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VIKA Viðfangsefni Kennsluaðferðir  verkefni Hæfniviðmið Námsmat  

      

5. -8. janúar  Lengdarmælingar Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir, 
hlutbundnar , 
leikir, spil, 
stöðvavinna, 
þrautir 

Mælingar Að nemendur:   

✓ þekki lengdarmælingar við ýmsar aðstæður og 
með mismunandi hjálpartækjum  

✓ geti tilgreint lengd með stöðluðum (reglustika 
og sentikubbar) og óstöðluðum mælieiningum 
(t.d. bréfaklemmum og pinnum)  

 

Símat, sjálfsmat, 
kennaramat og 
virkni í tímum 
 

11.- 15. janúar Tölur upp í 100 Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir, 
hlutbundnar , 
leikir, spil, 
stöðvavinna, 
þrautir 

Talnarunur, 
talning, 
samlagning og 
frádráttur 

 Að nemendur:  

 ✓ tákni fjölda á ýmsa vegu,    

✓ telja einn hlut í einu,   

 ✓ að tölurnar eru í ákveðinni röð,    

✓ að síðasta talan segi til um fjöldann,    

✓ að þekkja tölustafina frá 0-20,    

✓ að nota stærðfræði í daglegu tali,    

✓ að tákna fjölda með tölustaf eða 

talnastrikum.  ✓ Talnaröðun,    

✓ þekki talnalínur og geti skráð á þær,    

✓ geti brotið niður tölur í tugi og einingar,    

✓ geti talið tugum upp í hundrað.   

✓ Þekki tíuvini.    

Símat, sjálfsmat, 
kennaramat og 
virkni í tímum 
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✓ Þekki hugtökin stærra en, minna en og jafn 
stórt.  

✓ geti talið heila tugi, allt upp í 100  

 ✓ skilji hvað liggur að baki hugtökunum tugir og 
einingar  

 ✓ Læri að búa til tugi úr einingum  
 

18.- 22. Janúar 
 
22. jan: 
Bóndadagur 

Tölur upp í 100 Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir, 
hlutbundnar , 
leikir, spil, 
stöðvavinna, 
þrautir 

Talnarunur, 
talning, 
samlagning og 
frádráttur 

 Að nemendur:  

 ✓ tákni fjölda á ýmsa vegu,    

✓ telja einn hlut í einu,   

 ✓ að tölurnar eru í ákveðinni röð,    

✓ að síðasta talan segi til um fjöldann,    

✓ að þekkja tölustafina frá 0-20,    

✓ að nota stærðfræði í daglegu tali,    

✓ að tákna fjölda með tölustaf eða 

talnastrikum.  ✓ Talnaröðun,    

✓ þekki talnalínur og geti skráð á þær,    

✓ geti brotið niður tölur í tugi og einingar,    

✓ geti talið tugum upp í hundrað.   

✓ Þekki tíuvini.    

✓ Þekki hugtökin stærra en, minna en og jafn 
stórt.  

✓ geti talið heila tugi, allt upp í 100  

Símat, sjálfsmat, 
kennaramat og 
virkni í tímum 
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 ✓ skilji hvað liggur að baki hugtökunum tugir og 
einingar  

 ✓ Læri að búa til tugi úr einingum  
 

25.-29.jan. Reikningur  
Lota 12 

Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir, 
hlutbundnar , 
leikir, spil, 
stöðvavinna, 
þrautir 

Samlagning og 
frádráttur 

Að nemendur: 
✓ Notfærir sér tugi við talningu.  
✓ Les þriggja stafa tölur.  
✓ Áttar sig á mismunandi leiðum í 

samlagningu. 
✓ Notar hjálpargögn við samlagningu talna. 

Vinnur með samlagningu með tugum og 
einingum. 

✓  Reiknar frádráttar dæmi með tugum og 
einingum. Skiptir heild í hluta.  
 

 
Símat, sjálfsmat, 
kennaramat og 
virkni í tímum 
 

1.-5.feb. Reikningur  
Lota 12 

Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir, 
hlutbundnar , 
leikir, spil, 
stöðvavinna, 
þrautir 

Samlagning og 
frádráttur 

Að nemendur: 
✓ Notfærir sér tugi við talningu.  
✓ Les þriggja stafa tölur.  
✓ Áttar sig á mismunandi leiðum í 

samlagningu. 
✓ Notar hjálpargögn við samlagningu talna. 

Vinnur með samlagningu með tugum og 
einingum. 

Símat, sjálfsmat, 
kennaramat og 
virkni í tímum 
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✓  Reiknar frádráttar dæmi með tugum og 
einingum. Skiptir heild í hluta.  

 

8-12. febrúar Reikningur  
Lota 12 

Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir, 
hlutbundnar , 
leikir, spil, 
stöðvavinna, 
þrautir 

Samlagning og 
frádráttur 

Að nemendur: 
✓ Notfærir sér tugi við talningu.  
✓ Les þriggja stafa tölur.  
✓ Áttar sig á mismunandi leiðum í 

samlagningu. 
✓ Notar hjálpargögn við samlagningu talna. 

Vinnur með samlagningu með tugum og 
einingum. 

✓  Reiknar frádráttar dæmi með tugum og 
einingum. Skiptir heild í hluta.  

 

Símat, sjálfsmat, 
kennaramat og 
virkni í tímum 
 

15.-19. febrúar Reikningur  
Lota 12 

Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir, 
hlutbundnar , 
leikir, spil, 
stöðvavinna, 
þrautir 

Samlagning og 
frádráttur 

Að nemendur: 
✓ Notfærir sér tugi við talningu.  
✓ Les þriggja stafa tölur.  
✓ Áttar sig á mismunandi leiðum í 

samlagningu. 
✓ Notar hjálpargögn við samlagningu talna. 

Vinnur með samlagningu með tugum og 
einingum. 

✓  Reiknar frádráttar dæmi með tugum og 
einingum. Skiptir heild í hluta.  

 

Símat, sjálfsmat, 
kennaramat og 
virkni í tímum 
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24.-26. febrúar Reikningur  
Lota 12 

Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir, 
hlutbundnar , 
leikir, spil, 
stöðvavinna, 
þrautir 

Samlagning og 
frádráttur 

Að nemendur: 
✓ Notfærir sér tugi við talningu.  
✓ Les þriggja stafa tölur.  
✓ Áttar sig á mismunandi leiðum í 

samlagningu. 
✓ Notar hjálpargögn við samlagningu talna. 

Vinnur með samlagningu með tugum og 
einingum. 

✓  Reiknar frádráttar dæmi með tugum og 
einingum. Skiptir heild í hluta.  

 

Símat, sjálfsmat, 
kennaramat og 
virkni í tímum 
 

1.-5. mars Tvöfalt meira og 
helmingi minna – 
Sléttar tölur og 
oddatölur 
 
Lota 9 

Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir s.s. 

• skriflegar 
æfingar, 

• námsleikir, 

• námsspil, 

• verklegar 
æfingar 

• umræður 

• þrautalausnir 

• hópverkefni, 

• samvinnunám 
 

Sproti 2b, bls. 14 
- 35 
Stöðvavinna 
 
Stærðfræði 
byggð á skilningi 
barna, þrautir, 
stöðvavinna, 
hlutbundin 
vinna, valin 
verkefni og 
annað tilfallandi. 

Að nemendur:  

• þekkir hugtakið tvöföldun talna og getur 
tvöfaldað tölur, 

• þekki hugtakið helmingur og helmingar tölur, 

• geti skipt jafnt á milli hópa, 
þekki oddatölur og sléttar tölur, 

Símat, sjálfsmat, 
kennaramat og 
virkni í tímum 
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Kennt er í gegnum 
leik og unnið í 
hópum, pörum eða 
einstaklingslega. 
 

8.-12. Mars 
 

Tvöfalt meira og 
helmingi minna – 
Sléttar tölur og 
oddatölur 
 
Lota 7 

Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir s.s. 

• skriflegar 
æfingar, 

• námsleikir, 

• námsspil, 

• verklegar 
æfingar 

• umræður 

• þrautalausnir 

• hópverkefni, 

• samvinnunám 
 

Kennt er í gegnum 
leik og unnið í 
hópum, pörum eða 
einstaklingslega. 
 

Sproti 2b, bls. 14 
- 35 
Stöðvavinna 
 
Stærðfræði 
byggð á skilningi 
barna, þrautir, 
stöðvavinna, 
hlutbundin 
vinna, valin 
verkefni og 
annað tilfallandi. 

Að nemendur:  

• þekkir hugtakið tvöföldun talna og getur 
tvöfaldað tölur, 

• þekki hugtakið helmingur og helmingar tölur, 

• geti skipt jafnt á milli hópa, 
þekki oddatölur og sléttar tölur, 

 
Símat, sjálfsmat, 
kennaramat og 
virkni í tímum 
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15.-19. Mars      Símat, sjálfsmat, 
kennaramat og 
virkni í tímum 
 

22.-26. mars Tíminn 
Sproti 2a 
Lota 7 

Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir s.s. 

• skriflegar 
æfingar, 

• námsleikir, 

• námsspil, 

• verklegar 
æfingar 

• umræður 

• þrautalausnir 

• hópverkefni, 

• samvinnunám 
 

Kennt er í gegnum 
leik og unnið í 
hópum, pörum eða 
einstaklingslega. 
 

Sproti 2a, bls. 
116 - 128 
Stöðvavinna 
 
Stærðfræði 
byggð á skilningi 
barna, þrautir, 
stöðvavinna, 
hlutbundin 
vinna, valin 
verkefni og 
annað tilfallandi. 

Að nemendur:  

• þekki mánuðina, 

• átti sig á tímaröð mánaðanna, 

• þekki árstíðirnar, 

• þekki vikudagana, 

• geti raðað vikudögunum í rétta röð, 

• þekkir sekúndur og mínútur, 

• átti sig á mismunandi tímalengd atburða, 

• geti lesið af klukku, 

• geti staðsett vísana rétt á klukku, 

• átti sig á heilum og hálfum tíma og korteri, 
 

Símat, sjálfsmat, 
kennaramat og 
virkni í tímum 
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6.-9. Apríl Rúmfræðiform 
Lota 14 

Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir s.s. 

• skriflegar 
æfingar, 

• námsleikir, 

• námsspil, 

• verklegar 
æfingar 

• umræður 

• þrautalausnir 

• hópverkefni, 

• samvinnunám 
 

Kennt er í gegnum 
leik og unnið í 
hópum, pörum eða 
einstaklingslega. 
 

Sproti 2b, 
bls.120 - 128 
Stöðvavinna 
Útikennsla 
 
Stærðfræði 
byggð á skilningi 
barna, þrautir, 
stöðvavinna, 
hlutbundin 
vinna, valin 
verkefni og 
annað tilfallandi 

Að nemendur: 

• Þekki nöfn og eiginleika sívalninga, 
ferstrendinga, kúlna og píramída 

• þekki hliðarfletir þríviðra hluta, 

• geti lýst hornum, hliðarbrúnum og hliðarflötum 

• þekki þrívíð form 

• geta séð fyrir sér ákveðna hlið þrívíðs hlutar, 
 

Símat, sjálfsmat, 
kennaramat og 
virkni í tímum 
 

12.-16. apríl Marghyrningar og 
hringir 
 Lota 13 

Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir s.s. 

• skriflegar 
æfingar, 

• námsleikir, 

• námsspil, 

Sproti 2b, bls. 
108 - 119 
Stöðvavinna 
Útikennsla 
 

Að nemendur: 

• þekki helstu formin, ferhyrninga, þríhyrninga, 
fimmhyrninga, og hringi, 

• geti unnið með fjölbreytt form í myndsköpun, 

• þekki formin og geti fundið þau í umhverfi sínu, 
 

Símat, sjálfsmat, 
kennaramat og 
virkni í tímum 
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• verklegar 
æfingar 

• umræður 

• þrautalausnir 

• hópverkefni, 

• samvinnunám 
 

Kennt er í gegnum 
leik og unnið í 
hópum, pörum eða 
einstaklingslega. 
 

Stærðfræði 
byggð á skilningi 
barna, þrautir, 
stöðvavinna, 
hlutbundin 
vinna, valin 
verkefni og 
annað tilfallandi. 

19.-21. apríl Marghyrningar og 
hringir 
 Lota 13 

Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir s.s. 

• skriflegar 
æfingar, 

• námsleikir, 

• námsspil, 

• verklegar 
æfingar 

• umræður 

• þrautalausnir 

• hópverkefni, 

• samvinnunám 

Sproti 2b, bls. 
108 - 119 
Stöðvavinna 
Útikennsla 
 
Stærðfræði 
byggð á skilningi 
barna, þrautir, 
stöðvavinna, 
hlutbundin 
vinna, valin 
verkefni og 
annað tilfallandi. 

Að nemendur: 

• þekki helstu formin, ferhyrninga, þríhyrninga, 
fimmhyrninga, og hringi, 

• geti unnið með fjölbreytt form í myndsköpun, 

• þekki formin og geti fundið þau í umhverfi sínu, 
 

Símat, sjálfsmat, 
kennaramat og 
virkni í tímum 
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Kennt er í gegnum 
leik og unnið í 
hópum, pörum eða 
einstaklingslega. 
 

26.-30. apríl Marghyrningar og 
hringir 
 Lota 13 

Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir s.s. 

• skriflegar 
æfingar, 

• námsleikir, 

• námsspil, 

• verklegar 
æfingar 

• umræður 

• þrautalausnir 

• hópverkefni, 

• samvinnunám 
 

Kennt er í gegnum 
leik og unnið í 
hópum, pörum eða 
einstaklingslega. 
 

Sproti 2b, bls. 
108 - 119 
Stöðvavinna 
Útikennsla 
 
Stærðfræði 
byggð á skilningi 
barna, þrautir, 
stöðvavinna, 
hlutbundin 
vinna, valin 
verkefni og 
annað tilfallandi. 

Að nemendur: 

• þekki helstu formin, ferhyrninga, þríhyrninga, 
fimmhyrninga, og hringi, 

• geti unnið með fjölbreytt form í myndsköpun, 

• þekki formin og geti fundið þau í umhverfi sínu, 
 

Símat, sjálfsmat, 
kennaramat og 
virkni í tímum 
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3.-7. maí Samhverfa 
Lota 8 

Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir s.s. 

• skriflegar 
æfingar, 

• námsleikir, 

• námsspil, 

• verklegar 
æfingar 

• umræður 

• þrautalausnir 

• hópverkefni, 

• samvinnunám 
 

Kennt er í gegnum 
leik og unnið í 
hópum, pörum eða 
einstaklingslega. 
 

Sproti 2b, bls. 2 - 
13 
Stöðvavinna 
 
Stærðfræði 
byggð á skilningi 
barna, þrautir, 
stöðvavinna, 
hlutbundin 
vinna, valin 
verkefni og 
annað tilfallandi. 

Að nemendur:  

• viti hvað spegilás er, 

• átti sig á því hvað gerist við speglun, 

• geti teiknað og litað samhverfar myndir yfir 
spegilás, 

• átti sig á hvaða myndir eru speglaðar 
(samhverfar), 

geti dregið spegilás í gegnum myndir, 

Símat, sjálfsmat, 
kennaramat og 
virkni í tímum 
 

10.-14. maí Samhverfa 
Lota 8 

Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir s.s. 

• skriflegar 
æfingar, 

• námsleikir, 

• námsspil, 

Sproti 2b, bls. 2 - 
13 
Stöðvavinna 
 

Að nemendur:  

• viti hvað spegilás er, 

• átti sig á því hvað gerist við speglun, 

• geti teiknað og litað samhverfar myndir yfir 
spegilás, 

Símat, sjálfsmat, 
kennaramat og 
virkni í tímum 
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• verklegar 
æfingar 

• umræður 

• þrautalausnir 

• hópverkefni, 

• samvinnunám 
 

Kennt er í gegnum 
leik og unnið í 
hópum, pörum eða 
einstaklingslega. 
 

Stærðfræði 
byggð á skilningi 
barna, þrautir, 
stöðvavinna, 
hlutbundin 
vinna, valin 
verkefni og 
annað tilfallandi. 

• átti sig á hvaða myndir eru speglaðar 
(samhverfar), 

geti dregið spegilás í gegnum myndir, 

17.-21. maí Samhverfa 
Lota 8 

Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir s.s. 

• skriflegar 
æfingar, 

• námsleikir, 

• námsspil, 

• verklegar 
æfingar 

• umræður 

• þrautalausnir 

• hópverkefni, 

• samvinnunám 

Sproti 2b, bls. 2 - 
13 
Stöðvavinna 
 
Stærðfræði 
byggð á skilningi 
barna, þrautir, 
stöðvavinna, 
hlutbundin 
vinna, valin 
verkefni og 
annað tilfallandi. 

Að nemendur:  

• viti hvað spegilás er, 

• átti sig á því hvað gerist við speglun, 

• geti teiknað og litað samhverfar myndir yfir 
spegilás, 

• átti sig á hvaða myndir eru speglaðar 
(samhverfar), 

geti dregið spegilás í gegnum myndir, 

Símat, sjálfsmat, 
kennaramat og 
virkni í tímum 
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Kennt er í gegnum 
leik og unnið í 
hópum, pörum eða 
einstaklingslega. 
 

25.-28. maí Flatarmál 
Lota 11 

Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir s.s. 

• skriflegar 
æfingar, 

• námsleikir, 

• námsspil, 

• verklegar 
æfingar 

• umræður 

• þrautalausnir 

• hópverkefni, 

• samvinnunám 
 

Kennt er í gegnum 
leik og unnið í 
hópum, pörum eða 
einstaklingslega. 

 

Sproti 2b, bls. 66 
- 79 
Stöðvavinna 
Útikennsla 
 
Stærðfræði 
byggð á skilningi 
barna, þrautir, 
stöðvavinna, 
hlutbundin 
vinna, valin 
verkefni og 
annað tilfallandi. 

Að nemendur: 

• átti sig á hvað flatarmál er,  

• geti borið saman stærð tveggja eða fleiri flata, 

• geti fundið flatarmál á rúðuneti, 

• geti notað ýmis áhöld til að reikna út stærð 
flatar, 

 

Símat, sjálfsmat, 
kennaramat og 
virkni í tímum 
 



 

 
Fag: Stærðfræði 
Bekkur : 2.bekkur 
Námsefni: Sproti 2A, verkefni frá kennara 
Kennarar:  Hafrún Hafliðadóttir og Bryndís María Olsen 
 
 
 

Kennsluáætlun skólaárið 2020 – 2021 

21. maí-4. júní Flatarmál 
Lota 11 

Fjölbreyttar 
kennsluaðferðir s.s. 

• skriflegar 
æfingar, 

• námsleikir, 

• námsspil, 

• verklegar 
æfingar 

• umræður 

• þrautalausnir 

• hópverkefni, 

• samvinnunám 
 

Kennt er í gegnum 
leik og unnið í 
hópum, pörum eða 
einstaklingslega. 
 

Sproti 2b, bls. 66 
- 79 
Stöðvavinna 
Útikennsla 
 
Stærðfræði 
byggð á skilningi 
barna, þrautir, 
stöðvavinna, 
hlutbundin 
vinna, valin 
verkefni og 
annað tilfallandi. 

Að nemendur: 

• átti sig á hvað flatarmál er,  

• geti borið saman stærð tveggja eða fleiri flata, 

• geti fundið flatarmál á rúðuneti, 

• geti notað ýmis áhöld til að reikna út stærð 
flatar, 

 

Símat, sjálfsmat, 
kennaramat og 
virkni í tímum 
 

7.-11. júní      

14.-18. júní      

21.-24. júní      

 


