
Ágrip 

Stærðfræði er vísindagrein sem fjallar um hvers konar stærðir og eiginleika þeirra. 

Stærðfræðinám er samfellt ferli og byrjar mjög snemma hjá börnum. Grunnhugtök 

stærðfræðinnar er að finna allsstaðar í kringum okkur. Einn mikilvægasti þáttur 

stærðfræðinnar er talnaskilningur sem er hugtak yfir það að hafa góðan skilning á tölum, 

merkingu þeirra og hvernig þær tengjast. Með því að byrja að vinna með stærðfræði á 

leikskólum og efla talnaskilning barna er grunnur lagður að frekara stærðfræðinámi. 

 Leikur er mjög mikilvægur í þroska náms, og er ein aðalleið barna til að læra. 

Leikurinn er eðlilegasta lífstjáning lítilla barna og því mikilvægt að gefa honum tíma og rúm í 

starfi leik- og grunnskóla. Með því að vinna með leikinn sem námsleið verður nám barnanna 

auðveldara.  

 Hugsmíðahyggja er námskenning sem leggur áherslu á að efla virkni, ábyrgð og 

sjálfstæði nemenda þar sem litið er á nemandann sem virkan þátttakanda í námi sínu.  

 Samkvæmt lögum um leikskóla ber menntamálaráðuneytinu að stuðla að þróunar- og 

tilraunastarfi í leikskólum, með því er verið að hvetja til virkni kennara í starfi og 

áframhaldandi þróunar í leikskólastarfi.   

 Stærðfræði er leikur einn er áætlun um þróunarverkefni fyrir deild elstu barna á 

leikskóla og hefur það að markmiði að efla formskynjun og talna- og hugtakaskilning barna í 

gegnum leikinn. Einnig er markmið kennara að þeir ígrundi starf sitt út frá starfenda-

rannsóknum. Starfendarannsókn er eigindleg rannsóknaraðferð sem beinist að skoðun á 

innihaldi, hugmyndum og gildum skólastarfs. Þær eru taldar heppilegar til notkunar við 

skólarannsóknir þegar verið er að skoða nýjar kennsluaðferðir, kynna nýjar leiðir til náms og 

bæta starfshætti. 
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Summary 

Mathematics is the science of sizes and dimensions and their qualities and characteristics. 

Learning mathematics is a continuous process that starts very early on with children. Basic 

mathematical concepts are to be found all around us. One of the most important components 

of mathematics is numerical understanding, having good understanding of numbers, their 

meaning and how they connect. By starting to work with mathematics in preschool and 

encouraging numerical understanding the basis for children´s future mathematical studies is 

formed. Learning through play is very important for children, even so as to be their most 

important learning strategy. Play is the most natural expression of small children and 

therefore it is important to give play both time and space in preschool and primary school 

curricula. By using play to focus on mathematical subjects to study, learning becomes easier. 

Constructivism is a study theory that focuses on making students more active, more 

responsable and independent and it sees students as active participants in their studies. The 

law pertaining to preschools states that the Ministry of Education should be responsable for 

conducting research and development in preschools and thus encourage preschool teachers to 

be active in continuously developing their skills. Playing mathematics (Stærðfræði er leikur 

einn) is a blueprint for a development project for children in the older classes of preschool. 

The project centers around play with the goal of increasing children´s recognition of various 

mathematical forms aswell as introducing and reinforcing numerical and concept 

understanding. Part of the project is also to have teachers constantly evaluate their work, 

learning from their findings and building on it to go forward. The method prescribed is a 

research method which probes into the relevance of education, its content and ideas. The 

method is considered highly suitable for school researches, especially when aiming at 

renewing teaching methods, promoting new ways to study and improving work procedures. 

 


