
     
 

Árgangur:    4. bekkur  Tímafjöldi: 5 kest. á viku  

 

Kennarar: Herdís Danivalsdóttir og María Kristjánsdóttir 

 

Námsefni: Sproti 4a og 4b nemendahefti og æfingahefti  

         Í undirdjúpunum samlagning, frádráttur og margföldun 

         Viltu reyna 

         Húrrahefti 

         Vasareiknir 

   

 

Námsmat: Kaflapróf í hverjum námsþætti í Sprota 30% 

         Lokapróf í janúar og júní 70% 
 

Lykilhæfni: 

Stærðfræði kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla:  

Tjáning og miðlun - Skapandi og gagnrýna hugsun - Sjálfstæði og samvinnu - Nýtingu miðla og upplýsinga - Ábyrgð og mat á eigin 

námi. 

Stöðugt er reynt að beita fjölbreyttum kennslu-, mats- og námsaðferðum svo þessi markmið náist.  

 

Grunnþættir:  

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex:  

Læsi – Sjálfbærni - Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti - Heilbrigði og velferð - Sköpun. 

Í samfélagsfræði er unnið með alla þessa þætti þó mismikið sé eftir árgöngum.  

 

Kennsluáætlun 

Fag:  Stærðfræði 
 



Haustönn 
 

Hæfniviðmið 
Tjáð sig um stærðfræði, útskýrt 
hugsun sína og leita lausna. Beita 
skapandi hugsun ígrundun og 
rökstuðningi. 
 
Notað hugtök og verkfæri s.s. 
reiknirit, talnalínu og vasareikna 
 
Unnið einn og í samvinnu við aðra 
með þróun ólíkra lausnaleiða. 
 
Notað náttúrulegar tölur, raðað 
þeim og borið saman.  
 
Notað tugakerfisrithátt. 
 
Reiknað samlagningar-, frádráttar-, 
margföldunar- og deilingardæmi. 
 
Leyst einfaldar jöfnur og reglur í 
mynstrum og talnaröðun. 
 
Notað hugtök úr rúmfræði og 
áætlað og mælt ólíka 
mælieiginleika s.s. lengd, flöt, rými, 
þyngd, tíma og hitastig.  
 

Efnisþættir Námsgögn  
Tími: ágúst-september 

Upprifjun fyrir samræmd próf. 
Hnitakerfið, tölur stærri en 1000 og 
minni en 0. 
 
 
 

Sproti 4A nemendabók 

Sproti 4A æfingahefti 

Vasareiknir 

Kubbar 

Talnalínur 

Reglustika 

Málband 

24. ágúst skólasetning  
8/9 Dagur læsis 
16/9 Dagur ísl. náttúru 
Samræmd próf 4.og 7.b:24/9-25/9 
 
28/9  skipulagsd 

Tími: október 
Samlagning og frádráttur. 
 
 
 

Sproti 4A nemendabók 

Sproti 4A æfingahefti 

Vasareiknir 

Kubbar 

Talnalínur 

Reglustika 

Málband 

6. foreldradagur 
16. Dagur ísl. tungu 
19. og 20.  vetrarfrí 

Tími: nóvember 
Tími og klukka. 
Margföldun og deiling. 
 
 
 

Sproti 4A nemendabók 

Sproti 4A æfingahefti 

Vasareiknir 

Kubbar 

Talnalínur 

Reglustika 

Málband 

2.-6. nóv. – vinavika 
 
20. skipulagsdagur 

 

Tími: desember 
Samhverfa og mynstur. 
 

Sproti 4A nemendabók 

Sproti 4A æfingahefti 

Vasareiknir 

Kubbar 

Talnalínur 

Reglustika 

Málband 

Föstudagur 18. des. er síðasti dagur 
fyrir jólafrí – Litlu jólin  



Speglað og hliðrað, flatarmyndum. 
 
Talið, flokkað og skráð. Lesið úr 
niðurstöðum og sett upp í einföld 
myndrit. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vorönn 

Hæfniviðmið 
Tjáð sig um stærðfræði, útskýrt 
hugsun sína og leita lausna. Beita 
skapandi hugsun ígrundun og 
rökstuðningi. 
 
Notað hugtök og verkfæri s.s. 
reiknirit, talnalínu og vasareikna 
 
Unnið einn og í samvinnu við aðra 
með þróun ólíkra lausnaleiða. 
 
Notað náttúrulegar tölur, raðað 
þeim og borið saman.  
 
Notað tugakerfisrithátt. 
Reiknað samlagningar-, frádráttar-, 
margföldunar- og deilingardæmi. 
 
Leyst einfaldar jöfnur og reglur í 
mynstrum og talnaröðun. 

 
Notað hugtök úr rúmfræði og 
áætlað og mælt ólíka 
mælieiginleika s.s. lengd, flöt, rými, 
þyngd, tíma og hitastig.  

 
Speglað og hliðrað flatarmyndum. 

Efnisþættir Námsgögn  
Tími: janúar 
Ummál og flatarmál 

Sproti 4B nemendabók 

Sproti 4B æfingahefti 

Vasareiknir 

Kubbar 

Talnalínur 

Reglustika 

Málband 

Mánud. 4. jan., skipulagsdagur 
 
22. jan. bóndadagur 
 

Tími: febrúar 

Margföldun og deiling. 
Sproti 4B nemendabók 

Sproti 4B æfingahefti 

Vasareiknir 

Kubbar 

Talnalínur 

Reglustika 

Málband 

Þriðjudagur 2. feb. foreldradagur 
  
Miðvikud. 10. feb. öskudagur 
 
Miðvikud. 24. feb. skipulagsdagur  
Fimmtud. 25. feb. vetrarfrí 
Föstudag 26. feb. vetrarfrí 

Tími: mars 

Mælingar og tugabrot. 
Sproti 4B nemendabók 

Sproti 4B æfingahefti 

Vasareiknir 

Kubbar 

Talnalínur 

Reglustika 

Málband 

Miðvikud. 18. mars  þemadagur 
Fimmtud. 19. mars  þemadagur 
Föstud. 20. mars   þemadagur 
 
21.-28. mars  páskafrí 
 

Tími: apríl 

Almenn brot. 
Sproti 4B nemendabók 

Sproti 4B æfingahefti 

Vasareiknir 

Kubbar 

Talnalínur 

Reglustika 

Málband 

14. – 15. apríl þemadagar 
 
21. apríl Sumardagurinn fyrsti  
 

Tími: maí/jún Sproti 4B nemendabók  



 
Talið, flokkað og skráð. Lesið úr 
niðurstöðum og sett upp í einföld 
myndrit. 

 

Reikningur og tölfræði. 

 
Sproti 4B æfingahefti 

Vasareiknir 

Kubbar 

Talnalínur 

Reglustika 

Málband 

Fimmtud. 5. maí uppstig.dagur  
 
16. maí hvítasunna 
17. mai skipulagsdagur 
7. mai vordagur 
8.jún. skólaslit 
 

 


