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 Nemandi getur tjáð sig um stærðfræði og útskýrt 

hugsun sína fyrir öðrum 

 Nemandi getur tjáð sig munnlega og skriflega um 

lausnir stærðfræðiverkefna 

 Nemandi getur unnið einn og í samvinnu við aðra  

 Nemandi getur kynnt niðurstöður sínar 

 Nemandi skilur sætiskerfi með tugabrotum 

 Nemandi getur raðað tölum eftir stærð og staðsett 

þær á talnalínu 

 Nemandi getur námundað og notað slumpureikning 

með heilum tölum og tugabrotum 

 Nemandi þekkir skilgreiningu á frumtölum og getur 

sagt til um hvort ákveðin tala undir 100 sé frumtala 

eða ekki 

 Nemandi getur lagt saman og dregið frá með 

negatífum tölum 

 Nemandi getur lagt saman og dregið frá með 

almennum brotum 

 Nemandi getur stytt og lengt almenn brot 

 
Unnið verður samkvæmt verkferlum 
leiðsagnarnáms 

 
1. Skýrar fyrirætlanir um nám og 

viðmið um árangur. 
2. Skipulagðar skilvirkar umræður í 

bekk og önnur námsverkefni. 
3. Veitt endurgjöf og umsögn sem 

skilar nemandanum áfram. 
4. Námsfélagar virkjaðir 
5. Aukin námsvitund nemenda.   

 
 
 
- Einstaklingsverkefni 

- Spjaldavinna 

- Hópavinna 

- Paravinna 

- Samvinnuverkefni 

 

 

 
 

 
Leiðsagnarmat  

 
- Stöðumat 

- Virkni í tímum,  

- Sjálfsmat  

- Hópavinna. 

- Skilaverkefni í 

stílabókum/ 

námsspjöldum 

 

 

 

 

 



 Nemandi getur lagt saman, dregið frá og 

margfaldað með tugabrotum 

 Nemandi getur leyst samlagningar- og 

frádráttardæmi með fjögurra og fimm stafa tölum 

bæði í huganum og skriflega (taki til láns og geymi) 

 Nemandi getur leyst margföldunar og 

deilingardæmi með heilum tölum og tugabrotum 

 Nemandi getur rannsakað mynstur, kannað, lýst og 

ályktað út frá einföldum talnamynstrum 

 

 
Viðfangsefni: 
- Nemendabók Stika 2a og 2b 

- Æfingahefti Stika 2a og 2b 

- Verkefni/kannanir sem tilheyra 

  Stiku 2a og 2b 

- Mismunandi talnalínur 

- Hornalínur 

- Vasareiknir 
 

 
 Nemandi getur notað bókstafi fyrir óþekktar stærðir 

 Nemandi þekkir undirstöðuhugtök rúmfræðinnar 

 Nemandi getur búið til líkön og teiknað 

skýringarmyndir 

 Nemandi getur mælt horn 

 Nemandi getur mælt lengd, flöt og rými 

 Nemandi þekkir heiti þrívíðra forma 

 Nemandi þekkir heiti tvívíðra forma 

 Nemandi getur framkvæmt einfaldar tölfræðilegar 

kannanir, tekið þátt í umræðum um gögn og 

upplýsingar 

 

Námsefnið miðar að því að ná til allra 
grunnþátta Aðalnámskrá grunnskóla 
frá 2011. 

 



 


