
 
 

Kennsluáætlun  Stærðfræði 2. bekkur 
 

Markmið: 

Megintilgangur náms í stærðfræði er að nemendur öðlist alhliða hæfni til að nota stærðfræði 

sem lifandi verkfæri í fjölbreyttum tilgangi og við ólíkar aðstæður. Í stærðfræðinámi þurfa 

nemendur að þróa með sér hæfni til að setja fram og leysa viðfangsefni. 

Stærðfræðikennsla í grunnskóla á að stuðla að því að nemendur: • tileinki sér það viðhorf að 

það sé gagnlegt að hafa stærðfræði á valdi sínu og með ástundun geti þeir náð tökum á 

henni, • öðlist hæfni í að setja fram og leysa þrautir með hjálp stærðfræðinnar og leggja mat 

á eigin lausnaleiðir og annarra, • öðlist hæfni í að nota stærðfræðileg hugtök og greina tengsl 

þeirra, • öðlist hæfni í að nota tungumál stærðfræðinnar til að ræða um, færa rök fyrir og 

útskýra eigin tilgátur og annarra, útreikninga og niðurstöður, • öðlist hæfni í að nýta 

stærðfræði sem tæki til að leysa viðfangsefni og greina hvaða aðferðir henta best hverju 

sinni. 

Hæfniviðmiðin eru sett fram í sjö flokkum. Fyrstu þrír flokkarnir eru almenn viðmið um 

stærðfræðilega hæfni og fjórir flokkar snúa að hæfni á ólíkum sviðum stærðfræðinnar. Þó 

viðmiðin séu flokkuð á þennan hátt er mikilvægt að líta á þau sem samfellda heild. Þegar 

sjónum er beint sérstaklega að einu viðmiði þarf að hafa í huga að nám er samfellt ferli og 

skapandi athöfn, fremur en söfnun afmarkaðrar þekkingar og þjálfun í tiltekinni leikni. 

 

Kennsluaðferðir: 

Innlögn, umræður, einstaklings- og paravinna, stöðvavinna, ýmiskonar myndræn útfærsla, 

tölvuforrit, einstaklingsmiðuð handleiðsla, leitandi nám, leikir og að lokum áhugasviðsbundið nám. 

Kennslubækur /efni: 

                Sproti 2a nemendabók og æfingahefti og Sproti 2b nemendabók og æfingahefti. 
Tölvuforrit, ljósrit, veggspjöld, ýmis mælitæki, spil og leir. Bókaflokkur sem fær börn til að tengja 
stærðfræðina sem þau læra í skóla við daglegt líf: Ljósin í blokkinni, Stuð á stærðfræðisýningu, Safnið 
mitt, Dúndur strákurinn. 
 

Námsmat vorannar: 

 Þátttaka og vinnusemi 

 Skrifleg próf: Kaflapróf og annarpróf  

 Margföldunartöflur: læra utan af upp í fimmtutöflu. 

 Þema- og áhugasviðsverkefni: Tengt daglegu lífi þar sem safna þarf upplýsingum, skrá og  
flytja niðurstöður. 

 

Metanleg hæfniviðmið:   

Spurt og svarað með stærðfræði:  

 getur tekið þátt í samræðum um spurningar og svör stærðfræðinnar  getur sett fram 

spurningar sem varða raunverulegar aðstæður  getur notað áþreifanlega hluti, 

skýringarmyndir, talnalínur og myndrit bæði til að komast að niðurstöðu og til útskýringa 

Tungumál og verkfræði stærðfræðinnar:  



 
 

 getur túlkað og notað einföld stærðfræðitákn  getur tekið þátt í 

samræðum um stærðfræðileg verkefni  getur notað hentug verkfæri, 

talnagrind, kubba, talnalínu, tölvur og fleira 

Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar: 

 getur unnið einn og í samvinnu við aðra að lausnum stærðfræðiverkefna 

Tölur og reikningur: 

 getur unnið á fjölbreyttan hátt með tölur frá 0-20  getur áttað sig á uppbyggingu 

tugakerfis s.s. einingu, tug og hundraði  getur unnið með fjöldahugtakið á fjölbreyttan hátt 

 getur unnið með hugtökin, helmingur, stærri og minni, færri og fleiri og jafnmargir 

Algebra: 

 getur haldið áfram með mynstur bæði myndrænt og talnarunur 

Rúmfræði og mælingar: 

 getur greint form í umhverfinu og þekkt rúmfræðiformin  getur notað hugtök til að lýsa 

staðsetningu s.s. yfir, undir og fleira  getur unnið með hugtökin dagur, vika mánuður og ár 

Tölfræði: 

 getur safnað og flokkað gögn í viðeigandi flokka og fundið fjöldann í hverjum flokki  getur 

búið til einföld súlurit 

 

Tímabil Námsþáttur Námsefni/verkefni/námsmat: Metanleg hæfniviðmið. Metanlegt 
hæfniviðmið 

3 – 12. jan 
 

 13. þema  6. uppbrotsdagur 

13-19. jan 
 

Telja aftur á bak 
eftir ákveðnu 
talnamynstri, að 
rifja upp ýmsar 
staðreyndir um 
frádrátt. Frádráttur 
með tölum upp í 20, 
á áþreifanlegan hátt 
og með tölustöfum. 
Hoppa yfir tölur 
aftur á bak. 
Marghyrningar og 
hringir í daglegu lífi 
nemenda.  

Sproti 2a Nem. Bls. 103-110. 
Stærðfræðileikir. 
 

getur unnið á fjölbreyttan hátt 
með tölur frá 0-20, getur greint 
form í umhverfinu og þekkt 
rúmfræðiformin. 

 

20-26. jan 
 

Marghyrningar og 
hringir, að flokka 
form, talning, 
súlurit. 
Rúmfræðileg 
mynstur, munnleg 
útskýring á eigin 
vinnu, eiginleikar 
þríhyrninga og 
ferhyrninga. 
Talning, flokkun og 
súlurit, rannsókn.  

Sproti bls. 111-118.  
Ljósrit. 
 

getur greint form í umhverfinu og 
þekkt rúmfræðiformin, getur 
safnað og flokkað gögn í 
viðeigandi flokka og fundið 
fjöldann í hverjum flokki, getur 
búið til einföld súlurit. 
 

 

27-2. feb 
 

Dagatal, 
spurningarkönnun 
og súlurit, raðtölur, 
frádráttur, að telja 
upp í 100. Nöfn 
mánaða og röð 

Sproti bls. 119-128. 
Dagatal. 
Ljósrit. 
Stærðfræðileikir. 
Talnalína. 

getur greint form í umhverfinu og 
þekkt rúmfræðiformin, getur 
notað hugtök til að lýsa 
staðsetningu s.s. yfir, undir og 
fleira,getur unnið með hugtökin 
dagur, vika mánuður og ár. 

 



 
 

þeirra. Frádráttur 
með tölum upp í 24. 
Að nota talnalínuna. 
Litamynstur. 
Vikudagar. 
Samlagning. 

 

3.-9. Feb 
 

Að telja upp í 100. 
Að skrá heila tugi. 
Að skipta 
peningaupphæðum 
í tíkalla og 
krónupeninga. Að 
skrá 
peningaupphæðir 
með tölustöfum. 
Merkja tölur á réttan 
stað á talnalínunni. 
Hoppa 10 skref í 
einu á talnalínunni. 
Að leggja saman 
tugi.  

Sproti 2b bls.1-8 . 
Kennslupeningar. 
Talnalína. 
Stærðfræðileikir. 
 

getur tekið þátt í samræðum um 
spurningar og svör 
stærðfræðinnar, getur sett fram 
spurningar sem varða 
raunverulegar aðstæður, getur 
notað áþreifanlega hluti. 

3 og 4.  vetrarleyfi, 
5. starfsdagur 

10 –16. 
feb 
 

Samlaggning 
tveggja stafa talna 
sem tákna 
peningaupphæðir. 
Tveggjastafa tölur á 
talnalínunni. 
Samhengið á milli 
talnalínunnar og 
talnakerfisins sem 
byggist á tugum og 
einingum. 
Samlaggning með 
því að hoppa á 
talnalínunni. 
Sætiskerfið, 
skipting talna í tugi 
og einingar, 
hundraðtafla.  

Sproti bls. 9-16. 
Kennslupeningar. 
Talnalína. 
Hundraðtafla. 

getur áttað sig á uppbyggingu 
tugakerfis s.s. einingu, tug og 
hundraði. 

 

17-23.feb 
 

Skipta upp í tugi og 
einingar og sýna 
með kubbum, 
sætiskerfið. 
Samlaggning 
tveggja stafa talna. 
Skilningur á 
uppbyggingu og 
stærð tveggja stafa 
talna. Samlaggning 
með því að hoppa á 
talnalínunni. 
Samlaggning með 
því að skipta í tugi 
og einingar.  

Sproti bls. 17-24. 
Kubbar. 
Tölustafakubbar. 
Talnalína. 

getur áttað sig á uppbyggingu 
tugakerfis s.s. einingu, tug og 
hundraði. 

 

24-1 mars 
 

Hugtök sem lýsa 
tíma og tímabilum. 
Tímasetningar. 
Heiti og röð 
vikudagana. Lesa 
heilu og hálfu 
tímana af klukku. 
Gera sér grein fyrir 
lengd einnar 
klukkustundar.  

Sproti bls. 25-32. 
Dagatal.  
Klukka. 

getur notað hugtök til að lýsa 
staðsetningu s.s. yfir, undir og 
fleira, getur unnið með hugtökin 
dagur, vika mánuður og ár. 
 

26. öskudagur 
kennsla til 12. 28. 
foreldraviðtöl 

2-8 mars 
 

Vikudagar. Lesa af 
klukku. 
Hefðbundnar 
klukkur 
(skífuklukkur) og 
stafrænar. 
Frádráttur við 
hversdagslegar 

Sproti bls. 33-40. 
Dagatal. 
Klukka. 
Klukkuspil. 
 

getur notað hugtök til að lýsa 
staðsetningu s.s. yfir, undir og 
fleira, getur unnið með hugtökin 
dagur, vika mánuður og ár. 
 

 



 
 

aðstæður. Að búa 
til tug. Frádráttur 
með heilum tugum. 
Frádráttur sem 
samanburður á 
stærð tveggja 
safna. Að útskýra 
lausnir munnlega.  

9.-15 
mars 
 

Frádráttur sem 
samanburður á 
stærð tveggja safna 
og sem breyting á 
stærð safns og sem 
talnadæmi. Að búa 
til frádráttardæmi. 
Tölurnar í 
hundraðtöflunni; 
tugasætið og 
einingasætið. 
Talnamynstur. 
Frádráttur með því 
að hoppa á 
talnalínunni.  

Sproti bls. 41-48. 
Hundraðtafla. 
Talnalína. 
 

getur tekið þátt í samræðum um 
spurningar og svör 
stærðfræðinnar, getur sett fram 
spurningar sem varða 
raunverulegar aðstæður. 

10 – 12   
samræmd próf 9.b 

16-22 
mars 
 

Frádráttur þar sem 
farið er yfir tug. 
Kaup og sala. 
Munnleg frásögn af 
lausnarleiðum. 
Frádráttur með 
tveggja stafa tölum 
sem samanburður á 
stærð safna eða 
breyting á safni; 
talnadæmi; ekki er 
farið yfir tug. 
Samhverf form og 
myndir í 
hversdagslífinu. Að 
búa til samhverfar 
myndir og 
spegilmyndir. 

Sproti bls. 49-56. 
Kennslupeningar. 
Ljósrit. 
 

getur tekið þátt í samræðum um 
spurningar og svör 
stærðfræðinnar, getur sett fram 
spurningar sem varða 
raunverulegar aðstæður. 

 

23-29 
mars 
 

Að finna 
speglunarás. Að 
búa til samhverfar 
myndir og 
spegilmyndir. Að 
sýna fram á hvar 
speglunarásar eru 
og teikna þá. Að 
búa til samhverfar 
myndir. 
Speglunarásar í 
táknmyndum. 

Sproti bls. 57-64. 
Spegill. 
Ljósrit. 
 

getur unnið einn og í samvinnu við 
aðra að lausnum 
stærðfræðiverkefna. 

 

25.Tvöfaldur 
dagur yngri nem: 
Árshátíð 
26. Tvöfaldur 
dagur yngri nem: 
Árshátíð 

30-5 april 
 

Að tvöfalda og 
helminga í daglegu 
lífi. Að tvöfalda 
fjölda. Að tvöfalda 
með því að nota 
samhverfu. Að 
tvöfalda 
peningaupphæðir. 
Að finna helminginn 
af línu.  

Sproti bls. 65-72. 
Ljósrit. 
Kennslupeningar. 
Talnalína. 
 

getur unnið með 
fjöldahugtakið á 
fjölbreyttan hátt, getur 
unnið með hugtökin, 
helmingur, stærri og 
minni, færri og fleiri og 
jafnmargir. 
 

 

6-12 apríl 
 

    Páskafrí alla 
vikuna 

13- 19 
apríl 
 

Að finna helminginn 
af tugum, einingum 
og 
peningaupphæðum. 
Að tvöfalda og 
helminga. Nöfn og 

Sproti bls. 73-80. 
Kennslupeningar. 
Form. 
Tímarit. 

getur unnið með fjöldahugtakið á 
fjölbreyttan hátt, getur unnið með 
hugtökin, helmingur, stærri og 
minni, færri og fleiri og jafnmargir. 
 

13. páskafrí, 14 
starfsdagur  



 
 

eiginleikar 
sívalninga, 
ferstrendinga, kúlna 
og píramída. Þekkja 
þessi form í 
daglegu lífi og á 
myndum.  

20-26 
apríl 
 

Að teikna þrívíðar 
myndir. Að lýsa 
hornum , 
hliðarbrúnum og 
hliðarflötum. Að búa 
til þrívíð form úr 
pappa. Að geta séð 
fyrir sér ákveðna 
hlið þríviðs hlutar. 
Að átta sig á 
myndum af 
þrívíðum hlutum 
sem hefur verið 
staflað upp. Að 
mæla fleti með 
ýmsum óstöðluðum 
mælieiningum.  

Sproti bls. 81-88. 
Ljósrit. 
Óstöðluð mælitæki. 

getur greint form í umhverfinu og 
þekkt rúmfræðiformin. 

23. 
sumardagurinn 
fyrsti 

27-3 maí 
 

Að bera saman 
stærð flata. Að 
finna flatarmál með 
því að telja reiti. Að 
finna flatarmál í 
rúðuneti. Flatarmál 
með því að telja 
reiti. Að átta sig á 
að mismunandi 
myndir geta verið 
jafn stórar. 
Flatarmál 
rétthyrninga. 

Sproti bls. 89-96. 
 

getur greint form í umhverfinu og 
þekkt rúmfræðiformin. 

 

4-10 maí 
 

Mismunandi myndir 
með sama 
flatarmál. Að átta 
sig á að önnur hver 
tala er slétt tala og 
hinar eru oddatölur. 
Að segja til um 
hvort ákveðin tala 
er slétt tala eða 
oddatala með því 
að skipta í tvo jafna 
hluta. Skoða sléttar 
tölur og oddatölur í 
talnalínunni. Að 
leggja saman 
sléttar tölur og 
oddatölur.  

Sproti bls. 97-104. 
Talnalínan. 

getur greint form í umhverfinu og 
þekkt rúmfræðiformin. 

4. foreldraviðtöl 

11-17 maí 
 

Að þekkja sléttar 
tölur og oddatölur. 
Stærðfræði í 
daglegu lífi; 
peningaupphæðir, 
fjöldi, talning 
mælingar. 
Frádráttur með 
tveggja stafa tölum. 
Að bera saman 
lengdir. Margföldun 
sem endurtekin 
hopp á talnalínunni. 
Samlagning tveggja 
stafa talna á 
talnalínunni.  

Sproti bls. 105-112. 
Kennslupeningar. 
Talnalína. 

getur sett fram spurningar sem 
varða raunverulegar aðstæður. 

 

18-24 maí 
 

Að nota töflur. Að 
vinna skipulega. 

Sproti bls. 113-120. getur safnað og flokkað 
gögn í viðeigandi flokka 

21. 
uppstigningadagur 



 
 

Talnamynstur með 
því að leggja við 
eða draga frá. 
Sléttar tölur og 
oddatölur. Að 
tengja tölur við 
talnalínuna. 
Samlagning tveggja 
stafa talna. Að 
skipta tölum í tugi 
og einingar. Að 
leggja saman tvær 
tveggja stafa tölur 
þar sem fara þarf 
yfir tug.  

Stærðfræði spil með 
samlagningu og frádrætti. 

og fundið fjöldann í 

hverjum flokki  getur 
búið til einföld súlurit 

25-31 maí 
 

Að lesa texta og 
gera sér grein fyrir 
þeirri stærðfræði 
sem í honum felst. 
Frádráttur með því 
að bera saman tölur 
á talnalínunni. 
Frádráttur með 
tveggja stafa tölum 
bæði án þess að 
fara yfir tug og með 
því að fara yfir tug. 
Talnarunur. 
Samlagning og 
frádráttur með 
tveggja stafa tölum. 
Skipting talna í tugi 
og einingar. 
Frádráttur á 
hundraðtöflu.  

Sproti bls. 121-128. 
Tímarit. 
Talnalína. 
Hundraðtafla. 
 

getur túlkað og notað 

einföld stærðfræðitákn  
getur tekið þátt í 
samræðum um 
stærðfræðileg verkefni 

 

1 -7 júní    1.annar í 
hvítasunnu 
 
 

 
Skólaslit  5. Júní kl. 18 

 
 

 

 

 

 

 

 


