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Tímabil  Hæfniviðmið Leiðir Námsmat 

Getur verið misjafnt 
hve löng tímabilin eru 
 
 
 
 
Allur veturinn 
 
 
 
 
 
 
Allur veturinn 
 
 
 
 
 
 
 
Allur veturinn 
 
 
 
September og æft 
allan veturinn 
 
 
 

Hvaða hæfniviðmið ætla ég 
að vinna að á tímabilinu? 
 
Að geta spurt og svarað með 
stærðfræði. 
Nemandi getur notað og 
skilið hugtök stærðfræðinnar 
skv. námskrá 2.bekkjar. 
 
Að kunna að fara með 
tungumál og verkfæri 
stærðfræðinnar. 
Nemandi getur notað 
áþreifanlega hluti eins og 
talnagrind og kubba, 
sætisgildiskubba, fingur, 
peninga, reglustiku og 
málband. 
 
Vinnubrögð og beiting 
stærðfræðinnar. 
Nemandi getur unnið 
sjálfstætt og með öðrum. 
 
Nemandi geti lesið 
stærðfræðileg tákn, 
tölustafina og gert sér grein 
fyrir hvernig þeir eru settir 
saman til að tákna tveggja 
stafa tölur. 

Hvaða leiðir ætla ég að fara til að þjálfa 
hæfniviðmið á tímabilinu? 
 
Kennslubækur: 
Sproti 2a og 2b, nemendabækur og æfingahefti. 
 
Æfingahefti frá kennara.. 
Stærðfræðiorðabók. 
 
Hlutbundin vinna: 
kubbar, sætisgildiskubbar, talnagrindur, talnalínur, 
kennslupeningar, vasareiknir. 
Útikennsla. 
 
Spjaldavinna: 
Ýmis kennsluforrit, s.s. Georg og félagar, norski 
vefurinn. 
 
Stöðvavinna, hringekjur. Einstaklings, para- og 
hópavinna. 
 
Innlagnir í upphafi hvers kafla út frá mynd hverju 
sinni. Nemendur taka þátt og segja frá.  
 
Áhersla lögð á kennslu hugtaka og á tungumál 
stærðfræðinnar. 
 
 
 
 

Hvernig ætla ég að meta nemendur? 
 
 
Kaflapróf eftir hvern kafla. 
Frammistaða í kennslustundum, virkni og 
þátttaka. 
 
 
Símat/leiðsagnarmat 
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Allur veturinn 
 
 
 
 
Frá byrjun september 
 
 
 
 
 
Æft allan veturinn 
 
 
 
 
 
 
 
Vorönn 
 
 
Unnið með 
kennslupeninga allan 
veturinn. 
 
 
Vorönn 
 
 

 
Tölur, reikningur og algebra. 
Nemandi getur lesið, skrifað 
og borið saman tölur upp í 
99. 
 
Nemandi geti haldið áfram 
með einföld talnamynstur, 
talið upp í hundrað með því 
að telja hverja tölu, aðra 
hverja og tíundu hverja. 
 
Nemandi geti leyst 
samlagningar og 
frádráttardæmi með tölum 
upp í 99. 
 
Rúmfræði og mælingar. 
Nemandi getur flokkað 
algengustu tvívíðu formin 
eftir rúmfræðilegum 
einkennum og eiginleikum 
þeirra. 
 
Nemandi getur þekkt og 
notað íslenskar myntir upp í 
100. 
 
Nemandi getur borið kennsl á 
speglun og notað hana. 
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Allur veturinn 
 
 
 
Vorönn: vikudagar og 
mánuðir. Æft 
reglulega allan 
veturinn. 
 
Vorönn: Klukkan 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemandi getur þekkt, búið til 
og haldið áfram með einföld 
mynstur. 
 
Nemandi getur notað 
hversdagsleg hugtök sem 
varða tíma, kunnað heiti 
vikudaga og mánuða og geta 
sagt til um heila og hálfa 
tímann á hefðbundinni 
klukku. 
 
Tölfræði og líkindi. 
 
Nemandi getur safnað 
gögnum og flokkað þau í 
viðeigandi flokka. 
 
 
Nemandi getur sýnt 
niðurstöður gagna í 
súluritum og lesið úr töflum 
og einföldum súluritum. 
 
 
 

    

    

 

 


