
Námþættir Fjöldi 
vikna  

Hæfniviðmið úr skólanámskrá Aðferðir Námsmat Gögn 

 

 Hnitakerfi 

 Tölur stærri en 1000 og 
minni en 0 

 Samlagning og frádráttur 

 Tími og klukka 

 Margföldun og deiling 

 Samhverfa og mynstur 

 Ummál og flatarmál 

 Mælingar og tugabrot 

 Almenn brot 

 Tölfræði 
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Að nemandi geti: 

 Tjáð sig um stærðfræði, útskýrt 
hugsun sína og tekið þátt í 
samræðum um stærðfræðileg 
verkefni. 

 Notað hugtök og táknmál úr 
stærðfræði og hentug verkfæri. 

 Leitað lausna og sett þær fram á 
fjölbreyttan hátt. 

 Leyst stærðfræðiþrautir sem gefa 
tækifæri til að beita innsæi, notað 
áþreifanlega hluti og eigin 
skýringamyndir 

 Leyst viðfangsefni sem sprottin eru 
úr daglegu lífi og umhverfi, með 
hugarreikningi, vasareikni og 
skriflegum útreikningum. 

 Gefið dæmi um og sýnt hvernig 
einföld brot og hlutföll eru notuð í 
daglegu lífi. 

 Geti leyst einfaldar jöfnur, lesið og 
lagt mat á einfaldan 
stærðfræðitexta. 

 Fundið hentugar aðferðir sem 
byggja á eigin skilningi við að 
reikna samlagningar-, frádráttar-, 
margföldunar- og deilingardæmi. 

 Notað hugtök úr rúmfræði, s.s. um 
form. 

 Speglað og hliðrað flatarmyndum 
við rannsóknir á mynstrum sem 
þekja flötinn. 

 Kannað, búið til og tjáð sig um 
reglur í talnamynstrum og öðrum 
mynstrum á fjölbreyttan hátt og 
spáð fyrir um framhald mynsturs, 

Í upphafi hvers kennsluþáttar eru 
umræður um viðfangsefnið sem 
framundan er og hvernig það getur 
tengst daglegu lífi.  

 Unnið er að hagnýtum og 
fjölbreyttum verkefnum þar sem 
tækifæri gefst til að kanna og 
rannsaka.  

 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.  

 Mikil áhersla er lögð á hlutbundna 
vinnu með fjölbreyttum 
hjálpargögnum. 

 Upprifjun: heimavinna 
 

 
 

Leiðsagnarmat 
Kannanir 
Símat 
 

 Sproti, nemendabók 4a 
og 4b 

 Sproti æfingahefti, 4a og 
4b 

 Viltu reyna bækur 

 Kennsluvefir 

Stærðfræði 

 



 

t.d. með því að nota líkön og hluti. 

 Áætlað og mælt ólíka 
mælieiginleika, s.s. lengd, flöt, rými, 
þyngd, tíma og hitastig. 

 Borið saman niðurstöður 
mismunandi mælinga og túlkað 
niðurstöður sínar. 

 Gert rannsóknir á umhverfi sínu, 
unnið og lesið úr niðurstöðum 
sínum, sett upp í einföld myndrit. 

 Tekið þátt í umræðum um 
gagnasöfnun, tilviljanir og líkur og 
gert einfaldar tilraunir með líkur. 


