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Námsáætlun – Stærðfræði 

 
Kennarar: Eva Huld Valsdóttir og Jóhanna Arnardóttir 
 
Námsefni: Sproti 2A og 2B Nemendabók og Sproti 2A og 2B Æfingahefti, Stærðfræðispæjarar, Viltu reyna og margvíslegt efni útbúið af kennurum. 
 
Nám og kennsla: Vinnuaðferðir:  Innlagnir, einstaklingsvinna, para- og hópavinna. Samþætting við aðrar greinar mun eiga sér stað í vetur. 
 
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 hæfnikort sem finna má á Mentor. Hæfnikortið endurspeglar þá hæfni sem nemandi býr yfir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Haustönn og vorönn  
Hæfniviðmið  Lotur - viðfangsefni Námsmat 

Að geta spurt og svarað með stærðfræði  
-að nemendur geti:   

• leyst stærðfræðiþrautir sem gefa tækifæri til að beita innsæi, notað 
áþreifanlega hluti og eigin skýringamyndir. 

 

Að kunna að fara með tungumál og verkfræði stærðfræðinnar   
-að nemendur geti:  

• tekið þátt í samræðum um stærðfræðileg verkefni. 
 

Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar  
-að nemendur geti:  

• notað stærðfræði til að finna lausnir á verkefnum sem takast þarf á við í daglegu 
lífi og gerir sér grein fyrir verðgildi peninga.  

 

Tölur og reikningur   
-að nemendur geti:  

• notað tugakerfis-rithátt, reiknað með náttúrlegum tölum á hlutbundinn og 
óhlutbundinn hátt 

 

Algebra  
-að nemendur geti:   

• kannað, búið til og tjáð sig um reglur í talnamynstrum og öðrum mynstrum á 
fjölbreyttan hátt, spáð fyrir um frh. mynsturs 

 
Rúmfræði og mælingar   
-að nemendur geti:  

• gert óformlegar rannsóknir á tví- og þrívíðum formum og unnið með 
mælikvarða og lögun. speglað og hliðrað flatarmyndum 

 

Tölfræði og líkindi   
-að nemendur geti:  

• 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. 

Inntak námsefnis, bækur 
og gögn:  
 
Sproti 2a - nemendabók 
og æfingahefti: unnið með 
samlagningu og frádrátt 
(tölur frá 0-100), tölfræði, 
lengdarmælingar og tíma.  
  
Sproti 2b - nemendabók 
og æfingahefti: unnið 
áfram með samlagningu 
og frádrátt (tölur frá 0-
100), samhverfu, tvöfalt 
meira og helmingi minna, 
sléttar/oddatölur, 
flatarmál og 
rúmfræðiform.  
 
Stærðfræðispæjarar: 
margvísleg 
stærðfræðiverkefni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Símat 

• Leiðsagnarmat 

• Kannanir úr 
ákveðnum 
námsþáttum 

• Kaflapróf úr Sprota 
2a og 2b 

 
Ítarefni:  
▪ Viltu reyna rauður, 

grænn og blár  
▪ Verkefni útbúin af 

umsjónarkennurum 
▪ Ýmis verkefni af vef 

Menntamálastofnunar 
og öðrum vefsíðum 

 



 


