
1. bekkur  

Í aðalnámskrá 2011 segir: „Stærðfræði hjálpar okkur að lýsa aðstæðum af nákvæmni og útskýra orsakasamhengi innan þeirra. Túlka gögn, og 

segja fyrir um og hafa áhrif á framvindu. Samfélag okkar og nýsköpun innan þess einkennist af kerfum, sem byggjast á nýtingu stærðfræðinnar.  

Þar má nefna kosningakerfi, kóðun upplýsinga á Netinu, staðsetningarkerfi, farsíma, veðurspár, tölvuleiki, teiknimyndir, gagnagrunna og hvers 

kyns tölfræðilega úrvinnslu upplýsinga. Raunvísindi og margar aðrar fræðigreinar nýta sér í ríkum mæli hugtök, niðurstöður og aðferðir 

stærðfræðinnar. Hæfni í stærðfræði er þannig forsenda læsis og sköpunar á flestum sviðum tækni, fræða og verkmenningar. Auk þess styður 

hún fólk til að taka ígrundaðar ákvarðanir í daglegu lífi, sem hafa áhrif á heilbrigði og velferð og að taka virkan þátt í lýðræðissamfélagi, í 

stöðugri þróun..“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 209).  

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, ígrunda ólíkar aðferðir og 

líkön sem nýtast við lausnir þeirra og leggja mat á niðurstöður. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 209). 

Námsáætlunin í stærðfræði  er sett fram í sjö efnisflokkum; að geta spurt og svarað með stærðfræði, að kunna að fara með tungumál og 

verkfræði stærðfræðinnar, vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar, tölur og reikningur, algebra, rúmfræði og mælingar, tölfræði og líkindi. 

Úr skólanámskránni: 

,,Meta þarf fjölbreytta hæfni nemenda og sérstaklega ber að gæta þess að einstakir námsþættir fái ekki óeðlilega mikið vægi. Form námsmatsverkefna 

þarf að vera fjölbreytt og í samræmi við kennslutilhögun. Þannig séu metin munnleg, verkleg og skrifleg verkefni, stuttar afmarkaðar æfingar og dýpri 

athuganir, einstaklingsverkefni og hópverkefni. Jafnframt verkefni sem unnin eru heima og í skóla. Í heimaverkefnum er æskilegt að nýta fjölbreytta 

möguleika á heimili nemenda til að leysa ýmis verkefni í samráði við heimilin, t.d. hvað varðar þætti sem snerta fjámál og neyslu. Til að sýna hæfni í 

stærðfræði ættu nemendur að fást við heildstæð verkefni, þar sem þeir leita upplýsinga, rannsaka, vinna úr gögnum og túlka niðurstöður sínar. 

Verkefnum geta nemendur skilað með kynningum og sýningum á niðurstöðum sínum, fyrirlestrum og greinargerðum, þar sem tölvu- og upplýsingatækni 

nýtist sem miðill. Verkefnin þarf að meta á eigin forsendum og gefa eðlilegt vægi í heildarmati.“  

 



Stærðfræði 1. bekkur 

Efnisflokkur:  Að geta spurt og svarað með stærðfræði 

 

Við lok 1. bekkjar er gert ráð fyrir að nemandi geti: 

 tjáð sig munnlega um grunnhugtök stærðfræðinnar 

 leyst stærðfræðiþrautir um viðfangsefni sem byggja á fyrri reynslu og þekkingu með eigin túlkun og framsetningu 

 notað ýmsar óhlutbundnar aðferðir til að tjá sig hvernig þeir vinna í stærðfræði 

 lesið og skilið einföld stærðfræðiverkefni eins og túlka talnalínur, einföld myndrit og teikningar 

Til þess að ná fram fyrrnefndum hæfniviðmiðum í stærðfræði munu eftirfarandi leiðir vera valdar: 

 

Leiðir að hæfniviðmiðum/kennsluaðferð Viðfangsefni/efnisval Afurð/námsmat 

 

 Þróa  jákvætt viðhorf og hafa trú á eigin 
getu 

 Geti leitað lausna og sett stærðfræðileg 
viðfangsefni fram á fjölbreyttan hátt 

 

 

 Umræður  
 Rökræður um hugsun og lausnaleiðir 
 Þrautir  

 
 

 
 

 

 Trú á eigin hæfni til að beita henni  við 
margvíslegar aðstæður og leysa fjölbreytt 
viðfangsefni 

 

 

 

 



 

Stærðfræði  1. bekkur 
Efnisflokkur: Að kunna að fara með tungumál og verkfæri stærðfræðinnar   

 
Við lok 1. bekkjar  er gert ráð fyrir að nemandi geti: 
 

 túlkað og notað einföld stærðfræðitákn, þar með talið tölur og aðgerðamerki og tengt þau við daglegt mál 
 tekið þátt í samræðum um stærðfræðileg verkefni 
 valið og notað hentug verkfæri, þar með talin hlutbundin gögn, talnalínu, súlurit og tölvur/Ipad til rannsókna á 

stærðfræðilegum viðfangsefnum 
 
Til þess að ná fram fyrrnefndum hæfniviðmiðum í stærðfræði munu eftirfarandi leiðir vera valdar: 

 

Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Afurð/námsmat 

 
 nota af öryggi hugtök og táknmál  

 leysa hversdagsleg verkefni 

 valið og nýtt ólík hjálpatæki til 
stærðfræðilega verka 

 geta sýnt niðurstöður sínar á skýran og 
greinar góðan hátt 

 
 Sjálfbærni í daglegu lífi, s.s. að þekkja 

peningamynt 

 Hópavinna 
 
 

 
 Leikni í meðferð stærðfræðiverkfæra 

 Virkni í umræðum 

  



Stærðfræði  1. bekkur 

Efnisflokkur: Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar 
 

Við lok 1. bekkjar  er gert ráð fyrir að nemandi geti: 

 notað stærðfræði til að finna lausnir á verkefnum sem takast þarf á við í daglegu lífi  

 tekið þátt í að þróa fjölbreyttar lausnaleiðir, með því að nota m.a. skráningu með tölum og teikningum 

 unnið í samvinnu við aðra að lausnum stærðfræðiverkefna, þar sem byggt er á hugmyndum nemenda 

 

Til þess að ná fram fyrrnefndum hæfniviðmiðum í stærðfræði munu eftirfarandi leiðir vera valdar: 

Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Afurð/námsmat 

 

 að  nota tungumál stærðfræðinnar til að 
ræða um leiðir og lausnir 

 færa rök fyrir og útskýra eigin tilgátur og 
annarra 

 útreikningar og niðurstöður 

 greina hvaða aðferðir henta best hverju 
sinni 

 tengja stærðfræði raunveruleikanum 
              með fjölbreyttum hætti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ýmis stærðfræðiverkefni og þrautir 
 Daglegt líf – verkefni úr 

raunveruleikanum 

 Stærðfræðileikir 
 
 

 

 Sjálfsmat 
 Verkefnavinna 

 hópavinna 
 



Stærðfræði  1. bekkur 

Efnisflokkur: Tölur og reikningur 

 

Við lok 1. bekkjar er gert ráð fyrir að nemandi geti: 

 

 Notað náttúrulegar tölur frá 1-20 og raðað þeim og borið saman 
 Reiknað með náttúrlegum tölum á hlutbundinn og óhlutbundinn hátt 
 Notað tugakerfi   
 Leyst viðfangsefni sem sprottin eru úr daglegu lífi og umhverfi 

 
Til þess að ná fram fyrrnefndum hæfniviðmiðum í stærðfræði munu eftirfarandi leiðir vera valdar: 

 
 

  

Leiðir að hæfniviðmiðum/kennsluaðferð Viðfangsefni/efnisval Afurð/námsmat 
 

 Hópavinna, paravinna og 
einstaklingsvinna 

 Umræður 
 

 

 Kennslubækur 
 

 
 

 
 

 

 Próf 

 Verkefnavinna 
 Heimadæmi 

 

 
 



Stærðfræði  1. bekkur 

Efnisflokkur: Algebra 
 

Við lok 1. bekkjar  er gert ráð fyrir að nemandi geti: 

 kannað, búið til og tjáð sig um reglur í mynstrum á fjölbreyttan hátt eins 

 

Til þess að ná fram fyrrnefndum hæfniviðmiðum í stærðfræði munu eftirfarandi leiðir vera valdar: 

 

Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Afurð/námsmat 

 
 Hópavinna, paravinna og 

einstaklingsvinna 

 Umræður 
 
 
 

 
 Kennslubók  

 Stærðfræðileikir 

 Þrautir 
 

 
 
 

 
 Verkefni 

 Samvinna 

 Próf 
 
 

 

 

  



Stærðfræði  1. bekkur 

Efnisflokkur: Rúmfræði og mælingar 
 

Við lok 1. bekkjar  er gert ráð fyrir að nemandi geti: 

 rannsakað og greint tvívíð og þrívið form og notað hugtök sem tengjast þeim 

 rannsakað og gert tilraunir í rúmfræði með því að nota hlutbundin gögn 

 

Til þess að ná fram fyrrnefndum hæfniviðmiðum í stærðfræði munu eftirfarandi leiðir vera valdar: 

 

Leiðir að hæfniviðmiðum/kennsluaðferð Viðfangsefni/efnisval Afurð/námsmat 

 

 Hópavinna, paravinna og 
einstaklingsvinna 

 Umræður 
 

 

 Kennslubók  
 Ýmis stærðfræðiverkfæri s.s. þrívíð form 

og hluti úr umhverfinu, rökkubbar, 
reglustikur  

 

 

 

 Verkefni 
 Samvinna 

 Próf 
 

 

 

 

 

 

 

 



Stærðfræði 1. bekkur 

Efnisflokkur: Tölfræði og líkindi 
 

Við lok 1. bekkjar  er gert ráð fyrir að nemandi geti: 
 

 talið, flokkað og skráð, lesið úr niðurstöðum sínum og sett upp einföld myndrit 

 
Til þess að ná fram fyrrnefndum hæfniviðmiðum í stærðfræði munu eftirfarandi leiðir vera valdar: 

 

Leiðir að hæfniviðmiðum/kennsluaðferð Viðfangsefni/efnisval Afurð/námsmat 

 

 Hópavinna, paravinna og 
einstaklingsvinna 

 Umræður 
 

 

 Kennslubók  

 Stærðfræðileikir 
 Þrautir 

 

 

 Verkefni 

 Samvinna 
 Próf 

 

 

 

 


