
Stærðfræði  

4.bekkur 

Kennsluáætlun veturinn 2019-2020 

 

Markmið: Megintilgangur náms í stærðfræði er að nemendur öðlist alhliða hæfni til að nota 
stærðfræði sem lifandi verkfæri í fjölbreyttum tilgangi og við ólíkar aðstæður. Í stærðfræðinámi þurfa 
nemendur að þróa með sér hæfni til að setja fram og leysa viðfangsefni, ígrunda ólíkar aðferðir og 
líkön sem nýtast við lausnir þeirra og leggja mat á niðurstöður.  
 
Verkefni stærðfræðinnar eru að finna, skapa, tjá og útskýra hvers kyns regluleika, lögmál, kerfi og 
mynstur. Hæfni í stærðfræði felur m.a. í sér að geta tjáð sig með stærðfræði, útskýrt hugsun sína 
um hana fyrir öðrum, rökrætt um lausnarleiðir og sannreynt lausnir sínar og annarra. Til að öðlast 
þessa hæfni þurfa nemendur að þróa með sér jákvætt viðhorf til stærðfræði, trú á eigin getu og 
rækta með sér það viðhorf að stærðfræði sé skynsamleg og nytsamleg. 

(úr Aðalnámskrá grunnskóla 2013 bls. 208-210) 
Kennarar: Guðríður Dóra Halldórsdóttir, Hólmfríður Kristjánsdóttir, Ásrún Rúnarsdóttir og Elín 
Sigríður Sævarsdóttir.  
 
Námsefni: Sproti 4a- nemendabók og æfingahefti,  Sproti 4b – nemendabók og æfingahefti, spil, 
leikir og og ýmis önnur verkefni. 
 
Kennsluaðferðir - framkvæmd: Notast er við fjölbreyttar kennsluaðferðir: Innlögn kennara, 
umræður, einstaklingsvinna, hópavinna og námsleikir. 
 
Hjálpargögn fyrir nemendur: Vasareiknar, margföldunartöflur, talnagrindur, kubbar, 
kennslupeningar og fleira.  
 
 

Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar  
 

Kennsluáætlun 

Tímabil 
 

Námsþáttur/Náms
efni 

Verkefni Hæfniviðmið/skólanámskrá 

Ágúst - 
september  
 

Samlagning og 
frádráttur 
 
Peningar  
 
Óþekkt stærð  

-Sproti 4a 
 Kafli 2 og kafli 3 
 
-Sproti 4b 
 Kafli 11 (hluti kaflans) 

TV.4: Getur notað vasareikni.  
VB.6. Getur áttað sig á verðgildi 
peninga. 
TR.5: Getur leyst viðfangsefni úr 
daglegu lífi og umhverfi með 
hugarreikningi. 
TR.5: Getur leyst viðfangsefni úr 
daglegu lífi og umhverfi með 
vasareikni. 
A.2: Getur fundið óþekkta stærð 
með ýmsum aðferðum og 
hjálpargögnum og útskýrt 
aðferðina. 
TR. 3: Getur reiknað 
samlagningardæmi. 
TR.3. Getur reiknað 
frádráttardæmi. 
TR.4:Getur búið til og reiknað 
samlagningardæmi.  
TR.4: Getur búið til og reiknað 
frádráttardæmi.  



 
 
 
 
Október 

Negatívar tölur 
 
Hnitakerfið 
 
Samhverfa og 
mynstur 
 
 

-Sproti 4a – kafli 2  
 
-Sproti 4a kafli 1 og 6  
 
-Sproti 4b- kafli 11 (hluti      
kaflans)  
 
-Önnur tilfallandi verkefni 
 
 
-Teppið hennar ömmu 
(hópverkefni) 

SS.3: Getur búið til og notað 
talnalínu sem tengist daglegu lífi.  
A.6: Getur kannað, búið til og tjáð 
sig um reglur í talnamynstrum og 
öðrum mynstrum á fjölbreyttan 
hátt og spáð fyrir um framhald 
mynsturs. 
RM.6: Getur speglað 
flatarmyndum. 
RM.6: Getur hliðrað flatarmyndum.  
VB.4: Getur undirbúið og flutt 
stuttar kynningar á eigin vinnu 
með stærðfræði. 
VB.3: Getur lesið og talað um 
einfaldar upplýsingar þar sem 
stærðfræðihugtök eru notuð.  
VB.5: Getur unnið í samvinnu við 
aðra að lausnum 
stærðfræðiverkefna þar sem byggt 
er á hugmyndum nemenda. 

Nóvember/ 
desember  

 

Klukkan  
 
Margföldun og deiling  

-Sproti 4a -kafli 4 og 5  
 
-Sproti 4b- kafli 8 
 
-Ýmis ljósrituð verkefni 
-Tölvur og spil 
 
 

RM.4: Getur áætlað og mælt tíma 
og notað viðeigandi mælikvarða.  
RM.4: Getur notað klukku í 
daglegu lífi.  
VB.6: Getur notað stærðfræði til 
að leysa verkefni úr daglegu lífi.  
TR.3: Getur reiknað 
margföldunardæmi. 
TR.3: Getur reiknað 
deilingardæmi.  
TR.4: Getur búið til og reiknað 
margföldunardæmi.  
TR.4: Getur búið til og reiknað 
deilingardæmi.  

Janúar   

Rúmfræði  
 
Ummál og flatarmál 
 
Form 

-Sproti 4b kafli 7 og kafli 9  
 
 
-Stika: Hluti úr 4. kafla 
 
-Ýmis ljósrituð verkefni 

RM.1: Getur notað hugtök úr 
rúmfræði, s.s. um form, stærðir og 
staðsetningu. 
RM.2: Getur gert óformlegar 
rannsóknir á mismunandi formum, 
teiknað skýringarmyndir af þeim 
og hlutum í umhverfinu. 
RM.3: Getur unnið með lögun. 
RM.5: Getur rannsakað og gert 
tilraunir með rúmfræði á einfaldan 
hátt með því að nota tölvur og 
hlutbundin gögn. 
RM.7: Getur borið saman 
niðurstöður mismunandi mælinga 
og túlkað niðurstöður sínar. 
RM.4: Getur áætlað og mælt 
lengd.  
RM.4: Getur áætlað og mælt flöt 
og rými.  

Febrúar 
 

 
 
Mælingar og tugabrot 
 

-Sproti 4b - kafli 9 
-Ýmis ljósrituð verkefni 
-Tölvur og spil 
 

TR.2: Getur notað tugakerfisrithátt 
RM.3: Getur unnið með 
mælikvarða. 



 
Mars 
 
 

 
 
 
Almenn brot 

-Sproti 4b kafli 10 og 11  
-Ýmis ljósrituð verkefni 
-Tölvur og spil  

TR.1: Getur notað náttúrulegar 
tölur, raðað þeim og borðið 
saman. 
TR.5: Getur sýnt hvernig einföld 
almenn brot og hlutföll eru notuð í 
daglegu lífi. 

Apríl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tölfræði 
Líkindi 
 

-Sproti 4b kafli 12 
-Ýmis ljósrituð verkefni 
-Tölvur og spil  
 
-Verkefni – umhverfisvernd- 
unnið í töflureikni 

SS.3: Getur túlkað teikningar og 
búið til myndrit sem tengjast 
umhverfi hans og daglegu lífi. 
TV.4: Getur notað reiknirit og 
tölvur við gerð 
stærðfræðiverkefna.  
TR.5: Getur leyst viðfangsefni úr 
daglegu lífi og umhverfi með 
tölvuforritum. 
TR.5: Getur leyst viðfangsefni úr 
daglegu lífi og umhverfi með 
skriflegum útreikningum. 
TL.1: Safnað gögnum í umhverfi 
og um eigið áhugasvið. 
TL.2: Getur talið flokkað og skráð, 
lesið úr niðurstöðum sínum og sett 
upp í einföld myndrit. 
TL.3: Getur tekið þátt í umræðum 
um gagnasöfnun og myndrit, bæði 
eigin og annarra. 
TL.4: Getur tekið þátt í umræðum 
um tilviljanir og líkur, s.s. hvað er 
líklegt að muni gerast og hvað er 
tilviljunum háð. 
TL.5: Getur gert einfaldar tilraunir 
með líkur og borið skynbragð á 
áhrif þeirra í spilum. 

Maí/ 
júní  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orðadæmi  
 
Stærðfræðiþrautir 
 
 
Umræður um 
stærðfræði 
 
 

 
-Ýmisleg verkefni 
-Tölvur og spil 

VB.2: Getur kannað og rannsakað 
með því að setja fram hugmyndir 
að réttu svari og gert tilraunir með 
ýmsum hlutum.  
SS.2: Getur leyst 
stærðfræðiþrautir sem hæfa aldri, 
notað stærðfræðigögn og eigin 
skýringarmyndir. 
SS.1: Getur tekið þátt í 
samræðum um stærðfræði.  
SS.4: Getur talað um 
stærðfræðiverkefni sem tengjast 
eigin reynslu, útskýrt aðferðir sem 
eru notaðar til að leysa þau og 
lært af aðferðum annarra. 
TV.1: Getur reiknað orðadæmi og 
búið til dæmi út frá myndum. 
TV.3: Getur tekið þátt samræðum 
um stærðfræðileg verkefni. 
VB.1: Getur unnið með öðrum í að 
finna ýmsar lausnir með því að 
nota hjálpargögn og teikningar.  
Vb.6: Getur áttað sig á hvar og 
hvenær stærðfræði er nothæf í lífi 
okkar.  



TV.2: Getur notað einföld 
stærðfræðitákn, til dæmis tölur og 
aðgerðamerki og tengt  við 
daglegt mál. 
 
 

Námsmat 

Frammistaða nemenda í hverri lotu er metin út frá þeim hæfniviðmiðum sem unnið er með. 
Viðkomandi hæfniviðmið eru metin út frá matskvörðunum: 
• framúrskarandi 
• hæfni náð 
• þarfnast þjálfunar 
• hæfni ekki náð 
Verkefni eru jafnframt metin út frá hæfniviðmiðum og fleiri þáttum. Matskvarðinn sem notaður er til 
að meta verkefni eru bókstafir: A, B+, B, C+, C og D. 

Hæfnimarkmið 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (bls. 196-203) má finna öll hæfniviðmið við lok 4. bekkjar: 
http://vefir.nams.is/namsmat/pdf/grunnskoli_greinanamskrar_netutgafa_2013.pdf 

 

http://vefir.nams.is/namsmat/pdf/grunnskoli_greinanamskrar_netutgafa_2013.pdf
http://vefir.nams.is/namsmat/pdf/grunnskoli_greinanamskrar_netutgafa_2013.pdf

