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Kennarar: Anna Sigurmundsdóttir og Magnea G. Hjálmarsdóttir.  
Tímar: 5 tímar á viku 
Námsefni: Sproti 4 A og 4B nemendabók og 4A og 4B æfingahefti, Undirdjúpin (margföldun og deiling), Stærðfræði spæjarar 2 og 3, efni af 
veraldarvef, Viltu reyna, ljósritað efni frá Menntamálastofnun, af skólavef og frá kennara. Spil og leikir. 
Nám og kennsla: Innlagnir, einstaklings-, para og hópavinna. Samþættum stundum við Byrjendalæsi. 
Námsmat: Í Foldaskóla er leitast við að námsmat sé leiðbeinandi og nái utan um fjölbreytta hæfni nemenda. Unnið er út frá hæfniviðmiðum 
Aðalnámskrár grunnskóla (2011). Í náms- og kennsluáætlunum kemur fram hvaða hæfniviðmið liggja til grundvallar hverri námsgrein. Í 
Mentor er hægt að fylgjast með framvindu námsins. Hæfniviðmið eru lögð til grundvallar hverju verkefni/prófi. Kennari metur á faglegan hátt 
hæfni nemanda á hverju hæfniviðmiði fyrir sig og skráir í Mentor. Við lok skólaárs er gefið námsmat sem endurspeglar þá hæfni sem nemandi 
býr yfir. Nýjasta matið vegur þyngst en horft er til fyrra mats ef miklar sveiflur verða og ræður þá einföld sjóngreining kennara. Hafa ber í 
huga að hæfniviðmið geta haft mismikið vægi. 
 
Nemendur á yngsta stigi í Foldaskóla fá árangur sinn metinn með fjórum táknum: framúrskarandi hæfni, hæfni náð, þarfnast þjálfunar,     
hæfni ekki náð. 
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Haustönn - vorönn 

Hæfniviðmið Lotur - viðfangsefni Leiðir að markmiðum 

Að geta spurt og svarað með stærðfræði  
 -að nemendur geti:   
rætt um stærðfræði og útskýrt hugsun sína 
fyrir öðrum  
-leyst ýmsar stærðfræðiþrautir m.a. með því 
að nota  áþreifanlega hluti og eigin 
skýringarmyndir 
-sett fram, meðhöndlað og túlkað einföld 
reiknilíkön, talnalínur, teikningar og myndrit 
sem tengjast daglegu lífi 
-leyst fjölbreytt verkefni og þrautir einir eða í 
samvinnu 
-rökstutt niðurstöður sínar, túlkað og 
sannreynt 
-leyst og búið til þrautir sem tengjast 
skólastarfinu og viðfangsefnum daglegs lífs 
-tamið sér að prófa lausnir í samhengi við 
upphaflegt verkefni 
 
Að kunna að fara með tungumál og 
verkfræði stærðfræðinnar 
-að nemandi geti: 
-notað myndmál, frásögn og texta jafnhliða 
táknmáli stærðfræðinnar og unnið með 
innbyrðis tengsl þeirra 

Efnisþættir: 
Tölur (0 – 100.000), talnaskilningur (eining, 
tugur, hundrað og þúsund), talnamynstur, 
reikniaðferðir (samlagning, frádráttur, 
margföldun, deiling), námundun, almenn 
brot, flatarmál (lengd og breidd), ummál, 
form (hringur, þríhyrningur, rétthyrningur og 
ferningur), rúmfræði (gleitt- hvasst- og rétt 
horn, kúla, ferstrendingur, sívalningur, 
píramídi, teningur) klukkan (heilir og hálfir 
tímar- korter, mínútur, sekúndur), tímatal 
(mínútur, klukkustundir, sólarhringur) 
hitamælingar , 
hnit, súlurit, töflur, mælingar (lengd, cm, 
m/þyngd, grömm og kíló), speglun 
(spegilás, samhverfa), mynstur, 
orðadæmi/þrautalausnir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leitast er við að virkja nemendur til þess að 
eiga umræður um viðfangsefnið hverju sinni. 
Að því loknu vinna nemendur ýmist 
einstaklingslega, í samvinnu á stöðvum eða í 
útikennslu. 
Nemendur vinna hlutbundið með námsgögn 
stærðfræðinnar t.d. kubba, talnagrindur, 
kennslupeninga, málbönd og reglustikur og 
fara í spil og leiki.  
Mikilvægt er að nemendur hafi góðan aðgang 
að öllum kennslutækjum. Þegar því verður 
við komið kynna nemendur niðurstöður sínar 
munnlega, skriflega og myndrænt. 
Nemendur vinna að sömu viðfangsefnum en 
komið er á móts við ólíkar þarfir þeirra með 
mismunandi útfærslu. 
 
Námsmat:  
Símat, leiðsagnamat og kannanir úr 
ákveðnum námsþáttum. Kaflapróf úr Sprota 
4A og 4B 
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-túlkað og notað einföld stærðfræðitákn, þar 
með talið tölur og aðgerðarmerki og tengt 
við daglegt mál 
-tekið þátt í samfræðum um stærðfræðileg 
verkefni 
-notað hentug verkfæri, þar með talin 
hlutbundin gögn, reiknirit, talnalínu, 
vasareikna og tölvur til rannsókna á 
stærðfræðilegum viðfangsefnum 
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Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar 
-Að nemendur geti:   
-unnið einir og í samvinnu við aðra að 
lausn verkefna og geti nýtt sér aðferðir 
stærðfræði í daglegu lífi 
-kannað og rannsakað með því að gera 
tilraunir með áþreifanlegum gögnum 
-fundið fjölbreyttar lausnaleiðir m.a. með því 
að nota hlutbundin gögn og teikningar 
-lesið og rætt um einfaldar upplýsingar, þar 
sem stærðfræðihugtök eru notuð 
-nýtt sér stærðfræði í daglegu lífi og gert sér 
grein fyrir verðgildi peninga 
-flutt stuttar kynningar á eigin vinnu með 
stærðfræði 
 
Tölur og reikningur 
Að nemendur geti:  
-notað tugkerfisrithátt 
-notað hentugar reikniaðferðir svo sem 
samlagningu, frádrátt, margföldun og 
deilingu 
-talið aðra hverja tölu, þriðju hverja tölu og 
svo framvegis 
-skilið að margföldun er endurtekin 
samlagning 

 
Inntak námsefnis, bækur og gögn:  
Sproti 4A æfinga- og nemendabók 
Sproti 4B, æfinga- og nemendabók  
Undirdjúpin (margföldun og deiling) 
Stærðfræði spæjarar 2 og 3 
Viltu reyna 
Efni af vef 
Spil og leikir 
 
Kubbar, pinnabretti, kennslupeningar, 
málbönd, mælistikur, vasareiknar, vogir, 
speglar, klukkur, brotabútar og ýmis spil. 
Tölvur og kennsluforrit. 
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-skilið að deiling er skipting eða endurtekinn 
frádráttur 
-kunni margföldunartöflurnar upp í 10 og geti 
nýtt sér hana 
-leyst viðfangsefni sem sprottin eru úr 
daglegu lífi og umhverfi, með hugarreikningi, 
vasareikni, tölvuforritum og skriflegum 
útreikningum 
-gefið dæmi um og sýnt hvernig einföld brot 
og hlutföll eru notuð í daglegu lífi 
-notað náttúrulegar tölur, raðað þeim og 
borið saman 
-námundað að næsta tug og hundraði til þess 
að einfalda útreikninga 
-skilgreint oddatölur og sléttar tölur 
-áttað sig á hvað er helmingur, þriðjungur, 
fjórðungur og fimmtungur 
-sýnt tilfinningu fyrir tölum og stærðum 
þannig að þeir geti lagt mat á hvort útkoman 
úr reikningsdæmi er sennileg 
 
Algebra 
-Að nemendur geti:  
-fundið lausnir á einföldum jöfnum og búið 
til og tjáð sig um mynstur og reglur 
-leyst einföld dæmi þar sem eyður eru 
notaðar til þess að tákna óþekkta stærð í 
jöfnu 
-búið til mynstur með margvíslegum hætti 
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Rúmfræði og mælingar 
-Að nemendur geti:  
-notað hugtök úr rúmfræði s.s. um form,  
stærðir og staðsetningu til að tala um hluti og 
fyrirbrigði í daglegu lífi 
-unnið með ýmsar mælieiningar svo sem 
tímamælingar þyngdar- og lengdarmælingar 
-gert óformlegar rannsóknir á tví-og þrívíðum 
formum, teiknað skýringarmyndir af þeim og 
hlutum í umhverfi sínu 
-þekkt helstu mælieiningar kíló (kg), 
gramm(g), kílómetri (km), metri (m) 
sentimetri (cm) og millimetri (mm) 
-þekki rétt, gleið og hvöss horn 
-þekki og geti lýst algengum formum s.s. 
hring, þríhyrning, sexhyrning, ferning, 
ferhyrning, rétthyrning og samsíðungi 
-notað óstaðlaðar og staðlaðar einingar til að 
áætla mæla og bera saman lengd, flatarmál, 
þyngd og rúmmál 
-flokkað hluti eftir lengd, flatarmáli, þyngd og 
rúmmáli 
-geti flokkað, hluti eftir lengd, flatarmáli, 
þyngd og rúmmáli 
-þekkt nokkur algeng mælitæki (s.s. 
vogarskálar og málband), geti notað 
þau og skilji að mælingar geta verið 
misjafnlega nákvæmar 
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-þekk höfuðáttirnar N S A V 
- notað hugtök sem tákna stefnu til að lýsa 
hvernig ferðast er um umhverfið 
-merkt hnit heilla talna í hnitakerfi 
-fylgt leið á rúðuneti eða korti eftir 
munnlegum eða skriflegum 
leiðbeiningum 
-speglað 
-hliðrað flatarmyndum, t.d. á pinnabretti og á 
rúðuneti 
-þekkt samhverfur í skreytilist, geta búið til 
mynstur og þakið flöt með 
flísum með því að beita rúmfræðilegum 
færslum 
 
Tölfræði og líkindi 
-Að nemendur geti:  
- safnað gögnum í umhverfi sínu og um eigið 
áhugasvið 
-talið, flokkað og skráð, lesið úr niðurstöðum 
sínum og sett upp í einföld myndrit. 
-tekið þátt í umræðum um gagnasöfnun og 
myndrit, bæði eigin og annarra 
- lesið úr og skráð í einföld súlurit 
 


