
 
 

Kennsluáætlun haustið 2018-2019 
 

Fag: Stærðfræði  

Bekkur:  2.bekkur 

Kennarar: Guðmunda, Guðrún, Jóhanna og Lára 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

24. ágúst 
 Upprifjun 

 

Tölur upp í 100 

 

Sproti 2a - nemendabók 

og æfingahefti,  

 

Viltu reyna? 

-aukahefti 

 

Efni frá kennara 

 

 
Virkni og vinnusemi í 

tímum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöðumat 

 

Vika 2 

27. ágúst – 31. ágúst 
Talið peninga og þekkt peninga. 

Dregið strik á talnalínu. 

 

 

Tölur upp 100 – kafli 5 

 

Sproti 2a - nemendabók 

og æfingahefti,  

 

Viltu reyna? 

-aukahefti 

 

Efni frá kennara 

 
Vika 3 

3. – 7. september 
Talið og þekkt peninga. 

Dregið strik á talnalínu. 

 

Tölur upp í 100 – kafli 5 

 
Sproti 2a - nemendabók 

og æfingahefti,  

 

Viltu reyna? 

-aukahefti 

 

Efni frá kennara 

 



 
 

Vika 4 

10. – 14. september 
Skráð tölur á talnalínur. 

Notað náttúrulegar tölur (0-100) og 

raðað og borið saman.  

Stærðfræði í umhverfinu.  

Talið flokkað og skráð gögn. 

Borið saman niðurstöður mismunandi 

mælinga og túlkað niðurstöður sínar. 

Tölur upp í 100 – kafli 5 

 
Lengdarmælingar – kafli 

4 

Sproti 2a - nemendabók 

og æfingahefti,  

 

Viltu reyna? 

-aukahefti 

 

Efni frá kennara 

 
Vika 5 

17.-21. september 
Geta lagt saman og dregið frá.  

Notað tugakerfisrithátt ( 

hundrað/tugir/einingar). 

 

Samlagning og frádráttur –  

 

Sproti 2a - nemendabók 

og æfingahefti,  

 

Viltu reyna? 

-aukahefti 

 

Efni frá kennara 

 

Virkni og vinnusemi í 

tímum. 

Vika 6 

24.  – 28. September 

Starfsdagur 

Geta lagt saman og dregið frá.  

Notað tugakerfisrithátt ( 

hundrað/tugir/einingar). 

Samlagning og frádráttur – 

kafli 6  

 

Sproti 2a - nemendabók 

og æfingahefti,  

 

Viltu reyna? 

-aukahefti 

 

Efni frá kennara 

 
Vika 7 

1.  – 5. október 
Geta lagt saman og dregið frá.  

Notað tugakerfisrithátt ( 

hundrað/tugir/einingar). 

 

 

Sproti klára kafla 

Undirdjúpin samlagning 

Sproti æfingahefti 

 

Sproti 2a - nemendabók 

og æfingahefti,  

 

Viltu reyna? 

-aukahefti 

 

Efni frá kennara 

 



 
 

Vika 8 

8.  – 12. október 
Geta lagt saman og dregið frá.  

Þekki og skilji merki samlagningar og 

frádráttar. 

Notað tugakerfisrithátt ( 

hundrað/tugir/einingar). 

 

Undirdjúpin samlagning 

Sproti æfingahefti 

 

Sproti 2a - nemendabók 

og æfingahefti,  

 

Viltu reyna? 

-aukahefti 

 

Efni frá kennara 

 
Vika 9 

15. – 19. október 

Vetrarleyfi 

Talið flokkað og skráð gögn 

Tekið þátt í einföldum samræðum. 

Áttað sig á skiptingu sólarhringsins í 

klukkustundir og mínútur.  

Tími - Sproti kafli 7 

 

Viltu reyna? 

undirdjúpin 

Sproti 2a - nemendabók 

og æfingahefti,  

 

Viltu reyna? 

-aukahefti 

 

Efni frá kennara 

 
Vika 10 

22.  – 26. október 

Starfsdagur 

Talið flokkað og skráð gögn 

Tekið þátt í einföldum samræðum. 

Áttað sig á skiptingu sólarhringsins í 

klukkustundir og mínútur. 

Þekkir heilan og hálfan tíma á 

skífuklukku. 

Áttað sig á stærðfræði í umhverfinu. 

Tími - Sproti kafli 7 

 

Viltu reyna? 

Undirdjúpin 

Sproti 2a - nemendabók 

og æfingahefti,  

 

Viltu reyna? 

-aukahefti 

 

Efni frá kennara 

 

Stöðumat 

Vika 11 

30. okt – 2. nóv 
Helmingað og tvöfaldað tölur. 

Þekki sléttar tölur og oddatölur. 

Skráð tölur á talnalínu. 

Skilji talnamynstur. 

Þekkir og skilur jafnaðarmerki. 

Tvöfalt meira og helmingi 

minna, sléttar tölur og 

oddatölur - Sproti kafli 9 

 

Viltu reyna? 

Undirdjúpin 

  

Vika 12 

5. – 9. Nóvember 

5.nóv foreldraviðtöl 

Helmingað og tvöfaldað tölur. 

Þekki sléttar tölur og oddatölur. 

Tvöfalt meira og helmingi 

minna, sléttar tölur og 

oddatölur – Sproti 2b kafli 

  



 
 

Skráð tölur á talnalínu. 

Skilji talnamynstur. 

Þekkir og skilur jafnaðarmerki. 

Viltu reyna? 

Undirdjúpin 

Vika 13 

12.  – 16. nóvember 
Helmingað og tvöfaldað tölur. 

Þekki sléttar tölur og oddatölur. 

Skráð tölur á talnalínu. 

Skilji talnamynstur. 

Þekkir og skilur jafnaðarmerki. 

Tvöfalt meira og helmingi 

minna, sléttar tölur og 

oddatölur - Sproti 2b kafli 9 

 

Viltu reyna? 

Undirdjúpin 

  

Vika 14 

19. – 23. nóvember 
Helmingað og tvöfaldað tölur. 

Þekki sléttar tölur og oddatölur. 

Skráð tölur á talnalínu. 

Skilji talnamynstur. 

Þekkir og skilur jafnaðarmerki. 

Tvöfalt meira og helmingi 

minna, sléttar tölur og 

oddatölur - Sproti 2b kafli 9 

Klára kafla 

Viltu reyna? 

Undirdjúpin 

 Stöðumat 

 

Vika 15 

26. – 30. nóvember 
Helmingað og tvöfaldað tölur. 

Þekki sléttar tölur og oddatölur. 

Skráð tölur á talnalínu. 

Skilji talnamynstur. 

Þekkir og skilur jafnaðarmerki. 

Aukahefti 

Viltu reyna? 

Undirdjúpin 

  

Vika 16 

3.  – 7. desember 
Spegla og hliðrað flatarmyndum. 

 

 

Samhverfa – Sproti 2b kafli  

 

Viltu reyna? 

Undirdjúpin 

  

Vika 17 

10.  – 14. desember 
Spegla og hliðrað flatarmyndum. 

 

Samhverfa – ýmis verkefni 

Viltu reyna 

Undirdjúpin 

 Stöðumat 

 

Vika 18 

17.  – 20. desember 

20.des Litlu jólin 

Geta lagt saman og dregið frá. 

Skilið og búið til mynstur. 

Jólastærðfræði   

Vika 19 

4. janúar 

 

Geta lagt saman og dregið frá.  
Nemendur vinna með 

tölur upp 
  



 
 

3. jan starfsdagur Þekki og skilji merki samlagningar og 

frádráttar. 

Notað tugakerfisrithátt ( 

hundrað/tugir/einingar). 

í 100 og rifja upp 

aðferðir sem 

þeir kynntust á haustönn. 

Vika 20 

7. – 11. janúar 
Geta lagt saman og dregið frá.  

Þekki og skilji merki samlagningar og 

frádráttar. 

Notað tugakerfisrithátt ( 

hundrað/tugir/einingar). 

Nemendur vinna með 

tölur upp í 100, Sproti 2b 

kafli 10 bls. 36 - 41. 

 Stöðumat 

 
 

 

 


