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Ágrip 
 
Stærðfræði er ekki aðeins vísindi talna og forma heldur er hún forsenda fyrir þátttöku í 

nútímasamfélagi. Stærðfræði samanstendur af ótal grunnþáttum sem þarf að ná tökum á áður 

en lengra er haldið. Áríðandi er að hafa í huga að stærðfræðinám byrjar ekki með talningu, rétt 

eins og við getum sagt að tungumálanám hefjist ekki með málfræði (Lietavcová og Lišková, 

2018, bls. 9). Börn mynda sér viðhorf til stærðfræði á unga aldri og því er nauðsynlegt að 

leikskólar hafi góða stærðfræðikennslu sem hæfir þroska þeirra. Í þessu verkefni verður fjallað 

um hlutverk leikskólakennarans í þróun stærðfræðilegrar þekkingar hjá leikskólabörnum og 

hvert viðhorf leikskólanámskrár er til stærðfræðinnar. Skoðað verður hvernig börn á 

leikskólaaldri nýta stærðfræði og hvaða aðferðir er hægt að nota til að kenna þeim 

stærðfræðileg hugtök. Farið verður yfir helstu inntaksþætti stærðfræðinnar og búin voru til 

dæmi um verkefni og leiki sem gætu gagnast kennurum í stærðfræðikennslu. Markmið verkefnis 

er fyrst og fremst að upplýsa lesendur um mikilvægi stærðfræði og hvernig kennarar geta eflt 

stærðfræðikennslu sína.  
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Formáli 
 
Hugmynd að þessu verkefni kom upp á fyrsta ári í háskólanum þegar ég fór í áfangann „Umhverfi 

sem uppspretta náms“. Þetta námskeið færði mér nýja sýn á stærðfræði og sýndi mér hversu 

nauðsynlegt er að kenna stærðfræði í leikskólum. Í áfanganum lærði ég um þætti sem styðja við 

stærðfræðikunnáttu og hvernig hægt sé að nota daglegt líf barnanna til að kenna þeim 

stærðfræði. 

Þetta lokaverkefni er skrifað af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla Íslands 

(2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt bestu 

vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að 

ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða 

öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift 

minni. 

 

 

Reykjavík, 26. apríl 2021  

 

Zdenka Motlova   
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1 Inngangur 
 

Á leikskólaárum er lagður mikilvægur grunnur að þroska barna sem undirbýr þau fyrir nám í 

framtíðinni. Á þessum árum eyða börnin miklum tíma í að kanna umhverfi sitt og varpa fram 

vangaveltum um ótal hluti. Stærðfræðiþekking gefur börnunum tækifæri til að kynnast 

heiminum betur og efla færni þeirra í mörgum daglegum athöfnum. Þróun stærðfræði helst í 

hendur við þróun á hugsun, tali, athygli og minni. Því meira sem börnin læra um stærðfræði, 

því meira byrja þau að taka eftir stærðfræði í daglegu lífi sínu (Copley, 2010, bls. 28). 

Niðurstöður erlendra rannsókna gefa til kynna að viðhorf barna til stærðfræði mótist á yngri 

árum og erfitt er að breyta þeim þegar þau eldast (Archer o.fl., 2010; Kermani og Aldemir, 

2015). Því er mikill ávinningur af að kveikja áhuga barna á stærðfræði sem fyrst og því 

aðkallandi að leikskólar vanræki ekki þennan hluta af náminu.  

Að kenna leikskólabörnum stærðfræði felur í sér meira en aðeins kennslu um tölur og 

form. Stærðfræði samanstendur af ótal mörgum og fjölbreyttum þáttum. Stærðfræði þjálfar til 

dæmis heilann til að leysa almenn vandamál og hjálpar nemendum að nota einföld dæmi til að 

leysa erfiðari dæmi. Sú stærðfræðiþekking sem börn afla sér í leikskóla spáir fyrir um velgengni 

þeirra í stærðfræði og öðrum raunvísindagreinum seinna meir (Claessens og Engel, 2013). 

Þessi ritgerð skiptist í fjóra kafla og byggist fyrst og fremst á umræðu úr bók Juanita V. 

Copley (2010). Fyrst verður gerð grein fyrir hvað læsi í stærðfræði felur í sér og hvernig fjallað 

er um hana í námskrá leikskóla. Í öðrum kafla verður félagsleg hugsmíðahyggja kynnt og fjallað 

verður um kenningar og hugmyndir Piaget, Vygotsky og Dewey. Í þriðja kafla er sjónum beint 

að hlutverki leikja í námi barna. Fjórði kafli fjallar síðan um fimm stærðfræðilega þætti sem 

Copley (2010) segir að séu inntaksþættir stærðfræðinnar. Í kjölfarið fylgja dæmi um þessa 

þætti, byggð á reynslu höfundar og viðeigandi fræðum. Að síðustu eru lokaorð. 

Markmið þessarar ritgerðar er að vekja athygli á þýðingu stærðfræði í lífi ungra barna og 

varpa ljósi á stærðfræðikennslu í leikskólum. Auk þess verður lögð áhersla á að sýna 

stærðfræðikennurum hvernig þeir geta eflt stærðfræðiþekkingu barna og skapað umhverfi og 

kennsluefni sem tekur mið af inntaksþáttum stærðfræðinnar.  



8  

 
 

2 Stærðfræði leikskólabarna 
 

Á hverjum degi lendum við í aðstæðum þar sem við notum stærðfræðilega færni. Við notum 

stærðfræði til að telja daga eða klukkustundir, vigta eða gera hæðarmælingar. Talning var 

forfeðrum okkar í raun nauðsynleg til að lifa af þar sem þeir þurftu að læra að telja til að geta 

talið dýrin í hjörðinni eða fjölda mánaða til sumarloka (Matějček, 1999, bls. 143).  

Algengast er að börn kynnist fyrst stærðfræði á óformlegan hátt. Óformlega stærðfræðin 

er sú sem barn notar í sínu daglega lífi og hefur lært í gegnum leiki og upplifun sína á 

umhverfinu. Hún er talin vera undirstaða formlegrar stærðfræði en formlega stærðfræðin er sú 

stærðfræði sem börn læra í grunnskóla (Baroody, 2009). 

Börn koma mörgum á óvart með þekkingu sinni og innsæi í verkefnum sem tengjast 

stærðfræði (Copley, 2010, bls. 3). Jafnvel nýfædd börn sýna skilning á stærðfræði þar sem þau 

geta meðal annars greint mun á einföldum formum og mismunandi stærð hluta (Lightfoot o.fl., 

2013). Flest börn hafa einhverja hæfni í talningu frá tveggja ára aldri og með tímanum læra þau 

frádrátt og samlagningu. Þau skapa sér einnig skilning á magni, samböndum og táknum 

(Copley, 2010, bls. 3).  

Lietavcová og Lišková (2018) halda því fram að stærðfræði byrji ekki með talningu, rétt 

eins og segja megi að tungumálanám hefjist ekki með málfræði (Lietavcová og Lišková, 2018, 

bls. 9). Í stærðfræðikennslu er mikilvægt að gefa börnum nægan tíma í athöfnum sínum og 

ættu þau ekki að læra efni tengt stærðfræði undir álagi og í tímahraki (Kaslová, 2010). Til að 

styðja við stærðfræðilega kunnáttu er brýnt að virða sálrænan þroska og aldur 

leikskólabarnsins og passa að kenna því efni sem er viðeigandi fyrir aldur þess (Lietavcová og 

Lišková, 2018). Gott er að gefa börnum rými til að leysa verkefni með eigin hendi. Rannsóknir 

sýna að ef börnin finna að þau hafi stjórn á sínu eigin námi þá sýni þau betri námsárangur 

(Helm og Katz, 2016, bls. 3).  

 

2.1. Félagsleg hugsmíðahyggja 

Margir hafa sett fram kenningar um nám barna og hvernig þau öðlast þekkingu á stærðfræði. 

Dewey, Vygotsky og Piaget voru afar áberandi á sviði námskenninga (Copley, 2010, bls. 3). 

Kenningar þeirra höfðu það sameiginlegt að leggja áherslu á félagslega þætti eins og samskipti 

og félagsleg tengsl (Lightfoot o.fl., 2013, bls. 23, 310–313).  

John Dewey (1859–1952) var mikill frumkvöðull í kennslufræðum. Hann aðhylltist þá 

kenningu að börn lærðu með því að byggja á sinni fyrri reynslu og vera virkir þátttakendur í 

eigin námi (Jóhanna Einarsdóttir, 1997, bls. 28–29). Þessi námskenning kallast „learning by 
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doing“ og samkvæmt henni er samþætting leiks og náms af hinu góða. Einstaklingur notar 

þekkingu sem hann tileinkaði sér í fyrri aðstæðum til að skilja þær aðstæður sem hann lendir í 

seinna meir (Dewey, 2000, bls. 54). Hugmyndafræði Dewey tekur mið af skólastarfi barna þar 

sem þau tileinka sér nýja þekkingu á grundvelli fyrri þekkingar. Hann leggur áherslu á samstarf 

kennara og barna og mikilvægi þess að taka virkan þátt í mótun námsins (Jóhanna Einarsdóttir, 

2010, bls. 57–72). 

Lev Vygotsky (1896–1934) lagði aftur á móti mikla áherslu á þátt menningar og umhverfis 

á þroska barna. Ef leikskólakennari leiðir og styður börn í hans umsjá hefur það jákvæð áhrif á 

umhverfi barnsins og þar af leiðandi jákvæð áhrif á nám þess. Vygotsky setti fram kenningu um 

svæði mögulegs þroska (e. zone of proximal development), sem gerir ráð fyrir að börn læri 

betur með hjálp annarra barna og fullorðinna. Í þessari kenningu er lögð áhersla á að ef barn er 

virkt í sínum þroska þá byggir það upp þekkingu sína sjálft. Nærvera fullorðinna er því afar 

þýðingarmikil fyrir nám barna. Vygotsky skilgreinir svæði mögulegs þroska sem svæði milli þess 

sem barn getur leyst á eigin spýtur og þess sem það getur gert með hjálp fullorðinna eða 

annarra barna. Þroski og þekking barnanna fer oft eftir leiðsögn og stuðningi eldri einstaklinga, 

hvort sem það eru eldri börn eða fullorðnir (Bryndís Garðarsdóttir o.fl., 2013, bls. 40). Kenning 

Vygotsky styður hugmyndina um að félagsleg samskipti kennara séu nauðsynleg fyrir 

vitsmunalegan þroska barnsins. Kennarar ættu þannig að skapa félagslegt andrúmsloft sem 

hvetur börn til áframhaldandi náms (Lightfoot o.fl., 2013, bls. 23, 310–313). 

Félagsleg hugsmíðahyggja byggist að mestu leyti á kenningum Piaget (1863–1980) um 

þróunarferli náms. Piaget gerði ráð fyrir að börn reyndu að ná jafnvægi á milli fyrri þekkingar 

og reynslu. Þau reyndu að tengja nýja þekkingu við fyrri hugmyndir sínar með samlögun og 

aðhæfingu. Piaget (1983) taldi að ef barninu fyndist nýjar hugmyndir eða upplýsingar ekki 

passa við fyrri reynslu þá yrði það fyrir hugrænum ágreiningi sem það reyndi að leysa úr. Þessi 

ágreiningur milli núverandi þekkingar og ytra umhverfis örvaði vitræna virkni barna. 

Piaget lagði áherslu á að börn væru virkir og áhugasamir könnuðir sem yrðu fyrir áhrifum 

af nýju áreiti og atburðum. Að mati Piaget er mikilvæg forsenda fyrir upplýsingaöflun barna að 

þau tengi við sína fyrri þekkingu og afli sér þekkingar af sjálfsdáðum. Áríðandi er að skapa 

örvandi umhverfi þar sem börn hafa rými og frelsi til að gera mistök og læra á eigin spýtur 

(Geist, 2009, bls. 55). 

Samkvæmt Piaget fer stærðfræðileg hæfni barna eftir vitsmunalegum þroska, 

hugtakaskilningi og innsæi þeirra. Piaget benti á að börn myndu ekki skilja tengsl talna nema 

þau skildu flokkunina og tengslin þar á milli. Börn skilja tölur þegar þau öðlast 

stærðfræðikunnáttu og hugsun (Charles, 1989, bls. 10).  
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Piaget og Vygotsky leggja aðeins meiri áherslu á þátt umhverfisins í námi barna en Dewey. 

Samkvæmt þeim er þungvægt að hafa viðeigandi námsumhverfi þar sem börn geta lært á eigin 

spýtur en geta þó einnig fengið hjálp frá öðrum (Shaffer og Kipp, 2007, bls. 277). 

 

2.2. Stærðfræði í Aðalnámskrá  

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla hefur stærðfræði verið mikilvægur hluti af menningunni 

frá upphafi mannkyns. Hlutverk stærðfræðinnar er að búa til, finna og útskýra samræmi, lög, 

kerfi og mynstur. Í skólum læra börn að nota tölur og reikning til skipulagningar, teikninga og 

að taka skynsamlegar ákvarðanir um framleiðslu og neyslu. Stærðfræði hjálpar okkur að lýsa 

nákvæmlega aðstæðum, túlka gögn, spá fyrir og hafa áhrif á framfarir (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 208–209). 

Þekking á stærðfræði er þungvæg forsenda margra námsfaga og er hún ennfremur 

nauðsynleg á vinnumarkaðnum. Börn öðlast snemma grunnhæfni sem undirbýr þau til að geta 

notað stærðfræði. Þau læra að nota stærðfræði í ýmsum aðstæðum og læra mismunandi 

aðferðir og líkön sem nýtast við að komast að lokaniðurstöðu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 208–209). 

Í Aðalnámskrá leikskóla 2011 er stærðfræði ekki gefið mikið rými. Grunnatriði 

námskrárinnar eru læsi, sjálfbærni, lýðræði, mannréttindi, jafnrétti, heilsa og vellíðan. 

Stærðfræði er ekki nefnd sérstaklega sem grunnþáttur námskrárinnar þó hún sé mikið notuð í 

daglegum athöfnum. Leikskólar eiga þó að nota efni sem tengist stærðfræði og styðja við 

sköpun í leik barna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 10–11). Námskráin segir 

jafnframt að leikskólar eigi að gefa börnunum tækifæri til að vinna og hugsa um mismunandi 

náttúruauðlindir, upplýsingamiðla, kynningar og gildi upplýsinga. Í stærðfræði eiga þau meðal 

annars að kynnast tölum, táknum, mynstri, formum og hvert eðli mismunandi krafta og 

birtingarmynd þeirra í umhverfinu er (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 31). 

Stærðfræðikennsla á að vera skipulögð á þann hátt að hún fangi athygli nemenda og að 

þeir öðlist traust á eigin getu til að beita stærðfræði við mismunandi aðstæður (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 209). Leikskólakennarar geta kennt stærðfræði í gegnum 

leik þar sem börnin taka oft ekki eftir því að stærðfræðikennsla eigi sér stað heldur sjá aðeins 

stærðfræðina sem skemmtilegan leik. Margar rannsóknir og umræður um stærðfræði beinast 

að hugmyndum um hvað felst í stærðfræðinámi og hvernig það á að fara fram. Samkvæmt 

Bryndísi Garðarsdóttur, Guðbjörgu Pálsdóttur og Hrafnhildi Eiðsdóttur (2013) er nauðsynlegt 

að fylgjast með hvernig ung börn læra stærðfræði svo kennarar geti nýtt þá þekkingu í 

stærðfræðikennslu.  

2.3. Hlutverk leikskólans og leikskólakennara í þróun stærðfræðilegrar þekkingar hjá 



11  

leikskólabörnum  

Umhverfi leikskólans og búnaður sem eru til staðar í umhverfinu hefur áhrif á leik barnanna og 

þróun hans. Kennarar í leikskóla sem byggir á hugmyndafræði Reggio Emilia kalla umhverfið 

„þriðja kennarann“ þar sem það hefur mikil áhrif á hvers konar athöfnum börnin taka þátt í 

(Lightfoot o.fl., 2013). Aðalnámskrá leikskóla 2011 leggur áherslu á að skapa viðeigandi 

umhverfi sem styður samskipti barna og nám þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2012, bls. 44). 

Stærðfræði er allt í kringum okkur og því er nauðsynlegt að leikskólaumhverfið sé hannað 

til að styðja við og örva áhuga og forvitni barna. Umhverfið á að vera fjölbreytt og laða þannig 

börn á mismunandi aldri til leiks. Brýnt er að endurmeta og þróa reglulega leikföng, leiki og 

bækur svo þau hvetji börn til rannsókna. Rými og efni ættu að vekja forvitni barna og ýta undir 

ímyndunarafl þeirra, sköpunargáfu og tjáningu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, 

bls. 39–40). 

Leikskólakennarar gegna verðugu hlutverki í námi barna. Þeir þurfa að hlusta á raddir 

barna og mæta þörfum þeirra samhliða því að leyfa þeim að upplifa umhverfi sitt og læra í 

gegnum sína eigin reynslu (Lillemyr, 2009, bls. 155–156). Kennarar þurfa einnig að fylgjast með 

að verkefnin sem þeir leggja fyrir séu byggð á fyrri reynslu og þekkingu barna (Bryndís 

Garðarsdóttir o.fl., 2013, bls. 39). Kennarar gegna því margs konar krefjandi hlutverkum sem 

eru jafnframt undirstaðan til að skapa traustan grunn fyrir símenntun barna (MacDonald og 

Rafferty, 2015, bls. 4). 

Kennarar þurfa að hafa nokkur atriði í huga þegar þeir skipuleggja kennslu í stærðfræði 

(Kaslová, 2010, bls. 5). Kennslan á fyrst og fremst að efla áhuga barna á stærðfræði og getu 

þeirra til að nota stærðfræðiþekkingu sína í tilteknu umhverfi (Bryndís Garðarsdóttir o.fl., 2013, 

bls. 44). Stærðfræðiverkefni þurfa að vera fagleg og tengjast raunverulegum atburðum en þau 

þurfa einnig að vera viðeigandi fyrir hvern aldurshóp (Copley, 2010, bls. 157). Hejný og Kurina 

(2001) settu fram reglur sem kennarar eiga að fara eftir þegar þeir kenna stærðfræði. Þær eru 

eftirfarandi:  

1. Við eigum ekki einungis að fylgjast með niðurstöðum sem við fáum úr stærðfræðinni 

heldur eigum við einnig að gera okkur grein fyrir að hún tengist mannlegri virkni. 

2. Í stærðfræði er leitað að heildstæðri lausn vandamála, alhæfingu staðhæfinga, sköpun 

og sannprófun hugtaka. 

3. Þekking verður til í huga manns og er hún því einstaklingsbundin. 

4. Maður skapar sér þekkingu í gegnum reynsluna. 

5. Grunnur stærðfræðimenntunar er að búa til umhverfi sem hvetur til sköpunar. 

6. Félagsleg samskipti stuðla að betri þekkingu. 
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7. Mikilvægt er að nota mismunandi gerðir af framsetningu og uppbyggingu 

stærðfræðinnar. 

8. Áríðandi er að kenna börnum rétt stærðfræðileg hugtök frá byrjun.  

9. Meta á fræðsluferlið út frá þremur þáttum: Skilningi á stærðfræði, notkun hennar og 

fimi. 

10. Kennslan á einnig að taka tillit til óformlegrar kennslu barna (Hejný og Kurina, 2001, bls. 

160–161). 

Stærðfræði getur verið krefjandi fag fyrir mörg börn. Kennarar þurfa að hafa í huga að 

börn eru mismunandi og sumir munu eiga erfitt með að skilja kennsluna. Nauðsynlegt er að 

börnin fái nægan tíma til að leysa verkefnin og að kennslan skýri nógu vel hugmyndir 

stærðfræðinnar (Bryndís Garðarsdóttir o.fl., 2013, bls. 44). Stærðfræðikennsla í leikskólum 

getur virst vera afar einföld fyrir fullorðinn einstakling en það þýðir ekki að börnin séu sömu 

skoðunar. Miklu skiptir að kennarinn gefist ekki upp á börnunum og hlusti á þau. Með því að 

skilja hugmyndir barna um stærðfræði getur kennarinn boðið upp á betri kennslu og skapað 

ýmsar stærðfræðilegar áskoranir sem henta börnunum (Bryndís Garðarsdóttir o.fl., 2013, bls. 

43). 

Verðugt er fyrir kennara að hvetja til forvitni barna um stærðfræðileg, vísindaleg og 

tæknileg fyrirbæri. Þeir þurfa samt að passa að efla forvitnina en ekki afvegaleiða hana 

(MacDonald og Rafferty, 2015, bls. 2). 
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3 Leikur sem leið að námi 
 

Leikir eru stór hluti af leikskólastarfi og hafa einstakt gildi fyrir barnið. Þeir auka ánægju og 

hvata barna sem eykur þar af leiðandi frammistöðu þeirra í námi (Lillemyr, 2009, bls. 28). 

Leikurinn er besta tækifærið til að örva forvitni og styðja við löngun barnsins til að læra. Hann 

ýtir undir að börn nýti eigin getu enn frekar og finni lausnir (Lillemyr, 2009, bls. 168). Þegar 

börnin leika sér lenda þau oft í vandamálum sem þau þurfa að leysa sín á milli. Leikirnir hjálpa 

þeim að þróa með sér sjálfstraust til að leysa ný og margslungin vandamál og bæta þekkingu 

sína í félagslegum samskiptum (Bryndís Garðarsdóttir o.fl., 2013, bls. 42). Í Aðalnámskrá 

leikskóla 2011 segir að nám barna fari fram í gegnum leik, í samvinnu við önnur börn og í 

daglegu starfi leikskólans (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 41).  

Margir kennarar halda því fram að leikir barna hafi áhrif á félags- og hreyfiþroska þeirra en 

síður á nám þeirra. Félagslegur þroski helst þó oft í hendur við frammistöðu í námi. Lillemyr 

(2009) tók saman rannsóknir sem sýna hve félagslegur hvati og ánægja er mikilvægur fyrir 

námsframvindu barna og þá sérstaklega hjá börnum á aldrinum fjögurra til átta ára. Í þessari 

samantekt kom einnig fram að börn lærðu oft betur í gegnum leiki en í gegnum staðlaða 

kennslu og ef leikirnir væru á vegum barnanna þá efldu þeir meira félagslega færni þeirra 

(Lillemyr, 2009, bls. 28–29). 

Kennarar þurfa að átta sig á að umönnun barna í leik er nauðsynleg og óhjákvæmileg. Þeir 

verða að vera meðvitaðir um öll áhrif inngripa sinna, sýna mikla umhyggju og virðingu fyrir 

leikjum allra barna. Starfsfólk sem vill taka þátt í leikjum barnanna verður að vera meðvitað um 

að það muni mögulega ekki skilja allan leikinn á sama hátt og börnin (Lillemyr, 2009, bls. 29, 

155). Kennarar þurfa þó að finna jafnvægi milli verkefna og leikja. Þeir þurfa að passa upp á að 

námið fari ekki að snúast einungis um leikina heldur eiga þeir líka að snúast um námsefnið 

sjálft. Ef rétt er farið að getur leikurinn verið bæði skemmtilegur fyrir börnin og lærdómsríkur 

(Bryndís Garðarsdóttir o.fl., 2013, bls. 42). 

Í mörgum löndum og samfélögum eru leikir taldir vera eitt af þýðingarmestu athöfnum 

sem leikskólabörn taka þátt í og hafa þeir þannig einstakt gildi fyrir þau (Lillemyr, 2009, bls. 25). 

Bennett, Wood og Rogers (1997) ferðuðust til margra landa, skoðuðu afstöðu kennara til leikja 

og hvernig þeir styrktu leiki barnanna. Kennarar eiga að spyrja sig hvort rétt sé að hafa afskipti 

af leik barna, að hve miklu leyti eigi að grípa inn í og hvenær kennarar beri ábyrgð á námi og 

þroska barnsins (Lillemyr, 2009, bls. 26). Íhlutun í leik getur haft bæði neikvæð og jákvæð áhrif, 

það fer allt eftir því hvernig henni er beitt og í hvaða aðstæðum. Leikur hefur að jafnaði verið 

tengdur við nám og lögð hefur verið áhersla á að hvað leikurinn er sjálfsprottinn gerir hann að 
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grundvelli fyrir nám. Smilansky og Shefatya (1990) leggja áherslu á að grípa inn í leiki barna, og 

gefa þeim stuðning og örvun fyrir góða þjálfun í leiknum (Lillemyr, 2009, bls. 28). 

Leikir spila stórt hlutverk í að vekja og viðhalda áhuga barna á stærðfræði. Leikir henta 

afar vel til kennslu í stærðfræði þar sem börn geta prófað og stutt rök sín. Dæmi um þetta eru 

kubbaleikir þar sem börnin geta samræmt hvernig form kubbanna verður ef þau snúa þeim á 

mismunandi hátt (Guðbjörg Pálsdóttir, 2013, bls. 68). Börnin þjálfa þá einnig einbeitingu, 

athygli og minni (Šikulová og Rytířová, 2006, bls. 39, 40, 59). Hægt er að líta á stærðfræði sem 

leik eða þraut sem kennir börnum mikilvæg lögmál og styrkir þroska þeirra. Með því að nota 

stærðfræði í leikjum geta börnin sameinað þekkingu sína á mörgum sviðum ásamt að tjá 

hugsanir sínar, tilfinningar og styrkja félagsleg tengsl (Bryndís Garðarsdóttir o.fl., 2013, bls. 39). 
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4 Inntaksþættir stærðfræði  

Börn læra að þekkja marga stærðfræðilega hluti á leikskólaaldri. Þau læra meðal annars um 

tölur og reikniaðgerðir, mynstur, rúmfræði, rúmskyn, mælingar og líkur (Copley, 2010, bls. 45). 

Allir þessir þættir dýpka þekkingu þeirra á stærðfræði og gera þeim kleift að læra flóknari 

hugtök seinna meir (Hejný o.fl., 2004, bls. 43). Í eftirfarandi köflum verður þessum 

inntaksþáttum stærðfræðinnar lýst. Fyrst verður rætt um þættina í fræðilegu samhengi og 

síðar verður fjallað um mögulega hagnýta notkun þeirra.  

4.1. Tölur og reikniaðgerðir 

Börn eru umkringd tölum með óbeinum hætti allt frá fæðingu. Oft gerum við okkur ekki einu 

sinni grein fyrir hversu oft á dag við notum tölur í tali okkar eða hugsun. Við hugsum til dæmis 

um hvað klukkan er þegar við vöknum eða komum heim, hversu marga hluti við þurfum að 

kaupa og hversu marga innkaupapoka við þurfum. Í gegnum þessi daglegu verkefni kynnast 

börnin einnig tölum. Þau finna fyrir þeim líka í lögum, sögum og rími (Křížová og Mruškovičová, 

1988, bls. 51). Þekking barna er að miklu leyti háð reynslu þeirra. Hún á sér stað með þessum 

fimm helstu leiðum; upptalningu hluta, samanburði og flokkun, að draga frá og leggja saman, 

samsetningu talna og talnagildi (Copley, 2010, bls. 54).  

Kuřina og Cachová (2009, bls. 167) segja áríðandi fyrir börn að talnalestur sé tengdur 

raunveruleikanum. Við getum tengt tölur við allt sem er í kringum okkur, til dæmis með því að 

telja perlur, steina, daga, peninga, fingur, bíla og fugla eða greina hvað er minna eða stærra 

(tré, manneskja, dýr o.s.frv.). 

Börn frá tveggja til þriggja ára geta dregið frá og lagt saman ef fjöldi talna eða hluta er ekki 

of mikill. Frá fjögurra ára aldri geta þau fundið mun á tengingum, aðgreint og tengt saman 

tölur. Þegar börn eldast geta þau fundið út úr hvaða tölu vantar í jöfnuna og þróað sérstakar 

aðferðir við talningu til að komast að fjárhæðum eða mismun (Copley, 2010, bls. 54). 

Flest ung börn læra að telja upp að tíu eða meira áður en þau hefja grunnskólagöngu. 

Talning er mikilvægur hluti reikniaðgerða en er þó aðeins lítill hluti stærðfræðilegs skilnings 

(Copley, 2010, bls. 55). Samkvæmt Howden (1989) þá er hægt að skilgreina talnaskilning sem 

gott innsæi um tölur og tengsl þeirra. Þessi skilningur þróast smám saman í kjölfar þess að 

skoða tölur og sjá þær fyrir sér í mismunandi samhengi. Dæmi um þetta er fingratalning og 

notkun hennar við að framkvæma einfaldar aðgerðir eins og að telja eða bera saman (Copley, 

2010, bls. 56). 

Algengt er að ung börn fái ónákvæmar niðurstöður þegar þau byrja að telja hluti. Dæmi 

gæti verið þegar þau telja kúlur; fyrst geta þau sagt að þær séu sex og síðan ef maður spyr þau 

aftur þá segja þau að fjöldinn sé fimm. Börn geta átt erfitt með að viðhalda tölunum í minninu. 
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Kennarar geta þó kennt börnum aðferðir til að hjálpa þeim að fylgjast með hlutum sem hafa 

verið taldir (Copley, 2010, bls. 58). 

Kennarar gefa börnum mörg formleg og óformleg tækifæri til að læra um tölur. Börn læra 

fyrst að þekkja tölutáknið, tengja það við merkinguna og læra loks að skrifa það. Að skrifa tölur 

styður einnig við fínhreyfingar barna. Þegar börn læra að þekkja og skrifa tölur er gott að 

kennarar lýsi stöðugt merkingu þeirra og hlusti á börn þegar þau nota orð og tákn. Kennarar 

geta síðan hvatt börn til umhugsunar um tölur með því að nota ákveðnar tegundir af 

spurningum eða tillögum þegar börn taka þátt í mismunandi leikjum eða í daglegum athöfnum 

(Copley, 2010, bls. 64, 66).  

4.2. Mynstur, föll og algebra  

Börn taka eftir mynstrum alls staðar í kringum sig, jafnt í náttúrunni, heima eða í leikjum. Það 

má eiginlega segja að mannfólkið hafi tilhneigingu til að sjá mynstur í öllum hlutum (Copley, 

2010, bls. 78). Mynstur er reglulegt fyrirkomulag á hlutum, tölum eða formum. Fall er annað 

lykilhugtak í stærðfræði og byggir á skilningi á mynstrum. Algebra er mikilvægasta grein 

stærðfræðinnar þar sem tákn eru notuð til að tjá almennar reglur varðandi tölur og aðgerðir 

(Copley, 2010, bls. 85). 

Stærðfræði er ein af helstu vísindagreinunum og er í raun tungumál falla. Föll geta hjálpað 

börnum að skilja stærðfræði þar sem þau læra að hún er ekki fjöldi ótengdra staðreynda. 

Mynstur geta hjálpað börnum að sjá fyrir hvað mun gerast og hvernig tengsl eru milli 

stærðfræðilegra hugtaka. Algebra hjálpar síðan við að sameina tölur og gefa þeim tákn. Að 

þekkja samband milli tveggja hluta hjálpar börnum að byggja upp tengsl milli mynsturs og 

algebruhugsunar. Hægt er því að segja að mynstur séu grundvöllur allrar stærðfræðilegrar 

hugsunar og því nauðsynlegt að hafa þau í námskrá barnanna (Copley, 2010, bls. 78). 

Samkvæmt Sarama og Clements (2009) byrja börn að þekkja mynstur strax frá tveggja ára 

aldri. Á aldrinum fjögurra til fimm ára fara þau að muna og taka eftir einföldum mynstrum. 

Þegar börnin verða grunnskólafær geta þau greint reglur út frá mynstrum (Copley, 2010, bls. 

85). 

Hæfnin til að þekkja mynstur er talin vera meðfædd hjá börnum þar sem jafnvel yngstu 

börnin geta þekkt mynstur í lögum eða hreyfingum. Skilningur á mynstri hefur einnig verið 

talinn nauðsynlegur til að þróa með sér stærðfræðileg hugtök og til að geta spáð fyrir hvað 

kemur næst (MacDonald og Rafferty, 2015, bls. 68).  

Niðurstöður fjölda rannsókna gefa til kynna að þekking barna á mynstrum auðveldar í 

raun getu þeirra til að alhæfa samsetningar á tölum, tileinka sér stærðfræðilegar aðferðir og 

nota þær til að leysa stærðfræðileg vandamál (Copley, 2010, bls. 85). 
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Almennt getum við sagt að börn í leikskólum kynnast og öðlast sjálfstraust í 

grunnstærðfræðikunnáttu, og um leið efla þau almenna stærðfræðilega hugsun. Stærðfræði í 

leikjum getur eflt þekkingu barna á mynstrum, algebru og föllum. Börn læra stærðfræðilegar 

aðferðir með að rannsaka á eigin spýtur og miðla hugsunum sínum og hugmyndum á skapandi 

hátt (Guðbjörg Pálsdóttir, 2013, bls. 65–87). 

Mynstur má finna allt í kringum okkur, til dæmis í leiknum, í náttúrunni, heima eða í 

skólanum. Algebra, sem er undirstaða stærðfræðinnar og tengir saman tákn og tölur, skapar 

orsakasamhengi og myndar þannig líkön til að leysa vandamál. Börn öðlast alla færni í algebru 

með því að gera tilraunir með mynstur og greiningu þeirra á sambandi tákna og talna. Jafnvel 

ung börn geta auðveldlega þekkt algebrutákn og lært að skilja þau snemma. Í stærðfræði öðlast 

börn öll færni, jafnt á sviði tákna, mynstra, jafna eða falla (Copley, 2010, bls. 58–63). 

4.3. Rúmfræði og rúmskyn 

Rúmfræði er undirgrein stærðfræðinnar og fæst við fjarlægðir, lögun, stærð og staðsetningu. 

Rúmfræði skipar sérstakan sess í stærðfræði þar sem hún byggist á annarri hæfni en þeirri sem 

fellur undir rökfræðilega greind (Fuchs o.fl., 2015, bls. 120). Rúmfræðifærni er að mestu leyti 

háð reynslu og færni barnanna. Henni er almennt skipt í fimm flokka: (1) samanburð, (2) þrívíða 

lögun, (3) tvívíða lögun, (4) rúmskyn og (5) að geta séð rúmfræðina fyrir sér (Copley, 2010, bls. 

105). Viðeigandi er að nota margs konar leiki og verkefni sem hjálpa börnum að skilja 

rúmfræðileg form og þróa rýmislega merkingu (Copley, 2010, bls. 105–107). 

Börn byrja snemma að þróa með sér rúmfræðilega hugsun og rýmisgreind – sérstaklega 

þegar þau eru að leika sér með hluti sem krefjast rúmfræðilegrar þekkingar þeirra (Copley, 

2010, bls. 99; Guðbjörg Pálsdóttir, 2013, bls. 68). Leikskólabarn ætti að geta greint rúmfræðileg 

form - kúlu, tening, ferning, ferhyrning - með sjón og snertingu. Það ætti að geta aðgreint hluti 

eftir lögun þeirra, leitað að þeim í umhverfi sínu og búið til einfaldari og flóknari form 

samkvæmt sínu eigin hugmyndaflugi (Šimčíková og Tomková, 2014, bls. 14). 

Samkvæmt Copley (2010) þá þurfa börn að nota rúmfræði í eftirfarandi aðstæðum: 

a) Þegar þau þurfa að átta sig á rýminu sem þau eru í. 

b) Þegar þau byrja að þekkja tvívíð form eins og hringi, þríhyrninga, ferninga og 

ferhyrninga. 

c) Þegar þau byrja að þekkja þrívíð form eins og teninga, kúlur, keilur, sívalninga og 

píramída. 

d) Þegar þau byggja með einhvers konar kubbum. 

e) Þegar þau teikna eða lita. 

f) Þegar þau klippa myndir. 
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Ýmsir kubbaleikir geta stuðlað að aðgreiningu forma og byggt upp skilning barnanna á 

rúmfræði. Í kubbaleikjum þurfa börnin að nota ýmis lögmál, endurtekningu á formum og 

samhverfu. Aðgreining eininga gerir ráð fyrir að börn greini smám saman einstök form 

(þríhyrning, ferning, ferhyrning, hring). Þegar börn teikna þá læra þau að skynja mismunandi 

línur (t.d. hvort þær séu beinar eða bognar) ásamt að læra hlutfallslega stöðu og sjónarhorn 

hluta. Þegar börn kynnast rýmisheimi sínum ná þau betur að skilja önnur stærðfræðileg 

viðfangsefni (Copley, 2010, bls. 100). 

4.4. Mælingar  

Börn heyra fullorðna tala um mælieiningar og kynnast þannig grunneiningum lengdar (mm, cm, 

m, km) án þess að gera sér grein fyrir því (Copley, 2010, bls. 118). Skilningur á mælingum 

þróast snemma í bernsku þar sem börnin læra að bera saman tvo hluti, tengja tölu við magn og 

bera kennsl á mælieiningu (MacDonald og Rafferty, 2015, bls. 102). Þess vegna er mikilvægt að 

þróa nægjanlegan orðaforða hjá börnum og gefa þeim þannig tækifæri til að gera marktækari 

samanburð (MacDonald og Rafferty, 2015, bls. 107).  

Börn þroska skilning á eiginleikum með því að fylgjast með, snerta eða bera saman hluti 

beint. Þau geta ákvarðað hver hefur fleiri teninga eða perlur og fundið mun á þyngd og lengd 

hluta. Kennarar geta stutt við nám barnanna með því að veita þeim fjölbreytta reynslu, nota 

sértækan orðaforða við mælingar og spyrja spurninga sem krefjast samanburðar til að hjálpa 

börnum að kanna og velta fyrir sér hvernig þau skilja mælingar (Copley, 2010, bls. 119). 

Samanburður er í raun meginvirkni og hugtak sem leiðir börn á leiðinni að fullþróuðum 

skilningi og notkun mælinga. Börn sem hafa tækifæri til að bera saman lengd, stærð og þyngd 

hluta eiga auðveldara með að geta borið saman tímalengd og hitastig (hlýrra, svalara). Stærð 

lýsir hámarksmagni sem ílát getur haldið og vísar oft til vökvamælinga. Ung börn kanna oft 

rúmtak og rúmmál í kennslustofunni með því að stafla bókum í hillur eða hella vatni úr einu 

íláti í annað (Copley, 2010, bls. 124–125). 

Þarft er að sýna börnunum hvernig þau geta notað tæki til að mæla (t.d. nota reglustiku til 

að mæla lengd, klukku til að mæla tíma eða vigt til mæla þyngd). Mælitæki eru ekki endilega 

hluti af daglegri reynslu leikskólabarna. Sum börn hafa aldrei séð reglustiku, vigt eða vita ekki 

hvað tölur á klukkunni þýða. Kennari getur spilað stórt hlutverk í að kynna börnin fyrir 

mælitækjum (Copley, 2010, bls. 131). Á leikskólastigi uppgötva börn smám saman og bera 

saman þessa hluti beint og óbeint, skilja mælingu og byggja á óformlegri reynslu af 

mælingahugtökum. Hlutverk kennarans við kennslu í mælingum er að byggja á þessari reynslu 

og hjálpa þeim að beita skilningi sínum á mælingum (Copley, 2010, bls. 132). 

4.5. Gagnagreining og líkur 
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Í nánast öllum skólastofum eru dæmi um börn sem hafa safnað gögnum og greint þau. Ýmis 

línurit og töfluupplýsingar hanga upp á vegg. Aðkallandi er að prófa mismunandi leiðir til að 

hjálpa börnum að safna, tákna, greina og sjá fyrir sér upplýsingar. Einnig verður að taka tillit til 

aldurs barnanna þar sem það gæti hentað betur að kenna yngri börnum stærðfræði með 

óformlegum hætti (Copley, 2010, bls. 138). Kennarar geta notað ýmis verkefni til að auðvelda 

skilning þeirra á greiningu (Copley, 2010, bls. 142). 

Ung börn læra mikið af nýjum orðum á hverjum degi og færni þeirra til að greina gögn 

getur eflt málþroska þeirra. Rökréttar spurningar sem koma náttúrulega fram þegar börn túlka 

gögn geta hjálpað til við að auka notkun nákvæmra og lýsandi orða. Börn læra ekki mælihugtök 

á einum degi og þurfa stundum smá tíma til að bæta inn nýjum orðum í orðaforða sinn. 

Stundum er gott að fá barnið til að endurtaka sum orð og leyfa því að byggja upp orðaforðann 

á sínum hraða (Kaslová, 2010, bls. 9). 

Ef við viljum að börn læri að merkja línurit eiga kennarar að leggja áherslu á mikilvægi þess 

sem línurit þeirra segja (Copley, 2010, bls. 147). Kennarar geta rætt mismunandi aðstæður, 

vakið börn til umhugsunar um gagnagreiningu og einbeitt sér að spurningum til að hjálpa 

börnum að flokka og greina gögn. Hægt er að spyrja þau hvaða hlutir eru eins eða mismunandi, 

hvað á eða á ekki heima í ákveðnum flokki og hvaða flokkur hefur mest eða minnst (Copley, 

2010, bls. 155). Kennarar ættu að forðast fyrirfram prentuð skjöl eða eyðublöð með merktum 

töflum og nöfnum því þá missa börnin af tækifæri til að vinna með gögn (Copley, 2010, bls. 

144).  

4.6. Verkefni sem byggja á inntaksþáttum  

Í þessum hluta verða kynnt dæmi sem kennarar geta notað til að efla skilning barna á 

framangreindum þáttum. Dæmin eru útfærð samkvæmt bók Copley (2010) og reynslu 

höfundar. Í hverju dæmi verður tilgreint markmið frá sjónarhóli kennarans og barnsins ásamt 

mögulegri lengd dæma.  

Í dæmunum er lögð áhersla á einstaklingsbundna nálgun hvers barns þar sem reynt er að 

styðja sjálfstæði og sjálfstraust þess en um leið ætlast til þess að börnin vinni saman. Þessi 

dæmi ættu að leiða til margra nýrra upplifana, gagnkvæmrar virðingar og eflingar á 

stærðfræðilegri þekkingu barnanna.  
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4.6.1. Tölur og reikniaðgerðir 
 

Dæmi 1 Skrefaröð, talningaröð 

 

Undirbúningur: 10–60 mínútur. 

Inntaksþættir stærðfræðinnar: Mynstur, form, tölur og reikniaðgerðir. 

Kynning á kennslustund: Hægt er að útfæra þennan leik á ýmsan hátt. Fyrst þarf að útbúa röð 

af formum (geta verið hringir, ferningar eða þríhyrningar). Hvert og eitt form er merkt með 

ákveðnum tölustaf og þau geta verið í mismunandi litum. Barnið byrjar á að skoða það form 

sem er fyrst í röðinni. Síðan þarf það að leysa einhver verkefni til að geta komist áfram (t.d. 

spyrja og svara hvað þrír plús þrír er). Mikilvægt er að fjarlægðin milli formanna samsvari skrefi 

lítils barns. Hægt er að líma formin varanlega á gólfið eða festa þau með kennaratyggjói – það 

fer allt eftir vilja kennara og stærð kennslustofunnar (Slezáková o.fl., 2015). 

Markmið: Að kynnast tölum, formum og litum. 

Hægt er að efla þekkingu barna á samlagningu, frádrætti og öðrum stærðfræðilegum 

viðfangsefnum. Verkefnin eiga að reyna á rökrétta hugsun barna en kennarar þurfa að passa að 

hafa verkefnin viðeigandi fyrir aldur þeirra. Verkefnið þróar einnig sjónskynjun, hreyfifærni og 

ímyndun barnanna.  

Efniviður: Pappír, plast, litir.  

Lengd leiksins: 10–45 mínútur 
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Dæmi 2 Peysuleikur 

 

Undirbúningur: 10 mínútur.  

Inntaksþættir stærðfræðinnar: Tölur og reikniaðgerðir. 

Kynning á kennslustund:  

 Hægt er að útfæra þennan leik á tvo vegu: 

• Kennarinn velur peysu og lætur tvö börn halda í sitt hvora ermina. Bæði börnin setja 

hluti í ermina (t.d. steina, teninga, perlur). Börnin telja síðan heildarfjölda hluta sem 

detta niður úr erminni. 

• Barnið sér magn hluta sem fer í aðra ermina en ekki hina. Barnið sér hversu mikið af 

hlutum urðu í heildina og reynir að komast að magni hluta sem fór í hina ermina.  

Markmið: Þessi leikur eflir hæfni barnanna til talningar og reikniaðgerða. Þau læra að telja sjálf 

og leysa vandamál.  

Efniviður: Peysa, steinar, perlur, kubbar. 

Lengd: 10–45 mínútur. 
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4.6.2. Mynstur, föll og algebra  
 

Dæmi 1 Form út frá náttúrunni 

 

Undirbúningur: 10 mínútur. 

Inntaksþættir stærðfræðinnar : Mynstur, form. 

Kynning á kennslustund: Börnin bera saman tvo eða fleiri hluti og nota viðeigandi orðaforða 

(stærri, minni, lengri, styttri , þungri og léttari) til að lýsa einkennum hlutanna (t.d. „þessi er 

þyngri en þessi“). Börnin finna hluti í náttúrunni (steina, köngla, laufblöð, trjágreinar, sand) og 

búa til nokkur mynstur. Þau snerta og skoða efnin og finna fyrir þyngd þeirra og aðferð. 

Markmið: Í þessu verkefni efla börnin stærðfræðilegan orðaforða sinn og bæta við þekkingu 

sína á formum (geta lært t.d. um þríhyrninga, ferninga, rétthyrninga, pýramída, sívalninga, 

hringi, kúlur og trapisur). Þau fá einnig tækifæri til að flokka rúmfræðileg form og nota 

sköpunargáfu sína til að búa til mynstur.  

Efniviður: Steinar, könglar, laufblöð, trjágreinar, sandur. 

Lengd: 20–45 mínútur. 
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Dæmi 2 Leikur með mynstur 

 

Undirbúningur: 10–30 mínútur. 

Inntaksþættir stærðfræðinnar: Form, mynstur og speglun. 

Kynning á kennslustund: Í þessu verkefni fá börnin í hendurnar nokkur form sem þau leggja á 

pappír. Þau nota formin til að búa til útlínur á blaðið. Þau nota síðan skæri til að klippa út 

útlínurnar. Í kjölfarið geta börnin fengið spegil og sett formin við hann þannig að þau speglist. 

Út frá því geta þau talið hversu mörg form þau sjá í speglinum. Áhugavert gæti verið að leyfa 

börnunum að gera sín eigin form og sýna þeim að hægt sé að nota sama formið til að útbúa 

mismunandi hluti.  

Markmið: Börn læra að nota stærðfræðiorð (t.d. speglun, tölur, þríhyrningar, ferningar, 

rétthyrningar, pýramídar). Verkefnið eflir einnig talningu barnanna og þekkingu þeirra á 

rúmfræðilegum formum.  

Efniviður: Form, spegill, lím, trélitir, skæri, pappír. 

Lengd: 20–45 mínútur. 
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4.6.3. Rúmfræði og rúmskyn  
 

Dæmi 1 Form í umhverfinu 

Undirbúningur: 10 mínútur. 

Inntaksþættir stærðfræði: Form.  

Kynning á kennslustund: Börn eru beðin um að leita að fimm til tíu ólíkum formum í sínu 

daglega umhverfi. Þau eiga að taka mynd af þeim og skrá heiti formanna (t.d. þríhyrningar, 

ferningar, rétthyrningar, pýramídar, sívalningar, hringir, kúlur og trapisur). Í framhaldinu geta 

þau borið saman myndirnar og notað stærðfræðileg hugtök (t.d. stærri, minni) til að lýsa 

eiginleikum formanna. 

Markmið: Með þessu verkefni geta börnin séð hversu margar tegundir eru af formum í 

umhverfinu og fjölda þeirra. Verkefni þeirra eflir einnig stærðfræðilegan orðaforða barnanna.  

Efniviður: Myndavél, hlutir í umhverfinu. 

Lengd: 20–45 mínútur. 
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Dæmi 2 „Tetris“ 

 

Undirbúningur: 30–60 mínútur. 

Inntaksþættir stærðfræðinnar: Rúmskyn. 

Kynning á kennslustund: Kennarinn klippir út mismunandi form í mismunandi stærð eða kaupir 

tilbúin form úr plasti. Ef börnin eru með aldur til þá geta þau hjálpað kennaranum. Síðan fá 

börnin formin og reyna að raða þeim saman. Verkefnið krefst mikils rýmis og því er gott ef 

börnin geta raðað formunum saman á gólfinu. Þetta verkefni er í raun byggt á hinum vinsæla 

„Tetris“-leik.  

Markmið: Verkefnið eflir skilning barnanna á formum og hvernig þau geta passað saman. Það 

eflir einnig fínhreyfingar þeirra og sköpunargáfu.  

Efniviður: Pappírsform, grunnplata. 

Lengd: 10–45 mínútur. 
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4.6.4. Mælingardæmi 
 

Dæmi 1 Stærri og minni 

 

Undirbúningur: 10–30 mínútur. 

Inntaksþættir stærðfræðinnar: Mælingar. 

Kynning á kennslustund: Í þessu verkefni safna börnin saman hlutum sem eru í leikskólanum 

sjálfum. Þau eiga síðan að bera hlutina saman og segja til um hvor hlutur er stærri eða minni, 

þyngri eða léttari. Þessi leikur er tilvalinn fyrir börn sem eru að stíga sín fyrstu skref inn í heim 

stærðfræðinnar.  

Markmið: Börnin efla færni sína í samanburði og orðfræðilega notkun sína. 

Efniviður: Epli, kubbar, dýr, leikföng, steinar. 

Lengd: 10–45 mínútur. 
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Dæmi 2 Flokkum og teljum 

 

Undirbúningur: 10–30 mínútur. 

Inntaksþættir stærðfræðinnar: Mælingar, fjöldi. 

Kynning á kennslustund: Í þessu verkefni fá börnin nokkra hluti sem þau eiga að flokka eftir 

litum. Í kjölfarið geta þau síðan talið hversu margir hlutir eru í hverjum litaflokki.  

Markmið: Börnin þjálfa orðaforða sinn og litaþekkingu sína. Efla einnig færni sína í talningu.  

Efniviður: Ýmis leikföng, dýr, teningar. 

Lengd: 10–45 mínútur. 
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4.6.5. Gagnagreining og líkur 
  

Dæmi 1 Hljóðfæri 

 

Undirbúningur: 5 mínútur. 

Inntaksþættir stærðfræðinnar: Tölfræði og líkur. 

Kynning á kennslustund: Börn geta valið um þrjár tegundir af hljóðfærum; þau geta valið 

trommu, tvo hljóðfærastafi eða tónlistaregg. Markmið leiksins er að finna hversu margar leiðir 

eru til að dreifa hljóðfærum milli fjögurra barna. Kennari velur 4 börn og sýnir með hjálp hinna 

barnanna möguleikana á hvernig börnin fjögur geta skipt hljóðfærunum á milli sín.  

Markmið: Að kenna börnum umburðarlyndi, kenna þeim hvernig þau geta skipt hljóðfærum á 

milli sín og fá þau til að velta því fyrir sér hversu oft þau geta fengið verkfæri. Þessi leikur reynir 

á svið rökréttrar hugsunar og annarrar hugsunar hjá leikskólabörnum, getu til að vinna með 

öðrum börnum, að finna lausnir og tónlistarlegan stuðning. 

Efniviður: Hljóðfæri. 

Lengd: 30–60 mínútur. 

Lausn: 12 valkostir. 
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Dæmi 2 Ís 

 

Undirbúningur: 15 mínútur. 

Inntaksþættir stærðfræðinnar: Tölfræði og líkur. 

Kynning á kennslustund: Í ísbúð eru seldar tvær tegundir af ís - súkkulaði og jarðarberja. Börn 

hafa gaman af að borða, svo hvert þeirra pantar þrjár ískúlur. Ískúlurnar geta verið eins eða 

mismunandi í brauðforminu. Sérhvert barn vill fá annars konar ís en hin börnin. Verkefni 

barnsins er að móta þrjár ískúlur úr leir í tveimur litum (brúnum og rauðum). Börnin skiptast á 

að móta í annarri röð, eða nota allar ausur af leir í sama lit. Þau fylgjast með hvenær ísinn er 

tilbúinn og búa síðan til annan ís. 

Markmið: Leita að lausnum og valkostum með því að búa til litasamsetningar af ís, stuðningur 

við rökrétta hugsun og aðra hugsun hjá leikskólabörnum, geta til að vinna með öðrum börnum, 

geta til að skilja verkefnið og styðja fínhreyfingar. 

 

Efniviður: Leir (tveir litir, rauður og brúnn), brauðform úr leir eða pappír. 

Lengd: 30–45 mínútur.  

Lausn: 8 valkostir. 

 

 

  

 



30  

 
 

5 Lokaorð  

Þekking í stærðfræði er nauðsynleg fyrir alla í upplýsingasamfélagi nútímans. Rannsóknir sýna 

að námsárangur barna í stærðfræði verður betri ef þau læra stærðfræði ung (Claessens og 

Engel, 2013). Í heiti ritgerðar er tilvitnun í texta eftir Lietavcová og Lišková (2018, bls. 9) þar 

sem þær leggja áherslu á að stærðfræði hefst ekki á talningu rétt eins og tungumál hefst ekki 

með málfræði. Með þessu er átt við að börn hafa einhverja stærðfræðilega þekkingu áður en 

þau byrja að telja og því áríðandi að umhverfi þeirra taki tillit til þess og efli þessa þekkingu.  

Hér hefur verið fjallað um stærðfræðikennslu ungra barna og að meginhluta byggt á bók 

Copley (2010). Fjallað var um hlutverk kennara og afstöðu leikskólanámskrár til 

stærðfræðikennslu. Þar á eftir var hlutverk leiks í námi skoðað og hvernig hægt væri að nota 

hann til að kenna börnum stærðfræði. Einnig var fjallað um inntaksþætti stærðfræðinnar og 

hvernig hægt væri að innleiða þá í verkefni og leiki handa börnunum. 

Markmið þessarar ritgerðar var að sýna lesendum mikilvægi stærðfræði og hvernig 

kennarar geti eflt þekkingu ungra barna á stærðfræði. Að mínu mati er of lítil áhersla lögð á 

stærðfræði í námskrá leikskóla þó að stærðfræðin sé grundvöllur margra námsfaga seinna meir 

og nýtist börnunum óspart í framtíðinni. Þegar ný leikskólanámskrá verður samin er tilvalið að 

stærðfræðikennsla fái meiri athygli. 

Í þessari ritgerð kom fram að leikir væru þýðingarmiklir fyrir nám ungra barna og að 

kennarar gerðu sér oft ekki grein fyrir gagnsemi þeirra. Ég vona að lesendur sem eru kennarar 

eða stefna á kennaranám geri sér grein fyrir nytsemi leikja og noti þá óspart í 

stærðfræðikennslu. Börnum finnst leikir afar skemmtilegir, því er tilvalið að tengja þá við 

stærðfræði og vekja þannig áhuga þeirra á þessu fagi. 

Í skrifum þessa verks efldist skoðun mín á að brýnt sé að byggja upp og þróa hæfileika til 

að hugsa rökrétt frá unga aldri. Stærðfræði er allt í kringum okkur; maður þarf aðeins að líta í 

kringum sig til að sjá tilvist hennar. Börnin þurfa að nota stærðfræðiþekkingu í ótal 

vandamálum daglegs lífs. Stærðfræði er öflugt tæki sem snýst ekki aðeins um að reikna flókin 

dæmi heldur kennir okkur að hugsa rökrétt um hlutina. Þess vegna skiptir miklu máli að börnin 

myndi jákvætt viðhorf til þessarar fallegu vísindagreinar. 
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