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Ágrip 

Megintilgangur ritgerðarinnar er að fjalla um stærðfræðileik og nám barna í leikskóla. 

Rannsakandi skoðar hvernig stærðfræði fléttast inn í leik barna og hvernig má vinna 

með hana innan leiksins. Önnur markmið rannsóknarinnar eru að efla rannsakanda sem 

kennara og að gera stærðfræði betri skil á vinnustað rannsakanda. Í ritgerðinni er unnið 

með rannsóknarspurninguna: Hvaða leiðir getur leikskólakennari farið til að vinna 

markvisst með stærðfræði? Undirspurning er: Hvernig bregðast börn við 

stærðfræðiverkefnum? Til að fá svör við spurningunum framkvæmdi rannsakandi 

vettvangsrannsókn á eigin vinnustað þar sem lögð voru stærðfræðiverkefni fyrir 8 börn 

sem voru fimm ára þegar verkefnin voru unnin. Verkefnum var skipt niður í inni og –úti 

verkefni og voru þau unnin á vormánuðum 2019 á einni deild á einum leikskóla. Eftir að 

öllum gögnum hafði verið safnað voru þau flokkuð í þrjá flokka út frá þeim inntaksþætti 

stærðfræðinnar sem verkefnið innihélt: rúmfræði, mælingar eða tölur og talnaskilning. 

Skiptingin var gerð í þeim tilgangi að koma auga á hvaða viðfangsefni stærðfræðinnar 

börnin þekktu og væru að vinna með í verkefnunum og hvernig þau stæðu almennt 

stærðfræðilega séð. Helstu niðurstöður benda til þess að börnin sem tóku þátt hafa 

töluvert vald á stærðfræði og geta nýtt stærðfræðiþekkingu sína á fjölbreyttan hátt. 

Þau voru almennt jákvæð fyrir stærðfræði og stærðfræðilegum áskorunum. 

Rannsakandi hefur öðlast betri sýn inn í stærðfræðiveröld barnanna sem tóku þátt í 

rannsókninni og öðlast reynslu við að skipuleggja og hafa umsjón með jákvæðu 

stærðfræðinámi barna á aldrinum 3 – 6 ára.  
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Abstract 

Fun, games and mathematics.  

The search for effective ways to introduce mathematics in Kindergarten. 

The main subject of this thesis is to discuss children‘s study of and play with 

mathematics in kindergartens. The researcher looks at how mathematics intergrade 

into children‘s play and how mathematics can be integrated into play. Other goals of 

the thesis is to strengthen the researcher as a teacher and make mathematics better 

understood at the researcher‘s workplace.  

This thesis will look into the research question: What methods can kindergarten 

teachers use effectively to work with mathematics. The sub-question is: How do 

children react to mathematical assignments? To obtain answers to these questions the 

researcher conducts field study on the premises of own workplace where eight 

children, who all were five at the time, were given mathematical assignments. These 

assignments were divided into indoor and outdoor activities that all took place in the 

fall of 2019 in one class of one kindergarten. After all data had been collected, the data 

was divided into three main categories: geometry, measurements and numerical 

understanding. This division was to identify which subjects of mathematics children 

already knew, what they were working with in the assignments and their mathematical 

strength in general. Main findings suggest that he participating children have 

considerable mathematical strength and can apply their mathematical knowledge in 

number of ways. The children had, in general, positive attitude for mathematics and 

mathematical challenges. The researcher has gained better insight into the 

mathematical world of the children who took part in this research and has gained 

experience in planning and supervising positive mathematical education for children at 

the age of 3-6 years old. 
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1 Inngangur  

Aukin áhersla hefur verið lögð á stærðfræðinám í leikskólum á síðustu árum, meðal 

annars á mínum vinnustað. Árið 2017 urðu töluverðar breytingar á vinnustaðnum 

mínum sem er leikskóli staðsettur í Noregi. Hann fór úr því að vera í einkaeigu í það að 

verða hluti af einni stærstu keðju einkarekinna leikskóla í Noregi, Læringsverkstedet. 

Breytingarnar fólu meðal annars í sér að hver vikudagur fékk sitt eigið þema. Þá urðu 

fimmtudagar að stærðfræðidögum. Fyrir þann tíma hafði ekki farið fram markviss 

stærðfræðivinna í leikskólanum þó að stærðfræði megi finna í hinum ýmsu athöfnum 

sem fara fram í leikskólum. Starfsmenn leikskólans voru misánægðir með þessar 

breytingar og hálfhræddust það að þurfa að vinna með stærðfræði. Þessi keðja er með 

sitt eigið námsefni um hin ólíku þemu sem stendur leikskólunum til boða að nota. Þeim 

er þó ekki skylt að nota það og geta notað annað námsefni. 

Eftir að hafa vanist breytingunum að einhverju leyti fór mig að langa til að vinna 

meira með stærðfræðidagana, prófa námsefni, sjá hvað hentar börnunum og hvað það 

er, sem hentar barnahópnum, sem er á deildinni í dag að vinna með.  Úr varð að ég fór 

að prófa mig áfram með mismunandi stærðfræðiverkefni og efni. Efnið var sett upp á 

fimmtudögum, stundum nokkur ólík verkefni í einu en stundum bara eitt. Eins var 

misjafnt hversu mörg börn tóku þátt og ekki alltaf sömu börnin. Út frá þeirri vinnu valdi 

ég 6 ólík stærðfræðiverkefni sem voru lögð fyrir elstu börnin á deildinni, en þau eru öll 

fædd árið 2014.  

1.1 Markmið rannsóknarinnar og rannsóknarspurning 

Í þessu verkefni er fjallað um stærðfræðileik og nám barna í leikskóla. Rannsakandi 

skoðar hvernig stærðfræði fléttast inn í leik barnanna, bæði frjálsan leik og skipulagðan. 

Einnig leggur rannsakandi stærðfræði verkefni fyrir börnin og fylgist með hvernig þau 

takast á við þau og hvernig þeim gengur glíman. 

Tilgangur minn með rannsókninni er að efla mig sem kennara og nýta þekkinguna 

sem skapast til að leita virkari leiða til þess að flétta stærðfræði og stærðfræðitengt efni 

inn í hversdaginn í starfi með börnum. Með því að prófa markvisst nokkur verkefni 

skapast grunnur til að vinna frekar með þau, sjá hvað gekk vel og hvað ekki og hvað má 

bæta og gera betur.  

Annað markmið rannsóknarinnar er að gera stærðfræði betri skil á vinnustað 

rannsakanda. Leikskólabörn hafa yfirleitt áhuga á stærðfræði og hafa gaman að því að 

uppgötva og gera tilraunir með það sem stærðfræðin hefur upp á að bjóða en 
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einhversstaðar á skólagöngu sinni missa börn allt of oft áhugann og stærðfræði verður 

leiðinleg og íþyngjandi námsgrein. Með því að vera meðvitaðir um eigin 

stærðfræðivinnu og hugmyndir um stærðfræði geta kennarar snúið þessari atburðarrás 

við þannig að áhugi barna á stærðfræði fjari ekki út heldur að þau hafi gaman af henni 

og því sem stærðfræði hefur upp á að bjóða í gegnum alla skólagöngu sína.  

Í ritgerðinni er unnið með rannsóknarspurninguna; hvaða leiðir getur 

leikskólakennari farið til að vinna markvisst með stærðfræði? Þar að auki er 

undirspurningin; hvernig bregðast börn við stærðfræðiverkefnum?  

Rannsóknin skiptist í 6 kafla. Hún hefst á inngangskafla þar sem greint er frá hvaðan 

hugmyndin að rannsókninni kemur, hver eru markmið hennar og tilgangur. Annar 

kaflinn inniheldur fræðilega hlutann þar sem stærðfræðinám og kennsla í leikskóla er 

rætt ásamt hlutverki kennara. Þriðji kaflinn fjallar um inntaksþætti stærðfræðinnar, ber 

þá helst að nefna rúmfræði, mælingar og tölur og talnaskilning. Fjórði kaflinn er 

aðferðarfræðikafli sem skýrir frá því hvernig rannsóknin var unnin. Fimmti kaflinn fjallar 

um niðurstöður og greiningu ganga og í sjötti og seinasta kaflanum eru umræður um 

niðurstöður rannsóknarinnar og hverju þær skiluðu.   
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2 Vinna með stærðfræði í leikskóla 

Börn fást við stærðfræði frá unga aldri. Síðustu áratugi hefur athygli verið beint að 

stærðfræðinámi ungra barna (Doverborg, 2001). Ekki hefur verið skrifað mikið um 

stærðfræðinám og –kennslu í leikskólum á Íslandi. Gerðar hafa verið nokkrar  

eigindlegar rannsóknir sem fjallað verður um í þessum kafla.. Leikskólar á 

Norðurlöndunum byggja á svipaðri hugmyndafræði og á Íslandi  og hefur fyrst og fremst 

verið byggt á heimildum frá Norðurlöndunum. Leikskólinn sem rannsóknin fór fram í er 

staðsettur í Noregi og er mikið stuðst við norskar heimildir í fræðilega hlutanum. Í 

þessum kafla er fjallað um nám og leik barna og þá sérstaklega þann hluta sem tengist 

stærðfræði, inntak stærðfræðikennslu í leikskólum og um hlutverk kennara á nám 

barna. Athygli beinist að mikilvægi leiks fyrir börn og hversu mikla stærðfræði börn nota 

í frjálsum leik og hvernig megi virkja þann leik og nýta til kennslu. Þá er einnig tíundað 

hvað þarf til að leggja línurnar að góðu stærðfræðinámi fyrir börn á aldrinum 3 – 5 ára. 

2.1 Leikur barna  

Það sem börn gera mest af er að leika sér. Það er í gegnum leik sem börn læra á lífið. 

Það sem gerir leik svo verðmætan og mikilvægan er að miklu leyti sú tjáning sem fer 

fram milli barna í leiknum. Börn tjá sig á ólíkan máta, gegnum tungumál, líkamstjáningu 

og aðra tjáningu. Leikur byggist á því að sá sem leikur sér geri það af áhuga og velji það 

sjálfur. Leikurinn þjónar mjög mikilvægu hlutverki í lífi barna og það verðum við 

fullorðna fólkið að virða. Því hefur jafnvel verið haldið fram að leikurinn sé áhrifamesta 

tjáningarform mannsins (Lillemyr, 2009). 

Leikurinn skapar afslappað andrúmsloft sem hvetur börn til að taka áhættu og örvar 

skapandi hugsun og fjölbreyttar lausnir. Kennsla í gegnum leik verður merkingarbær og 

börn fá í gegnum hann tækifæri til að tengja nýja reynslu við fyrri með því að leika sér, 

látast og prófa sig áfram. Þegar börn leika sér styrkjast þau líkamlega og andlega og 

hann veitir þeim aukið sjálfstraust til að takast á við flókin verkefni. Þar að auki virkjar 

leikurinn öll skynfæri barnsins sem leikur sér.  Líkami barnsins, tilfinningar og hugur er 

með í leiknum og barnið getur lært á eigin takmarkanir og sett sínar eigin áskoranir í 

leiknum. Börn sjá heiminn í gegnum leik, búa til eigin skilning á hlutum og samhengi í 

gegnum hann og leikur hjálpar börnum að byggja upp sjálfstraust (Wood, 2013). Leikur 

felur í sér frelsi og val. Frjálst val er mikilvægur þáttur varðandi hugmyndir barna um 

leik (Jóhanna Einarsdóttir, 2010). 
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Það er erfitt að skilgreina hvað leikur er í raun og veru og hvaða þýðingu hann hefur 

fyrir börn en ólíkum kenningum og skilgreiningum ber saman um að leikur sé 

mikilvægur fyrir menntun og þroska ungra barna, því áhugahvötin liggur til grundvallar 

án væntinga um ákveðna frammistöðu eða þekkingu. Á sama tíma gefur leikurinn 

börnum tækifæri til að tjá hugmyndir sínar og tilfinningar og efla félagsleg tengsl sín og 

samskipti (Bryndís Garðarsdóttir, Guðbjörg Pálsdóttir og Hrafnhildur Eiðsdóttir, 2013). 

Hér að framan hefur verið rætt um frjálsan leik, þegar börn fá að leika sér að þeim 

viðfangsefnum sem þau velja sjálf og stýra leiknum upp á eigin spýtur án afskipta 

fullorðinna. Leikur getur verið allskonar og kennarar geta haft mismikil afskipti af 

honum. Leikur í kennslu ungra barna er mikilvægur vegna þess að flest börn nýta stóran 

hluta tíma síns í leik og er leikurinn sérstaklega mikilvægur vegna áhrifa hans á 

félagsmótun og þróun barnsins (Jóhanna Einarsdóttir, 2010).  

 Hér verður lítillega rætt um aðra gerð af leik, þar sem hlutverk kennarans er stærra 

en í frjálsa leiknum en það er kennslufræðilegur leikur.  

Talað er um kennslufræðilegan leik þegar leik og kennslufræðilegum markmiðum er 

blandað saman, þá gengur leikurinn út á að ná ákveðnum námsmarkmiðum. 

Kennslufræðilegur leikur er þá markviss og skipulögð leikreynsla. Í gegnum 

kennslufræðilegan leik geta börn byggt upp þekkingu sína á jákvæðan og 

merkingarbæran hátt og þróað með sér jákvætt viðhorf til náms (Jóhanna Einarsdóttir, 

2010). Með því að læra í hópi í gegnum leik öðlast börnin sameiginlegan skilning á 

efninu. Ef efnið er skemmtilegt taka börnin þátt í leiknum og kennarinn þarf því ekki að 

nota hvata í formi refsingar eða umbunar. Kennarinn fylgist með, styður við og nýtir 

leikinn sem verkfæri í ákveðnum námstilgangi. Ef börn fá tækifæri til að vinna í gegnum 

leik læra þau viðfangsefnið betur og upplifunin verður þeim sterkari. Með því að tengja 

leikinn við ákveðin námsmarkmið fá börn tækifæri til að byggja upp þekkingu sína á 

merkingarbæran hátt og þróa með sér jákvætt viðhorf til náms. Viðhorf barnanna til 

náms hefur mjög mikið að segja um það hvernig þeim vegnar á sinni skólagöngu. 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2010). Til þess að tengja á markvissan hátt leik og nám má til 

dæmis setja ákveðna leikmuni á leiksvæði barnanna sem hafa þann tilgang að örva 

vitræna og félagslega þætti sem tengjast námsgreinum eins og stærðfræði, 

samfélagsfræði og/eða læsi. Í kennslufræðilegum leik hafa börnin sjálf stjórn á leiknum 

sem eflir vald þeirra. Í kennslufræðilegum leik er öll áhersla á ferlið í leiknum í stað þess 

að einblínt sé á útkomuna. Börnin geta því prófað sig áfram með mismunandi aðferðir, 

tekið áhættu og gert tilraunir án þess að vera metin út frá niðurstöðum. Þetta gerir 
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leikinn frjálsari. Til þess að fá sem mest út úr þess konar leik verður kennarinn að vera 

virkur í leiknum og gefa leiknum sjálfum nægilegan tíma (Jóhanna Einarsdóttir, 2010). 

Leikur er hluti af námferli barna og nám og leikur eru náskyld. Frjáls leikur getur 

orðið uppspretta að kennslufræðilegum leik undir stjórn kennara. Leikurinn getur veitt 

börnum öryggi til að takast á við ný og flóknari viðfangsefni þar sem þau byggja á fyrri 

reynslu og þróa leiðir til að bæta við þekkingu sína meðal annars á stærðfræðilegum 

viðfangsefnum (Bryndís Garðarsdóttir o.fl., 2013). 

2.2 Stærðfræði í leik 

Leikurinn skiptir miklu máli fyrir eflingu stærðfræðilegs þroska barna. Til þess að 

árangursrík stærðfræðikennsla geti átt sér stað verður kennarinn að vera meðvitaður 

um það hvað felst í stærðfræðinámi og við hvaða aðstæður það fer fram. Markmið 

stærðfræðináms er að nemendur þrói með sér stærðfræðilega hæfni. Allir eiga að geta 

sett fram og leyst vandamál eða dæmi í stærðfræði og nýtt sér hugtök hennar, 

röksemdarfærslur og tákn á viðeigandi hátt. Það felur í sér að geta bæði á meðvitaðan 

og ómeðvitaðan hátt notað stærðfræði í samskiptum. Námið snýst ekki um að ná valdi 

á námsefni heldur vinnubrögðum og meginhugmyndum stærðfræðinnar (Guðbjörg 

Pálsdóttir, 2013). 

Börn nota yfirleitt heilmikla stærðfræði í frjálsa leiknum sínum án þess að hafa 

hugmynd um það sjálf. Þau vinna mikið með stærðfræði án þess að það kallist því nafni. 

Þau mæla, finna mynstur, rannsaka rými, reyna að leysa vandamál og telja án þess að 

gera sér grein fyrir því að þau séu að glíma við stærðfræðileg viðfangsefni. Gott er fyrir 

kennara að fanga þessa hversdagsstærðfræði og vinna frekar með hana með 

börnunum. Það getur samt sem áður verið flókið. Verkefnið sem kennarinn velur fyrir 

börnin þarf að falla undir ákveðna flokka. Það þarf að vera leikur og stærðfræðitengt á 

sama tíma og það þarf að vera grípandi fyrir börnin. Stærðfræðihlutinn þarf að hæfa 

stærðfræðiþroska barnanna sem unnið er með. Stærðfræðihluti leiksins má ekki vera 

yfirþyrmandi fyrir börnin heldur vera skemmtilegur og hæfilega krefjandi. Börnin þurfa 

að hafa ánægju af leiknum. Kennarinn þarf að undirbúa sig vel, til að geta dýpkað 

leikinn og efnið, unnið meira með það og svarað þeim spurningum sem gætu vaknað í 

ferlinu (Bøhler, 2016). Verkefnið þarf að vera spennandi og krefjandi fyrir börnin. 

Jafnframt þarf kennarinn að veita hæfilegan stuðning við börnin þannig að þau geti 

tekist á við verkefnin og náð betri tökum á inntaki og vinnubrögðum stærðfræðinnar. 

(Helgedagsrud, 2015). Til þess að börn þrói með sér stærðfræðilega hugsun þurfa þau 

að fá tækifæri til þess að fást við þrautalausnir, röksemdarfærslur, tengsl, samskipti og 
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notkun tákna. Þau þurfa að fá tíma til þess að rannsaka, hugsa, gera áætlun, prófa sig 

áfram og skoða árangur (Guðbjörg Pálsdóttir, 2013).  

Það að skilja stærðfræðileg hugtök er ekki það sama og að skilja orð. Til þess að þróa 

skilning á hugtökunum þurfa börnin sjálf að upplifa hugtökin í ólíkum aðstæðum. 

Þannig læra þau hugtökin best. Til dæmis má nefna að til þess að skilja hvað 

tölustafurinn 5 stendur fyrir er ekki nóg að telja á fingrunum og sjá að á einni hendi eru 

fimm fingur. Börnin þurfa að sjá fjöldann og tölustafinn annars staðar líka svo sem í 

dagsetningu, fjölda hluta, fjölda skrefa, húsnúmeri og aldri. Þannig skilja börnin 

kjarnann í hugtakinu, þann sem breytist ekki og er ekki háður lit, staðsetningu eða 

stærð. (Bøhler, 2016). 

 Vel er hægt að byggja á athöfnum daglegs lífs sem börnin hafa gaman af og tengja 

stærðfræðinám inn í þær athafnir. Til hliðsjónar í verkefnunum er hægt að byggja útfrá 

stærðfræðihugtökum eins og mynstur, form, flokkun og talning. Einnig er hægt að nota 

vettvangsferðir, sjá hvað börnin gera og hafa gaman af úti og byggja ofan á það.  

Börn nota allt mögulegt í umhverfi sínu til að efla skilning sinn á 

stærðfræðihugtökum. Þau taka eftir hitastigi, hljóðum og leika sér með leikföng og eru 

þá að greina, flokka og bera saman. Þau læra líka mikið í gegnum líkamann og 

skilningarvitin eða eins og Anna Palmer (2012) segir; „lærdómurinn byrjar í líkamanum, 

verður að lokum að hugsun og skynjun”. Börn læra betur með því að upplifa á eigin 

skinni, því orðin sjálf hafa ekki mikla merkingu fyrir þau. Í stærðfræðitengdum leik er 

hægt að læra um þyngd hluta og áferð, til dæmis með því að kasta stein í vatn og ræða 

hve stór hann er og hversu miklar gusur hann myndar.  

Ekki hægt að gefa börnum þekkingu en hægt er að auðvelda þeim að læra. Til þess 

að opna nýja heima fyrir börnum og gefa þeim tækifæri til að hafa gaman af ólíkum 

viðfangsefnum er kjörið að spinna kennsluna útfrá áhugasviði barnanna. (Helgedagsrud, 

2015). Þannig má skapa aðstæður fyrir börn til að ræða það sem vekur áhuga þeirra og 

byggja enn frekar á því. Í þeim aðstæðum er hlutverk kennarans að aðstoða barnið við 

að dýpka skilning sinn á efninu og vitneskjuna áfram. Það þarf að efla náttúrulegan 

áhuga barnanna á stærðfræði og hæfni þeirra til að nota þá þekkingu sem þau hafa og 

þróa hana áfram (Bryndís Garðarsdóttir o.fl., 2013). 

Stærðfræðinám ungra barna fer að stórum hluta fram í leik þar sem þau kynnast 

nýjum hlutum, rannsaka, ígrunda nýfengna þekkingu og þjálfa ýmsa þætti. Leikurinn 

sjálfur byggist á því að sá sem leikur sér geri það af áhuga og af eigin vali. Börn þurfa að 

ná valdi á að setja fram tákn fyrir tölur, aðgerðir, mynstur og rúmfræðileg og 

tölfræðileg hugtök. Í stærðfræðinámi þarf að felast áskorun um að tengja saman 
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óformlega og formlega þekkingu og tvinna stærðfræði saman við önnur svið daglegs lífs 

(Guðbjörg Pálsdóttir, 2013). Hneigð barns til náms vísar til virkni barns, hvernig það 

sýnir áhuga, vilja og getu til að takast á við ákveðin viðfangsefni eða aðstæður. Barn 

sem sýnir hneigð til náms hefur getu til þess að meta aðstæður og bregðast við þeim á 

viðeigandi hátt (Bryndís Garðarsdóttir o.fl., 2013). Grunnur að góðu stærðfræðinámi 

barna á aldrinum 3 – 6 ára er lagður með því að kennari hvetur börnin til að takast á við 

ögrandi verkefni sem börnin hafa áhuga á og veitir þeim stuðning og tíma til að takast á 

við þau þannig að börnin geti í leik fengist við samhengi hlutanna og rannsakað og 

prófað stærðfræðihugmyndir af áhuga. Í gegnum þannig vinnu þróa börnin 

stærðfræðihugmyndir sínar og byggja upp stærðfræðiþekkingu (Guðbjörg Pálsdóttir, 

2013). 

Nám í gegnum leik er oft á tíðum í formi einhvers sem fullorðinn skipuleggur og 

stýrir, til dæmis að spila spil. Þá situr sá fullorðni gjarnan með hópi barna, gætir þess að 

allir fái að gera og að leikreglum sé fylgt. Námið getur farið fram í gegnum leik sem sá 

fullorðni spinnur eftir því sem hann metur aðstæður.  Það gæti til dæmis verið 

starfsmaður í leikskóla sem situr og kubbar með barnahópi. Hann biður börnin að finna 

bláan kubb eða rauðan eða ákveðið marga kubba jafnvel tvo í sama lit. Með því er 

leikurinn ennþá á forsendum barnanna en námi komið fyrir inn í honum með því að 

beina sjónum barnanna að ákveðnum þáttum (Lillemyr, 2009). Leikurinn má samt sem 

áður ekki verða of stýrður af hinum fullorðnu. Það er jákvætt þegar börn síðan nýta það 

sem þau hafa lært í stýrðum leik í frjálsum leik síðar. Það þarf að finna jafnvægi milli 

frjáls leiks og stýrðs og veita börnum stuðning og ýta undir lausnaleit þeirra í frjálsum 

leik (Bryndís Garðarsdóttir o.fl., 2013). 

 Stærðfræðinám ungra barna fer að mestu leyti fram í leik þar sem þau fá tækifæri 

til að kynnast nýju efni á eigin forsendum og rannsaka og ígrunda þessa nýju þekkingu. 

Þá þarf að skoða hvað það er sem felst í stærðfræðinámi og við hvaða aðstæður það fer 

fram. Skilningur barnanna á stærðfærðinni vex og dafnar þegar þau glíma við 

viðfangsefnið. Í sjálfu sér snýst stærðfræðinám leikskólabarna ekki eingöngu um að þau 

nái valdi á námsefninu heldur fyrst og fremst að þau þrói skilning á meginhugmyndum 

og vinnubrögðum stærðfræðinnar,þannig að þau séu í stakk búin til að byggja við í 

áframhaldandi námi. Markmið stærðfræðináms er að nemendur þrói með sér 

stærðfræðilega hæfni. Allir eiga að geta sett fram og leyst dæmi eða vandamál í 

stærðfræði og nýtt sér hugtök hennar, tákn og röksemdarfærslur á viðeigandi hátt 

hvort sem unnið er með hana inni á deildum eða utandyra (Guðbjörg Pálsdóttir, 2013). 
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2.3 Útistærðfræði 

Útisvæði leikskólans er góður vettvangur til að tengja saman leik og nám barna. Áhersla 

er lögð á valfrelsi, ferilinn sjálfan og ánægjuna, sem eru einkenni leiksins og að tengja 

hann námsgreinum eins náttúrufræði, læsi og stærðfræði. Útisvæði leikskólans er 

einnig góður staður fyrir börn til að þjálfa grófhreyfingar sínar og mynda félagsleg 

tengsl (Jóhanna Einarsdóttir, 2010). Hægt er að skipta því útiumhverfi sem börn hafa til 

umráða í þrennt, það er ósnerta náttúru, manngert umhverfi og svo útiskólastofu 

(Pound og Lee, 2011). Í rannsókninni er umhverfið í útiverkefnunum ósnortin náttúra, 

þar af leiðandi fjalla ég mest um hana. 

Við það að nýta útisvæði á markvissan hátt nota börnin blöndu af líkamlegum, 

sjónrænum og náttúrulegum leiðum til þess að læra ásamt því að útiveran getur verið 

örvun fyrir bæði tungumál og stærðfræði (Pound og Lee, 2011). Það að vera úti býður 

upp á spennandi möguleika, börn hreyfa sig öðruvísi úti en inni og stærðfræðin í 

umhverfinu er öðruvísi. Í náttúrunni er að finna fjölbreytileg mynstur og form, regluleg 

og óregluleg. Náttúran býður upp á svo mikið námsefni og efnivið sem hægt er að nýta 

sér ef maður vill. Í henni eru tvívíð og þrívíð og samhverf form, fjölbreytt litaflóra, ólíkar 

stærðir og mismunandi áferð. Einnig er hægt að læra um mælingar með því að finna 

greinar sem eru jafn langar handleggjum eða fótum barnanna. Möguleikarnir eru 

óþrjótandi (Wisbey, e.d.). 

Það að stunda stærðfræðinám úti getur hjálpað börnum að gera sér grein fyrir því 

að stærðfræði á við alls staðar og kemur að góðum notum í þeirra eigin hversdegi. 

Stærðfræðinám  er ekki bara eitthvað sem er stundað við borð inni heldur er það  

nýtanleg á svo marga vegu til að efla og rannsaka skilning barna  á umhverfi sínu. Það 

að stunda stærðfræðinám úti gefur kennara og nemendum meira rými heldur en inni í 

kennslustofunni og aðrar og oft meira spennandi aðstæður (Pound og Lee, 2011). Þegar 

börn eru úti geta þau hreyft sig frjálslegar en þegar þau eru inni, þau geta byggt stærra 

og úr öðruvísi efnivið og upplifað og kannað umhverfi sitt og náttúruna. Með því að 

kenna stærðfræði úti í náttúrunni beinist athyglin að því hvar og hvernig börn læra í 

stað þess að einblína á það hvað þau eru að læra. Úti læra þau í gegnum reynslu og fá  

að prófa sig áfram. Verkefnið sjálft fær stærra rými en útkoman. 

Oft líður börnum betur þegar þau eru úti en þegar þau eru inni því úti leyfist þeim 

að hreyfa sig á annan hátt og vera með læti. Það er ásættanlegra þar en þegar þau eru 

inni og eiga að sitja og vera hljóð (Maynard og Waters, 2007). Þegar börnin eru úti hafa 

þau meira frelsi til að prófa sig áfram því þau eru ekki eingöngu bundin við það rými 

sem þau hefðu annars í kennslustofunni. Lærdómurinn úti getur einnig aukið skilning 
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barna á rými og rýmisgreind þeirra þar sem þau hafa pláss og rými til að prófa sig áfram 

þegar þau eru úti sem er ekki alltaf í boði þegar þau eru inni. Þegar börnin eru úti geta 

þau ekki bara hreyft sig á annan hátt heldur geta þau verið háværari en þegar þau eru 

inni. Þau geta verið með meiri sóðaskap og unnið á stærra svæði en þau gætu í öðrum 

verkefnum innanhúss. Þegar börn vinna stærðfræði úti er einnig tækifæri til að 

framkvæma og vinna með verkefni í stað þess að sjá verkefnið fyrir sér á pappír eins og 

oft er reyndin með stærðfræði inni í kennslustofunni (Pound og Lee, 2011). Það er 

auðveldara fyrir börnin að taka áhættu og rannsaka umhverfið sem þau eru í ásamt því 

að geta verið virkari þátttakendur í náminu heldur en þau hafa tök á inni. Á heildina litið 

eiga börn auðvelt með að taka þá stærðfræðikunnáttu sem þau hafa öðlast inni og 

byggja ofan á hana úti í náttúrunni. Úti geta börnin líka verið virkari þátttakendur í 

náminu en þau geta oft verið inni. (Wisbey, e.d.).  

Umhverfið úti er breytilegt, bæði náttúran sjálf eftir árstíðum og svo breytast 

byggingar og annað umhverfi eftir þörfum mannanna. Mismunandi náttúra býður því 

upp á ólíka leiki. Efniviðurinn sem börnin nota úti er annar en þau eru vön að nota inni 

og hægt er að nota náttúruna á ótrúlega marga mismunandi vegu, til dæmis er hægt að 

nota mold og drullu á sumrin og snjó á veturna til allskyns mælingar og byggingarvinnu. 

Jafnvel efniviður og leikir sem börnin þekkja verða öðruvísi og meira spennandi úti. Ef 

maður vill nota manngert umhverfi sem vettvang útistærðfræði er af mörgu að taka þar 

líka. Það eru til dæmis alls konar form í byggingum, útilistaverkum og skiltum og að 

ýmsu má huga í kringum bíla og umferð.  Einnig er hægt að nota búðarferðir til þess að 

læra stærðfræði og skoða leiðir milli staða til að átta sig á stefnu og vegalengdum.  

Náttúran hefur eiginleika sem mætir  þörf barna fyrir fjölbreytt og örvandi umhverfi. 

Börn sem leika sér í ósnertri náttúru virðast vera heilbrigðari, með betri hreyfifærni, 

jafnvægi og samhæfingu og sýna meiri sköpunargáfu en jafnaldrar þeirra sem fá ekki 

tækifæri til að njóta náttúrunnar og eru nær eingöngu á skólalóðinni (Maynard og 

Waters, 2007). Í útistærðfræðinni eins og á svo mörgum öðrum sviðum stærðfræðinnar 

skiptir viðhorf kennarans mjög miklu máli. Ef kennarinn lítur á útiveru og 

stærðfræðinám úti  jákvæðum augum er mun líklegra að nemendurnir muni gera það 

líka og finnast útistærðfræði vera jákvæð og lærdómsrík upplifun. 

2.4 Hlutverk kennarans 

Eftir því sem kafað er dýpra í fræði og umfjallanir um hlutverk kennarans í leikskóla 

kemur fram skýr rauður þráður. Kennarinn þarf að vera jákvæður fyrir starfinu sínu og 

því námsefni sem hann miðlar. Kennari sem hefur neikvæðar skoðanir á því námsefni 
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sem hann er að kenna börnum á erfitt með að vera góður kennari. Kennari þarf að hafa 

skýra sýn á það sem hann stefnir að og hvað það er sem börnin í hans umsjón eiga að 

læra.  

Til að hlúa sem best að stærðfræðikennslu ungra barna er nauðsynlegt að leggja 

áherslu á stærðfræði í leikskóla snemma  og hefja stærðfræðinám  í leikskóla með því 

að kynna fyrir börnum  meginhugmyndir stærðfræðinnar. Það er sérstaklega 

þýðingarmikið fyrir börn sem koma úr veiku stærðfræðilegu umhverfi heiman frá 

(Reikerås, 2016). Kennarinn þarf að skipuleggja vinnu sína út frá þeim börnum sem eru 

á deildinni hans og í leikskólanum. Þekking kennarans á barnahópnum er það sem hann 

getur byggt starf sitt á. Þessi þekking er kennaranum einnig nauðsynleg til að geta 

haldið kennslunni lifandi og gefandi fyrir alla sem taka þátt.. Þekking á hvernig megi 

stuðla að auknum þroska, hlúa að velferð og sýna umhyggjusemi eru lykilatriði í því að 

kennaranum vegni vel í starfi (Jansen og Røtnes, 2016).  

Hlutverk kennarans er að skapa námstækifæri fyrir börnin. Hann þarf að vinna út frá 

námskrá skólastigsins þar sem leikurinn er talinn meginnámsleiðin. Kennarinn þarf að 

vera vakandi fyrir því sem vekur áhuga barnanna og vinna áfram með það, örva sköpun 

þeirra og kynna þeim nýja möguleika. Hann þarf því að koma auga á og nýta það sem 

kemur fram í leik barnanna á uppbyggilegan hátt í kennslunni. Kennarinn þarf einnig að 

styðja börnin í að skapa sér sameiginlega reynslu sem þau geta nýtt í leik (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2010). Skapa þarf börnum auðug námstækifæri til að glíma við stærðfræði. 

Kennari þarf að þekkja inntakið og vita hvaða stærðfræðihugmyndir má búast við að 

börn, á þeim aldri sem unnið er með, þrói með sér en sú þekking er undirstaða þess að 

kennari geti metið hvernig hægt er að koma inn í leik barna og ýta undir stærðfræðilega 

hugsun þeirra. Síðast enn ekki síst verður kennarinn að hafa áhuga á að miðla efninu 

áfram. Til þess að skipuleggja góða stærðfræðikennslu barna á aldrinum 3-6 ára þarf 

kennari að efla náttúrulegan áhuga barna á stærðfræði og hæfni þeirra til að nota 

stærðfræðiþekkingu sína til að skoða umhverfið sitt. Kennarar ættu  þar af leiðandi að 

byggja kennslu á formlegri og óformlegri þekkingu barnanna (Bryndís Garðarsdóttir 

o.fl., 2013). 

Þegar kennarar skipuleggja sína vinnu þurfa þeir að vinna í anda námskrár fyrir 

viðkomandi skólastig og gefa nemendum tækifæri til að fást við fjölbreytt viðfangsefni á 

hverju námssviði hennar. Það getur reynst erfitt ef börnin fylgja námsefninu ekki eftir, 

annaðhvort af því þau geta það ekki eða hafa ekki áhuga á því. Það þarf því að finna út 

hvar börnin standa og hverju þau hafa áhuga á og vinna áfram út frá þeirri greiningu. 

Það er hlutverk kennarans að fylgja lærdóm barnanna eftir, skrásetja og sækja 
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hugmyndir til barnanna. Kennarinn þarf þess utan að vera vakandi fyrir sjónarhorni 

kynjanna. Það hefur allt áhrif á það hvernig við hugsum um stærðfræði og samband 

okkur við stærðfræðina. Þá skiptir einnig máli hvaða efni er notað til að kenna 

stærðfræði og hvernig það er sett upp. Við verðum að víkka eigin sjóndeildarhring og 

gera okkur grein fyrir því að umhverfi, hlutir og kennsluefni er í stöðugu samspili og 

hefur áhrif á ferlið þegar einstaklingur skapar sér sína stærðfræðilegu sjálfsmynd 

(Palmer, 2012). 

Ef kennarinn hefur góða þekkingu á stærðfræði og þróun skilnings barna á 

inntaksþáttum stærðfræðinnar gengur honum betur að vinna með ólík hugtök 

stærðfræðinnar og hvetja börn áfram í sínu námi. Þau áhrif sem umhverfið sem kennari 

og barnahópurinn hafa á nám barna  skiptir einnig miklu máli. Þá er bæði átt við hvernig 

útisvæði leikskólans er og það hvernig deildir á leikskólanum eru settar upp. Það hefur 

allt mikil áhrif á það hvernig við hugsum um stærðfræði og samband okkar við hana 

(Palmer, 2012). Mjög mikilvægt er fyrir kennara að fylgjast með börnunum, sjá hverju 

þau eru upptekin af, hvernig þau tjá sig, hvernig barnahópurinn á saman og hvernig þau 

vinna sem heild. Kennari þarf að hafa í huga að hann er hluti af ferlinu, aðgerðir hans 

hafa áhrif. Barnahópurinn getur hegðað sér og leikið á mjög misjafnan hátt þegar 

mismunandi kennarar eru með þeim. Allt hefur áhrif á leik barnanna (Ødegaard, 2019). 

Áhugaleysi um stærðfræði hefur verið vandamál í skólakerfinu í einhvern tíma þó það 

hafi kannski ekki náð til  leikskólastigsins þá er það atriði sem leikskólakennarar þurfa 

ávalt að hafa í huga og vinna út frá. Það þarf að virkja stærðfræðiáhuga og jákvæðni 

fyrir faginu í leikskóla og halda áhuganum út skólagönguna, sem getur verið löng og 

strembin vinna, en nauðsynleg. Kennari þarf að skipuleggja  nám og kennslu  þannig að 

nemendum finnist þau hafa áorkað einhverju. Kennari þarf að þekkja áhuga barnanna 

og geta dregið hann inn í stærðfræðikennsluna.. Með því að nota efni sem börn hafa 

áhuga á finnst þeim þau frekar hafa áhrif á eigin nám, hafa eitthvað að segja um það og 

það verður að sama skapi áhugaverðara í þeirra augum (Rosenlund og Gulaker, 2018). 

Rýmið þar sem stærðfræðikennslan fer fram í skiptir miklu máli og nauðsynlegt er 

að kennarar hugi vel að því hvaða stærðfræðiefni þeir bjóði upp á. Til dæmis hvaða 

bækur og spil eru í boði og hvernig rýmið sjálft er sett upp, hversu mikinn 

stærðfræðilegan frjálsan leik það býður upp á. Á deildinni má skoða hvort boðið er upp 

á leik með kubba eða teninga eða verkfæri til að stunda mælingar með og hvort það sé 

stærðfræðilega örvandi efni á veggjunum. Allt nám og skipulag í hversdegi 

leikskólabarna getur verið með stærðfræðilegu ívafi, hvort sem um vísindi, listir eða 

tungumál er að ræða. Stærðfræði er nefnilega notuð allsstaðar og líka í öðrum 
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námsgreinum. Ef umhverfið er vel skipulagt með stærðfræði í huga þá er auðveldara að 

finna og vinna með stærðfræði allsstaðar. Kennarar þurfa að passa upp á að gefa 

börnum nægan tíma til að prófa sig áfram og finna sinn stað í stærðfræðinni því öll börn 

geta lært hana, það þarf bara að finna aðferð og efni sem hentar hverjum og einum 

(Copley, 2010).  

Kennari þarf að vera forvitinn með börnunum og vera sjálfur tilbúinn til að kanna og 

uppgötva umhverfi sitt. Kennari þarf að geta spurt börnin gagnlegra og styðjandi 

spurninga á réttum tíma. Hann getur notað lokaðar spurningar til að spyrja beint um 

efnið en hann þarf einnig að spyrja opinna spurninga sem fá börnin til þess að hugsa um 

verkefnið sem þau hafa unnið af hendi og fá þau til að ræða hvert við annað til að fá 

innsýn inn í annarra viðhorf, pælingar og skoðanir. Kennarinn þarf að gefa börnum tíma 

til þess að hugsa sig um og velta verkefninu og svarinu sínu fyrir sér áður en þau svara. 

Hann þarf einnig að gefa þeim tíma til að gera tilraunir með verkefnin og hugmyndir 

sínar og hvetja þau áfram í sinni vinnu. Með því að ræða saman og útskýra hvert fyrir 

öðru læra þau að hlusta á skoðanir annarra og fá innsýn inn í hugsunarhátt hvers 

annars. Þannig eykur barnið líka eigin orðaforða og styrkir hugtakaskilning sinn. 

Tungumálið, önnur börn og kennarinn skapa sterkt þríeyki sem er mjög mikilvægt fyrir 

lærdóm barna (Carlsen, Wathne og Blomgren, 2017). 

Kennarar geta unnið með börnum á marga mismunandi vegu, til dæmis með því að 

tala mikið um hlutina, leyfa börnum að vinna sjálfstætt með því að finna efnivið sjálf, 

leyfa þeim að vinna á eigin hraða og eins og þau vilja með hann og með því að vera með 

og til staðar í ferlinu til að beina börnunum á rétta átt. Börn geta ekki útskýrt með 

orðum hvaða kerfum þau vinna eftir þannig að kennarar þurfa að fylgjast með þeim. 

Kennarinn þarf að grípa augnablikið þegar börnin eru að vinna og byggja ofan á og bæta 

við þekkinguna. Kennari þarf líka að veita því eftirtekt hvernig börn tjá 

stærðfræðikunnáttu sína, því þau geta notað talað mál, handahreyfingar eða jafnvel 

önnur atriði til þess að koma henni til skila.  Einnig er mikilvægt fyrir kennara að spyrja 

barnið um hugsunarferli hans til að skilja og geta aðstoðað, til dæmis með því að spyrja 

hvað barnið segir í eigin orðum um þankagang í verkefnum. Sjálfsnám þeirra gengur 

einna best þegar kerfin sem þau nýta sér standast ekki. Þá eru börn opnari og tilbúnari 

að reyna aftur og sjá hvað gerist í næstu umferð og prófa nýjar hugmyndir. Börn læra 

vel á umhverfi sitt í gegnum svona tilraunir. Oft á tíðum hafa börn einnig skilning á 

hugtökum og vita hvernig á að vinna með þau án þess að vita hvað þau heita, má þar 

nefna samhverfu. Þá er það kennarans að nota heiti hugtaksins (Doverborg og 

Samuelsson, 2001). 
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Kennarar þurfa að vera meðvitaðir um hlutverk sitt. Góður kennari getur dýpkað og 

auðgað  nám barnsmeð því að útskýra og tala barnið í gegnum ferlið og kennt barninu 

tungumálið sem fylgir efninu á þann hátt að barnið geti notað það og haft gaman af. Til 

dæmis er hægt að tala um og nota stærðfræðihugtök þó markmiðið sé ekki endilega að 

barnið læri þau heldur venjist þeim. Það er gott fyrir barnið að hafa undirstöður að leita 

í síðar meir. Kennari sem er meðvitaður um eigin stöðu hvetur nemendur sína áfram og 

til þess að hugsa lengra og dýpra. Hann leiðir vinnu nemenda og hjálpar þeim að öðlast 

yfirsýn yfir það sem þeir hafa rannsakað og skapað (Guðbjörg Pálsdóttir, 2013). Að 

sama skapi skiptir máli hvernig kennarinn talar, að hann orði efnið á þann hátt að 

börnin skilji efnið en það grundvöllur fyrir því að nám eigi sér stað (Bäckman, 2014). 

2.5 Viðhorf kennara og leikskólastarfsmanna 

Staðlaða ímyndin af leikskólakennara virðist vera af starfsmanni sem líkar illa við 

stærðfræði sem gerir það að verkum að stærðfræði fær ekki mikla athygli í 

leikskólanum (Palmer, 2012). Sjálf hef ég heyrt samstarfsmenn mína og aðra 

leikskólastarfsmenn segja að þeim þyki gott að vinna á leikskóla því þar reyni ekki á 

stærðfræðikunnáttu og starfsfólkið hálf hræðist þá hugsun að kenna börnum á 

leikskólastigi stærðfræði. Eins og kom fram í inngangi er einn dagur tileinkaður 

stærðfræði á mínum leikskóla og mörgum starfsmönnum finnst sá dagur erfiður og 

finnst erfitt að finna efni og verkefni fyrir þann dag.  Þetta viðhorf gæti verið komið út 

frá persónulegri reynslu leikskólastarfsmannsins, að hann hafi upplifað lélega 

stærðfræðikennslu sjálfur og finnist hann ekki hafa þekkingu til að kenna öðrum 

stærðfræði (Jónína Vala Kristinsdóttir, 2006). Í bókinni Matematikk for 

barnehagelærere er talað um að stór hluti leikskólakennaranema hafi neikvætt viðhorf 

til stærðfræði og sé það tilkomið vegna þess að þeim sjálfum hafi ekki gengið vel í 

stærðfræði í gegnum sína skólagöngu (Carlsen o.fl., 2017). Þessu þarf að breyta og gera 

stærðfræðinám skemmtilegan hluta af skólagöngu strax á leikskólastigi. Starfsmenn 

leikskóla og skóla eru ekki síður en foreldrar mikilvægar fyrirmyndir þegar kemur að 

stærðfræðinámi og -kennslu barna. Þar skiptir viðhorfið sem þessir hópar hafa til 

stærðfræði öllu máli. Viðhorf hinna fullorðnu til stærðfræði í kringum börn skiptir 

nefnilega höfuðmáli þegar kemur að því hvaða viðhorf börnin sjálf tileinka sér 

(Helgedagsrud, 2015). því er mjög mikilvægt að kennarar séu jákvæðir þegar kemur að 

stærðfræði og stærðfræðinámi barna. Að þeim sjálfum finnist stærðfræði ekki 

ómöguleg og leiðinleg heldur sjái hana sem skemmtilegt, áhugavert og krefjandi fag. Því 

börnin læra af þeim viðhorfum sem eru í kringum þau.  
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Skoða þarf hvernig fyrirmyndir hinir fullorðnu eru í kringum barnið. Ef 

stærðfræðisýn hinna fullorðnu og skoðanir eru neikvæðar eru töluvert miklar líkur á því 

að börnin í kringum þá hafi einnig neikvæða sýn þar sem börn læra það sem fyrir þeim 

er haft. Ímynd barna af stærðfræði litast af umhverfinu, skólanum, fjölskyldu en einnig 

sjónvarpi og interneti. Þar skiptir máli hvernig stærðfræðin er sýnd og hvaða viðhorf 

koma fram. Það er auðvelt að halda í gömul viðhorf og þá sýn sem við höfum alltaf haft 

í stað þess að velta þeim fyrir okkur og breyta þeim til hins betra. Við sem kennarar 

erum hluti af ímyndunarsköpun barna á hverjum degi. Við sem kennarar erum 

samábyrg í því að skapa stærðfræðilega sjálfsmynd barna, hvort sem við gerum það 

meðvitað eða ekki.  

Hvað og hvernig við segjum hlutina hefur áhrif á það hvernig börn upplifa eigin 

stærðfræðikunnáttu og getu (Palmer, 2012). Þess vegna er mikilvægt fyrir kennara að 

sjá og fylgjast með þeirri hversdagsstærðfræði sem börnin vinna við í sínum leik. 

Kennari sem fylgist með og hlustar á hugmyndir barnanna sem hann kennir getur 

mótað efnivið sem styður börn í að þróa stærðfræðihugmyndir sínar. Með því getur 

kennarinn búið til námsumhverfi sem er aðlaðandi fyrir börnin og vel útbúið. Í því 

umhverfi ríkir jákvætt andrúmsloft og vinnubrögð og hugmyndir stærðfræðinnar eru 

notuð í samskiptum og leik (Guðbjörg Pálsdóttir, 2013). Með því að vinna með 

börnunum í litlum hópum getur maður náð betur til þeirra. Kennarar hafa oft ólíka sýn 

og væntingar til kynjanna og gera ráð fyrir að stelpur og strákar læri stærðfræði á 

mismunandi hátt. Hvað myndi breytast ef við mættum öllum börnum sem tilvonandi 

stærðfræðimanneskjum? Ef  kennarar eru meðvitaðir um eigið starf og vinnu er 

auðveldara fyrir hann að rannsaka það kynbundna sem endurspeglast í daglegri vinnu 

og vinna með það og betrumbæta. Börnin finna hvernig við hugsum og reyna að aðlaga 

sig að því. Ef við veljum sem kennarar frekar hlið strákanna á kostnað stelpnanna, 

aðlaga þær sig að því. Þar af leiðandi þurfa kennarar að vera meðvitaðir um eigin vinnu, 

hætta að horfa eingöngu  í námsbækur og sjá að stærðfræði finnst í öllu mögulegu öðru 

(Palmer, 2012). 

Þegar hlutverk kennarans er skoðað virðist rauði þráðurinn vera sá að kennarinn 

verður að vera jákvæður fyrir bæði starfinu og efninu sem hann miðlar þar sem 

neikvæður kennari á erfitt með að vera góður kennari. Börnin á deild kennarans eru 

kjarni starfsins og eru þau lífið og sálin í starfi leikskólakennarans. Best er að kynna 

börnum strax í leikskóla fyrir meginhugmyndum stærðfræðinnar á jákvæðan hátt, þá 

eru meiri líkur að barninu finnist stærðfræði áhugaverð út sína skólagöngu. 

Leikskólabörn eru alla jafna áhugasöm um stærðfræði og finnst gaman að bæta 
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þekkingu sína, það er inntakið sem kennarar þurfa að taka til sín, að hlusta á börnin sem 

þeir eru að vinna með, sjá hvað þeim finnst áhugavert og byggja við það.  

2.6 Stærðfræði og kyn 

Rannsóknir Palmer (20129 sýna að stelpur leggja yfirleitt harðar að sér í 

stærðfræðinámi en strákar. Kennararnir eiga það til að gera lítið úr vinnu stelpnanna en 

mikið úr vinnu strákanna þó svo að stelpurnar leggi meiri vinnu í stærðfræðina. Hugsun 

kennarans er oft sú að ef stelpa er góð í stærðfræði er það vegna þess að hún er dugleg 

að læra. Ef strákur er góður í stærðfræði er það talið vera vegna þess að hann er 

náttúrulega betri í stærðfræði og þarf ekki að leggja jafn hart að sér (Palmer,2012). 

Rannsóknir sýna einnig að strákar fá yfirleitt meira rými og tíma frá kennurum en 

stelpurnar og rannsóknir sýna að kennarar, foreldrar og börnin sjálf gera ráð fyrir að 

stelpur hjálpi meira til en strákar. Kennarar verða því að reyna að hugsa út fyrir 

rammann og vera meðvitaðir um að gefa ekki strákunum alla athyglina heldur beina 

sjónum að áhuga og hugsunarhætti stelpnanna líka . 

Á öllu framantöldu má sjá að stærðfræði virðist of oft ekki vera litin mjög jákvæðum 

augum af kennurum, kennaranemum og fleiri fullorðnum í lífi barna á leikskólaaldri. Því 

þarf að breyta til hins betra. Í stað neikvæðninnar sem fylgir henni í dag þarf jákvæða 

uppbyggjandi vinnu innan stærðfræðinnar frá leikskóla og út skólagönguna. Það er 

hlutverk kennarans að breyta viðhorfum. Kennarinn þarf að vera meðvitaður í sinni 

stærðfræðivinnu með börnunum, hafa þekkingu á efninu, trú á eigin getu og síðast en 

ekki síst hafa ánægju af stærðfræðinni. Ein af aðferðunum til þess að gera stærðfræðina 

forvitnilega og skemmtilega fyrir börnin er að kenna hana í gegnum leik. 

Rannsóknir sýn að börn séu yfirleitt áhugasöm um stærðfræði og finnst gaman að 

byggja ofan á þekkingu sína (Palmer, 2012). Kennari verður að passa að beina ekki allri 

athygli að inntaki eins og tölum, reikningi og rúmfræði. Það er ekki síður mikilvægt að 

hann beini henni að þróun stærðfræðihugsunar og hæfni. Með því getur kennarinn 

frekar greint hvaða stærðfræðihugmyndum börnin velta fyrir sér og glíma við í leik 

sínum. Þá getur hann fundið spurningar, sett fram tillögur og bætt við nýjum 

námsgögnum og efnivið sem styrkja börnin í að byggja upp stærðfræðiþekkingu sína á 

grunni fyrri þekkingar og reynslu (Bryndís Garðarsdóttir o.fl., 2013). Þannig læra börn 

stærðfræði án þess að um formlega kennslu sé að ræða og þau ná valdi á 

stærðfræðinni. Markmið stærðfræðináms er að nemendur þrói með sér stærðfræðilega 

hæfni þannig að þeir geti sett fram og nýtt sér hugtök hennar, röksemdarfærslur og 



 

24 

tákn á viðeigandi hátt. Námið snýst þá ekki um að ná valdi á námsefni heldur 

meginhugmyndum og vinnubrögðum stærðfræðinnar. (Guðbjörg Pálsdóttir, 2013). 

Þegar hlutverk kennarans er skoðað virðist rauði þráðurinn vera sá að kennarinn 

verður að vera jákvæður fyrir bæði starfinu og efninu sem hann miðlar þar sem 

neikvæður kennari á erfitt með að vera góður kennari.. Best er að kynna börnum strax í 

leikskóla fyrir meginhugmyndum stærðfræðinnar á jákvæðan hátt, þá eru meiri líkur að 

barninu finnist stærðfræði áhugaverð út sína skólagöngu. Leikskólabörn eru alla jafna 

áhugasöm um stærðfræði og finnst gaman að bæta þekkingu sína, það er inntakið sem 

kennarar þurfa að taka til sín, að hlusta á börnin sem þeir eru að vinna með, sjá hvað 

þeim finnst áhugavert og byggja við það. 

2.7 Rammar um stærðfræðinám 

Rannsóknin fór fram í einum af leikskólum Læringsverkstedet og því er mikilvægt að 

gera grein fyrir hvaða sýn og stefnu Læringsverkstedet leikskólakeðjan hefur á 

stærðfræði, stærðfræðinámi og –kennslu. Leikskólakeðjan hefur gefið út sitt eigið 

stærðfræðihefti þar sem gefnar eru hugmyndir að verkefnum sem þeirra leikskólar geta 

nýtt í vinnu með börnunum.  

Í stærðfræðistefnu Læringsverkstedet leikskólanna (Sundby, 2014) kemur fram að 

vilji sé fyrir því að breyta sýn innan leikskólanna frá þeirri sýn að stærðfræði sé 

eingöngu glíma við samlagningar- og frádráttarreikningsdæmi sem fari fram á skólabekk 

með blað og blýant að vopni. Stærðfræðinám leikskólabarna á að þeirra mati frekar að 

snúast um skemmtilegan leik, lestur á ævintýrum, að klippa, líma, hoppa, syngja og 

fleira. Í stefnunni kemur fram að markmiðið sé að börnin sem sækja leikskóla keðjunnar 

fái tækifæri til að öðlast góða stærðfræðilega þekkingu. Með stærðfræðistefnu sinni 

vilja Læringsverkstedet leikskólarnir draga athygli að og leggja áherslu á að gera 

stærðfræði í leikskólanum sýnilegri og aðgengilegri. Eigendur leikskólakeðjunnar vilja að 

starfsfólk þeirra sé meðvitaðra um þá stærðfræði sem fer fram í leik barnanna í 

hversdeginum og að það vinni með og efli hana. Þeir vilja  leggja áherslu á vinnu með 

stærðfræðihugtök og vinnubrögð stærðfræðinnar í gegnum daginn. Það er ætlast til að 

starfsmenn grípi þá hversdagsstærðfræði sem fer fram í leik barnanna og vinni frekar 

með hana. Sem dæmi má nefna að fanga augnablikið þegar barn veitir rúmmáli og 

magni athygli þegar mjólk er hellt í glas í morgunverðinum og hjálpa börnunum að setja 

orð á það. 

Í stefnu Læringsverkstedet leikskólanna er gengið út frá því að stærðfræðinám fari 

best fram í hóp því börnin læri mest af því að vinna verkefni í sameiningu. Í stefnu 
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þeirra segir að börn eigi að upplifa samvinnu í gegnum lausnaleit og áskoranir í allskyns 

ólíkum verkefnum. Í samvinnu við aðra upplifa börnin stærðfræðina oft á tíðum sem 

skemmtilegan leik og samskiptin geta verið góð og mikil. Þegar börnin gera tilraunir og 

leysa verkefni saman kynnast þau nýjum sjónarhornum og læra hvert af öðru. Börnin 

læra oft meira af því að leysa verkefnin saman en þau hefðu gert ef þau hefðu unnið 

með þau hvert í sínu lagi (Sundby, 2014). Samkvæmt norsku námskránni, Rammeplan 

for barnehagen sem síðast var uppfærð árið 2017 er lögð áhersla á að nám barna fari 

þannig fram að þau byggi nýja þekkingu ofan á þá þekkingu sem þau hafa fyrir. Það 

þýðir að sú þekking sem börn bæta við byggir á þeim þáttum og hugtökum sem barnið 

hefur náð tökum á. Börnin eiga því að geta farið í gegnum þekkingarbanka sinn í 

stærðfræðináminu til þess að byggja ofan á hann. Í gegnum leik barnanna er hægt að 

efla stærðfræðinám með því að leggja áherslu á markvisst hugtakanám sem byggt er á 

fyrri reynslu og þekkingu barnsins. 

Í gegnum vinnu með stærðfræðiefni Læringsverkstedet fá börnin tækifæri til að 

kynnast stærðfræðilegum hugtökum og hvernig er hægt að nota þau í daglegum 

samskiptum. Hugtökin eru fléttuð inn í ólík verkefni sem börnin vinna með ásamt því að 

vera notuð í ævintýri og sögur sem leikskólinn notar. Í mörgum af þeim verkefnum sem 

Læringsverkstedet leikskólarnir nota er hreyfing og tónlist notuð til að vinna með 

stærðfræði í gegnum söng, rím og reglur. Stærðfræðinámsefni Læringsverkstedet 

leikskólanna er sett upp á þann hátt að börn nálgast hugtökin á fjölbreyttan hátt. Í því 

er rætt um nauðsyn þess að  börnin fái að upplifa stærðfræði í gegnum skynjun og 

ólíkar aðferðir. Þannig er talið að börnin sýni mestan áhuga á að skoða hugtökin. Það er 

þroskandi að skapaðar séu aðstæður til að upplifa samhengi og aðferðir í gegnum sjón 

og heyrn en einnig með því til dæmis að snerta á þeim hugtökum sem unnið er með 

hverju sinni. Í námsefninu er gert ráð fyrir því að börnin noti allan líkamann í sinni vinnu 

og öðlist eigin upplifanir til að vinna með. Börn eiga að heyra, sjá, finna, lýsa og gera, 

dansa, syngja og vera með. Til að taka dæmi af þeim verkefnum sem er að finna í 

heftinu er til dæmis eitt verkefni sem fellur undir kaflann um tölur og magn. Í því 

verkefni eiga börnin að hafa 2 teninga, 1 sem sýnir ólíka líkamshluta og annan 

venjulegan tenging. Börnin eiga fyrst að kasta teningnum með líkamshlutunum og 

ákveða út frá því hvaða líkamshluti kemur upp hvað eigi að gera. Svo kastar barnið 

venjulega teningnum til að finna út hversu oft á að endurtaka hreyfinguna. Er það 

verkefni unnið til að kenna börnunum talningu og tákn mynstursins á teningunum 

(Sundby, 2014). Sem annað dæmi þar sem markmið verkefnisins er að kenna börnunum 

muninn á stóru og litlu má nefna leik þar sem börnin eiga að leika mismunandi dýr og 
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hreyfa sig á ólíkan hátt eftir því hvort dýrin eru stór eða lítil. Þá geta börnin til dæmis 

verið „stór fíll sem sprautar vatni“, „lítill froskur sem hoppar og segir; kvakk, kvakk“ eða 

„stór gamall hundur sem geltir“. Þetta dæmi hjálpar börnunum að öðlast skilning á 

muninum á stærðum í gegnum eigin líkama en þetta verkefni kemur úr stærð, mynstur 

og flokkunarhluta heftisins (Sundby, 2014). 

 Þessar lýsingar Læringsverkstedet eru komnar úr stærðfræðihefti sem hefur að 

geyma allskyns ólík stærðfræðiverkefni, allt eftir því hvaða þátt stærðfræðinnar verið er 

að vinna með hverju sinni. Leikskólakeðjan virðist huga vel að inntaki stærðfræðinnar 

og þeirri hugmynd að árangursríkasta stærðfræðikennsla í leikskóla fari ekki fram í 

formlegri kennslu heldur í gegnum almennt leikskólastarf. 

2.8 Umfjöllun um stærðfræði í námskrá 

Gott námsefni í stærðfræði inniheldur verkefni þar sem börnin fá reynslu við að leysa 

verkefni, rökræða og hugsa, eiga í allskyns samskiptum, búa til tengingar og þekkja 

hugtök í gegnum myndefni og tákn (Copley, 2010). 

Hvernig er fjallað um stærðfræðina í Aðalnámskrá leikskóla frá árinu 2011? Er henni 

gerð nógu vel skil þar? Hvað er líkt og hvað er ólíkt með íslensku námskránni og þeirri 

norsku? 

Orðið stærðfræði kemur bara einu sinni fram í Aðalnámskrá leikskóla í kaflanum um 

sjálfsbærni og vísindi. Þar er stærðfræði sett undir sama hatt og vísindi og þar af 

leiðandi gefinn ákveðinn stallur. Í norsku aðalnámskránni, Rammeplanen (2017)  á 

stærðfræði sinn eigin undirkafla, sem ber heitið, Antall, rom og form (ísl. fjöldi, rými og 

lögun) Þar er sagt hvað börn eiga að vera að fást við í sambandi við stærðfræði á 

leikskólaárum sínum. Þar er stærðfræðinni gert mjög hátt undir höfði og sett mjög skýrt 

fram hvernig vinna eigi með stærðfræðina í leikskólanum og hvaða markmiðum á að 

vinna að. Þar er meðal annars talað um að leikskólinn eigi að hjálpa barninu að kanna 

og uppgötva stærðfræði í hversdeginum, í tækni, í náttúru, list og menningu með því að 

vera skapandi. Stærðfræðivinnan  á að örva forvitni og vera hvetjandi fyrir börnin að 

leysa verkefni. Í gegnum stærðfræðivinnu í leikskólanum eiga börn að byrja að kanna 

stærðfræðihugtök, að leika sér og gera tilraunir með tölur, talningu og fjölda og læra 

mismunandi vegu til að tjá sig um það. Það sama á við um lögun hluta. Börnin eiga að 

læra um mismunandi lögun hluta og læra að raða þeim upp og leika sér með lögunina á 

mismunandi hátt. Eins eiga þau  að læra um mismunandi stærðir í umhverfi sínu og 

geta borið þær saman. Þau eiga að nota líkamann og skynfærin til að læra á eigið 

umhverfi (Rammeplanen, 2017). 
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Samkvæmt norsku námskránni, er hlutverk kennara í stærðfræðikennslu að nota 

hugtök stærðfræðinnar á virkan hátt í daglegu lífi. Þeir eiga að nota bækur, spil, tónlist, 

tækni, náttúrlegan efnivið, leiki og búnað til þess að hvetja börnin til stærðfræðilegrar 

hugsunar. Starfsfólk leikskóla á að styrkja forvitni hjá börnunum, efla stærðfræðigleði 

og almennan áhuga á stærðfræði í gegnum ólík tjáningarform. Það á einnig að gefa 

börnum möguleika á stærðfræðilegum hversdegi í gegnum skoðun á  

stærðfræðihugmyndum og samtöl ásamt því að örva og styðja hæfileika og úthald 

barnanna þegar kemur að því að leysa og vinna með stærðfræði (Rammeplanen, 2017). 

 Í grunninn eru námskrárnar sambærilegar, báðar hvetja til þess að ýtt sé undir 

forvitni og ígrundun og börn hvött til að spyrja spurninga og leita mismunandi lausna 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). Grunnhugmyndin um leikskólastarf er sú 

sama en samt sem áður má sjá að í norsku námskránni er töluvert meira lagt upp úr 

stærðfræðikennslu í leikskóla en í hinni íslensku og mun skýrar er kveðið á um hvað er 

ætlast til að börnin tileinki sér og hvernig ætlast er til að starfsfólkið vinni með 

börnunum. Í norsku námskránni er tekið fram að stærðfræði eigi að vera hluti af 

hversdeginum og áhersla skuli lögð á að börnin upplifi leikni í stærðfræði og 

stærðfræðigleði. Árangur af þessum áherslum er ekki hægt að meta, t.d. hvort að 

norskum börnum gangi betur í stærðfræði á sinni skólagöngu eða þau hafi jákvæðara 

viðhorf. En taka þarf mið af því að íslenska námskráin er frá  árinu 2011 en sú norska frá 

2017. Þegar þessi útgáfa norsku námskrárinnar tók gildi árið 2017, þá voru teknar inn 

sjö námsgreinar í námskrá leikskóla sem ekki höfðu verið áður, þannig að námskrá 

leikskólans varð líkari námskrá grunnskólans. Með tilkomu nýrrar námskrár er meiri 

áhersla lögð á þær námsgreinar sem börnin verða metin í þegar þau fara inn í 

grunnskólann. Eftir að hafa skoðað og rýnt í námskrár þessara tveggja landa í 

stærðfræði er hægt að velta fyrir sér hvað stærðfræðin felur í sér, hvert er inntak 

stærðfræðinnar? 
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3 Inntaksþættir stærðfræði 

Í eftirfarandi kafla verður farið yfir inntaksþætti stærðfræðinnar, einna helst rúmfræði, 

mælingar og tölur og svo talnaskilning. Farið verður yfir hvernig börn læra þessa þætti, 

hvað þarf að vera til staðar og hvernig kennarinn getur stuðlað að árangursríkri kennslu. 

3.1 Tölur og talnaskilningur 

Talnaskilningur, það að skilja tölur, er einn af  meginþáttum stærðfræðináms. Til þess 

að börn geti talið þurfa þau að hafa hlotið grunnreynslu af heiti talnanna og 

samanburði á þeim. Talnaskilningur byggist hratt upp frá unga aldri en börn þurfa mikla 

endurtekningu til þess að ná tökum á tölunum ekki síst til að ná valdi á fjöldahugtakinu 

(Reikerås, 2016). Börn þurfa að læra nöfn talnanna í röð og til að byrja með telja þau oft 

hluti með því að snerta þá. Þegar börnin hafa náð færni í að telja með snertingu færist 

talningin frá því að snerta hlutinn í það að telja í huganum og að para saman, það er að 

tengja saman tölu og hlut í talningu.  

Kennari þarf að byggja upp námsumhverfi sem býður börnum að telja á örvandi 

hátt, til dæmis með því að hafa kubba og annað talningarefni til staðar fyrir börnin að 

leika sér með. Þess utan þarf hann að átta sig á því hvað felst í talnaskilningi barna til 

þess að geta stutt börnin sem best í námi sínu, en börn þurfa að upplifa tölur og fjölda á 

fjölbreyttan hátt til þess að átta sig almennilega á merkingu þeirra. Ef verkefni eru rædd 

á sama tíma og það er unnið þjálfast og byggist jafnframt upp stærðfræðilegur 

orðaforði barnanna (Tucker, 2005). Þetta ferli er flókið og þurfa börn góðan tíma, 

aðstæður og þjálfun til að þróa með sér talnaskilning.  

Einn þáttur talnaskilnings er þegar börn ná tökum á því að greina fjölda án þess að 

telja. Þá er átt við þegar börn læra að þekkja ákveðið mynstur, myndir eða tákn og geta 

gengið út frá því að þetta mynstur sýni alltaf sama fjölda og börnin þurfi því ekki að telja 

til þess að átta sig á fjöldanum. Sem dæmi um þetta má nefna þegar börn þekkja 

mynstur talna á teningum eða bera kennsl á fjölda fingra sem er haldið uppi. Talið er að 

sú þekking lærist snemma hjá börnum þar sem mörg börn geta snemma svarað 

spurningum um eigin aldur með því að sýna tilsvarandi fjölda fingra (Copley, 2010).  

Skilningur á fjöldahugtakinu er eitt af því sem skiptir einna mestu máli þegar börn 

þróa með sér talnaskilning. Skilningurinn felur í sér að börnin átti sig á því að síðasta 

talnaorðið sem er nefnt felur í sér þann heildarfjölda sem verið er að telja, ef barnið 

telur þrjú börn í kringum sig þá er það fjöldi barna á svæðinu. Þekking barna á tölum og 

talningu kemur í gegnum samspil þess við umheiminn (Carlsen o. fl., 2017). Börnin 
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þurfa einnig að gera sér grein fyrir því að það skiptir ekki máli hvar byrjað er að telja í 

rununni, heildarfjöldinn er alltaf sá sami. Mikilvægt er að leyfa börnum að handfjatla og 

koma við hlutina þegar þau eru að læra að tengja tölur við ákveðna hluti. Að auki er 

hægt að benda þeim á aðferðir sem auðveldar þeim að ná tökum á  talningu eins og 

það að raða hlutum í röð svo þeir séu ekki taldir oftar en einu sinni. Þegar börn hafa 

náð góðu valdi á fjölda geta þau farið að telja á annan hátt en eftir talnarunu (Copley, 

2010). Sem dæmi um athafnir þar sem barn kann ágætlega að telja án, þess að þurfa að 

kunna tölurnar sjálfar eða rétta röð er þegar það leggur rétt á borð miðað við fjölda 

matargesta og þegar þau geta skipt ákveðnum hlutum á milli sín á réttlátan hátt, einn 

fyrir mig og einn fyrir þig (Carlsen o.fl., 2017). Börn eru mun líklegri til að læra ef þau 

heyra talningu og töluorð oft og að þau séu notuð á virkan hátt í þeirra umhverfi 

3.2 Rúmfræði 

Rúmfræði er einn af meginþáttum stærðfræðinnar og mikilvægt er fyrir ung börn að ná 

góðum skilningi á þessum þætti stærðfræðinnar. Rúmfræði felur í sér að rannsaka, 

skoða form, stöðu, stefnu, stærðir og hreyfingar og er hún lýsandi fyrir heiminn sem við 

lifum í (Tucker, 2015). Barn byrjar strax frá fæðingu að gera tilraunir með rúmfræði, til 

dæmis með því að handfjatla og smakka á hlutum sem eru hringlóttir, hvassir eða 

kassalaga. Í því samhengi eru þrívíddarform þægilegri en þau tvívíðu þar sem þau eru 

áþreifanlegri og augljósari fyrir börn í umhverfinu. Meðan börn hafa ekki mikinn 

orðaforða leysa þau flest sín verkefni líkamlega. Þau uppgötva að það er þægilegra að 

halda á sumum formum en öðrum er erfitt að ná taki á. Börn læra það smátt og smátt 

að hlutir eru ólíkir í laginu til dæmis með því að læra að andlit eru mismunandi á ólíkum 

aðilum, og upplifa því mikla rúmfræði í eigin hversdegi (Carlsen o.fl., 2017). 

Form stærðfræðinnar, eins og hringi, ferhyrninga og þríhyrninga er að finna víða í 

umhverfi okkar og eru allsstaðar í lífi leikskólabarna. Þau má meðal annars finna á 

húsum, umferðarskiltum og dekkjum. Börn þurfa að fá að skoða formin sjálf, til að leika 

sér með og handfjatla  því ekki er nóg að læra bara heitin til þess að fá góðan skilning á 

þeim. Þau þurfa einnig að átta sig á eiginleikum formanna og tengslum þeirra innbyrðis. 

Sem dæmi um þetta má nefna marghyrninga en þeir taka heiti eftir fjölda horna, þrjú 

horn búa sem dæmi til þríhyrning. Marghyrningar hafa jafnmargar hliðar og horn og að 

til eru bæði reglulegir hyrningar þar sem öll horn og allar hliðar eru jafnstór og 

óreglulegir hyrningar. Því eru til margar gerðir af þríhyrningum sem börnin þurfa að 

kynnast og skipta má öllum marghyrningum í þríhyrninga. Þannig öðlast börnin 

vitneskju um það hvernig tvívíðir og þrívíðir hlutir myndast úr hinum ýmsu formum. 
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Þegar barn getur á réttan hátt greint alla þætti sem eru dæmigerðir fyrir hugtak,til að 

mynda hvað er dæmigert fyrir hring og horft framhjá eða hafnað þeim sem ekki eru 

dæmigerðir hefur barnið öðlast nokkurn skilning á hugtakinu (Carlsen o.fl., 2017). 

 Þegar börn fást við form í þrívídd þróa þau skilning sinn á sambandi milli lögunar og 

möguleika á því að hreyfa formið. Það er að segja að það sé hægt að rúlla því, velta eða 

hvort það sé auðvelt að stafla því upp. Börn verða því að fá tækifæri til þess að fást við 

formin á fjölbreyttan máta og í mismunandi samhengi til að öðlast skilning á þeim. 

Eiginleika þrívíddarforma má til dæmis skoða og greina á fjölbreyttan hátt, í 

byggingarleik eða með því að leira þau. Með því að vinna með formin á þennan hátt 

kynnast börnin hvað er líkt og ólíkt með formunum og hvað einkennir hvert form. 

(Tucker, 2015). Smíðar eða mannvirkjagerð hafa gegnum tíðina verið eitt þekktasta 

form rúmfræðinnar, það að maðurinn nýtir sér gerð og lögun forma til þess að mynda 

hluti úr, til dæmis til þess að byggja hús og brýr. Í leikskóla fara þær mikið fram í 

byggingarleik, oft á því formi að börn byggja hluti og rífa þá svo niður jafnóðum. Það 

getur verið skemmtilegur leikur sem hægt er að nýta á uppbyggilegan hátt í kennslu. Í 

gegnum byggingarleikinn öðlast börn getu til þess að hugsa eða sjá fyrir hluti í þrívídd 

ásamt rökhugsun en hvorutveggja eru mikilvæg markmið í kennslu rúmfræðinnar. Í 

byggingarleiknum þurfa börnin að sjá fyrir sér hlutinn áður en byrjað er á 

byggingarvinnunni og finna út hvað þau þurfa af efnivið. Börn geta notað hvað sem er í 

sinni byggingarvinnu. Í leikskóla er algengt að börn hafi aðgang að einhverskonar 

kubbum, öðrum leikföngum sem þau nýta til að byggja með, náttúrulegur efniviður sem 

börnin finna úti og svo er hægt að teikna upp byggingarleiki á blað.  Með því að hafa 

aðgang að ólíkum efnivið öðlast börnin betri skilning á formum og eiginleikum þeirra 

(Van den Heuvel-Panhuizen og Buys, 2005). Í gegnum byggingarleik geta börn nýtt 

reynslu sína um það hvernig hlutir geta verið samsettir til að leggja grunn að víðtækum 

hugtakaskilningi. Í þeirri vinnu nota þau samhverfu, mynstur og tilfinningu fyrir 

stærðum og formum. Í gegnum byggingarleik hefur kennari kjörið tækifæri til að greina 

sköpunakraft barnanna sem hann vinnur með, úthald, þekkingu á formum, frumkvæði, 

þekkingu á flutningum og tengingu við daglegt líf og umhverfi (Guðbjörg Pálsdóttir, 

2013).  

 Þegar börn eru farin að gera sér vel grein fyrir rúmfræðinni í kringum sig og öðlast 

getu til að formskoða umhverfið sitt hafa þau einnig getu til að átta sig á flutningum 

rúmfræðinnar, speglun, hliðrun og snúningi. Þegar speglun á sér stað er til staðar lína 

sem oft er kölluð speglunarás. Mynd öðru megin við speglunarásin hvolfist þá yfir ásinn 

á nákvæmlega sama stað hinumegin. Það kallast snúningur þegar einum punkti í plani 
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er haldið föstum en öllum öðrum punktum snúið um hann. Hliðrun er svo sú vörpun 

sem færir alla punkta plansins jafnt langt í sömu stefnu. Hugtakið flutningar lýsir vörpun 

frá plani yfir á plan og varðveitir alltaf lögun myndar. Mörg dæmi eru um flutninga í 

umhverfinu, bæði í náttúrunni og manngerðum mynstrum. Mikilvægt er að gefa 

börnum möguleika á að læra á þessa flutninga og átta sig á því hvernig þeir verða til 

(Guðbjörg Pálsdóttir og Sigrún Ingimarsdóttir, 2000). 

Mynstur er annar angi rúmfræðinnar sem börn eru fljót að læra og er mikilvægt að 

þau öðlist góðan skilning á mynstrum í byrjun sinnar skólagöngu. Mynstur er 

fyrirkomulag sem fylgir ákveðinni reglu sem tengist formum og tölum og er að finna alls 

staðar í umhverfi barnsins (Bäckman, 2014). Það er einnig í gegnum mynstur sem börn 

læra um mikilvægi endurtekningar og hvernig samhverfa myndast í mynstri. Þegar 

kennari er meðvitaður um að nota alla þætti rúmfræðinnar skapar hann börnum 

aðstæður þar sem þau geta unnið með formin, teiknað þau, breytt þeim og táknað á 

fjölbreytilegan hátt. Við það þjálfast börnin í að sjá fyrir sér hvað gerist ef formi er velt, 

því snúið eða hliðrað (Guðbjörg Pálsdóttir, 2013). 

Vel er hægt að sjá þróun stærðfræðihugsunar hjá börnum þegar skoðuð eru 

perlubretti sem börn perla. Fyrst þegar börnin eru að ná tökum á því að perla er 

mynstrið sem þau búa til yfirleitt handahófskennt, þau setja perlurnar þar sem þau 

koma þeim fyrir án þess að hafa ákveðið mynstur í huga. Eftir því sem þau ná betri 

tökum á því að perla fara að birtast mynstur og fyrirfram ákveðnar litasamsetningar. 

Börn þjálfa meðal annars rökhugsun í gegnum stærðfræði. Rökhugsun lærist og þjálfast 

til dæmis í gegnum það að para saman hluti eftir fyrirfram ákveðnum reglum. Pörunar 

aðferðir barna í byrjun ferils þeirra er ekki alltaf skiljanlegur fullorðnum en er 

skiljanlegur þeim sjálfum. Eftir því sem börnin eldast verða aðferðir þeirra skiljanlegri 

þeim fullorðnu. Samhliða pörun byrja börn að flokka, það skiptir ekki öllu máli hvernig 

börn flokka eða eftir hvaða kerfi heldur er það þankagangurinn og lærdómurinn á 

bakvið sem skiptir máli. Til dæmis að börnin geri sér grein fyrir að flokkun geti falið í sér 

að allir hlutir sem eru eins og á litinn flokkist saman eða að flokkunin feli í sér eitthvað 

sem skilgreinir hlutinn og þau flokki því saman öll, ökutæki, villt dýr í sér flokk og svo 

húsdýr í annan flokk. Með því að flokka hluti, fyrst eftir eigin kerfi og svo smám saman 

eftir mynstrum, formum og litum öðlast börn sífellt meiri rökhugsun Því meiri þjálfun í 

rökhugsun og stærðfræði sem börn fá því meira stærðfræðilegt  tungumál fara þau  að 

nota í eigin leik (Doverborg og Samuelsson, 2001). 



 

32 

3.3 Mælingar 

Börn á leikskólaaldri nota mikið mælingar í sjálfsprottnum leik. Þau þurfa að kynnast 

ólíkum mæliaðferðum og fá tækifæri til að þróa skilning sinn á mælingum, 

mælieiginleikum og mælieiningum. Þau byrja á samanburði en fara síðan að nota  

mælingar með bæði óstöðluðum og stöðluðum mælieiningum og hefðbundnum 

mælitækjum. Óstöðluðu mælieiningarnar geta verið hlutir eins og trélitir eða kubbar. 

Þannig geta börn notað litina til þess að mæla lengd hluta, til dæmis hversu marga liti 

þarf til þess að mæla borð endilangt. Þau mæla einnig hæð á því sem þau eru að byggja 

eða fást við hverju sinni og bera saman hvort hlutirnir eru stærri eða minni en til dæmis 

það sem sessunauturinn er að fást við. Þau mæla sér mjólk í glas á matartímum, mæla 

sandmagn í fötur í útileik, hvernig er best að byggja brú úr sandi í sandkassanum og svo 

mætti lengi telja. Börnin læra að hægt er að mæla allt mögulegt eins og lengd, sem var 

nefnd hér áður og tíma þegar þau til dæmis mæla hversu langan tíma það tekur þau að 

taka til í ákveðnu rými. Það er mikilvægt fyrir kennara að taka eftir þessum sjálfsprottna 

áhuga barnanna á mælingum til þess að hjálpa þeim að öðlast frekari skilning á því 

fyrirbæri sem þau eru að vinna með. Þá er mikilvægt fyrir kennarana að vera meðvitaða 

um hvernig þeir tala um mælingar við börnin. Þau nota til dæmis oft stærra eða minna 

en án þess að greina hvort það eigi við um lengd, breidd, þyngd eða rými. Með því að 

kennarar noti stærðfræðileg hugtök í samræðum við börn verður skilningur barnanna á 

hugtökunum meiri (Van den Heuvel-Panhuizen og Buys 2005). 

Til að styðja börnin í að byggja upp góða undirstöðu fyrir frekari þekkingu á 

mælingum getur kennari rætt merkingu hugtakanna og hvaða orð og orðasambönd eru 

notuð. Sem dæmi er hægt að spyrja barn hvort það geti til dæmis mælt þyngd í 

höndunum á sér. Þannig skilar þekking sér lengra út í lífið, í það hvernig eldhúsvigt 

virkar og það hvernig breyta eigi úr einni mælieiningu í aðra (Van den Heuvel-Panhuizen 

og Buys, 2005). Mælingar eru mikilvægur hluti af hversdeginum okkar, atriði eins og að 

mæla lengd með reglustiku eða málbandi, rúmmál með mælikönnu og þyngd með 

baðvigt eru allt hverdagslegar mælingar sem fólk framkvæmir dagsdaglega. Börn þurfa 

þó ekki að læra strax á mælieiningarnar eða mælitækin heldur öðlast undirstöðuskilning 

á því á hverju mælingarnar eru byggðar og kannist við mikilvæga þætti mælinga. Til 

þess að læra að þekkja þessar mælieiningar og verða fær í að nota þær þurfa börn að 

nota þær sjálf í eigin hversdegi, leik og starfi.  

Nauðsynlegt er fyrir börn að búa til eigin gagnabanka þegar kemur að mælingum og 

mælieiningum, til þess er mikilvægt að börn kynnist mismunandi mælingakerfum. 

Þannig eiga börn auðveldar með að áætla stærðir og ummál af hlutum í umhverfinu og 
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þau geta ímyndað sér stærðir og ummál hluta, til dæmis í gegnum það að mjólkurferna 

getur verið mælieining fyrir einn lítra, hægt er að nota stór skref til að mæla í metrum 

og sykurpakkar til að mæla í kílóum. Börn öðlast betri skilning á stærðfræði yfirhöfuð ef 

þau eru örugg með mælingar (Van den Heuvel-Panhuizen og Buys, 2005). 

Hægt er að segja að helstu markmið mælinga með börnum á leikskólaaldri sé að 

auka getu þeirra til þess að leysa verkefni varðandi eiginleika eins og magn, þyngd, flöt, 

hita, lengd og hraða (Van den Heuvel-Panhuizen og Buys,2005). Fyrsta skref barna í 

heimi mælinga er að para saman hluti eftir þyngd, lengd eða rúmmáli eða raða þeim í 

stærðarröð. Þegar börn hafa lært að bera saman tvo hluti er hægt að bæta fleiri hlutum 

við og raða þeim til dæmis upp í stærðarröð eða eftir litum (Copley, 2015). Eftir að börn 

hafa öðlast færni á samanburði hluta er hægt að kynna þeim aðrar gerðir mælinga sem 

fela í sér að að nota óstaðlaðar og staðlaðar mælieiningar og mælitæki. Staðlaðar 

mælieiningar eru einingar eins og kíló og metrar og aðrir þekktir eiginleikar en 

óstaðlaðar geta til dæmis greinar eða líkamshlutar sem notaðir eru til mælinga (Van 

den Heuvel-Panhuizen og Buys, 2005). 

Mikilvægt er fyrir börn á leikskólaaldri að kynnast öllum hliðum mælinga og því að 

nota ólík mælitæki eins og vigt, mæliílát eða málband þegar vinna á með þyngd, 

rúmmál og hæð. Mikilvægt er einnig að hafa í huga að óþarfi er að vinna með mjög 

nákvæmar mælingar þegar börn á leikskólaaldri eiga í hlut þar sem markmið vinnunnar 

er að börnin átti sig á hvað felst í mælingum og þekki hugtök og tæki frekar en að 

niðurstöðurnar verði nákvæmar og réttar (Van den Heuvel-Panhuizen og Buys, 2005). 
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4 Rannsókn 

Markmið rannsóknarinnar var að leita árangursríkra leiða til þess að vinna markvisst 

með 5 ára börnum í stærðfræði. Rannsakandi hefur til þess skoðað og rýnt í eigin 

vinnubrögð og hvað hann getur gert til að vinna betur stærðfræðileg viðfangsefni með 

5 ára börn þannig að þau hafi gagn og ánægju af. Á sama tíma vann rannsakandi 

vettvangsrannsókn á eigin vinnustað. 

 

4.1 Rannsóknaraðferð 

Ritgerðin er  starfendarannsókn þar sem rannsakandi skoðar eigið starf og leitar leiða til 

að þróa það og bæta, í þessu tilviki í stærðfræðivinnu með börnum. Rannsakandi gerir 

grein fyrir því hvað hann er að gera og af hverju. Þessar rannsóknir eru yfirleitt notaðar í 

þeim tilgangi að bæta eigið starf í eigin þágu og annarra og beina helst sjónum að 

rannsakandanum sjálfum. Í gegnum starfendarannsóknir getur rannsakandi rökstutt 

eigin vinnu þar sem hann metur stöðuna, setur fram nýjar hugmyndir, prófar þær og 

metur svo hvernig til tókst. Þá getur hann haldið áfram að koma með hugmyndir sem 

hann prófar og endurmetur. Þannig þróar hann sig sjálfan í starfi sem og verkefnið sem 

unnið er að. Þegar starfendarannsóknir eru framkvæmdar þá eru engar kenningar 

sannaðar eða settar fram. Það er ekkert hægt að sanna með rannsóknum af þessu tagi. 

Aftur á móti er hægt að safna upplýsingum og sýna fram á af hverju eitthvað virkar eða 

virkar ekki (Jóhanna Einarsdóttir,2016). 

 

4.2 Þátttakendur og vettvangur rannsóknarinnar 

Deildin þar sem rannsóknin fór fram á er 18 barna deild með börnum fæddum frá árinu 

2014 – 2016 og eru starfsmennirnir þrír. Rannsakandi er starfandi deildarstjóri og með 

honum starfa tveir almennir starfsmenn. Alls eru deildirnar í leikskólanum sex þar af 

þrjár deildir fyrir börn frá aldrinum 3-6 ára og 3 deildir fyrir börn á aldrinum 0 – 3 ára. 

Leikskólinn er sem áður segir einkarekinn og er ekki í íbúðarhverfi heldur í 

fyrirtækjahverfi þannig að börnin sem þar eru eiga það flest sameiginlegt að foreldrar 

þeirra starfa í næsta nágrenni þó þau búi víðsvegar um bæinn og í 

nágrannasveitafélögunum. Starfsmenn leikskólans eru kallaðir „voksen“ (ísl.fullorðin) af 

bæði börnunum og öðru starfsfólki og ekki gerður greinamunur á því hvort um kennara 

eða annað starfsfólk er að ræða. Á öllum deildum leikskólans er mikil áhersla lögð á 
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frjálsan leik barnanna og útiveru. Á hverjum degi er einn skipulagður eða fastur liður á 

hverri deild yfirleitt fyrir hádegið. Þess utan eru börnin í frjálsum leik. Eldri börnin leika 

sér á eigin útisvæði, þar er líka aðgengi að skóglendi.   

4.3 Gagnaöflun 

Til þess að afla gagna  notar rannsakandi vettvangsrannsókn á eigin vinnustað. 

Rannsóknin sem hér var framkvæmd var eigindleg rannsókn en helstu áherslur 

eigindlega rannsókna eru að skilja, lýsa og túlka reynslu einstaklinga, samræður þeirra 

og samskipti (Lichtman, 2013). Til að öðlast sem besta innsýn inn í heim barnanna taldi 

rannsakandi að réttast væri að nota vettvangs og þáttökuathuganir en þær eru unnar 

þannig að rannsakandi fylgist með daglegum aðstæðum þess sem hann rannsakar, 

skráir niður hjá sér og túlkar. Niðurstöður vettvangsathugananna eru því byggðar á því 

efni sem rannsakandi safnaði sjálfur og er því hlutverk rannsakandans stórt.  

Gagna var aflað með því að leggja fyrir mismunandi stærðfræðitengd verkefni 

fyrir barnahópinn og fylgjast með börnunum leysa verkefnin. Rannsakandi prófaði sig 

áfram með að vinna með börnum verkefni tengd stærðfræði og valdi að lokum 6 

verkefni til að vinna með frekar. Skoðanir barnanna sjálfra voru teknar með í myndina 

við val á verkefnum og þau voru með í valinu á þeim. Valin voru verkefni sem 

börnunum fannst skemmtilegust af þeim sem þau höfðu unnið að og leyst. Þau voru 

lögð fyrir elsta árganginn á deildinni, 8 börn fædd 2014. Rannsakandi var kennari 

barnanna á meðan rannsóknin fór fram og var því í daglegum samskiptum við þau. Þrjú 

verkefni voru framkvæmd innandyra, inni á deild barnanna og þrjú voru framkvæmd 

úti, annaðhvort á leikskólalóðinni eða í skóglendinu sem leikskólinn hefur aðgang að. 

Verkefnin voru valin með það fyrir sjónum að flétta meiri stærðfræði inni í hversdag 

barnanna og sem þau hefðu bæði gagn og ánægju af. 

Við gerð rannsóknarinnar er unnið með rannsóknarspurninguna: Hvaða leiðir getur 

leikskólakennari farið til að vinna markvisst með stærðfræði? Undirspurning: Hvernig 

bregðast börn við stærðfræðiverkefnum?   

Með því að hafa þessar spurningar alltaf í kollinum var hægt að skapa aðstæður í 

gegnum öll verkefnin sem hentuðu þátttakendum og rannsakanda vel og hélt öllum við 

efnið. 

Gagnaöflun fór fram á vinnustað rannsakanda. Gagna var aflað með því að leggja 

fyrir verkefni, vera á staðnum og fylgjast með börnunum kljást við verkefnin og skrá 

hvað gekk vel og hvað gekk illa. Rannsakandi skrifaði vettvangsnótur og 
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rannsóknardagbók og tók myndir. Vettvangsnótur og rannsóknardagbók voru skrifaðar 

og skrásettar eins fljótt og hægt var og allar myndir geymdar. Teknar voru myndir af 

börnunum leysa verkefnin eins og hægt var. Einnig var haldin rannsóknardagbók þar 

sem hverju verkefni var lýst. Allir sem viðkoma rannsókninni, leikskólastjóri, aðrir 

starfsmenn, börnin sem rannsakandi vinnur með og foreldrar vita af þeirri vinnur sem 

er í gangi og líta hana jákvæðum augum. Rannsakandi hefur gætt fyllsta trúnaðar í allri 

sinni vinnu. Rannsakanda fannst ekki þörf á að taka sérstök viðtöl við börnin en ræddi 

við þau um verkefnin á meðan þau voru framkvæmd. Eftir að gagnaöflun fór fram 

greindi rannsakandi helstu þemu og vann frekar með. Gagnaöflun fór að mestu leyti 

fram á vormánuðum 2019 á einni deild í einum leikskóla í Noregi. 

4.4 Úrvinnsla gagna 

Eftir að öllum gögnum hafði verið safnað voru þau flokkuð í þrjá flokka út frá þeim 

inntaksþáttum stærðfræðinnar sem fjallað hefur verið um hér að framan en það eru: 

rúmfræði, tölur og talnaskilningur og svo mælingar. Það var gert í þeim tilgangi að koma 

auga á hvaða viðfangsefni stærðfræðinnar börnin þekktu og væru að vinna með í 

verkefnunum, hvaða þekkingu þau voru að þróa og hvernig þau stæðu almennt 

stærðfræðilega séð. Í einhverjum verkefnum unnu börnin með fleiri en einn inntaksþátt 

í einu. Öll börnin sem tóku þátt í rannsókninni virtust vera á svipuðum stað í sinni 

stærðfræðikunnáttu. Þau fóru létt með sömu verkefnin og áttu erfiðara með sömu 

verkefni. Í niðurstöðum eru verkefnin, sem voru unnin, greind eftir inntaksþáttum en 

líka skipt niður í inniverkefni og útiverkefni. Niðurstöður rannsóknarinnar eru settar 

þannig fram að fyrst kemur lýsing á hverju verkefni fyrir sig, svo kemur greining á þeim 

inntaksþáttum sem finnast í verkefninu og hvernig þekking, glíma og færni barnanna 

kemur fram. Þar eru gefin sýnishorn úr rannsóknardagbók og myndir af þátttakendum 

að leysa verkefnin. Það skal samt tekið fram að ljósmyndir fylgja ekki öllum 

verkefnunum. Það fóru fram miklar og lifandi samræður milli rannsakanda og barnanna 

við gerð allra verkefnanna, bæði börn og rannsakandi spurðu mikið og veltu 

stærðfræðilegu inntaki verkefnanna fyrir sér. 

4.5 Siðferði 

Það er mikilvægt að huga að siðferði þegar eigindlegar rannsóknir eru gerðar. Áður en 

ég byrjaði að vinna rannsóknina ræddi ég við leikskólastjórann og samstarfsaðila mína í 

leikskólanum og útskýrði hvað ég væri að gera og í hvaða tilgangi. Á okkar vinnustað 

hentaði það vel að ég myndi vinna stærðfræðiverkefni með börnunum þar sem það er í 
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námskrá leikskólans og samstarfsfélagar mínir fegnir að þurfa ekki að vinna þann hluta. 

Ég ræddi við börnin, sagði þeim frá því hvað ég væri að gera og af hverju og leyfði þeim 

að vera með í því ferli að velja verkefni. Ég er kennari á deildinni þeirra þannig að öll 

börnin sem tóku þátt þekktu mig vel og treystu mér. Ég lét foreldra barnanna einnig vita 

af því sem ég væri að gera og þau voru jákvæð fyrir rannsókninni. Fyllsta trúnaðar var 

gætt í meðferð allra gagna og nöfnum barnanna sem tóku þátt breytt og notuð 

dulnefni. 
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5 Niðurstöður 

Niðurstöður er settar fram út frá þeim viðfangsefnum sem börnin fengust við. Þeim er 

raðað niður eftir inntaksþáttunum, rúmfræði, mælingar og tölur og svo talnaskilningur. 

Gefin eru dæmi um hvernig börnin tókust á við verkefnin, samræður og skilning þeirra á 

vinnubrögðum og inntaki. 

5.1 Rúmfræði 

Í þremur þeirra verkefna sem börnin tókust á við var meginviðfangsefnið rúmfræði. Í 

þeim unnu börnin með mynstur og mynsturgerð, það er að endurþekkja form og leggja 

mynstur. Án þess að það hafi verið ákveðið fyrirfram var inntak margra verkefnanna 

sem ég lagði fyrir börnin rúmfræði, nánar tiltekið mynstur en öll inniverkefnin nema eitt 

voru að einhverju leyti um mynstur. Mynstur hafa því  verið rauði þráðurinn í þeim 

inniverkefnum sem börnin leystu af hendi, það er að greina, halda áfram með og búa til 

mynstur. 

Í tveimur af þeim verkefnum, sem voru lögð fyrir, áttu börnin að þekkja mynstur, 

fylgja því eftir og halda í kjölfarið áfram með mynstrið. Í öðru verkefninu unnu börnin 

með bangsa í mismunandi stærðum og litum en í hinu unnu þau með tölur með ólíka 

lögun og í mismunandi litum. Börnin voru því ýmist að vinna með einn eða tvo 

eiginleika í einu. Bæði verkefnin voru þannig að börnin voru með spjöld með myndum 

af mismunandi mynstrum. Á sumum spjöldunum var unnið með 1 eiginleika í einu, þá 

unnu þau til dæmis með bangsa sem voru allir í sömu stærð en í mismunandi litum. Í 

gegnum önnur spjöld unnu börnin með tvo eiginleika í einu, þá voru bangsarnir í 

mismunandi stærðum og litum. Í báðum verkefnum gátu börnin valið um erfiðleikastig 

á spjöldunum sem þau unnu með. Sjá mátti að þau völdu spjöldin þó ekki út frá 

erfiðleikastigi heldur því hvaða mynstur þau langaði að vinna með í hvert skipti. 

Í dagbókarfærslu stendur; 

Ég skipti mér ekki að því hvaða spjöld börnin völdu sér en tók eftir því að í 

bangsaverkefninu virtust þau byrja á því að velja sér spjald þar sem 

bangsarnir voru í sama lit. Ég sat með börnunum á meðan þau unnu 

verkefnin og studdi við þau eftir bestu getu, yfirleitt með því að spyrja þau 

hvaða litur ætti að koma næst ef þau sátu föst eða með því að ýta að þeim 

böngsum í réttum lit og stærð án þess þó að segja þeim beint út hvað ætti 

að koma næst 
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Það var áhugavert að sjá hvað börnin velja sér ólíkar leiðir þegar þau leysa verkefnin 

eins og sjá má á eftirfarandi broti úr dagbókinni; 

Hópur barna er samankominn á ganginum, hluti barnanna hefur setið við 

verkefnið í einhvern tíma, önnur eru nýkomin. Á mynd 1 má sjá börnin 

vinna með mynstur þar sem bangsarnir eru ýmist í í ólíkum stærðum eða 

litum. Fremst á myndinni má sjá Jonas sem byrjar á því að setja litla bangsa 

ofan á spjaldið sitt áður en hann setur stærri bangsana á. Á því sést að hann 

gerir sér grein fyrir því að bangsarnir á spjaldinu eru í mismunandi stærðum 

og hann velur að einbeita sér að einni stærð í einu. Philippa sem situr á móti 

honum vinnur sitt verkefni á annan hátt. Hún hefur tekið eftir því að allir 

hennar bangsar eru í sömu stærð en ekki eins á litinn, hún leggur þá niður í 

þeirri röð sem þeir eru á spjaldinu, fyrst grænan, svo rauðan og svo koll af 

kolli. Bæði börnin þekkja mynstrið en vinna að því á ólíkan hátt. Jonas með 

því að einbeita sér að stærðinni, hann sér mynstrið á spjaldinu sem reglu 

þar sem annar hver bangsi er stór og hinn lítill en Philippa sér spjaldið sem 

mynstur þar sem grænn og rauður bangsi fylgja hver öðrum. Á myndinni má 

einnig sjá að börnin í þessum hópi setja bangsana ekki eins á spjöldin, þau 

láta bangsana annað hvort sitja ofan á þeirri mynd sem þeir tilheyra eða 

leggja þá yfir myndina.  

Litur var sá eiginleiki sem börnin tóku fyrst eftir þegar þau voru að vinna að 

bangsaverkefninu. Þeim fannst lítið mál að raða eftir lit en áttu aðeins erfiðara með 

eiginleikann stærð. 

Í dagbók er skrifað: 

Martin situr og vinnur með spjald með rauðum og grænum böngsum sem 

allir eru jafnstórir. Hann klárar spjaldið hratt og örugglega en hættir ekki að 

búa til mynstur með rauðum og grænum böngsum heldur raðar rauðum og 

grænum bangsa til skiptis út frá spjaldinu sínu og langt út á gólf. 
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Dæmið sýnir að Martin greindi að þetta var 

mynstur og hvernig ætti að halda áfram með það. 

Ef börnin unnu með tvær stærðir gekk þeim vel 

en ef bangsarnir voru í þremur stærðum var það 

helst millistærðin sem börnin áttu erfitt með að 

staðsetja á réttan stað. Í þessu verkefni var það 

því stærðin sem var sá eiginleiki sem gerði 

verkefnið krefjandi fyrir börnin. 

Ég sá það strax að það var gott að hafa góðan 

tíma í þetta verkefni, að það væri ekkert annað 

sem lægi fyrir þar sem börnin þurftu sinn tíma til 

þess að byrja á verkefninu, velta böngsunum og 

spjöldunum fyrir sér og kynnast viðfangsefninu. 

Börnin héldust lengi við bangsaverkefnið, lengur 

en ég hafði gert ráð fyrir, sum börnin vildu meira 

að segja klára öll spjöldin sem voru í boði, óháð 

erfiðleikastigi. Önnur vildu bara klára eitt spjald, gerðu það á 

sínum tíma en kláruðu með glæsibrag. Börnin fóru heldur ekkert að leika sér á annan 

hátt með bangsana eins og ég hafði gert ráð fyrir heldur einbeittu sér að því verkefni 

sem lá fyrir.  

Í frjálsum leik barnanna með bangsana fóru þau iðulega að búa til sitt eigið mynstur 

úr þeim, með því að raða þeim eftir lit eða stærð í stað þess að leika sér með þá á 

annan hátt.  

Annað verkefni sem gekk út á mynsturgerð út frá spjöldum var verkefnið þar sem 

börnin unnu með tölur sem voru mismunandi að lögum og lit. Þau lögðu tölur á spjöld 

með myndum af eins tölum og mynduðu þannig mynstrið. Tölurnar voru meðal annars í 

laginu eins og þríhyrningar, blóm og stjörnur. Allt í allt voru 8 ólík form í 6 ólíkum litum. 

Spjöldin í töluverkefninu voru öðruvísi en í bangsaverkefninu að því leyti til að þau voru 

minni. Það var því erfiðara að láta tölurnar passa ofan á rétta mynd á hverju spjaldi en á 

bangsaspjöldunum þar sem bangsarnir voru í sömu stærð og á myndunum á 

spjöldunum en tölurnar töluvert stærri en myndirnar á spjöldunum. 

Í dagbókarfærslu stendur: 

 Ég sat með þrjú börn saman við borð inni á deild og fylgdist með hvernig 

þeim gengi að endurþekkja form og hvort þau myndu finna ákveðin form, til 

Mynd 1. Börn að leik með bangsa. 
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dæmis stjörnu eða blóm í töluhrúgunni. Þau flokkuðu aðallega liti saman 

eða ákveðin form saman en blönduðu ekki. Áður en að verkefnið byrjaði 

léku börnin sér með tölurnar og veltu þeim fyrir sér án þess að búa til 

mynstur með þeim.  Ég leyfði þeim að leika sér í svolítinn tíma til að kynnast 

efniviðnum þar sem ég taldi hann erfiðari í meðhöndlun en bangsarnir í 

bangsaverkefninu. Þá ræddum við einnig formin áður en börnin byrjuðu að 

vinna að afmörkuðum verkefnum.  

 

 

Mynd 2. Börn að leik með mynsturspjöld. 

 

Í mynstri á hverju spjaldi voru 5 - 9 ólíkar myndir.  Börnin áttu að finna tölu í sama lit 

og með sömu lögun og á myndinni og setja yfir.  

Í dagbók kemur fram: 

Ég sá mun á börnunum þegar þau voru að vinna með 5 ólíkar myndir og svo 

9. Þegar myndirnar voru 5 þá áttu börnin auðveldara með að greina 

mynstrið og setja rétta tölu yfir en eftir því sem myndunum fjölgaði áttu 

þau erfiðara með að fylgja mynstrinu. Þegar þeim var farið að finnast 

verkefnið erfitt fóru þau meira að leika sér með efniviðinn og setja bara 

einhverjar tölur yfir myndirnar.  

Á mynd 2 má sjá tvö mismunandi mynsturspjöld sem tvö börn vinna við, spjöldin eru 

heldur smá sem hefur áhrif á mynsturgerðina. Börnin ruglast frekar þegar fleiri myndir 

eru komnar á spjöldin. Eins og sjá má er erfiðleikastigið á spjöldunum ekki það sama.  

Annað barnið er að vinna með spjald þar sem eru færri litir, 2 í stað 6 lita og færri form 

til að fylgja á spjaldinu. Það virðist reynast því barni auðveldara að fylgja mynstrinu á 
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spjaldinu en barninu við hliðina á þar sem bæði litir og form eru fleiri. Sum börnin skildu 

endurtekninguna í mynstrinu og gátu fylgt því eftir á meðan önnur börn gerðu það ekki. 

Ef myndirnar urðu fleiri en 5 á einu spjaldi varð verkefnið flóknara og börnin fóru að 

ruglast. Ruglinginn má meðal annars sjá í dagbókarfærslu sem fylgir myndinni:  

...eftir að hafa setið við verkefnið í einhvern tíma valdi May spjald með mjög 

mörgum ólíkum myndum, hún horfði lengi á það og velti því fyrir sér áður 

en hún byrjaði. Hún byrjaði á öðrum endanum og gat fylgt mynstrinu upp í 4 

ólík form án þess að ruglast. Eftir fjórðu myndina varð þetta aðeins erfiðara, 

hún leit á mig og við ræddum aðeins formin án þess að ég leiddi hana 

áfram. Það varð til þess að hún tók allar tölurnar af spjaldinu og byrjaði frá 

hinum endanum. Frá þeim enda komst hún upp í 3 form áður en mynstrið 

varð flókið og vitlaus tala fór á myndina. Hún fattaði sjálf að þetta var ekki 

rétt, en hún var komin með nóg af verkefninu, setti allar tölurnar í hrúguna 

og fór. 

Með þessu dæmi má leiða að því líkum að May hafi ekki skilið endurtekninguna í 

mynstrinu á spjaldinu sem hún var að vinna með heldur að hún hafi frekar þekkt formin 

og sett form yfir myndirnar.  

Auk þess að fylgjast með því hvernig börnunum gekk að fylgja mynstri fylgdist ég líka 

með því hvaða orðaforða í kringum form og mynstur börnin höfðu og notuðu. Ég velti 

fyrir mér hvar ég gæti stutt þau og notað sjálf viðeigandi hugtök. Mun á orðaforða sá ég 

til dæmis í eftirfarandi dagbókarfærslu: 

Um leið og Philippa, Eva og Gowri settust niður í töluverkefnið fóru þær 

strax að tala um formin. Þær höfðu unnið þetta verkefni áður og þekktu því 

hvað var í vændum. Þær fóru að tala um hvaða form þeim þætti flottast og 

hvaða litur væri bestur. 

Það var ánægjulegt fyrir mig sem rannsakanda að heyra árangur vinnunnar 

með þessum hætti, að það væri börnunum tamt að vinna með 

stærðfræðihugtök og ræða um talnagildi og  grunnformin af ánægju og 

innileika.    

Börnunum gekk vel að glíma við mynsturgerðina í báðum verkefnum en fannst 

skemmtilegra að vinna með bangsana. Það verkefni var meira krefjandi fyrir þau að því 

leytinu að þau voru ekki bara að endurgera mynstur úr mismunandi litum og formum 

heldur voru margar breytur í lit og lögun. Börnin voru misfljót að greina mynstrin, 
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endurgera þau og geta haldið áfram með þau. Öll gátu þau það þó eftir umhugsun og 

þurftu sum bara aðeins lengri tíma.  

Síðasta rúmfræðiverkefnið sem börnin unnu var verkefni þar sem börnin unnu með 

spjöld með mismunandi blómum á sem voru samsett úr nokkrum mismunandi formum, 

til dæmis sexhyrningur, þríhyrningur, ferningur og hjarta. Allt í allt voru börnin að vinna 

með 11 ólík form á tveimur blöðum. Blómin voru öll í sömu stærð og voru hlið við hlið á 

blaðinu. Býfluguformin voru einnig í sama lit og sömu stærð.  

Úr dagbókarfærslu má sjá eftirfarandi:  

Fyrir þetta verkefni ákvað ég að vinna sérstaklega með eitt og eitt barn í 

einu og fylgjast með og styðja það við að leysa verkefnið þó önnur börn hafi 

verið á staðnum að fylgjast með. Þannig fannst mér nást að skapa umræður 

um verkefnið en það barn sem leysti verkefnið hafði samt einbeitingu við 

verkefnið.  

 

Mynd 3. Börn að leik með blómaspjöld. 

Það fannst mér góð leið til að leysa verkefnið, því ef það voru 2 börn eða fleiri með 

spjöld að vinna samtímis týndist ég svolítið og gat ekki fylgst með því sem þau voru að 

gera og þeim hugmyndum og ágiskunum sem þau voru að velta fyrir sér. Mér fannst ég 

besta útgáfan af kennara sem ég get verið með því að vinna verkefnið með einu barni í 

einu. Á mynd 3 má sjá að barnið sem er að leysa verkefnið hefur valið sér kerfi til að 

fara eftir þegar hún leysir verkefnið, hún byrjar í einu horni og finnur býflugur út frá því. 

Öllum börnunum sem leystu verkefnið fannst fyrra spjaldið á myndinni erfiðara en hitt. 

Það sést á þessari mynd í gegnum það að barnið byrjaði í horninu á því spjaldi en ákvað 

að hætta við það og byrja frekar á hinu spjaldinu, þar sem það er búið að festa 2 

býflugur. Barnið hélt svo áfram með sömu röð, setti hjartað næst á og færði sig svo í 

efri línuna, setti fyrst yfir þríhyrninginn, hringinn og seinast ferhyrninginn. Með því að 
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vinna verkefnið á þennan hátt varð það auðveldara fyrir hana. Hún beitir markvisst 

skipulegum vinnubrögðum, hún afmarkar sig í sinni vinnu og fækkar því að þurfa að 

hugsa um marga eiginleika í einu.  

5.2 Mælingar 

Vinna með mælingar hjá börnunum fór að mestu leyti 

fram í útiverkefnum. Það er að segja verkefninu þar sem 

börnin drógu mismunandi spjöld og í teningaspilinu. 

Börnunum fannst skemmtilegast að vinna þessi verkefni 

inni á skógarsvæðinu hjá leikskólanum og þar var líka 

meira næði til að vinna verkefnin eins og áður hefur 

komið fram. Börnin nota óstaðlaðar mælieiningar og 

viðmið til að leysa verkefnin. Þau mæla einna helst í 

gegnum eigin líkama, hversu langar hendur þau eru 

með, hversu stór skref þau stíga, hvað þau geta hoppað 

hátt og eigin hlaupahraða. 

Í báðum verkefnum unnu börnin með tölur frá 

1 – 10, ég vildi sjá hvernig þeim tækist til með þær 

áður en ég myndi nota stærri tölur. Á endanum bætti ég ekkert við, það hefði verið 

meiri áskorun fyrir börnin en þau skemmtu sér vel við verkefnið svona. Ég tók engar 

myndir af börnunum á meðan þau unnu þetta verkefni en í staðinn eru myndir af þeim 

spjöldum sem ég notaði eins og sjá má á mynd 4. Spjöldin ljósritaði ég upp úr bókinni 

Leka og lära matematik ute, klippti niður og plastaði. Þó að tölugildin sem börnin unnu 

með hafi verið lág unnu börnin með 2 eiginleika í einu, lestur á tölustafnum sjálfum á 

spjaldinu, skilning á fjölda og svo hvernig þau áttu að vinna með tölustafinn. Þar sýndu 

börnin að þau hafa vald á því að gera tvennt í einu. Yfirleitt dró hvert barn spjald tvisvar 

eða þrisvar áður en þau fengu nóg af verkefninu og mér fannst gott að vinna með 

þriggja manna barnahóp í einu. Þá leið ekki of langur tími á milli þess að þau fengju að 

draga og þar með velja verkefni.  

Í dagbók er eftirfarandi ritað: 

Olav, Eva og Fredrik fóru með mér inn í skóg með poka með spjöldum í. Ég 

var fyrirfram búin að velja spjöld sem höfðu með náttúruna að gera. Eitt  

barn dró spjald og þau gerðu öll það sem stóð á spjaldinu og svo koll af kolli. 

Eva dró fyrsta spjaldið og fékk spjald um að þau ættu að sækja grein sem 

Mynd 4. Spjald fyrir útiverkefni. 
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væri jafn löng og hendin á þeim. Upphófst þá mikil leit af grein sem félli í 

þann flokk. Börnin hlupu um í skóginum og leituðu. Fredrik og Eva fundu 

bæði eina grein í einu og báru upp við höndina á sér til að athuga hvort hún 

væri jafn löng en Olav fann nokkrar greinar í einu sem hann bar svo eina af 

annarri saman við höndina á sér.   

Í gegnum þetta dæmi sjáum við að öll börnin hafa góðan skilning á lengd og 

lengdarmælingum en fara sínar eigin leiðir til að vinna að eigin markmiðum. Öll fundu 

þau greinar af svipaðri stærð. Þau hafa öll grunnskilning á mælieiginleikanum lengd 

þannig að þau vissu hvað þau voru að mæla. Þau sáu strax á stærðinni hvort greinin 

væri nokkurn veginn í réttri lengd og sýndu að þau höfðu tilfinningu fyrir lengdum því 

þau athuguðu ekkert með greinar sem voru miklu minni eða stærri.  

Spjöldin sem börnin unnu með í draga spjald verkefninu voru ólík þó þau hafi öll átt 

það sameiginlegt að hafa með náttúruna að gera. Eitt spjaldið sem þau unnu með var 

þannig að þau áttu að hlaupa að þremur trjám og tilbaka. Af sjálfsdáðum bjuggu þau til 

keppni úr því. Í einum hópnum hlupu öll börnin að sömu þremur trjánum í einu og 

gerðu mikið úr því hver væri fyrstur og hver síðastur. Í því tilfelli var það þannig að eitt 

barnanna hljóp af stað og hin börnin eltu. Í öðrum hóp var það þannig að öll börnin 

hlupu að mismunandi trjám og tilbaka. Þau báru saman hver var fljótastur að hlaupa án 

þess að spá í mun á vegalengd á milli trjáa og hvort þau hefðu öll hlaupið jafn langt. Á 

þessum dæmum sést að þau hafa tilfinningu fyrir hraðahugtaki, velta því fyrir sér og 

vinna með það þó þau mæli tíma ekki nákvæmt. Í staðinn nota þau hugtök eins og 

fljótur og lengi, fljótastur og fyrstur.  

Bæði í spjaldaverkefninu og stjörnuverkefninu unnu börnin með hraða að því leyti 

að þau unnu mörg verkefnin eins hratt og þau gátu. Þau hlupu á milli stjarnanna og 

flýttu sér að leysa verkefni á spjöldunum. Það var vinnuaðferð sem þau ákváðu sjálf að 

nota og allir hóparnir notuðu án þess að ég hefði gefið ummæli um það.  

Aðrar mælingar sem börnin unnu með spjöldunum var að sækja eitthvað sem var 

stærra en höndin á þeim. Þá máttu börnin finna hvað sem var í náttúrunni sem var 

stærra en höndin. Í langflestum tilfellum voru það greinar sem urðu fyrir valinu hjá 

þeim en það var efniviður sem þau voru orðin vön að nota í mælingar. Annað spjald 

sem fól í sér mælingar var spjald sem sagði börnunum að hoppa mjög hátt. Í kringum 

það spunnust umræður um hvað væri hátt hopp og hvað skilgreindi nægilega hátt 

hopp. Einn hópurinn var lausnamiðaður og fann sér stein til að hoppa upp á þar sem 

þeim fannst hæðin á steininum skilgreina stórt hopp. 
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Í dagbókinni stendur: 

Martin dró spjald sem segir að þau eigi að hoppa risastórt hopp. Miklar 

umræður skapast meðal krakkana um hvað risastórt hopp sé hátt. Eitt 

barnið vill meina að þá verði maður að slá með hælunum í rassinn á sér á 

meðan maður hoppar en hin börnin voru ekki sammála því. Þau sýndu 

ýmsar hæðir með höndunum sem átti að sýna hvað væri nægilega hátt 

hopp. Á endanum stakk Mie upp á því að þau myndu finna stein sem væri 

nægilega stór og nota hann til þess að mæla hvort þau hoppuðu nógu hátt.  

Á sumum spjöldunum sem börnin unnu með eins og þessu sem nefnt er í dæminu 

hér að framan voru mælieiningarnar frekar miðaðar við einstaklinginn því það er ekki 

skilgreint hvað gerir hopp að stóru hoppi, í dæminu hér að framan einbeita börnin sér 

að því hversu hátt upp í loftið þau komast en spá ekki í það hversu langt á lengdina þau 

hoppa. Aðrar mælieiningar sem þau notuðu og miðast við hvert barn er hversu stór 

skref þurfa að vera til þess að vera talin stór eða hversu stórt tré þarf að vera til að vera 

talið stórt tré. Ég tel þessi verkefni vera góð fyrstu skref í að vinna með mælieiningar.  

5.3 Talnaskilningur 

Í nokkrum verkefnanna glímdu börnin við tölur og verkefnin reyndu á talnaskilning. 

Aðallega var unnið með tölur á bilinu 1- 10. Það verkefni sem var beintengdast við tölur 

var stjörnuverkefnið sem börnin leystu inni. Þar voru þau með einn tölustaf á 

talnabilinu 1 – 10 sem þau áttu að mynda sjálf eftir uppskrift með litlum gulum og 

rauðum hringjum. Hugmyndin að verkefninu var að börnin myndu læra í gegnum 

talnaskrift og fá smá tilfinningu fyrir því hvernig tölustafirnir eru skrifaðir og hvernig 

þeir eru í laginu. Í leiðinni myndaðist umræða um að tölustafir eru mismunandi í laginu. 

Verkefnið hafði í raun lítið með talnaskilning sem slíkan að gera. Börnin þurftu ekki að 

kunna að telja til að geta leyst verkefnið en þurftu frekar að hafa grunnskilning á 

forminu á tölustafnum. Misjafnt var eftir börnunum hvort þau kunnu að skrifa 

tölustafina á blað áður en þau unnu þetta verkefni. 
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Fyrst fengu börnin úthlutað einum tölustaf og fengu eins marga gula og rauða hringi 

og þau vildu til þess að búa til tölustafinn. Sum börnin létu sér nægja að nota annan 

hvorn litinn til að búa til tölustafinn og önnur blönduðu litunum saman. Ég lét eitt barn í 

einu leysa verkefnið. Þannig fannst mér börnin fá bestu einbeitninguna í verkefnið þar 

sem það var töluvert krefjandi fyrir þau og þarfnaðist fullrar einbeitingar. Eins og sést á 

myndum 5 og 6 ólíkt hvernig börnin leystu verkefnið en það sést að öll hafa þau 

grunnskilning á því hvernig  tölustafurinn á að líta út. Tölustafurinn 4 reyndist því barni 

sem gerði þann tölustaf snúinn að því leyti að barnið vissi ekki hversu langur leggurinn á 

tölustafnum átti að vera. Barnið tók því til þess ráðs að láta töluna ná þvert yfir borðið. 

4 var sá tölustafur sem börnin spegluðu helst og einnig sá tölustafur sem börnin 

skrifuðu oftast á haus.  

Að sama skapi var tölustafurinn 8 töluvert 

erfiður þar sem það tók á að finna réttu hlutföllin 

á milli efri og neðri hringsins og sá neðri verður 

töluvert stærri en sá efri. Einnig reynist það 

barninu snúið að gera hringi úr efniviðnum sem 

það hafði til að vinna með en það sést samt sem 

áður vel á myndinni að barnið er að búa til 

tölustafinn 8. 

Í dagbók stendur: 

May stendur lengi og horfir á tölustafinn 8 inni í stjörnunni áður hún byrjar 

sjálf að reyna að móta hann. Hún tekur til sín fullt af gulum hringjum til að 

vinna með. Hún vinnur lengi með neðri hluta áttunnar en verður aldrei 

almennilega ánægð með hann en á meðan vinnu hennar stendur verður 

hringurinn stærri og stærri. Á endanum er eins og hún sætti sig frekar við 

vinnuna en að hún sé ánægð og byrjar að vinna efri hringinn. Fyrst prufar 

hún sig áfram með að gera annan heilan hring ofan á þeim stærri en verður 

Mynd 5. Barn myndar tölustafinn 4. 

Mynd 6. Barn myndar tölustafinn 8. 
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ekki ánægð með þá útkomu. Hún tekur hringina sem hún hefur sett við 

neðri hringinn í burtu og býr til hálfan hring ofan á þeim stærri, þannig er 

hún sátt við áttuna sína.  

Ég sá eftir á að hyggja að ég hefði þurft að vanda mig meira við að skrifa tölustafina 

á stjörnurnar eða prenta tölurnar út. Ég teiknað 8 eins og tvo hringi hvorn ofan á öðrum 

og barnið sem myndin er frá er að herma eftir því. Efri hringurinn minn getur líka litið út 

eins og hálfur hringur og þannig greinir barnið það þegar það býr til sína áttu. Flest 

börnin unnu á sama hátt og mótuðu neðri hringinn töluvert stærri heldur en þann efri. 

Barnið sem myndar tveggja stafa töluna 10 speglar ásinn í 

eigin tölustaf eins og sést á mynd 7. Þess utan gengur barninu vel, 

maður sér vel hvaða tölu barnið er að vinna með. Öllum 

börnunum sem  tóku þátt í verkefninu gekk vel að leysa það og 

tókust vel á við þær áskoranir sem urðu á vegi þeirra eins og með 

það að nýta það pláss sem þau höfðu til að vinna með. Öll börnin 

sem leystu þetta  verkefni þekktu tölustafinn sem þau unnu með í 

sjón. Það var mjög misjafnt eftir börnunum hversu stórir 

tölustafirnir urðu sem þau gerðu. Á myndunum hér á ofan má 

sjá að bæði átta og fjórir urðu frekar stór en barnið sem gerði 

tíu reyndi að hafa hana svipað stóra og hún var á stjörnunni sjálfri. Það var misjafnt eftir 

börnunm hversu margar tilraunir þau þurftu til þess að verða ánægð með tölustafina 

sína. Í gegnum þetta verkefni  sá höfundur að börnin sýndu áhuga og forvitni um tölur 

og hvernig ætti að skrifa og vinna með þær. Verkefnið var passlega krefjandi fyrir 

börnin. Þau veltu verkefninu fyrir sér áður en þau byrjuðu og pældu í því hvernig þau 

ættu að útfæra það.  Eftir að þau höfðu búið til tölustafinn sjálf áttu þau að búa til 2 

hrúgur úr sömu hringjum og þau höfðu búið tölustafina úr. Eina gula hrúgu og eina 

rauða hrúgu með eins mörgum hringjum og tölustafurinn á stjörnunni sem þau fengu 

útdeilt sýndi. Það verkefni reyndist þeim öllum auðvelt. Það sýndi að börnin sem unnu 

verkefnið hafa góða tilfinningu fyrir fjöldahugtakinu, skilning á talningu og að tölustafur 

væri skráning á fjölda. Þau gátu auðveldlega tengt saman tölustafinn sem þau voru að 

vinna með og fjölda hringja.  

Mynd 7. Barn myndar 
töluna 10. 
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Teningaverkefnin voru 2 eins og sjá má á 

myndum 8 og 9. Þau voru notuð til skiptis eftir því 

hvernig stemmingu ég og börnin voru í. Þau voru 

þannig að börnin áttu að kasta tening og leysa 

mismunandi verkefni eftir því hvaða tala kom upp. 

Þar reyndi á talnakunnáttu þeirra bæði út frá því 

hvort þau þekktu tölustafinn sjálfan og svo hvort 

þau þekktu mynstrið á teningnum án þess að telja 

punktana. Ég notaði bara einn stóran tening í einu í 

verkefninu, þannig að börnin unnu í raun með einn 

tölustaf og eitt verkefni út frá honum með hverju 

kasti. Í þessu verkefni, eins og fleirum, reyndist það 

mér best að vinna með þrjú börn í einu. Verkefnið 

gekk farsælast fyrir sig 

þannig. Öll börnin 

þekktu mynstur 

teningsins upp í þrjá. Eftir það fór  fjöldinn aðeins að vefjast 

fyrir þeim og þau þurftu smá aðstoð. Þau þekktu öll 

tölustafina og gátu tengt þá við fjölda þegar þau sjá 

tölustafinn. Það reyndist þeim erfiðara þegar þau unnu út 

frá teningnum. Þau vissu líka öll að síðasta talan sem er sögð 

í talningu hafði að segja til um fjöldann, til dæmis að ef 

fimman kom upp þá var verkefnið þannig að þau áttu að 

taka fimm skref. Þau fóru samt ekki alltaf eftir því.  Það var 

ekki fyrr en við höfðum unnið verkefnið í nokkur skipti sem 

þau fóru að gera alltaf í jafnmörg skipti og teningurinn sagði 

til um. 

Úr dagbókarfærslu má sjá eftirfarandi:  

Fredrik kastaði teningnum og fékk tvist. Þar með átti hann að fara og sækja 

tvær greinar sem væru jafn langar og þumallinn hans. Í stað þess að sækja 

tvær greinar hljóp hann og greip með sér handfylli af greinum sem hann 

kom svo tilbaka með. Þegar ég spurði hann út í af hverju hann hefði fundið 

margar greinar og ekki bara tvær sagði hann að þetta væri fljótlegra.  

 

Mynd 8. Teningaspil 2. 

Mynd 9.  Teningaspil 1. 
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Í þessu dæmi tekur barnið styttri tíma við að leysa verkefnið fram yfir það að fara 

eftir fyrirmælum og þeirri tölu sem teningurinn lenti á þrátt fyrir að barnið hafi nógu 

góða talnakunnáttu til að skilja að eingöngu var beðið um tvær greinar.  

Að sama skapi reyndist það börnunum áskorun að hoppa bara á öðrum fæti ef að 

ásinn kom upp og hoppa á tveimur þegar tvisturinn kom upp. En í fyrstu hoppuðu þau á 

báðum fótum fyrir báðar tölurnar. Þau þekktu öll tölurnar, vissu að þau áttu hopa á 

öðrum fæti þegar ásinn kom upp og tvisvar fyrir tvistinn, en ákafinn við verkefnið varð 

tölunum sjálfum yfirsterkari og þau notuðu alltaf báðar fætur. Svo virtist vera að þegar 

eitt barn innan hópsins byrjaði á einhverju sem var ekki endilega rétt þá hermdu hin 

börnin eftir án þess að velta því fyrir sér.   

Annað útiverkefni sem börnin tóku sér fyrir 

hendur var stjörnuhlaup. Það verkefni fór fram á 

skóglendinu við leikskólann.  Í gegnum það 

verkefni tengdu börnin saman fjölda og tölustaf. 

En hlaupið fór þannig fram að ég hafði hengt 

stjörnurnar 10 úr inniverkefninu upp í tré inn í 

skóginum og börnin hlupu á milli stjarnanna í 

réttri röð, byrjuðu á stjörnu númer 1 og svo koll af 

kolli upp í 10. Við hverja stjörnu áttu börnin að 

leysa ákveðið verkefni, eins og sést á myndum 11 

og 12. Öll voru verkefnin ólík og kröfðust 

mismunandi kunnáttu frá börnunum. 

Þátttakendur gerðu verkefnið í þriggja manna 

hópum og voru einu börnin sem voru inn í 

skóginum í einu. Eins og í teningaverkefninu sem 

ég hef áður fjallað um áttu börnin erfitt með að halda sig við að halda sig við þá tölu 

sem var á spjaldinu, að gera hlutinn eins oft og talan gaf til kynna, til dæmis vildi einn 

hópurinn gera allt 10 sinnum, sama hvað stóð á stjörnunni. Ástæða þess tel ég vera að 

börnin voru spennt að halda áfram með verkefnið og halda áfram að hlaupa. Þeim 

fannst skemmtilegasti hluti verkefnisins vera að hlaupa á milli stjarnanna og ég held að 

þeim hafi fundist það að leysa verkefnin vera hálfgert aukaatriði. Ég sá líka fljótt að ég 

hengdi stjörnurnar of nálægt hver annarri, þannig að börnin sáu alltaf næstu stjörnu 

þegar þau komu að þeim. Það tel ég að hafi skemmt fyrir, þau vildu hlaupa strax af stað 

að næstu stjörnu og veittu því ekki verkefninu þann áhuga sem ég held að þau hefðu 

annars gert.  

Mynd 10. Stjörnuhlaupsverkefni.  
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Það sést vel í þessum dagbókarbút; 

Eftir að ég hafði útskýrt verkefnið hlupu Martin, 

Jonas og Fredrik strax af stað að finna stjörnu 

númer 1. Martin varð fyrstur að henni og tók í 

hana. Hinir strákarnir komu rétt á eftir honum og 

tóku í stjörnuna líka. Þegar þeir komu að stjörnu 

númer 1 sáu þeir hvar stjarna númer 2 hékk. Þeir 

ætluðu allir að hlaupa af stað að næstu stjörnu og 

ég þurfti að stoppa þá af og útskýra hvað þeir 

ættu að gera. Þeir hoppuðu allir nokkrum 

sinnum, ekki bara einu sinni eins og ég hafði 

sagt að ætti að gera og hlupu áfram.  

Einnig varð það að kappi hjá börnunum hver yrði 

fyrstur til þess að koma við hverja stjörnu sem gerði 

það að verkum að þau drifu sig ennþá meira. Dæmi 

um slíkt má sjá á mynd 12. Í sumum hópunum varð 

allt verkefnið að keppni, hver gæti hoppað hæst, 

hver væri fljótastur að finna 4 ólíka hluti hjá stjörnu 

númer 4 og labba 10 skref áfram á stjörnu 10 til að 

taka dæmi. Það hafði  í raun aldrei verið hluti af 

verkefninu, ég nefndi aldrei að þetta væri 

tímakeppni, eða keppni yfirhöfuð, þau ákváðu það 

upp á eigin spýtur. Mesta keppnin skapaðist í 

kringum stjörnu 4, að sækja fjóra ólíka hluti í 

náttúrunni og sköpuðust allskyns samræður í 

kringum það.  

Dæmi má sjá í eftirfarandi dagbókarbút; 

Philippa, Gowri og Eva voru á fullri ferð í verkefninu. Þegar þær komu að 

stjörnu númer 4 og ég hafði útskýrt hvað ætti að gera þar hlupu þær allar af 

stað. Philippa og Gowri koma tilbaka með 4 ólíka hluti, báðar voru þær með 

köngul, stein, grein og laufblað, allt mismunandi stórt. Eva kom hins vegar 

tilbaka með handfylli af laufblöðum, töluvert fleiri en fjögur. Hún sagði til 

útskýringar að þetta væru ólíkir hlutir þar sem það voru mismunandi 

Mynd 11. Barn í stjörnuhlaupi. 

Mynd 12. Börn í stjörnuhlaupi. 
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mynstur á laufblöðunum og þau væru misstór. Ég leyfði stelpunum að 

ákveða það í sameiningu hvort það teldist með eða ekki og eftir að hafa 

rætt það sín á milli ákváðu þær að taka það ekki gilt og Eva gat haldið einu 

laufblaði en þurfti að sækja 3 aðra hluti.  

Mér fannst gaman að sjá ólíkan hugsunarhátt hjá þeim og hvernig þau leystu 

verkefnin á ólíkan hátt. Börnin sem tóku þátt hafa góðan talnaskilning og geta lesið 

tölustafina upp í tíu. Í dæminu hér að framan geri ég ráð fyrir að Eva hafi leyst verkefnið 

á þennan hátt til að vera fyrst en hún hafði samt sem áður skýringu á reiðum höndum. 

Stelpurnar í því verkefni ákváðu að laufblöðin gætu ekki verið ólík þar sem þau eru 

sambærileg í útliti, hlutirnir urðu að vera ólíkir í útliti til að teljast með. Öll börnin skildu 

verkefnið vel og þekktu allar tölurnar sem voru á spjöldunum þó þau hafi ekki alltaf 

framkvæmt eins oft og talan sagði til um. Þeim fannst verkefnið sjálft auðvelt,  og ég sá 

það eftirá að það var ekki nægilega krefjandi fyrir börnin. Mest spennandi fannst þeim 

að hlaupa um í skóginum að finna stjörnurnar. Börnin sem tóku þátt hafa góðan 

talnaskilning og geta lesið tölustafina upp í tíu. 

Stjörnurnar héngu í skóginum í tæpan mánuð á meðan ég vann verkefnið. Mér 

fannst skemmtilegt og áhugavert að sjá hvernig börnin notuðu oft stjörnurnar sjálf í 

sjálfsprottnum leik í kringum þær, létu hvort annað hoppa og hreyfa sig í kringum þær. 

Öll verkefnin voru unnin í umhverfi barnanna og í gegnum leik. Börnin skemmtu sér 

vel og það var engin pressa á að þau þyrftu að læra. Reynt var að gefa þeim eins mikinn 

tíma og rými og þau þurftu til að leysa hvert verkefni og vera tilstaðar til að hvetja 

áfram og svara þegar spurningar og vangaveltur urðu til hjá börnunum. Í gegnum 

verkefnin má sjá að börnin sem tóku þátt hafa töluvert vald á stærðfræði og geta nýtt 

stærðfræðiþekkingu sína á fjölbreyttan hátt. Í gegnum öll verkefnin hef ég séð það að 

börnin þurfa að hafa nægan tíma bæði til að leysa verkefnið en einnig til að kynnast 

viðfangsefninu. Verkefnin þurfa að vera hæfilega krefjandi, ég brenndi mig á því í 

stjörnuhlaupsverkefninu, það var ekki nægilega krefjandi fyrir börnin og þátttakan því 

öðruvísi heldur en í þeim verkefnum sem þau þurftu að reyna á sig. Það kom 

skemmtilega á óvart að börnin hafi alltaf sett sinn eigin búning á verkefnin, þau gerðu 

þau til dæmis að tímakeppni og fundu alltaf sínar eigin leiðir til að leysa þau eftir eigin 

höfði. 
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6 Umræður 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar skoðar í ljósi fræðilegrar umfjöllunar. 

Áhersla er lögð á að skoða þá þætti sem gagnlegt er fyrir kennara að skoða og geta nýst 

til að ræða og þróa vinnu með stærðfræði í leikskóla. Í niðurstöðum rannsóknarinnar 

má sjá að börnin sem tóku þátt hafa töluvert vald á stærðfræði og geta nýtt 

stærðfræðiþekkingu sína á fjölbreyttan hátt. Verkefnin sem börnin unnu voru flokkuð 

niður í 3 inntaksþætti stærðfræðinnar, rúmfræði, mælingar og tölur og svo 

talnaskilning.  

Í rannsókninni voru flest viðfangsefni á sviði rúmfræði og í sumum verkefnum unnu 

börnin með tvo inntaksþætti í einu, bæði til dæmis mælingar og tölur. Rúmfræði er eins 

og áður hefur komið fram einn af megin inntaksþáttum stærðfræðinnar og mjög 

mikilvægt fyrir skilning barna á stærðfræði að fá tækifæri til að vinna með rúmfræðilegt 

inntak. Í rúmfræðihluta rannsóknarinnar unnu börnin mest með mynsturgerð, að 

endurþekkja form og mynstur en mynstur er myndað þannig að hönnuð er 

mynstureining og henni raða eftir ákveðinni reglu sem tengist formum, flutningum og 

fjölda.Það að öðlast skilning á mynstri er mikilvægt skref í stærðfræðinámi ungra barna 

(Bäckman, 2014). Öll áttu börnin tiltölulega auðvelt með að greina og halda áfram með 

mynstur sem innihélt fáa eiginleika sem breyttust eins liti og lögun en áttu erfiðara með 

það þegar fleiri litir og lögun voru í verkefninu. Þegar einingarnar sem átti að fylgja urðu 

fleiri en fimm vandaðist málið og börnin áttu erfiðara með að greina endurtekninguna 

eða mynstrið. Mynsturgerðin var krefjandi fyrir börnin en þau gátu öll leyst verkefnin 

svo lengi sem þau fengu nægilegan tíma og næði fyrir vinnuna en með því að vinna með 

formin á þennan hátt kynnast börnin hvað er líkt og ólíkt með þeim formum sem þau 

eru með í höndunum. Annað sem skiptir miklu máli fyrir velgengni barna í rúmfræði er 

hugtakaskilningur, að börnin hafi grunnskilning á eiginleikum og einkennum forma og 

hugtökum án þess þó endilega að þekkja þau með nafni. Börnin þurfa að átta sig á 

eiginleikum formanna og tengslum þeirra innbyrðis til dæmis með því að þekkja hver 

einkenni marghyrninga eru. Í gegnum vinnu með öðlast börnin vitneskju um það 

hvernig þrí- og tvívíðir hlutir myndast úr alls kyns formum (Carlsen o.fl., 2017). 

 

 

Mælingaverkefnin sem börnin unnu fóru að mestu leyti fram úti og fléttaðist gjarna 

saman vinna með mælingar og tölur í einu. Það var augljóst út frá þessum verkefnum 

að börnin höfðu góðan skilning á lengd og lengdarmælingum. Það sem börnin notuðu í 
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verkefnunum voru samanburður og óstaðlaðar mælieiningar eins og greinar og steinar. 

Mælieiningarnar á spjöldunum sem börnin unnu með eru persónubundin en börnin 

fundu sínar eigin mælieiningar til að bera sig saman við eins og sést í dæminu þar sem 

börnin fundu sér stein í skóginum til að skilgreina hvort hoppið sem þau hoppuðu væri 

nægilega hátt . Ef að börnin hoppuðu hæð steinsins þá var það skilgreint sem hátt hopp 

annars ekki. Það virðist vera börnunum eðlislægt að búa sér til eigin gagnabanka og 

viðmið þegar kemur að mælingum og mælieiningum og í þarna þau sýndu bæði góðan 

skilning og hæfni til að leita lausna með því að finna sér sameiginlega mælieiningu. Í 

þessu dæmi eru mælingar einnig orðnar hluti af hversdegi, leik og starfi þessara barna. 

Börn sem eru örugg með mælingar öðlast betri skilning á stærðfræði almennt og það 

finnst mér skína í gegn í rannsókninni (Van den Heuvel-Panhuizen og Buys, 2005).  

Annar meginþáttur stærðfræðinnar er tölur og –talnaskilningur. Það er að skilja 

tölur og að hafa vald á fjöldahugtakinu sem felur meðal annars í sér að  börn átta sig á 

því að síðasta talnaorðið sem nefnt er felur í sér þann heildarfjölda sem verið er að telja 

(Carlsen o.fl., 2017). Til þess að börn geti talið þurfa þau að hafa hlotið grunnreynslu af 

heiti talnanna og samanburð á þeim (Reikerås, 2016). Þegar töluverkefnin voru unnin 

sást það að börnin sem unnið var með hafa góðan skilning á öllu ofantöldu, 

fjöldahugtakinu, skilning á talningu og að tölustafur væri skráning á fjölda. Þau voru 

búin að ná tökum á því að greina fjölda án þess að þurfa að telja. Þó þau þekktu öll 

tölustafina þá þekktu þau ekki öll mynstur á tening til að geta tengt við töluna. Sum 

þekktu mynstrið upp í þrjá en ekki hærra, áttuðu sig ekki á mynstrinu eftir það. Börnin 

gátu samt sem áður greint fjölda án þess að telja á annan hátt, til dæmis með að halda 

uppi fingrunum til að sýna hversu gömul þau eru. Það bendir til þess að það sé 

teningurinn sjálfur sem börnin kunna ekki á, að þau hafi ekki vanist að vinna með 

tening, frekar en að það vanti upp á talnaskilning hjá þeim.  

Eftir að hafa farið í gegnum verkefnin er það augljóst að börnin sem unnið var með 

hafa gott vald á stærðfræði, þeim finnst hún skemmtileg og áhugaverð og nota hana 

töluvert í eigin hversdegi. Þau leystu öll verkefnin sem voru sett upp fyrir þau með brosi 

á vör, voru áhugasöm og spennt fyrir þeim. Það er þar sem kennarinn kemur inn í 

starfið, hvernig er hann og hvaða hversdag býr hann til fyrir nemendur sína? Sjálf 

upplifði ég ekki stærðfræði sem skemmtilega í æsku og forðaðist hana frekar en að 

reyna að vinna með hana. Mögulegar ástæður eru óþolinmæði kennara, skilningsleysi 

þeirra á erfiðleikum sumra barna með stærðfræði eða skortur á tengingu við 

hversdagslífið. Með þetta í huga þá ákvað ég strax í byrjun þessarar rannsóknar að ég 

vildi ekki skapa slíkar upplifanir fyrir börnin sem ég vinn með heldur búa til góðar og 
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jákvæðar minningar í kringum stærðfræði og stærðfræðinám. Ég bauð upp á 

kennslufræðilegan leik í rannsókninni en það er sá leikur sem blandar saman 

kennslufræðilegum markmiðum og leik, leikurinn gengur þá út á að ná ákveðnum 

námsmarkmiðum (Jóhanna Einarsdóttir, 2010). Með því að læra í hóp í gegnum leik 

öðlast börnin sameiginlegan skilning á efninu. Það getur rýmað vel við þá skilgreiningu á 

hlutverki kennarans sem ég hef farið í gegnum hér framar, en meðal annars á kennarinn 

að vera sameiningarvald hópsins sem hann vinnur með og dýpka og gera námið betra 

með því að leiðbeina börnum í gegnum efnið á jákvæðan máta (Ødegaard, 2019). 

Kennarinn þarf einnig að grípa augnablikið þegar það gefst og gefa börnum þann tíma 

og hvatningu sem þau þurfa (Carlsen o.fl., 2017). Ég vona að þessi lýsing hafi átt við mig 

á meðan við unnum að rannsókninni og að hún eigi við mig ennþá. Að í gegnum þessa 

rannsóknarvinnu hafi ég tileinkað mér ofantalda eiginleika en meginmarkmið 

rannsóknarinnar var að efla eigin starfsþróun. 

Ég ákvað strax í byrjun þessarar rannsóknar að ég vildi ekki vera þessi minning fyrir 

börnin sem ég vinn með heldur skapa þeim góðar og jákvæðar minningar í kringum 

stærðfræði og stærðfræðinám. Ég bauð upp á kennslufræðilegan leik í rannsókninni en 

það er sá leikur sem blandar saman kennslufræðilegum markmiðum og leik, leikurinn 

gengur þá út á að ná ákveðnum námsmarkmiðum (Jóhanna Einarsdóttir, 2010). Með 

því að læra í hóp í gegnum leik öðlast börnin sameiginlegan skilning á efninu. Það getur 

rýmað vel við þá skilgreiningu á hlutverki kennarans sem ég hef farið í gegnum hér 

framar, en meðal annars á kennarinn að vera sameiningarvald hópsins sem hann vinnur 

með og dýpka og gera námið betra með því að leiðbeina börnum í gegnum efnið á 

jákvæðan máta (Ødegaard, 2019). Kennarinn þarf einnig að grípa augnablikið þegar það 

gefst og gefa börnum þann tíma og hvatningu sem þau þurfa (Carlsen o.fl., 2017). Ég 

vona að þessi lýsing hafi átt við mig á meðan við unnum að rannsókninni og að hún eigi 

við mig ennþá. Að í gegnum þessa rannsóknarvinnu hafi ég tileinkað mér ofantalda 

eiginleika en meginmarkmið rannsóknarinnar var að efla eigin starfsþróun. 

Mér fannst mikilvægt að vinna hluta verkefnanna úti. Þannig gæti ég nýtt þá 

aðstöðu sem leikskólinn býður upp og séð hvort kostur væri á að verkefnavinnan færi 

fram þar sem það að stunda stærðfræðinám úti gæfi kennara og nemendum meira rými 

heldur en inni á deild auk þess þar eru oft aðrar og meira spennandi aðstæður fyrir 

börnin (Pound og Lee, 2011). Náttúran hefur eiginlega allt sem uppfyllir þörf barna fyrir 

fjölbreytt og örvandi umhverfi sem skólastofan og –lóðin hafa ekki alltaf upp á að 

bjóða. Börn sem leika sér í ósnertri náttúru virðast oft vera heilbrigðari, með betri 

hreyfifærni, jafnvægi og sýna meiri sköpunargáfu en jafnaldrar þeirra sem ekki fá sama 
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tækifæri. Það var áhugavert að sjá að börnin bæði hreyfa sig og tala öðruvísi þegar þau 

eru úti en þau gera inni en börnunum líður oft betur úti því þar leyfist þeim að hreyfa 

sig á annan hátt og vera með meiri læti en þau hafa leyfi til inni þar sem þau eiga að 

sitja kyrr og vera hljóð (Maynard og Waters, 2007). Í útiverkefnunum staðfestist þetta, 

börnin hlupu um í skóginum og hreyfðu sig á annan hátt en inni. Útiverkefnin voru 

einnig skipulögð á annan hátt, þau voru sett upp þannig að börnin væru á stöðugri 

hreyfingu. Þegar börnin unnu inniverkefnin áttu þau að sitja og leysa verkefnin í ró. 

Samkvæmt Palmer (2012) byrjar lærdómur barnanna í líkamanum og verður þaðan að 

hugsun og skynjun. Það fannst mér sjást vel í útiverkefnunum sem voru unnin, börnin 

framkvæmdu verkefnin fyrst og veltu því svo fyrir sér eftir á. 

Umhverfið sem kennari og börn hafa til að vinna með í leikskólanum skiptir 

nefnilega mjög miklu máli. Það á bæði við hvernig útisvæði leikskólans  er og það 

hvernig deildir eru settar upp. Það getur haft mikil áhrif á það hvernig við hugsum um 

stærðfræði og samband okkar við hana (Palmer, 2012). Mér finnst við heppin í eigin 

leikskóla að hafa skógarlendið alveg við og hafa tækifæri til að nýta þau 

kennslufræðilegu tækifæri sem leynast þar. Umhverfið þar sem kennslan fer fram hefur 

heilmikið að segja upp á það bæði hvað varðar möguleika og hvernig stærðfræðinám og 

–kennsla barnanna gengur. Best er ef kennari útbýr námsumhverfi sem er aðlaðandi 

fyrir börnin og vel útbúið, þar sem ríkir jákvætt andrúmsloft og vinnubrögð og 

hugmyndir stærðfræðinnar eru notuð í samskiptum og leik (Guðbjörg Pálsdóttir). Allir 

geta lært stærðfræði og náð tökum á inntaki og vinnubrögðum hennar en það krefst 

vilja og áræðis til að takast á við verkefnið og einnig stuðnings frá umhverfinu. Maður 

getur upplifað sig sem mismikla stærðfræðimanneskju eftir þeim aðstæðum sem maður 

er í hverju sinni en það getur farið eftir hvað maður er að gera og með hverjum, maður 

verður þá meiri eða minni stærðfræðimanneskja eftir því umhverfi sem maður er í 

hverju sinni. Hefðbundin stærðfræðikennsla getur reynst einhverjum erfið í einu 

umhverfi en auðveldari fari hún fram í öðru umhverfi. Ég hef reynt mitt besta til að vera 

jákvæð stærðfræðileg fyrirmynd fyrir börnin sem ég vinn með, gert mikinn leik úr 

verkefnunum, svarað spurningum og komið af stað stærðfræðilegum umræðum í 

kringum verkefnin. Hvað og hvernig við segjum hlutina getur haft áhrif á það hvernig 

börn upplifa eigin stærðfræðikunnáttu og getu (Palmer, 2012). Ég tók vel eftir því hvað 

samtöl í kringum efnið skipta miklu máli, börnin eflast í sinni vinnu og muna bæði 

vinnuna og hugtökin betur ef þau eru rædd á meðan á vinnunni stendur. Oft á tíðum 

hafa börn skilning á hugtökunum og vita hvernig á að vinna með þau án þess að vita 

hvað þau heita. Þá er það kennarans að nota heitið og kenna börnunum (Doverborg og 
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Samuelsson, 2001). Þetta tel ég að hafi tekist vel í mínum barnahóp þar sem ég tók eftir 

töluverðum breytingum varðandi það hvernig börnin töluðu um stærðfræði eftir að við 

byrjuðum að vinna að verkefnunum. Börnin fóru að nota hugtök stærðfræðinnar sín á 

milli og ræddu verkefnin mikið, skiptust á hugmyndum og skoðunum sem mér fannst 

jákvæð afleiðing rannsóknarinnar. Börnin voru mikið að vinna saman í verkefnunum, 

bæði í hópunum sem ég setti þau í á meðan þau unnu verkefnin en líka þess á milli, þá 

voru þau að velta verkefnunum fyrir sér eða prófuðu svipaðar hugmyndir í eigin leik. Ég 

komst að því að börnin sem ég vann með voru öll á svipuðum stað þegar kom að 

stærðfræðilegri þekkingu. Þau flugu auðveldlega í gegnum sömu verkefnin á meðan 

önnur verkefni reyndur flestum erfið. Möguleg ástæða þess er að þau hafa verið saman 

á sömu deild leikskólans lengi og læra sömu viðfangsefni sem segir mér til dæmis að ég 

þurfi að vinna meira með tening í eigin vinnu þar sem börnin þekkja það mynstur ekki.  

Í gegnum rannsóknarvinnuna fannst mér ég öðlast góðan skilning á því hvar þessi 

börn standa í stærðfræði og hvar ég get bætt kennsluna og gert stærðfræðilega 

upplifun barnanna á deildinni minni ennþá betri. Ég hef gefið börnunum betra tækifæri 

til að fást við þrautalausnir, röksemdafærslur, tengsl, samskipti og notkun tákna. Þau 

hafa fengið til að rannsaka, hugsa, gera áætlanir, prófa sig áfram og skoða eigin árangur 

(Guðbjörg Pálsdóttir, 2013).  Ég hef öðlast betri sýn inn í stærðfræðiveröld barnanna 

sem tóku þátt í rannsókninni. Þar verð ég að taka til umhugsunar hvernig stærðfræði 

birtist á deildinni okkar og á leikskólasvæðinu. Deildin bar ekki mikið stærðfræðinám 

með sér í byrjun rannsóknar en eftir því sem á leið urðu ummerki stærðfræðinnar meiri 

á deildinni. Útisvæðið sem leikskólinn hefur upp á að bjóða er upplagt 

stærðfræðiumhverfi og þar af leiðandi fannst mér um að gera að nýta skóglendið í 

verkefnið. Útisvæðið gefur börnunum allt aðra tilfinningu fyrir stærðfræðinni heldur en 

hægt er að skapa innandyra og stærðfræðin verður raunverulegri fyrir þeim. Ég varð 

meðvitaðri kennari í gegnum rannsóknarvinnuna og þá staðreynd að ég er alltaf hluti af 

ferlinu hjá börnunum og að þær aðgerðir sem ég framkvæmi hafa áhrif á þau. 

Barnahópurinn getur leikið og hegðað sér á mjög misjafnan hátt þegar mismunandi 

kennarar eru með þeim og getur það haft mikil áhrif á leik barnanna (Ødegaard, 2019).  

Ég tók eftir stærðfræðilegum augnablikum í hversdeginum og lagði áherslu á þau 

augnablik ásamt því að verða meðvitaðri um það hvernig ég talaði um stærðfræði við 

börnin, frá því hvaða hugtök og orðalag ég notaði yfir í það hvernig ég talaði um og 

kynnti stærðfræðina fyrir börnunum. Í gegnum rannsóknina finnst mér ég hafa öðlast 

reynslu til að skipuleggja og hafa umsjón með jákvæðri stærðfræðikennslu barna á 

aldrinum 3 – 6 ára. Grunnur að góðu stærðfræðinámi barna á þessum aldri er lagður 
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með því að kennari hvetji börnin ti að takast á við ögrandi verkefni og veit þeim 

stuðning og tíma til að takast á við þau. Þá geta börnin fengist á við samhengi hlutanna 

og rannsakað og prófað stærðfræðihugmyndir af áhuga. Í gegnum þannig vinnu þróa 

börnin nefnilega stærðfræðihugmyndir sínar og byggja upp stærðfræðiþekkingu 

(Guðbjörg Pálsdóttir, 2013). 

Rannsóknin var að miklu leyti rannsókn á sjálfri mér og þeirri vinnu sem ég sinni. 

Mér fannst sú vinna bæði góð en líka erfið. Góð að því leytinu að ég stend betur eftir 

rannsóknina og er færari kennari. Ég sé stærðfræði og stærðfræðinám í allt öðru ljósi og 

er búin að læra það að hún á ekki bara heima í námsbókum heldur finnst hún allt í 

kringum og hægt er að búa til stærðfræðiverkefni úr bókstaflega öllu í kringum okkur. 

Rannsóknin hefur verið erfið vegna þess að ég sé eftir á að ég hef verið neikvæð 

gagnvart stærðfræði, sýnt henni lítinn áhuga og ekki tekið eftir þeim stærðfræðiáhuga 

sem börnin á deildinni minni sýna. Ég sá það í gegnum sjálfa mig að viðhorf hinna 

fullorðnu til stærðfræði í kringum börn skiptir höfuðmáli þegar kemur að því hvaða 

viðhorf börnin sjálf hafa fyrir henni (Helgedagrud, 2015). Einnig smellpassaði ég inn í þá 

staðalímynd af leikskólastarfsmanni sem líkar illa við stærðfræði og gerði það að 

verkum að stærðfræðin fékk ekki þá athygli og pláss í leikskólanum sem hún á skilið. 

Rannsóknin var gerð sem vettvangsrannsókn, unnin á eigin vinnustað. Ég velti fyrir mér 

hvort ég hefði grætt meira af rannsókn sem væri unnin á öðrum leikskóla, þar sem ég 

væri utanaðkomandi og þekkti ekkert til. Ég held að fyrir rannsóknina sem ég gerði hafi 

það reynst jákvætt að ég var hluti af deildinni. Ég þekkti til dæmis aðstæður leikskólans 

vel og gat nýtt umhverfið á sem bestan hátt. Á öðrum leikskóla færi tími í að kynnast 

aðstæðum og þátttakendum og andrúmsloftið yrði öðruvísi. Fyrra áhugaleysi mitt á 

stærðfræði sýnir sig að hluta til í því að verkefnin sem ég valdi fyrir börnin voru heldur 

auðveld. Ég sá eftir á að þau hefðu geta ráðið við meira til dæmis að vinna alltaf við tvo 

eða þrjá inntaksþætti í einu í staðinn fyrir að vinna mest með einn í einu. Ég bý að þeirri 

reynslu í áframhaldandi stærðfræðivinnu. En eftir vinnu við þessi verkefni er ég enn 

spenntari fyrir öllu því sem kemur að útistærðfræði og langar að vinna með hana.   

Eftir að hafa farið í gegnum verkefnin er það augljóst að börnin sem unnið var með 

hafa gott vald á stærðfræði, þeim finnst hún skemmtileg og áhugaverð og nota hana 

töluvert í eigin hversdegi. Þau leystu öll verkefnin sem voru sett upp fyrir þau með brosi 

á vör, voru áhugasöm og spennt fyrir þeim. Það sem mér fannst skemmtilegast að sjá 

var hversu úrræðagóð börnin eru. Þau finna eigin leiðir til að leysa verkefni og komast 

að niðurstöðu í sameiningu með þeim börnum sem þau vinna með. Börnin eru 

lausnarmiðuð og nota stærðfræði meira en maður gerir sér grein fyrir í sínum 
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hversdegi. Þeim finnst hún eðlilegur hluti af hversdeginum og spennandi viðfangsefni. 

Ég vill gera allt sem í mínu valdi stendur til að halda því þannig.  
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7 Lokaorð 

Fyrir mig sem leikskólakennara er það að fá tækifæri til að vinna rannsókn á borð við 

þessa ómetanlegt, ég hef náð að sökkva mér ofan í efnið, velt því fyrir mér frá öllum 

köntum og metið hvað kemur best út fyrir mig og börnin á minni deild. Ég tel mig líta á 

starfið mitt öðrum augum eftir að hafa farið í gegnum þessa vinnu og finnst ég betri 

starfsmaður fyrir vikið. Það jákvæðasta sem ég tek með mér er vitneskjan um það hvað 

börnin eru úræðagóð og snjöll, þau fundu alltaf lausnir á verkefnunum sem ég lagði 

fyrir þau og oft allt aðrar lausnir en ég hafði séð fyrir mér. Ég lít stærðfræði miklu 

jákvæðari augum, ég get alveg viðurkennt það að áður en ég byrjaði á rannsókninni 

fannst mér stærðfræði frekar leiðinlegt fag, ég vissi ekki hvernig ég átti að vinna með 

hana inn á leikskólanum og var neikvæð á alla kanta. 

Ég ákvað að vinda mér í þessa rannsókn til að ögra sjálfri mér og vonandi að verða 

betri stærðfræðileg fyrirmynd fyrir börnin. Mér finnst mér hafa tekist það og lít núna á 

stærðfræði sem spennandi viðfangsefni sem skemmtilegt er að takast á við. Það 

sannast í mér að þekking rannsakanda hefur mikil áhrif á það sem hann sér og hvernig 

hann túlkar það því ég er farin að sjá stærðfræði í öllum hornum leikskólans og er 

duglegri að taka eftir allri þeirri stærðfræði sem á sér stað í hversdeginum í 

leikskólanum. Það er mín von að þessi tiltölulega nýtilkomna jákvæðni gagnvart 

stærðfræðivinnu smitist yfir á samstarfsaðila mína sem taki stærðfræðinni opnari 

örmum og að í sameiningu getum við verið góðar stærðfræðilegar fyrirmyndir fyrir þau 

börnin á deildinni okkar og skapað með þeim góðar minningar í kringum stærðfræðina.  
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