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Námsgrein og bekkur: Stærðfræði í 4. bekk 

 

Vikustundir: 4 klst. Kennarar: Karen Dögg Úlfarsdóttir Braun Samstarfsfólk: Guðrún Ragúels 

 

Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

26.08-

04.06 

Haust 

og vor 

 Að geta spurt og svarað um stærðfræði  
 
Að kunna að fara með tungumál og verkfæri  
stærðfræðinnar  
 
 Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar 
 
Nemandi: 
Fær tækifæri til að fara eigin leiðir í lausnaleit, 
byggðar á eigin skilningi.  
• Getur gert grein fyrir muninum á orðadæmi og 
reikningssögu.  
• Getur unnið markvisst að lausn orðadæma og 
skráð hugsun sína myndrænt og/eða með 
talnatáknum. 
 • Getur leyst og tekið þátt í samræðum um 
lausnir á stærðfræðilegum viðfangsefnum með 
fjölda 0-10.000.  
• Skilur og getur notað hugtökin neikvæð tala, 
tugabrot, nefnari, teljari, brotastrik og jafngild 
brot. 
 • Notar og les rétt úr merkjunum > < =.  
• Þekkir táknin fyrir fermetra og fersentimetra, 
getur lesið úr þeim og skráð þau.  

20.08-31.08 Stærðfræðispil 

Stærðfræðispilin okkar er samþætt 

verkefni í íslensku, stærðfræði og 

samfélagsgreinum þar sem 3 – 4 manna 

hópar búa til stærðfræðispil ásamt 

spilareglum og kenna öðrum hópum spilið. 

Að lokum fá hóparnir að spila öll spilin. 

03.09-28.09 (4 vikur)  

Undirbúningur fyrir samrænt próf í 

stærðfræði 

Hæfniviðmið 3. bekkjar eru fyrst og fremst 

höfð til hliðsjónar, auk sumra hæfniviðmiða 

úr 4. bekk 

Sproti 4a nemendabók, valdar blaðsíður úr 

köflum 2, 3 og 5. 

Verkefnablöð og valin verkefni úr gömlum 

samræmdum prófum. 

Sproti 4a æfingahefti, unnið í því þegar tími 

gefst til.  

01.10-05.10 (1 vika) Hnitakerfi 

Sproti 4a nemendabók, kafli 1, bls. 2 – 17. 

Samvinna. 
Skrifleg tjáning. 
Myndræn tjáning. 
Munnleg tjáning.  
Námsspil. 
Skapandi vinna. 
Kynningar. 
 
Innlagnir og umræður.  
Sýnikennsla. 
Vinnubókarvinna. 
Munnlegar æfingar. 
Námsspil. 
Forrit í spjaldtölvu. 

Verklegar æfingar. 

Þrautalausnir. 

Umræður. 

 

 

 
 

Samræmt próf stærð-
fræði í lok september.  
 
Leiðsagnarmat samhliða 

vinnu nemenda.  

Stærðfræðispil. 
 
Kaflapróf í lok hvers 
kafla.  
 
1-2 lokapróf í Sprota 4a 
og 4b. 
 
Kynningar nemenda á 

rannsókn í tölfræði. 

Rannsóknar-skýrsla sett 

í náms-möppu. 
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Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

• Þekkir helstu skammstafanir í metrakerfinu m, 
cm, dm, mm, l, dl, ml, g, kg og sambandið á milli 
eininganna. 
 
Tölur og reikningur 
Getur lesið og skrifað tölur allt að 10.000.  
• Getur tekið af og bætt einingum, heilum tugum, 
hundruðum og þúsundum við tölur allt að 10.000.  
• Getur námundað að næsta þúsundi.  
• Getur nýtt sér að kunna summu/mismun 
tveggja einingatalna ( t.d. 8+2) til að geta í 
fljótheitum lagt saman/ dregið frá sambærilega 
tugi (80+20), hundruð (800+200) eða þúsund 
(8000+2000).  
• Getur unnið með neikvæðar tölur með hjálp 
talnalínu. 
• Áttar sig á að hægt að fara ólíkar leiðir að sömu 
niðurstöðu.  
• Getur lagt saman með dreifireglu og einnig 
lóðréttri uppsetningu þar sem þarf að geyma.  
• Getur dregið frá lárétt og einnig lóðrétt þar sem 
taka þarf til láns.  
• Kann margföldunartöfluna utan að (upp í 10 ∙ 
10), frá 6·6, 7·7, 8·8.  
• Getur í fljótheitum margfaldað hvaða heila tölu 
sem er með 10. 
• Getur notað dreifireglu og rúðunet til að 
margfalda saman tölu á milli 10 og 20 og tölu 
minni en 10.  
• Getur skráð margföldunar- og deilingardæmi út 
frá myndum og orðadæmum. 

Sproti 4a æfingahefti, unnið í því þegar tími 

gefst til.  

Sjóorusta. 

08.10-12.10 (1 vika) Negatífar tölur 

Sproti 4a nemendabók, kafli 2, bls. 34 – 38. 

Ljósrituð verkefni og námsspil. 

Sproti 4a æfingahefti, unnið í því þegar tími 

gefst til. 

15.10-09.11 (4 vikur) Tími 

Sproti 4a nemendabók, kafli 4, bls. 68 – 87. 

Klukkuforrit í spjaldtölvu.  

Klukkulottó, klukkudómínó og fleiri 

námsspil.  

Sproti 4a æfingahefti, unnið í því þegar tími 

gefst til. 

12.11-30.11 (3 vikur) Samlagning, 

frádráttur, margföldun og deiling. 

Sproti 4a nemendabók, kaflar 3 og 5, 

óunnar blaðsíður síðan í september. 

Ýmis námsspil. 

Margföldunar- og deilingarforrit í 

spjaldtölvu. 

Sproti 4a æfingahefti, unnið í því þegar tími 

gefst til. 

03.12-07.12 (1 vika) Samhverfa og 

mynstur. 

Sproti 4a Nemendabók,  
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Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

• Skilur tengsl margföldunar og deilingar og getur 
nýtt sér margföldunartöfluna til að deila í tölur 
undir 100. 
• Getur nýtt sér margföldunartöfluna til að 
margfalda heila tugi með einingu (t.d. 7 · 30 eða 9 
· 400).   
• Getur beitt reikniaðgerðunum fjórum við lausn 
orðadæma með tölum allt að 10.000.  
• Getur raðað lágum tugabrotum í rétta 
stærðarröð.  
• Kynnist hugtakinu tíundi hluti.  
• Getur fundið hluta af hópi út frá einföldu 
almennu broti.  
• Áttar sig á að nefnari segir til um í hvað marga 
hluta á að skipta. 
• Áttar sig á að teljari segi til um fjölda hluta af 
heild.  
• Þjálfist í að teikna mismunandi almenn brot.  
• Þjálfist í að skipta hlutbundið í þriðjunga, 
fjórðunga o.s.frv.  
• Veit að brotastrik er eitt af deilingartáknunum.  
• Getur reiknað erlendan gjaldmiðil yfir í íslenskar 
krónur.  
• Kann að nota vasareikninn til að framkvæma 
reikningsaðgerðirnar og þjálfist í að skrá það sem 
slegið er inn. 
 
Algebra 
• Getur búið til talnamynstur með reiknivélinni, 
t.d. þegar 3 bætast við aftur og aftur (3 + = = =).  

Sproti 4a æfingahefti, unnið í því þegar tími 

gefst til.  

Osmo, kubbar og form 

10.12-20.12 (2 vikur) Jólastærðfræði 

Ljósrituð verkefni með þrautum tengdum 

jólum. Verkefnin verða opin og gefa 

nemendur ýmsa möguleika við 

lausnaleitina. 

 

03.01. – 18.01. (3 vikur) Ummál og 
flatarmál 
Sproti 4b nemendabók, kafli 7, bls. 4 – 23. 

Sproti 4b æfingahefti, valdar blaðsíður 

unnar þegar tími gefst til.  

Garðurinn okkar, opið verkefni sem 

nemendur leysa í pörum. 

Ljósrituð verkefni eftir þörfum, upp úr 

námsbókum, af veraldarvefnum eða eftir 

kennara. 

21.01. – 01.02. (2 vikur) Tölfræði 

Sproti 4b nemendabók, kafli 7, bls. 116 – 

128. 

Sproti 4b æfingahefti, valdar blaðsíður 

unnar þegar tími gefst til. 

Rannsókn að eigin valin unnið í pörum og 

kynnt fyrir kennara og bekkjarfélögum. 
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Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

• Getur unnið með vaxandi mynstur og spáð fyrir 
um fjölda í næsta skrefi.  
• Getur unnið með óþekkta stærð í einföldum 
samlagningar- og frádráttardæmum.  
 
Rúmfræði og mælingar 
Þekki hugtökin hnit, hnitakerfi, gráða, hliðrun, 
snúningur, ummál, fermetri, fersentimetri, 
desilítri, lítri og geti notað þau.  
• Getur mælt nákvæmlega með reglustiku. 
• Getur lesið og skráð hnit punkts.  
• Getur merkt punkt inn í hnitakerfi.  
• Getur lesið rétt af hitamæli. 
• Hefur tilfinningu fyrir lengd sekúndu.  
• Þekkir samband mín og sek.  
• Getur lesið rétt úr tímatöflu, s.s. tímasetningu 
dagskrárliða í fjölmiðlum.  
• Veit að hringur er 360° og getur reiknað hálfan 
hring og fjórðung úr hring.  
• Getur búið til mynstur með því að hliðra og/eða 
snúa grunneiningu endurtekið.  
• Skynji stærð m2 og cm2.  
• Getur reiknað ummál tvívíðra hluta og forma. 
Getur mælt flatarmál með óstöðluðum og 
stöðluðum mælieiningum.  
• Tengir á milli margföldunar í rúðuneti og að 
reikna flatarmál.  
• Getur reiknað flatarmál rétthyrninga og skráð.  
• Getur fundið flatarmál mynda með fjölbreytta 
lögun, með aðstoð rúðuneta.  

Ljósrituð verkefni eftir þörfum, upp úr 

námsbókum, af veraldarvefnum eða eftir 

kennara. 

04.02 – 22.02. (3 vikur) Margföldun og 

deiling 

Sproti 4b nemendabók, kafli 7, bls. 24 – 47. 

Sproti 4b æfingahefti, valdar blaðsíður 

unnar þegar tími gefst til. 

Hringekja með ýmsum námsspilum og 

forritum í spjaldtölvu. 

Ljósrituð verkefni eftir þörfum, upp úr 

námsbókum, af veraldarvefnum eða eftir 

kennara. 

25.02. – 15.03. (3 vikur) Mælingar og 

tugabrot 

Sproti 4b nemendabók, kafli 7, bls. 48 – 69. 

Sproti 4b æfingahefti, valdar blaðsíður 

unnar þegar tími gefst til. 

Námsspil með tugabrotum. 

Ljósrituð verkefni eftir þörfum, upp úr 

námsbókum, af veraldarvefnum eða eftir 

kennara. 

18.03. – 12.04. (4 vikur) Almenn bot 

Sproti 4b nemendabók, kafli 7, bls. 70 – 91. 

Sproti 4b æfingahefti, valdar blaðsíður 

unnar þegar tími gefst til. 
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Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

• Getur breytt heilum kg og broti úr kg í g og 
öfugt, dl í l og öfugt og m í dm og öfugt og skráð 
með tugabroti.   
• Getur bætt við og tekið klukkustundir og 
mínútur af uppgefnum tíma. 
 
Tölfræði og líkindi 
• Getur unnið einfalda rannsókn.  
• Getur sett upplýsingar fram í töflu.  
• Getur sett upp tíðnitöflu.  
• Getur sett upp súlurit þar sem lesa þarf af 
báðum ásum. 

 

Hringekja með ýmsum námsspilum, 

pitsugerðarverkefni og forritum í 

spjaldtölvu. 

Ljósrituð verkefni eftir þörfum, upp úr 

námsbókum, af veraldarvefnum eða eftir 

kennara. 

22.04. – 10.05. (3 vikur) Reikningur 

Sproti 4b nemendabók, kafli 7, bls. 92 – 

115. 

Sproti 4b æfingahefti, valdar blaðsíður 

unnar þegar tími gefst til. 

Ljósrituð verkefni eftir þörfum, upp úr 

námsbókum, af veraldarvefnum eða eftir 

kennara. 

13.05. – 24.05. (2 vikur) Uppsóp, upprifjun 

og lokapróf 

Lokið við ókláruð verkefni og viðfangsefni 

annarinnar rifjuð upp, ýmist munnlega, 

skriflega eða verklega. 

 

 

Niðurstöður úr einstökum þáttum námsmatsins eru birtar á namfus.is undir flipanum Verkefnabók. 
 

Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 
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EN ENDURMAT Í LOK ANNAR 
Kennari skráir í stuttu máli hvernig gekk að halda áætlun annarinnar. Gott er að hafa eftirfarandi punkta til hliðsjónar. 
- Var of mikill eða of lítill tími áætlaður fyrir einhver viðfangsefni? 
- Var röð viðfangsefna góð eða hefði verið betra færa einhver viðfangsefni til, taka þau fyrir seinna eða fyrr? 
- Var farið í öll viðfangsefni eða á eftir að vinna með einhver þeirra? Hvenær á þá að gera það? 
- Urðu einhver hæfniviðmið útundan? Hvenær á þá að taka þau fyrir? 
- Gekk illa að vinna að einhverjum hæfniviðmiðum? Hverjum þá og hvers vegna? 
DURMAT Í LOK ANNAR 
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