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Ágrip 

Markmið mitt með ritgerðinni er að safna hugmyndum um hvernig 

leikskólakennarar geta nýtt tækifæri í daglegu lífi, leik barna og umhverfi 

þeirra til að hjálpa þeim að efla stærðfræðiskilning sinn. Kynntar eru 

ólíkar leiðir til að auðga leik og námsumhverfi leikskólans og stuðla að 

stærðfræðinámi barna án þess að um beina stærðfræðikennslu sé að 

ræða. 

Verkefnið skiptist í tvo hluta. Fyrri hlutinn er fræðileg greinargerð þar 

sem fjallað er um áherslur í aðalnámskrá leikskóla á leik og nám barna, 

stærðfræðinám í leikskóla, hlutverk leikskólakennara og þátt 

umhverfisins. Seinni hlutinn er hugmyndabanki þar sem ég hef safnað 

saman hugmyndum að stærðfræðileikjum sem tengja stærðfræði við 

daglegt líf, leik og starf leikskólans. 

Stærðfræðinám leikskólabarna ætti að einkennast af námi í gegnum 

leik sem er aðalnámsleið barna. Hlutverk leikskólakennarans er að 

skipuleggja umhverfi sem býður upp á fjölbreytt viðfangsefni og veitir 

börnunum tækifæri á að takast á við stærðfræði. Í aðalnámskrá leikskóla 

hefur stærðfræðinni verið fléttað inn í námssviðin í formi hugtaka og 

athafna sem tengjast daglegu lífi. Stærðfræðileikir hugmyndabankans 

eru tengdir við námssvið leikskóla samkvæmt drögum að aðalnámskrá 

leikskóla 2010 en þau eru fjögur talsins; tjáning og samskipti, menning 

og listir, hreyfing og vellíðan og umhverfi og vísindi. 

Með því að auðga umhverfi leikskólans, daglegt líf barnanna og örva 

frjálsan leik þeirra gefum við þeim tækifæri til að auka skilning sinn á 

stærðfræði og skapa sér jákvætt viðhorf til hennar. 
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Abstract 

Young children learn mathematics 

 

The aim with this essay is to collect ideas for preschool teachers to 

facilitate them in finding opportunities in young children´s everyday life, 

their play and surroundings to help them improve their understanding of 

mathematics. Diverse ways to enrich the learning environment and 

promote young children's mathematics without direct mathematics 

teaching being involved are introduced. 

This essaey is divided into two parts. The first is a theoretical frame 

for discussing young children´s play and learning in the curriculum for 

preschool, mathematic learning for young children and the role of 

preschool teacher´s and the enviroment. The other one is an idea 

package for math games that connect mathematics to everyday life, play 

and daily activities.  

Young children´s mathematics should be characterized by learning 

through play which is the primary approach for children. The teacher's 

role is to plan an environment that offers varied activities and gives 

young children a chance to deal with mathematics. In the preschool 

curriculum guidelines mathematics has been woven into the various 

aspects of learning in the form of concepts and actions in daily life. The 

math games in the idea package are connected to the various aspects of 

learning in the curriculum for preschool from 2010 (draft). The 

curriculum has four elements; communication and expression, culture 

and arts, exercise and wellness and environmental science. 

By enriching preschool environment, daily life of children and by 

promoting freedom of play we give children an opportunity to increase 

their understanding of mathematics and create a positive attitude 

towards mathematics. 
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1 Inngangur 

Á síðustu árum hefur leikskólinn verið að styrkja stöðu sína meir og meir. 

Leikskólinn er fyrsta skólastigið þar sem unnið er faglegt og 

metnaðarfullt starf sem stuðlar að margvíslegum þroska nemenda. Þar 

er leikurinn aðal náms- og þroskaleið barnanna þar sem þau skapa sér 

sjálf nýja þekkingu og læra margt sem enginn getur kennt þeim 

(Menntamálaráðuneytið, 1999 og 2010). 

Fyrstu ár ævi okkar eru mikilvæg í öllu er tengist þroska og námi. Á 

þeim árum er lögð mikil áhersla á tungumálið, málörvun, þróun læsis og 

félagsþroska enda eru það mikilvægar undirstöður náms. Í aðalanámskrá 

leikskóla frá 1999 og í drögum að nýrri aðalnámskrá leikskóla frá 2010 er 

málörvun gerð góð skil og er meðal annars bent á að í leikskólum eigi að 

veita skipulega málörvun og eðlilega færni í íslensku 

(Menntamálaráðuneytið, 1999, 2010). Þessi tími er einnig mikilvægur 

fyrir þróun stærðfræði- og talnaskilnings hjá börnum (The Australian 

Association of Mathematics Teachers and Early Childhood Australia, 

2006). Stærðfræði hefur ekki verið ætlaður neinn sérstakur sess og er 

lítið nefnd í aðalnámskrá leikskóla frá 1999 heldur er henni fléttað inn í 

námssviðin í formi hugtaka sem tengjast stað, stærð og tíma í mörgu er 

lýtur að daglegu lífi (Menntamálaráðuneytið, 1999). Í drögum að nýrri 

útgáfu að aðalnámskrá leikskóla frá 2010 er stærðfræðinni gefið meira 

vægi. Í henni er læsi í víðum skilningi skilgreint sem einn af grunnþáttum 

menntunar og er þá meðal annars átt við læsi á tölur og táknkerfi. Einnig 

má finna stærðfræði undir námssviðunum líkt og í námskránni frá 1999 

en er gerð ítarlegri skil (Menntamálaráðuneytið, 2010). 

Fram til þessa hefur ekki verið mikið vitað um hæfni ungra barna til 

að læra stærðfræði en mikilvægt er að þau öðlist þroskandi reynslu og 

læri á meðan þau eru ung og móttækileg. Börn eru fær um að takast á 

við stærðfræðihugmyndir sem tengjast daglegu lífi þeirra og skapa grunn 

að framtíðar stærðfræðinámi þeirra. Börn eiga að fá tækifæri til að 

takast á við slíkar stærðfræðihugmyndir en til þess þarf að skapa réttar 

aðstæður fyrir þau (The Australian Association of Mathematics Teachers 

and Early Childhood Australia, 2006). 

Markmið mitt með ritgerðinni er að safna hugmyndum um hvernig 

leikskólakennarargeta nýtt tækifæri í daglegu lífi barna, leik þeirra og 

umhverfi til að hjálpa þeim að efla stærðfræðiskilning sinn. Að þeir geti 
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auðgað leik barnanna og námsumhverfi þeirra og stuðlað að 

stærðfræðinámi barna án þess að um beina stærðfræðikennslu sé að 

ræða. 

Kveikjan að verkefninu byrjaði er ég sótti námskeiðin Stærðfræði fyrir 

alla og Þróun stærðfræðihugmynda ungra barna þar sem ég kynntist 

meðal annars hvernig hugmyndir barna á leikskólaldri um þróast. Áður 

hafði ég ekki talið mig vera að vinna neitt er tengdist stærðfræði í 

leikskólanum en þegar betur var að gáð var ég að gera margt sem 

tengdist henni, til dæmis það einfalda atriði, sem ég gerði á hverjum 

degi, að skera niður ávexti fyrir börnin. Þar má hefja miklar 

stærðfræðitengdar umræður með börnunum um deilingu og að skipta 

niður í hluta. 

Í starfi mínu sem leikskólakennari hefur mér fundist lítil áhersla verið 

lögð á stærðfræði í leikskólum og er það ef til vill vegna þess að 

aðalnámskrá leikskóla hefur hingað til ekki veitt leikskólakennurum mikla 

hvatningu í stærðfræði með börnum. Margir leikskólakennarar vinna 

með stærðfræðina á áhugaverðan hátt en það eru líka margir í sömu 

sporum og ég var og vantar kveikjuna að því að geta sinnt stærðfræðinni 

í leikskólanum líkt og þeir gera með málörvun. Ég ákvað því að safna 

saman þeim hugmyndum sem ég á, því mér hefur fundist lítið vera til af 

þess konar efni. Efni sem leikskólakennarar sem vilja auðga leik og 

umhverfi barnanna í leikskólanum geta notað án þess að fara út í beina 

stærðfræðikennslu. Hugmyndirnar tengi ég við námssvið leikskólanna 

samkvæmt drögum að aðalnámskrá leikskóla frá 2010 því allir leikskólar 

landsins taka mið af námskránni í starfi sínu og ætti því að vera auðvelt 

að tengja hugmyndirnar við daglegt starf. Hugmyndabankinn er byggður 

á stærðfræðileikjum sem ég hef prófað í starfi mínu sem 

leikskólakennari. Þessa leiki hef fengið í gegnum nám mitt, frá 

samstarfsfólki mínu og í skólaheimsóknum hér á Íslandi og erlendis. 

Einnig hafði ég til hliðsjónar aðalnámskrá grunnskóla til að sjá hvað börn 

eiga að vera fær um þegar þau hefja nám í grunnskólanum. Ég valdi að 

fara leikjaleiðina því að leikur hefur haft mikil áhrif á starf mitt í gegnum 

tíðina og ég tel að mikið nám fari fram í gegnum leik. Auk þess kemur 

fram í námskrá leikskólanna að leikur er hornsteinn leikskólastarfsins, 

lífstjáning barns og gleðigjafi (Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Stærðfræði má finna allt í kringum okkur. Hún er oftar en ekki 

samofin daglegu lífi okkar og hægt að fara margar og mismunandi leiðir 
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til að þróa og skapa aðstæður þar sem börn læra hana. Það ætti því að 

vera auðvelt fyrir leikskólakennara að grípa tækifæri daglegs lífs, nota 

umhverfið, leik og starf með börnunum í leikskólanum til að skapa 

aðstæður þar sem þau geta eflt stærðfræðiþekkingu sína út frá áhuga og 

eigin reynslu. 

Í fræðilega hluta ritgerðarinnar skoða ég aðalnámskrá leikskóla frá 

1999 og drög að nýrri námskrá fyrir leikskóla frá 2010 og hvaða áherslur 

eru lagðar í leik og námi barna. Ég fjalla almennt um nám og leik barna 

og skoða kenningar nokkurra fræðimanna um þá þætti. Þá er kafli um 

stærðfræðinám í leikskóla, hlutverk leikskólakennarans og þátt 

umhverfis á nám barna. Í lokin er hugmyndabankinn þar sem settar eru 

fram hugmyndir að stærðfræðileikjum sem hvetja leikskólakennara til að 

auðga daglegt starf, leik og námsumhverfi barna með stærðfræði. 
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2 Stærðfræði í námskrám fyrir leikskóla 

Stærðfræðileikirnir í hugmyndabankanum eru tengdir við námssvið 

leikskóla samkvæmt drögum að aðalnámskrá leikskóla 2010. Leikirnir 

byggja á því að leikskólakennarar komi auga á stærðfræðileg tækifæri í 

leik barna, nýti þau og ýti undir stærðfræðilega hugsun með því að ræða 

við börnin eða bendi þeim á stærðfræðileg viðfangsefni í umhverfinu. Í 

þessum kafla er skoðuð umfjöllun um leik og stærðfræði í aðalnámskrá 

leikskóla frá 1999 og drögum að nýrri aðalnámskrá leikskóla frá 2010. 

Aðalnámskrá leikskóla er stefnumótandi leiðarvísir um uppeldisstörf í 

leikskólum og byggist á markmiðslýsingu laga um leikskóla, reglugerð um 

starfsemi leikskóla og uppeldisáætlun fyrir leikskóla frá 1993. Námskráin 

er leiðarvísir fyrir alla sem vinna að uppeldi og menntun barna í 

leikskólum og er sveigjanlegur rammi um störf þeirra. Flestir leikskólar á 

Íslandi starfa eftir aðalnámskrá leikskóla enda er hún byggð á lögum og 

reglugerðum um leikskóla og gefur því leikskólum tóninn í uppbyggingu á 

starfi þeirra (Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Í drögum að aðalanámskrá leikskóla frá 2010 segir að leikskólinn sé 

fyrsta skólastigið og upphaf formlegrar menntunar einstaklinga sem 

myndi grunn að áframhaldandi menntun þeirra (Menntamálaráðuneytið, 

2010). Leikskólastarfið á að byggja á reynslu barna og skapa þeim 

merkingabæra reynslu. Viðfangsefni eiga að taka mið af áhuga þeirra, 

styrkleikum og þroska og auka þannig trú á eigin getu og áhuga til náms. 

Hvetja á börnin til að vera virk og tjá sig á fjölbreyttan hátt, meðal annars 

í leik, með hreyfingu, myndmáli, tónlist, frásögnum, tölum og táknum. 

Þau þurfa að fást við fjölbreytt verkefni sem bjóða upp á margar lausnir 

og hvetja til rannsókna og ígrundunar (Menntamálaráðuneytið, 2010). 

Leikur er sagður hornsteinn leikskólastarfsins og órjúfanlegur þáttur 

bernskuáranna. Hann er mikilvæg náms- og þroskaleið barna þar sem 

þau læra ýmislegt sem ekki er hægt að kenna þeim auk þess að veita 

þeim gleði og ánægju (Menntamálaráðuneytið, 1999, 2010). Í 

leikskólanum fer nám barna ekki fram með beinni kennslu í átt að 

ákveðinni fræðilegri þekkingu heldur er áherslan á reynslu og 

uppgötvanir í gegnum leik þar sem nám fer fram og ný þekking verður til. 

Í leikskólanum á að efla og örva alla þroskaþætti barna því lífsleikni og 

námsgengi þeirra byggist á jafnvægi milli þeirra. En til þess að leikur 

barna geti þróast og eflst þarf barnið að upplifa, nýta hugmyndaflug sitt 
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og fá fjölbreyttan efnivið í lærdómsríku og örvandi umhverfi. Börn eru að 

eðlisfari forvitin, náms- og verkfús og hafa þörf fyrir að takast á við 

krefjandi verkefni. Úthald þeirra, þor og einbeiting eykst með aldrinum 

og á leikskólinn að útvega þeim viðfangsefni og efnivið sem örvar leik 

þeirra, frumkvæði og virkni auk þess að hvetja þau til að rannsaka, finna 

lausnir og skapa. Þannig mótast hugmyndaflug þeirra og 

sköpunarmáttur, þau fá meiri áhuga á umhverfinu í kringum sig og eru 

tilbúnari til að framkvæma og taka áhættu (Menntamálaráðuneytið, 

1999, 2010).  

Í báðum námskránum er leik barna gefið mikið gildi bæði til náms og 

þeim til skemmtunar. Nám barna á að fara fram á öllum tímum og við 

ólíkar aðstæður í hinu daglega lífi í leikskólanum, innandyra sem utan. 

Hugmyndabankinn er byggður á stærðfræðileikjum þar sem börn læra 

stærðfræði í gegnum leik sinn án þess þó að um beina kennslu í 

stærðfræði sé að ræða. Leikskólakennarar eiga að grípa tækifæri sem 

gefast til að vekja athygli barnanna á stærðfræði í leik eða umhverfinu 

sem þau eru að vinna í. 

Í aðalnámskrá leikskóla frá 1999 er ekki lögð áhersla á stærðfræði 

sem sérstakan þátt í leikskólastarfinu og finnst mér leikskólakennarar 

ekki hafa fengið mikla hvatningu til að takast á við hana með börnunum í 

leikskólanum líkt og gert er með tungumálið. En ef vel er að gáð má finna 

áherslur í námssviðunum, sem má tengja við stærðfræðinám barna eins 

og hugtök og orð sem tengjast stað, stærð, tíma, rými, áttum og styrk. Í 

drögum að nýrri aðalnámskrá leikskóla 2010 er stærðfræðinni gerð meiri 

skil í námssviðunum og auðveldara að koma auga á áherslur hennar. Um 

stærðfræði í námssviðunum kemur meðal annars fram: 

Tjáning og samskipti: 

 nota tungumálið á fjölbreyttan hátt og tjá sig með og án orða 
í mismunandi tilgangi og við mismunandi aðstæður 

 þróa læsi og öðlast skilning á því að ritað mál og tákn hafi 
merkingu 

 deila skoðunum og hugmyndum 

 finna mismunandi lausnir 
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Umhverfi og vísindi: 

 börn kanna og skilja umhverfi sitt með því að hlusta, bragða, 
handfjatla, flokka, bera saman, rannsaka og draga ályktanir 

 börn eiga meðal annars að fá ríkuleg tækifæri til að öðlast 
færni í að skoða, gera tilraunir og rannsaka 

 börn eiga að fá tækifæri til að velta vöngum yfir eðli og 
eiginleikum ýmissa krafta, efna og hluta, táknum og 
mynstrum í umhverfinu, stærðfræðilegum hugtökum, tölum 
og merkingu þeirra, rými, fjarlægðum og áttum og 
mismunandi lausnum. 

Þessir stærðfræðitengdu þættir námssviðanna eru allir opnir á þann 

hátt að nýta megi í leik og daglegu starfi á fjölbreyttan hátt í 

leikskólanum. Glíma við stærðfræðitengd viðfangsefni í spennandi og 

ögrandi umhverfi daglegs lífs og leiks skapar frekar áhuga og jákvætt 

viðhorf til stærðfræðinnar hjá börnum. Það er von mín að þessi nýja 

námskrá veiti leikskólakennurum meiri hvatningu til þess að skapa 

tækifæri fyrir börnin að læra stærðfræði í gegnum leik og daglegt líf og til 

að öðlist skilning á tölum og stærðfræðihugtökum. Hugmynd mín með 

stærðfræðileikjunum er að kveikja áhuga leikskólakennara á að skapa 

slíkar aðstæður og útvega börnunum efnivið sem leiðir til þess. 

Aðalnámskrá leikskóla markar stefnu fyrir starf leikskólanna og finnst 

mér ánægjulegt að stærðfræðinni sé gerð meiri skil í drögunum frá 2010, 

sem ég vona að verði til þess að börn nái góðum tökum á henni og hafi 

ánægju af að takast á við hana. 
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3 Ung börn læra stærðfræði 

Í kenningum sem settar hafa verið fram um nám og leik barna kemur 

fram mikilvægi þess að börn læri í gegnum leik, skynjun, eigin reynslu og 

uppgötvanir. Hér á eftir er fjallað um leik sem námsleið, skoðaðar eru 

hugmyndir þeirra John Dewey og Lev Vygotsky um nám barna á 

leikskólaaldri. Þar á eftir er fjallað um stærðfræðinám í leikskóla, hvernig 

megi vekja áhuga barna á stærðfræði og farið yfir þætti stærðfræðinnar 

sem Clements (2004) bendir á að börn þurfi að fá reynslu af í 

leikskólanum. Í lokin er sagt frá hlut umhverfisins og hlutverki kennarans 

í námi barna. 

3.1 Nám og leikur barna 

Nám merkir að varanlegar breytingar verða á hæfni einstaklinga, á því 

sem þeir gera eða geta gert. Þegar við lærum breytist eitthvað, til dæmis 

þegar við lærum nýtt tungumál þá getum við talað við fólk sem hefur 

það móðurmál. Breyting verður á færni einstaklinga, þekkingu, hugsun 

og skilningi og möguleikar til athafna breytast. Breytingar verða einnig 

vegna þjálfunar eða annarrar reynslu og verða varanlegar, þær verða 

ekki einungis afleiðing líffræðilegra breytinga heldur er samspil 

umhverfis og einstaklings undirstaðan (Schunk, 2009). 

Í aðalnámskrám leikskóla kemur fram að leikur sé megin námsleið 

barna sem í felst mikið sjálfsnám. Börn taka þátt í leik af fúsum og 

frjálsum vilja, hann er þeim eðlislægur og þeirra lífstjáning. Leikur skapar 

börnum tækifæri til að læra og skilja umhverfi sitt, tjá hugmyndir sínar, 

reynslu og tilfinningar og þróa félagsleg tengsl við önnur börn. Í leik læra 

börn margt sem enginn getur kennt þeim. Þar geta þau endurspeglað 

fyrri reynslu sína og byggt upp nýjan skilning, þekkingu og leikni með því 

að prófa sig áfram með hugmyndir sínar og skilja hlutina frá sjónarmiði 

annarra. Þau getur rannsakað og uppgötvað án þess að mistakast og 

auka þannig löngun sína til að læra meira (Menntamálaráðuneytið 1999, 

2010).  

Börn eru forvitin að eðlisfari og hafa mikinn áhuga á því sem er í 

kringum þau. Þau þurfa að rannsaka, fá að sjá, skoða, snerta, prófa og 

uppgötva. Leikur er athöfn sem ræðst af áhuga barna þar sem þau geta 

endurskapað reynslu sína og þróað hana áfram í vinnu með ýmiskonar 

efnivið. Þau geta skoðað á eigin forsendum, prófað nýja þekkingu og 



 

20 

hæfni, sem þau myndu ef til vill annars ekki gera, komist að niðurstöðu 

og náð markmiðum. Þau læra samvinnu, sjá hluti frá fleiri sjónarhornum 

og hvernig hlutir geta táknað aðra hluti (Bransford, Brown and Cocking, 

2000). Leikur er vitsmunaleg, félagsleg, tilfinningaleg, líkamleg og 

málþroskaleg ögrun sem hvetur börn til að kafa djúpt, ein eða með 

öðrum og til að rannsaka og læra á eigin hraða og þroska (Pound, 2005). 

Kennarar eiga að nýta sér þennan áhuga barnanna með því að útvega 

þeim efnivið sem er breytilegur og sveigjanlegur þar sem þau geta 

skoðað, snert og prófað og ýta svo undir forvitni þeirra með spurningum 

og samræðum um efnið (Bransford, Brown and Cocking, 2000).  

John Dewey taldi leik vera öfluga námsleið og taldi að börn lærðu 

best með því að framkvæma hlutina sjálf (learning by doing). Hann taldi 

mikilvægt að þau þjálfi góðar hugsanavenjur og færni og að það ætti að 

kenna þeim að njóta og nýta tækifæri daglegs lífs og kynnast hinum 

síbreytilega heimi af eigin raun með því að athuga, prófa og bera saman 

(Dewey, 1940). Reynsla barnsins er mikilvæg í kenningu Deweys en hann 

taldi að reynsla skipti meira máli en þekking (Dewey, 2000b). Hann sagði 

að það væri ekki nóg að vera líkamlega virkur heldur þyrfti hugurinn 

einnig að vera virkur því aðeins með því að ígrunda reynslu sína myndu 

börn læra (Dewey, 1940). Dewey sagði að nám ætti sér stað með tilstyrk 

reynslu og að samfella þyrfti að vera í reynslu barna þannig að athafnir 

þeirra og upplifanir byggi á því sem þau hafa áður reynt og nýtist í því 

sem á eftir kemur (Dewey, 2000b). Hann vildi frekar heyra barn segja „ég 

hef reynt“ heldur en „ég veit“ því barnið öðlast frekar skilning og 

merkingu á því sem það er að gera ef það snertir raunverulegt líf þess. 

Með því að læra af eigin reynslu, virkni og áhuga þroska börn sjálfsvitund 

og skilning (Dewey, 1940). Dewey taldi að skólastarf ætti að byggjast á 

hugmyndum, tilgátum, tilraunum og vísindalegum hugsanahætti og því 

þyrfti kennarinn að vekja forvitni barna og stuðla að flæði í hugsun 

þeirra. Verkefni sem knýja börnin til að horfa fram á við og sjá fyrir sér 

hvað gæti gerst, vekja upp nýjar spurningar og hugmyndir um ný 

viðfangsefni hjá þeim. Börn verða þannig virkir aðilar í þroska sínum og 

læra með því að nota þá þekkingu sem þau hafa þegar áunnið sér til að 

læra meira í samvirkni við umhverfið (Dewey, 2000a). 

Vygotsky stundaði rannsóknir á sviði þróunarsálfræðinnar og lagði 

áherslu á hvernig menningar- og félagslegt samhengi hefur áhrif á þróun 

eða þroska einstaklinga (Pound, 2005). Hann taldi að möguleikinn til að 

þroskast ætti rætur að rekja til félagslegra og menningarlegra aðstæðna 
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og til að skilja þroska einstaklings þá væri nauðsynlegt að skilja það 

félagslega samhengi sem einstaklingurinn væri hluti af (Berk og Winsler, 

1995). Vygotsky er þekktur fyrir kenningu sína um þroskasvæði og taldi 

að það sem barn getur fyrst gert með hjálp annarra getur það seinna 

gert sjálft. Þroskasvæðið skýrir muninn á því sem barn getur lært eitt og 

óstutt og því sem það getur lært með leiðsögn og hvatningu frá þeim 

sem hafa öðlast meiri færni og þekkingu, svo sem kennari eða félagar. 

Barnið hefur náð fullkomnum tökum á því sem það getur gert eitt og 

óstutt. Það sem það getur gert með aðstoð er vísbending um svæði 

mögulegs þroska. Kennsla ætti því að beinast að því að laða það fram 

með krefjandi verkefnum sem gefur barninu möguleika á að auka þroska 

sinn. Vygotsky taldi að lykilatriðið væri ekki það sem barnið skilur eða 

kann heldur hæfileiki þess til að læra með aðstoð annarra. Að barnið 

tileinki sér aukinn skilning og/eða getu um leið og sá sem leiðbeinir 

hvetur það áfram. Því skiptir stuðningur og samskipti barnsins við þá sem 

hafa meiri þekkingu máli svo að barnið geti sjálft tekist á við verkefnið og 

færst til á þroskasvæðinu (Schunk, 2009). Vygotsky taldi að nám barna 

kæmi fram í leik þeirra og sagði leik vera þá aðferð sem börn lærðu mest 

af því hann örvaði skapandi hugsun, vitræna og félagslega hæfileika og 

ýtti undir líkamlega getu. Hann taldi að sambland sjálfsprottins leiks og 

skipulegs náms væri besta leiðin til að ýta undir sjálfstæði og góða 

sjálfsmynd (Brown, 2002). 

Hugmyndir þeirra Dewey og Vygotsky um leik sem námsleið tengist 

vel þeirri hugsun minni sem liggur á bak við stærðfræðileikina í 

hugmyndabankanum; að börn læri stærðfræði af eigin raun í gegnum 

leik og daglegt líf í leikskólanum í samvinnu við félagana og 

leikskólakennarana. Stærðfræðileikirnir eiga að vera þannig upp settir að 

hægt er að nota þá í öllu daglegu starfi leikskólans hvort sem það er við 

matarborðið, í frjálsum leik eða í útiveru. Leikskólakennarinn sér til þess 

að námsumhverfið reyni á að börnin prófi sig áfram, leiti lausna og fáist 

við raunveruleg viðfangsefni. Börn eru sífellt að rannsaka umhverfið í 

kringum sig og leikskólakennarinn getur hvatt þau áfram með 

verkefnum, umræðum og/eða spurningum sem leiða þau áfram í átt að 

auknum skilningi. Þannig læra þau af eigin reynslu og með aðstoð 

annarra þroska þau skilningsinn á stærðfræði. 
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3.2 Stærðfræðinám í leikskóla 

Námskrár leikskóla gera ráð fyrir leik og fjölbreytileika í kennsluháttum, 

gefa vísbendingar um hvaða leiðir eru líklegar til árangurs. 

Í aðalnámskrá leikskóla kemur fram að leikur sé mikilvæg náms- og 

þroskaleið hjá börnum auk þess að veita þeim gleði og ánægju. Skipulag 

og aðbúnaður leikskólans þarf því að vera þannig búið að það örvi leik 

barnanna, frumkvæði og virkni þannig að þau fái að takast á við verkefni 

sem reyna á færni þeirra (Menntamálaráðuneytið 1999). 

Börn takast oft á við stærðfræðileg verkefni tengd daglegu lífi og 

nánasta umhverfi án þess að gera sér endilega grein fyrir því. Börn á 

leikskólaldri hafa ánægju af að flokka og raða hlutum eftir eiginleikum til 

dæmis að raða og flokka dýr eftir stærð, tegund eða lit, leika sér með 

tölur, telja diska og hnífapör þegar lagt er á borð og byggja úr hlutum 

með mismunandi lögun. Þau nota talningu þegar þau telja hluti í 

umhverfinu, læra um rúmfræði þegar þau eru að leira og búa til fígúrur 

og mælingar þegar þau kasta skutlu aftur og aftur og athuga hvaða 

skutla fer lengst. Oft virðast þessir leikir þeirra ekki tengjast stærðfræði á 

neinn hátt en þegar betur er að gáð inniheldur hann oftar en ekki 

margskonar stærðfræðilegar hugsanir (Sarama og Clements, 2006). 

Börnum er það eðlislægt að læra og þau eru stöðugt að endurskoða 

skilning sinn á umverfinu. Strax á fyrstu árum lífs síns eru þau búin að 

læra margt sem tengist stærðfræði (Sarama og Clements, 2006). Margir 

kannast við að telja fingur og tær á ungum börnum sínum þegar þau 

liggja á skiptiborðinu en það er eitt dæmi um að telja með ungum 

börnum. Stærðfræði í daglegu lífi hjálpar til við að skilja umheiminn enda 

er hún samofin menningu og þjóðfélagsháttum. Stærðfræðinám er 

samfellt ferli hjá hverjum og einum og þróast þekking, skilningur á 

hugtökum, táknum og lögmálum á löngum tíma og fyrir margvíslega 

reynslu. Ung börn hafa áhuga á og hæfileika til að hugsa um og læra 

stærðfræði sem skiptir þau máli. Þau fá snemma áhuga á að telja, flokka, 

vinna með form og mynstur, mæla og áætla. Með tímanum þróast áhugi 

þeirra, hugtökum fjölgar og verða flóknari og börnin geta stuðst við 

stærðfræðileg hugtök í vinnu sinni (Sarama og Clements, 2006). 

Þegar börn byrja í leikskóla eru þau komin með einhverja þekkingu á 

stærðfræði og markmið leikskólaáranna ætti að vera að bæta smám 

saman við þá þekkingu. Leikur leikskólabarna sem inniheldur oft 

stærðfræðilegar hugsanir er því góð leið til að auka þekkingu án þess að 
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um beina stærðfæðikennslu sé að ræða. Góð stærðfræðikennsla í 

leikskóla felst í því að bjóða börnum að upplifa stærðfræði í leik og 

daglegu lífi. Þá getum við séð hvernig börnin hugsa og lýsa þekkingu 

sinni og skapað stærðfræðilegar aðstæður fyrir börnin sem þau svo 

gæða lífi með athöfnum sínum (Sarama og Clements, 2006). Börn taka 

þátt í leik af fúsum og frjálsum vilja og er auðvelt að örva og kenna í 

gegnum leik. Þar er það ferlið sem er mikilvægast, í gegnum það öðlast 

börn leikni (Magne, 2003). Dewey sagði að börn læri best með því að 

uppgötva og prófa sjálf (Dewey, 2000b). Börn verða að fá að prófa sig 

áfram og með því að nota leikinn sem verkfæri erum við að virkja þau og 

getum jafnframt komist að því hvar þau eru stödd í stærðfræðilegri 

hugsun. Þannig getum við sett upp leikaðstæður sem henta hverjum og 

einum. Börn hafa áhuga á aðstæðum tengdum stærðfræðilegum 

viðfangsefnum en leikskólaleikur inniheldur oft stærðfræðilegar 

hugmyndir sem þau hafa áhuga á eins og talningu, upptalningu, flokkun, 

magn, stærð, styrk, áttir, þrívídd, vinna með leir, mynstur, form og 

rúmmál (Sarama og Clements, 2006). 

Í grein Seo og Ginsburg (2004) er sagt frá rannsókn um stærðfræði í 

leikjum barna. Niðurstöður gefa vísbendingu um að leikskólabörn leika 

sér mikið í stærðfræðitengdum leikjum í frjálsum leik. Þau rannsaka oft 

mynstur og form, bera saman magn og leika sér með tölur. 79 börn af 90 

sem tóku þátt í rannsókninni tóku þátt í að minnsta kosti einum 

stærðfræðitengdum leik í sínum frjálsa leik. Einnig kom í ljós að þau voru 

að meðaltali í 7 mínútur, af þeim 15 mínútum sem fylgst var með þeim, í 

stærðfræðitengdum leikjum. Þessar niðurstöður sýna að ung börn eyða 

stórum hluta í stærðfræðitengda leiki í sínum frjálsa leik. Rannsóknin 

sýndi einnig að aldur hefur áhrif á það hve oft þau voru í 

stærðfræðileikjum. Því eldri sem börnin voru því fleiri stærðfræðileiki 

fóru þau í. Eldri börn fóru einnig oftar í leiki tengda tölum, mynstri og 

formum en yngri börnin (Seo og Ginsburg, 2004). 

Dewey (2000a) telur að í námi barna þurfi að vera jafnvægi á milli 

þess sem þau þekkja og nýrra hugmynda og milli þess auðvelda og þess 

erfiða (Dewey, 2000a). Þannig munu verkefnin hæfa þroska og getu 

barnanna og gera þeim kleift að byggja upp skilning sinn á jákvæðan 

hátt. Leikur, hvetjandi umhverfi og spennandi viðfangsefni gera 

stærðfræði áhugaverða og spennandi fyrir börnin. Þeim finnst gaman að 

takast á við viðfangsefni sem hæfa þroska þeirra og reyna á hæfni þeirra. 

Í leikskólanum eiga leikskólakennarar að gera börnunum kleift að upplifa 
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stærðfræði í gegnum leik og umhverfið og veita þeim tækifæri til að 

útskýra hugsun sína og þekkingu. Til þess að skilja nytsemi 

stærðfræðinnar þurfa börn að geta tengt stærðfræðihugtök við 

viðfangsefni úr daglegu lífi og öðrum námsgreinum en árangur í 

stærðfræðinámi seinna meir byggir á þróun skilnings á yngri 

aldursstigum (Sarama og Clements, 2006). 

Í grein Clements (2004) er bent á mikilvæga þætti stærðfræðinnar 

sem börn þurfa að öðlast reynslu af í leikskóla og er stærðfræðiefninu 

skipt niður í fimm þætti; 

 tölur og aðgerðir 

 rúmfræði 

 mælingar 

 algebra 

 greining gagna 

Þó að búið sé að skipta efninu niður í þessa fimm hluta þá tengjast 

þeir allir hver öðrum. Til dæmis notum við tölur þegar við teljum eða 

mælum hliðar, fleti og horn á rúmfræðilegum hlutum. Þær niðurstöður 

getum við svo nýtt við útreikninga. Tölur og aðgerðir eru mikilvægir 

þættir í mælingum en þeir gefa meðal annars tækifæri til að finna út 

lengd. Algebru má nota til að þekkja, lýsa og stækka talna- og 

rúmfræðimynstur, talnahugtök má nota til að greina gögn og greiningar 

gagna má nota til að finna út mynstur (Clements, 2004). Allt tengist 

þetta saman á einn eða annan hátt og er gott að hafa þessa þætti í huga 

við skipulagningu á umhverfi, leik og starfi með stærðfræði. Hér á eftir 

verður fjallað nánar um þessa þætti í þróun stærðfræðihugmynda barna 

sem hjálpar okkur að skilja hvernig barnið þroskar skilning sinn og 

hvernig við getum leitt börnin áfram í þeim þroska. Tölur og aðgerðir er 

stærsti þátturinn og því fjallað mest um hann. 

3.2.1 Tölur og reikniaðgerðir 

Börn ganga í gegnum nokkur stig í þróun stærðfræðilegrar hugsunar. 

Einfaldasta stigið og það sem tengist leikskólaaldrinum er talningastigið 

þar sem börnin telja frá grunni það sem þau eru að fást við. Tölur og 



 

25 

aðgerðir er einn mikilvægasti hlutinn í talnaskilningi barna (Clements, 

2004). 

Ung börn byrja snemma að reyna að telja með töluorðum en tengja 

þá ekki alltaf við ákveðinn fjölda. Þau geta þulið upp tölur í réttri röð án 

þess að sleppa nokkurri úr en það er þá meira eins og að læra þulu en að 

að skilja merkinguna á bak við textann (Clements, 2004). Samkvæmt 

Clements (2004) felur talnaskilningur ungra barna í sér fjóra tengda 

þætti: 

 að læra tölustafina frá 1 til 10 og geta þulið þá upp án þess að 
sleppa nokkurri úr 

 að geta tengt tölu sem sögð er við einn af þeim hlutum sem 
barnið er að telja (segja 1 og taka einn hlut til sín, segja 2 og 
taka annan hlut til sín) en það er grundvallar atriði í talningu 

 að átta sig á því að síðasti tölustafurinn sem það nefnir í 
talningunni stendur bæði fyrir síðasta hlutinn sem talinn var 
og fyrir heildarfjölda þeirra hluta sem verið var að telja 

 að þekkja og geta nefnt örugglega hversu margir hlutir eru í 
litlu safni (þetta eru tvö kex) (Clements, 2004) 

Barboody (2004) segir tölur og talnaskilning vera undirstöðu 

stærðfræðináms. Á frumstigi talnaskilnings byggja ung börn hugtök sín á 

hlutlægum grunni, það er, hluturinn er til á meðan þau sjá hann. Þau 

geta talið hluti og hópað saman. Það breytist svo í huglægan grunn, það 

er, hluturinn er til jafnvel þótt hann hverfi og sjáist ekki. Börnin telja þá 

tölur en ekki hluti, endurskipuleggja, hópa saman, telja og sameina. 

Talnaskilningshugtakið byggir á hinu huglæga þ.e. að börn hafa náð þeim 

skilningi að geta talið hluti sem eru ekki beint fyrir framan þau. Svo 

kemur skilningur á fjöldahugtaki og síðan magni. Á þennan hátt þroska 

börn með sér skynjun og geta talið hluti án þess að hafa þá í sjónsviði 

sínu. Í kjölfarið kemur skilningur á tölum og aðgerðum sem þau nota allt 

lífið. Þegar börn hafa þroskað með sér skilning á einingu geta þau farið 

að safna saman eða telja. Þannig verða til hlutar - safn hluta (Baroody, 

2004). 

Samkvæmt Barboody (2004) er talnaskilningur háður aldri barna. 

Hann skoðaði sex mikilvæga þætti sem eru grundvöllur að talnaskilningi 
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þar sem börnin læra ákveðnar staðreyndir um tölur sem þau geta nýtt 

sér þegar þau takast á við þrautir og hefja stærðfræðinám í grunnskóla. 

Þessir þætti eru: 

 að nota tölur til að segja til um fjölda í hóp 

 að nota tölur til að bera saman fjölda í hóp 

 að leggja saman og draga frá tölur frá 1-9 (einingar eða eins-
stafs tölur) 

 að skilja samband milli hluta og heildar 

 að skipta jafnt á milli eða telja í hópa (deiling eða 
margföldun) 

 að flokka í hópa og tugi 

Barboody (2004) segir einnig að tölur hafi fjórar merkingar: 

 segja til um fjölda í hóp 

 segja til um hve mikið, hve margir eða hve stórt (til dæmis 
þyngd eða lengd) 

 segja til um hvar (til dæmis hvar í röðinni; þú ert númer 12) 

 segja til um hvað (nefna eitthvað, til dæmis leikmaður nr. 7) 

Tölur gera okkur kleift að flokka, þekkja og bera saman og það læra 

börn þegar þau eru hvött til að reyna sig við það, til dæmis þegar sagt er 

við þau „viltu rétta mér boxið með fjórum bílum í“. Með talningu eru 

börn að nota töluorð um hluti sem gerir þeim kleift að segja nákvæmlega 

til um fjölda í hóp, búa til hóp með ákveðnum fjölda og bera saman 

fjölda, til dæmis að vita að •• eru tveir og ••• eru þrír (Barboody, 2004). 

Í grein sinni setur Barboody (2004) fram aldursskipt viðmið um hvað 

börn á leikskólaaldri til 2. bekkjar (frá 2-7 ára) eiga að vera fær um að 

skilja í sambandi við tölur og reikniaðgerðir. Þessi viðmið getum við nýtt 

okkur við skipulagninu á stærðfræðinámi barna í leikskólum, til að sjá 

hvað börn eiga að geta á vissum aldri og hvert næsta skref er í átt að 
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auknum stærðfræðiþroska. Aldursviðmiðin eru út frá meðaltali en 

eðlilegt er að þau hafi náð viðmiðunum hálfu ári fyrr eða nái þeim hálfu 

ári seinna, það fer eftir almennum þroska barnsins og aðstæðum 

(Barboody, 2004). Hér á eftir er gerð grein fyrir þessari þróun hjá 2-6 ára 

börnum: 

Þróun og skilningur á tölum og reikniaðgerðum samkvæmt Barboody 

(2004): 

Stig 1 (2-3ja ára):  

 barn getur nokkuð nákvæmlega táknað, merkt og búið til litla 
hópa af 1-4 án þess að telja og áður en það lærir að telja á 
áreiðanalegan hátt 

 barn þróar hæfni til að leysa einföld samlagningar- eða 
frádráttardæmi og getur leyst rétt dæmi eins og 1+1 eða 2-1 
ef ég til dæmis bið það um að gefa mér tvær kökur 

Stig 2 (3 ½ til 4 ára): 

 er hægt að kalla tíma talningar þar sem barn þróar með sér 
getuna til að telja, bæði munnlega og með hlutum sem gefur 
því öflugt tæki til að tákna og nota tölur 

 til þess að barn geti talið upp að 100 verður það að geta talið 
frá 1-9 og skilja að talan 9 eru lokin á einum tug og segir til 
um að röðin byrji aftur (9, 10, 11) 

 barnið þarf að skilja tugatölur (að á eftir 19 kemur 20 og eftir 
29 kemur 30) 

 barnið á að geta talið safn hluta og tengt hvern sagðan 
tölustaf við talinn hlut. En til þess að geta sagt rétt til um 
fjölda þarf barnið að geta talið rétt, geta talið hluti í hópnum 
(hlutur 1, hlutur 2) og vita hvað er búið að telja og hvað ekki 

 skilningur á fjöldatölu og að telja í hóp eykst. Til þess að skilja 
að síðasta talan sem barnið segir, þegar það telur hóp, 
stendur fyrir heildarfjöldann í hópnum þarf barnið að þekkja 
og skilja hugtakið um fjölda (ef fjöldi í hóp er sagður 4 þá er 
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það sama og að telja 4 í hópnum) og það þarf að geta búið til 
hóp af 4 ef það er beðið um það (finndu 4 bíla) 

 skilningur barns á fjöldatölum eykst þegar það áttar sig á að 
fjöldi hluta í safni breytist ekki þó þeim sé raðað í mislangar 
raðir (••• er sama og •   •   •) 

 skilningur eykst þegar barn áttar sig á að það er alveg sama í 
hvaða röð safnið er talið það er alltaf sami heildarfjöldinn 

 skilningur eykst enn frekar þegar barn getur notað tölur til að 
bera saman stærðir safna 

Stig 3 (4 -7 ára): 

 á þessu stigi verður aðalbreytingin á þekkingu barns á tölum 

 barn lærir að skrifa tölur 

 barn lærir hvernig á að nota skrifaðar tölur til að tákna 
tölulegt ástand eða merkingu 

 til að skilja skrifaðar tölur þarf barnið að þekkja lögun og form 
tölustafsins og notkun hans (til að telja, mæla og fleira) 

Þessar breytingar geta byrjað allt frá 3 ára aldri og jafnvel ekki fyrr en 

um 6 ára aldur en það fer mikið eftir heimilisaðstæðum barnsins og 

leikskólanum (Baroody, 2004). 

3.2.2 Rúmfræði 

Rúmfræði er hluti af athöfnum og hugsunum okkar, líka hjá ungum 

börnum. Fyrsta reynsla barna af rúmfræði er að horfa á hluti með 

mismunandi lögun í umhverfi sínu og vilja snerta þá. Þannig komast þau 

til dæmis að því að bolti rúllar. Þetta er leikur barna en þau eru einnig að 

rannsaka umhverfi sitt og læra í gegnum leik sinn. Í leikskólanum eiga 

börnin að upplifa rúmfræði af eigin reynslu og er því mikilvægt að 

umhverfi og athafnir þeirra séu hvetjandi. Það leiðir börnin áfram í að 

velta vöngum yfir hlutunum, hvernig þeir eru uppbyggðir og hvernig þeir 

virka. Þannig efla þau einnig málþroska sinn og geta útskýrt, deilt 

upplifun sinni og reynslu með öðrum. Megin áhersla í rúmfræði með 
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börnum er að barnið þroski sjónrænt rúmtak og rökstuðning. Í því felst 

að það skilji staðsetningu, að búa til hluti eða byggja og vinna með form 

og myndir. 

Að geta staðsett sig í umhverfinu byrjar snemma hjá börnum. Þau eru 

forvitin og eru stöðugt að kanna umhverfið og hluti í kringum sig. Til 

dæmis finnst börnum gaman að klifra í trjám og geta þannig séð 

umhverfið frá öðru sjónarhorni og hvar þau eru staðsett í umhverfinu. 

Að staðsetja sig felur í sér að hreyfa sig; til dæmis að fara eitthvert, að 

horfa; til dæmis að vita hvar mynd er tekin og lýsa; til dæmis að útskýra 

hvar á að fela sig. 

Að búa til eða byggja hluti úr kubbum eða öðrum efnivið er líklega 

algengasti hlutinn í rúmfræði með börnum. Börnum finnst gaman að búa 

til hluti úr ýmsum efnivið, setja þá saman og taka í sundur. Þeim finnst 

skemmtilegt að byggja úr kubbum og öðlast þá um leið reynslu og 

þekkingu á hvað sé hægt og hvað ekki. Dæmi um það er þegar þau 

byggja turn þá er betra að byrja á stórum kubbum. Með því að búa til og 

byggja læra börnin einnig nöfn á formum og um eiginleika efniviðsins. 

Þegar börn vinna með form og myndir læra þau að þekkja og 

uppgötva eiginleika þeirra. Þau vinna með hlutina, meðhöndla þá, kanna 

lögun og stærð og búa til eitthvað úr þeim. Til dæmis þegar börn byggja 

turn úr kubbum og setja einn langan kubb efst þvert á toppinn þá eru 

þau búin að breyta lögun turnsins. Annað dæmi er í sandkassanum þar 

sem þau búa til kökur úr sandi í ýmsum formum og myndum. 

Mikilvægt er að börnin fái að kynnast mismunandi formum í daglegu 

umhverfi sínu og fái að prófa eiginleika þeirra í leik og stafi. Í 

leikskólanum ætti að vera í boði fjölbreyttur efniviður þar sem börnin 

geta rannsakað og uppgötvað mismunandi hliðar rúmfræðinnar og aukið 

þannig skilning sinn í gegnum leik sinn og daglegt starf (Heuvel-

Panhuizen, Veltman, Janssen og Hochstenbach, 2004). 

3.2.3 Mælingar 

Mælingar eru mikilvægur þáttur stærðfræðinnar og eru notaðar í 

mörgum og mismunandi tilgangi og sameina hagnýta þætti í daglegu lífi 

okkar. Fyrstu kynni barna af mælingum er til dæmis þegar sagt er við þau 

„en hvað þú hefur stækkað mikið“ eða „þessar buxur eru orðnar of litlar 

á þig“ (Buys og Moor, 2004). Samkvæmt Buys og Moor (2004) eru þrír 

mikilvægir þættir í mælingum ungra barna: 
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 að mæla með því að bera saman og raða. Dæmi um það er að 
bera saman hver er með meira í glasinu sínu, athuga hvaða 
kaka sé stærst og að raða hlutum upp eftir stærð eða lengd. 
Þessir þættir fela ekki neinar tölur í sér en börnin eru að ræða 
um og velta fyrir sér stærð og magni og finna lausn  

 að mæla með því að stika eða skrefa. Dæmi um það er þegar 
börn mæla fjarlægð milli staða í skrefum þá læra þau um 
lengd. Þegar þau finna til eitt glas fyrir hvert barn þegar lagt 
er á borð læra þau um magn og þegar þau telja upphátt í 
feluleik áður en byrjað er að leita læra þau um tíma 

 að mæla með því að nota mælitæki til dæmis reglustiku, 
mælikönnu eða vigt. Af þeim er hægt er að lesa tölur um 
lengd, magn og þyngd 

Auðvelt er að vinna með þessa þætti í daglegu starfi í leikskólanum. 

Markmiðið ætti að vera að börnin fái innsýn í þá og öðlist meiri reynslu 

með því að nota þá í leik og daglegu lífi. Að auki læra börnin að mæla 

með viðeigandi áhöldum, þau auka orðaforða sinn og læra hugtök og 

geta leyst einföld vandamál tengd mælingum (Buys og Moor, 2004). 

3.2.4 Algebra 

Á leikskólastiginu er algebra meðal annars sett fram í formi flokkunar, 

mynstra, sambanda og athugunum á virkni (Clements, 2004, Walle og 

Lovin, 2006). Algebru má nota á mismunandi vegu, til dæmis á 

táknrænan, tölulegan og myndrænan hátt, til að hjálpa börnunum að 

skilja stærðfræðina á bak við hana í mismunandi aðstæðum (Walle og 

Lovin, 2006). Að geta búið til og þekkt mynstur, speglað þau, tvöfaldað 

og fundið út samband á milli þeirra er undirstaða algebruhugsunar 

(Clements, 2004). 

Börnin eiga að fá að nota áþreifanlegan efnivið þegar þau eru að 

vinna með mynstur, til dæmis tölur eða litaða kubba, því þannig geta 

þau prófað sig áfram án þess að vera hrædd um að gera mistök. Sama 

mynstur getur birst á marga mismunandi vegu bæði með orðum, á 

prenti og í myndum og þau má einnig finna í rúmfræði og mælingum í 

leik og starfi í leikskólanum (Walle og Lovin, 2006). 
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3.2.5 Greining gagna 

Gögn eða niðurstöður gagna, til dæmis í formi grafa, koma oft fram í 

okkar daglega lífi og því gott að börnin kannist við og skilji upplýsingar 

sem þar koma fram (Walle og Lovin, 2006). 

Í upphafi geta börnin aukið skilning sinn með því að greina gögn og 

nota upplýsingarnar til að flokka, setja fram tilgátur, útskýra, spyrja og 

svara spurningum um efnið. Börn geta skoðað og flokkað mynstur og 

þannig leyst þrautir tengt því (Clements, 2004). Mismunandi tegundir 

grafa og framsetningar á gögnum veita mismunandi upplýsingar sem 

geta nýst í mismunandi tilgangi. Til dæmi geta börnin sett fram 

spurningu og leitað svara við henni. Þau geta flokkað dýr og ákveðið leið 

til að flokka þau eftir, svo sem tegund, stærð eða lit. Flokkað hluti eins og 

tölur eða hnappa eftir lit, stærð eða fjölda gata í miðjunni. Þau geta 

síðan sett niðurstöður sínar fram í súluriti og séð niðurstöðurnar á 

myndrænan hátt (Walle og Lovin, 2006). 

3.2.6 Þrautalausnir 

Að vinna með stærðfræði og lausnir þrauta með börnum frá unga aldri 

hjálpar þeim að ná betri skilningi á stærðfræði en ef byrjað er seinna. 

Þrautalausnir tengdar daglegu lífi barna styrkja stærðfræðiskilning þeirra 

og ef byrjað er snemma á auðveldum dæmum læra þau smám saman að 

yfirfæra þrautirnar á flóknari viðfangsefni. Ef börn læra frá upphafi að 

leysa slík dæmi með teikningum og stærðfræðigögnum er skilningurinn 

styrktur með reikniaðferðinni. Því er mikilvægt að hvert barn fái að nota 

sína aðferð við lausnir þrauta því það sem hentar einum hentar ekki 

öllum. 

Skráning gagna þar sem börnin skrá sjálf hefur fengið aukna athygli. 

Rannsóknir hafa sýnt að þegar börn vinna með stærðfræðihugtök, eins 

og samlagningu og frádrátt, er mikilvægt að þau fái að velja hvernig þau 

sýna lausn sína, hvort sem það er skriflega, munnlega eða verklega. Þessi 

skráning þarf ekki að vera sett upp á hefðbundinn hátt að hætti 

fullorðinna heldur nota þau sínar hugmyndir við að safna gögnum, skrá 

þau og útskýra fyrir öðrum. Ung börn geta til dæmis teiknað mynd af 

hugmyndum sínum og lausnum og útskýrt fyrir öðrum. Barn sem er að 

telja bíla getur teiknað mynd af bílunum sem það telur (Fuson, 2004). Í 

þrautavinnu, í samvinnu með öðrum eða einstaklingsvinnu, fá börn 

tækifæri til að kynnast lausnaferlinu, sem er jafn mikilvægt og sjálf 
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niðurstaðan. Þau fá tækifæri til að efla rökhugsun sína og sjálfstæð 

vinnubrögð með því að draga ályktanir og rökstyðja þær 

(Menntamálaráðuneytið, 2007). 

Í leikskólanum þarf að skapa aðstæður svo að börnin geti notað 

hugmyndir sínar til að leysa verkefni og útskýra hvernig þau fóru að því. 

Þegar börn fá að nota sínar aðferðir við að leysa þrautir, þróa þau með 

sér lausnaleiðir samkvæmt Carpenter o.fl. (1999). Þá verður til ákveðið 

ferli sem er ólíkt hjá hverju og einu barni þar sem þau nota ákveðnar 

aðferðir við að leysa þrautir. Þegar þau hafa náð tökum á ákveðinni 

aðferð fara þau yfir á annað stig. Þessu ferli má skipta í þrjú stig: 

 börnin gera sér hlutrænt líkan til að leysa þrautir. Þau nota 
oft áþreifanlega hluti eða tákn til að gera sér mynd af 
þrautinni. Við það nota þau til dæmis fingurna, kubba, blað 
og blýant til að teikna tákn eða myndir. Börnin telja hvern 
hlut fyrir sig og telja svo allt aftur 

 börnin nota talningu til að leysa þrautir. Þau telja 
áþreifanlega hluti eða tákn sem þau bjuggu til. Þegar börn 
hafa náð góðum tökum á talningu fara þau að telja án þess að 
gera sér mynd af þrautinni. Á þessu stigi telja þau í huganum 
og geta talið upp og niður eftir því sem við á. Börnin geta nú 
talið frá fyrri tölu og áfram til að fá heildartölu. Þau þurfa ekki 
að telja hvort safnið fyrir sig og svo allt saman í heildina. 
Hjálpargögn eru stundum notuð á þessu stigi til að vita hve 
langt þau eru komin í talningunni.  

 börn þjálfast í að telja og með æfingunni fara þau að nota 
þekktar staðreyndir um tölur sem þau þekkja, til dæmis að 
tveir plús tveir eru fjórir. Þegar börn hafa náð tökum á að 
nota þekktar staðreyndir fara þau að álykta útfrá þeim. Til 
dæmis ef barn veit að tveir plús tveir eru fjórir getur það 
ályktað að tveir plús þrír eru fimm vegna þess að þrír er 
einum fleiri en tveir (Carpenter o.fl., 1999) 

Ung börn hafa hæfileika til að leysa stærðfræðiþrautir. Með 

hvatningu og tækifærum geta þau leyst þrautir ef þær hafa merkingu 

fyrir þau, ef þau þekkja efnið, geta tengt það við eigin reynslu og 

áhugamál og fá tækifæri til að gera sér líkan af þrautinni til dæmis með 

því að nota fingurna, hluti eða teikningar (Carpenter og fl., 1999). 
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3.2.7 Byggingaleikur með einingakubbum 

Flestir leikskólakennarar þekkja einingakubbana og um gildi þeirra í námi 

og leik barna í leikskólanum enda eiga þeir sér langa sögu. Þeir voru 

hannaðir af Caroline Pratt með það að markmiði að efla alhliða þroska 

barnsins, andlegan, líkamlegan, félagslegan og tilfinningalegan. Lykilorð í 

leikskóla Pratt voru „sjálfsnám“ („self education“) og „barnið allt“ („the 

whole child“) sem merkir að meðhöndla ætti barnið sem heildstæða 

persónu. Pratt sagði að börn ættu að vera virk og skapandi, ekki óvirkir, 

aðgerðalausir áheyrendur því það sem börnin lærðu og gerðu væri drifið 

af innri áhugahvöt þeirra.  

Kubbarnir eru ólitaðir, stórir og úr vönduðum við, oftast hlyn eða 

álmi. Hver kubbur er hannaður út frá ákveðnum stærðfræðilegum 

hlutföllum og eru í ýmsum stærðum og gerðum; sem brot úr tiltekinni 

einingu eða brot úr grunnkubb sem er einingakubbur (unit block) eða þá 

sem margfeldi af honum.  

Caroline Pratt og samstarfsfólk hennar gerðu athuganir á leik barna 

með einingakubbana. Við þessar athuganir komu vel í ljós þeir kostir sem 

einingakubbarnir eru búnir fyrir sjálfsnám og þroskandi leiki barna. 

Einingakubbarnir og byggingaleikir urðu því kjarninn í uppeldisstarfi 

Caroline Pratt (Valborg Sigurðardóttir, 1992). 

Þegar börnin leika sér með einingakubba þarf kennarinn að ákveða 

magn kubba og tíma í leik en það fer eftir aldri og þroska barnanna. Fyrir 

yngstu börnin eru 4-5 form æskilegt magn en fyrir eldri börnin 17-18 

form. Byrjað er með yngstu börnunum í 10-15 mínútur en tíminn síðan 

lengdur smátt og smátt. Elstu börnin geta leikið sér í eina til tvær 

klukkustundir í einu. Gefa þarf kubbunum gott rými til að börnin hafi 

nægt pláss til að byggja. Hægt er að koma með margvíslegt viðbótarefni 

inn í leikinn eins og dýr, efnisbúta, blóm, kuðunga, skeljar og fleira 

(Hirsch, 1996). 

Leikur með einingakubba hefur mikið námsgildi og hjálpar ungum 

börnum í þroska og námi. Hann ýtir undir og hjálpar börnum að skilja 

stærðfræðihugtök og gerir þeim kleift að takast á við stærðfræðileg 

verkefni, þekkja stærðfræðileg hugtök og setja hluti í samhengi við 

persónulegt líf þeirra. Þegar leikskólakennarar þekkja mikilvægi leiks 

með einingakubba geta þeir ýtt undir og stuðlað að stærðfræðilegum 

aðgerðum og þannig stutt við nám barnanna. Börnin átta sig ekki á því 

að þau eru að fást við stærðfræði. Þrátt fyrir það eru þau að byrja að 
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skilja samband á milli ólíkra rúmfræðilegra forma sem er undirbúningur 

fyrir frekara rúmfræðinám. Jafnframt því fá þau tækifæri til að telja, bera 

saman, mæla og skilja. 

Einingakubbar eru opinn efniviður, það er ekki bara ein leið til að 

nota efniviðinn. Hvert barn getur verið á sínum eigin forsendum, eftir 

sinni eigin getu í leik með kubbana. Þeir skapar tækifæri til að læra 

margþætt stærðfræðileg hugtök á áþreifanlegan hátt (Park, Chae, og 

Boyd, 2008). 

3.3 Námsumhverfi 

Eins og áður hefur verið sagt er leikur barna mikilvægur í námi þeirra en 

leikurinn einn og sér er oft ekki nægjanlegur. Umhverfi leikskólans er 

stundum kallað þriðji uppalandinn sem hefur áhrif á leik barna og getur 

bæði verið styðjandi og hamlandi. Umhverfið hefur einnig áhrif á 

stærðfræðiþroska barna og þarf skipulag og aðbúnaður leikskóla að örva 

leik þeirra, frumkvæði og virkni þannig að þau fái tækifæri til að takast á 

við verkefni sem reyna á færni þeirra (Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Stærðfræði er allt í kringum okkur, við þurfum bara að koma auga á 

hana. Umhverfi leikskólans á að vera þannig útbúið að það örvi áhuga og 

ýti undir forvitni barnanna. Í aðalnámskrá leikskóla frá 1999 segir að 

börn þurfi vandaðan og fjölbreyttan leikfangakost í samræmi við aldur 

þeirra og þroska. Í leikskólanum á að vera til efniviður til skapandi starfa, 

ýmsar gerðir af verkfærum, kubbar og annað efni til byggingarleikja 

(Menntamálaráðuneytið, 1999). Magne (2003) bendir á að sérstakt 

stærðfræðisvæði á deildinni með margvíslegum efnivið til að byggja, 

teikna, mála, búa til mynstur, flokka hluti eftir stærð, þyngd og formi, 

aðgangur að kubbum og bókum sem innihalda stærðfræðiþrautir og 

stærðfræðiæfingar væri mjög ákjósanlegt (Magne, 2003). En umhverfi 

leikskólans er líklega sjaldan skipulagt á þann hátt þó svo að efniviðurinn 

sé vissulega til staðar. Ef efniviðurinn er vel nýttur og skipulagður má 

flétta hann inn í leik og starf leikskólans og á margvíslegan hátt og tengja 

við stærðfræði. 

Umhverfi leikskólans á að bjóða upp á efnivið sem veitir tækifæri til 

náms og ætti að hafa í huga áhugasvið barnanna þegar það er skipulagt 

með það að markmiði að hvetja þau til að taka þátt í virkum leik. Þó svo 

að það séu ekki nein sérstök svæði tileinkuð stærðfræði er 

leikskólaumhverfinu yfirleitt skipt upp í svæði og má flétta stærðfræðinni 
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inn á öll þau svæði. Svæðin eiga að vera vel skipulögð þannig að börnin 

sjái vel hvað þar er að finna. Til dæmis er á flestum leikskólum svæði til 

myndsköpunar með þar til gerðum efnivið eins og pappír og liti. Þar geta 

börnin sett fram hugmyndir sínar og lausnir á þrautum á myndrænan 

hátt. Bókasafn eða svæði tileinkað bókum og lestri þar sem að börnin 

geta verið í ró og næði, skoðað bækur eða að leikskólakennarinn lesi fyrir 

þau. Við lesturinn efla þau málþroska sinn og leikskólakennarinn getur 

ýtt undir stærðfræðilegan skilning þeirra með því að spyrja um spurninga 

úr sögunni sem tengjast stærðfræði. Svæði fyrir frjálsan leik barnanna á 

að bjóða upp á fjölbreyttan efnivið til dæmis sem tengist heimiliskrók, 

bílaleik og byggingaleik (Seefeldt og Galper, 2000). Í grein Varol og 

Farran (2006) er fjallað um áhrif umhverfis á stærðfræðiþroska barna. 

Þar er einnig bent á að umhverfi skólastofunnar sé skipulagt þannig að 

það takmarki ekki aðgengi barnanna að fjölbreyttum og ögrandi 

stærðfræðiverkefnum. Þá er bæði átt við ytra umhverfi eins og 

uppröðun húsgagna og viðbótarefni til að auka áhuga barnanna og innra 

umhverfi sem kennarinn hefur áhrif á til dæmis skoðanir hans, viðhorf og 

þekking á stærðfræðinni. Þessir þættir geta breytt námsumhverfi 

leikskólans í umhverfi sem stuðlar að aukinni stærðfræðihæfni 

barnanna. Áþreifanlegir hlutir gera námið aðlaðandi og skemmtilegt og 

er áhrifaríkasta leiðin fyrir börn til að læra stærðfræði samkvæmt Varol 

og Farran (2006). Börn vinna mikið með áþreifanlega hluti á hverjum 

degi í leikskólanum. Hlutir eins og kubbar og spil gera börnum kleift að 

þróa myndir af tölum í huga sér og um leið efla talnalæsi sitt. Einnig er 

auðvelt að nota eigin líkama til að læra gildi talna, börnin hafa tvö augu, 

tvö eyru, tvo fætur og svo framvegis. Daglegar athafnir eins og að leggja 

á borð gefa mörg tækifæri til stærðfræðilegra uppgötvana og samræða. 

Þar geta börnin parað saman, flokkað, talið, metið, mælt magn, gert 

áætlun um rými og áttir og leyst þrautir á borð við „hvað þarf mikið vatn 

í könnu fyrir 5 börn“.  

Umhverfið utandyra er framlenging á vel skipulögðu umhverfi 

innandyra og á einnig að vera hvetjandi til leiks og náms. Í útileik leika 

börnin mikið saman og eiga í samskiptum, skiptast á skoðunum og 

útskýra hugmyndir sínar. Umhverfið á að vera þannig skipulagt að það 

veiti börnunum tækifæri til að telja, flokka, raða og vinna með önnur 

stærðfræðileg hugtök á fjölbreyttan hátt. Börn safna oft steinum, 

blómum eða laufblöðum úti og telja þau og flokka. Í sandkassanum þar 

sem börnin moka sér til ánægju getur leikskólakennarinn hvatt þau til að 
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mæla magn og þyngd sandsins sem þau moka. Byggingakrókur veitir 

tækifæri til ýmiskonar rúmfræðilegra tilrauna eins og að reisa hús. 

Börnin þurfa að ákveða formið á húsinu, mæla og finna út hvernig 

spýturnar raðast saman þannig að húsið standi. Úti eru börnin í 

snertingu við samfélagið, þau geta rannsakað og gert tilraunir upp á eigin 

spýtur og skapað sér sjálf reynslu af því (Seefeldt og Galper, 2000). 

Skapa þarf umhverfi sem hvetur börnin til umræðna og spurninga, 

þar sem þau finna til öryggis til að spyrja, deila skoðunum sínum, 

hugmyndum og lausnum auk þess að bregðast við lausnum 

bekkjarfélaganna. Velja þarf stærðfræðiverkefni sem hæfa þroska 

barnanna og auka áhrif umræðna í hópnum. Umhverfið og hlutir í 

umhverfinu hvetja börnin og gera þeim kleift að hugsa um einstök 

hugtök og aðferðir, tengingu þeirra við aðrar stærðfræðihugmyndir og 

samhengi við raunveruleikann. Verkefni sem má vinna í samhengi við 

fleiri verkefnaþætti og hvetja þau til að þróa eigin áætlanir (Varol og 

Farran, 2006). 

Dewey taldi að umhverfi barna í skólanum ætti að vera raunverulegt 

þannig að þau gætu fengist við raunverulegar aðstæður. Efniviður þarf 

að tengjast umhverfinu, hafa þýðingu fyrir þarfir og væntingar barnsins, 

gefa því tækifæri til að láta í ljós áhugamál sín og hugsanir og vera 

þýðingarmikill fyrir nám (Dewey, 1940). Ef umhverfið á að hvetja til 

stærðfræðileikja skiptir máli hvernig efniviður er til staðar og hvaða 

möguleika hann hefur upp á að bjóða. Ef markmiðið er að hvetja til 

stærðfræðináms með því að bjóða börnunum upp á búðarleik í frjálsum 

leik þarf að velja efnivið sem tengist raunverulegri búð eins og 

búðarkassa, vörur til að versla og leikpeninga. Ef börn eiga að læra í 

gegnum reynslu sína þarf umhverfi þeirra að vera vel skipulagt bæði 

innandyra og utandyra þannig að þau fái tækifæri til að:  

 taka þátt í þroskandi og milliliðalausum leikjum, taka 
frumkvæðið, geta valið og tekið ákvarðanir 

 vinna, leika og hafa samskipti við aðra bæði jafnaldra og 
fullorðna 

 nota tungumálið, tala, hlusta, skrifa og lesa bæði sjálf og í 
samskiptum með öðrum 

 upplifa árangur þegar þau öðlast nýja færni 
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 vera ein þannig að þau geti íhugað reynslu sína (Seefeldt og 
Galper, 2000). 

Auðugt stærðfræðiumhverfi, fjölbreyttir kennsluhættir og 

mismunandi nálgun ætti að auka áhuga barnanna á stærðfræði og höfða 

til fleiri barna. Börn eru ólík, með mismunandi áhugasvið og ættu að fá 

tækifæri til að tengja námsefnið við áhugasvið sitt með því að leita eigin 

leiða til lausna í samvinnu við önnur börn og kennara 

(Menntamálaráðuneytið, 2007). Það skiptir máli að börn fái jákvæða 

upplifun af stærðfræði og finni til öryggis í leik með 

stærðfræðiviðfangsefni. 

3.4 Hlutverk leikskólakennara 

Það eru ekki bara stærðfræðikennarar sem þurfa að hafa þekkingu á 

stærðfræðinámi barna. Leikskólakennarar þurfa líka að hafa þekkingu á 

stærðfræðinámi ungra barna, gera sér grein fyrir undirstöðuþáttum 

hennar og stærðfræðilegri hugsun barna til þess að geta skipulagt 

ögrandi námsumhverfi sem hvetur þau til stærðfræðináms og til 

þátttöku í leik og starfi þar sem börnin fá notið hæfileika sinna. Börn eru 

ekki smækkuð mynd af fullorðnum. Þau hugsa öðruvísi, líta sínum augum 

á lífið og tilveruna og gera sér eigin hugmyndir um heiminn í kringum sig. 

Börn nota líka aðrar aðferðir við að læra en fullorðnir, þau sitja ekki og 

lesa og hlusta í sífellri kyrrð og ró. Börn eru forvitin um allt í umhverfi 

sínu og er það eðlislægt að rannsaka hluti. Þau þurfa að fá að skoða, 

reyna sjálf, uppgötva og skilja heiminn á eigin forsendum og leita sjálf 

lausna. Leikskólakennarar þurfa að vera vel meðvitaðir um þessa þætti 

þegar þeir skapa stærðfræðiumhverfi fyrir börnin. Þeir eiga að nýta sér 

efnivið sem er breytilegur og sveigjanlegur, ýta undir forvitni þeirra með 

spurningum og samræðum um efnið og veita þeim tækifæri á að finna 

sínar eigin leiðir til að kynna og ræða hugmyndir sínar (Steffe, 2004). 

Eins og áður hefur verið fjallað um er leikurinn aðalnámsleið barna en 

hann veitir þeim tækifæri til þess að takast á við verkefni á eigin 

forsendum og út frá þeirra áhuga. Hlutverk leikskólakennara er að skapa 

tækifæri fyrir börnin til að ígrunda og dýpka stærðfræðina sem sprettur 

úr daglegu umhverfi þeirra og samræðum auk þess að skipuleggja 

umhverfi sem vekur umhugsun og hvetur til náms (Clements, 2004). Í 

leiknum á leikskólakennarinn að vera nálægur, fylgjast vel með og vera 

tilbúinn til að örva eða taka þátt á forsendum barnanna. Þannig veitir 
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hann þeim öryggi, vekur áhuga þeirra, getur svarað spurningum þeirra, 

frætt þau og þannig ýtt undir nám þeirra (Menntamálaráðuneytið, 

1999). Til að styðja við stærðfræðilega hugsun barna þarf 

leikskólakennarinn að vega og meta hvenær íhlutun frá honum er 

æskileg. Með því að fylgjast með leiknum sér hann á hvaða leið börnin 

eru og lætur þeim annað hvort eftir að glíma sjálf við verkefnið eða 

aðstoða þau og hvetja. Dæmi um íhlutun kennara: Tvö börn hafa byggt 

hvort sína byggingu og eru að þræta um hvor byggingin er stærri. 

Leikskólakennarinn getur aðstoðað börnin með því að benda á að það 

má sjá byggingarnar á ólíkan hátt og að annað þeirra hafi byggt mjög háa 

byggingu en hitt mjög breiða (Sarama og Clements, 2006). 

Dewey taldi hlutverk leikskólakennarans veigamikið í námi barnsins. 

Það er leikskólakennarinn sem skipuleggur umhverfið, velur efnivið, 

leitar eftir áhuga og virkni barnsins til að skapa reynslu sem gagnast því. 

Hann taldi að leikskólakennarinn verði að vera meðvitaður um hvað 

stuðli að áframhaldandi þroska því raunveruleg reynsla mótast af 

umhverfinu. Það er hlutverk leikskólakennarans að nýta það sem best í 

skipulagi sínu og hafa í huga fyrri reynslu barnsins til að byggja á nýja 

reynslu sem kemur barninu sjálfu til góða (Dewey, 2000b). 

Fram hefur komið í kenningu Vygotsky um svæði mögulegs þroska að 

barn geti seinna gert sjálft það sem það getur í dag með aðstoð annarra. 

Vygotsky lagði einnig áherslu á hvernig menningar- og félagslegt 

samhengi hefur áhrif á þróun og þroska barna og hlutverk tungumálsins í 

þróun á óhlutbundinni hugsun þeirra. Hann taldi að tungumál ætti 

upptök sín í félagslegum samskiptum, það er, það verður til í samskiptum 

barnsins við aðra. Mikilvægt er að börn fái reynslu í að tala við aðra um 

hversdaglega reynslu, ekki einungis til að byggja upp þekkingu á 

tungumálinu heldur einnig til að skilja hætti hugsunar og túlka eigin 

reynslu (Pound, 2005). Út frá þessu leggur Vygotsky áherslu á mikilvægi 

hlutverks leikskólakennarans við að leiða börnin í átt að auknum þroska. 

Hann hefur þá skyldu að vísa þeim veginn, leiðrétta, hvetja og styðja auk 

þess að skipuleggja örvandi umverfi og finna krefjandi viðfangsefni svo 

börnin læri og þroskist í gegnum leik, umhverfið og í samskipum við 

félaga og leikskólakennara (Schunk, 2009). 

Rætt hefur verið um mikilvægi þess að leikskólakennarar séu 

meðvitaðir um hvernig hægt sé að þekkja stærðfræðihugmyndir barna í 

leikskólum og að gefa þeim tækifæri til að þróa stærðfræðilega hugsun. Í 
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grein Perry, Dockett og Harley (2007) er fjallað um hugmyndir tengdar 

stærðfræðinni sem hafa verið notaðar til að skipuleggja, athuga, ná fram 

og meta stærðfræðinám ungra barna: 

 stærðfræði sem tæki til lausna (í daglegu lífi) 
(mathematization): er ferli til að skilgreina vandamál, hugtök 
og hugmyndir í raunverulegum aðstæðum og nota 
stærðfræði sem tæki til lausna á vandamálum í leik og starfi 

 tenging (connections): tengja stærðfræðinám við nám á 
öðrum sviðum 

 röksemdaleiðsla (argumentation): að börn fái að rökstyðja 
stærðfræðihugsun sína 

 talnaskilningur og hugarreikningur (number understanding 
and mental computation): skilningur á tölum og aðgerðum og 
að geta notfært sér þann skilning á margvíslegan hátt, meðal 
annars með hugarreikningi 

 algebru rökstuðningur (algebraic reasoning): er bætt við 
vinnu með mynstur og sambönd. Einnig eru notuð hugtök 
eins og jafnt, samhengi, breytileiki og táknmyndir 

 rúmtak og rúmfræðilegur rökstuðningur (spatial and 
geometric reasoning): tengist vinnu með lögun og form, lausn 
vanda og að koma stærðfræði frá sér í myndum og gröfum 

 skilningur á gögnum og líkindum (data and propability sense): 
tölulegar upplýsingar eru oft settar fram í töflum og gröfum. 
Börn þurfa að geta lesið úr þeim á skynsamlegan hátt 

Út frá þessum hugmyndum var unnin tafla sem sameinar 

stærðfræðihugmyndirnar og skilning barna og hugmyndir sem hvetja 

leikskólakennara til að skipuleggja, útfæra og meta störf sín. Lykillinn að 

góðum námsárangri er að leikskólakennarinn nýti sér þekkingu sína á 

uppeldis- og kennslufræði við skipulagningu starfsins og byggi á henni 

við að spyrja börnin spurninga. Spurningarnar og þær aðferðir sem hann 

beitir eiga að tryggja bættan námsárangur barnanna. Í eftirfarandi töflu 

er dæmi um spurningar úr grein Perry, Dockett og Harley (2007). 
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Tafla 1. Dæmi um spurningar fyrir leikskólakennara til að meta verklag sitt 

Námsárangur Stærðfræði sem 

tæki til lausna 

(mathe-

matization) 

Tenging 

(connections) 

Röksemda-

leiðsla 

(argumentation) 

Að börn þroski 

traust og 

sjálfstraust 

Hvernig hvetjum 

við börn til að 

taka áhættu 

þegar þau leita 

að stærðfræði í 

daglegu lífi? 

Hvernig 

hvetjum við 

börn til að 

leika og hafa 

ákveðin 

samskipti við 

þá stærðfræði 

sem þau 

upplifa í lífinu? 

Hvernig 

tækifæri og 

stuðning veitum 

við börnunum 

til að rannsaka 

og reyna þegar 

þau útskýra 

stærðfræði-

hugsun sína? 

 

Þessar spurningarnar eru áskoranir fyrir leikskólakennara til að kanna 

hvað og hvernig þeir gera til að hjálpa börnum að þróa bæði 

stærðfræðilegar hugmyndir sínar og auka skilning. Leikskólakennarar 

þurfa að svara þessum spurningum út frá eigin verklagi. Svörin staðfesta 

svo hvort þeir eru að vinna að þessum markmiðum og gefa til kynna 

hvort meiri virkni þarf til að hjálpa börnum við að þroskast áfram. 

Spurningarnar hvetjaleikskólakennara sem ekki hafa íhugað verklag sitt á 

þessu sviði til að skoða hvernig þeir geti bætt sig og fundið nýjar leiðir í 

starfinu með börnunum (Perry, Dockett og Harley, 2007). Ef hlutverk 

leikskólakennara er skoðað í þessu samhengi í leik barna, þá skiptir máli 

hver þekking hans er, hvaða viðhorf og hugmyndir hann hefur um börn, 

hvort hann horfi til þess að þátttaka barnanna og að þau fáu tækifæri til 

að uppgötva sjálf skipti máli eða hvort hann líti á það sem sitt hlutverk 

að „mennta“ börnin, kenna þeim og sjá um að þau læri fyrirfram gefnar 

staðreyndir. 

Leikskólakennarinn hefur mikil áhrif á nám barna og námsumhverfið 

sem hann skapar þarf að hvetja börnin til náms og örva þau til þátttöku. 

Samkvæmt kenningum Vygotsky um svæði mögulegs þroska þarf 

leikskólakennarinn að meta hvar barnið er statt í þroska og hvort það 

hafi öðlast vissa grunnfærni til að geta bætt við nýrri þekkingu (Schunk, 
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2009). Leikskólakennarinn þarf að þekkja menningarlegan bakgrunn 

barnsins til að skilja hvernig barnið bregst við í daglegu lífi á 

leikskólanum og vera tilbúinn til að svara barninu og ýta undir 

stærðfræðilega hugsun hjá því (Oers, 2010).  

Hlutverk leikskólakennarans í stærðfræðileikjum hugmyndabankans 

er að vera vakandi fyrir því að nýta tækifæri til að ræða eða fjalla um 

stærðfræði í daglegu starfi og leik barnanna. Stærðfræðileikirnir eiga að 

tengjast því samfélagi og menningu sem barnið býr við þannig að það 

geti endurspeglað reynslu sína í leiknum og síðan yfirfært það sem það 

hefur lært yfir í daglegt líf sitt. Í leikjum eins og búðarleik, kubbaleik og 

skapandi starfi er auðvelt að draga slíka mynd upp af samfélaginu. Þar er 

hlutverk leikskólakennarans að koma auga á stærðfræðilega þætti 

leiksins og nota þekkingu sína til að draga þá fram, taka upp þráðinn þar 

sem barnið leggur hann frá sér til dæmis þegar það er að telja, bera 

saman, tengja eða mæla. Þegar barn í leik þylur upp tölur og 

leikskólakennarinn veit að barnið þekkir ekki merkinguna á bak við það 

sem það segir getur hann gripið tækifærið og talið með barninu ýmsa 

hluti. Þannig lærir barnið að tengja saman magn og talnahugtök og 

tölurnar sem það þuldi upp fá nýja merkingu (Oers, 2010). 

3.5 Samantekt 

Kenningar þeirra fræðimanna sem hér hefur verið fjallað um eru 

samhljóma um að börn læri og þroskist fyrir tilstilli reynslu sinnar af 

umhverfinu og í samskiptum við aðra. Leikur er helsta námsleið barna 

þar sem þau fá tækifæri til að takast á við viðfangsefni á eigin forsendum 

og skapa sér sína eigin reynslu og þekkingu með því að rannsaka, prófa 

og uppgötva. Stærðfræðinám í leikskólum ætti því að fara fram í gegnum 

leik og daglegt starf þannig að börnin byggi skilning sinn í gegnum 

reynslu sína og þátttöku í stærðfræðitengdum viðfangsefnum daglegs lífs 

(Sarama og Clements, 2006). 

Bent var á fimm mikilvæga þætti stærðfræðinnar sem Clements 

(2004) telur að þurfi að gefa gaum í leikskóla. Það eru tölur og 

reikniaðgerðir, rúmfræði, mælingar, algebra og greining gagna en einnig 

var fjallað um þrautalausnir og byggingaleiki. Þessir þættir tengjast allir 

hver öðrum og eru mikilvægir í grunnskilningi barna á stærðfræði. 

Námsumhverfið og leikskólakennarinn hafa einnig áhrif á 

stærðfræðiþroska barna. Varol og Farren (2006) bentu á í grein sinni að 
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umhverfið skipti miklu máli fyrir stærðfræðiþroska barna og sögðu að 

umhverfið og hlutir í því ættu að vera hvetjandi og auka áhuga barnanna 

á stærðfræði. Leikskólakennarinn þarf að útvega fjölbreyttan efnivið og 

skapa aðstæður þar sem börn geta notið þess að taka þátt í leik og starfi 

sem reynir á virkni þeirra og færni þar sem þau geta verið óhrædd við að 

skoða og prófa. Hann þarf að vera meðvitaður um þær leiðir sem börnin 

fara í stærðfræðihugsun sinni, vísa þeim veginn og hvetja áfram þannig 

að börnin læri stærðfræði á fjölbreyttan hátt. 

Stærðfræðileikirnir í hugmyndabankanum eru byggður á þeim 

þáttum sem rætt hefur verið um hér að framan. Lögð er áhersla á 

talnaskilning í víðum skilningi í gegnum leik og daglegt starf. Þar er að 

finna hugmyndir þar sem börnin geta fengist við stærðfræðitengd 

viðfangsefni af eigin raun í leik og starfi, skapað sér sína eigin reynslu í 

samvinnu við félagana og undir dyggri leiðsögn leikskólakennarans. 

Hugmyndir sem hvetja börnin áfram til að sjá stærðfræðina í víðara 

samhengi og leiða þau áfram í átt að auknum skilningi sem þau geta nýtt 

sér í framtíðinni. 
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4 Lokaorð 

Markmið mitt með þessari ritgerð er að safna hugmyndum um hvernig 

leikskólakennarar geta nýtt tækifæri í daglegu lífi, leik barna og umhverfi 

þeirra til að hjálpa þeim að efla stærðfræðiskilning sinn. Í því skyni 

safnaði ég saman hugmyndum sem tengja stærðfræði við daglegt starf, 

leik og umhverfi leikskólans í hugmyndabanka. Þar eru kynntar leiðir til 

að auðga leik og námsumhverfi leikskólans og stuðla að stærðfræðinámi 

barna án þess að um beina stærðfræðikennslu sé að ræða. Með 

hugmyndabankanum fylgir fræðileg greinargerð þar sem fjallað er um 

áherslur í námskrám leikskóla á leik og nám barna, stærðfræðinám í 

leikskóla, hlutverk leikskólakennara og umhverfisins. 

Með því að skipuleggja vel útbúið og örvandi umhverfi og vera 

börnunum innan handar leiðir leikskólakennarinn börnin áfram í átt að 

auknum þroska. En góð kennsla er einnig oft tilviljunarkennd og 

óformleg eins og þegar kennarinn grípur tækifærið og leiðir barnið áfram 

þegar eitthvað hefur fangað athygli þess. Þannig aðferðir tengja einnig 

barnið vel við stærðfræði og efla skilning á hugtökum og trú þeirra á 

tilgangi stærðfræðinnar í rökréttu samhengi daglegs lífs (Perry, Dockett 

og Harley, 2007). Til dæmis geta börn tengt tölur við rúmfræði með því 

að telja hliðar á húsum eða með því að mæla lengd gólfmottunnar. Þetta 

hjálpar til og eflir skilning barnsins á hugtökum og trú þess á tilgang 

stærðfræðinnar í rökréttu samhengi daglegs lífs. Hugtök stærðfræðinnar 

hafa áhrif á aðra þætti leikskólastarfsins og ýta undir lestrar- og 

skriftarkunnáttu, þroska tungumálið og bæta við orðaforða. Leikur barna 

er námsleið þar sem þau læra af reynslu og uppgötvunum. 

Leikskólakennarar geta auðgað leik og umhverfi barnanna og þannig 

stutt við stærðfræðiskilning þeirra (Sarama og Clements, 2006). 

Það hefur verið mjög áhugavert að velta fyrir sér hugmyndum um 

hvernig börn læra stærðfræði, mikilvægi leiksins í námi barna og hvernig 

leikskólakennarinn getur stutt börn við stærðfræðinám. Stærðfræðileikir 

gefa börnum góðan grunn þar sem þau geta leikið sér með tölur, flokkun 

og form og þekkja því undirstöðuatriði stærðfræðinnar sem veitir þeim 

styrk í námi. Tölur og reikniaðgerðir eru mikilvægar í daglegu lífi okkar og 

að skilja notkun þeirra er undirstöðuhæfni í okkar háþróaða, 

tæknivædda og upplýsingaháða samfélagi og þannig lykilatriði í 
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stærðfræðilæsi, sem er nú talið jafn mikilvægt og lestrarlæsi (Baroody, 

2004). 

Ég valdi að tengja hugmyndabankann við námssvið leikskólans 

samkvæmt drögum að aðalnámskrá leikskóla frá 2010 því að flestir 

leikskólar starfa eftir aðalnámskrá og ætti því að vera auðvelt að tengja 

þær við daglegt starf í leikskólanum. Ég valdi drög að aðalnámskrá 

leikskóla 2010 vegna þess að það er námskráin sem er að taka gildi mjög 

bráðlega og leikskólar munu starfa eftir henni á næstu árum. Í henni eru 

nokkrar breytingar og þar á meðal á skiptingu námssviðanna en þeim 

hefur verið fækkað úr sex í fjögur. Með því að tengja ritgerðina við drög 

að nýju námskránni finnst mér hugmyndabankinn minn verða líflengri en 

ella. 

Hugmyndabankinn er myndrænn því að myndir segja meira en mörg 

orð og oft auðveldar það starf leikskólakennara og barna. Í 

hugmyndabankanum er stiklað á stóru í stærðfræðileikjum en ég vona 

að þeir og fræðin sem tengjast þeim hvetji leikskólakennara til að halda 

áfram og bæta við nýjum hugmyndum sem auðga námsumhverfi 

leikskólans og stuðli að því að stærðfræðinám verði hluti af daglegu 

starfi barna. 
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1 Inngangur 

Í leikskólanum má stuðla að reynslu og þekkingu barna á stærðfræði á 

margvíslegan hátt án þess að bein stærðfræðikennsla fari fram. Þátttaka 

barna í fjölbreyttu leik- og starfsumhverfi tengt stærðfræði vekur áhuga 

þeirra. Vinna barna og leikir þróast á leikskólaárunum fyrir mismunandi 

reynslu, þau auka skilning sinn og þekkingu jafnt og þétt og þeim verður 

tamt að styðjast við stærðfræðileg hugtök í daglegu starfi. Vinna og 

umræður með áþreifanlega hluti, myndræn gögn, tölur, flokkun, röðun, 

mynstur, hugtök og rúmfræði gera börnum kleift að auka skilning sinn á 

stærðfræði og nota þekkingu sína til að þróa eigin lausnaleiðir og leysa 

einföld verkefni (Menntamálaráðuneytið, 2007). 

Mikilvægt er að börn séu virk í eigin námi, að þau fái tækifæri til að 

auka reynslu sína í samskiptum við aðra og að námsumhverfi sé vandað 

og fjölbreytt og veiti tækifæri til að vinna á fjölbreyttan hátt. Með því að 

gera stærðfræði sýnilega í daglegu starfi og leik barnanna, umhverfi, 

náttúru og menningu má styrkja undirstöður hennar. Til dæmis má efla 

hugtakaskilning á ýmsu er lýtur að fjölda, magni, þyngd, hæð, lengd og 

breidd í hreyfileikjum, byggingarleikjum og myndgerð. Rúmfræði læra 

börnin meðal annars með rannsóknum sínum á umhverfinu sem gefur 

þeim færi á að skapa sín eigin viðfangsefni og leita lausna á þeim. 

Hér á eftir eru hugmyndir að stærðfræðileikjum í daglegu starfi barna 

í leikskólanum. Hugmynd mín að verkefninu kviknaði eftir þátttöku á 

námskeiðunum Stærðfræði fyrir alla og Þróun stærðfræðihugmynda 

ungra barna. Þar kynntist ég þáttum í starfi með leikskólabörnum sem 

ég hafði ekki þekkt mikið áður, stærðfræðinni. Mér fannst þetta mjög 

spennandi viðfangsefni og vann hugmyndaverkefni um stærðfræði með 

börnum ásamt tveimur öðrum. Þetta voru allt einfaldar hugmyndir sem 

við prófuðum í daglegu starfi með börnunum og fannst mér mjög gaman 

að sjá hversu áhugasöm þau voru þegar þau tókust á við stærðfræðina. 

Síðan þá hafa ýmsar hugmyndir bæst í safnið, hugmyndir sem ég hef 

prófað í starfi mínu sem leikskólakennari, fengið í gegnum nám mitt, 

skólaheimsóknir hér á Íslandi og erlendis og frá samstarfsfólki mínu. Ég 

ákvað að útbúa hugmyndabanka þar sem ég gæti haft stærðfræðileikina 

á einum stað og deilt með þeim sem hafa áhuga á og vilja auðga daglegt 

starf barnanna í leikskólanum með stærðfræði. Þetta eru 
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stærðfræðileikir sem auðvelt er að framkvæma og mér fannst mjög 

gaman að sjá hversu áhugasöm börnin voru þegar þau tókust á við þá. 

Hugmyndabankinn er tengdur við námssviðin í drögum að 

aðalnámskrá leikskóla 2010. Námssviðin eru tjáning og samskipti, 

menning og listir, hreyfing og vellíðan og umhverfi og vísindi. Þetta eru 

hugmyndir að stærðfræðileikjum, hvernig má útfæra og nýta efnivið 

leikskólans til að vekja athygli og áhuga barna á stærðfræði og auðga leik 

þeirra og umhverfi. Stærðfræðileikirnir byggja á grunnþáttum 

stærðfræðinnar, tölum, talningu, formum, mynstrum og mælingum. Í 

leikskólanum er lagður grunnur að frekara stærðfræðinámi barna og því 

miklvægt að hún sé fjölbreytt og að börnin kynnist mismunandi 

nálgunum viðfangsefna. Þannig er líklegra að áhugi barnanna á efninu 

vakni og viðhaldist (Menntamálaráðuneytið, 2010). 

Uppbygging hugmyndabankans: sagt er frá viðfangsefninu, hvað gert 

er ráð fyrir að barnið læri og þætti kennarans. Alla stærðfræðileikina má 

útfæra á annan hátt en gerð er tillaga um hér. Þessi banki er engan 

veginn tæmandi og má ávallt leggja inn í hann þegar nýjar hugmyndir 

vakna eða bæta þær hugmyndir sem fyrir eru. 
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2 Stærðfræði- tjáning og samskipti 

Í drögum að aðalnámskrá leikskóla frá 2010 kemur fram að læsi í víðum 

skilningi sé mikilægur þáttur í samskiptum og felur meðal annars í sér að 

geta lesið umhverfi sitt og notað tungumálið á fjölbreyttan hátt. Í 

leikskólanum þurfa börn að fá tækifæri til að tjá sig við mismunandi 

aðstæður, leika sér á skapandi hátt með tungumálið og nýta það til að 

afla upplýsinga, rannsaka og deila hugmyndum sínum 

(Menntamálaráðuneytið, 2010). Í námskránni frá 1999 segir að leggja 

skuli áherslu á málrækt með samtölum og krefjandi spurningum, hvetja 

barnið til að spyrja, segja frá og færa rök fyrir máli sínu. Einnig að barnið 

kynnist hugtökum sem tengjast stað, stærð og tíma í daglegu lífi þannig 

að það læri að skilja tímaröð, tímahugtök og orð yfir þau, og hugtök er 

lúta að magni, fjölda, þyngd, hæð og breidd. Í leik, daglegu starfi og 

samskiptum við umhverfið eflist þessi hugtakaskilningur barnanna 

(Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Stærðfræði hefur áhrif á málþroska barna og ýta hugtök hennar 

meðal annars undir lestur og skrift en flest góð stærðfræðiviðfangsefni 

þroska tungumálið og bæta við orðaforða (Sarama og Clements, 2006). 

Til að leysa stærðfræðidæmi verða börn að skilja að tungumálið er notað 

til að tala um tölur og verður leið þeirra til að tjá talnaskilning sem er 

undirstaða stærðfræðinámsins. Í allri stærðfræði þarf að beita 

rökhugsun sem hægt er að æfa í daglegu tali við barnið. Fullorðnir þurfa 

að skilja hvernig barnið hugsar og barnið þarf þjálfun í að tjá hugsanir 

sínar munnlega og skriflega (Griffen, 2004). 
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Samtöl 

Samtöl hvetja börn til umræðna 

•markmiðið er að börnin segi 

frá atburðum og öðru sem því er 

hugleikið og geti fært rök fyrir 

máli sínu 

•kennari þarf að nota opnar 

spurningar þar sem svarið krefst 

íhugunar, örvar gagnrýna hugsun og 

veltir upp öðrum spurningum 

Leikur með dýr 

Leikur með dýr gefur tækifæri til 

umræðna, kynnast hugtökum og 

þrautalausna 

•markmiðið er að börnin efli 

talnaskilning sinn, þekki hugtök 

eins og líkur, ólíkur, lítill, stór, 

minni, stærri, hærri, lægri, næst 

minnstur, næst stærstur, öll, 

engin, mörg, fá, fleiri, færri, 

nokkur, jafn mörg og geti leyst einfaldar þrautir í umræðum og leik 

•kennari ræðir við börnin í leiknum, notar opnar spurningar og 

hugtök sem tengjast markmiðunum og leggur fyrir einfaldar þrautir 

 umræður um hvaða dýr eru lík, hvernig eru dýrin ólík? 

 telja dýrin, flokka þau og raða þeim upp í hópa til dæmis eftir 
tegund, kyni, stærð eða lit 

 samlagning: ég á tvö dýr og þú gefur mér eitt dýr. Hvað á ég þá 
mörg dýr samtals? 

 frádráttur: ég á þrjú dýr og gef þér eitt. Hvað á ég þá mörg eftir? 

 margföldun: raðaðu dýrum í þrjár raðir, settu þrjú dýr í hverja, 
röð. Hvað eru dýrin mörg samtals? 

 deiling: finndu tíu dýr og skiptu þeim jafnt á milli okkar 
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Minnisleikur 

Leikir þar sem börnin þurfa að 

taka eftir og muna krefjast 

einbeitingar og athygli 

•markmiðið er að börnin auki 
athygli, eftirtekt og minni 

•kennari útvegar efnivið og 

tækifæri til leikja 

 setur nokkra hluti á borð, öll börnin sjá hlutina í smá stund. 
Kennari setur teppi yfir hlutina og fjarlægir einn hlut án þess að 
börnin sjái. Teppið er tekið af hlutunum og börnin eiga að segja 
hvaða hlutur var tekinn í burtu 

 

 

Lausnaleiðir 

Mismunandi lausnaleiðir veita börnunum 

tækifæri til að útskýra lausnir sínar á 

þann hátt sem þeim hentar 

•markmiðið er að börnin þjálfist í að 

nota fjölbreyttar leiðir og efnivið til að 

koma þekkingu sinni og lausnum til skila 

•kennari veitir aðgang að fjölbreyttum 

hjálpartækjum eins og kubbum, 

talnagrindum, teningum, tölum, blöðum 

og skriffærum 

 þraut: skiptu átta appelsínum á milli fjögurra barna. Hvað fær 
hvert barn margar appelsínur? Börnin geta teiknað og skráð 
þekkingu sína, útskýrt hana í orðum eða notað kubba sér til 
hjálpar  
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Talnagrind 

Leikur með talnagrind veitir 

tækifæri til talningar og að leysa 

þrautir 

•markmiðið er að börnin efli 

talnaskilning sinn, læri að telja 

einingar og tugi og átti sig á 

uppbyggingu talnagrindarinnar 

•kennari útvegar efnivið og 

ræðir við börnin um talningu 

 kennari biður börnin um að leysa einfaldar talningaþrautir eins og 
að telja 5 og 5 saman og 10 og 10 saman 

 

 

Tölustafir 

Að hafa tölustafi sýnilega í 

umhverfinu gefur tækifæri til 

talningar og umræðna um 

tölur 

•markmiðið er að börnin 

þekki tölustafina og læri að 

telja 

•kennari útbýr töflu með 

tölustöfum á og hvetur börnin til 

umræðna um þær 

 hér er dæmi þar sem kennari setur upp tölustafi frá 1 – 100. Í 
hverri láréttri röð eru tíu einingar eða einn tugur, lóðrétt í hverri 
röð er hægt að telja á tug. Þannig kynnast börnin uppbyggingu 
tugakerfisins. 
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Tölur og hlutir 

Að hafa tölur og fjölda sýnilegt í 

umhverfinu veitir tækifæri til 

umræðna og skilnings á tölum og 

fjölda  

•markmiðið er að börnin 

þekki tölustafina og geti tengt 

ákveðinn fjölda í umhverfi sínu 

við réttan tölustaf. Að börnin 

skilji að á bak við tölustafinn 3 eru 

þrír hlutir 

 hér er dæmi þar sem kennari setur upp tölustafi frá 1 til 10 og 
réttan fjölda við hvern tölustaf. Þetta er sett upp í súluritaformi 
þannig að börnin sjái að fjöldinn eykst þegar talan hækkar 

 

 

Einingakerfi 

Leikur að talningu á einingum, tugum og 

hundruðum gefur tækifæri til að skilja 

uppbyggingu talnakerfisins 

•markmiðið er að börnin efli skilning 

sinn á tölustöfunum, geti raðað þeim 

upp í rétta röð og sjái út mynstur og 

reglu í uppröðuninni 

•kennari útbýr spjöld með 

tölustöfum; einingum frá 1-9, tugum frá 

10-90 og hundruðum frá 100-900 

 hér er dæmi þar sem börnin raða spjöldunum upp í rétta röð og 
sjá út reglu lárétt  
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Mælingar 

Með mælingum kynnast börnin 

mismunandi þyngd hluta og 

tengdum hugtökum 

•markmiðið er að börnin efli 

skilning sinn á mælingum á 

þyngd, læri að mæla þyngd og 

skilji hugtök eins og þungur, 

léttur, meira, minna 

•kennari útvegar vigt og efni til að mæla 

 þátttaka í bakstri eða leirgerð veitir tækifæri til að mæla hráefnið 
og umræðna við börnin um hugtök er tengjast mælingum á þyngd 

 

Dagatal 

Dagatal með afmælisdögum og 

fæðingarári barnanna hvetur til 

umræðna og skilnings á aldri 

•markmiðið er að börnin þekki 

mánuðina, viti hvenær þau eiga 

afmæli, geri sér grein fyrir aldri og 

kynnist orðum eins og ungur og 

gamall 

•kennari útbýr dagatal með mánuðum og afmælisdögum barnanna 

og hefur sýnilegt í umhverfinu. Hann hvetur börnin til umræðna um 

afmælisdaga, mánuði, ár og aldur 

 hér er dæmi um 
afmælisdagatal með myndum af 
börnunum. Mismunandi lituð form 
eru notuð í gerð þess sem hvetur 
til umræðna um ólík form og liti 

 önnur útgáfa af 
afmælisdagatali sem er sett upp í 
súluriti 
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Bækur og sögulestur 

Bækur, sögur og ævintýri má nota 

til að efla málþroska, skilning og 

stærðfræði með leik og 

málörvun 

•dæmi: kennari les söguna 

um geiturnar þrjár og setur 

fram stærðfræðiþrautir: „Einu 

sinni voru þrjár geitur. Það voru 

geitapabbi, geitamamma og litli 

kiðlingurinn.“ 

-kennari spyr: „hvað voru 

geiturnar margar“? 

„Litli kiðlingurinn fór yfir 

brúna að bíta gras...” 

-kennarinn spyr: „hvert fór 

kiðlingurinn“? 

-kennari spyr: „hvað voru þá 

margar geitur eftir“? 

„Geitamamma vildi líka fara 

yfir brúna að bíta gras og gerði 

það...”  

-kennarinn spyr: „hvert fór 

geitamamma”? 

-kennari spyr: „hvað voru þá 

margar geitur eftir”? 

„Nú vildi geitapabbi líka fara yfir 

brúna og hann gerði það.“ 

-kennarinn spyr: „hvert fór 

geitapabbi“? 

-kennari spyr: „hvað voru þá 

margar geitur eftir“? 

-kennari spyr: „hvað eru þá 

margar geitur búnar að fara yfir brúna“? 

„Köttur úti í mýri, setti upp á sér stýri, úti er ævintýri“ 
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Leir 

Leikur með leir eykur skilning á 

rúmfræði, formum og hugtökum 

tengdum henni 

•markmiðið er að börnin 

kynnist hugtökum sem tengjast 

rúmfræði og formum eins og 

magn, þyngd, meira, minna, lítill, 

stór, þungur, léttur, við hliðina, 

ofan á, undir, fyrir framan, fyrir aftan, 

þunnur, þykkur, harður og mjúkur  

•kennari útvegar efnivið og skapar umræður sem ýta undir skilning 

 kennari skapar umræður og biður börnin að búa til form úr 
leirnum, búa til litla og stóra hluti, finna hvor hluturinn er þyngri, 
raða þeim ofaná hvern annan og við hliðina á hvor öðrum 

 fleiri dæmi um efnivið sem má vinna með á svipaðan hátt er vatn, 
sandur og kubbar  

 

Leggja á borð 

Með þátttöku í daglegu starfi 

eins og að leggja á borð má örva 

börn til að telja 

•markmiðið er að börnin efli 

talnaskilning sinn 

•kennari veitir börnunum 

tækifæri til að taka þátt í 

daglegum störfum 

 barnið þarf að telja hversu margir sitji við borðið og finna út hvað 
þarf þá að leggja marga diska, glös og hnífapör á borðið  
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Tugabrot 

Að fást við tugabrot og 

deilingu eflir skilning  á því að 

skipta einum hlut niður í fleiri 

einingar 

•markmiðið er að börnin 

skilji og læri um tugabrot og 

deilingu með umræðum um að 

skipta á milli og hvernig hægt er 

að skipta einum hlut í fleiri hluti. 

Að börnin kynnist hugtökunum að 

skipta á milli, heill, hálfur, einn 

þriðji og einn fjórði 

•kennari getur nýtt sér 

daglegar aðstæður til dæmis við 

matarborðið til umræðna um 

tugabrot og deilingu  

 kennari spyr: „hér er 
ein heil appelsína. Getum við 

skipt henni í fleiri hluta? Hvernig 

getum við skipt henni í fleiri 
hluta?“ 

 hvað gerist ef við 
skerum hana í tvennt? Hvað 
fáum við marga hluta ef við 
skerum hana í tvennt? Hvað 
getum við skipt henni á milli 
margra barna þannig að allir fái 
appelsínubita? 

 kennari segir: „hér erum við með tvær hálfar 
appelsínur. Getum við skipt þeim fleiri hluta? Hvernig getum við 
skipt þeim í fleiri hluta? Hvað fáum við þá marga hluta? Hvað geta 
mörg börn fengið appelsínubita?“ 
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Spil 

Það er góð skemmtun að spila og börnin læra í samskiptum við aðra 

þegar þau spila. Til er mikið af spilum og verða tekin dæmi um nokkur 

þeirra hér 

•markmiðið með því að spila er að börnin þjálfist í að vinna saman, 

skiptast á, fara eftir reglum og beita rökhugsun. Að þau efli málþroska, 

talna- og hugtakaskilning, þekki tölustafi, fjölda, form og liti  

•kennari þarf að finna spil sem reyna á þessa þætti og örva börnin til 

að vinna saman og styðja hvert annað við námið 

 

 spilastokk er hægt að 
nota til að spila einföld spil eins 
og Veiðimann þar sem börnin 
þurfa að spyrja, telja og flokka. 
Þau læra sortirnar, tölustafina, 
hugtök og reglur spilsins 

 

 

 í teningaspili æfa börnin 
sig í að nota tening, skiptast á og 
fara eftir reglum. Talnaskilningur 
þeirra styrkist þegar þau telja og 
færa peðið um jafn marga reiti 
og doppurnar á teningnum sýna 
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Hér eru dæmi af spilum með röðum og dálkum þar sem börnin þurfa að 

setja rétta mynd á réttan stað eftir fyrirmælum sem eru gefin í efstu röð 

og fremsta dálki spilaspjaldsins. Börnin velja spjald og finna út hvar á að 

staðsetja það á spjaldinu með því að skoða þær upplýsingar sem eru 

gefnar  

 hér þurfa börnin að 
finna rétt form eftir fyrirmælum 
í fremsta dálki og rétta litaröð 
eftir efstu röð til að geta lagt 
spjaldið á réttan stað á 
spilaborðinu 

 

 

 hér þurfa börnin að telja 
hringina á spjaldinu og þekkja 
litina á þeim. Það þarf að finna 
réttan fjölda af hringjum í sama 
lit samkvæmt efstu röð og 
fremsta dálki til að geta sett 
spjaldið á réttan stað á 

spilaborðinu 

 

  hér þarf að horfa á 
samsetningu formanna og 
finna spjald með formi úr efstu 
röð og fremsta dálki til að geta 
lagt það á réttan stað á 
spilaborðinu 
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 spil með formum, litum 
og teningum þar sem börnin 
þurfa að fara eftir reglum og 
setja form í rétta röð og í 
réttan dálk. Börnin læra heitin 
á formunum, litina og að nota 
teninga 

 

 minnisspil með 
formum og litum sem efla 
rökhugsun og skynjun. Hér eru 
formin í þrívídd þannig að 
börnin geta handfjatlað þau. 
Hægt er að breyta 
uppröðuninni á spilinu 

 

 minnisspil með átta 
möguleikum sem eflir rökhugsun 
og hugtök. Unnið er með 
hugtök, liti, form, tölustafi og 
ákveðinn fjölda sem tengist 
þeim 

 

 spil með tölustöfum, 
stærðfræðitáknum og hringjum 
í mismunandi litum. Hér geta 
börnin flokkað, talið og sett upp 
stærðfræðidæmi 
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Búðaleikur 

Í búðaleik þjálfast talna-

skilningur barna og þau læra í 

samskiptum við hvert annað  

•markmiðið er að börnin 

skilji þá athöfn að fara í búð og 

kaupa vörur og að tölur eru 

notaðar til að segja til um hvað 

varan kostar. Að þau læri um 

tölur og fjölda, að skiptast á, fara 

eftir reglum og um hugtök eins og meira, minna, samtals og afgangur 

•kennarinn skapar aðstæður fyrir búðaleik og ýtir undir umræður 

barnanna í leiknum með opnum spurningum 

 spyrja hvað hlutirnir kosta, hvað þurfi að borga mikið samtals og 
hvað það sé mikill afgangur  

 

Bílaleikur 

Í bílaleik má læra margt sem 

tengist daglegu lífi 

•markmiðið er að börnin læri 

og þjálfist í hugtökum eins og 

stoppa, bíða, halda áfram, hægri, 

vinstri, hratt, hægt, beint og 

beygja. Einnig um form og 

umferðarreglur 

•kennarinn skapar aðstæður fyrir bílaleik og ýtir undir umræður í 

leiknum með opnum spurningum 

 spyrja börnin hvert þau séu að fara, hvernig þau komast á 
ákveðinn stað, í hvaða átt þarf að fara og fleira 

 spyrja um form eins og til dæmis hvernig dekkin á bílnum séu í 
laginu, hvað myndi gerast ef þau væru ferhyrningslaga?  
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Speglun 

Speglar bjóða upp á margvíslega 

möguleika tengda speglun og 

þrívídd 

•markmiðið er að börnin 

þjálfist í rökhugsun, átti sig á 

speglun, skilji hvernig mynstur 

speglast og á eiginleikum tví- og 

þrívíðraforma 

•kennari útvegar spegla og efnivið til að skoða í speglinum 

 börnin geta skoðað mismunandi form og mynstur í speglinum 

 börnin nota kubba þar sem þau byggja form eftir mismunandi 
erfiðum fyrirmyndum 

 

 

 

Form 

Leikur með form eykur þekkingu 

á þeim 

•markmiðið er að börnin 

þekki helstu form eins og hring, 

ferhyrning og þríhyrning 

•kennari útvegar efnivið 

 

 börnin leika með mismunandi form sem má flokka, raða saman og 
búa til mismunandi mynstur og myndir 
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Kubbar 

Kubba má tengja við tölur á margvíslegan 

hátt. Hér er dæmi um kubba í teimur litum 

sem búið er að raða í raðir eftir fjölda; 

byrjar á einum í fyrstu röð og endar á tíu í 

tíundu röð 

•markmiðið er að börnin efli 

talnaskilning, æfi sig í að telja, tengja 

saman tölur og fjölda og skilji þannig 

uppröðun talnakerfisins frá 1 til 10 

•kennarinn útvegar efnivið og ýtir undir 

umræður um tölur og fjölda 

 þrautalausnir sem tengjast samlagningu eins og að spyrja hvað er 
3+8? 

 biðja börnin um að telja oddatölur (bláu kubbana) og sléttar tölur 
(rauðu kubbana) 

Byggingaleikir 

Byggingaleikir og kubbar eru 

endalaus uppspretta af leik og 

umræðum um tölur, form og 

hugtök 

•markmiðið er að börnin læri 

um talningu, stærð, lengd, fjölda, 

rými og þyngd. Skilji hugtök eins 

og langur, stuttur, lítill, stór, mjór, 

breiður, hár, lágur, stærri en, minni 

en, helmingi minni, tvöfalt stærri, fáir, margir, fleiri en, færri en, jafn  

margir, fyrir ofan, fyrir neðan, við hliðana á. Þekki form eins og ferningur, 

ferhyrningur, þríhyrningur, hringur, sívalingur, bogi og geti leyst einfaldar 

þrautir 

•kennari útvegar efnivið og skapar aðstæður til kubbaleikja. Hann ýtir 

undir nám barnanna með umræðum og þrautum á margvíslegan hátt 

 í gönguferðum má skoða byggingar og velta þeim fyrir sér, taka 
myndir af þeim og byggja þær úr kubbunum þegar heim er komið 
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 talning: tölustafir á 
spjöldum þar sem börnin eiga 
að setja réttan fjölda af 
kubbum saman í stafla  

 samlagningardæmi á 
spjaldi sem börnin eiga að 
leysa, til dæmis með því að búa 
til tvo stafla með réttum fjölda 
kubba eins og tölurnar á 
spjaldinu segja til um. Telja 

heildarfjöldakubbanna og 
leysa dæmið. Umræður um 
samlagningu 

 þrautalausnir þar sem 
börnin eiga til dæmis að finna 
helminginn af lengsta kubb, ¼ 
af lengsta kubb, ⅛ af lengsta 
kubb 

 þrautalausnir þar sem 
börnin þurfa að finna út hvað 
þarf marga kubba af minnstu 

stærð til að búa til jafn stóran kubb og 
lengsta kubbinn 

 mælingar þar sem byggingar 
barnanna eru mældar til að vita hvað 
þær eru háar, langar eða breiðar 

 börnin byggja byggingar þar sem 
þau nota speglun með því að gera eins báðum megin 

 börnin raða kubbunum í ýmiskonar mynstur í byggingum sínum 
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Tafla 2. Yfirlit yfir stærðfræðileiki og stærðfræðilegt inntak þeirra 

 

  

Tölur og 

aðgerðir Rúmfræði Mælingar 

Greining 

gagna 

Þrauta- 

lausnir 

Samtöl x x x x x 

Leikur með 

dýr x   x   x 

Minnisleikur         x 

Lausnaleiðir x     x  x 

Talnagrind x       x 

Tölustafir x       x 

Tölur og 

hlutir x       x 

Einingakerfi x       x 

Mælingar x   x x  x 

Dagatal x x X   x 

Bækur og 

sögulestur x     x  x 

Leir x x x    x 

Leggja á borð x x X   x 

Tugabrot x   x    x 

Spil x x     x 

Búðaleikur x x X x x 

Bílaleikur x x X x x 

Speglun x x x   x 

Form x x x   x 

Byggingaleikir x x x   x 
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3 Stærðfræði – menning og listir 

Í drögum að aðalnámskrá leikskóla frá 2010 er talað um barnamenningu 

og að hún sé samofin öllu starfi leikskólans. Sköpun er einn af 

mikilvægum þáttum náms, leiks og þroska barna og á umhverfi 

leikskólans að örva og styðja við sköpunarkraft þeirra. Börnin eiga að fá 

tækifæri til að tjá upplifun sína og ímyndun, fá að upplifa tjáningarmátt 

skapandi starfs, kanna og vinna með margvíslegan efnivið á eigin 

forsendum, kynnast eðli hans og eigindum og gera tilraunir 

(Menntamálaráðuneytið, 2010).  

Í sköpunarstarfi þroskast einbeiting barna og þau æfast stig af stigi 

við að leysa flóknari verkefni auk þess sem þau læra að miðla 

hugmyndum sínum og tilfinningum með myndum og táknum 

(Menntamálaráðuneytið, 1999). Þau geta eflt skilning sinn á stærðfræði 

á fjölbreyttan hátt. Þau læra um liti, litablöndun og um eðli ólíkra efna 

eins og málningu, fingramálningu, liti, klessuliti, perlur, þrykk, ull, leir og 

sand. Þau læra að þekkja form eins og ferhyrning, þríhyrning, hring og 

um hugtök eins og stór, lítill, þungur, léttur, harður og mjúkur. Þau æfast 

í að nota myndsköpun við skráningu, talningu og að skrifa tölustafi. 

Börnin eiga að fá tækifæri til að skapa og tjá upplifun sína í tónlist og 

söng (Menntamálaráðuneytið, 1999, 2010). Tónlist inniheldur takt, 

rytma, styrkleika, laglínu og samhljóm af grunnþáttum stærðfræðilegra 

hugtaka eins og styrk, rúmtak, röðun, talningu, mynstur, samræmingu og 

endurtekningu. Börnin læra að hreyfa sig, slá og klappa í takt við 

tónlistina. Þau læra um mismunandi tónhæð, blæ, rytma, styrk og laglínu 

í gegnum hlustun og söng auk þess að kynnast fjölbreyttum söngtextum, 

tónverkum og mismunandi hljóðfærum  (Geist og Geist, 2008).  

Tæknina á að nýta með börnunum og þar á meðal að kynnast tölvu 

og læra að nota hana á sinn hátt. Velja þarf forrit sem krefjast hugsunar, 

sjálfstæðra vinnubragða, efla stærðfræðilega hugsun og eru gagnvirkir 

þannig að börnin fá að vita hvort þau eru að gera rétt eða rangt. Einnig 

læra börnin samvinnu þar sem þau eru að hjálpa hvert öðru og deila 

reynslu sinni (Menntamálaráðuneytið, 1999, Sarama og Clements, 2006). 

Leikskólakennarar eiga að skapa leiðir sem hvetja börnin til 

sjálfstæðra vinnubragða, skapandi hugsunar og gera þeim kleift að skoða 

efnið frá ólíkum hliðum (Menntamálaráðuneytið, 2010).  
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Myndsköpun 

Myndsköpun og stærðfræði má 

tengja saman á margan hátt, til 

dæmis við skráningu lausna, 

skrifa tölustafi, búa til form og 

litablöndun 

•markmiðið er að börnin 

þjálfist í að tjá þekkingu sína á 

stærðfræði í gegnum 

myndverk sín, til dæmis fjölda, og geti 

meðal annars teiknað mynstur, form, línur og tölustafi  

•kennari þarf að gefa 

börnunum góðan aðgang að 

pappír, skriffærum, litum og 

málningu til að teikna, lita og 

skrifa og veita þeim fjölbreytt 

tækifæri til myndsköpunar. Hann 

þarf einnig að vera vakandi fyrir 

tækifærum  í umhverfinu sem 

gætu orðið kveikja að 

myndverkum barnanna 

 

Perlur 

Þegar börn raða perlum á spjald 

þjálfast fínhreyfingar þeirra auk 

þess sem þau vinna með 

mynsturgerð og þjálfast í talningu 

•markmiðið er að börnin 

þjálfist í að búa til form og 

mynstur, spegla myndir og 

mynstur og telja og flokka 

•kennarinn útvegar börnunum 

efnivið og ýtir undir skilning með 

umræðum um form, mynstur og flokkun  
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Form og mynstur 

Form og mynstur má búa til á margvíslegan hátt úr ólíkum efnivið 

•markmiðið er að börnin þjálfist í að búa til og þekki mynstur, form 

og tölustafi, læri um liti og litablöndum og hugtök eins og létt, þungt, 

þurrt, blautt, stórt, lítið, þunnt og þykkt  

•kennarinn útvegar efnivið til að vinna með og hvetur börnin til 

myndsköpunar og umræðna um þau og efniviðinn 

 ullarþæfing býður upp 
á marga möguleika í verki og 
umræðum eins og að búa til 
form og mynstur. Kennari ýtir 
undir hugtakaskilning með 
spurningum eins og „getur þú 
búið til stóra kúlu?“, „hvernig 
getur þú búið til hús úr ullinni“? 

 

 sand má nota 
innandyra sem utan. Hér er 
dæmi um sand í bakka með 
hvítum botni og börnin nota 
fingurnar til að búa til 
myndverk. Þetta má einnig 
gera úti í sandkassanum og í 
sand á gangstéttinni 

 

 úti í náttúrunni má 
finna ýmis mynstur og form 
sem gaman er að teikna. Í 
gönguferðum má hafa með 
sér pappír og lím og börnin 
gera myndverk um leið og 
þau sjá áhugavert efni og 
nota til þess efni sem er í 
umhverfinu t.d. sand 
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 í snjóinn má búa til ýmsar 
myndir, mynstur og form. Málningu 
þynnta með vatni (í brúsa) má nota 
til að skýra útlínur myndarinnar 

 

 myndir úr formum þar sem 
börnin hafa pappír í laginu eins og 
ferhyrningur, þríhyrningur eða 
hringur. Á pappírinn líma þau svo 
litla ferhyrninga, þríhyrninga og 
hringi 

 

 þrykkmyndir þar sem 
börnin skipta blaðinu í tvennt, 
mála á annan helminginn, brjóta 
blaðið saman og þrýsta vel á. 
Taka blaðið í sundur og sjá 
hvernig myndin hefur speglast á 
auða helminginn 

 

 börnin búa til stimpla 
og stimpla ýmis ólík mynstur 
og form á blað 

 

 klippimynd 
þar sem börnin brjóta 
blað margfalt saman 
og klippa í kantana á 
því. Þegar það er tekið 
í sundur kemur fram 
mynstur 
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Teningar 

Teninga má nota á marga vegu en 

leikur með þá efla meðal annars 

talnaskilning 

•markmiðið er að börnin 

þjálfist í talningu, nota teninga 

leggja saman tvær tölur og búa til 

mynstur 

•kennari útvegar efnivið og ýtir 

undir skilning barnanna með umræðum 

 kasta einum teningi og þræða jafn margar perlur á bandið og 
teningurinn sýnir 

 kasta tveimur teningum, leggja tölurnar saman og þræða 
jafnmargar perlur á bandið og talan segir til um 

 kennari biður börnin að búa til mynstur úr perlunum 

 kennari ræðir við börnin um lausnaleiðir þeirra á 

samlagningardæmunum 

Talnalínur 

Talnalínur veita börnunum tækifæri til að 

telja, tengja saman tölur og fjölda auk 

umræðna og íhugunar 

•markmiðið er að börnin læri að telja og 

auki skilning sinn á uppbyggingu 

margföldunartöflunnar 

•kennarinn hvetur til umræðna um tölur 

og fjölda 

 börnin búa til talnalínu með því að þræða perlur á band. Á hverju 
bandi eru jafnmargar perlur og eru í margföldunartöflunni. Til 
dæmis 4x taflan: þræða 4 perlur í sama lit, mynda smá bil með 
öðrum lit eða annarri tegund af perlu, þræða 4 perlur í viðbót, bil, 
4 perlur, bil, 4 perlur þangað til að það eru komnar 16 perlur í 
heildina. Þá eru komnar 4 x 4 perlur á línuna 
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Pappírsbrot 

Marga skemmtilega hluti er hægt 

að búa til með því að brjóta saman 

pappír auk þess sem það eykur 

skilning á formum 

•markmiðið er að börnin skilji 

að hægt er að búa til mismunandi 

form með því að brjóta saman 

pappír og að það geti breytt formi 

blaðs svo að til verði nýr hlutur, til 

dæmis bátur, hattur og flugvél. Einnig að þau þekki hugtök eins og að 

brjóta saman í tvennt og þrennt, ferhyrningur og þríhyrningur 

•kennari útvegar efnivið og ræðir við börnin um mismunandi form 

 börnin gera tilraunir á því hvernig pappírinn breytist þegar hann er 
brotinn saman 

 barnið brýtur saman blað í ferning og lærir að hann hefur fjórar 
hliðar jafn langar, ef það brýtur blaðið saman í rétthyrning kemst 
það að því að hann hefur tvær og tvær hliðar jafn langar 

 

Söngur 

Þegar börn syngja, fara með þulur 

og taka þátt í söng og söngleikjum 

æfa þau talningu, þjálfa takt, 

rytma og samhæfingu 

•markmiðið er að börnin læri 

um tölur, að finna takt og rytma í 

gegnum söng og þulur 

•kennarinn skapar aðstæður 

þar sem hann getur kennt börnunum 

einföld lög og þulur sem innihalda tölur og að slá takt og rytma 
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 „punktur, punktur, komma, strik, þetta er hann Óli prik“. Börnin 
syngja og teikna um leið með fingrinum út í loftið 

 fingratalning: „einn lítill, tveir litlir, þrír litlir fingur“. Börnin syngja 
og sýna jafn marga fingur um leið og sungið er 

 fílaleiðangur: „einn fíll lagði af stað í leiðangur...“. Börnin leika 
með. Eitt barn byrjar og svo bætist í röðina eftir því sem lagið segir 
til um 

 „hver stal kökunni úr krúsinni í gær“. Í þessari þulu þurfa börnin að 
halda takti með því að klappa á lærin og hendur til skiptis um leið 
og þau fara með þuluna 

 dæmi um hvernig má nýta þuluform og takt í tiltekt: kennari segir 
„taktu fjóra rauða kubba“ og klappar saman lófunum og slær 
taktinn um leið 

Hljóðfæri 

Fjölbreytt úrval af hljóðfærum í tónlist með börnum vekja áhuga og gleði 

hjá þeim auk þess að ýta undir skilning á takti og rytma 

•markmiðið er að börnin noti 

hljóðfæri til að læra og auka 

skilning á talningu, takti, rytma og 

styrk. Læri um form og hugtök 

eins og hratt, hægt, oft, sjaldan, 

jafn oft, laust, fast, veikt og sterkt. 

Einnig að nota hljóðfærin til að 

spila undir söng 

•kennari útvegar hljóðfæri og 

skapar aðstæður til að spila tónlist 

 kennari biður börnin um 
að slá tónstöfunum ákveðið oft 
saman, kennari slær tónstöfunum 
saman og biður börnin um að slá 
tvisvar sinnum oftar, einu sinni 
sjaldnar eða jafn oft og hann 

gerði 
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 með því að spila á 
hristur og þríhorn má finna 
mismunandi styrk með því að slá 
laust - veikt eða fast – sterkt, 
einnig til að spila undir söng 

 kennarinn slær á trommu, 

börnin telja hversu oft hann slær 

á trommuna og slá jafn oft. 

Kennari biður börnin um að slá 

laust eða fast á trommuna 

 

 

 

 

 

Tónverk 

Til eru mörg tónverk sem gaman 

er að hlusta á með börnunum 

•markmiðið er að börnin 

þjálfist í að hlusta eftir takti, 

rytma og tónhæð, nota talningu, 

flokkun og skráningu eftir 

hlustun og skilji hugtök eins og 

hratt, hægt, veikt og sterkt 

•kennari útvegar hlustunarefni, 

skapar aðstæður fyrir hlustun og hreyfingu og efnivið eins og pappír, 

skriffæri og liti 

 til dæmis ef hlustað er á Karnival dýranna getur kennarinn beðið 
börnin um að skrá niður dýrin um leið og þau koma fram eftir eigin 
leiðum á pappír. Síðar má telja og flokka dýrin og athuga hvað þau 
voru mörg og af hvað tegund 

 börnin hreyfa sig í takt við tónlistina, hlusta eftir því hvort hún sé 
hröð eða hæg, veik eða sterk og hreyfa sig í samræmi við það 
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Telja hljóð 

Æfa má talningu með því að telja 

hljóð 

•markmiðið er að börnin þjálfi 

hlustun og skynjun og geti 

framkvæmt athöfn eftir 

fyrirmælum hljóðs 

•kennarinn skapar aðstæður til 

hlustunar og leikja 

 kennari slær með penna undir borðplötuna þannig að barnið sjái 
ekki. Barnið telur hversu oft það heyrir hljóðið 

 kennari klappar saman höndunum án þess að börnin sjái, þau telja 
hversu oft þau heyra hljóðið og framkvæma athöfn eins og að 
hoppa, jafn oft og klöppin voru 

 

 

Tónlist og hreyfing 

Tónlist og hreyfing veita tækifæri 

til leiks, hreyfingar, finna takt og 

rytma 

•markmiðið er að börnin læri 

að hreyfa sig í takt við tónlist, finni 

fyrir mismunandi takti og tónum  

•kennari útvegar fjölbreyttan 

efnivið sem býður upp margvíslega 

frjálsa hreyfingu og leiki í takt við tónlist eins og að dansa, syngja og nota 

slæður í takt við tónlistina 
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Hljóðfæri úr flöskum 

Að búa til hljóðfæri og hljóð úr flösku 

með vatni í gefur tækifæri til að 

skapa tóna og takt 

•markmiðið er að börnin læri um 

tónhæðir og skilji hugtök á við háa, 

lága, sterka og veika tóna 

•kennari útvegar efnivið og aðstæður 

 umræður og tilraunir um hvernig hægt er að búa til hljóð með 
flösku 

 blása í stútinn á flösku eða slá í hana með skeið og mynda hljóð  

 umræður hvað gerist ef vatn er sett í flöskuna. Athuga hvað gerist 
ef mis mikið vatn er sett í flöskuna 

 raða flöskunum í röð eftir vatnsmagni og blása í stútana eða slá í 
þær með skeið og hlusta hvernig tónarnir breytast 

 umræður um hvers vegna og hvernig tónarnir í flöskunum 
breytast 
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Dæmi um sönglög og þulur sem tengjast tölum, talningu eða öðrum 

stærðfræðiþáttum: 

Dagarnir og mánuðirnir 

Ein ég sit og sauma 

Einn var að smíða ausutetur 

Fingraþula 

Fimm litlir apar 

Fílaleiðangur 

Ein stutt, ein löng, hringur og stöng 

Karl gekk út um morguntíma 

Klukkurím 

Meistari Jakob 

Sex litlar endur 

Talnaþula 

Tvö skref til hægri... 

Tíu litlir indíánar 

Tíu litlar flöskur hangandi upp á vegg 

Það var einu sinni könguló sem hafði átta fætur 

Þumalfingur hvar ert þú? 
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Tölvur 

Tölvur bjóða upp á fjölbreytta leiki sem reyna á og efla stærðfræðilega 

hugsun 

•markmiðið er að börnin kynnist tölvu og læra að nota hana á sinn 

hátt •kennarinn þarf að velja forrit sem krefjast hugsunar og sjálfstæðra 

vinnubragða 

Hér má finna íslenskt efni sem hentar leikskólabörnum: 

 á vef Námsgagnastofnunar www.nams.is/krakkasiður/ má finna 
ýmsa leiki er tengjast tölustöfum, formum, samlagningu, 
frádrætti, deilingu, margföldun, klukkunni, almennum brotum og 
fleira. 

 á vef Umferðarstofu http://www.us.is/katagata/game.html er 
leikur um umferð og umferðarreglur 

Glói í stærðfræðiheimi er 
skemmtilegur leikur með 
stærðfræðitengdum verkefnum sem 
æfa rökhugsun eins og talningu, 
samlagningu, frádrátt, margföldun, 
deilingu, einföld brot, oddatölur og 
sléttar tölur  
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Tafla 3. Yfirlit yfir stærðfræðileiki og stærðfræðilegt inntak þeirra 

 

  

Tölur og 

aðgerðir Rúmfræði Mælingar 

Greining 

gagna Þrautalausnir 

Myndsköpun x x  x  x x 

Perlur x x       

Form og 

mynstur x x  x   x 

Teningar x      x x 

Talnalínur x       x 

Pappírsbrot x x x    x 

Söngur x         

Hljóðfæri x   
 

  x 

Tónverk x       x 

Telja hljóð x       x 

Tónlist og 

hreyfing x       x 

Hljóðfæri úr 

flöskum x   x    x 

Tölvur x x x x x 
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4 Stærðfræði – hreyfing og vellíðan 

Í drögum að aðalnámskrá leikskóla frá 2010 segir að hreyfing sé börnum 

eðlislæg, veiti þeim gleði og stuðli að námi. Hreyfing og vellíðan hefur 

áhrif á samskipti barna, umgengni þeirra við umhverfið og hvernig þau 

takast á við daglegt líf og nýjar aðstæður. Vellíðan er einnig tengd 

sjálfsmynd barnsins, trú á eigin hæfni, áhugasemi, getu og vilja til að 

takast á við viðfangsefni (Menntamálaráðuneytið, 2010).  

Í námskránni frá 1999 kemur fram að börn þurfi að fá að hreyfa sig 

frjálst og óhindrað en þannig læra þau að skynja líkama sinn og ná betri 

stjórn á honum auk þess sem samhæfing, jafnvægi og öryggi eykst. Í 

hreyfileikjum læra þau að meta aðstæður, átta sig á rými, fjarlægðum, 

áttum og læra að velja, hafna og þora (Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Hér eru hugmyndir að hreyfingu og leikjum bæði innandyra og utan 

þar sem börnin geta æft sig í talningu og að tengja fjölda við tölutákn, 

læra að þekkja form, læra um tímann, fara eftir reglum, leysa þrautir, 

taka tillit til annarra auk þess að reyna á sig líkamlega og fá útrás. Sum 

verkefnanna geta börnin leyst sjálf og önnur leysa þau með aðstoð 

fullorðinna. 
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Leikur með tölustafi 

Talningu og tölustafi má nota og setja fram á margvíslegan hátt í leik og 

hreyfingu 

•markmiðið er að börnin efli talnaskilning sinn, þjálfist í talningu, læri 

að tengja fjölda við ákveðinn tölustaf, geti framkvæmt athöfn eftir fjölda 

og skilji að orðin fyrstur, annar, þriðji o.s.frv. eru líka notuð um tölur 

•kennarinn getur á margvíslegan hátt aðstoðað börnin að efla og 

skilja þessa þætti í hreyfingu og leik 

 kennari notar tölur og 
talningu þegar hann skiptir 
börnunum í hópa og númerar 
leikstöðvar. Hann notar tölur 1, 2, 3 
o.s.frv. og notar orðin fyrsta stöð, 
önnur stöð o.s.frv. 

 kennari leggur þrautir fyrir 
börnin sem fela í sér að þau 

framkvæmi hreyfinguna jafn oft og 
kennari segir, til dæmis hversu oft þau eiga að ganga 

eða hlaupa (10 skref, 3 ferðir), hoppa jafnfætis eða á öðrum fæti 
eða dripla, kasta og grípa bolta 

 kennari segir tölu og börnin eiga að hópa sig saman í réttan fjölda. 
Ef kennari segir 4 þá eiga þau að mynda hópa þar sem þau eru 4 

saman 

 samstæðuleikur þar sem 
spjöldum með tölustöfum annars 
vegar og punktum hins vegar er 
raðað á hvolf á gólfið um salinn. 
Börnin fara um salinn og finna 
samstæðu með tölustaf og fjölda 
punkta 
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 börnin kasta teningi og 
framkvæma þraut jafn oft og 
fjöldinn sem kemur upp segir til 
um. Einnig má nota tvo teninga og 
þá leggja börnin saman fjöldan 
sem kemur upp á teningunum eða 
draga frá. Lausnin segir þá til um 
hve oft á að framkvæma 

hreyfinguna 

 kennari biður börnin til dæmis að: 

 hoppa, hlaupa, kasta bolta o.s.frv. 

 ná í jafnmarga hluti og teningurinn sýnir 

 á teninginn kemur 4. Hlaupa í hinn enda salarins og ná í 4 

baunapoka og skila til kennara 

 kasta teningi og finna spjöld sem liggja um salinn með sama 

tölustaf og teningurinn sýnir 

 

Tölustafi á spjöldum má nota í 

leik og hreyfingu 

 kennari biður börnin til 
dæmis um að: 

 draga spjald með tölustaf 

á. Þau hlaupa í hinn endann á 

salnum og finna jafn marga grjónapoka og 

tölustafurinn segir til um og skila til kennara 

 draga tvö spjöld með tölustaf, leggja tölurnar saman eða draga 

þær frá hvor annarri og finna jafn marga baunapoka og spjöldin 

segja samtals til um 

 draga eitt spjald með tölustaf. Hlaupa í hinn enda salarins og 

finna spjald með alveg eins tölustaf á (spöldin liggja á hvolfi) 

 draga spjald með tölustaf á og gera æfingu sem kennari leggur 

fyrir jafn oft og talan sýnir (hoppa, hlaupa, kasta bolta) 
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 keiluleikur þar sem 
kennari raðar upp númeruðum 
keilum. Börnin hafa bolta og láta 
hann rúlla eftir gólfinu og reyna að 
fella keilurnar. Börnin skrá stigin 
sem þau fá í hverju kasti fyrir felldar 
keilur og leggja stigin saman í lokin 

 

 baunapokakast þar sem 
kennari kemur fyrir fötum með 
númerum á og útvegar 
baunapoka. Börnin standa í 
vissri fjarlægð frá fötunum, 
kasta baunapokunum, reyna að 
hitta í föturnar og safna sem 

flestum stigum. Börnin skrá 
stigin og leggja þau saman 

 

 í parís eru tölustafirnir 
sýnilegir og börnin æfa sig í að 
telja og hoppa, skiptast á og fara 
eftir reglum 
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Form 

Leikur með form og liti veita tækifæri til skilnings og þekkingar á þeim 

•markmiðið er að börnin þekki helstu form og liti, geti flokkað formin 

saman eftir til dæmis lögun og lit 

•kennarinn útvegar börnunum efnivið sem tengist formum og hvetur 

til umræðna um formin og einkenni þeirra 

 kennari leggur spjöld með 
mismunandi formum á hvolf á 
gólfið um allan salinn. Börnin eiga 
að finna tvö eins form, safna 
þeim saman og telja í lokin 
hversu mörg form þau fundu 

 kennari leggur spjöld 
með formum í mismunandi lit á 
hvolf á gólfið um allan salinn. 

Hvert barn fær eitt spjald með myndum 
af formunum. Þau eiga að finna formin, setja á réttan 

stað á spjaldinu þangað til þau hafa fyllt spjaldið sitt og segja þá 
bingó (sjá mynd) 

 formin eru teiknuð í 
mismunandi litum og númeruð. 
Baunapokar í sömu litum og 
formin. Börnin ákveða reglu t.d. 
að kasta baunapokunum í form 
með sama lit, í form með 
ákveðnum tölustaf, í ákveðið 
form. Þau geta safnað stigum, 
skráð þau og lagt saman 
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Mælingar 

Mælingar veita tækifæri til 

umræðna og leikja  

•markmiðið er að börnin skilji 

mælingar á lengd og hæð og 

þekki hugtök eins og lengra, 

styttra, yfir, undir 

•kennari skapar aðstæður og 

efnivið til mælinga 

 í leikjum eins og hástökki og langstökki getur kennari útvegað 
börnunum málband og aðstoðað þau við að mæla lengd stökkva 
sinna 

 börnin geta skráð mælingar á stökkum sínum, borið þær saman og 
athugað hver stekkur lengst eða hæst 

 

 

 

Áttir 

Að þekkja hægri og vinstri eykur 

skilning á áttum 

•markmiðið er að börnin þekki 

muninn á hægri og vinstri 

•kennari skapar aðstæður til 

umræðna  

 umræður um líkamsheiti og leikir þar sem börnin eiga að rétta upp 
hægri hönd, benda á vinstri olnboga eða hoppa á hægri fæti.  

 kennari getur útbúið spjöld þar sem stendur hægri og vinstri, límir 
þau á gólfið og börnin eiga að stíga á þau með hægri og vinstri fæti 
til skiptis 
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Tíminn 

Að vinna með tímann veitir meðal 

annars tækifæri til mælinga 

•markmiðið er að börnin skilji 

hve langan tíma það tekur þau að 

framkvæma athöfn 

•kennari skapar aðstæður og 

útvegar efnivið til mælinga á tíma 

 börnin taka tímann hvað þau eru lengi að hlaupa vissa lengd eða 
hversu oft geta þau hoppað á ákveðnum tíma 

 umræður um tímann, hvers vegna tekur lengri tíma að hlaupa 
langa vegalengd en stutta? 

 

Leikir: 

Einn, tveir, þrír, fjórir, fimm dimmalimm 

Rebbi hvað er klukkan 

Dans – tvö skref til hægri og tvö skref til vinstri, beygja arma, 
rétta arma klappi klappi klapp 

Karl gekk út um morguntíma 

Hókí-pókí 

Fótbolti, handbolti, körfubolti 
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Tafla 4. Yfirlit yfir stærðfræðileiki og stærðfræðilegt inntak þeirra 

 

  

Tölur og 

aðgerðir Rúmfræði Mælingar 

Greining 

gagna Þrautalausnir 

Leikir 

með 

tölustafi x  x x x x 

Form x x  x x x 

Mælingar x  x x x x 

Áttir x  x x x x 

Tíminn x   x x x 
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5 Stærðfræði – umhverfi og vísindi 

Í drögum að aðalnámskrá leikskóla frá 2010 segir að börn reyni að kanna 

og skilja umhverfi sitt með því að hlusta, bragða, handfjatla, flokka, bera 

saman, rannsaka og draga ályktanir. Ung börn læra og byggja reynslu 

sína í samskiptum við umhverfi sitt og því þarf að skapa aðstæður þar 

sem þau geta þroskað nýja merkingarbæra reynslu 

(Menntamálaráðuneytið, 2010). 

Í námskránni frá 1999 kemur fram að umhverfið og náttúran sé 

fjölbreytt og breytileg og sé uppspretta nýrra hugmynda og viðfangsefna 

þar sem börn geti kannað ýmis fyrirbæri, skoðað, gert tilraunir og farið í 

leiki. Börn eru áhugasöm um umhverfi sitt og læra að leita tengsla milli 

ólíkra fyrirbæra og að draga ályktanir af þeim. Áhugi barna er mikill og 

eiga kennarar að hvetja þau til að kanna fyrirbærin sjálf og leita svara við 

spurningum sínum (Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Í umhverfinu, bæði innandyra og utan, leika börnin sér í frjálsum leik 

og regluleikjum. Þau gera rannsóknir og uppgötva, nota skráningu, þjálfa 

rökhugsun, þrautalausnir, æfa sig í að telja, tengja saman tölur og fjölda, 

nota hugtök eins og meira, minna, langt, stutt, hátt, lágt, breitt og mjótt. 

Þau læra einnig að skilja hugtök er tengjast  til dæmis magni, þyngd, 

flokkun, stað, stærð, lengd, tíma, hita og kulda, auk þess að nota 

samlagningu, frádrátt, margföldun og deilingu. 
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Talning og flokkun 

Margar leiðir má fara í talningu, 

flokkun og skráningu og nýta 

umhverfið og náttúruna til þess 

á margvíslegan hátt 

•markmiðið er að börnin 

þjálfist í talningu, talnaskilningi, 

flokkun og skráningu 

•kennari hvetur börnin til að 

kanna umhverfið í 

vettvangsferðum 

 kennari beinir athygli 
barnanna að hlutum sem má telja 
og flokka og hvetur þau til að 
telja allt sem þau finna úti í 
náttúrunni, til dæmis smádýr, 
steina, laufblöð og blóm 

 börnin geta talið það sem 
þau finna, skráð fjölda og tegundir og sett 

niðurstöður fram í súluriti 

 

Form 

Hægt er að vinna með form á marga vegu í umhverfinu til að auka 

skilning 

•markmiðið er að börnin þekki 

form í umhverfi sínu eins og 

hring, þríhyrning, ferhyrning, 

sexhyrning og samsíðung og geti 

lýst þeim 

•kennari skapar aðstæður og 

efnivið þar sem börnin geta 

unnið með form 
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 hafa formin sýnileg í 
umhverfinu innandyra, hengja 
þau á veggina og hafa nöfnin 
með 

 

 

 

 í gönguferðum læra börnin um 
umferðina og umferðarreglurnar. Þau 
skoða umferðarmerkin, læra að þekkja 
form þeirra, liti og hvað þau tákna 

 

 

 að hafa form sem leikefni 
líkt og kubba 

 leikur með form og búa 
til mynstur sem börnin geta 
speglað 

 

 

 

 með því að raða pinnum 
á pinnabretti geta börnin búið til 
form og mynstur. Þau geta 
speglað formin og mynstrin og 
hliðrað flatarmyndum 
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Að skipta á milli 

Í daglegu starfi og leik fást börnin oft við að skipta á milli sín. Með því að 

hvetja til umræðu um skiptingu gefst tækifæri til að ræða hugtök eins og 

jafn mikið, hálfur, fjórðungur, þriðjungur, einn fjórði og einn þriðji  

•markmiðið er að börnin kynnist deilingu, brotum og að skipta jafnt á 

milli  

•kennari útvegar efnivið sem hægt er að skipta á milli barnanna og 

ræðir við þau um að skipta jafnt á milli og hvað hvert barn fái marga 

hluta 

 stór skál með baunum 
í og minni skálar til að setja 
baunirnar í þegar þeim er 
skipt á milli. Barnið getur 
skipt á milli með því að telja 
baunirnar eða telja hversu 
margar skeiðar fara í hverja 
skál 

 

 

 pússluspil með brotum 
sem barnið raðar saman 
þannig að þau myndi rétta 
hluta. Hlutarnir eru heilir og í 
mismunandi brotum 
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Mælingar og áætlun 

Að hella á milli íláta veitir tækifæri 

til mælinga og að áætla 

•markmiðið er að börnin læri 

um mælingar, að áætla, bera 

saman og um hugtök eins og 

tómur, fullur og hálfur 

•kennarinn útvegar efnivið og 

skapar aðstæður til leiks 

 börnin hafa tvær flöskur með hrísgrjónum í og eina trekt. 
Mælieiningar eru merktar á flöskurnar í réttri hæð frá botni og 
upp, til dæmis frá 1 cm upp í 10 cm og einnig með tugabrotum 
1/1, ½, ¼ og ¾. Kennari hvetur til umræðna með börnunum um 
mælingar þegar þau hella á milli ílátanna. Hann biður þau til 
dæmis um að hella helmingnum af hrísgrjónunum yfir í aðra 
flöskuna eða mæla 4 cm af hrísgrjónum í aðra flöskuna og athuga í 
hvorri flöskunni er meira 

Götukort 

Götukort af bænum er gaman að 

hafa uppi á vegg í leikskólanum og 

vinna með staðsetningar, 

fjarlægðir og mælingar 

•markmiðið er að börnin átti 

sig á staðsetningu sinni, 

vegalengd og fjarlægðum á milli 

staða 

•kennarinn útvegar kort og skapar umræður með börnunum 

 börnin finna staðsetningu leikskólans og heimili sín og merkja á 
kortið. Einnig má merkja aðra áhugaverða staði sem börnin þekkja 

 börnin merkja leiðina frá heimili að leikskóla og geta þannig séð 
fjarlægðina þar á milli og einnig á milli heimila barnanna 

 í gönguferðum má ganga að heimilum barnanna þannig að þau fá 
tilfinningu fyrir vegalengdinni á milli heimilis og leikskóla 
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Lögun og form 

Að skoða hús og byggingar gefur 

tækifæri til að átta sig á formum, 

lögun, stærð og talningu 

•markmiðið er að börnin auki 

skilning á lögun, formum og stærð 

í umhverfi sínu, tölum og þekki 

hugtök eins og lítið, stórt, breitt, 

mjótt, lágt, hátt 

•kennarinn fer með börnin í gönguferðir að skoða hús og byggingar 

og skapar umræður um hugtök tengd formum, lögun og talningu 

 kennari hvetur börnin til að skoða form, lögun og stærð húsa, telja 
glugga og hurðir og bera saman hús sem standa hlið við hlið 

 börnin skrá niður hvað þau sjá mörg ferhyrnd form eða þríhyrnd 
form, hurðir og glugga og setja upp í súluriti 

 í byggingaleikjum geta börnin byggt þær byggingar sem þeim 
fannst áhugaverðar í gönguferðinni 

Áttir 

Að þekkja áttir veitir tækifæri til að 

átta sig á staðsetningu og rými 

•markmiðið er að börnin þekki 

áttirnar norður, suður, austur og 

vestur, geti lýst staðsetningu sinni 

út frá sérkennum í umhverfinu og 

sagt hvert þau ætla að fara og í 

hvaða átt eigi þá að fara 

•kennari fer með börnin í gönguferðir og hvetur þau til að taka eftir 

ýmsum kennileitum í umhverfinu 

 börnin nota áttavita í gönguferðunum til að sjá í hvaða átt er 
stefnt og í hvaða átt helstu kennileiti umhverfisins eru 

 börnin klifra upp í tré, skoða umhverfið og lýsa því frá mismunandi 
sjónarhornum 
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Árstíðir 

Árstíðirnar fjórar og þær 

breytingar sem verða á núttúrunni 

gefa tækifæri til að kynnast 

einkennum þeirra og 

margbreytileika 

•markmiðið er að börnin þekki 

árstíðarnar; haust, vetur, vor og 

sumar, átti sig á í hvaða röð þær 

koma, helstu einkenni þeirra og siði og venjur sem tengjast þeim 

•kennari nýtir hverja árstíð til umræðna um einkenni hennar 

 skoða gróður í náttúrunni og hvernig hann breytist eftir árstíðum  

 börnin vinna verkefni sem tengjast hverri árstíð eins og að tína 
lauf á haustin, setja niður kartöflur á vorin og taka þær upp á 
haustin 

Veður 

Umræða um veður gefur marga 

möguleika á tilraunum og 

upplifunum 

•markmiðið er að börnin þekki 

mismunandi veðurheiti eins og 

logn, gola, vindur, rok, rigning, 

snjókoma, heitt, kalt, skýjað, sól, 

bjart, snjór, frost og þekki einkenni 

þeirra af eigin upplifun 

•kennari vekur athygli barnanna á veðri með umræðum og notar ólík 

orð og hugtök til að lýsa því 

 börnin fylgjast með veðrinu og þeim breytingum sem verða á 

veðráttu frá degi til dags, átti sig á einkennum og geti til dæmis 

klætt sig sjálf í samræmi við það 

 börnin skrá veður dagsins á þar til gert veðurkort 

 börnin skrá veðurfar til dæmis í eina viku og gera súlurit 

 kennari setur upp vindhana úti þannig að börnin geti fylgst með 

vindhraða og vindátt 
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Hitamælir 

Með því að hafa hitamæli bæði úti 

og inni má fylgjast með hitastigi og 

veitir það tækifæri til að læra hugtök 

tengd því 

•markmiðið er að börnin læri að 

lesa af hitamæli, átti sig á jákvæðum 

og neikvæðum  tölum og auki 

skilning sinn á hugtökum eins og heitt, kalt, hiti, kuldi, frost, hækkar, 

lækkar 

•kennari útvegar hitamæli bæði utandyra og innandyra og skapar 

umræður um þá með börnunum 

 kennari hvetur börnin til að lesa af hitamælunum á hverjum degi, 
ræðir um hitastigið og hvernig það breytist í samræmi við veðrið 

 umræður sem auka skilning barna á því að tölur fyrir ofan núll 
tákna hita og tölur fyrir neðan núll tákna kulda 

 að barnið átti sig á hvernig það getur klætt sig til útiveru eftir 
hitastigi 

 börnin skrá hitastig í eina viku og setja niðurstöður fram í súluriti 

 

Dagatal 

Dagatal gefur tækifæri til 

umræðna og eflir skilning á 

tengdum hugtökum. Hér er dæmi 

um dagatal sem sýnir heilan 

mánuð, vikur og daga 

•markmiðið er að börnin efli 

skilning sinn á dögum, vikum, 

mánuðum og ári, þekki nöfn daga 

og mánuða og læri hugtök eins og í 

dag, í gær, á morgun, eftir eina viku 

•kennarinn útbýr dagatal, hengir upp á vegg og hvetur til umræðna 
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 börnin aðstoða við að setja dagatalið upp, raða vikudögunum í 
rétta röð og mánaðardögum á réttan stað 

 börn og kennari skoða dagatalið á hverjum degi, ræða um hvaða 
mánuður, viku- og mánaðardagur er í dag og auðkenna daginn í 
dag með til dæmis rauðum tölustaf  

 hafa öll mánaðanöfnin sýnileg í réttri röð við hlið dagatalsins 
þannig að börnin átti sig á fjölda mánaða, hvar í röðinni mánuður 
dagsins sé og geti talið hversu margir mánuðir séu búnir af árinu 
og hversu margir séu eftir 

 börnin geta fylgst með og talið hversu margir dagar eru búnir af 
mánuðinum og hversu margir dagar eru eftir 

 

Klukkan 

Klukkan veitir tækifæri til 

umræðna um hugtök er tengjast 

tíma 

•markmiðið er að börnin læri 

að þekkja tölustafina, efli skilning 

sinn á tíma og þekki hugtök eins 

og klukkustund, mínútur og 

sekúndur 

•kennari útvegar klukku með skýrum tölustöfum, stórum og litlum 

vísi og sekúnduvísi 

 börnin læra að þekkja tölustafina á klukkunni 

 kennari getur tengt klukku og tímahugtök við daglegt líf barnanna 
til dæmis með því að sýna þeim hvað klukkan er þegar þau borða 
eða segja og sýna þeim að eftir 5 mínútur þurfi þau að taka saman 

 kennari hvetur til umræðna til dæmis um klukkan hvað þau koma í 
leikskólann, hvenær þau fara heim og sýnir þeim að það koma ekki 
allir á sama tíma í leikskólann, sumir koma klukkan 8 og aðrir 
klukkan 9 
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Mælingar 

Mælingar efla meðal annars skilning á 

notkun á málbandi og á lengd 

•markmiðið er að börnin efli skilning á 

lengd og læri að nota málband við mælingar 

•kennari útvegar mælistiku og málband 

sem börnin nota til að mæla með 

 mæla hæð barnanna og merkja inn á 
mælistikuna nafn barnsins, hæð og dagsetningu. Mæla svo aftur 
síðar og fylgjast með því hvað þau hafa stækkað mikið 

 skrá hæð barnanna og setja upp í súluriti 

 börnin nota málband til að mæla lengd ýmissa hluta 

 börnin nota málband til að mæla stökk sín eða hopp 

 umræður um mælingar þar sem börnin efla skilning sinn á lengd 
og notkun á málbandi 

Náttúrulegur efniviður 

Náttúrulegan efnivið má nýta til að efla 

skilning á hugtökum, formum og rúmmáli 

•markmiðið er að börnin efli skilning á 

talningu, formum, stærð, magni, þyngd, 

ummál og eðli efna 

•kennari hvetur börnin til tilrauna og 

umræðna úti í náttúrunni 

 í snjónum er hægt að móta ýmis form. Við snjókarlagerð eru 
börnin að vinna með form, magn og stærð, til dæmis átta þau sig á 
því að neðsta kúlan þarf að vera stærst og sú efsta minnst 

 talnaskilningur eflist við það að telja snjókúlurnar, steinana í 
augunum, munninum og nefinu 

 börnin öðlast skilning á eðli efna til dæmis með því að athuga hvað 
gerist ef snjór er settur inn í hús 
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Útileikur 

Frjálsan leik úti í náttúrunni má 

nýta til stærðfræðirannsókna 

•markmiðið er að börnin efli 

skilning sinn á talningu og 

hugtökum eins og yfir og undir 

•kennarinn hvetur börnin 

áfram í leiknum með umræðum 

um hugtök sem tengjast leiknum 

 hér eru börnin úti í náttúrunni að leika söguna um geiturnar þrjár 

 

 

Fljóta og sökkva 

Tilraunir með vatn og rannsóknir á 

hvort hlutir fljóta eða sökkva 

eykur skilning á eðli efna 

•markmiðið er að börnin átti 

sig á því hvaða hlutir fljóta í vatni 

og hvaða hutir sökkva 

•kennari útvegar skál með 

vatni og ýmsa hluti til að setja í 

vatnið 

 börnin gera sér grein fyrir eðli hluta með því að setja mismunandi 
hluti í vatnið og sjá hvort þeir fljóta eða sökkva, t.d korktappi, 
kubbur, hlutir úr plasti, tré og járni 

 kennari og börn ræða saman um hvað gerist þegar hlutirnir eru 
settir í vatnið og af hverju sumir hlutir fljóta og aðrir sökkva 
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Segull 

Tilraunir með segul gefa tækifæri 

á að kanna eðli hluta 

•markmiðið er að börnin skilji 

eðli segulsins og hvernig hann 

virkar 

•kennari útvegar segul og 

efnivið 

 

 börnin kanna hvaða hluti segullinn dregur að sér 

 umræður og vangaveltur um til hvers segull sé notaður og af 
hverju sumir hlutir dragast að seglinum og aðrir ekki 

 athuga í umhverfinu hvar má finna segul, til dæmis á skáphurðum 

 

 

Rafmagn 

Að gera tilraunir með rafmagn veitir tækifæri til 

að átta sig á eðli þess 

•markmiðið er að börnin geri tilraunir með 

að rafmagna blöðru og kanna hvaða áhrif það 

hefur 

•kennari útvegar efnivið og hvetur til 

umræðna 

 börnin gera tilraun og ræða um hvað 
gerist ef þau nudda blöðrunni við peysuna sína. Þau geta prófað 
að láta hana festast við vegginn og séð hvað gerist 

 börnin geta látið blöðruna snerta hárið á sér og athugað hvað 
gerist 
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Þyngd 

Að setja niður kartöflur gefur 

tækifæri til talningar og mælinga 

•markmiðið er að börnin efli 

skilning á mælingum og skráningu 

og þjálfist í að telja 

•kennari útbýr kartöflugarð og 

útvegar kartöflur til að setja niður 

 umræður og vangaveltur um hvernig af einni kartöflu sem er sett 
niður geti vaxið margar 

 mæling: börnin vigta þær kartöflur sem eru settar niður að vori og 
skrá þyngd þeirra. Þegar kartöflurnar eru teknar upp að hausti er 
uppskeran vigtuð og þyngdin borin saman við mælingar frá vorinu 

 talning: börnin telja hvað margar kartöflur koma undan hverju 
grasi. Skrá niðurstöður og setja upp í súluriti 
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Tafla 5. Yfirlit yfir stærðfræðileiki og stærðfræðilegt inntak þeirra 

 

  

Tölur og 

aðgerðir Rúmfræði Mælingar 

Greining 

gagna Þrautalausnir 

Talning og 

flokkun x x x x x 

Form x x     x 

Að skipta á 

milli x   x   x 

Mælingar og 

áætlun  x  x  x x   x 

Götukort x x x x x 

Lögun og 

form x x x x x 

Áttir x  x x   x 

Árstíðir       x x 

Veður x   x x x 

Hitamælir x   x x x 

Dagatal x   x x x 

Klukkan x   x x x 

Mælingar x   x x x 

Náttúrulegur 

efniviður x x  x x x 

Útileikur x x  x   x x 

Fljóta og 

sökkva x       x 

Segull x   x   x 

Rafmagn x   x   x 

Þyngd x   x x x 
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6 Lokaorð 

Í hugmyndabankanum má finna stærðfræðileiki sem tengja stærðfræði 

við daglegt starf, leik og umhverfi leikskólans. Það hefur verið mjög 

áhugavert að velta fyrir sér hugmyndum um hvernig börn læra, 

mikilvægi leiksins í námi barna og hvaða leiðir er hægt að fara í þeim 

efnum sem tengjast stærðfræði. Fjölmargar leiðir eru til í daglegu lífi 

barna, leik þeirra og umhverfi sem hjálpa þeim að efla 

stærðfræðiskilning sinn. Það er von mín að leikskólakennarar geti nýtt 

þær hugmyndir sem ég hef sett hér fram og sjái þau fjölmörgu tækifæri 

sem daglegt starf barnanna, leikur þeirra og umhverfi hefur upp á að 

bjóða og hjálpar þeim að efla stærðfræðiskilning sinn. Stærðfræði í 

gegnum leik gefur börnunum góðan grunn þar sem þau geta leikið sér 

með tölur, flokkun og form og veitir þeim styrk í öðru námi. 

Hugmyndabankinn er tengdur við námssvið leikskóla samkvæmt drögum 

að aðalnámskrá leikskóla frá 2010 því að leikskólar munu starfa eftir 

henni og ætti því að vera auðvelt að tengja þær við daglegt starf 

leikskólans. Hann er myndrænn því oft segja myndir meira en mörg orð.  

Með hugmyndabankanum fylgir fræðileg greinargerð þar sem fjallað 

er um áherslur í aðalnámskrá leikskóla á leik og nám barna, 

stærðfræðinám í leikskóla, hlutverk leikskólakennara og þátt 

umhverfisins. Ritgerðina í heild má einnig finna á vefsíðu 

www.simnet.is/haraldursa/lokaverkefni. 
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