
Stærðfræði 
Námsþáttur Tími Hæfniviðmið úr skólanámskrá Kennsluhættir  Mat 

 
Tölurnar 0-20 
Samlanging og frádráttur 
með tölum upp í 20 
 

 
  9 vikur 

Að nemandi geti: 

 notað stærðfræðileg tákn + , - og = 

 notað áþreifanlega hluti eins og kubba, talnagrindur og 
kennslupeninga 

 borið saman tölur og fjölda upp í 20 
 

 
Umræður um 
viðfangsefnið. 
Unnið að fjölbreyttum 
verkefnum.  
Nemendur vinna bæði einir 
og í minni hópum þar sem 
þeir læra hver af öðrum. 
Lögð er áhersla á 
samvinnu og nám í 
gegnum spil og leik. 
Lögð er áhersla á 
hlutbundna vinnu með 
fjölbreyttum 
hjálpargögnum. 
  

 
Próf 
Símat 

Tölfræði 
Lengdarmælingar 
Tölur upp í 100 

 
9  vikur 
 

 þekki og geti unnið með mynstur 

 geti safnað gögnum, flokkað þau og sýnt niðurstöður 
þeirra í súluritum og lesið úr töflum og einföldum 
súluritum 

 borið saman lengdir og flatarmál, bæði með ágiskun og 
mælingu 

 geti skrifað tölustafina, þekki talnaröðina upp í 100 og 
þekki nágrannatölur 

 haldið áfram með talnamynstur 

 
Próf 
Símat 

Samlagning og frádráttur 
Tími 
 

 
2 vikur 

 þekki og geti unnið með tölur upp í 100 

 notað hugtök sem varða tíma, kunna heiti vikudaga og 
mánaða og geti sat til um heilan og hálfan tíma á klukku 

 
Próf 
Símat 

Samhverfa 
Að tvöfalda og helminga – 
sléttar tölur og oddatölur 
 

 
4 vikur 
 
 

 þekki speglun og geti notað hana 

 þekki og geti notað íslenskar myntir 

 unnið með tölur upp í 100 

 
Próf 
Símat 

Reikningur með tölum upp í 
100 
Flatarmál 
 

 
7 vikur 

 rætt um tölur upp í 100, í skrifuðu og mæltu máli 

 talið aðra hverja, fimmtu hverja og tíundu hverja tölu og 
talið aftur á bak 

 lesið og skilið einföld orðadæmi 

 
Próf 
Símat 

Reikningur 
 

 
4 vikur 
 

 lesið og skilið einföld orðadæmi 

 leyst samlagningar og frádráttardæmi með tölum upp í 
100 

  
Próf 
Símat 

Marghyrningar og hringir 
Rúmfræðiform 

 
2vikur 

 flokkað algengustu tvívíð og þrívíð form eftir eiginleikum 
þeirra 

  
Próf 
Símat 



 


