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Vikur  
 

 Markmið Námsgögn  Námsmat 

05.01 - 09.01 
 

6 ára: Að börnin noti táknin 
>, stærra en og <, minna en, 
og  =, jafnt og.  Að börnin átti 
sig á að til er myndgerving 
fyrir táknin. 
7 ára: Upprifjun á táknunum 
>, stærra en og <, minna en 
og =, jafnt og. Stærðfræði í 
umhverfinu. 

6 ára: Eining 1 
7 ára: Eining 3 
Hlutbundin vinna með 
smáhlutasafn, kubba, dýr, 
teninga, talnagrindur, 
spilastokka, spilapeninga, 
hlekkir í keðjur, 
eggjabakka o.fl. 
Stöðvavinna 
Þrautalausnir 
Verkefni á veraldarvef 
 

Marklistar á Mentor. 
Kennarar færa inn 
jafnóðum og 
markmiðum er náð. 
Frammistöðumat. 
Símat alla önnina. 

 
12.01 – 16.01 

6 ára: Að börnin læri að nota 
talnalínu sem hjálpartæki við 
samlagningu.  
7 ára:  
Mælingar og rúmfræði. 
Hugtakið flötur, finna stærðir 
flata og bera saman. Gera sér 
grein fyrir að stærð flatar 
varðveitist þó uppröðun 
breytist. 
Tvívídd og þrívídd. 

6 ára: Eining 1 
7 ára: Eining 3 
Hlutbundin vinna með 
smáhlutasafn, kubba, dýr, 
teninga, talnagrindur, 
spilastokka, spilapeninga, 
hlekkir í keðjur, 
eggjabakka o.fl. 
Stöðvavinna 
Þrautalausnir 
Verkefni á veraldarvef 

Marklistar á Mentor. 
Kennarar færa inn 
jafnóðum og 
markmiðum er náð. 
Frammistöðumat. 
Símat alla önnina. 

19.01 – 23.01 6 ára:  Að börnin fái 
tilfinningu fyrir samlagningu 
og vinni hlutbundið með 
mismunandi plúsheiti talna. 
7 ára: 
Tengsl við daglegt líf. 
Uppbygging myntkerfisins, 
verðgildi myntar. 
Peningar sem hjálpargögn við 
samlagningu og frádrátt. 
Hvernig fæst heildarverð við 
innkaup? 
 

6 ára: Eining 1 
7 ára: Eining 3 
Hlutbundin vinna með 
smáhlutasafn, kubba, dýr, 
teninga, talnagrindur, 
spilastokka, spilapeninga, 
hlekkir í keðjur, 
eggjabakka o.fl. 
Stöðvavinna 
Þrautalausnir 
Verkefni á veraldarvef 

Marklistar á Mentor. 
Kennarar færa inn 
jafnóðum og 
markmiðum er náð. 
Frammistöðumat. 
Símat alla önnina. 

26.01 – 30.01 6 ára: Þrautavinna og 
stöðvar, hundraðtalnatafla. 
7 ára: Þrautavinna og 
stöðvar, hundraðtalnatafla. 

Hlutbundin vinna með 
smáhlutasafn, kubba, dýr, 
teninga, talnagrindur, 
spilastokka, spilapeninga, 
hlekkir í keðjur, 

Marklistar á Mentor. 
Kennarar færa inn 
jafnóðum og 
markmiðum er náð. 
Frammistöðumat. 
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eggjabakka o.fl. 
Stöðvavinna 
Þrautalausnir 
Verkefni á veraldarvef 

Símat alla önnina. 

02.01 – 06.02 6 ára: Að börnin læri að 
greina tölur í tugi og einingar. 
Að börnin æfist í talnaröðinni 
og samlagningu. 
Hundraðtalnatafla. 
7 ára: Lausnir, verkefna og 
þrauta. 
Frádráttur, endurtekinn 
frádráttur. 
Hundraðtalnatafla. 
 
 

6 ára: Eining 1 
7 ára: Eining 3 
Hlutbundin vinna með 
smáhlutasafn, kubba, dýr, 
teninga, talnagrindur, 
spilastokka, spilapeninga, 
hlekkir í keðjur, 
eggjabakka o.fl. 
Stöðvavinna 
Þrautalausnir 
Verkefni á veraldarvef 

Marklistar á Mentor. 
Kennarar færa inn 
jafnóðum og 
markmiðum er náð. 
Frammistöðumat. 
Símat alla önnina. 

09.02 – 13.02 6 ára: Upprifjun og byrjað á 
Einingu 2. Skoða hlutverk 
húsa, að börnin greini form 
og samsetningar húsa, læri 
að flokka í stök mengi. 
7 ára: Upprifjun og byrjað á 
Einingu 4. Árstíðir og 
mánuðir. Raðtölur. 
Uppbygging dagatala, geta 
lesið úr dagatölum og skráð 
dagsetningar.  
 

6 ára: Eining 2 
7 ára: Eining 4 
Hlutbundin vinna með 
smáhlutasafn, kubba, dýr, 
teninga, talnagrindur, 
spilastokka, spilapeninga, 
hlekkir í keðjur, 
eggjabakka o.fl. 
Stöðvavinna 
Þrautalausnir 
Verkefni á veraldarvef 

Marklistar á Mentor. 
Kennarar færa inn 
jafnóðum og 
markmiðum er náð. 
Frammistöðumat. 
Símat alla önnina. 

16.02 – 20.02 6 ára: Börnin gera 
kerfisbundna athugun og 
skrá upplýsingar í súlurit. 
Börnin læri að skrá 
upplýsingar í töflu. 
7 ára: Lesa upplýsingar úr 
póststimplum. Átta sig á 
samhengi milli þyngdar og 
verðs póstsendinga. 
Mismunandi verðgildi 
frímerkja. Lesa úr gjaldskrá. 

6 ára: Eining 2 
7 ára: Eining 4 
Hlutbundin vinna með 
smáhlutasafn, kubba, dýr, 
teninga, talnagrindur, 
spilastokka, spilapeninga, 
hlekkir í keðjur, 
eggjabakka o.fl. 
Stöðvavinna 
Þrautalausnir 
Verkefni á veraldarvef 

Marklistar á Mentor. 
Kennarar færa inn 
jafnóðum og 
markmiðum er náð. 
Frammistöðumat. 
Símat alla önnina. 

23.02 – 27.02 Haldið upp á dag 
stærðfræðinnar. Stöðvavinna 
4 – 9 ára barna í Krikaskóla. 
6 ára: Börnin læri að þekkja 
oddatölur og sléttar tölur og 
hvað í þeim felst. Börnin skoði 
og greini form í umhverfinu 
og þjálfist í að beita 

6 ára: Eining 2 
7 ára: Eining 4 
Hlutbundin vinna með 
smáhlutasafn, kubba, dýr, 
teninga, talnagrindur, 
spilastokka, spilapeninga, 
hlekkir í keðjur, 
eggjabakka o.fl. 

Marklistar á Mentor. 
Kennarar færa inn 
jafnóðum og 
markmiðum er náð. 
Frammistöðumat. 
Símat alla önnina. 
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staðsetningar- og 
stefnuhugtökum. 
7 ára: Upprifjun oddatölur, 
sléttar tölur. 
Eiginleikar talna og 
möguleikar í samsetningu 
talna. 
Talning, samlagning og 
endurtekin samlagning talna. 
Börnin velja sér hjálpargögn 
við samlagningu. 

Stöðvavinna 
Þrautalausnir 
Verkefni á veraldarvef 

02.03 – 06.03 6 ára: Mynsturgerð, skoða og 
búa til  mismunandi mynstur. 
Greina mynstur. 
7 ára: Flatarmál, innpökkun til 
að gera sér grein fyrir 
samhengi milli umfangs hlutar 
og yfirborðsflatarmáls. 

6 ára: Eining 2 
7 ára: Eining 4 
Hlutbundin vinna með 
smáhlutasafn, kubba, dýr, 
teninga, talnagrindur, 
spilastokka, spilapeninga, 
hlekkir í keðjur, 
eggjabakka o.fl. 
Stöðvavinna 
Þrautalausnir 
Verkefni á veraldarvef 

Marklistar á Mentor. 
Kennarar færa inn 
jafnóðum og 
markmiðum er náð. 
Frammistöðumat. 
Símat alla önnina. 

09.03 – 13.03 6 ára: Börnin skoði hvernig 
fjöldinn fimm getur verið 
settur saman. 
7 ára: Mælingar, þyngd. Nota 
mælieininguna kíló við 
þyngdarmælingar.  

6 ára: Eining 2 
7 ára: Eining 4 
Hlutbundin vinna með 
smáhlutasafn, kubba, dýr, 
teninga, talnagrindur, 
spilastokka, spilapeninga, 
hlekkir í keðjur, 
eggjabakka o.fl. 
Stöðvavinna 
Þrautalausnir 
Verkefni á veraldarvef 

Marklistar á Mentor. 
Kennarar færa inn 
jafnóðum og 
markmiðum er náð. 
Frammistöðumat. 
Símat alla önnina. 

16.03 – 20.03 6 ára: Börnin rannsaka á 
kerfisbundinn hátt, greini 
orsakasamhengi og skoði 
samsetningarmöguleika.  
7 ára: Talnaskilningur og 
leikni í meðferð talna. 
Uppbygging sætiskerfisins. 
Samlagning og frádráttur. 

6 ára: Eining 2 
7 ára: Eining 4 
Hlutbundin vinna með 
smáhlutasafn, kubba, dýr, 
teninga, talnagrindur, 
spilastokka, spilapeninga, 
hlekkir í keðjur, 
eggjabakka o.fl. 
Stöðvavinna 
Þrautalausnir 
Verkefni á veraldarvef 

Marklistar á Mentor. 
Kennarar færa inn 
jafnóðum og 
markmiðum er náð. 
Frammistöðumat. 
Símat alla önnina. 

23.03 – 27.03 6 ára: Rökkubbar. Börnin 
greina eiginleika og skrá. Búa 
til orsakakeðju. 

6 ára: Eining 2 
7 ára: Eining 4 
Hlutbundin vinna með 

Marklistar á Mentor. 
Kennarar færa inn 
jafnóðum og 
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7 ára: Mismunandi leiðir við 
útreikninga. Börnin nýti 
talnalínu við samlagningu. 
Börnin kynnast þriggja stafa 
tölum og lesa þriggja stafa 
tölur. Sætisgildi talna. 

smáhlutasafn, kubba, dýr, 
teninga, talnagrindur, 
spilastokka, spilapeninga, 
hlekkir í keðjur, 
eggjabakka o.fl. 
Stöðvavinna 
Þrautalausnir 
Verkefni á veraldarvef 

markmiðum er náð. 
Frammistöðumat. 
Símat alla önnina. 

30.03 – 03.04 Páskafrí Páskafrí Páskafrí 

06.04 – 10.04 6 ára:  Talning og skráning 
talna frá 10 – 30. Þjálfa 
talnaröðina upp í 100. Börnin 
átti sig á uppbyggingu 
tugakerfisins. 
7 ára: Börnin skoði hvernig 
tugakerfið er byggt upp og 
átti sig á uppbyggingu talna. 
Börnin uppgötvi samhengið á 
milli þess að tvöfalda og 
helminga. Hugtakið 
helmingur. 

6 ára: Eining 2 
7 ára: Eining 4 
Hlutbundin vinna með 
smáhlutasafn, kubba, dýr, 
teninga, talnagrindur, 
spilastokka, spilapeninga, 
hlekkir í keðjur, 
eggjabakka o.fl. 
Stöðvavinna 
Þrautalausnir 
Verkefni á veraldarvef 

Marklistar á Mentor. 
Kennarar færa inn 
jafnóðum og 
markmiðum er náð. 
Frammistöðumat. 
Símat alla önnina. 

13.04 – 17.04 6 ára: Börnin átti sig á 
uppbyggingu sætiskerfisins og 
læri að skrá tugi og einingar. 
Börnin átti sig á stærð talna. 
Læri að leggja saman tugi og 
tölur yfir tug. 
7 ára:  Sætisgildi talna og 
áhrif þess að færa tölustaf 
milli sæta í sætiskerfinu. 
Hundraðtalnataflan sem 
hjálpargagn við samlagningu. 
Samsetning stórra talna. 
Samlagning yfir 100. 
Rannsaka möguleika á að 
setja saman tölur og öðlast 
leikni í meðferð talna.  
 

6 ára: Eining 2 
7 ára: Eining 4 
Hlutbundin vinna með 
smáhlutasafn, kubba, dýr, 
teninga, talnagrindur, 
spilastokka, spilapeninga, 
hlekkir í keðjur, 
eggjabakka o.fl. 
Stöðvavinna 
Þrautalausnir 
Verkefni á veraldarvef 

Marklistar á Mentor. 
Kennarar færa inn 
jafnóðum og 
markmiðum er náð. 
Frammistöðumat. 
Símat alla önnina. 

20.04 – 24.04 6 ára: Samsetning talna, 
skoða tuga- og einingasæti. 
Börnin æfa útreikninga og 
átta sig á víxlreglunni. 
Frádráttur, nota frádrátt við 
lausn verkefna og vinna 
hlutbundið með frádrátt. 
7 ára: Börnin skoða mynstur í 

6 ára: Eining 2 
7 ára: Eining 4 
Hlutbundin vinna með 
smáhlutasafn, kubba, dýr, 
teninga, talnagrindur, 
spilastokka, spilapeninga, 
hlekkir í keðjur, 
eggjabakka o.fl. 

Marklistar á Mentor. 
Kennarar færa inn 
jafnóðum og 
markmiðum er náð. 
Frammistöðumat. 
Símat alla önnina. 
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endurtekinni samlagningu og 
rannsaka talnamynstur. 
Endurtekin samlagning, 
skipulögð skráning og 
rökhugsun. Mismunandi leiðir 
við frádrátt. Þróa leiðir við 
frádrátt og æfa. 

Stöðvavinna 
Þrautalausnir 
Verkefni á veraldarvef 

27.04 – 01.05 6 ára: Mínusheiti, hver tala á 
mörg mínusheiti. Vinna 
samhliða með meira en, 
minna en og jafnt og. Börnin 
átti sig á því að samlagning og 
frádráttur eru andhverfar 
aðgerðir. 
7 ára: Börnin læri að fylgja 
leiðbeiningum og geti skráð 
þær. Að börnin greini 
stærðfræði í náttúrunni. 
Rannsókn á plöntum, 
gróðursetja og fylgjast með 
vextinum. Skrá upplýsingar 
reglulega. 

6 ára: Eining 2 
7 ára: Eining 4 
Hlutbundin vinna með 
smáhlutasafn, kubba, dýr, 
teninga, talnagrindur, 
spilastokka, spilapeninga, 
hlekkir í keðjur, 
eggjabakka o.fl. 
Stöðvavinna 
Þrautalausnir 
Verkefni á veraldarvef 

Marklistar á Mentor. 
Kennarar færa inn 
jafnóðum og 
markmiðum er náð. 
Frammistöðumat. 
Símat alla önnina. 

04.05 – 08.05 6 ára: Börnin kynnist 
vasareikni og noti hann sem 
rannsóknartæki. 
7 ára:  Rúmmál. Börnin læri að 
mæla þyngd og fái tilfinningu 
fyrir þyngdarmælingum á 
bilinu 10 – 250 gr. Þekki leið 
til að finna rúmmál þrívíðra 
hluta. 
 

6 ára: Eining 2 
7 ára: Eining 4 
Hlutbundin vinna með 
smáhlutasafn, kubba, dýr, 
teninga, talnagrindur, 
spilastokka, spilapeninga, 
hlekkir í keðjur, 
eggjabakka o.fl. 
Stöðvavinna 
Þrautalausnir 
Verkefni á veraldarvef 

Marklistar á Mentor. 
Kennarar færa inn 
jafnóðum og 
markmiðum er náð. 
Frammistöðumat. 
Símat alla önnina. 

11.05 – 15.05 6 ára: Börnin noti staðlaðar 
einingar við þyngdarmælingar 
og beri saman þyngd. 
7 ára: Bera saman þyngd og 
rúmmál. Öðlast tilfinningu 
fyrir þyngdarmælieiningum. 
Kynnast mælingum á hita og 
læri að lesa af hitamæli. 

6 ára: Eining 2 
7 ára: Eining 4 
Hlutbundin vinna með 
smáhlutasafn, kubba, dýr, 
teninga, talnagrindur, 
spilastokka, spilapeninga, 
hlekkir í keðjur, 
eggjabakka o.fl. 
Stöðvavinna 
Þrautalausnir 
Verkefni á veraldarvef 

Marklistar á Mentor. 
Kennarar færa inn 
jafnóðum og 
markmiðum er náð. 
Frammistöðumat. 
Símat alla önnina. 

18.05 – 22.05 6 ára: Tíminn, börnin fái 
tilfinningu fyrir tíma, geri sér 
grein fyrir röð atburða og 

6 ára: Eining 2 
7 ára: Eining 4 
Hlutbundin vinna með 

Marklistar á Mentor. 
Kennarar færa inn 
jafnóðum og 
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þekki sekúndur og mínútur. 
Taka tímann með 
skeiðklukku. 
7 ára: Börnin finni og skrái 
kostnað við innkaup. Skoða 
ferli í ræktun. Endurtekin 
samlagning og kynnast leiðum 
til að áætla. 

smáhlutasafn, kubba, dýr, 
teninga, talnagrindur, 
spilastokka, spilapeninga, 
hlekkir í keðjur, 
eggjabakka o.fl. 
Stöðvavinna 
Þrautalausnir 
Verkefni á veraldarvef 

markmiðum er náð. 
Frammistöðumat. 
Símat alla önnina. 

25.05 – 29.05 6 ára: Mælingar. Þjálfist í að 
nota mælitæki. Kynnast 
ummáli og fá tilfinningu fyrir 
lengd. Nota líkamann í 
mælingum. Börnin læri að 
telja stig og taka tímann. 
7 ára: Að finna leiðir við 
samlagningu og efla 
talnaskilning. Skoða samhengi 
í sætiskerfinu. 
Að fást við tölur upp í þúsund 
og gera grein fyrir leiðum 
sínum við útreikninga. 

6 ára: Eining 2 
7 ára: Eining 4 
Hlutbundin vinna með 
smáhlutasafn, kubba, dýr, 
teninga, talnagrindur, 
spilastokka, spilapeninga, 
hlekkir í keðjur, 
eggjabakka o.fl. 
Stöðvavinna 
Þrautalausnir 
Verkefni á veraldarvef 

Marklistar á Mentor. 
Kennarar færa inn 
jafnóðum og 
markmiðum er náð. 
Frammistöðumat. 
Símat alla önnina. 

01.06 – 05.06 6 ára: Skoða talnamynstur, 
tengja saman talnamynstur 
og takt, greina takt og skrá 
mynstur s.s. í dansi. 
7 ára: 
Marghyrningar,einkenni 
marghyrninga, fjöldi horna og 
hliða. Greina form og skrá. 
Skoða og vinna með 
talnamynstur.  Kynnast 
námundun. 

6 ára: Eining 2 
7 ára: Eining 4 
Hlutbundin vinna með 
smáhlutasafn, kubba, dýr, 
teninga, talnagrindur, 
spilastokka, spilapeninga, 
hlekkir í keðjur, 
eggjabakka o.fl. 
Stöðvavinna 
Þrautalausnir 
Verkefni á veraldarvef 

Marklistar á Mentor. 
Kennarar færa inn 
jafnóðum og 
markmiðum er náð. 
Frammistöðumat. 
Símat alla önnina. 

08.06 – 12.06 6 ára: Mælingar. Mæla með 
mismunandi lengdareiningum 
og bera saman. Bera saman 
lengdir.  Nota sentimetra sem 
mælieiningu. 
7 ára:  Mælingar og ummál. 
Æfa vinnubrögð við mælingar. 
Bera saman mælingar með 
mismunandi mælieiningum. 
Safna upplýsingum og skrá í 
gagnagrunn. Giska á lengd í 
sentímetrum og æfa 
vinnubrögð við mælingar. 
Stærðir flata og bera saman. 
 

6 ára: Eining 2 
7 ára: Eining 4 
Hlutbundin vinna með 
smáhlutasafn, kubba, dýr, 
teninga, talnagrindur, 
spilastokka, spilapeninga, 
hlekkir í keðjur, 
eggjabakka o.fl. 
Stöðvavinna 
Þrautalausnir 
Verkefni á veraldarvef 

Marklistar á Mentor. 
Kennarar færa inn 
jafnóðum og 
markmiðum er náð. 
Frammistöðumat. 
Símat alla önnina. 
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15.06 – 19.06  6 ára: Börnin skoða form 
tölustafanna. Börnin finna 
leið til lausna, safni 
upplýsingum,  rannsaki og 
skrái upplýsingar. Bera saman 
niðurstöður. 
7 ára: Kynnast margföldun og 
átta sig á tengslum 
samlagningar og 
margföldunar. Skoða 
samhengið milli tvöföldunar 
og margfalda með tveimur. 

6 ára: Eining 2 
7 ára: Eining 4 
Hlutbundin vinna með 
smáhlutasafn, kubba, dýr, 
teninga, talnagrindur, 
spilastokka, spilapeninga, 
hlekkir í keðjur, 
eggjabakka o.fl. 
Stöðvavinna 
Þrautalausnir 
Verkefni á veraldarvef 

Marklistar á Mentor. 
Kennarar færa inn 
jafnóðum og 
markmiðum er náð. 
Frammistöðumat. 
Símat alla önnina. 

22.06 – 26.06 Upprifjun og 
stærðfræðiverkefni í 
náttúrunni. 
 

Hlutbundin vinna með 
smáhlutasafn, kubba, dýr, 
teninga, talnagrindur, 
spilastokka, spilapeninga, 
hlekkir í keðjur, 
eggjabakka o.fl. 
 

Marklistar á Mentor. 
Kennarar færa inn 
jafnóðum og 
markmiðum er náð. 
Frammistöðumat. 
Símat alla önnina. 

 


