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Ágrip 

Lokaverkefni þetta er samsett af greinagerð og verkefnahandbók. Það er 

lokaverkefni til B.Ed. prófs í Leikskólakennarafræðum við Háskóla Íslands vorið 

2011. Fræðileg umfjöllun í greinagerðinni er byggð á kenningum Lee Vygotsky, 

Jean Piaget og John Dewey. Börn læra af umhverfi sínu með því að taka þátt í 

þeim verkefnum sem eru fyrir hendi hverju sinni. Í daglegu lífi má sjá og upplifa 

hinar ýmsu birtingamyndir stærðfræðinnar.  

Stærðfræði er ekki bara tölur á blaði og ekki einungis lærð innan dyra. Því er 

gott að nýta tækifærið og færa stærðfræðinámið út í umhverfið og læra um leið á 

nánasta umhverfi leikskólans og kenna börnum að ganga um náttúruna. Í ljósi 

þess að börn hreyfa sig æ minna er einnig tilvalið að tengja stærðfræðina við 

útikennslu og hreyfingu um leið. Þá upplifa börnin skemmtilega hreyfingu og 

óbeina stærðfræðikennslu. Í þessu verkefni er leitast við að setja fram hugmyndir 

að úti verkefnum og leikjum sem tengjast stærðfræðinni við mismunandi árstíðir.  
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Inngangur 

Verkefni þetta er unnið sem lokaverkefni til B.Ed gráðu í 

Leikskólakennarafræðum vorið 2011. Verkefnið inniheldur fræðilega greinagerð 

sem tengist kenningum Le Vygotsky, Jean Piaget og John Dewey um þroska 

barna og námshæfileika þeirra. Einnig er komið inn á útikennslu og hvernig 

stærðfræðin birtist okkur í umhverfinu.  

Ég ákvað að skrifa um kenningar Vygotsky, Piaget og Dewey af því að mér 

finnst þeir horfa á barnið með svipuðum augum, þó svo að þeir hafi ekki alltaf 

verið sammála um hvernig börn þroskast. Vygotsky og Piaget litu á ungbörn sem 

að þau væru forvitnir og virkir könnuðir í þekkingarleit sinni og uppgötvun á 

nýjum lögmálum (Shaffer og Kipp, 2007:277). Kenningar Dewey styðja við það 

að barnið læri í þekkingarleit sinni eða „learning by doing“. Með þessum orðum 

fannst mér þessir kennismiðir henta mínu viðfangsefni mjög vel og ákvað að fjalla 

um þá í tengslum við stærðfræðinám í leikskóla. Í verkefnahandbókinni er lögð 

áhersla á að börn læri í gegnum umhverfið og náttúruna og reyni á sig sem 

einstakling eða hluta af hóp, til dæmis í paravinnu, við að leita lausna á hinum 

ýmsu verkefnum.  

Þessari greinagerð fylgir verkefnahandbók. Í henni eru 22 verkefni og þeim er 

þemaskipt eftir árstíðunum sumar, haust, vetur og vor. Megináherslan í 

verkefnahandbókinni er að verkefnin séu unnin úti í náttúrunni og stærðfræðin sé 

skoðuð í umhverfi leikskólans. Miðað er við að í stærðfræðiverkefnunum sé 

notaður efniviður úr náttúrunni og umhverfinu til að leysa verkefnin og að fá 

börnin til að virða fyrir sér hin ýmsu stærðfræðihugtök sem birtast okkur víða í 

umhverfinu. Eftir því sem ég hef tekið eftir á starfsferli mínum sem leiðbeinandi á 

leikskóla er að börn virðast ekki vera mikið að virða fyrir sér stærðfræðina í 

umhverfi sínu heldur er aðalega um óbeina stærðfræðikennslu að ræða innan 

veggja leikskólans.  

Hugmyndina að því að útbúa greinagerð og verkefnahandbók um 

„stærðfræðina í umhverfinu“ fékk ég haustið 2010 á námskeiðinu „Umhverfi sem 

uppspretta náms“. Á því námskeiði fór ég að sjá stærðfræðina í nýju ljósi. Ég 

hafði ekki gert mér grein fyrir því að stærðfræðin er miklu meiri heldur en bara 

tölur og formúlur á blaði. Stærðfræðin er allsstaðar í kringum okkur, hvert sem 

við lítum, úti sem inni. Mín upplifun af stærðfræðifræðslu í leikskólum er sú að 
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hún snýst að mestu um talningu, formin ásamt einföldum hugtökum og þá 

innandyra. Með það að leiðarljósi langaði mig að útbúa verkefnahandbók með 

verkefnum úr umhverfinu með stærðfræðilegu ívafi og færa því stærðfræðinámið 

út í náttúruna og umhverfi leikskólanna. Ég vona að með því að færa 

stærðfræðifræðsluna útfyrir leikskólann uppgötvi börnin hversu mikilvæg 

stærðfræðin er í daglegu lífi. Einnig tel ég þörf á því að fræða forráðamenn barna 

um það að stærðfræði sé ekki bara tölur og formúlur. Margir fullorðnir hafa 

neikvætt viðhorf þegar stærðfræðin er nefnd til sögunnar. Þessu viðhorfi þarf að 

breyta svo börnin móti sér ekki neikvæðar væntingar og skoðanir til 

stærðfræðarinnar. Ég ákvað að velja þetta viðfangsefni því mér finnst vanta 

hugmyndabanka að stærðfræðiverkefnum sem leyst eru í umhverfi leikskólanna. 

Markmið mitt með þessu verkefni er að hjálpa öðrum að sjá stærðfræðina í 

jákvæðu ljósi, því að hún skiptir miklu máli í öllu sem við gerum. Alltaf er hægt 

að finna tengingu við stærðfræði í því sem við höfumst að. Með gerð 

verkefnahandbókarinnar er markmið mitt að færa stærðfræðikennslu leikskólanna 

út í náttúruna og umhverfi leikskólanna. Ég tel það góðan kost að færa 

stærðfræðinámið út og tengja viðfangsefnin við árstíðirnar. Þá eru börnin ekki 

bara að læra stærðfræði heldur læra þau einnig á hvað náttúran og umhverfið 

hefur upp á að bjóða í næsta nágrenni við leikskólann sinn. 

 

Hvenær byrja börn að þróa stærðfræðilegar hugmyndir 

sínar ? 

 

Stærðfræðin er allt í kringum okkur bæði úti sem inni. Þó svo að það séu 

margir sem sjá ekki stærðfræðina í umhverfinu þá eru allsstaðar einkenni 

stærðfræðinnar sem birtast í tölum, formum, mynstrum og hugtökum. Við þurfum 

ekki að fara lengra út en sem nemur útidyrahurðinni til þess að sjá stærðfræðina í 

umhverfinu okkar. Við komust ekki í gegnum daginn án þess að sjá stærðfræði af 

einhverju tagi og tala um stærðfræði því hún er víða í kringum okkur sama hvert 

við lítum hvort við séum úti eða inn, börn eða fullorðin.  

Hvað er stærðfræði og hvernig er hún skilgreind? Í bókinni Teaching 

Mathematics Creatively setja Linda Pound og Trisha Lee fram eftirfarandi 

einkenni á stærðfræðinni: 
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 Tímalaus og þarf þar af leiðandi ekki að vera viðeigandi  

 Henni má skipta niður í einingar sem hægt er að einangra í gegnum 

æfingar  

 Hægt er að skipuleggja hana á þann hátt að það eru skýr rétt og röng svör 

sem hægt er að meta á einfaldan hátt   

(Pound og Lee, 2011:2). 

Stærðfræðilega hugsun öðlast ung börn á náttúrulegan hátt og þróa og þroska 

hana töluvert fyrstu árin (Sarama og Clements, 2005). Börn byrja mjög snemma 

að ná valdi á stærðfræðilegri hugsun. Frá fæðingu læra börn um hluti í umhverfinu 

sem við skilgreinum sem stærðfræði og hvernig stærðfræðin eru notuð í þeirra 

menningarheimi (Pound, 2003:15). Því er mikilvægt að kynna stærðfræði og 

hugtök hennar fyrir börnum þegar þau eru lítil því það kemur til með að hafa áhrif 

á upplifun þeirra af stærðfræðinni í framtíðinni. Sú hæfni sem börn byggja upp á 

fyrstu þremur árum lífs síns þróa þau áfram með sér og byggja ofan á í gegnum 

barnæskuna, sú reynsla sem þau upplifa er því mikilvæg. Þegar litið er til lengri 

tíma verður dulinni stærðfræðikennslu bætt við (Pound, 2003:6). Börn þurfa 

aðstoð frá þeim fullorðnu, foreldrum og starfsmönnum leikskólanna til að þróa 

stærðfræðihugsun sína og reynslu af stærðfræðinni svo þau geti haldið áfram að 

þroska stærðfræðihugsun sína í barnæsku. Forráðamenn og umönnunaraðilar 

barna geta stutt við námsþróun barna, jafnt úti sem inni, á ýmsann hátt í gegnum 

teikningar, leiki, bækur og tónlist. Börn læra stærðfræði ekki einungis með því að 

byggja ofan á eigin reynslu heldur læra þau af reynslu annara og af útskýringum 

(Pound og Lee, 2011:49). Ung börn hafa óformlega getu og innsæi í stærðfræðina 

sem hægt er að flokka í tvo megin flokka:  

 Form og rými  

 Tölur og mælingar  

 (Sarama og Clements, 2005). 

 Einnig hafa þau óformlega þekkingu á þremur öðrum einkennum 

stærðfræðarinnar sem eru samofninn megin flokkunum tveimur. Sú þekking er: 

 Mynstur/Form  

 Flokkun og tímaröð 

 Mælingar og upplýsingar 

 (Sarama og Clements, 2005).  
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 Form – Þegar við hugsum um form sjá flestir einungis fyrir sér formin hring, 

ferhyrning og þríhyrning, en formin eru miklu fleiri. Í stærðfræðinni eru 

rúmfræðilegu formin bara hluti af þeim formum sem eru til í stærðfræðinni, að 

auki eru til mörg náttúruleg form. Í stærðfræðinni flokkast mynstur og röðun undir 

form.  

 Börn á leikskólaaldri þróa formskilning sinn með því að para saman form, 

púsla og teikna myndir sem innihalda hin ýmsu stærðfræðiform. Þegar börn skoða 

formin nota þau skilningarvit sín og átta sig á því að hlutir geta haft mismunandi 

lögun og stærð (Davidsen, Løge, Lunde, Reikerås og Dalvang, 2008:11). Í 

stærðfræðinámi barna er einnig lögð áhersla á röðun og mynsturgerð. Í 

stærðfræðinni er litið á það sem svo að mynstur er ákveðin röð forma sem er 

endurtekin eftir ákveðinni reglu í sömu röð hvað eftir annað (Davidsen, ofl., 

2008:12). Við sjáum mynstur allt í kringum okkur, til dæmis í fatnaði, úti í 

náttúrunni má sjá mynstur til dæmis á dýrum og plöntum. Mynstur hafa ákveðnar 

venjur og staði, við komumst ekki í gegnum daginn án þess að sjá einhverskonar 

munstur. Ár, dagar og vikur eru munstur sem endurtaka sig hvað eftir annað 

(Davidsen, ofl., 2008:12).  

 Í stærðfræðinámi barna skiptir miklu máli að börn þrói talnaskilning sinn, þar 

sem stærðfræðin byggir mikið á tölum. Notkun á tölustöfum, tölum og bendingar 

við talningu eru athafnir sem krefjast ekki eiginlegs skilnings á raunverulegri 

merkingu tölustafanna (Davidsen, ofl., 2008:14). Hægt er að skipta talanskilningi 

upp í þrjú aldursstig sem eru: 

 Börn á aldursbilinu, 2-3. ára, skilja flest muninn á einum og mörgum og 

geta talað um talnaröð án þess að hafa skilning á því hvað það er 

 Börn á aldursbilinu, 3-4. ára geta flest talið með því að benda á hluti um 

leið og íhugað fjölda hluta allt að þremur án þess að telja, geta sýnt með 

fingrum hversu gömul þau eru og parað saman þrjá punkta við þrjár 

myndir 

 Börn á aldursbilinu, 4-5. ára benda flest á hluti og telja upp á fimm en 

kunna talnaröðina upp að tíu. Börn á þessu aldurstigi hafa skilning til þess 

að leggja á borð fyrir t.d 5 persónur og passa að allir fá allan þann 

borðbúnað sem er viðeigandi og geta svarað hversu mörgum sinnum þau 

telja upp á, til dæmis, fimm (Davidsen, ofl., 2008:14-15).  
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 Þegar börn læra að telja þurfa þau að öðlast þann skilning að hver tala stendur 

fyrir ákveðinn fjölda, á sitt nafn og að hver eining er einungis talin einu sinni. 

Segja má að börn hafi öðlast talnaskilning þegar þau ná að tengja saman magn og 

talningu. Talnaskilningur byggir að hluta til á því að þekkja munininn á meira, 

minna og jafnmikið auk sambandsins á milli rýmis og magns. Einnig hjálpar 

talnaskilningur börnum við að áætla magn og gera mælingar (Charlesworth og 

Lind, 2007:125). Í mælingum felst að skoða magn, lýsa heiminum með tölum, 

samanburði og mælieiginleikum. Fyrsta stig mælingar felur í sér að þekkja 

eiginleika lengdar, hæðar, þyngdar, tíma og geta borið þessa hluti saman og raða 

þeim eftir eiginleikum (Charlesworth og Lind, 2007:242). Mælingar eru einn af 

mikilvægu þáttunum í stærðfræðinámi. Mæling felur í sér að gefa hlutum tölur 

svo hægt sé að bera þá saman í sama eiginleika (Charlesworth og Lind, 

2007:242). 

Hefðbundin stærðfræðikennsla fer fram innan veggja skóla landsins en með því 

að færa stærðfræðikennsluna út fyrir veggi skólans öðlast kennarinn og börnin 

margskonar tækifæri til að læra/kenna stærðfræði á skapandi og gefandi hátt. 

Stærðfræðin birtist okkur í náttúrunni, arkitektúr bygginga og ýmsum tilbúnum 

hlutum (Pound og Lee, 2011:101). Ekki þarf að leita langt til að skoða 

stærðfræðina í umhverfinu okkar. Það nægir að fara út á leikvöll skólanna því þar 

birtist stærðfræðin okkur á ýmsan hátt. Á leikvellinum sjáum við til dæmis hin 

ýmsu stærðfræðiform, þar er hægt að gera mælingar og samanburð svo eitthvað sé 

nefnt. Einnig er hægt að skoða stærðfræðina í hinum ýmsu fyrirbrigðum 

náttúrunnar eins og skugga, ljós, rigningu, sól og snjó. Í stærðfræðikennslu sem 

fer fram utandyra ætti að nýta áhuga barnanna á hinum ýmsu stöðum í umhverfi 

leikskólanna og það sem umhverfið og náttúran býður uppá.  

 Börn öðlast færni í stærðfræði og öðrum námsgreinum í þeim aðstæðum, þar 

sem þau þurfa að beita henni í raunverulegu samhengi og á rökréttan hátt (Pound 

og Lee, 2011:86). 

 

Útikennsla 

Útikennsla er hugtak sem sést æ oftar í skólanámskrám leik- og grunnskóla. Í 

útikennslu er verið að færa hefðbundið nám utan veggja skólans. Útikennsla er 

ekki gönguferð með frjálsum leik heldur er það kennsla sem er flutt út (Brenden, 



12 

2001:15). Misjafnt er eftir skólum hvernig útikennslu er háttað, hvort hún spannar 

yfir heilan skóladag eða klukkustund. Þegar farið er af stað með útikennslu er 

mikilvægt að börnin og kennarinn eigi sér afdrep á skjólgóðum stað til þess að 

fara yfir útikennsluna og gera upp kennslustundina.  

Þegar kennarar og skólar ákveða að hafa útikennslu þarf viðkomandi að hafa 

haldgóða þekkingu á því umhverfi skólans og vita upp á hvað umhverfið býður 

hvað varðar útikennslu. Útikennsla einskorðast ekki einungis við nær umhverfi 

skólanna heldur er hægt að fara í lengri vettvangsferðir, svosem innan 

bæjarfélagsins eða til nágrannabæja með aðstoð hópbifreiða. Kennari sem sér um 

útikennslu þarf að vera vel skipulagður svo kennslan gangi vel fyrir sig og 

árangursríkt nám eigi sér stað.  

Í leikskólum er lögð áhersla á að nám fari fram í gegnum leikinn í stað beinnar 

kennslu eins og er í grunnskólunum. Þegar börn eru úti hafa þau mjög góð 

leikskilyrði og leikurinn ætti að vera sjálfsagður hluti af allri útikennslu (Jordet, 

2003:55).  

Útikennsla hefur góð áhrif á andlega og líkamlega heilsu barna. Útikennsla er 

mjög mikilvæg í dag þar sem að börn eyða nú orðið löngum tíma innandyra við 

sjónvarps- og tölvuáhorf. Útikennsla krefst samvinnu barna að því leyti að þau 

tala saman og hjálpa hvort öðru við að finna lausnir á þeim verkefnum sem unnið 

er að. Þegar börn eru úti örva þau öll fimm skilningarvit sín (Jordet, 2003:27). 

Skilningarvitin fimm eru; sjón, heyrn, snerting, bragð- og lyktarskyn. Í útikennslu 

fá börn öðruvísi upplifun á náttúrunni og samfélaginu heldur en þau fá innan 

veggja skólans með því að skoða bækur og myndir.  

Útikennsla stuðlar ekki einungis að betri umhverfisvitund barna og brýtur upp 

skólastarfið heldur eykur hún einnig hreyfingu barnanna. Í bæklingnum 

Ráðlegging um hreyfingu sem Lýðheilsustöð gefur út kemur fram að börnum er 

nauðsynlegt að hreyfa sig á hverjum degi svo andleg vellíðan, vöxtur og þroski 

þeirra sé eðlilegur (Lýðheilsustöð, 2008).  

Í aðalnámskrá leikskólanna (1999) er ekki fjallað beint um útikennslu en það er 

hægt að flétta marga hluta námskrárinnar inn í útikennslu eins og t.d 

umhverfismennt, náttúrufræði og grenndarskoðun. Náttúran er fjölbreytt og börn 

þurfa að fá tækifæri til að komast í tengsl við hana og njóta hennar. Hjálpa þarf 

börnum til að sjá náttúruna og vekja áhuga hjá þeim á ábyrgð og virðingu fyrir 

náttúrunni (Menntamálaráðuneytið, 1999). 
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Náttúran/umhverfið 

Stærðfræði er miklu meira heldur en tölur á blaði, stærðfræði snýst einnig um 

sjálfstraust og ýmyndunarafl ásamt trausti á eigin getu til þess að leysa ólíkar 

gerðir af verkefnum (Molander, Strandberg, Kellander, Lättman-Masch, 

Wejdmark og Brucht, 2010:8). Í leikskólunum vita flest börn fátt eitt 

skemmtilegra en að fá að vera úti og vilja helst ekki koma inn þegar útiveran er 

liðin. Því ættu skólarnir að nýta sér þann áhuga barnanna og fræða þau um 

náttúruna og stærðfræðina í gegnum útileiki og útistarf leikskólanna. Náttúran 

hefur upp á margt að bjóða í kennslu ungra barna. Náttúran er lifandi kennslustofa 

sem hefur enga veggi sem setja okkur takmarkanir. Í náttúrunni örva börnin 

náttúrulega forvitni og geta notað allan líkamann og öll skilningsvit á annan hátt 

heldur en innandyra (Brenden, 2001:15). 

Kennsla sem fer fram út í náttúrunni hefur upp á svo margt að bjóða auk þess 

eru börn forvitin að eðlisfari og því eru þau alltaf tilbúin til að taka þátt í og 

uppgötva nýja hluti. Kennsla í náttúrunni felst ekki einungis í því að skoða plöntur 

og dýr heldur er einnig hægt að gera ýmsar tilraunir og mælingar er varðar 

náttúruleg fyrirbæri. Náttúruna og umhverfið er hægt að skoða í stærðfræðilegu 

samhengi, því þar eru ótal tækifæri sem hægt er að nýtta í stærðfræðikennslu. 

“Náttúran er sett saman úr tölum og formum“ (Ríkey Sigurbjörnsdóttir, 2001:32). 

Úti í náttúrunni er hægt að nýta þau ótal tækifæri sem gefast til þess að skoða 

stærðfræðihugtök og afstöðuhugtök. Þau afstöðuhugtök sem hægt er að skoða úti 

eru; undir, yfir, fyrir aftan, fyrir framan, við hliðina á og á milli. Stærðfræði- 

hugtökin sem hægt væri að skoða eru; hár, lágur, stór, lítill, þungur og léttur 

(Ríkey Sigurbjörnsdóttir, 2001:28). Í náttúru- og umhverfiskennslu læra börnin 

mjög margt og fá að kynnast því sem náttúran býður upp á með því að snerta, 

horfa og finna lykt. Kennsla í náttúrunni þarf ekki einungis að fara fram á 

góðviðrisdögum heldur getur hún líka farið fram þegar það er rigning og rok. Þá 

fá börnin að upplifa ólíkt veðurfar í náttúrunni og sjá þá eflaust hlutina í nýju ljósi. 

Börnin þurfa ekki alltaf að vera hrein og fín í kennslustund heldur er allt í lagi að 

börnin fari að stappa í pollum eða drullumalla í moldinni í leit af skordýrum eða 

skoða rætur plantna. Náttúrukennsla fer ekki einungis fram þar sem plöntur, mold 

og skordýr eru. Náttúru- og umhverfiskennsla getur líka farið fram í fjörunni, á 



14 

bryggjunni eða við merka staði innan hvers bæjarfélags og jafnvel í heimsóknum 

til fyrirtækja bæjarins. Í umhverfiskennslu hafa allir gott af því að fræðast um það 

merkasta sem hefur gerst á árum áður í þeirra bæjarfélagi, þó svo að kennarinn 

þurfi að einfalda hlutina að einhverju leyti fyrir börn á leikskólaaldri þá kemst 

aðalatriðið til skila. Í náttúru- og umhverfiskennslu þarf að hyggja að mörgum 

þáttum og hvernig allir aðilar fá sem mest út úr því námi sem á að fara fram. Í 

umhverfi sem er náttúrulegt öðlast börn annarskonar reynslu og tækifæri heldur en 

þau gera í umhverfi sem er gert af mönnum eins og skólalóðirnar (Kristín 

Norðdahl, 2005). Af ofangreindu er ljóst að það er mjög mikilvægt að börn fái 

reynslu úr náttúrunni í námi sínu.  

Ef kennarar og börn ætla að fá sem mest út úr námi út í náttúrunni er 

árangursríkast að kennarinn gefi skýr skilaboð svo að börnin viti nokkurn veginn 

hvað þau eigi að fást við og læra, hvað skal læra fyrst, hvað síðast og hversu 

langann tíma kennslustundin vari (Brenden, 2001:15). 

 

Fræðimenn 

Fræðimennirnir Jean Piaget, Lee Vygotsky og John Dewey eiga það allir 

sameiginlegt að hafa rannsakað þroska og nám ungra barna. Kenningar Piaget 

fjalla um stigskiptan þroska, Vygotsky skrifaði um svæði mögulegs þroska og 

Dewey rannsakaði nám barna og við hvaða aðstæður þau lærðu best. Dewey 

komst að þeirri niðurstöðu að börn læra mest af því að fá að prófa sig áfram og 

læra af framkvæmd. 

 

Jean Piaget 

Jean Piaget (1896-1980) var Svisslendingur og menntaður sem líffræðingur. 

Hann sérhæfði sig í vistfræði innnan líffræðarinnar og rannsakaði sambandið á 

milli lífvera og umhverfissins. Í framhaldi af því rannsakaði Piaget manneskjuna 

sem líffræðilega veru og komst að þeirri niðurstöðu að það er hæfni og þekking 

sem gerir okkur að velheppnuðu dýri, í framhaldi af því sneri hann sér alfarið að 

sálfræðinni (Jahr og Øgaard, 2006:23, Charles, 1989:IV). Kenningar Piaget um 

stigskiptan þroska barna og hvernig börn þróa hugsanir sínar eru þekktar víða um 

heim. Áhrifa frá kenningum Piaget gætir á ýmsum leikskólum hér á landi. Flestir 
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ef ekki allir sem starfa á sviði menntunar barna hafa heyrt Piaget og hans 

kenninga getið.  

Rannsóknarniðurstöður Piaget hafa birst á prenti í ýmsu bókum, tímaritum og 

ritgerðum um allan heim. Kenningar Piaget vöktu fyrst athygli á fjórða áratug 

aldarinnar í Bandaríkjunum en með tímanum minnkaði áhugi manna á 

kenningunum, þó jókst áhugi fólks á kenningum Piaget á ný á áttunda áratugnum 

(Charles, 1989:IV). Það voru ekki allir sammála Piaget um hans sýn á börnum. 

Hann fékk mikla gagnrýni á sýn sína og margir fræðimenn voru honum ekki 

sammála um þroskastig barna.. Piaget leit á börn sem einstaklinga sem væru ólíkir 

þeim fullorðnu og byggðu upp sínar hugmyndir af umheiminum. Hvert þroskastig 

tæki við af öðru í fyrirfram ákveðnri röð. Piaget leit svo á að börn byggðu upp 

þekkingu sína með því skoða og kanna viðfangsefni sín (Charles, 1989:1-4). 

Piaget skipti þroska barna í fjögur stig eftir aldri þeirra og leit sem svo á að 

stigin væru óbreytanleg. Öll börn ganga í gegnum öll þroskastigin í réttri röð, þau 

geta ekki sleppt einu stigi af því að hvert þroskastig byggir á því næsta (Shaffer og 

Kipp, 2007:61). Aldursviðmiðum í þroskastigunum ber að taka með fyrirvara því 

að börn þroskast á misjöfnum hraða. Aldursviðmiðin eru því einungis höfð til 

hliðsjónar um þroska barna. Þroskastigin eru: 

 Skynhreyfistig – í þessu stigi eru börn frá fæðingu til tveggja ára aldurs 

 Foraðgerðarstig – í þessu stigi eru börn frá tveggja ára til sjö ára aldurs 

 Stig hlutbundinna aðgerða – í þessu stigi eru börn frá sjö ára til ellefu ára 

aldurs 

 Formleg aðgerðastig – í þessu stigi eru börn frá ellefu ára og uppúr  

 (Shaffer og Kipp, 2007:62). 

Vitsmunaþroskanum skipti Piaget í þrjú stig eftir aldri barna. Hér fyrir neðan 

eru flokkarnir sem Piaget setti upp en aldurinn er einungis viðmið og ekki 

heilagur sanleikur um vitsmunaþroska hvers barns.  

 „Innsæis- og hugboðaskilningur   4-7 ára 

 Hlutbundin rökhugsun (Hlutbundnar aðgerðir) 7-11 

 Formleg rökhugsun (Formlegar aðgerðir)“  11-15 

(Charles, 1989:3) 

Miðað við þroskastig Piaget falla börn á leikskólaaldri undir tvö fyrstu 

þroskastigin sem eru skynhreyfistig og foraðgerðarstig. Á skynhreyfistiginu læra 
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börn á umheiminn með skynjun. Þau vilja sjá, snerta og smakka á hlutum til að 

uppgvöta þá, á þessu stigi þurfa börn að vera í örvandi umhverfi vegna þess að 

þau eru að læra á umhverfið, hvernig á að framkalla hljóð, hrista leikföng og 

hvernig eigi að nota leikföngin (Geist, 2009:52). Á skynhreyfistiginu byrja börn 

að leika með táknum og í þykjustuleikjum. Á foraðgerðarstiginu eru börn byrjuð 

að læra að nota tákn og skilja að táknið standi fyrir einhvern ákveðinn hlut (Geist, 

2009:53). Börn á foraðgerðarstigi eru að byrja að skilja að tölustafir standa fyrir 

ákveðið magn þó svo að talnaskilningurinn sé ekki að fullu kominn. Þá geta börn 

á þessu stigi sýnt á fingrum sér hvað sokkarnir sem þau eru í eru margir. Í 

vitsmunaþroskanum falla leikskólabörnin undir flokkinn innsæis- og 

hugboðaskilnings. Í rannsóknum sínum á börnum kemur Piaget inn á nokkur atriði 

er varða stærðfræðihugsun og kunnáttu barna og þar má nefna flokkun, tengsl, 

tölur, fjölda, hugsun og rökleiðslu. Þessi hugtök koma fram í flokkunum um 

vitsmunaþroskann, innsæis- eða hugboðsskilninginn. Aldurinn á þeim börnum 

sem falla undir þennan flokk er að jafnaði 4-7 ára. 

Hugsun og rökleiðsla: Börn hugsa ekki rökrétt á innsæis- eða 

hugsanaboðstiginu. Og geta ekki framkvæmt í huganum rökrænar hugsanir, dæmi 

um rökrænar hugsanir eru samlagning og frádráttur. Heldur byggir barnið sínar 

skýringar og ályktanir á hugboðum og meta hlutina eftir því hvernig þeir birtast 

barninu (Charles, 1989:6). Á innsæis- og hugsanaboðstiginu geta börn ekki leyst 

úr viðfangsefnum þar sem skipulagningu er krafist skref fyrir skref 

(Charles,1989:9). Þau geta ekki raðað hlutum saman á ólíkan hátt eftir ólíkum 

fyrirmælum og geta ekki sagt frá einhverju ferli í samfellu. Á þessu stigi eiga börn 

erfitt með að setja sig í spor annarra og lýsa því sem fyrir þeim verður og sjá oft 

einungis sig og sínar athafnir og gera ekki greinarmun á athöfnum og hugsunum 

sínum (Charles, 1989:9). Á innsæis og hugsunarstiginu spyrja börn oft „afhverju“ 

aftur og aftur um allt milli himins og jarðar. Þau hafa tilhneiginu til að hugsa af 

innsæi fremur en rökrétt (Geist, 2009:53). 

Flokkun og tengsl: Á þessu stigi vitmunaþroskans eru börn farin að geta 

flokkað á skipulagðan hátt og „skipt stærri heild í smærri einingar og undirflokka“ 

(Charles, 1999:9).  

Flokkun og tengsl: Á innsæis- og hugsunarboðstiginu eru börn farin að geta 

flokkað hluti mun skipulegra heldur en þau gerðu áður og tilviljanakennd flokkun 

fer minnkandi. Börn á þessu stigi geta safnað ákveðnum hlutum ásamt því að geta 
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skipt stórum einingum í litlar einingar og undirflokka, en barnið getur ekki séð 

heildina og einingarnar í sitthvoru lagi. Börn sem eru á aldrinum 4-5 ára eiga erfitt 

með eða geta ekki raðað hlutum eftir stærð eða lengd.(Charles, 1999:9). 

Tala eða fjöldi: Í rannsóknum sýndi Piaget fram á það að börn skilja ekki 

samhengið á milli talna og fjölda fyrr en þau væru búin að öðlast skilning á 

flokkun og tengslum. Til þess að skilja tölur og fjölda þurfa börn að hafa öðlast þá 

færni í stærðfræðihugsun að tölur og fjöldi breyttist ekki þó svo að þeim sé skipt 

upp í nokkrar einingar. Rannsóknir Piaget gefa til kynna að þó svo barni sé kennt 

að telja í réttri röð þá kemur það ekki skilningi á hugtökunum um tölur og fjölda 

við (Charles 1989:10). 

Í stærðfræðinámi barna leggur Piaget áherslu á örvandi umhverfi sem leyfir 

börnunum ákveðið frelsi til þess að gera mistök og finna fyrir ójafnvægis gagnvart 

öðrum með mótsagnakendum lausnum (Geist, 2009:55).  

Miðað við kenningar Piaget er að mörgu að hyggja í stærðfræðikennslu ungra 

barna um hvað þau ráða við og hvað ekki í stærðfræðilegri hugsun og athöfnum. 

Einnig er spurning hvort aldursskilgreiningarnar eigi við börn nú á dögum þar sem 

það er alltaf verið að færa námsefni og markmið neðar og neðar í skólakerfunum. 

Engu að síður eru rannsóknir Pidgets jafngildar nú í dag og á fjórða áratugnum, þó 

svo vera kunni að þekking barna hafi færst neðar í aldursskalann. 

 

Lee Vygotsky 

Lee Vygotsky (1896-1934) var rússneskur sálfræðingur og kennari sem vann 

að kenningum um stigskiptan þroska barna. Vygotsky lést áður en hann gat 

fullgert kenningar sínar, en grunnur þeirra hafa þó engu síður náð mikillri hylli. 

Hann rannsakði þroska barna og hvernig menningin hafði áhrif á þroska þeirra. 

Vygotsky taldi að börn fæddust með nokkrar greindir, eftirtekt/athygli, 

tilfinningar, skilning og minni (Shaffer og Kipp, 2007:276). Ein af kenningunum 

sem Vygotsky setti fram var um svæði mögulegs þroska. Hægt er að skilgreina 

svæði mögulegs þroska sem svæði á milli þess sem börn geta þegar þau finna 

lausnir á ákveðnum verkefnum án þess að fá hjálp frá fullorðnum og getu þess er 

það fær hjálp (Guðrún Bjarnadóttir, 1998:35). Vygotsky lýsti því námi sem færi 

fram á svæði mögulegs þroska sem nokkurs konar vinnupallaaðferð sem er aðferð 

sem er framkvæmd af sérfræðingi í þroska og hegðun barna. Sérfræðingurinn gæti 



18 

verið leikskólakennarinn sem leiðbeinir og styður barnið og bregst við 

spurningum þess á jákvæðan hátt í gegnum það lærdómsferli sem barnið fer í 

gegnum. Þegar nám hefur átt sér stað eða viðeigandi hegðun er sýnd dregur 

leikskólakennarinn sig til hliðar og leyfir barninu að njóta þess að leysa úr 

verkefnum sínum sjálft án stuðnings. Barnið öðlast nýja kunnáttu í nokkrum 

skrefum þegar það hefur náð valdi á verkefninu. Kennarinn byggir upp nám hjá 

barninu og dregur sig síðan í hlé og leyfir barninu að njóta sín við að finna 

úrlausnir á því verkefni sem var verið að vinna með. 

Barn sem fær verkefni sem eru aðeins ofar getu þess eða verkefni er snýr að 

áhugamáli þess og skilur eða sýnir fram á skilning hefur sýnt fram á góða 

þroskamöguleika (Guðrún Bjarnadóttir, 1998:35). Vygotsky skipti börnum í þrjá 

hópa eftir því hvernig þau gátu unnið að lausnum verkefna, börn sem geta unnið 

sjálfstætt, börn sem gátu unnið með þátttöku þeirra fullorðnu í að leysa ákveðin 

verkefni og börn sem geta unnið með öðrum börnum. 

Í kennsluháttum sínum lagði Vygotsky mikla áherslu á virka kennslu fremur en 

óbeina kennslu og mat það af kostgæfni hvað hver nemandi vissi og kunni til þess 

að meta hvað hver og einn væri fær um að læra hverju sinni (Shaffer og Kipp, 

2007:281). 

Fræðimennirnir John Piaget og Lee Vygotsky voru ekki alltaf sammála því 

hvernig börn þroskast en þó voru þeir sammála um að ungbörn væru forvitnir 

könnuðir sem eru virkir í þekkingarleit sinni og uppgvötunum á nýjum lögmálum 

(Shaffer og Kipp, 2007:277).  

Þegar börn læra í samvinnu við önnur í börn í hópum eða paravinnu fá þau 

meira út úr náminu, vegna þess að einstaklingarnir styðja við bakið á hvor öðrum 

og hvetja áfram. Í kenningum Vygotsky kemur fram að það sem þú getur leyst í 

dag með hjálp frá einhverjum getur þú gert einn á morgunn (Jahr og Øgaard, 

2006:34).  

 

John Dewey 

John Dewey (1859-1952) var bandarískur heimspekingur. Hann lauk 

doktorsprófi í heimspeki frá Hopkins-háskólanum í Baltimore. Dewey var 

áhugasamur um menntun barna og hvernig henni var háttað. Á árinu 1894 eða þar 

um kring varð mikil bylting og breytingar á kennsluháttum og skólastarfi í 



19 

Bandaríkjunum, eða um það leyti sem Dewey þáði stöðu í kennslu- og 

menntunarfræðum í Chicago (Dewey, 1994:VII). Á þeim tímum sem Dewey var 

að setja fram kenningar sínar um nám barna fór nám í menntastofnunum að mestu 

leyti fram sem utanbókarlærdómur. Dewey var ekki sammála því að börn myndu 

læra best með því að læra allt námsefni sem væri kennt utanbókar heldur taldi 

hann að börn myndu læra meira með því að læra ekki allt utanbókar. John Dewey 

stofnaði tilraunaskóla með konu sinni Alice Chipman, skólinn gekk undir nafninu 

Laboratory School. Þessi skóli var tilraunaskóli til að prófa og sanna kenningar 

Dewey um nám og kennslu barna og hvernig þau myndu læra á frábrugðinn hátt 

miðað við það sem hafði tíðkast á þessum tíma. Tilgangur skólans var að 

sannreyna það að börn myndu læra jafnmikið, ef ekki meir, ef 

utanbókalærdómnum væri sleppt. Í rannsóknum sínum sá Dewey að börn lærðu 

mest með því að byggja ofan á fyrri reynslu sína og öðlast þannig óbeina menntun 

(Jóhanna Einarsdóttir, 1997:29). Í skóla Dewey áttu börnin ekki eingöngu að sitja 

kyrr og hlusta á kennarann heldur áttu börnin að leysa sameiginlega úr verkefnum 

sem voru lögð fyrir þau undir leiðsögn kennarans. „Dewey taldi að félagslegar 

athafnir barnsins væri lykillinn að námsgreinunum“ (Dewey, 1994:VIII). Í skóla 

Dewey var lögð áhersla á að kynna barninu frumþætti samfélagsins og styrkja það 

til þess að taka þátt í samfélaginu sem það lifir og hrærist í (Jóhanna Einarsdóttir, 

1997:28). Þegar við heyrum John Dewey nefndan á nafn fylgja oft orðin „learning 

by doing“ með, sem myndi útleggjast „að læra með því að framkvæma“ (Dewey, 

1994:VIII). Þessi orð eru notuð yfir kennslufyrirkomulag Dewey´s. 

Kennslufyrirkomulag Deweys er líkt því sem við köllum þemaverkefni nú á 

dögum og því eiga kenningar Dewey erindi inn í öll skólastig, því í mörgum 

skólum eru unninn þemaverkefni burt séð frá aldri og hvaða menntun fer fram á 

skólastigunum. Í athugunum sínum sá Dewey að það vantaði samhengi á milli 

þess sem börnin væru að læra í skólanum og þess sem þau væru aðhafast utanvið 

veggi skólans (Jóhanna Einarsdóttir, 1997:28). 

Hugmyndir Dewey um menntun barna á vel við útikennslu sem fer fram í 

umhverfi barnanna af því að þá eru börnin að tengja leikskólareynslu sína við 

umhverfið sem þau lifa og hrærast í hversdagsleikanum og geta því byggt ofan á 

þekkingu sína hvort sem það er í leikskólanum eða með fjölskyldu sinni.  
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 Stærðfræðiverkefni er tengjast umhverfinu, náttúrunni 

og útikennslu 
Markmið mitt með gerð verkefnahandbókar um stærðfræði í leikskólum er að 

færa stærðfræðifræðikennsluna út í náttúruna og umhverfið.  

Stærðfræðikennsla í dag fer að mestu fram innan veggja leikskólanna þar sem 

elstu börnin leysa verkefni sín á blöðum og án þess að þreifa á dæmunum. Með 

því að færa kennsluna út í náttúruna verður hún áþreifanlegri og vekur upp 

hugsanir hjá börnunum um að stærðfræðin sé alstaðar í kringum þau. Börnin átta 

sig þá fljótt á því að stærðfæðin er allt um kring í hversdagslífinu. 

Með því að færa stærðfræðina út eru börnin ekki einungis að læra stærðfræði 

heldur læra þau einnig að umgangast náttúruna og umhverfið sem þau lifa og búa 

í.  

Verkefnahandbókin eru hugsuð fyrir börn á leikskólaaldri. Handbókin nýtist 

leikskólakennurum í stærðfræðikennslu út í náttúrunni og í umhverfi leikskólanna. 

Handbókin er byggð upp á stuttum og lengri verkefnum sem hæfa einni 

vettvangsferð að undanskildum tveimur lengri verkefnum sem felast í ræktun á 

kartöflum og blómum. Verkefnunum er skipt upp eftir því hvaða árstíð hentar til 

að vinna þau. Verkefnahandbókinni er ekki ætlað að vera tæmandi listi yfir 

stærðfræðiverkefni sem hægt er að vinna með leikskólabörnum heldur eru þetta 

mínar hugmyndir að stærðfræðitengdum verkefnum sem hægt er að vinna með 

börnum á leikskólaaldri.  

Þegar leikskólalóðir eru skipulagðar mætti að hafa í huga hvert umhverfið 

hennar er. Ef umhverfið á leikskólalóðinni á að vera gagnlegt til 

stærðfræðikennslu er mikilvægt að það innihaldi mismunandi aðstæður og að 

jarðvegurinn sé samsettur úr grasi, möl og malbiki (Molander Ofl. 2010:67). 

Í handbókinni er leitast við að börnin vinni saman sem hópur eða í pörum. Í 

útikennslu þurfa börn að hafa samskipti við hvort annað og hentar hún því vel í 

para og hópa vinnu með börnum því þá þurfa þau að tala saman og hjálpast að við 

að leita lausnar á þeim verkefnum sem liggja fyrir hverju sinni. Í 

fræðilegakaflanum hér fyrir ofan um stærðfræðinám ungra barna kemur fram að 

börn læra stærðfræði ekki einungis með því að byggja ofan á eigin reynslu heldur 

læra þau af reynslu annar og útskýringum (Pound og Lee, 2011:49). Einnig lagði 

John Dewey áherslu á það að börn vinna saman að lausn á þeim verkefnum sem 
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kennarinn þeirra leggur fyrir þau. Geta ungra barna í stærðfræði námi hefur verið 

skipt í þrjá flokka sem eru: mynstur/form, flokkun og tímaröð, mælingar og 

upplýsingar. Verkefnin í handbókinni falla undir þessar skilgreiningar Sarama og 

Clements (2005). Náttúran og umhverfið hentar vel til stærðfræðináms eins og 

kemur fram í fræðkaflanum hér fyrir ofan og hún hentar vel til þess að leysa ólíkar 

gerðir af verkefnum (Molander ofl. 2010:8). Kennsla sem fer fram í náttúrunni 

styrkir ímyndunarafl og sjálfstraust barna þegar þau eru leyta lausnar á þeim 

verkefnunum sem þau fást við hverju sinni. 

Nám í útikennslu í náttúrunni og umhverfinu styður við hugmynd John Dewey að 

börn byggja ofan á fyrri reynslu sína og læri með því að framkvæma „learning by 

doing“. Einnig leit Piaget á það að börn myndu byggja upp þekkingu sína með því 

að skoða og kanna heiminn. 

Í fræðilega kaflanum hér að ofan um Vygotsky er skýrt frá kenningum hans um 

vinnupallaðferðinni í námi ungri barna. Í verkefnahandbókinni má sjá áhrif 

vinnupallakenningannna. Hvert verkefni er byggt upp á því að áður en að 

verkefninu sjálfu kemur eru kveikjur sem eru til þess fallnar að vekja áhuga 

barnanna á því sem framundan er í vettvangsferðinni, leikskólakennarinn 

leiðbeinir og styður börnin í því sem framundan er og dregur sig svo til hliðar og 

leyfir börnunum að njóta sín í því að finna lausnir á verkefnunum en þó er hann til 

stuðnings ef þörf er á. 

Kenningar Piaget, Vygotsky og Dewey styðja við þá hugmynd og aðferðir sem 

settar eru fram í verkefnanhandbókinni að því leyti að börnin eru virk í 

þekkingarleit sinni og byggja upp reynslu og þekkingu í samvinnu við önnur börn 

í barnahópnum. Auk þess að verkefnin í handbókinni eru ekki miðuð við beina 

kennslu heldur eru börnin virk í þekkingarleit sinni og fá að upplifa stærðfræðina í 

náttúrunni á sínum hraða og getu. 

Náttúruna og umhverfið hentar vel til stærðfræðináms. Helstu viðfangsefni 

stærðfræðarinnar sem hægt er að leysa úti eru þrautalausnir, stærðfræði umræður 

og samskipti, rannsóknir. Í stærðfræðinámi úti þarf að velja viðeigandi 

stærðfræðiverkfæri eða áhöld til gagnasöfnunar svo hægt sé að leysa það 

viðfangsefni sem liggur fyrir og efla frekari nám (Pound og Lee, 2011:101). 
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Lokaorð 

Í greinagerðinni var fjallað um hvenær og hvernig börn byrja að þróa 

stærðfræðilegar hugmyndir sínar og hvaða stærðfræði ung börn hafa tök á að læra. 

Í ljós kom að börn byrja mjög ung að uppgötva stærðfræðina í kringum sig og 

þróa þá hugsun og skilning áfram eftir því sem þau eldast. Fræðimennirnir 

Vygotsky, Piaget og Dewey voru allir á því að börn læra best með því að 

uppgötva sjálf og fá að prófa sig áfram í þekkingaleit sinni. Stærðfræðin er ekki 

einungis lærð innandyra og því leitaðist ég eftir því að tengja stærðfræðinám 

ungra barna við útikennslu, náttúruna og umhverfið. Í útikennslu örva börn öll 

skilningarvit sín og fá aukna hreyfingu, sem er af hinu góða, en rannsóknir sem 

Manneldisráð hefur gert sýna fram á það að börn eru farin að hreyfa sig æ minna. 

Það er því góður kostur að vera með útikennslu, því þá fá börn aukna hreyfingu 

fyrir utan hina hefðbundnu útiveru í leikskólum landsins.  

 Við gerð verkefnahandbókarinnar leitaði ég í þá þekkingu og reynslu sem 

ég hef öðlast sem leiðbeinandi á leikskóla. Ég tók saman það sem börnunum 

fannst áhugaverðast í umhverfinu og útbjó nokkur verkefni út frá þeim 

hugmyndum. Verkefnahandbókin tengist fræðakaflanum og þeim stærðfræði-

hugmyndum sem ung börn eru að þróa skilning sinn á. Í verkefninu Formin í 

umhverfinu er dæmi um það hvernig börnum er gefið tækifæri til þess að mynda 

sér reynslu af formum sem þau sjá í umhverfu sínu og geta nýtt þá reynslu í 

stærðfræðinámi sínu síðar á lífsleiðinni. Einnig má finna í verkefnahandbókinni 

verkefni sem ber heitið Talning, þar er börnum sköpuð ákjósanleg skilyrði sem 

leiða til betri skilnings tengslum milli fjölda og tölustafa. Þetta eru atriði í 

stærðfræðinámi ungra barna sem þau ættu að ráða við og læra jafnan á 

leikskólaaldri eins og frá hefur verið greint.  

Til þess að athuga hvort verkefnin virkuðu áhugaverð fyrir börn, fékk ég dætur 

mínar og litla frænku með mér í stærðfræðilegar gönguferðir um hverfið okkar. 

Skemmst er frá því að segja að stelpunum þóttu þessar gönguferðir mjög 

áhugaverðar og skemmtilegar.  

 Við skrifin á þessu lokaverkefni hef ég ekki einungis fengið nýja upplifun 

af stærðfræðinni heldur hafa dætur mínar einnig gert það og líta á stærðfræðina 

með öðrum augum heldur en þær gerðu í haust.  
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