
 

Námsáætlun vetur 2016-2017  

Námsgrein:   Stærðfræði                      Bekkur: 4 

 Áfangalýsing 

 Kennslustundir eru að jafnaði 6 á viku.  Námsefnið er kennt í lotum þar sem fengist er við eitt aðalviðfangsefni í einu. Í lok hverrar lotu er 
staðan metin. Ef nemandi hefur ekki náð markmiðum lotunnar fær hann viðbótarþjálfun í skóla og heima. Í kennslunni er leitast við að 
nemendur nýti sér hjálpargögn, hugsi sínar eigin leiðir, dragi ályktanir og geti útskýrt lausnir sínar. 
Nemendur fá tækifæri til að vinna sjálfstætt og í samvinnu við aðra.  
Stærðfræðin er samþætt að hluta til við þau þemu sem unnin eru í árganginum. 
Heimanám er tengt því efni sem unnið er með í skóla.  
 
Námsefni:  Sproti 4a, 4b nemenda- og æfingahefti - Sproti 4a, 4b efni af vef (nams.is) - Eining 7 og 8 – Í undirdjúpunum margföldun – 
Í undirdjúpunum deiling - Stefnum að margföldun - Stefnum að deilingu - Vasareiknir 3. hefti  - Tölvuforrit og efni á veraldarvefnum  - 
Margvísleg stærðfræðispil  - Verkefni búin til af kennara eða fengin að láni frá ýmsum vefsíðum á veraldarvefnum. 
 
Lykilhæfni                                   Að nemandi: 
Virkni í samvinnu:                     -er vikur í samstarfi 
                                                      -virðir skoðanir annarra 
                                                     - er kurteis og hjálpsamur í samskiptum 
                                                      -taki leiðsögn og gagnrýni á jákvæðan hátt 
Þrautseigja:                                 -jákvæður 
                                                      -leitar lausna og er ráðagóður 
Sjálfstæði og ábyrgð:                -sýni jafnan frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum  
                                                      -geri sér grein fyrir styrkleikum sínum og hvað þarf að þjálfa frekar 
Tjáning og miðlun:                    -geti tjáð hugsanir og skoðanir sínar og sett þær fram á viðeigandi  hátt  
                                                      -geti tjáð sig skýrt og áheyrilega 
                                                      -nýtir sér margs konar miðla 
 

Tímabil Viðfangsefni Markmið Kennsluhættir/leiðir Grunnefni Námsmat Heimanám 

Ágúst/ 
september 
 
 
 
 

Upprifjun  
-samlagning 
-frádráttur 
-tölur frá 0 – 10.000 
-námundun 
 

Geti lesið háar tölur og 
skrifað þær eftir upplestri. 
Geti lagt saman og dregið 
frá tölur á bilinu 0 – 1000. 

Innlögn og sýnikennsla. 
Paravinna, nemendur nota 
spilastokka til að búa til 
háar tölur, lesa þær 
upphátt, skrá og búa síðan 
til dæmi með tölunum. 

Spil, tölustafir, 
reiknisbækur 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
Undirbúningur fyrir 
samræmd próf  
 
 
 
 
Negatívar tölur 
 

Geti tengt námundun við 
samlagningu á stórum 
tölum. 
 
 
Kynnist uppbyggingu 
samræmda prófa og geti 
hjálpast að og útskýrt 
dæmi/þrautir fyrir hvert 
öðru. 
 
Kynnist negatívum tölum -
1 til – 10. 
Kynnist hitamælum og 
mögulegum tilgangi 
negatívra talna í daglegu 
lífi. 
Geti  notað einfaldar 
mælieiningar um hitastig. 
 

Skrá dæmi af töflu í 
rúðubækur og reikna, 
áhersla lögð á 
uppsetningu dæma.  
 
Paravinna, unnið að 
lausnum á eldri 
samræmdum prófum. 
 
 
 
Innlögn og sýnikennsla á 
töflu.  
Hitamælar notaðir og 
hitastig í stofu og úti 
mælt, niðurstöður settar 
upp í súlurit.   
Einstaklingsvinna og 
paravinna. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sproti 4A 
nemendabók  bls. 
18-38. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Könnun í samlagningu, 
frádrætti, 
orðadæmum, 
hnitakerfi, 
námundun, 
tölum á bilinu  
 1 – 5000 
Sproti bls.39-40 
 

 
 
 
 
 
Æfingahefti/  
samræmd próf 

       

Október 
 

Samlagning og 
frádráttur 
 
 
 
 
 
 
Frádráttur  
taka til láns 
 
 
 
 
 
 
 

Auka talnaskilning 
nemenda. 
Nemendur leysi dæmi 
með þriggja og fjögurra 
stafa tölum. 
Nemendur þjálfist í að 
nota peninga. 
 
Frádráttur með þriggja 
stafa tölum. 
Geti fundið sínar leiðir til 
að taka til láns í 
mínusdæmum 
Geti nýtt sér peninga, 
hundruði, tugi og 
skiptiplötur við lausn 
mínusdæma. 

Innlögn, sýnikennsla á 
töflu og umræður. 
 
 
 
 
 
 
Samræður um hvaða leiðir 
séu mögulegar við 
frádráttardæmi.  Farið í 
búðarleik og verslað og 
gefið tilbaka.   
Kennslupeningar notaðir 
og teikningar gerðar þegar 
taka þarf til láns.  
Nemendur vinna saman 

Sproti 4-A 
nemendabók 
bls. 44-67. 
Eining 7 
 
 
 
 
Vasareiknir 
Sproti 4A 
nemendabók bls. 
60-63. 
 
 
 
 
 

Könnun, Sproti  
bls. 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
Hnitakerfi 
 
 
 

 
 
 
 
Að finna og merkja hnit í 
hnitakerfi. 
Lesa í hnitakerfi. 
Fara eftir leiðbeiningum í 
hnitakerfi. 
Geti útskýrt og túlkað 
upplýsingar úr töflum og 
súluritum. 

og útskýra aðferðir sínar 
hver fyrir öðrum. 
 
 
Innlögn, sýnikennsla á 
töflu og umræður. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sproti 4-A 
nemendabók 
bls. 2-17. 
Eining 7 
 

 
 
 
 
Könnun, Sproti 
bls. 14 
 

       

Nóvember 
 
Margföldun 
og deiling  
 
 
 
 

Margföldun og 
deiling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upprifjun á 0 – 5x 
töflunum. 
Þjálfist í 6 -10 x töflunum. 
Geti margfaldað með tug. 
Geti nýtt sér talnalínur og 
talnamynstur við 
margföldun. 
Sjái deilingu sem jafna 
skiptingu og sem 
endurtekinn frádrátt. 
Átti sig á tengslum 
margföldunar og 
deilingar. 
Læri margföldunar- 
töflurnar 0 – 10. 

Við þjálfun á 
margföldunartöflunum 
eru notuð spil, 
talnamynstur og 
talnalínur. Paravinna. 
 
Deiling æfð sem 
endurtekinn frádráttur og 
jöfn skipting og eru 
kubbar og 100 talnataflan 
notuð. 
Nemendur velta fyrir sér í 
gegnum samræður 
samhengi margföldunar 
og deilingar. 

Sproti 
bls. 104-110 
Kennsluforritið 
Multi 
Margföldunar og 
deilingar -spil 
Í undirdjúpunum-
margföldun og 
deiling 
 
 
 
 
 
 

Könnun,  Sproti  
bls. 110 
 
 
 
 
 
 
 
 

Þjálfa/læra 
margföldunar-
töflurnar   
2x-8x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

Þema 
16.-27. 
nóvember 
 
 
 
 
 
 

Þema- Neysla 
 
Nemendur gera 
margs konar 
rannsóknir á 
neysluvenjum sínum 
og hvað þeir geti lagt 
af mörkum til að 

Geri rannsóknir á 
morgunverði og nesti, geti 
flokkað í mengi og skráð 
og túlkað niðurstöðurnar. 
Geti sett fram 
rannsóknarspurningar. 
Öðlist nokkurt verðskyn. 
Geti borið saman verð. 

Nemendur gera kannanir  
á neysluvenjum sínum, 
setja niðurstöðurnar í 
myndrit og þær bornar 
saman við aðra hópa. 
Kynning á niðurstöðum og 
umræður.   
Umbúðir skoðaðar og 
dagsetningar lesnar, 

Eining 7  
bls. 29-43 
Forrit 
Auglýsinga-
bæklingar 
Umbúðir utan af  
mjólkurvörum 
 
 

Sjálfsmat/jafningjamat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rannsóknir á 
heimilsflokkun, 
ferðamáta 
fjölskyldunnar 
og verð á 
nokkrum 
mjólkurvörum 



 
 
 
 
 
 
 

bæta ástandið í 
umhverfismálum 
 
 
 
 
 

Geti mælt þyngd í 
grömmum. 
Geti fundið út stærð flata. 
Geti búið til mynstur sem 
byggist á speglun. 
  
 

fundið út geymsluþol 
vörunnar og síðasti 
söludagur fundinn. 
Auglýsingabæklingar 
notaðir og fundið út -hvað 
er tilboð, magntilboð 
/stykkjatal. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

       

Desember 
 
 
 
 
 

Hönnun 
 
Speglun 
 
Hliðrun 
Snúningur 
 
Mynstur 
 

Geti teiknað og greint 
mismunandi flutninga. 
Þekki spegilás og geti 
speglað myndir. 
Geri sér grein fyrir eðli 
speglunar, hliðrunar og 
snúnings.  
Geti teiknað mynstur í 
mismunandi umhverfi. 

Pinnabretti notuð til að 
búa til mynd sem á að 
spegla, hliðra og snúa.  
Rýnt í umferðarmerki og 
merki skóla, athugað form 
og flutninga við hönnun 
þeirra. 
Mynstur skoðuð og gerð. 
 

Eining 7  
bls. 40-42 
Sproti 4-A 
nemendabók 
bls. 114-125 

Könnun, Sproti  
bls. 126-128 
 

 

       

Janúar 
 
 
 
 
 

Margföldun og 
deiling 
-upprifjun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
Vasareiknir 

Kunni  0 – 5x töflurnar. 
Þjálfist í 6 -10 x töflunum. 
Geti margfaldað með tug. 
Átti sig á tengslum 
margföldunar og 
deilingar. 
Sjái deilingu sem jafna 
skiptingu. 
Þekki faldheiti talna. 
 
 
Geti nýtt sér möguleika 
vasareiknis. 
 

Við þjálfun á 
margföldunartöflunum 
eru notuð spil, 
talnamynstur,  talnalínur 
og kennsluforrit.  
 
vasareikni og 100 
talnatöflunni. 
 
 
 
 
 

Eining 7  
bls. 40-42 
Sproti 4a nemb.  
bls. 89-109  
Í undirdjúpunum- 
margföldun og 
deiling 
Ýmis 
margfölduanrspil 
Kennsluforrit á 
nams.is,  multi.no 
Verkefni fyrir 
vasareikni 3. hefti 
Ýmsar þrautir 
fyrir vasareikna. 

Könnun, Sproti  
bls. 126-128 
 
Munnleg yfirferð á 
margföldunar-
töflunum 1 – 9  
Margföldunarblöð á 
tíma. 
 

Þjálfun/læra 
margföldunart
öflurnar 2x – 
9x 

       

Febrúar 
 
 
 

Ummmál ,flatarmál 
og mælingar 
 
 

Þekki hugtökin kg, gr, km, 
m, cm og mm 

Kveikja með mynd úr 
Sprota og samræður. 
Ýmsir hlutir í skólastofu 
mældir bæði með 

Sproti 4 b 
nemendabók  
bls.4 – 19 

Könnun, Sproti 
bls. 20-22. 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mælingar og 
tugabrot 
 
 

Læri mismunandi 
mælieiningar og geti 
breytt einni einingu í aðra.  
Skilji flatarmál sem stærð 
flatar. 
Geti reiknað ummál og 
flatarmál með teikningum 
í rúðuneti. 
Kynnist og noti hugtökin -
cm2  og m2 
Læri um tugabrot  í 
tengslum við mælingar og 
talnalínur.  

hefðbundnum og  óhefð-
bundnum mælieiningum.  
Rétthyrningar gerðir á 
pinnabretti og samband á 
milli stærðar og flatarmáls 
skoðað. 
 
 
 
Umræður/innlögn 
Hugtakavinna 
Hringekja  
Verklegar æfingar  

Sproti 4b 
æfingahefti bls. 
3-12 
Kennsluforrit 
nams.is, multi.no 
 
 
 
 
Sproti 4 b  
bls. 48-70 
Kennsluforrit 
nams.is, multi.no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Könnun, Sproti  
bls. 66-69. 
Samvinnuverkefni 
metið. 

       

Mars 
 
 
 
 
 

Samlagning 
Frádráttur 
Margföldun 
Deiling 

Þekki heilar tölur  
0 -  10.000, geti lesið og 
skráð. 
Geti skipt tölum upp í 
einingar, tugi, hundruði 
og þúsundir. 
Þekki neikvæðar tölur. 
Geti beitt dreifireglu. 
Kunni  að geyma og taka 
til láns. 
Geti notað fjölbreyttar 
leiðir til lausna dæma og 
þrauta. 
 

Umræður/innlögn 
Einstaklings- para- og 
hópavinna  
Hugtakavinna 
 Hringekja 
Spil og þrautir 
 

Sproti 4 b 
nemendabók 
bls. 92-111 
Eining 7    
Kennsluforrit  
nams.is multi.no 

Könnun, Sproti  
bls. 126-128 
Sjálfsmat þar sem 
nemendur meta 
vinnusemi og skilning 
sinn á aðgerðunum 
fjórum. 
 

Upprifjun á 
margföldunar-
töflum 2x – 9x 

       

Apríl 
 
 
 
 
 

Almenn brot 
 

Þekki brotastrikið, teljara 
og nefnara. 
Geti skipt heild í hluta og 
skráð stærð þeirra. 
Geti raðað brotum eftir 
stærð og borið þær 
saman. 
Þekki hugtökin heill, 
hálfur þriðjungur,  

Kveikja 
Umræður 
Innlögn 
Unnið með pappaform og 
renninga sem nemendur 
hanna og skipta niður í 
hluta. 
Brotaspil 

Eining 7  
bls. 47-51 
Sproti 4 b 
nemendabók 
bls. 70-92  
Eining 7 
Kennsluforrit : 
nams.is, multi.no 

Könnun, Sproti  
bls. 88-91 
Paravinna –leysa 
brotaþrautir. 

 



fjórðungur- og 
fimmtungur. 
Geti lagt saman brot. 

       

Maí 
 
 
 
 
 

Tölfræði 
 
 
 
 
 

Læri að flokka, telja og 
sýna gögn í töflum og 
súluritum. 
Geri kannanir og setji upp 
í töflur og súlurit. 
 Geti lesið úr mismunandi 
töflum t.d.ferðir 
strætisvagna, veðurspár. 

Umræður 
Kannanir gerðar, 
Niðurstöður settar upp í 
töflur og súlurit og 
verkefnin kynnt. 

Sproti 4 b 
nemendabók 
bls. 116-125  

Könnun, Sproti  
bls. 126-128 
 
Sjálfsmat/kennaramat 
 

 

 

Námsmat 

Megintilgangur námsmats er að leiðbeina nemendum um námið og hvernig þeir geti náð markmiðum þess.  
Með námsmati er fylgst með því hvernig nemendum  tekst að ná almennum hæfniviðmiðum aðalnámskrár, stuðlað að námshvatningu og örfa þá til að 
taka framförum. 
Eftir hvert viðfangsefni er námið metið og birt í verkefnabók í Mentor. 
Frammistöðumat er í október og febrúar. Lokamat í júní. 

 

Kennarar 

Margrét Baldvinsdóttir margret@akmennt.is 
Sara E. Svanlaugsdóttir sara@akmennt.is 
Katrín M. Hjartardóttir katam@akmennt.is 
Elva Ólafsdóttir sérkennari elvao@akmennt.is  

Birt með fyrirvara um breytingar 

 

 

 

 

mailto:margret@akmennt.is
mailto:sara@akmennt.is
mailto:katam@akmennt.is
mailto:elvao@akmennt.is

