
 

Kennsluáætlun í stærðfræði fyrir 2. bekk 
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Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur 

Kennsluáætlunin er birt með fyrirvara um breytingar. Kennarar eru: Birna Rún Arnarsdóttir, Magnea Ósk Böðvarsdóttir María Eir Magnúsdóttir, Rósa Signý Baldursdóttir 

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                                             

1 – 3 

23.08 – 13.09 

Tími – heiti mánaða og röð þeirra, 

árstíðir, vikudagar og klukka. 

 

 

Nemendur læri hugtök sem lýsa 
tíma eins og mánuði, árstíðir og 
vikudaga. Þeir læra einnig að 
lesa heila og hálfa tíma af 
hefðbundinni klukku. 
 
 

 

Sproti 2a 
Verkefnahefti 
Ljósrituð gögn 
Hlutbundin gögn ofl. 
 
 
 
 

 

Markmið: 
Þekki heiti og röð mánaða 
Viti hve margir mánuðir eru í einu ári 
Viti hvernig árið skiptist í árstíðir 
Þekki heiti og röð vikudaga 
Viti hve margir dagar eru í einni viku 
Kynnist því hvernig sólahringurinn skiptist í 24 klst.  
Geti sagt til um heila og hálfa tímann á klukku 
Námsmat: Könnun lögð fyrir nemendur úr námsefni 

tengdu tíma. 

4- 6 

16.09 – 4.10 

Skipulagsdagur         

1. október 

 

Upprifjun samlagning og frádráttur, 

tugur og eining. Tölur upp í 100. 

Flokkun í tugi, að telja yfir tug/tugi, 

röðun talna, heiti og ritun. 

Upprifjun á viðfangsefnum fyrra 
skólaárs. 

 
 

Sproti 2a 
Verkefnahefti 
Ljósritað efni 
Hlutbundin gögn ofl. 

Markmið: 
Þekki tugi og einingar  
Geti skipt tveggja stafa tölu í tug og einingar  
Geti sameinað tug og einingar í tveggja stafa tölu 
Geti lagt saman tveggja stafa tölur 
Geti dregið frá tveggja stafa tölur 
Geti talið, raðað, lesið og skrifað tölur upp í 100  
Þekki táknin fyrir samlagningu, frádrátt og jöfnuð 
Þekki táknin fyrir stærri en og minni en 

7-8 

7. 10 – 18.10 

Reikniaðgerðir – samlagning og 

frádráttur með eins og tveggja stafa 

tölum. Tugir og einingar. Reikniaðferðir. 

Aðgerðir við samlagningu og 
frádrátt. Að setja saman og 
skipta tölum í tugi og einingar. 
Nemendur fá tækifæri til að þróa 
með sér hagkvæmar aðferðir í 
hugarreikningi. 

Sproti 2a 
Verkefnahefti 
Ljósrituð gögn 
Hlutbundin gögn ofl. 
 

Markmið: 
Þekki tugi og einingar og átti sig á að talnahúsið 
stækkar og samhengið innan þess 
Geti lagt saman tveggja stafa tölur 
Geti dregið frá tveggja stafa tölur 
Þekki táknin fyrir samlagningu, frádrátt og jöfnuð  
Þekki táknin fyrir stærra en og minna en 
Námsmat: Könnun – tugir og einingar, samlagning og 
frádráttur. 



 
9-10 

21.10 – 1.11 

 

Samskipta-dagur 23. 

Október 

Vetrarfrí 28. og 29. 

október 

    

Samhverf form og myndir í nánasta 

umhverfi/hlutum daglegs lífs. Að búa til 

samhverfar myndir. Að finna 

speglunarás. Að vinna með mynstur og 

búa til eigið mynstur. 

Nemendur læra að þekkja tvívíð 

samhverf form, myndir og sýna 

speglunarás. Auk þess læra 

nemendur að búa til samhverf 

mynstur, talnamynstur ofl. 

Sproti 2b 
Verkefnahefti 
Ljósrituð gögn 
Hlutbundin gögn ofl. 
 

Markmið: 
Kynnist því að búa til talnamynstur 
Geti teiknað mynstur með formum og öðru  
Geti búið til mynstur  
Geti haldið áfram með mynstur 
Þekki tvívíðu grunnforminn, ferningur, ferhyrningur, 
hringur, þríhyrningur og eiginleika þeirra 
Þekki hugtakið marghyrningur 
Geti gert óformlegar rannsóknir á tvívíðum formum, 
teiknað skýringarmyndir af þeim og hlutum í umhverfi 
sínu 
Geti búið til samhverfar myndir  
Geti fundið speglunarás 
Námsmat: Samhverf form og myndir – verkefni 
metið. Könnun – speglunarás og mynstur. 

11-13 

4.11 – 22.11  

Skipulagsdagur  11. 

nóvember 

Tvöfallt meira – helmingi minna. Sléttar 

tölur og oddatölur. Að tvöfalda og 

helminga fjölda. Að tvöfalda og 

helminga ýmislegt tengt daglegu lífi. Að 

geta skipt í tvo jafna hluta. 

Kynnist 0*, 1* og 2* töflunum. 

Nemendur læra um hugtökin að 

helminga og tvöfalda. Kennsla 

fer fram í tengslum við fjölda, 

lengd, peningaupphæðir og 

stærðir. Hugtakið helminga 

tengist einnig samhverfu. Þekki 

sléttar- og oddatölur. Nemendur 

skoði fjölda og kanni hvort hægt 

sé að skipta í tvo jafna hluta. 

Grunnur lagður að margföldun 

og deilingu.  

Sproti 2b 
Verkefnahefti 
Ljósrituð gögn 
Hlutbundin gögn ofl. 
 

Markmið: 
Geti tvöfaldað fjölda 
Geti helmingað fjölda 
Vinni með og læri um hugtakið sléttar tölur 
Vinni með og læri um hugtakið odda tölur 
Kynnist 0* töflunni 
Kynnist 1* töflunni 
Kynnist 2* töflunni 
 
Námsmat: Könnun – sléttar tölur og oddatölur, 
helmingi minna og tvöfalt meira.  

14-16 

25.11 – 13.12 

1.12 fullveldisdagur                              

Tölur uppí 100. Að telja upp í 100, 

röðun talna, heiti og ritun. Að skrá heila 

tugi. Að skipta peningaupphæðum í 

tíukrónupening og krónupeninga. Að 

merkja tölur á réttan stað á talnalínu. 

Að leggja saman tugi, samlagning 

tveggja stafa talna. Samlagning með því 

að nota tugi og einingar. Frádráttur 

tveggja stafa talna. Frádráttur með því 

að nota tugi og einingar. Samlagning og 

frádráttur með því að nota talnalínu. 

Reikningur með tölum uppí 100.  

Fjallað er ítarlega um tölur upp í 
100, bæði með því að nota 
talnalínuna og með því að skipta 
tölum í tugi og einingar. 
Peningar notaðir sem 
áþreifanleg hjálpartæki. Einnig 
eru notaðir sætisgildakubbar og 
hundraðtafla. Nemendur fást við 
að fara yfir tug á áþreifanlegan 
hátt. Nemendur æfa sig í að 
reikna og setja upp samlagningar 
og frádráttardæmi. 

Sproti 2b 
Verkefnahefti 
Ljósrituð gögn 
Hlutbundin gögn ofl. 
 

Markmið: 
Geti talið, raðað, lesið og skrifað tölur upp í 100 
Þekki tugi og einingar  
Átti sig á að talnahúsið og samhengið innan þess 
stækkar  
Geti skipt tveggja stafa tölu í tugi og einingar 
Geti sameinað tugi og einingar í tveggja stafa tölur 
Geti dregið frá með tveggja stafa tölu  
Geti lagt saman með tveggja stafa tölum 
Geti fundið duldar tölur 
Geti talið peninga og skráð viðkomandi upphæð 
Viti hvað talnalína er 
Viti hvernig merkja á tölur á talnalínu 
Námsmat: Könnun – tölur upp í hundrað – tugur 
eining, samlagning og frádráttur. 



 
17 

16.12 – 20.12 

20. jólagleði                            

 

Jólastærðfræði  Námsefni haustannar komið í 
jólabúning. Nemendur vinna 
með samlagningu, frádrátt, tugi, 
einingar, helmingun, tvöföldun 
ofl. 

Ljósritað efni 
Verkefnahefti  
Hlutbundin gögn ofl.  

Markmið: 
Öll markmið haustannar. 

Námsmat:   

Námsmat: Kennari notar sérstaka námsmatskvarða við mat á nemendum. Námsmatskvarðinn er símatskvarði sem kennari vinnur jafnóðum yfir skólaárið. Til grundvallar eru lagðar stærri og smærri kannanir, sjálfsmat 
nemenda, jafningjamat og verkefni. Kvarðinn er unninn út frá hæfniviðmiðum Aðalnámskrá Grunnskóla. Að vori fá nemendur vitnisburð, í honum er nemendum gefin einkunn með bókstöfum. 

Þ= 0%-49%  

N= 50%-74% 

G= 75%-100% 

Lykilhæfni er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok. 

Markmið sem unnið er með allt árið:  
- Geti notfært sér ýmiss gögn eins og smáhlutasöfn, vasareikni, talnagrindur, peninga og fleira. 
- Geti tekið þátt í að þróa fjölbreyttar lausnaleiðir með því m.a. að nota hlutbundin gögn og teikningar.  
- Geti leyst viðfangsefni í samvinnu við skólafélaga sína og venjist því að ræða við þá um verkefnin. 
- Geti leyst einföld orðadæmi. 
- Þjálfist í að setja fram tilgátur og spurningar sem hægt er að rannsaka og svara með því að nota stærðfræðiþekkingu sína.  
- Geti leyst verkefni sem varða daglegt líf. 
- Geti kannað og rannsakað með því að setja fram tilgátur og gera tilraunir með áþreifanlegum gögnum.  
- Geti lesið og rætt um einfaldar upplýsingar þar sem stærðfræðihugtök eru notuð. 
- Geti undirbúið og flutt stutta kynningu á eigin vinnu með stærðfræði. 

 
 

Reglulega er farið yfir mánuði, mánaðardaga og vikudaga. Heilu og hálfu tímarnir skoðaðir.  
Á svæðum yfir allt skólaárið er unnið með orðadæmi á hlutbundin og verklegan hátt. Einnig er svæðið búðarleikur sem þjálfar nemendur í samlagningu og frádrætti, þjálfar magnskilning og skilning á hundruð, tug og 
einingum. Vinna með peninga.  

 
 
 


