
Stærðfræði 
2. bekkur 

Vorönn 2022 

 

Tveir tímar í töflu á viku 

Einn tími talnaleikir x 2 í mán. 
 

Áætlun kennslu 

 

Janúar/feb 

 

Vika 1-2  
(3 janúar-14 janúar) 

Hugarreikningur. 
Samlagning. Unnið með 
ólíkar samsetningar á 
tölunni 10 í gegnum leik og 
skrift. Margföldun 2x taflan 

klöppuð. 
 

Vika 3-5  
(17. janúar-4.febrúar) 

Hugarreikningur. 
Samlagning. Unnið með 
ólíkar samsetningar á 
tölunni 12 í gegnum leik og 
skrift. Margföldun 2x taflan 
í leik/klöppuð. 
Hugtökin stærri, minni en 
og samtals tengd við 
daglegt mál. 
Telja frá 1-20 og tilbaka. 
 

Hæfniviðmið 

 

 

 

• Að nemandi geti talið frá 1 og 
upp í 100 og aftur niður að 1.  

• Að nemandinn læri náttúrulegu 
tölurnar og eiginleika þeirra.  

• Að nemandi í gegnum leik, þulur 
og vísur læri um sléttar tölur og 
oddatölur. 

• Að nemandinn skilji einföld 
hugtök innan stærðfræðinnar, 
svo sem stærri og minni en, að 
leggja saman, draga frá og 
samtals. 

•  Að nemandi geti notað hugtök 
úr stærðfræði, s.s. um form, 
stærðir og staðsetningu til að tala 
um hluti og fyrirbæri í daglegu lífi 
og umhverfi sínu.  

• Að nemandinn læri rómversku 
tölustafina og umbreytingu 
þeirra í arabíska talnakerfið.  

• Að nemandinn læri í gegnum leik 
og rytma um tugina og 
reikningsaðgerðirnar fjórar.  

• Að nemandinn geti leyst einföld 
hugarreikningsdæmi  

• Að nemandi geti túlkað og notað 
einföld stærðfræðitákn, þar með 
talið tölur og aðgerðarmerki og 
tengt þau við daglegt mál.  

 

 

 

 

 

 

Lota í reikningi 7.feb-11.mars 



Febrúar/mars 

 

Vika 6-7 

(7.febrúar-18. febrúar) 

Vikudagar, ár og mánuðir 

Lota í reikningi 7.febrúar-
11.mars 

(vetrarfrí 17.febrúar-
21.febrúar) 

Hugarreikningur og mínus. 
Unnið út frá tölunni 12. 
Telja frá 1-50 fram og 
tilbaka. 
Tugir. 
 

Vika 8-9 

(21.febrúar-4.mars) 

Hugarreikningur og mínus 
út frá tölunni 12. Telja frá 
50-75 fram og tilbaka. 
 Vika 10-11 

(7.mars-18.mars) 

Hugarreikningur, 
samlagning og mínus 

Ýmis skrifleg/myndræn 
verkefni. 
Margföldun 3x taflan í 
leik/klöppuð. Telja frá 

75-100 fram og tilbaka. 
 

Vika 12-14 

(21.mars-31.mars) 

Unnið með vikudaga, mánuði 
og árstíðir í gegnum söng og 
leik. Hugarreikningur og 
talning á einingum og tugum. 
Samlagning og mínus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Námsmat: 

 

Kennari metur áhuga, vandvirkni og 
innri hvatningu nemanda til að vinna 
verkefni. 
Námsmat á samvinnu og lausn 
verkefna, hlustun og framkoma metin.  
 

  



Ýmis stærðfræðispil. 
Ýmis skrifleg/myndræn 
verkefni. 
 

Apríl 
 Vika 14-15 

(4.apríl-20.apríl) 

(páskafrí 14.4-18.4) 

Hugarreikningur, 
samlagning og mínus 

Margföldun 4x taflan í 
leik/klöppuð. 
 

 

Vika 16-17  
(19-29.apríl) 

Arabískar og rómverskar 
tölur. 
Margföldun 5x  taflan 

Í leik. 
 

Maí 
Vika 18-19 

(2.maí-13maí) 

Speglun, form, stærðir, 
mynstur. Margföldun 6x 
taflan í leik. 
 

Vika 20-21 

(16.maí-27 maí) 

Flokkun 

 



Vika 22-23 

(30.maí-3.júní) 

Upprifjun 

8.júní skólaslit 



 


