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Stærðfræði 

 Stærðfræðinámið leggur grunninn að færni nemandans til að skilja eiginleika hluta og 

samhengi þeirra við daglegt líf. 
 Verkefni stærðfræðinnar eru að finna, skapa, tjá og útskýra hvers kyns regluleika, lögmál, 

kerfi og mynstur. Hún er þannig ein af mikilvægum leiðum mannsins til að skapa merkingu og 
skilja náttúru og samfélag. 

 Fyrsta stærðfræðireynsla barna er tengd við daglegt líf, leiki, spil og önnur áhugamál. 

 Leiðirnar í stærðfræðináminu eru því sem mest samofnar reynsluheimi nemandans og 

stærðfræðilegum úrlausnarefnum sem tengjast daglegu lífi ásamt beinni þjálfun í 
reikningsaðgerðum.  

 Hæfniviðmiðin eru flokkuð í fimm stigskipt þrep. 

 
Tímafjöldi Efnisþáttur Kennsluaðferðir og skipulag Námsgögn: Aðlögun í námi 

Áætlun 
Kl. 8.30 – 9.30 

7,5 kennslustundir 

Tölur og reikningur 
Algebra 

Rúmfræði og mælingar 
Tölfræði og líkindi 

Verkefnavinna á einstaklingsborðum 
Í áætlunartímum er lögð áhersla á 
einstaklingsmiðaða vinnu nemenda 
að sínum hæfniviðmiðum. 

Áætlunarbækur af ýmsum gerðum. 
Einstaklingsmiðað námsefni út frá 
hæfniviðmiðum.  
Aðgengi að tækni sem dregur úr 

hindrunum í námi: Foxit Reader, 
talgervill 

Tækniþjálfun 
6 kennslustundir 

Að geta spurt og svarað 
með stærðfræði 

Að kunna að fara með 
tungumál og verkfræði 

stærðfræðinnar 
Vinnubrögð og beiting 

stærðfræðinnar 
Rúmfræði og mælingar 

Tölfræði og líkindi 

Stöðvavinna og leitarnám 

Í tækniþjálfun er unnið með 
grunnskilning á peningum, klukku og 
mælingum. 
 

Verklegar æfingar ásamt 
verkefnablöðum. Numicon kubbar. 
 

Lykilhæfni 

Kl. 13.00 – 13.40 
4 kennslustundir 

Tjáning og miðlun 
Skapandi og gagnrýnin 

hugsun  
Sjálfstæði og samvinna 

Nýting miðla og 
upplýsinga  

Ábyrgð og mat á eigin 
námi 

Sjálfstæð verkefnavinna 

Í lykilhæfni fá nemendur tækifæri til 

að velja sér viðfangsefni eftir sínu 

áhugasviði. 

Valblað með fjölbreyttum verkefnum 
sem reyna á ígrundun og 
stærðfræðileg úrlausnarefni. 

Tímaseðlar með myndrænum 
leiðbeiningum skref fyrir skref. 
 

 
 

Námsmat:  Mat á hæfniviðmiðum í námsgrein og lykilhæfni 

1.önn 2.önn 

Matsaðferðir 

Námsmatsaðferðir:  
Leiðsagnarmat á verkefnasafni 
Kannanir: munn- og skriflegar 

Sjálfsmat 
Raunfærnimat 

 Námsmatsaðferðir:  
Leiðsagnarmat á verkefnasafni 
Kannanir: munn- og skriflegar 

Sjálfsmat 
Raunfærnimat 

Vitnisburður 

Leiðsagnarmat 
Lýsandi endurgjöf á framvindu náms út frá  

hæfniviðmiðum í einstaklingsnámskrá og 
verkefnasafni. 

Vitnisburðarbók: 
Mat á hæfniviðmiðum í einstaklingsnámskrá 

Umsögn um þekkingu, leikni og hæfni 
 

Matsviðmið 

*** 
Hefur náð góðri færni og getur 
nýtt af öryggi. 

** 

Hefur tileinkað sér færni að 
hluta en dagamunur er á því 
hvernig færni er nýtt. 

* 
Hefur þörf fyrir 
áframhaldandi þjálfun í færni 

og tækifæri til að nýta hana. 
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Stærðfræði - Frumstig 

Þekking Leikni Hæfni 

Að nemandi fái tækifæri til að átta sig á 
samspili sínu við umhverfið. 

Að nemandi öðlist leikni í að átta sig á 
áreitum í umhverfinu.  

Að nemandi geti nýtt hæfni sína  til að njóta sín 
í daglegu lífi. 

Efnisþættir Hæfniviðmið 

Rökhugsun 

Sýni viðbrögð þegar persóna eða hlutur hverfur úr augsýn 

Átti sig á orsakasamhengi – ég geri og eitthvað gerist  

Skynji athafnaröð og dagsrútínu – átti sig á hvað kemur næst 

Skynji og sýni viðbrögð við tónlist á tónbekk 

Kynnist hlutum sem eru ólíkir að eiginleikum 

Sýni sjónáreiti áhuga s.s óróum, sjónörvunarspjöldum og leikföngum 

Þekki aftur kunnuglega hluti 

Geti rannsakað hluti án þess að setja hendur/hluti í munn 

Kynnist því að gera til skiptis  

Geti endurtekið athafnir sem hafa borið árangur 

Geti hermt eftir athöfnum annarra 

Geti notað leikföng á ólíkan hátt (rúlla, raða, toga, ýta) 

Geti leitað að hlutum sem eru faldir 

Geti notað rofa /snertiskjá/höfuðrofa 

Geti notað einföld leikjaforrit til afþreyingar (staldrað við ákveðin tíma, haldið athygli) 

Geti beðið á milli aðgerða (rofi/snertiskjá) 

Geti tekið upp einn hluti í einu og sett á ákveðinn stað 

Geti flett harðspjalda bók með myndum/áþreifanlegum hlutum 
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Forþrep  

Þekking Leikni Hæfni 
Að nemandi afli sér þekkingar á hugtökum 

sem snerta daglegt líf og reynsluheim. 
Að nemandi öðlist leikni í að vinna með stærðfræðileg 
hugtök sem tengjast daglegu lífi og reynsluheim. 

Að nemandi geti nýtt hæfni 

sína í leik og starfi. 

Efnisþáttur Hæfniviðmið 

Hugtakaskilningur 

Venslahugtök:   Röðunarhugtök:   

Kynnist mismunandi stærð hluta (stór/lítill)  Kynnist röðunarhugtökum (fyrst/svo), (á undan, á eftir) 

Kynnist mismunandi lengd hluta (langt/stutt)  Formhugtök:   

Kynnist mismunandi hæð hluta (hátt/lágt)  Kynnist formhugtökunum hringur, þríhyrningur,  

ferhyrningur, kubbur, teningur, kúla Kynnist þykkt hluta (þykkkur/þunnur) 

Kynnist fjölda (margir/fáir)   Tímaskilningur: 

Kynnist þyngd ( þungt/létt)  Kynnist tímahugtökunum dagur, nótt, í dag, í gær, á 

morgun, núna, á eftir 

Kynnist magn (mikið /lítið)     

 
 

Rökhugsun 

Orsakaskilningur 

Sýni viðbrögð þegar persóna eða hlutur hverfur úr augnsýn 

Átti sig á orsakasamhengi - ég geri og eitthvað gerist 

Geri sér grein fyrir því hvernig dagurinn líður út frá athöfnum (skóladagurinn, frá morgni til kvölds) 

Pörun:  

Pari saman hluti sem heyra saman á einn eða annan hátt 

Geti parað saman hlut og hlut 

Geti parað saman mynd og mynd 

Geti parað saman hlut og  mynd af hlut sem tengjast t.d. blóm og vasi 

Hluti eða myndir af hlutum með sömu eiginleika s.s. stærð, lögun, lit  

Hluti eða myndir af hlutum sem eru andstæður 

Flokkun: 

Geti flokkað hluti og myndir eftir notkun og tilgangi s.s; farartæki, leikföng og mat 

Geti flokkað hluti og myndir eftir eiginleikum (stærð, lögun, lit, áferð ofl.)  

Flokki hluti og myndir eftir tveimur eða fleiri eiginleikum   

Geti borið saman tvo hluti eftir eiginleikum og sagt til um hvor hluturinn er stærri, lengri, breiðari  

Röðun 

Geti raðað hlutum og myndum eftir eiginleikum   

Geti raðað hlutum í mynstur eftir fyrirmynd 

Geti búið til raðir eftir ákveðnu mynstri (stærð, lögun, lit)   

Geti raðað eftir uppröðuðum mynstrum (perla/pinna) 

Getur fundið út reglu sem ákveðin röð byggist á 

Geti staðsett hluti rétt í ákveðinni röð 

Tölur og 
reikningur 

Geti parað saman eins tölustafi ( 1 - 10) 

Geti flokkað tölustafi eftir lögun 

Geti raðað tölustöfum í röð eftir fyrirmynd 

Kynnist fyrir hvaða fjölda hver tölustafur stendur ( 1 - 10) 
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1. þrep 

Þekking Leikni Hæfni 
Að nemandi afli sér þekkingar í grunnþáttum 
stærðfræðinnar og kynnist peningum. 

Að nemandi öðlist leikni í að þekkja 
tölutákn og reikna einföld dæmi. 

Að nemandi geti nýtt hæfni sína með notkun 
á  um hentugum verkfærum við úrlausn 
verkefna. 

Efnisþáttur Hæfniviðmið 

Hugtakaskilningur 

Venslahugtök:   Röðunarhugtök:   

Átti sig á mismunandi stærð hluta (stærstur/minnstur)  Átti sig á röðun (fyrstur, síðastur, í miðjunni)  

Átti sig á mismunandi lengd hluta (lengri/styttri) Formhugtök:   

Átti sig á mismunandi hæð hluta (hærri/lægri)  Átti sig á mismunandi formum (hringur, 

þríhyrningur, ferhyrningur, kubbur, teningur, kúla) Átti sig á þykkt hluta (Þynnstur/breiður, mjór/sver) 

Átti sig á fjölda (margir/fáir)   Staðsetningarhugtök: 

Átti sig á þyngd ( þungt/létt) Átti sig á staðsetningarhugtökum (fyrir ofan, fyrir  

neðan,  fyrir framan, fyrir aftan, yfir, undir)  Átti sig á magn (mikið /lítið)    

Tungumál 
stærðfræðinnar og 

verklag  

Að geta spurt og svarað með 
stærðfræði:  

Geti leyst stærðfræðiþrautir með áþreifanlegum hlutum 

Að kunna að fara með tungumál og  
verkfræði stærðfræðinnar: 

Geti nýtt sér hentug verkfæri við lausn verkefna t.d.  
hlutbundin gögn,  talnalínu, vasareikni og  tölvur  

Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar: 
Geti unnið sjálfstætt og í hóp að lausnum 
stærðfræðiverkefna 

Tölur og reikningur 

Tölur og tugakerfi: 

Geti talið upphátt upp í 10 

Geti talið upphátt upp í 20 

Geti skrifað og þekki tölutákn upp í 10 

Geti skrifað og þekki tölutákn upp í 20 

Geti  parað saman fjölda við tölustaf upp í 10 

Geti  parað saman fjölda við tölustaf upp í 20 

Geti raðað í rétta röð og fyllt í eyður á talnalínu 0-10 

Geti raðað í rétta röð og fyllt í eyður á talnalínu 11-20 

Samlagning og frádráttur: 

Geti reiknað einföld samlagningardæmi 0-10 með hjálpargögnum 

Geti reiknað einföld frádráttardæmi 0-10 með hjálpargögnum 

Geti reiknað einföld samlagningardæmi 11-20 með hjálpargögnum 

Geti reiknað einföld frádráttardæmi 11-20 með hjálpargögnum 

Geti reiknað einföld samlagningardæmi 0-10 án hjálpargagna 

Geti reiknað einföld  frádráttardæmi 0-10 án hjálpargagna 

Geti reiknað einföld samlagningardæmi 11-20 án hjálpargagna 

Geti reiknað einföld frádráttardæmi 11-20 án hjálpargagna 

Geti  áttað sig á hugtökunum bæta við, leggja saman, samtals, taka af, draga frá og afgangs 

Geti áttað sig á merkjunum +, - , = og nýtt sér vasareikni 

Tíminn: 

Þekki vikudagana og röð þeirra 

Geti áttað sig á heila tímanum á skífuklukku/tölvuúri 

Peningar: 

Geti flokkað seðla og myntir eftir útliti 

Rúmfræði og mælingar 
Geti notað hugtök úr rúmfræði, til að tala um hluti og fyrirbrigði í daglegu lífi s.s. form, stærðir og staðs.) 

Geti unnið með mælikvarða og lögun 

Tölfræði og líkindi 
Geti talið og flokkað hluti/myndir með sömu eiginleika  s.s. lit, lögun, stærð ofl. 

Geti talið og flokkað hluti/myndir sem eru andstæður 



Sérdeild Suðurlands – Setrið Sunnulækjarskóla 

Aðlöguð skólanámskrá – Greinasvið: Stærðfræði 

 

  
5 

 
  

2. þrep 

Þekking Leikni Hæfni 
Að nemandi afli sér frekari þekkingar í 
talnaskilningi, peningum, mælingum og 
tímaskilningi.  

Að nemandi öðlist leikni í að reikna 
einföld dæmi án hjálpargagna. 

Að nemandi  geti nýtt hæfni sína á hagnýtan hátt 
í daglegu lífi t.d . með peninga og áttað sig á 
tímanum. 

Efnisþáttur Hæfniviðmið 

Hugtakaskilningur 

Venslahugtök:   Röðunarhugtök:   

Þekki ólíka stærð hluta (stærri en, minni en og jafnstór) Þekki ólík röðunarhugtök og geti nýtt (fyrsti, 

annar, síðastur, í miðjunni, næstur á undan, næstur 

á eftir, fyrir framan, fyrir aftan ) 

Þekki ólíka lengd hluta (jafnlangur, lengstur, styttri en) 

Þekki ólíka hæð hluta (hár, lægstur)  

Þekki ólíka þykkt hluta (þykkur, þröngur, víður, grannur) Formhugtök:   

Þekki fjölda (flestir, fáir, fleiri en færri en, jafn margir)  Þekki heiti ólíkra forma  (hringur, þríhyrningur, 

ferhyrningur, kubbur, teningur, kúla) Þekki þyngd ( þungt/létt) 

Þekki magn (mikið, minnst, jafn mikið, lítið, mest, engin)   

Tungumál 
stærðfræðinnar 

og verklag 

Að geta spurt og svarað með stærðfræði:  Geti nýtt eigin reynsluheim við lausn stærðfræðiþrauta 

Að kunna að fara með tungumál og  
verkfræði stærðfræðinnar: 

Geti nýtt sér einföld stærðfræðitákn og tengt þau við daglegt líf 

Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar: Geti undirbúið og flutt kynningar á eigin vinnu í stærðfræði  

Tölur og 
reikningur 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tölur og tugakerfi: 

Geti talið upp í 50, 100 

Geti skrifað og þekki tölutákn upp í 50,100 

Geti  parað saman fjölda við tölustaf upp í 50,100 

Geti raðað í rétta röð og fyllt í eyður á talnalínu 0-100 

Geti raðað tölum í rétt sæti í talnahús 

Skilji hugtökin tugur og eining 

Samlagning og frádráttur: 

Geti reiknað einföld samlagningardæmi 0-50 með hjálpargögnum 

Geti reiknað einföld frádráttardæmi 0-50 með hjálpargögnum 

Geti reiknað einföld samlagningardæmi 0-50 án  hjálpargagna 

Geti reiknað einföld frádráttardæmi 0-50 án  hjálpargagna 

Geti reiknað samlagningardæmi með tveggja stafa tölu án þess að geyma  

Geti reiknað frádráttardæmi með tveggja stafa tölu án þess að taka til láns 

Geti geymt  í einföldum samlagningardæmum 

Geti tekið til láns í einföldum frádráttardæmum 

Geti nýtt sér vasareikni í samlagningu og frádrætti 

Margföldun og deiling: 

Geti áttað sig á margföldun  

Geti áttað sig á deilingu 

Geti leyst einföld margföldunardæmi með hjálpargögnum 

Geti leyst einföld margföldunardæmi án hjálpargagna  

Geti leyst einföld deilingardæmi með hjálpargögnum 

Geti leyst einföld deilingardæmi án hjálpargagna 

Geti nýtt sér margföldunartöflu og önnur hjálpargögn 

Námundun: 

Geti námundað að næsta tug 

Brot og hlutföll: 

Geti notað einföld brot og hlutföll á myndrænu formi 
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2.þrep 

Tíminn: 

Geti áttað sig á heila tímanum á skífuklukku/tölvuúri 

Geti áttað sig á hálfa tímanum á skífuklukku/tölvuúri 

Geti nýtt klukku/úr í daglegu lífi 

Þekki mánuði ársins og röð þeirra 

Þekki árstíðirnar og geti tengt við mánuði ársins 

Sýni skilning á tímahugtökum í daglegu lífi 

Peningar: 

Geti bent á umbeðna mynt 

Geti bent á umbeðin seðil 

Geti talið umbeðna mynt 

Geti talið umbeðna  seðla 

 
Rúmfræði og 

mælingar 

Geti mælt ólíka mælieiginleika, s.s. lengd, flöt, rými, þyngd, tíma og hitastig með viðeigandi mælitæki 

Geti mælt í mm og cm á reglustiku 

Átti sig á gr og kg með notkun á vog 

Átti sig á dl og l með notkun á mæliglösum 

Geti talið út stærð flatar á myndrænu formi  

Þekki rétt horn, hvasst og gleitt horn 

Tölfræði og líkindi 

Geti safnað gögnum í umhverfi sínu og um eigið áhugasvið  

Geti talið og flokkað hluti og skráð niður 

Geti lesið úr niðurstöðum sínum og sett upp í einföld myndrit 

Geti tekið þátt í umræðum um gagnasöfnun  
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3. þrep 

Þekking Leikni Hæfni 
Að nemandi afli sér áframhaldandi 
þekkingar í grunnþáttum stærðfræðinnar 
og vinni með margföldun og deilingu. 

Að nemandi öðlist leikni í að nýta sér þær 
aðgerðir sem hann kann og á við hverju 
sinni. 

Að nemandi geti nýtt hæfni sína á 
hagnýtan hátt í daglegu lífi við lausn 
raunverulegra stærðfræði úrlausnaefna. 

Efnisþáttur Hæfniviðmið 

Tungumál 
stærðfræðinnar 

og verklag 

Að geta spurt og svarað með stærðfræði:  
Geti rökrætt af innsæi um stærðfræðiverkefni sem tengjast eigin 
reynsluheimi 

Að kunna að fara með tungumál og  

verkfræði stærðfræðinnar: 
Geti tjáð sig munnlega og skriflega um lausnir 
stærðfræðiverkefna 

Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar: 
Geti unnið sjálfstætt og í hóp við að finna lausnir á 
viðfangsefnum sem tengjast umhverfi og kynnt niðurstöður 
sínar 

Tölur og 
reikningur 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tölur og tugakerfi: 

Geti talið og skrifað upp í 500, 1000, 10000 

Geti raðað í rétta röð og fyllt í eyður á talnalínu 

Skilji hugtökin hundrað og þúsund 

Geti raðað tölum í rétt sæti í talnahús 

Samlagning og frádráttur: 

Geti geymt í samlagningardæmum 

Geti tekið til láns í frádráttardæmum  

Geti sett upp dæmi með þriggja og fjögurra stafa tölu og raðað í rétt sæti  

Geti sett upp samlagningar- og frádráttardæmi og raðað í rétt sæti 

Geti notað vasareikni þegar við á 

Þekkir helstu merki á vasareikni og geti nýtt sér hann 

Viti hvaða aðferð á að beita við lausn dæma í samlagningu, frádrætti, deilingu og margföldun. 

Margföldun og deiling: 

Geti notað margföldun 

Geti notað deilingu 

Kunni margföldunartöfluna 

Brot og hlutföll: 

Geti reiknað einföld brot og hlutföll 

Geti gefið dæmi um og sýnt hvernig einföld brot og hlutföll eru notuð í daglegu lífi 

Námundun: 

Geti námundað að næsta hundraði 

Geti námundað að næsta þúsund 

Peningar: 

Geti skipt hærri upphæðum í minni 

Geti áttað sig á ódýrasta og dýrasta hlutnum í verslun/verðlista 

Geti talið saman myntir og seðla og gefið til baka 

Klukka: 

Geti lesið af nákvæmni af skífuklukku/tölvuúri 

Geti lesið skrifaðan tíma t.d. á stundatöflu og auglýsingum 
Reikningur: 

Geti leyst viðfangsefni sem sprottin eru úr daglegu lífi og umhverfi, með hugarreikningi, vasareikni, 
tölvuforritum og/eða skriflegum útreikningum 
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Efnisþáttur 3. þrep 

Rúmfræði og 
mælingar 

Geti rannsakað og gert tilraunir með rúmfræði á einfaldan hátt með því að nota tölvur og hlutbundin gögn 

Geti speglað og hliðrað flatarmyndum við rannsóknir á  mynstrum sem þekja flötinn 

Geti borið saman niðurstöður mismunandi mælinga og túlkað niðurstöður sínar 

Geti mælt í mm, cm og m 

Geti notað gr og kg við mælingar 

Geti notað dl og l við mælingar 

Geti unnið með mælikvarða 

Geti reiknað út stærð mismunandi forma (flatarmál) 

Geti reiknað út stærð mismunandi forma (ummál) 

Geti mælt horn 

 
Tölfræði og 

líkindi 
 

Geti lesið upplýsingar úr ýmsum myndum og kortum  

Geti lesið og búið til myndrit út frá upplýsingum  (súlurit,línurit, kökurit) 

Geti merkt inn í hnitakerfi 

Geti tekið þátt í umræðum um tilviljanir og líkur, s.s. hvað er líklegt að muni gerast og hvað er tilviljunum háð 

Algebra 
Geti kannað, búið til og tjáð sig um reglur í talnamynstrum og öðrum mynstrum á fjölbreyttan hátt og spáð fyrir 
um framhald mynsturs, t.d. með því að nota líkön og hluti 

 
 
 

 
 
 
 


