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Hæfniviðmið 
Hæfniviðmið aðalnámskrár lögð til grundvallar. Í stærðfræði og lestri er nauðsynlegt að vísa í 
læsisstefnu / stærðfræðistefnu 

Hæfniviðmið Hæfniviðmið aðalnámskrár lögð til grundvallar  

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

eigin skýringamyndir. 

● Sett fram, meðhöndlað og túlkað einföld reiknilíkön, talnalínur, teikningar og myndrit sem 
tengjast umhverfi hans og daglegu lífi. 

● Túlkað og notað einföld stærðfræðitákn, þar með talið tölur og aðgerðamerki og tengt 
þau við daglegt mál. 

● Tekið þátt í að þróa hentugar aðferðir sem byggja á eigin skilningi við að reikna 
samlagningar-, frádráttar-, margföldunar- og deilingardæmi. 

● 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 táknmál stærðfræðinnar til að meta sanngildi og tjá vensl eins og jöfnuð og röð. 
● Áætlað og mælt ólíka mælieiginleika, s.s. lengd, flöt, rými, þyngd, tíma og hitastig með 

óstöðluðum og stöðluðum mælitækjum og notað viðeigandi mælikvarða. 
● Speglað og hliðrað flatarmyndum við rannsóknir á mynstrum sem þekja flötinn. 
● Safnað gögnum í umhverfi sínu og um eigið áhugasvið. 
● Talið, flokkað og skráð, lesið úr niðurstöðum sínum og sett upp í einföld myndrit. 

 

 



  

Helstu námsbækur og gögn: 
● Sproti 4a og Sproti 4b Nemendahefti og æfingarhefti 
● Útprentað efni af netinu 
● Þjálfunarefni fyrir samræmd próf 
● Rafræn og gagnvirk verkefni  
● Ítarefni  
● Hjálpargögn, peningar, vasareiknar og fleira. 
● Útistærðfræði 

 

Námsmat: 
 
Hvað verður metið, hvernig og hvenær  

●  
 
 
 

 

Ágúst Viðfangsefni, verkefni/verkefnavinna /blaðsíður/próf/viðmið 

24.-31. ágúst  ● Unnið í Sprota, sumir eru í Sprota 4a og sumir að klára Sprota 3b 

September Viðfangsefni, verkefni/verkefnavinna /blaðsíður/próf/viðmið 

 
 

● Rifja upp hvernig á að taka til láns og geyma 

● Margföldun 

 ● Vinna með gömul samræmd próf 

● Sproti 

 
21. - 25. sept. 

● Fara í gegnum heilt samræmt próf (æfingarpróf) í tölvu 
● Rifja upp ýmis atriði fyrir samræmdu prófin: mælingar, almenn 

brot, klukku, ummál og flatarmál o. fl. 
● þrauadæmi tekin saman frá töflu 
● ATH. bls. 71 - 73 í Sprota 4a um klukkuna 

 

28. sept. - 2. okt.  ● Undirbúningur fyrir samræmd próf 

● samræmt próf í stæ.  1. okt. 

Október Sproti 4a 1. 2. og 3. kafli  

5. - 9. okt. ● 1.kafli kláraður - hnitakerfi (flestir eru búnir) 



● Kafli 2 - Tölur stærri en 1000 og minni en 0 

9. október - 
starfsdagur 
12. okt -  viðtalsdagur 

 

13. - 16. okt. ● Kafli 2 bls. 18 - Tölur stærri en 1000.. 

● unnið með tugakerfið og sætisgildin fest í sessi 

● Námundun og samræður um stórar tölur 

● raunveruleg verkefni, - fara í búðina og námunda það sem 
er í körfunni. 

19. - 23. okt. ● Klára kafla 2 og byrja á 3. kafla - samlagning og frádráttur bls.44 
-67. Námundun, þrautadæmi og unnið með peninga og þriggja 
og fjögurra stafa tölur. 

26. - 30.  ● Þemavika í skólanum - MENNING frá mörgum hliðum 

Nóvember Sproti 4a 3. og 4. kafli 

2. - 6. nóv. Uppbrotsvika vegna árshátíðar ef af verður  

● Unnið áfram í kafla 3. í Sprota, samlagning og frádráttur 
● Stærra en og minna en > <  

9. - 13. nóv. ● Klára kafla 3 
● Byrja á 4.kafla - tími og klukka bls. 68 - 87 
● mínútur og sek. 

16. - 20. nóv. ● Klára 4. kafla í þessari viku. 

● Klukkan, lesa úr tímatöflum 

23.- 27. nóv. ● Byrja á kafla 5 í þessari viku bls. 88 Margföldun og deiling 

● Nota rúðunet til að margfalda 

● þyngdareiningin: tonn 

● 6x - 7x - 8x - 9x og 10x töflurnar 

Desember Sproti 4a 5. - 6. kafli (5.kafli bls. 88, 6. kafli bls. 114)  

30. nóv. - 4. des. ● Nemendur geta unnið sjálfstætt í 5. kafla  

● Innlögn fyrir kafla 6 - Samhverfa og mynstur bls. 114 

● speglun og snúningar  

7. - 11. des. ● Klára kafla 6  

● Próf úr Sprota 4a 

14. - 18. des. ● Klára próf úr Sprota 4a 

 

Jólafrí 19. des – 6. jan 
hjá nemendum  

 



Janúar  

Starfsdagar 4. og 5. 
janúar 

 

6. janúar – 
viðtalsdagur. 

 

 ●  

 ●  

  ●  

Febrúar  

 ●  

 ●  

 ●  

  ●  

Mars  

 ●  

15. mars - viðtalsdagur ●  

  

Páskafrí 27. mars - 5. 
apríl  

●  

Apríl  

 ●  

 ●  

 ●  

  ●  

Maí  

 ●  

 ●  

 ●  



Starfsnám/val/vordagar 
25. - 26.. maí.  

●  

 


