saman og
þriðji hluturinn er notaður til þess að mæla þá. Dæmi um það er ef mæla á lengd tveggja
mismunandi turna byggða úr kubbum og til þess að mæla hvor er lengri er notað band til
viðmunar. Til þess að sjá hvor turninn er hærri er klippt band sem er jafn langt og sitthvor
turninn, svo eru böndin borin saman og komist að því hvor turninn er hærri. Þegar börn hafa
náð góðu valdi á að bera saman tvo hluti, geta þau borið saman þrjá eða fleiri hluti og raðað
þeim upp í rétta stærðarröð, til dæmis með því að raða þeim frá þeim minnsta til þess
stærsta eða léttasta til þyngsta (Copley, 2010).
Þegar börn hafa öðlast góða færni í því að bera hluti saman, geta þau víkkað þekkingu
sína með því að vinna með hina tvo þætti mælinga; mælingar með mælieiningum og
mælitækjum. Þegar börn mæla með mælieiningum nota þau ýmist óstaðlaðar eða staðlaðar
mælieiningar. Óstaðlaðar mælieiningar fela í sér að börn mæla lengd, þyngd eða rúmmál
með hlutum sem þau vita ekki hversu langir eða þungir þeir eru eða hversu mikið magn
kemst fyrir í þeim. Dæmi um það er þegar börn nota skref eða faðm til að mæla vegalengd
en vita ekki hversu langur einn faðmur og eitt skref er. Annað dæmi er þegar börn telja
hversu mörg glös þau þurfa að fylla til þess að mæla hversu mikið rúmast fyrir í ákveðnu íláti
án þess að vita hvað mikið magn er í einu glasi. Óstöðluðu mælingarnar fela í sér að aðrir
geta ekki nýtt niðurstöður þeirra athugana sem fara fram, aðeins þeir sem framkvæmdu
athugunina þar sem mismunandi mælitæki gefa ólíka niðurstöðu. Staðlaðar mælieiningar
fela í sér notkun á mælitækjum og stöðluðum mælieinginum. Þá er notaður ákveðinn hlutur
með þekkta lengd, þyngd eða rúmmál. Sem dæmi má nefna ef börn eru beðin um að mæla
ákveðna vegalengd og fá til þess mælistiku sem er einn metri að lengd. Út frá því geta þau
gert sér grein um það bil hversu löng vegalengdin er. Ef notaðar eru staðlaðar mælieiningar
geta aðrir áttað sig vel á niðurstöðunum, þrátt fyrir að hafa ekki verið þátttakendur í
verkfeninu (Van den Heuvel-Panhuizen og Buys, 2005).
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Í leikskóla er mikilvægt að börn fái að kynnast því að nota mismunandi mælitæki. Með því
fá þau tækifæri til þess að átta sig á og byggja upp þekkingu á að nota mismunandi mælitæki
til þess að mæla þyngd, lengd og rúmmál. Þau átta sig þá til dæmis á því að nota vigt þegar
unnið er með þyngd, en nota málband þegar mæla á hversu há þau eru og mælikönnu til
þess að sjá hversu mikið vatn þarf til þess að fylla eina fötu af vatni. Ef ung börn fá tækifæri
til þess að vinna með mælitæki öðlast þau einnig færni í því að lesa af slíkum tækjum og þar
af leiðandi þróa þau stærðfræðilegan skilning sinn á vinna með nákvæma lengd, þyngd eða
rúmmál hluta. Mikilvægt er gera sér grein fyrir því að fíngerðar mælieiningar eiga ekki
endilega heima í leikskóla, þar sem það getur reynst börnum erfitt að átta sig á, sjá og vera
nógu nákvæm. Þar sem börnin eru að kynnast þessum tækjum er markmiði ekki að mæla
eftir nákvæmni heldur frekar að fá tækifæri til þess að fá að vinna með mælitækin (Van den
Heuvel-Panhuizen og Buys, 2005).
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4 Aðferðafræði
Gagnaöflun og úrvinnsla
Í þessari rannsókn var fylgst með hvernig börn fást við stærðfræði í daglega lífi sínu í
leikskóla, í leik og starfi og í samræðum hvert við annað og leikskólakennara. Í rannsókninni
voru eftirfarandi spurningar hafðar að leiðarljósi:
-

Hvaða stærðfræðihæfni er að finna hjá börnum í leikskóla
o Hvaða hæfni eru þau að nota?
o Hvaða hæfni eru þau að byggja upp og bæta við sig?

Rannsóknin sem hér var framkvæmd var eigindleg rannsókn. Helstu áherslur eigindlegrar
rannsóknar er að lýsa, skilja og túlka reynslu einstaklinga, samskipti þeirra og samræður.
Lögð er áhersla á að rannsóknin fari fram í því umhverfi sem þátttakendur þekkja og upplifa
sig örugga í. Rannsakandi safnar gögnum og túlkar upplýsingar út frá því sem hann sér, heyrir
og upplifir á vettvangi. Markmið með þessari rannsóknaraaðferð er að skoða ákveðna hluti
eins og þeir eru, með því að skoða ákveðin atvik og greina þau (Lichtman, 2013).
Á síðustu árum hafa raddir barna fengið að hljóma meira og meira í rannsóknum.
Jóhanna Einarsdóttir (2012) fjallaði í bókinni Raddir barna um hve miklar breytingar hafa
orðið í rannsóknum varðandi það að hlusta á börn. Byggt er á umfjöllun Jóhönnu í textanum
hér á eftir. Í dag er ekki lengur talað um að gera rannsóknir á börnum heldur að gera
rannsóknir með börnum, sem sýnir hvernig viðhorf rannsakanda og þeirra sem vinna með
börnum hefur breyst. Rannsóknir á samfélagslegum og fræðilegum þáttum beindu sjónum
fræðimanna að og kveiktu áhuga þeirra á að hlusta á hvað börn hefðu að segja í
rannsóknum. Í dag er litið á börn sem mikilvæga þátttakendur í rannsóknum sem varðar
þeirra eigið líf og að það skipti miklu máli að þau fái segja frá sinni reynslu og sjónarmiðum.
Hvert og eitt barn hefur að geyma upplýsingar varðandi upplifun sína, reynslu, þekkingu og
skoðanir sem enginn annar getur áttað sig á nema hlusta á þau og spyrja.
Raddir barnanna heyrast einvörðungu ef þeir fullorðnu sem hlusta á þær kunna að
bregðast við þeim á viðeigandi hátt og nýta þær við val á rannsóknaraðferðum, gagnaöflun,
greiningu gagna og túlkun á niðurstöðum rannsókna. Hlutverk fullorðinna er mikilvægt í
slíkum rannsóknum en þeir verða að kunna að hlusta, bregðast við, túlka það sem fram
kemur og setja sig í spor barnanna. Því er afar mikilvægt að þeir hafi þekkingu á þroska og
námi barna og síðast en ekki síst hafi áhuga á að hlusta á sjónarhorn barnanna og það sem
þau hafa fram að færa (Jóhanna Einarsdóttir, 2012).
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Rannsakendur sem vinna að rannsóknum með börnum þurfa að átta sig á því að börn eru
ólík. Þau búa yfir mismunandi hæfileikum og styrkleikum. Öll börn eiga rétt á að fá að segja
sína skoðun. Því þarf að hafa í huga að ólíkar leiðir geta hentað börnum til þess að tjá
skoðanir sínar. Þess vegna er mikilvægt þegar rannsakendur afla gagna með því að hlusta á
raddir barna, að þeir gefi börnum kost á að tjá sig með ólíkum hætti til þess að leita eftir
sjónarmiðum þeirra í rannsóknum. Gæta þarf þess þó að aðferðirnar taki mið af athöfnum
barnanna, ólíkum hæfileikum og að aðferðirnar séu bæði munnlegar og sjónrænar. Leyfa
þarf ungum börnum að tjá sig í gegnum sköpunarkraft sinn og veita þeim tækifæri til þess að
hafa samskipti í hóp og læra þannig hvert af öðru ( Jóhanna Einarsdóttir, 2012).

Gagnaöflun
Gagnaöflun fór fram veturna 2016-2018 á einum leikskóla á höfuðborgasvæðinu. Gagna var
aflað með því að safna saman sögum, umræðum og vangaveltum frá börnum og þær skráðar
niður. Lögð var áhersla á að börnin ættu frumkvæði af þeirri umræðu sem átti sér stað í
hverri sögu fyrir sig. Með því er átt við að ekki var verið að leggja inn ákveðið efni eða börnin
spurð ákveðinna spurninga til þess að umræðan byrjaði. Hinsvegar var reynt að grípa
tækifæri þegar börnin byrjuðu sjálf að ræða stærðfræði sín á milli, í leik eða öðrum
aðstæðum eða komu með stærðfræðilegar vangaveltur fyrir framan hópinn eða til kennara.
Gögnum var safnað við margvíslegar aðstæður, þar sem hlustað var eftir
stærðfræðiumræðu í öllu starfi sem fram fór í leikskólanum. Sögurnar voru ýmist skráðar
strax eftir að þær áttu sér stað eða um leið og tími gafst. Rannsakandi í þessari rannsókn var
kennari barnanna og var hann því mikið með börnum á meðan rannsóknin fór fram. Þar með
þekkti hann vel til þátttakanda barnanna og aðstæðna í umhverfinu. Við val á sögum í
rannsókninni var horft til þeirra sagna sem rannsakandanum funndust vera áhugaverðar og
að gætu sýnt á hve mismunandi hátt stærðfræðinám er á leikskólaaldri. Einnig var horft til
hvernig ólíkar birtingamyndir stærðfræðinnar, hvað varðar vinnubrögð og inntak
stærðfræðinnar kæmu fram hjá börnum. Við gangaöflunina söfnuðst margar svipaðar sögur
og voru valdnar fjórtán þeirra til þess að greina nánar í þessu verkefni.

Úrvinnsla gagna
Fyrsta stig úrvinnslunnar var að flokka sögurnar út frá þeim þremur inntaksþáttum
stærðfræðinnar sem fjallað var um í kafla tvö, það er að segja; tölur, rúmfræði og mælingar.
Þessi grunnflokkun var gerð áður en lengra var haldið með úrvinnsluna til þess að geta greint
enn frekar hvaða stærðfræðiviðfangsefni börnin voru að vinna með í hverjum flokki fyrir sig.
Þegar þessi grunnflokkun var komin var hver saga skoðuð nánar og rýnt hvaða
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stærðfræðiviðfangsefni börnin voru að vinna með og hvernig þau tókust við viðfangsefnið.
Leitast var við að greina hvaða þekking væri nú þegar til staðar hjá börnunum og hvaða
þekkingu þau voru að þróa miðað við þá hæfni sem fjallað var um í inntaksþáttunum. Til þess
að átta sig betur á námi barnanna var meðal annars skoðað hvort barnið væri að leitast eftir
því að prófa sig áfram, spyrja spurninga eða velta einhverju fyrir sér og vonast eftir svari frá
öðrum. Í öðrum sögum voru börnin að staðfesta þekkingu sína með því að koma með
fullmótaðar staðhæfingar. Í sumum sögunum mátti sjá hvar börnin voru að fást við nokkra
þætti innan hvers inntaksþáttar til dæmis þegar barnið sýndi fram á færni í að vinna með
fjöldahugtakið og samlagningu. Í öðrum sögum mátti sjá hvernig börnin voru að nota fleiri en
einn inntaksþátt til dæmis þegar þau voru að vinna bæði með talningu og rúmfræði.
Alls voru 14 sögur flokkaðar, flestar flokkuðust undir tölur eða átta talsins, þrjár
flokkuðust undir rúmfræði og þrjár undir mælingar. Niðurstöður eru settar þannig fram að
fyrst er sagan/ sögurnar sagðar og síðan er greining á hvaða stærðfræði fram fer í hverri sögu
fyrir sig. Þannig fær lesandin tækifæri til að meta gögnin sjálfur.

Siðferði
Þegar unnið er með börnum í rannsóknum er mikilvægt að þau séu samþykk því að taka þátt
í slíkri rannsókn. Mikilvægt er að veita börnum upplýsingar um rannsóknina og þær
væntingar og kröfur sem gerðar eru til þeirra á meðan rannsókn stendur. Mikilvægt er að
samskipti rannsakanda og barna séu góð og að börnin treysti, viðurkenni og samþykki
nærveru rannsakandans (Jóhanna Einarsdóttir, 2012).
Í rannsókn minni byrjaði ég á að leita eftir leyfi frá yfirmanni mínum, samstarfsfólki og
foreldrum fyrir verkefni mínu. Foreldrar fengu kynningu á verkefni mínu á foreldrafundi og
voru beðnir um að hafa samband við mig ef þeir væru ekki hlynntir því að barn þeirra tæki
þátt í rannsókn minni. Þegar ég hafði fengið samþykki frá öllum þessum aðilum var komið að
því að fá samþykki barnanna. Ég ákvað að nýta samverustund þar sem ég sagði börnum frá
því að ég væri í skóla og væri að læra að verða leikskólakennari. Því næst sagði ég þeim frá
því að til þess að maður gæti orðið kennari þyrfti maður oft á tíðum að læra heima og gera
alls konar verkefni. Í sumum verkefnum þyrfti maður að fá aðstoð frá börnum og spurði ég
þau þá hvort ég mætti stundum skrifa niður það sem þau höfðu sagt eða gert til þess að nota
þegar ég væri að læra. Því næst sýndi ég þeim stílabók sem ég sagðist ætla að nota þegar ég
myndi heyra eða sjá eitthvað sem ég gæti notað til þess að vinna að verkefni fyrir skólann
minn. Ég sagði þeim líka frá því að ef þau vildu ekki að ég myndi skrifa niður það sem gerðist
eða væri sagt, þá væri það allt í góðu lagi, þau þyrftu bara að segja mér það.

29

Aðra þætti þarf að hafa í huga varðandi siðferði í rannsóknum með börnum. Í fyrsta lagi
þarf að tryggja að trúnaðar sé alltaf gætt og ekki sé hægt að greina með nokkru móti hvaða
einstaklingur á í hlut þegar tekin eru dæmi eða sagðar eru sögur. Í öðru lagi er að segja rétt
frá og skálda ekki í eyðurnar. Hlutirnir ganga oft ekki eins og við höfum ímyndað okkur
fyrirfram og er mikilvægt að vera heiðarlegur og sýna það líka. Eins og til dæmis þegar truflun
á sér stað sem veldur því að umræðan hættir eða breyttist. Í þriðja lagi þarft að vera
meðvitaður um að í sumum rannsóknum er rannsakandinn þátttakandi í rannsókninni, eins
og í mínu tilfelli, og litar það niðurstöður rannsóknarninnar. Sem dæmi má nefna hafði ég tök
á því að velja hvaða þætti ég horfði á í stærðfræðinámi barnanna og valdi þannig hvaða
sögur ég taldi henta vel fyrir þetta verkefnið. Aftur á móti getur það líka verið ókostur að
hafa verið sjálfur rannsakandi í rannsókninni en með því nær rannsakandinn ekki að sjá og
heyra allt sem fram fer. Hann missir því jafnvel af einhverjum þáttum sem gætu hafa verið
gagnlegir fyrir rannsóknina, þar sem hann var til dæmis upptekin við annað inni á deildinni.

Um leikskólann
Gögnum fyrir rannsóknina var safnað á einum leikskóla á höfuðborgasvæðinu. Ég vinn sjálf í
leikskólanum og hafði því góð tök að því að safna gögnum þar. Leikskólinn er sex deilda
leikskóli og eru í kringum 130 börn á honum. Rannsóknin fór aðeins fram inni á einni deild.
Þátttakendur rannsóknarinnar voru börn á elstu deild leikskólans. Börnin voru 24 talsins, 12
stelpur og 12 strákar. Á meðan gagnaöflun stóð yfir voru börnin á aldrinum þriggja ára til sex
ára eða fædd á árunum 2012 og 2013. Hér að neðan verður aðstæðum í leikskólanum lýst í
stuttu máli.
Þegar horft er til þess hvar hægt var að nota við stærðfræði í starfinu í leikskólanum, má
sjá mörg tækifæri. Stærðfræði á vel heima í flest öllum ef ekki öllum stundum leikskólans,
hvort sem það er í skipulögðum stundum eða óskipulögðum. Skipulagðar stundir líkt og
samverustundir og hópastarf er kjörnar aðstæður fyrir stærðfræðikennslu og
stærðfræðiuppgötvanir hjá ungum börnum. Aðrar daglegar stundir, líkt og við matarborð
eða í öðrum biðstundum er vel hægt að nýta til þess að fara í ýmsa stærðfræðileiki. Fyrir
börnum er flest allt nám leikur, svo spurningar á borð við hvað 3+2 sé, er leikur í augum
flestra barna. Í óskipulögðum stundum eins og í frjálsum leik fer fram einn mesti lærdómur
barna í leikskóla og er stærðfræði þar ekki undanskilin. Börn nýta leikinn til þess að prófa,
ræða, velta fyrir sér og staðfesta þekkingu sína við önnur börn á meðan leik stendur. Í öllu
starfi leikskólans eru börnin hvött til þess að ígrunda, velta fyrir sér og spyrja spurninga
varðandi stærðfræði, hvort sem það er í leik eða öðru starfi.
Leikskólastarfið fer einnig mikið fram utandyra. Leikskólagarðurinn stór og býður upp á
fjölbreytt nám. Leikskólinn vinnur mikið með útinám í sínu daglega starfi og er staðsetning
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skólans mjög góð til þess að fást við slíkt nám, þar sem leikskólinn er í göngufær við mikið af
náttúrusvæðum. Í skipulögðum útinámið er tilvalið að nýta nærumhverfið og það sem í því
finnst til stærðfræðikennslu.
Leikskólinn býr vel varðandi efnið sem hægt er að nýta til stærðfræðikennslu. Mikið er til
af byggingingarefni í skólanum, til dæmis alls konar kubbar, verðlaust efni og annar efniviður
sem ýtir undir sköpun barna í byggingu. Mikið úrval er af kubbum í leikskólanum sem ýtir
undir stærðfræðiþekkingu barnanna og eru þeir notaðir mikið í daglega starfi, en þar eru til
meðal annars legókubbar, smellukubbar, einingakubbar, kapla kubbar, holukubbar,
plúskubbar og Numicon kubbar. Ég er meðvituð í mínu daglega starfi hvaða leikefni ég tel
geta ýtt undir stærðfræðihugsun og nám barnanna og reyni því að skipuleggja það þannig að
mikið af leikefni sem er í boði hverju sinni ýti undir það.
Reynt er að hafa tölur og talningu sýnilegar í umhverfi barnanna. Myndir hanga á
veggjum leikskólans, en þær veita börnum tækifæri til þess að þjálfa hæfni sína í talningu og
þekkingu á tölustöfunum. Stórt dagatal er á einum vegg deildarinnar sem sýnir alla daga
ársins. Viðburðir, eins og afmæli barnanna, eru merktir inn á dagatalið svo börnin geta nýtt
þekkingu sína til þess að telja hversu margir dagar eru í slíka viðburði. Myndir af formum eru
einnig notaðar til þess að skreyta námsumhverfið barnanna og hanga stórar myndir af helstu
tvívíðum formum á veggjum deildarinnar sem börnin hafa búið til sjálf.
Á því tímabili sem rannsóknin fór fram störfuðu á deildinni þrír starfsmenn ásamt einum
starfsmanni sem sá um stuðning. Starfsmenn deildarinnar unnu vel saman og tóku allir þátt í
þeim verkefnum sem unnið var að. Aftur á móti var áhugasvið starfsmanna misjafn og skitpu
því starfsmenn umsjón verkefna á milli sín eftir áhuga. Ég hafði meiri áhuga á stærðfræði
heldur en hinir starfsmenn deildarinnar og sá ég því um bein kennslu og þá innlögn varðandi
stærðfræði sem fór fram í samverustundum eða öðrum skipulögðum stundum. Allir
starfsmenn voru þó meðvitaðir um hvað unnið var með hverju sinni og reyndu því að ýta
undir nám og hugleiðinga barnanna í öllum stundum. Mikilvægt var að gæta þess að allir
starfsmenn væru meðvitaðir um hvað unnið var með hverju sinni til þess að starfið væri sem
markvissast og að áhugi barnanna fengi að blómstra í gengum allt leikskólastarfið. Sýnt hefur
að með markvissu og vel skipulögðu starfi er líklegra að áhugi barnanna og starfsmannsins
sem sér um stundirnar berist til hinna starfsmanna og þeir geta auðveldlegra sett sig inn í
námið sem fram fer og geti þann hátt stutt betur við nám barnanna.
Áhugi barnanna á deildinni á þessu tímabili var mikill varðandi stærðfræði og voru þau
áhugsöm að vinna með hana í leik og starfi. Börnin voru gjörn á að nota talningu og hugtök
sem þau höfðu þróað með sér til dæmis heiti á formum þegar þau voru í frjálsum leik, líkt og
í byggingu eða annari sköpun. Í huga barnanna voru stærðfræðidæmi sem reyndu á
samlagningu eða frádrátt leikur sem þau báðu um að fara í til dæmis við matarboðið hvort
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sem það var sín á milli eða báðu kennara um að taka þátt. Börnin voru mikið að velta fyrir sér
hversu margir dagar voru í ákveðna atburði og voru þau sífellt að telja hversu margir dagar
voru í þá með því að skoða dagatal sem hékk á veggnum inni á deild. Ég reyndi eftir minni
best getu að ýta undir þennan áhuga og vilja barnanna til þess að vinna með stærðfræði. Ég
nýtti hvert tækifæri til þess að hvetja þau áfram með því að styðja við hugsun þeirra og
spurja þau frekari spurninga sem leiddi til þess að þau þróuð með sér frekari
stærðfræðihæfni.
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5 Niðurstöður
Niðurstöður þessarar rannsóknar eru settar fram sem sögur frá börnunum og þær síðan
túlkaðar. Til þess að leyfa sögunum að standa sjálfstætt eru þær settar fram eins og þær
birtust fyrir mér. Eftir hverja sögu eru dregnir fram þeir stærðfræðilegu þættir sem ég greindi
í sögunni sem eru mikilvægir í stærðfræðinámi ungra barna. Með því birta sögurnar fyrst og
greininguna svo gefst lesanda kostur á að horfa á sögurnar með sínum augum og greina þær
áður en hann les greiningu rannsakandans.
Þar sem verkefni mitt snérist um það að ég hlusta eftir röddum barnanna í öllu starfi eru
allar sögurnar skrifaðar út frá mér og má þess vegna sjá á skrifum mínum að ég er virkur
þátttakandi í sögum barnanna. Í sögunum má sjá hvernig ég er óhrædd við að koma inn í
sögur barnanna með því að spyrja börnin spurninga eða koma með frekari hugmyndir til þess
að ýta undir frekara nám.
Í upphafi voru sögurnar flokkaðar eftir því hvaða inntak stærðfræðinnar börnin fengust
við. Miðað var við þá þrjá flokka sem áður hefur verið fjallað um að séu megininntaksflokkar í
stærðfræðinámi leikskólabarna. Þeir flokkar eru tölur, rúmfræði og mælingar. Sögurnar í
heild sinni voru fjórtán og skiptust þær þannig að átta flokkuðust sem tölur, þrjár rúmfræði
og þrjár mælingar.

Tölur
Tölur eða talnaskilningur er einn af grunnþáttum stærðfræðinnar. Af sögum mínum má sjá
að börn á leikskólaaldri vinna mikið með tölur í daglegu lífi sínu, hvort sem það er í leik eða
starfi. Talnaskilningur barna birtist á mismunandi hátt og styðja sögurnar hér á neðan vel við
það.
Saga nr. 1
Börnin eru að borða kex við matarboðið. Allt í einu segir eitt barnið: „Ég ætla að telja
punktana á kexinu mínu.“
Barnið byrjar að telja og kemst að því að það eru 19 punktar á kexinu sínu.
Ég spyr: „Eru nokkuð punktar hinum megin ef þú snýrð kexinu við?“
Barnið snýr kexinu við og svarar: „Já, það eru 19 punktar.“
Ég: „Hvernig veistu það, þú hefur ekki talið þá?“
Barnið: „Ég þarf ekki að telja þá, þeir eru alveg eins í laginu og hinum megin.“
Ég: „En veistu þá hvað það eru margir punktar alls á kexinu?“
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Barnið: „Báðum megin?“
Ég: „Já.“
Barnið byrjar að telja en segir svo: „ Æji, þeir eru svo margir.“
Ég: „Veistu hvað 19+19 er?“
Barnið segist ekki vita hvað það er mikið en segir svo: „En ég veit að 10+10 eru 20.“
Ég: „Já, og þá eigum við bara eftir að gera 9+9.“
Barnið missti þá áhugann við að reyna að leysa verkefnið og fer að ræða við
sætisfélagann sinn um eitthvað annað.
Ég ákveð þó að segja: „19+19 er 38.“
Og barnið endurtekur: „Já, 19+19 er 38.“
Svo hætti umræðan.

Í þessari sögu má sjá að barnið er að fást við þrjá þætti talnaskilnings og hefur öðlast
nokkuð vald á þeim. Þessir þrír þættir eru fjöldahugtak, talning og samlagning. Barnið hefur
náð góðu valdi á fjöldahugtakinu þegar það telur punktana á kexinu. Fjöldinn á punktunum
er það mikill að barnið þarf að leggja sig fram við að telja þá og gefa sér tíma til þess, því það
vill virkilega vita hversu margir þeir eru. Með því er barnið að sýna forvitni sína og löngun til
þess að rannsaka fjölda punktanna. Þegar barnið snýr kexinu við má sjá að það hefur einnig
náð góðum tökum á því að greina fjölda án þess að telja þar sem það áttar það sig strax á því
að punktafjöldinn er sá sami þar sem það sér að uppröðunin á punktunum er eins. Barnið er
öruggt með sig og veltir ekki fyrir sér hvort þetta sé rétt eða rangt. Það sér bara að
uppröðunin er eins og gengur út frá því að fjöldinn sé sá sami. Þegar barnið er spurt hvort
það viti hversu margi punktar eru samanlagt á öllu kexinu byrjar það á því að telja, því það
veit að það er leiðin til að ákvarða fjölda og hefur náð valdi á að telja, hversu margir
punktarnir eru. Barnið er snöggt að átta sig á því að þetta eru margir punktar og lætur í ljós
að það nenni ekki að telja allan þennan fjölda. Það sýnir samt smá áhuga á því að reyna að
leggja saman þegar ég spyr hvort það viti hvað 19+19 eru. Barnið viðurkennir fljótt að það
viti ekki hversu mikið það er. Það sýnir samt fram á þekkingu sína á að vinna með
samlagningu í hljóði, tvöföldun talna og þekkingu á tugakerfinu þegar það segir að það viti að
10+10 séu 20.
Í þessari sögu má sjá að barnið hefur náð tökum á að því að rannsaka. Barnið horfir á
kexið út frá stærðfræðilegu sjónarhorni og fer að velta fyrir sér fjölda punkta án þess að nein
stærðfræðiumræða hafi átt sér stað. Það reynir auk þess að draga hin börnin með sér í þessa
umræðu með því að segja: ég ætla að telja punktana á kexinu mínu. Þetta gefur til kynna að
barnið sé í umhverfi þar sem ýtt er undir rannsóknir á stærðfræði. Barnið er öruggt með sig
og notar áhuga sinn á stærðfræði til þess að finna sér sjálft verkefni til þess að vinna að.
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Þegar ég ákvað að spyrja barnið hvort það vissi hvað 19+19 væri, áttaði ég mig strax á því
að ég væri að spyrja of flókinnar spurningar. Aftur á móti vissi ég að þetta barn hefði áhuga,
vilja og mögulega færni til að geta glímt við þessa spurningu. Mig langaði til þess að spyrja
barnið krefjandi spurningar og sjá hvernig það myndi bregðast við. Útskýring mín var kannski
ekki nógu góð og hún leiddi til þess að barnið missti áhugann við að reyna að leysa dæmið,
en þrátt fyrir það endurtók barnið svarið og sagði 19+19 er 38. Ég tel það sýna áhugann hjá
barninu til þess að vilja vita hvað svarið við dæminu er og þannig auka við sig þekkingu.

Saga nr. 2
Í kubbastund er verið að vinna með einingakubba. Eitt barn er að byggja flugvél. Allt í
einu heyrist hátt og skýrt: „Flugvélin fer af stað eftir: 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 og af stað!“

Í þessari sögu má sjá að barnið hefur náð góðu valdi á að telja á annan hátt en eftir
hefbundinni talnarunu og telur aftur á bak frá 10 án þess að ruglast. Barnið þekkir úr
umhverfi sínu að það er við hæfi að telja niður í viðburð líkan þessum og má ætla af þessari
sögu að flugvélin ætti að fara af stað þegar niðurtalningu væri lokið. Stærðfræðihugmyndir
barnsins koma sjálfsprottið í leiknum og sést það vel á þessu dæmi að börn nota stærðfræði í
sínu daglega lífi.
Atburðarásin hér sýnir vel hvernig kennarinn getur aflað sér þekkingu á stærðfræðilegri
þekkingu barnsins með því að hlusta og taka eftir því sem börn eru að gera í leik án þess að
blanda sér inn í leikinn. Áhorf og hlustun kennara er mikilvægur þáttur í námi barns þar sem
kennarinn aflar sér upplýsinga og getur síðan notað þessar upplýsingar í samskiptum við
barnið síðar meir. Með því að fylgjast með barninu í leiknum lærir kennarinn að barnið hefur
gott vald á að telja aftur á bak frá 10. Þarna gefst tækifæri til að ræða við barnið um talningu
og það að telja áfram og afturábak. Kennarinn getur sem dæmi beðið barnið að telja dagana
fram að einhverjum atburði til að átta sig á valdi þess á talningu og stutt það þannig við að
byggja ofan á fyrri þekkingu sína. Kennarinn heldur einnig áfram að afla sér nýrra upplýsinga
um þekkingu barnsins og getur þannig örvað það til enn frekara stærðfræðináms.

Saga nr. 3
Við erum í gönguferð og sjáum húsnúmerið 10. Ég spyr þá börnin: „Hvað haldið þið
að númerið sé á næsta húsi?“ Börnin svara að það sé númer 11. Ég segi börnunum að
við götur á Íslandi, séu hús númeruð þannig að öðru megin við götuna séu sléttar
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tölur og hinum megin oddatölur. Þannig að næsta hús ætti að vera slétt tala þar sem
10 er slétt tala. Við göngum framhjá næsta húsi og sjáum að húsið er númer 8. Þá
segir eitt barnið: „Við erum að telja aftur á bak og við sleppum alltaf einni tölu,
þannig vitum við að við erum með slétta tölu, svo næsta hús á að vera númer 6.“
Barnið heldur svo áfram og segir: „Hey, ég á heima númer 11, svo ég á ekki heima þar
sem það er slétt tala, ég á heima.. æji hvað heitir það aftur?“ Ég svara: „Já
húsnúmerið þitt er þá oddatala.“ Barnið segir: „Já, ég á heima á oddatölu.“
Í þessari sögu má sjá hvernig áhugi og eftirtekt barnanna getur ýtt undir
stærðfræðikennslu. Þarna ákvað ég að nýta hugmyndafræðina um kennslufræðilegan leik,
þar sem ég ákvað að leggja inn verkefni um sléttar tölur og oddatölur og fá börnin til þess að
velta þessu fyrir sér á meðan við vorum í vettvangsferð. Hlutverk mitt sem kennari var að
draga fram þekkingu mína og segja börnum frá því hvernig hús eru númeruð á Íslandi, ásamt
því að veita þeim verkefni til þess að fást við að leysa.
Í þessari sögu má sjá hvernig eitt barn sem fangar athygli mína og stjórnar umræðunni við
hópinn. Þetta barn sýnir að það hefur náð góðum tökum á talnarununni, sem er einn þáttur
talnaskilnings. Það hefur náð góðum tökum á talningu sem er ekki eftir hefðbundinni
talnarunu. Það áttar sig á að við erum bæði að telja aftur á bak og einnig að við erum að
vinna með sléttar tölur. Barnið útskýrir fyrir öllum að við séum að sleppa einni tölu á milli,
sem sýnir vel hversu góðan talnaskilning það hefur. Þá hæfni gæti barnið ekki sýnt ef það
hefði ekki gott vald á talningu. Með þessu er barnið einnig að sýna fram á þekkingu á að
vinna með oddatölur og sléttar tölur. Barnið heldur svo áfram að velta fyrir sér hvert skyldi
vera næsta húsnúmer, en með því sýnir það áhuga og vilja til þess að rannsaka þetta nánar.
Barnið getur gefið sér hvaða næsta númer er, sem sýnir að það hefur öðlast hæfni í að leika
sér með tölurnar á talnalínunni og náð góðu valdi á að vinna með talnalínuna. Það kom mér
verulega á óvart að sjá að börn á þessu aldri nái að gera sér grein fyrir að húsnúmer séu
einhver tala sem segir til um númer hvað húsið er í röð við götuna en ekki til um fjölda húsa á
einhverju svæði. Barnið getur áttað sig á röð húsnúmeranna án þess að hafa fjöldann fyrir
framan sig eða geta bent á öll húsin, sem bendir til þess að það hafi náð góðri færni og
þekkingu á talnalínunni og geti séð fyrir sér í huganum hvernig uppbygging talnalínunar er.
Að lokum er áhugavert að sjá að barnið nær að yfirfæra þekkingu sína á þessu verkefni yfir á
aðra þekkingu, með því að átta sig á að húsnúmerið heima hjá því sé ekki slétt tala og hljóti
því að vera oddatala. Af þessari sögu má læra að barnið hefur tileinkað sér að nota
talnahugtökin til þess að sjá að 11 er ekki slétt tala.
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Saga nr. 4
Við matarborðið spyr eitt barnið upp úr þurru: „Hvað er 18+5?“ Annað barn er fljótt
að grípa orðið og segir þegar það hefur hugsað í smá stund og segir svo lágt (eins og
það sé að segja hugsanir sínar upphátt): „10+8 eru 18 og svo +5 er
þá…19,20,21,22,23! Það eru 23.“

Í þessari sögu má greina hvernig stærðfræðilegt umhverfi og menning hefur skapast inni
á deildinni þar sem börnin eru. Börnin byrja sjálf á því að spyrja hvort annað upp úr þurru um
stærðfræðilega viðfangsefni og eru þannig að hjálpa hvert öðru að þróa með sér enn frekari
stærðfræðiþekkingu.
Barnið sem ákveður að svara spurningunni, sýnir vel fram á þekkingu sína og hæfni til að
leysa stærðfræðileg viðfangsefni. Áhugavert og gagnlegt er fyrir kennarann að fylgjast með
hvernig það tekst á við samlagningu, þar sem það gerir það upphátt öðlast kennarinn enn
frekari þekkingu á hugsun barnsins við að leysa slík verkefni. Við lausn verkefnisins sýnir
barnið færni sína í því að taka í sundur tug og einingar þegar það segir að 10 + 8 séu 18.
Áhugavert er að sjá þessa færni hjá barninu þar sem ekki er algengt að tala um tug eða
einingar í leikskólaumhverfinu og kom það því kennaranum mjög á óvart að barnið hafi velt
fyrir sér þessum þætti stærðfræðinnar og náð þessu valdi á tveggja stafa tölum. Eftir að
barnið hefur tekið í sundur tuginn og einingarnar, áttar það sig á því að það þarf að bæta við
5 og gerir það með því að halda áfram að telja áfram frá tölunni 18, og sýnir þannig fram á
færni sína til að geta talið frá annarri tölu en einum. Barnið telur upp á 23 og segir svo, það
er 23, en með því er barnið að sýna skilning sinn á að ákvarða fjölda og á tugtölum.
Af þessari sögu sést vel hvernig lítill leikur í augum barnanna getur gefið kennaranum
miklar upplýsingar bara með því að hlusta eftir því sem börnin segja. Barnið sem svaraði
leikfélaga sínum gaf kennaranum í þessari sögu nýja sýn á stærðfræðiþekkingu sína og veitti
honum hugmyndir varðandi það að börn á þessum aldri hafa þekkingu á og geta farið að
vinna með tugi og einingar.

Saga nr. 5
Í kubbastund er verið að vinna með einingakubba. Eitt barn er að leita eftir einum
sérstökum kubbi. Það fer á milli barnanna og spyr hvort það megi fá einn svona kubb.
Barnið (barn 1) segir að það vanti einn kubb vegna þess að það sé bara með 2 og 1
(sýnir á fingrum). Annað barn (barn 2) er fljótt að svara barninu og segir að það sé þá
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með 3 kubba og ef það fái einn í viðbót sé það komið með 4 kubba og það sé ekki
sanngjarnt að það fái svona marga kubba, þar sem það séu ekki margir til.

Í þessari sögu má sjá hvernig eitt barn (barn 1) er að leita eftir kubbi og notar fingurna til
þess að gera sig skiljanlegt og sýnir þannig þann fjölda kubba sem það hefur. Með því að
nota fingurna er barnið (barn 1) að sýna fram á þekkingu sína á ákveðnu mynstri (fingrum),
ásamt því að það gengur út frá því að hin börnin á leiksvæðinu átti sig á því hvaða fjölda það
er að leita eftir. Barnið (barn 2) sem svarar fyrra barninu áttar sig vel á fjölda fingra sem það
sýnir og er fljótt að átta sig á heildarfjöldanum sem það leitar eftir og sýnir þannig einnig
þekkingu sína á ákveðnum mynstrum. Það (barn 2) gefur einnig til kynna að það hefur öðlast
gott vald á talningu í huganum eða samlagningu. Hér getur verið erfitt að átta sig á því hvort
það telji alla fingurna eða leggi saman 3+1. Að lokum sýnir það (barn 2) fram á að það hefur
náð tökum á fjöldahugtakinu með því að segja að hitt barnið (barn 1) hafi þá 4 kubba.
Í þessari sögu má sjá mun á stærðfræðiþekkingu barnanna. Barnið (barn 1) sem er að
leita eftir kubb notar fingurna til þess að gera sig skiljanlegt í stað þess að tjá sig munnlega
með orðum. Barnið (barn 2) sem það talar við, skilur það aftur á móti vel og segir við það að
það sé að biðja um að vera með 4 kubba og hjálpar því þannig að greina fjöldann. Gaman er
að sjá hvernig börnin eru að hjálpa hvort öðru að þróa stærðfræðiþekkingu sína í gengum
leik og er þetta dæmi mjög gott til þess að sýna hversu mikilvægur leikur er fyrir börn og
hvernig hann hjálpar börnum að læra í gegnum leik. Börnin nota samskiptin til þess að þróa
með sér frekari skilning og skerpa á stærðfræðilegum hugmyndum þeirra á
jafningjagrundvelli.

Saga nr. 6
Í hópastarfi er verið að fara að vinna með fjölda og hugtökin meira, minna og jafnt og.
Ég byrja á því að teikna upp 8 punkta (2x4 punkta í röð) upp á töflu og segi ekki neitt
um þessa punkta eða hvað ég sé að fara að gera. Eitt barnanna segir: „Þetta eru átta
punktar.“ Um leið og ég hef lokið við að teikna þá. Barnið segir svo aftur stolt: „Ég
þurfti ekki einu sinni að telja þá.“ Ég spyr þá: „Hvernig varstu svona fljótt að átta þig á
því að þetta væru 8 punktar.“ Barnið svara: „Jú, því ég veit að 4+4 eru 8, sko sjáðu.“
Barnið sýnir 4 fingur á annarri hendi og 4 á hinni. Barnið heldur svo áfram og segir:
„Svo eru sko fjórir punktar í þessari röð.“ Barnið bendir á töfluna, og segir svo: „Svo
eru þeir alveg eins fyrir neðan, þannig að það eru 8 punktar!“
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Saga nr. 7
Við matarborðið þegar allir eru sestir við borðið, spyr ég börnin: „Hvað eru mörg börn
við borðið?“ Eitt barn segir: „Það eru 11 börn, ég gat talið það í huganum án þess að
benda!“

Í þessum tveimur sögum (nr. 6 og nr. 7) má sjá hvernig ég get ýtt undir stærðfræðinám
hjá börnum, aðeins með því að spyrja einfaldra spurningar eða teikna upp á töflu án þess að
segja nokkuð um teikninguna. Með því veiti ég börnum tækifæri á því að víkka
stærðfræðilegan heim sinn og gef þeim eitthvað til að hugsa um. Í báðum þessum sögum má
sjá hvernig börnin eru búin að byggja upp stærðfræðilega þekkingu, annað hvort með því að
þekkja ákveðin mynstur eða með því að geta notað talningu í hljóði.
Í fyrstu sögunni (nr. 6) byrjar barnið á því að telja í hljóði þann fjölda sem er í annarri
línunni og áttar sig svo á því að sami punkta fjöldi er í línunni fyrir neðan, þar sem mynstrið
er eins. Þar sýnir barnið að það getur barnið yfirfært þekkingu sína á fjölda punkta í efri
línunni yfir á neðri línuna. Barnið áttar sig þá á að fjöldinn er sá sami í báðum línunum og í
stað þess að telja fjöldann leggur barnið saman 4+4. Sýnir þannig að það hefur náð góðum
tökum á samlagningu og getur nýtt sér tvöföldun talna. Áhugavert var að sjá að þegar barnið
var beðið um að útskýra hvernig það hafi verið svona snöggt að sjá fjölda punktanna,
ákveður barnið að nýta fingurna til þess að leggja frekari áherslu á að þetta sé rétt hjá sér.
Með því er barnið þó ekki aðeins að staðfesta þekkingu sína fyrir sjálfum sér heldur er barnið
einnig að sýna hinum börnunum að 4+4 eru 8 og þannig að hjálpa fleirum en sér sjálfum að
þróa með sér enn frekari talnaskilning og vald á vinnubrögðum stærðfræðinnar.
Í seinni sögunni (nr. 7) má sjá hvernig barnið hefur náð góðum tökum á því að telja í
huganum. Barnið tekur það skýrt fram sjálft að það þurfi ekki einu sinni að nota bendingar til
þess að telja. Þannig kemur fram að barnið ræður vel við talningu á fjölda yfir 10 og hefur
þróað með sér hæfni til að beita gagnkvæmri samsvörun án þess að það þurfi ekki að koma
við hlutina til þess að telja þá.
Í báðum þessum sögum má sjá að börnin eru komin með vald á þeirri þekkingu sem þau
eru að fást við þar sem þau eru svo örugg með sig í tilsvörunun. Með því að fylgjast með því
hvernig börn svara fær kennarinn þekkingu og skilning á því hvernig stærðfræðilegþekking
barnanna er og jafnframt hvort þau séu örugg eða óörugg á því sem þau eru að fást við.
Þessar upplýsingar eru mikilvægar fyrir kennarann til þess að hann geti skipulagt næstu skref
í námi barnsins og stutt það í að byggja ofan á þekkingu sína.
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Saga nr. 8
Í hópastarfi einn daginn eru mætt 4 börn (af 8). Börnin hafa sjálf orð á því að það séu
ekki margir mættir í hópinn okkar í dag. Þau telja hvert annað og segja að það séu
bara 4 komin. Ég ákvað að nýta umræðuna og spyr þau hvort þau viti hvað vantar
marga, þau segjast ekki vera viss. Ég ákvað því að segja börnum að í hópnum eigi að
vera 8 börn og spyr þau þá hvort þau geti fundið út hvað það vanti marga. Þar sem ég
er með tússtöflu fyrir framan mig ákveð ég eftir smástund að skrifa á hana, 4 + () = 8.
Börnin segja þá: „ 4 + hvað er =8?“ Börnin eru snögg að átta sig með því að telja
fingurna. Eitt barnið segir svo: „Hey, svo 4+4 eru 8, þannig það vantar 4! Svo það
vantar 4 alveg eins og við erum 4!“

Í sögunni hér að ofan má sjá hvernig umhverfið hefur áhrif á hvað börn fara að fást við.
Hér átta börnin sig sjálf á því að það eru fáir mættir og fara sjálf að telja hversu margir eru
mættir. Ég ákvað að grípa til þess að skrifa jöfnuna á töfluna en það er eitthvað sem ég var
ekki vön að gera. Aftur á móti eru börnin vön að sjá stærðfræðitákn inni á deild hvort sem
það eru tölur eða önnur stærðfræðilega tákn. Það kom mér þó mjög á óvart hversu snögg
þau voru að átta sig á því hvað fólst í jöfnunni og að þau gætu sett hana í orð til þess að átta
sig betur á því sem verið var að leita eftir og án þess að fá aðstoð. Þetta dæmi sýnir að vel er
hægt að gefa börnum tækifæri til að vinna með stærðfræðilegar jöfnur á þessum aldri ef þau
þekkja táknin.
Þegar börnin voru búin að átta sig á því sem verið var að leita eftir voru þau enga stund
að finna hvað vantaði marga. Þau byrjuðu flest öll að telja frá 4 og sýndu þannig hæfni til að
geta talið áfram frá annarri tölu en einum. Þegar niðurstöður voru komnar sýndi eitt barnið
fram á að að það vantaði jafn marga og þeir sem voru nú þegar komnir. Þannig dregur barnið
athygli að samsetningu fjöldans og sýnir skilning á fleiri stærðfræðihugtökum.

Það má vel sjá á sögnum að börn á leikskólaaldri hafa náð góðum tökum á tölum og
talnaskilningi. Börnin sýna hæfni í að þekkja fjölda án þess að telja, út frá því að þekkja
ákveðin mynstur sem þau geta síðan notað til þess að yfirfæra yfir á stærra mynstur. Í
sögnunum kemur fram að börn nota talningu mikið í sínu daglega starfi, hvort sem það er í
leik eða til þess að fást við að svara stærðfræðilegum verkefnum, líkt og telja hvað vantar
marga í hópastarf. Samlagning og frádráttur er leikur í augum barnanna og mátti vel sjá út frá
sögunum mínum hversu langt þau eru komin með að fást við slík verkefni. Þar sem þau eru
farin að ná þeirri tækni að þurfa ekki að beita aðferðum til þess að átta sig fjöldanum heldur
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eru farin að þekkja niðurstöður þeirra talna sem unnið er með, sem er þriðja og síðasta stig
þrauta með reikniaðgerðum.

Rúmfræði
Rúmfræði er viðamikill efnisþáttur í stærðfræði og hentar börnum vel að fást við hann í leik
og starfi. Margt leikefni sem börnum á leikskólaum er boðið upp á ýtir undir nám þeirra í
rúmfræði og skapar þeim þannig tækifæri til að þróa stærðfræðihugsun sína, til dæmis
mismunandi tegundir kubba.

Saga nr. 9
Í lok samverustundar segir eitt barnið (Barn 1): „Hey, það er hægt að gera kassa úr
mottunum sem við sitjum á (púslmottur sem hægt er að setja saman)!“
Ég ákveð að nýta umræðuna og spyr: „Já, hvernig þá?“
Barn 1: „Með því að festa þær svona saman.“
Ég: „Já okei, hversu margar mottur þarftu til þess?“
Barn 1 er fljótt að svara: „Fjórar, má ég sýna þér hvernig það er gert?“
Ég: „Já.“
Barnið (Barn 1) byrja á því að setja botninn og festir svo hliðar á kassann. Annað barn
(Barn 2) fylgist með í smá stund og ákveður svo að framkvæma sama verkefni. Þegar
börnin hafa lokið við við að byggja kassann spyr ég: „Hversu margar hliðar hefur
kassinn?“
Barn 1: „Fjórar.“
Barn 2: „Nei bíddu, það eru fjórar hliðar í kringum en svo einn ofan á.
Börnin stoppa í smástund og velta þessu fyrir sér.
Barn 2: „Hey, það er líka þarna niðri.“
Börnin velta þá kassanum þannig að þau sjá allar hliðarnar og skoða hann. Erfitt
reynist að telja hliðarnar þegar þau snúa honum, þar sem þau muna ekki hvar þau
byrjuðu að telja. Eftir nokkrar tilraunir setur annað barnið (Barn 2) kassann niður og
telur hliðarnar og segir svo: „Og svo ofan á og svo botninn, þannig þær eru 6.
Hliðarnar á kassanum eru 6!“
Ég segi: „Já, kassi hefur 6 hliðar.“ Ég lyfti upp kassanum og hjálpa börnum að telja
hliðanar meðan honum er snúið.
Bæði börnin eru samþykk þessari niðurstöðu. Annað barnið (Barn 2) heldur áfram að
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vinna með kassann og tekur hann nú í sundur þannig að hann flest út.
Barn 2: „Sjáðu, þetta er eins og kross nema einn er með lengri, því það þarf að vera
tveir.“

Í þesssari sögu má sjá hvernig leikur og samvinna barnanna hjálpar þeim að þróa með sér
stærðfræðilega þekkingu. Börnin eru að fást við það að rannsaka rúmfræði en til þess þurfa
þau að beita talningu til þess að átta sig á fjölda hliða á kassanum. Barnið sem fékk fyrst
hugmyndina var ákveðið í að hliðar teningsins væru fjórar og hélt sig við sína hugmynd þegar
kassinn var tilbúinn. Eftir að hitt barnið sýnir fram á að kassinn hafi líka lok, fara þau að velta
fyrir sér forminu betur og komast að niðurstöðum að kassinn hafi 6 hliðar. Hérna sýna börnin
vald á talnaskilningi þar sem þau hafa náð tökum á talningu, fjöldahugtakinu og samlagningu.
Börnin eru einnig farin að sýna að þau geta myndað þrívíð form úr tvívíðum fomum. Þau átta
sig á að þau geta sett tvívíð form saman og þannig myndað þrívítt form. Áhugavert að sjá að
annað barnið heldur áfram að vinna með verkefnið eftir að lokaniðurstaðan ætti að vera
komin. Eftir að þau hafa náð að byggja kassa úr ferningunum, fletur það kassann út aftur.
Með því öðlast barnið enn frekari þekkingu á að vinna með formin og áttar sig á því að
kassinn myndar annað tvívítt form og myndar þá formið kross en ekki bara sex ferninga.
Greinilega sjá í þessari sögu að börnin eru bæði að bæta við sig þekkingu á eiginleikum
ferninga og teninga. Auk þess eru þau að þróa með sér enn betri skilning og þekkingu á að
vinna með form.
Í þessari sögu fengu börnin tækifæri til þessa að vinna með vinnubrögð stærðfræðinnar
varðandi það að rannsaka samband og tengsl. Þar sem þau voru að velta fyrir sér hversu
margar hliðar eru á kassa á meðan kennarinn sat og fylgdist með því sem fram fór. Það er
afar mikilvægur þáttur í leikskólastarfi að börn fái tækifæri til þess að prófa og reyna sjálf að
framkvæma ákveðna vinnu á meðan kennarinn situr og fylgist með. Þannig getur hann skráð
rannsókn sína á námi barnanna og stuðlað að því að raddir barnanna heyrist og að tekið sé
mið af þeim í leikskólastarfi. Hér hefur kennarinn skapað sér tækifæri til að afla sér þekkingar
á stærðfræðilegum hugmyndum barnanna. Hann getur síðan mátað þá þekkingu við
þekkingu sína á því hvernig börn læra. Sem gefur honum síðan tækifæri til þess að nota það
sem grundvöll þegar hann tekur ákvörðun um hvaða námstækifæri hann ætlar að bjóða
börnum uppá í kjölfarið.
Samvinna barna er dýrmæt í námi þeirra, eins og kom fram í sögunni hér að ofan. Börnin
hjálpast að við að þróa og efla nám hvers annars. Barnið sem fékk hugmyndina var ákveðið í
því að hliðar kassans væru bara fjórar þanngað til hitt barnið benti á að kassinn hafði líka lok
og botn. Með þessu þróuðu þau saman og byggðu upp stærðfræðilegan skilning sinn. Þetta
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sýnir hversu mikilvægt er að veita börnum tíma og rými til þess að rannsaka á eigin
forsendum.

Saga nr. 10
Í frjálsum leik þar sem leikið er með segulkubba, fer af stað umræða um form og
eiginleika þeirra. Þá segir eitt barnið: „Ég veit hvernig maður getur gert þríhyrninga úr
trapisu, þá þarf maður bara að setja einn þríhyrning hérna ofan á.“ Barnið sýnir síðan
hvernig maður setur þríhyrning ofan á trapisu. Það heldur svo áfram og segir: „Ég veit
líka hvernig maður getur gert stærri trapisu en þessa, en ég þarf bara að fá fjóra
þríhyrninga. Þá verður þetta svona löng trapisa.“ Barnið setur tvo þríhyrninga á
sitthvora hlið trapisunnar. Barnið segir svo allt í einu: „Hey, það er líka hægt að nota
bara tvo þríhyrninga þá er hún svona aðeins styttri en samt löng!“

Í þessari sögu kemur fram hvernig barnið hefur náð góðu valdi á lögun tvívíðra forma og
áttað sig á hvernig tengsl eru á milli þeirra. Barnið getur leikið sér að því að búa til ný form úr
öðrum formum. Þessi þáttur er afar mikilvægur inntaksþáttur í stærðfræðinámi í leikskóla,
það er að segja að börn átti sig á því að öll heild er sett saman úr hlutum. Það má einnig sjá í
þessari sögu að barnið er komið með gott vald á að prófa sig áfram og getur séð fyrir sér í
huganum hvað gerist ef það framkvæmir ákveðna hluti. Barnið áttar sig á því að ef það getur
bætt við einum þríhyrningi þá ætti það að geta bætt við öðrum og sýnir þannig einnig fram á
vald á vinnubrögðum. Það má því segja að barnið sé komið með gott vald á
grunnhugmyndum stærðfræðinnar varðandi skoðun og greiningu forma.
Barnið sýnir að það hefur náð góðu valdi á heiti formanna en sýnir einnig að það gerir sér
grein fyrir eiginleikum þeirra. Þó það hafi ekki náð tökum á að geta rætt eiginleika
formanna, kýs það frekar að sýna eignilekana með þeim efnivið sem það hefur. Hér má sjá
hversu mikilvægt er að börn hafi aðgang að góðum námsgögnum og að kennarinn taki eftir
því hvernig börn vinna með slíkt efni. Með því geta kennarar öðlast heilmikinn skilning á
stærðfræðilegri þekkingu barnanna, þar þeim reynist aðveldara að framkvæma ýmsa hluti
frekar en að tala um þá eða útskýra.

Saga nr. 11
Í byggingarstund heldur eitt barn á tveimur þríhyrningum og leggur þá svo saman.
Barnið segir: „Hey, ég get gert svona form úr þessu.“
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Ég veiti barninu athygli og spyr: „Já, hvað getur þú gert?“
Barnið: „Ég get gert svona kassa úr tveimur svona“ og sýnir þríhyrningana.
Ég: „Á hvaða formi heldur þú á?“
Barnið: „Tígli.“
Ég: „Ertu viss um að þetta sé tígull?“
Barnið lítur á mig og horfir spurnaraugum á mig.
Ég: „Prófaðu að telja hornin og athugaðu hvað þau eru mörg.“
Barnið framkvæmir og segir : „Hey, þetta er þríhyrningur en ekki tígull.“
Ég kinka kolli og segist vera sammála því, spyr því næst: „Hvaða form býrðu til með
því að setja tvo þríhyrninga saman?“
Barnið svarar: „Kassa“. En byrjar svo strax að telja hornin og segir svo: „Er það ekki
ferhyrningur?“

Í þessari sögu má sjá að börn leitast við að setja orð á hluti og hafa áhuga á að vita hvað
formin heita. Hér má sjá hvernig barnið leitar til mín til þess að fá staðfestingu á þekkingu
sinni. Barnið byrjar á því að fanga athygli mína með því að láta vita að það geti búið til form.
Barnið þekkir heiti forma en hefur ekki náð þekkingunni á hvaða nafn hvert form hefur. Þessi
saga .sýnir það þó vel að barnið er farið að leitast við að nota þau hugtök sem það hefur
heyrt í umhverfinu. Álykta má að ef kennarar nota hugtök og heiti formanna í gegnum allt
nám barnanna, þá skili það sér inn í leik þeirra og vangaveltur. Þegar ég bið barnið að telja
hornin áttar barnið sig sjálft á því hvaða formi það heldur á, þar sem það þekkir tengslin milli
fjölda horna og heiti formanna. Með því má sjá að barnið hefur náð góðum tökum á og
þekkir einkenni formanna.
Hlutverk kennarans í þessari sögu er mikilvægt, kennarinn er til staðar og leitar barnið
eftir því að fá staðfestingu um nám sitt og þekkingu hjá honum. Hér er mikilvægt að
kennarinn leyfi barninu að rannsaka sjálfstætt og hjálpi barninu við það, með því að spyrja
barnið spurninga sem hjálpar barninu að þróa með sér stærðfræðiskilning. Kennarinn verður
einnig að hafa það í huga að veita barninu athygli og tíma, á meðan barnið svarar þeim
spurningum til þess að halda athygli barnsins við viðfangsefnið og þannig ýta undir að nám
fari fram hjá barninu.
Áhugavert er að velta fyrir sér af hverju barnið hætti við að segja kassi og sagði frekar
ferhyrningur. Barnið var að vinna með einingakubba sem eru þrívíð form, en telur bara
hornin á einni hliðinni og segist þá vera með ferhyrning og er þá farið að vinna með tvívíð
form. Þarna hefði kennarinn kannski átt að grípa inn og nýta tækifærið til þess að spjalla við
barnið um muninn á þrívíðum og tvívíðum formum, fyrst áhugi barnsins var til staðar og
kennarinn og barnið höfðu gott tækifæri til þess að velta fyrir sér stærðfræðilegum

44

vangaveltum. Í leikskólastarfinu kemur oft fyrir að kennarar missa af góðum tækifærum til
þess að vinna dýpra að ýmsum verkefnum líkt og þessu. Það er því afar mikilvægt að kennari
ígrundi og velti fyrir sér hvað hefði mátt fara betur. Þá er hann betur undirbúinn til að grípa
tækifærið næst þegar svipað umræðuefni kemur upp eða hann getur skipulagt kennslu sína
út frá áhuga barnanna.

Í sögunum sem flokkaðar voru undir rúmfræði má sjá hvernig börnin eru farin að velta
fyrir sér helstu grunnhugmyndum rúmfræðinnar. Þar má sjá hvernig börnin eru farin að fást
við að velta fyrir sér hugtökum og eiginleikum forma. Sögurnar sýna einnig hvernig þau eru
farin að vinna með tví- og þrívíð form og átta sig tengslunum þeirra á milli.

Mælingar
Mælingar eru einn af grunninntaksþáttum stærðfræðináms ungra barna. Börn á
leikskólaaldri fást einna helst við mælingar þegar þau eru að bera saman hluti eða reyna að
búa sér til viðmið varðandi hluti. Það sem börn heyra og upplifa hefur mikil áhrif á hvaða
þekkingu á mælingum börn á þessum aldri byggja upp, líkt og sjá má í næstu þremur sögum
sem flokkaðar voru undir mælingar.

Saga nr. 12
Í fataklefanum þegar við vorum að klæða okkur í útiföt fyrir útiveru, skapaðist þessi
umræða hér að neðan.
Ég segi: „Krakkar við verðum að klæða okkur vel, það er mikið frost úti.“
Barn 1 svarar: „Já, það er alveg 100 metra frost!“
Ég: „Við mælum nú frost ekki í metrum. Vitið þið í hverju við mælum frost?“
Barn 2: „Þegar það er frost notum við mínus. Sá það í sjónvarpinu!“
Ég: „Já það er rétt við tölum um að þegar það er frost þá séu mínus gráður úti og þá
er settur mínus fyrir framan tölurnar. En við notum metra þegar við erum til dæmis
að mæla hversu há við erum, eða hversu langt við hlaupum (beini athyglinni að
barninu sem sagði 100 metra frost)“.

Í þessari sögu má sjá dæmi um hvernig umhverfið og umræðan í kringum börnin hefur
áhrif á hvað þau læra. Börn á þessum aldri eiga oft í erfiðleikum með að átta sig á
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mælieiningum og hafa jafnvel ekki þekkingu eða þroska til að vinna með þær. Í þessari sögu
má jafnvel greina frekar að barnið noti töluna 100 frekar en mælieinguna til þess að leggja
áherslu á að það sé kalt úti. Barnið veit að talan 100 er há tala og hefur það því frekari
merkingu heldur en að átta sig á að nota rétta mælieiningu.
Þegar þessi umræða kom upp fannst mér mikilvægt að nýta hana til þess að beina
sjónum þeirra að því að notaðar eru ólíkar mælieingingar eftir því hvaða mælieiginleiki er
mældur. Það kom mér á óvart að börnin þekktu mælieiningarnar og gátu notað þær í
umræðu sinni án þess þó að nota hana á réttan hátt. Barnið sagði sjálft frá því að það hefði
séð það í sjónvarpinu að maður notar mínus þegar maður talar um frost og er því ljóst að
umhverfið hefur mikil áhrif á þekkingu barnsins.

Saga nr. 13
Í matartíma spyr eitt barnið upp úr þurru: „ Hvenær stoppaði gamla daga?“
Ég spyr hvað barnið eigi við og barnið svarar: „ Já, hvenær hætti að segja í gamla daga
og tala bara um núna?“ Ég á erfitt með að svara þessu en segi: „ Þetta er mjög góð
spurning, en það er misjafnt hvað hverjum og einum finnst gamalt.“ Ég ákvað að nýta
umræðuna og spyr öll börnin sem eru komin í umræðuna: „ Finnst ykkur gamalt
eitthvað sem var í gær?“ Börnin neita því. Ég spyr þá: „ En eitthvað sem er kannski
þriggja mánaða gamalt?“ Börnunum finnst það heldur ekki en samt smá langt síðan.
Þá segir eitt barnið: „ En það eru heil 5 ár síðan ég fæddist, það er dálítið langur tími,
en samt ekki jafn langur og þú (beinir orðum að kennaranum) hefur lifað.“
- Umræðan hætti svo vegna truflunar.

Í þessari sögu er gaman að sjá hvað börn eru að íhuga og velta fyrir sér. Mikilvægt er að
börn fái tíma og rými til þess að velta hlutunum fyrir sér , einkum þá sem erfitt getur verið að
finna svar við og jafnvel komast að þeirri niðurstöðu að ekkert eitt svar sé rétt.
Hér má sjá hvernig barnið er að leitast við að finna einhver viðmið til þess að staðsetja
gamla tíma og þar með vinna með tímamælingar. Á leikskólaaldri eru börn oft að öðlast
tilfinningu fyrir tímanum með því að læra á klukku. Erfitt getur verið að skilja tímamælingar
og hugtök eins og „í gamla daga“, þar sem maður verður að nota tilfinninguna fyrir tímanum.
Þegar börn eru að leita eftir viðmiðum um eitthvað sem er gamalt, finnst þeim kannski
hvorki þau sjálf né leikskólakennararnir verið til í gamla daga. Ef það hefði komið gamall
maður í heimsókn hefðu þau kannski verið sammála um að hann hafi verið til í gamla daga.
Því er mikilvægt þegar unnið er með tilfinninguna fyrir tímanum að átta sig á að allir fái að
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hafa skoðun og samþykkja að við höfum mismunandi skilning á tímamælingum og viðmiðum
til að mæla tíma.
Kennarar þurfa að vera meðvitaðir um að veita börnum góðan tíma og rými í dagskipulagi
til þess að taka þátt í svona umræðum. Þeir þurfa líka að vera óhræddir við að grípa þau
tækifæri sem gefast til að vinna með slíkar umræður og taka sjálfir þátt í þeim. Þannig öðlast
börn tækifæri til þess að velta hlutum fyrir sér, þjálfa sig í samræðum og komast að
niðurstöðum, jafnvel þótt við séum ekki alltaf að vera sammála um þær.
Í þessari sögu varð því miður truflun sem leiddi til þess að umræðan hætti. Áhugavert og
gaman hefði verið að sjá hvernig hún hefði endað. Truflanir eiga sér stað í leikskólastarfinu
sem veldur því að hlutirnir fara ekki eins og maður hefði óskað sér. Hlutverk kennarans er þá
að reyna að koma þessum umræðum inn aftur seinna og leyfa börnum þannig að þróa með
sér þekkingu og byggja upp frekara nám.

Saga nr. 14
Barn er að klæða sig í fataklefanum. Það kemur til mín og segir: „ Ég finn bara hálfan
skó.“ Barnið er með einn skó og er að leita af hinum skónum í parinu. Ég bið barnið
að endurtaka sig og segir barnið aftur að það sé bara með hálfan skó. Ég segi við
barnið að það haldi á einum heilum skó. Barnið horfir á mig í stutta stund og segir
svo: „ Nei, mig vantar hinn skóinn.“
Ég segi: „ Já, þú ert með heilan skó en þig vantar hinn skóinn á móti þessum. Ef þú
værir með hálfan skó væri búið að klippa þennan skó í tvennt og þú værir kannski
bara með fremri hlutann.“ Ég sýni barninu hálfan skó með því að halda fyrir aftari
hluta skósins.
Barnið gengur í burtu og fer aftur að leita af hinum skónum.

Í sögunni hér að ofan má sjá hvernig ég reynir að fá barnið til þess að taka þátt í
stærðfræðilegri umræðu þegar ég sýni barninu hvernig hálfur skór væri ef ég myndi klippa
skóinn í tvennt. Barnið virðist þó hafa lítinn sem engan áhuga á því og vill bara halda áfram
að leita að hinum skónum. Það er því erfitt að segja til um hvort barnið átti sig í raun á því
hvað það sagði varðandi það að vera með hálfan skó, eða hvort barninu var alveg sama og að
ég hafi bara verið að trufla það við að leita að skónum.
Hér er barnið að reyna að finna annan skóinn úr skópari.Það notar hugtökin heill og
hálfur og sýnir þannig að það áttar sig á því að tvö stök mynda eina heild. Barnið er komið
með skilning á einni af meginhugmyndum stærðfræðinnar sem felst í að heild sé samsett úr
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hlutum. Fyrst barnið notaði þessi orð til þess að lýsa því að annar skórinn úr pari væri týndur
gaf það mér hugmynd um stöðu barnsins varðandi þekkingu á þessum hugtökum. Ég tel að
barnið sé að tengja við venju okkar við matarborðið þar sem við tölum um heilt eða hálft
brauð. Við vorum nýbúin að ljúka við síðdegishressingu þegar barnið hóf þessa umræðu.
Áhugavert hefði verið að kanna þekkingu barnsins á hugtökum frekar, til dæmis með því
að spyrja það hvort helmingar þurfi alltaf að líta eins út. Hefði þá verið hægt að koma upp
með spurningar á borð við ef þú skerð brauðsneið horn í horn og aðra brauðsneið í tvennt í
miðjuna eru þá hlutarnir af sitthvoru brauðinu tveir jafnstórir? Er hugsun barnsins ef til vill sú
að helmingar verði alltaf að vera nákvæmlega eins? Lítur það á skópar sem eina heild sem
hefur verið skipt upp í tvennt en ekki tvö stök sem mynda eina heild?

Rauði þráðurinn í gengum allar sögunum hér að ofan eru samræður. Samræður skipta að
mínu mati miklu máli til þess að fá stærðfræðilega umræðu inn í leikskólastarfið. Þegar ég
tala við börnin fæ ég upplýsingar um þekkingu þeirra og hugsunum. Með því að spyrja börnin
opinna spurninga og koma með stærðfræðilegar hugmyndir inn í leik og starf, get ég ýtt
undir frekari vangaveltur og hugsanir hjá börnum um stærðfræði. Það leiðir til þess að ég get
haft áhrif á að þau þrói með sér öflugt stærðfræðinám.
Mikilvægt er að veita börnum tíma og rými til þess að fást við stærðfræðilegar
hugmyndir, hvort sem það er í leik eða öðru skipulögðu starfi. Skipulagið á leikskólanum þarf
líka að vera þannig að hægt sé að grípa tækifærin þegar þau koma og leyfa börnum að klára
að vinna að verkefninum þrátt fyrir að önnur viðfangsefni ættu að vera komin á dagskrá.
Með því að skapa stærðfræðilegt umhverfi fyrir börnin, tala um stærðfræði, benda á hana
og nota hana í daglegu lífi inni á leikskóla, ýtum við undir það að börnin fari sjálf að átta sig á
henni við fjölbreyttar aðstæður. Börn á leikskólaaldri sem hafa stærðfræðilegt umhverfi í
kringum sig nota stærðfræði mikið í sínu daglega lífi, hvort sem það er í leik, við matarboðið
eða öðrum stundum. Stærðfræði er fyrir börnum oft á tíðum leikur og átta þau sig ekki á því
að þau eru að byggja upp hugmyndir og skilning sem þau munu nota til frambúðar. Það er
því mikilvægt að kennarar opni eyrun fyrir stærðfræðilegum hugmyndum barnanna, hjálpi
þeim að vinna úr þeim og styðja við þær, til þess að þau geti þróað með sér frekari
stærðfræðilega hæfni.
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6 Umræður
Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að börn á leikskólaaldri nýta sér mörg svið
stærðfræðinnar í leik og öðru starfi. Af þeim sögum sem ég safnaði á vettvangi má greina að
þau hafa töluvert vald á stærðfræði og eru búin að ná góðum tökum á vinnubrögðum
stærðfræðinnar. Það virðist vera börnunum eðlislægt og sjálfsagt að fást við stærðfræði. Þau
nýta hana í umræðum sín á milli, leika sér með hana í frjálsum leik, eru óhrædd við að spyrja
spurninga og leitast við að auka þekkingu sína.
Umhverfi barnanna mótar þennan áhuga þeirra á stærðfærði. Í umhverfi barnanna á
leikskólanum er mikið rætt um stærðfræði, hlustað er eftir stærðfræðilegum umræðum hjá
börnum og þau spurð spurninga sem ýta undir frekara stærðfræðinám. Stærðfræðin er höfð
sýnileg þar sem veggir skólans eru skreyttir með stærðfræðilegum myndum sem ýta undir
stærðfræðilegar vangaveltur. Líkt og fram kom í stefnu bandarísku samtakanna um kennslu
ungra barna (NAEYC, 2002) er mikilvægt að búa börnum námsumhverfi sem leiðir til þess að
nám fari fram í gengum rannsóknarnálgun og hlutbundna vinnu. Copley (2010) og Guðbjörg
Pálsdóttir (2013) eru einnig sammála því sem fram kemur í þessari stefnu að mikilvægt sé að
byggja upp slíkt námsumhverfi þar sem samræður eigi alltaf rétt á sér. Með samræðum
öðlast börn hæfni til að setja orð á hugsanir sínar ásamt því að þau fá tækifæri til þess að
hlusta og vinna úr hugmyndum annarra. Umhverfið verður einnig að vera þannig mótað að
börn séu óhrædd við að spyrja og velta fyrir sér stærðfræðilegum viðfangsefnum. Með því
öðlast þau tækifæri til þess að þróa og dýpka skilning sinn á viðfangsefninu, líkt og vel mátti
sjá í sögum barnanna.
Ástæðan fyrir þessari miklu áherslu á stærðfræði í námi barnanna er sú að ég hef mikinn
áhuga á stærðfræði og mér finnst gaman að hvetja börn áfram og sjá hversu langt þau
komast í stærðfræðilegri hugsun. Með því að nýta áhuga minn í starfi með börnum bý ég til
umhverfi þar sem það er talið sjálfsagt að ræða og leika með stærðfræði í öllu starfi
leikskólans. Viðhorf kennara til náms barna skiptir því miklu máli. Kennurum sem hafa áhuga
og þekkingu á námsefninu tekst betur að miðla upplýsingum og vekja áhuga barna á
námsefninu en öðrum líkt og fram kom í rannsóknum Sarama og félaga hennar (2016). Líkt
og fram kemur hjá stefnulýsingu bandarísku samtakanna um kennslu ungra barna (NAEYC,
2002) og Copley (2010) eru þeir kennarar sem hafa áhuga á og vilja til þess að börn læri sem
mesta stærðfræði, meðvitaðir um það að skipulagt nám er mikilvægt. Til þess að geta
skipulagt markvisst umhverfi fyrir stærðfræðinám verði kennarar að hafa þekkingu á þroska
barna og hæfni þeirra til stærðfræðináms.
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Í þeim sögum sem safnað var í rannsókninni má finna samhljóm með sögunum og þeim
fræðum um stærðfræðinám ungra barna sem fjallað var um í köflum 2 og 3. Þróun
talnaskilnings er grundvöllur stærðfræðináms barna á þessum aldri. Við greiningu má sjá að
stór hluti sagnnna í niðurstöðukaflanum fellur undir undirflokkinn tölur. Í vinnu með
rúmfræði og mælingar þurfa börn gjarnan að nota tölur og þess vegna má sjá hvernig vinna
með tölur fellur einnig inn í sögurnar sem flokkaðar eru undir rúmfræði og mælingar.
Copley (2010) fjallaði um þrjá þætti talnaskilnings sem mætti greina hjá börnum á
þessum aldri, en þeir þættir eru: (1) að greina fjölda án talningar, (2) talning og (3)
samlagning og frádráttur. Þegar börn fást við tölur getur verið misjafnt hvaða þætti
talnaskilnings þau eru að þróa með sér hverju sinni. Copley (2010) leggur áherslu á að einn
þáttur talnaskilnings sé að börn nái hæfni að greina fjölda án þess að telja. Það felur í sér að
börn læri að þekkja ákveðin mynstur sem sýni alltaf sama fjöldann og þurfi því ekki að beita
talningu til þess að átta sig á þeim fjölda sem unnið er með. Í sögunum mínum sést að börn á
leikskólaaldri hafa öðlast þessa hæfni og nota hann bæði í leik og starfi. Í sögunni þar sem
barnið var að skoða kexið gerir þessi hæfni barninu kleift að átta sig á að fjöldi punkta væri sá
sami á báðum hliðum (saga nr. 1). Þar sem barnið var búið að öðlast þessa hæfni var hægt að
styðja við þekkingu þess og spyrja það krefjandi spurninga og veita því þannig tækifæri til
þess að bæta við sig enn frekari stærðfræðiþekkingu. Svipuð hæfni sést í sögunni þar sem
kennarinn hafði skrifað punkta á töflu (saga nr.6) og eitt barn segir strax hver fjöldinn er.
Barnið bætir við að það hafi ekki þurft að telja þar sem það hafði áttað sig á að línunar sem
kennarinn hafði teiknað voru eins. Barnið gat því greint fjöldann í neðri línunni eftir að hafa
talið fjöldan í efri línunni. Að þekkja fjölda út frá ákveðnum mynstrum gefur börnum einnig
tækifæri til þess að eiga samskipti sín á milli. Líkt og mátti sjá í sögunni um barnið sem er að
leita að ákveðnum kubbi (saga nr. 5). Barnið sýnir að það vanti einn kubb með því að sýna
fjöldann á fingrum sér, annað barn svarar strax og áttar sig vel á því hvaða fjölda barnið er að
leita eftir.
Talning er einn af undirflokkum talnaskilnings og með talningu er átt við að börn hafa
öðlast hæfni til að vinna með töluorð, talnarununa, einkvæma svörun, fjöldahugtakið og
síðast ekki síst að telja á annan hátt en eftir hefðbundinni talnarunu (Copley, 2010). Í sögum
mínum sést að börn á leikskólaaldri hafa náð góðu valdi á talningu og er gaman að sjá
hvernig þau velta tölum og talningu fyrir sér í öllu starfi, hvort sem það er í leik eða þegar
þau skoða umhverfið. Talning í einhverju formi er endurtekið stef í sögunum og má draga þá
ályktun að hún sé sá þáttur sem börn á þessum aldri fáist mest við. Talningu eftir
talnarununni er að finna í mörgum sögum. Í fyrstu sögunni þar sem barnið telur fjölda punkta
á kexinu ( saga nr. 1) sést að barnið telur hvern punkt fyrir sig. Í sögunni þar barnið telur
punkta sem kennarinn teiknar upp á töflu (saga nr. 6) sést að barnið notar talningu til þess að
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átta sig á fjöldanum í efri línunni. Sama má segja í sögunni um barnið sem telur í hljóði fjölda
barna við matarborð ( saga nr. 7) sést að börn á þessum aldri geta náð góðu valdi á talningu
og þurfa ekki lengur að nota bendingu til þess að hjálpa sér við talninguna. Van De Walle
(2004) lagði áherslur á að mikilvægt væri að leyfa börnum að koma við og benda á hluti
þegar þau eru að ná tökum á talningu. Þannig átta börn sig á tengingunni á milli talna og
hluta. Börnin sem leystu jöfununa 4+ ()=8 (saga nr. 8), notuðu öll fingurna til þess að komast
að því hversu miklu þurfti að bæta við til að fá útkomuna 8. Í þessum fjórum sögum sýndu
börnin einnig fram á vald sitt á fjöldahugtakinu. Fjöldahugtakið felur í sér að síðasta
talnaorðið sem sagt er við talingu felur í sér þann heildarfjölda þess verið er að telja (Dixon,
Nolan, Adams, Brooks og Howse, 2006; Payne og Clements, 1990).
Þegar börn hafa náð góðu valdi á fjöldahugtakinu er næsta skref í talningu að geta talið á
annan hátt heldur en eftir talnarununni. Börn fara þá að leika sér að telja aftur á bak, byrja á
annarri tölu en einum eða finna ákveðið mynstur í talningu líkt og að telja oddatölur og
sléttar tölur (Copley, 2010; Charlesworth og Lind, 2007). Í sögnunum mínum mátti sjá
hvernig börnin nýta þessa þekkingu bæði í leik og rannsóknavinnu. Barnið sem er að byggja
flugvél (saga nr. 2) nýtir stærðfræðiþekkingu sína til þess að búa sér til leik, og telur aftur á
bak til þess að gefa í skyn að flugvélin sé að fara á stað. Í sögunni um börnin í útináminu
(saga nr. 3) sést hvernig eftirtekt þeirra á umhverfinu leiddi til þess að umræða átti sér stað
og eitt barn fór að að velta fyrir sér talnarununni og hvernig við sleppum annarri hverri tölu
úr henni til þess að geta unnið með sléttar tölur og oddatölur.
Á leikskólaaldri eru börn gjarnan farin að fást við verkefni sem snúa að samlagingu og
frádrætti og líta þau á slík verkefni sem leik. Payne og Clements (1990) og Copley (2010)
fjölluðu um að þegar börn eru að fást við að vinna með reikinaðgerðirnar er talið að þau
vinni að þeim í þremur skrefum. Fyrsta skrefið felst í því að börn telji alla hlutina hvort sem
þau eru að vinna með samlagningu eða frádrátt. Annað skrefið felur í sér að börn hafa öðlast
hæfni í að telja frá annarri tölu en einum og geta því talið áfram frá hvaða tölu sem er. Í
sögunum mínum má sjá hvar börnin eru farin að vinna að öðru skrefinu.Í sögunni um barnið
sem leysir dæmið 18+5 (saga nr. 4), sést hvernig barnið byrjar að telja frá tölunni 18 og
kemst að niðurstöðum að 18+5= 23. Sama er uppi á teningunum þegar börnin leysa jöfnuna
4+()=8 (saga nr. 8) Þegar þau töldu fingurna er líklegt að þau hafi byrjað að telja frá 4 og séð
að þau þurftu að bæta við 4 svo þau fengu út heildina 8. Þriðja skrefið felur í sér að börn hafa
öðlast hæfni í að velta aðgerðunum fyrir sér í hljóði eða jafnvel þekkja niðurstöður þeirra
talna sem unnið er með. Líkt og mátti sjá í sögunni þegar barnið leggur saman punktana sem
ég hafði skrifað upp á töflu saman (saga nr. 6), þar sem barnið þekkir tvöföldunn tölunnar 4
og veit því að 4+4=8. Svipað mátti sjá þegar barnið sem var að skoða kexið (saga nr.1) var
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spurt hvort það vissi hversu margir punktar væru á öllu kexinu. Barnið átti erfitt með að
svara því en sýndi þó fram á þekkingu sína með því að segjast vita að 10+10 væri 20.
Börn á leikskólaaldri geta auðveldlega áttað sig á hvað er átt við með táknum
stærðfræðinnar, eins og sást þegar fá börn voru mætt í hópastarf og kennarinn ákvað að
nýta tækifærið og prófa að skrifa á töfluna 4+()=8 án þess að segja neitt meira (saga nr. 8).
Börnin sögðu strax eftir að hafa séð þetta: 4+ hvað eru 8. Þrátt fyrir að börnin höfðu ekki
verið vön að vinna með jöfnur áður má sjá hvernig umhverfið spilar stórar þátt í námi
barnanna. Í námsumhverfi barnanna eru þau vön að sjá tákn og tölur og tel ég að út frá því
hafi þau geta áttað sig á hvað fólst í þessari jöfnu. En líkt og fram kemur í stefnulýsingu
bandarísku samtakanna um kennslu ungra barna (NAEYC,2002) er mikilvægt að veita börnum
námsumhverfi sem býður upp á stærðfræðileg viðfangsefni og veitir þeim aðgang að því að
skoða, forvitnast og velta fyrir sér stærðfræði.
Rúmfræði er einn að grunnþáttum stærðfræðinnar og mátti greinilega sjá á niðurstöðum
rannsóknar minnar að börn á leikskólaaldri eru byrjuð að vinna með hana. Van den HeuvelPanhuizen og Buys (2005) fjölluðu um þrjá þætti rúmfræðinnar sem er æskilegt að börn á
leikskólaaldri fáist við, en þeir þættir eru: (1) stefna, (2) form og myndir, og (3) bygging. Í
þættinum um stefnu er fengist við að vinna með áttir og að geta greint stöðu í rými. Í
þættinum form og myndir er lögð áhersla á að börn kynnist eiginleikum og einkennum
mismunandi forma og átta sig á tengslum þeirra á milli. Með þættinum byggingu er átt við að
börn fá tækifæri til þess að búa til hluti úr mismunandi efnivið sem ýtir undir að þau byggi
bæði í tvídd og þrívídd (Van den Heuvel-Panhuizen og Buys, 2005; Guðbjörg Pálsdóttir,
2013). Út frá niðurstöðum mínum má sjá að börn á leikskólaaldri eru helst að vinna með
rúmfræði út frá eiginleikum og einkennum forma. Í öllum sögunum sem ég safnaði voru
börnin að þróa hæfni sína á formum í gengum byggingu, og tengdu því saman tvo þætti
rúmfræðinnar. Í sögunni þar sem börnin voru að byggja kassa 8 (tening) (saga nr.9) átta sig á
því hvernig hægt er að byggja þrívítt form úr tvívíðum formum. Börnin eru að skoða hversu
margir ferhyrninga þarf til þess að mynda kassa. Með rannsóknarvinnu og samvinnu þróa
börnin með sér frekari þekkingu á eiginleikum og einkennum ferhyrninga og tenings. Sömu
stef má finna í hinum tveimur sögunum sem ég flokkaði undir rúmfræði. Í annarri þeirra er
barnið að lýsa eiginleikum tvíhliða forma með því að nota segulkubba (saga nr. 10) til þess að
styðja við hugmyndir sínar. Með því nær það að sýna hvernig hægt er að setja saman form
til þess að búa til önnur þekkt form. Í hinni sögunni er barnið að vinna með einingakubba
(saga nr. 11) og notar þá einnig til þess að velta fyrir sér heiti formanna og eiginleikum þeirra,
út frá því að telja hornin á kubbunum sem það hefur fyrir framan sig. Í þessum tveimur
sögum er ljóst hversu mikilvægt er að draga fram nám hjá börnum í gengum leik að veita
þeim aðgang að námsgögnum og leikföngum sem sem ýta undir rökhugsun, röksemdafærslu,

52

rannsóknarnálgun eða verkefnum sem fela í sér að börnin verða að prófa sig áfram (NAEYC,
2002; Utdanningsdirektoratet, 2017).
Mælingar eru einn af grunnþáttur stærðfræðinnar sem talið er að henti börnum á
leikskólaaldri að vinna með. Van den Heuvel-Panhuizen og Buys (2005) leggja áherslu þrjá
þætti mælinga sem börn eigi að öðlast tækifæri til að vinna með á þessum aldri. Þeir þættir
eru: (1) mælingar með því að bera saman og raða upp, (2) mælingar með óstöðluðum eða
stöðluðum mælieiningum og (3) mælingar með mælitækjum. Í sögunum sem ég safnaði má
sjá að börnin hafa ekki náð góðum tökum á að vinna með mælingar. Þau eru þó farin að átta
sig á að að finna þurfi viðmið til þess að meta hluti og tíma. Í einni sögunni mátti sjá hvernig
eitt barnið velti fyrir sér hvenær gamli tíminn hætti (saga nr. 13). Ég tel að barnið sé að reyna
að finna sér einhver ákveðinn viðmið sem það getur slegið föstu og út frá því mælt hvort
einhverjir viðburðir hafi gerst í gamla daga eða ekki.
Í niðurstöðum mínum kemur fram að börnin sem þátt tóku í rannsókninni hafa ekki þróað
með sér skilning í mælingum. Skilningur á mælingum felur í sér að börn þrói með sér
þekkingu um hvaða aðferðir má nota til að mæla ákveðna eiginleika, nota viðeigandi
stærðfræðilegt tungumál og leysa einföld verkefni varðandi lengd, magn, þyngd, flöt, hraða
og hita (Van den Heuvel-Panhuizen og Buys, 2005). Börnin eru hinsvegar farin að velta
mælingum fyrir sér og átta sig á að hlutir eru mældir og til þess séu notaðar mælieiningar. Í
sögu nr. 12 voru börnin að velta fyrir sér frosti . Þar reyndi barnið að nota mælieinginuna
metri til þess að leggja áherslur á mál sitt í staðinn fyrir að notast við gráður. Með því sýnir
barnið skilning á því að hiti er mældur og til þess eru notaðar mælieiningar, þótt það geri sér
ekki grein fyrir hvaða mælieingar eru notaðar til þess. Hins vegar eru börnin komin með þá
þekkingu að þegar talað er um frost og hita eru tölur notaðar til þess að lýsa hversu mikill
hitinn er. Fyrst barnið notar töluna 100 til þess að lýsa miklu frosti, er ljóst að sú tala sé há í
augum barnsins og að barnið noti þá töluna til þess að leggja áherslur á að það sé mjög kalt
úti.
Söguna um barnið sem fann bara hálfan skó (saga nr.14) fannst mér hvað erfiðast að
flokka. Sagan er í miklu uppáhaldi hjá mér, þar sem ég velti fyrir mér hvaða stærðfræðilegu
þekkingu barnið væri að nota til þess að tilkynna að það fyndi bara annan skóinn. Eftir smá
vangaveltur ákvað ég að flokka þessa sögu undir mælingar. Ég áleit að barnið sjái skóna sem
eina einingu og að því vantaði helminginn einingunni. Barnið væri því að nota samanburð til
þess að greina á milli heils og hálfs.
Af niðurstöðum mínum má sjá að umhverfið hefur mikil áhrif á nám barnanna. Eftir að
hafa greint sögurnar hef ég áttað mig á að hlutverk kennarans er mjög mikilvægt. Líkt og
fram kom fram í norsku námskránni (Utdanningsdirektoratet, 2017) er það hlutverk
kennarans að sjá til þess að markviss og góð stærðfræðikennsla fari fram. Það er einnig hans
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hlutverk að hvetja börn til stærðfræðilegrar hugsunar í öllu starfi leikskólans. Með sögunum
mínum tel ég að ég hafi veitt börnum tækifæri til þess að þróa með sér enn frekari
stærðfræðilega hugsun en fyrr, með því að spyrja þau spurninga sem fékk þau til að velta
enn frekra fyrir sér viðfangsefninu. Dæmi um slíkt er að finna í sögunni um kexið (saga nr. 1),
þegar barnið er spurt hversu margir punktar séu á kexinu og í sögunni þar sem barnið er að
velta fyrir sér formunum,(saga nr. 11) þegar barnið er spurt um heiti formanna. Ásamt því að
ég spurði börnin spurninga, var ég líka óhrædd við að stíga inn í umræður hjá þeim og reyna
að draga fram enn frekara nám. Líkt og með sögunni um húsnúmerin, þegar ég ákvað að
segja þeim frá því að hús væru númeruð með oddatölum og sléttum tölum (saga nr.2). Eins
þegar ég reyndi að leiðrétta hugmyndir barnanna varðandi að mæla ekki frost með metrum
(saga nr. 12).
Í stefnunlýsingu bandarísku samtakanna um kennslu ungra barna (NAEYC, 2002) og í bók
Copley (2010) kemur fram að kennarar verða að búa yfir þekkingu um hæfni og þroska
barnanna og byggja á þeirra fyrri reynslu til þess að árangur náist. Það má því segja að eitt af
lykilhlutverki kennarans sé að fylgjast með börnum í leik og starfi og afla sér þannig gagna
um stærðfræðiþekkingu barnanna. Þrátt fyrir að ég væri óhrædd við að koma inn í sögur
barnanna, áttaði ég mig líka á því hversu mikilvægt það er að fylgjast með og sjá og heyra
hvernig börn beita stærðfræði í sínu daglega lífi og safna þannig þekkingu um nám barnanna.
Sem dæmi má nefna þegar barnið var að fást við að leysa 18+5 (saga nr. 4), sýndi barnið fram
á færni í að taka í sundur tug og einingar sem mig grunaði ekki að börn á leikskólaaldri gætu
búið yfir. Barnið kom mér verulega á óvart og gaf mér nýja þekkingu um stöðu barnsins í
stærðfræði sem og að börn á þessum aldri gætu unnið með slíka færni.
Eftir að hafa unnið að þessu verkefni áttaði ég mig líka enn frekar á því hversu mikilvægt
er að kennarinn sé til staðar og hjálpi börnum að þróa með sér enn frekari nám.Ég tengi vel
við kenningar Vygotsky (1978) um svæði möguleiks þroska, þar sem hann lagði áherslur á að
þeir sem reyndari og eldri eru taki þátt í leik og námi barnanna, til þess að aðstoða börnin við
þróa með sér enn frekari færni. Slíkt mátti sjá í sögunni þar sem barnið var að fást við að
finna heiti formanna (saga nr.11). Þar sem kennarinn veitti barninu athygli allan tíman og
leyfði því að rannsaka og velta fyrir sér, en gaf vísbendingar hvernig barnið gæti komist að
niðurstöður varðandi hvað form það væri með. Áhugavert fannst mér líka að sjá hvernig
samvinna barnanna hjálpuðu börnum að þróa með sér færni og þekkingu. Þannig má sjá
hvernig kenningar Vygotsky endurspeglast í samvinnu barnanna. Kom þetta mjög vel fram í
sögunni um börnin sem bjuggu til kassa (tenging) úr ferningum (saga nr. 9). Barnið sem fékk
hugmyndina var fast á því að kassinn hafði bara fjórar hliðar, en með ábendingu frá hinum
barninu um að það væri líka lok og botn á kassanum, þróaði barnið með sér þekkingu um að
hliðar kassans væru sex en ekki fjórar. Þróun stærðfræði þekkingar út frá samvinnu mátti líka
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sjá í sögunni þar sem barnið var að leita eftir ákveðnum kubb (saga nr. 5), en í þeirri sögu
mátti greina mun á stærðfræðilegri þekkingu barnanna og má sjá hvernig barnið sem bjó yfir
meiri þekkingu hjálpaði hinu barninu að leysa verkefnið ásamt því að það greindi frá því að
það væri ekki sanngjarnt að barnið fengi fleiri kubba, þar sem það væru til svo fáir.
Það er á ábyrgð kennara að hafa áhrif á nám barnanna með því að móta það umhverfi
sem börnin eru í dags daglega. Með umhverfi er hér við átt við það rými, menningu og fólkið
sem hefur mótandi áhrif á líf barnanna. Sé börnum skapað lærdómsríkt námsumhverfi ýtum
við undir áhuga þeirra og löngunina til þess að læra meira (NAEYC, 2002). Börnum verður
eðlislegt að ræða um og leika sér með viðfangsefnið í öllu starfi leikskólans,líkt og mátti sjá
þegar barnið spurði við matarborðið hvað 18+5 væri (saga nr. 4) og var ekki að beina
spurningu sinni að kennaranum heldur að öllum þeim sem voru við matarboðið. Með því
leitaðist barnið eftir því að búa til stærðfræðilegan leik og umræður og gaf í leiðinni hinum
börnum í kringum sig tækifæri á að láta reyna að stærðfræðiþekkingu þeirra.
Af mínum niðurstöðum má greina að börn á leikskólaaldri hafa öðlast mikla
stærðfræðilega hæfni. Þau eru oft á tíðum komin mun lengra en við gerum okkur jafnvel
grein fyrir. Stæðfræði er börnum orðin eðlislæg og nýta þau sér hana í öllu starfi leikskólans,
hvort sem það er í leik, skipulögðu starfi eða daglegum vangaveltum. Þegar horft er á það
stærðfræðilega inntak sem börn nota í leikskólastarfi má sjá hvernig hæfni barna varðandi að
vinna með tölur og talnaskilning stendur framar heldur en hinir tveir þættirnir, rúmfræði og
mælingar. Börn nota tölur til þess að gefa sér viðmið, til þess að telja þætti í umhverfinu og
til þess að eiga í samskiptum sín á milli svo eitthvað sé nefnt. Með því að velta fyrir sér tölum
í mismunandi aðstæðum eru þau sífellt að þróa með sér ennfrekari hæfni til þess að vinna
með tölur. Út frá mínum niðurstöðum mátti sjá hvernig börn á þessum aldri fást einna helst
við rúmfræði með því að velta fyrir sér mismunandi eiginleikum og einkennum forma. Til
þess að þjálfa hæfni sína nota þau gjarnan þann efnivið sem þau hafa í kringum sig og er .
bygging oft talnin besta leiðin til þess. Þar sem börnin geta í gengum leikinn prófað sig áfram,
átt í samskiptum og þannig þróað með sér enn frekari þekkingu og færni í þáttum
rúmfræðinnar. Niðurstöður mína leiddu í ljós að börn eru kannski komin hvað styðst með að
þróa með sér hæfni í að fást við mælingar á þessum aldri. En eru þrátt fyrir það farin að móta
sér viðmið og nýta það sem þau heyra í umhverfinu til þess að flokka og greina í sundur
þekkingu sína.
Þrátt fyrir það að tölur eru mest áberandi í stærðfræðinámi barna á þessum aldri, er
mikilvægt að veit börnum tækifæri á að vinna með alla þrjá þætti stærðfræðinnar sem lagt er
upp með að henti börnum á leikskólaaldri, það er að segja talnaskilning, rúmfræði og
mælingar (Copley, 2010; Van den Heuvel og Buys 2005). Áhugavert finnst mér að velta fyrir
mér út frá niðurstöðum mínum hvernig hægt væri að virkja fleiri þætti rúmfræðinnar og
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mælingar með börnum í leikskólastarfi. Ásamt því að skoða af hverju eru þessir þættir ekki
komnir eins langt hjá börnunum. Eru þessir þættir kannski of flóknir fyrir börn á þessum
aldri, varðandi þroska og hæfni? Eða eru kennarar ekki nógu duglegir við að veita börnum
næginlega krefjandi verkefni? Þessum spurningum á ég eftir að velta fyrir mér betur og mun
ég nýta þær til þess að þróa mína þekkingu og mitt starf með börnum enn frekar.

56

7 Lokaorð
Þegar ég horfi til baka og velti fyrir mér hvernig þetta verkefni sem byrjaði sem lítið
vettvangsverkefni í áfanga í námi mínu hefur undið upp á sig og er nú orðið að lokaverkefni
mínu til M.Ed prófs. Það að hafa fengið góða umsögn, hvatninguna og stuðninginn til þess að
halda áfram að vinna og ígrunda það stafið sem ég vinn með börnum. Hefur ekki aðeins ýtt
mér lengra í starfi heldur hefur það einnig undið upp á sig í námi barnanna. Þar sem ég hef
lagt áherslur á að hlusta eftir, greina og sjá stærðfræðileg viðfangefni hjá börnunum hefur
það mótað það umhverfi sem börnin eru í dags daglega og allt það starf sem fram fer á
deildinnni. Með því að veita börnum umhverfi þar sem stærðfræði er spennandi, kverfjandi
og skemmtileg ýtir það undir vilja þeirra til þess að vita meira og rannsaka enn frekar. Ásamt
því að áhugi þeirra er mikil hvatning fyrir mig til þess að vilja kynna þeim frekar fyrir
stærðfræði. Þannig tel ég að börnin hafi öðlast enn frekari tækifæri til þess að vinna með
stærðfræðina og byggja upp frekari þekkingu.
Með þessu verkefni öðlaðist ég ekki aðeins hæfni í að greina og átta mig á
stærðfræðilegri hæfni barna, heldur einnig að hlusta eftir röddum barna í öllu starfi. Börn
búa yfir mjög mikilli þekkingu og mikilvægt er að veita þeim viðunnandi nám. Til þess að geta
gert það verður maður að átta sig á þekkingu barnsins, áhuga og þroska, og gerir maður það
einna helst með því að ræða við börnin og fylgjast með þeim í leik og starf.
Það sem kom mér kannski hvað mest á óvart við vinnslu á þessu verkefni var það að
þegar ég fór að greina sögur barnanna áttaði ég mig alltaf meira og meira á því hvað börn
eru klár og vita mikið. Mér fannst mjög gaman að greina sögurnar og átta mig á hvaða
stærðfræðihæfni börnin búa yfir. Ég valdi að leyfa sögunum að standa sjálfstætt til þess að
veita þeim sem les tækifæri á að gera sér í hugalund hvaða þekkingu börnin búa yfir, því það
er ekki endilega það sama og ég sá út frá sögunum.
Vinnsla á þessu verkefni tók lengri tíma lagt var upp með í upphafi, en eftir að hafa lokið
við það núna lít ég á það sem góðan kost. Með þessum tíma hefur skilningur minn á efninu
aukist til muna og tel ég mig hafa öðlast betri færni á því að tileinka mér vinnubrögð og
þróað með mér færni til þess að greina stærðfræðihæfni hjá börnum til framtíðar.
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