
 
 

Kennsluáætlun haustið 2017-2018 
 

Fag: Stærðfræði 

Bekkur:  4. 

Kennarar: Helga, Jóna Kristín, Jónína og Laufey 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

24.-25. ágúst 

 

Að nemandi geti: 
Skráð fjölda og reiknað með náttúrlegum tölum.  
Leyst viðfangsefni sem sprottin eru úr daglegu 
lífi og umhverfi, með hugarreikningi, vasareikni 
og skriflegum útreikningum.  
Kannað, búið til og tjáð sig um reglur í 
mynstrum á fjölbreyttan hátt og leyst einfaldar 
jöfnur.  
Unnið með mælikvarða og lögun.  
Speglað og hliðrað flatarmyndum.  
Unnið einn og í samvinnu við aðra að því að 
rannsaka, greina, túlka, setja fram tilgátur og 
finna lausnir á viðfangsefnum.  
Notað og rannsakað hugtök úr rúmfræði, unnið 
með rúmfræðilegar færslur, búið til líkön og 
teiknað skýringarmyndir.  
Leyst stærðfræðiþrautir sem gefa tækifæri til að 
beita innsæi, notað áþreifanlega hluti og eigin 
skýringamyndir. 

Upprifjun og undirbúningur 
fyrir samræmd próf. 

Upprifjunarhefti og gömul 
samræmd próf. 

 

Vika 2 

28. ágúst – 1. sept 
Upprifjun og undirbúningur 
fyrir samræmd próf. 
Samhverfa og mynstur.  
 

Upprifjunarhefti og gömul 
samræmd próf. 
Sproti 4a nemendahefti og 
æfingahefti. 
6. kafli.  
Samhverfa og mynstur.  

Námsbækur og 
kannanir úr námsefni.  
Lotupróf 6 

 

Vika 3 

4. – 8. september 
Upprifjun og undirbúningur 
fyrir samræmd próf. 

Upprifjunarhefti og gömul 
samræmd próf. 

 

Vika 4 

11. – 15. september 
   

Vika 5 

18.-22. september 
   

Vika 6 

25.  – 29. september 
Upprifjun og undirbúningur 
fyrir samræmd próf. 
Samræmd próf 2017 

  

Vika 7 

2.  – 6. október 
Sett fram, meðhöndlað og túlkað einföld 
reiknilíkön, talnalínur, teikningar og myndrit 
sem tengjast umhverfi hans og daglegu lífi.  

 

Hnitakerfið  

 

Sproti 4a nemendahefti 
og æfingahefti. 1. kafli. 

 

Námsbækur og 
kannanir úr námsefni.  
Lotupróf 1 

 

Vika 8 

9.  – 13. október 
Leyst viðfangsefni sem sprottin eru úr daglegu 
lífi og umhverfi, með hugarreikningi, vasareikni 
og skriflegum útreikningum.  

Tölur og reikniaðgerðir.  
 

2. kafli. 
Bls. 19-30 
Æfingahefti – valdar bls. 

Námsbækur og 
kannanir úr námsefni  
Ítarefni frá kennara. 

 



 
 

Notað stærðfræði til að finna lausnir á 
verkefnum sem takast þarf á við í daglegu lífi og 
gerir sér grein fyrir verðgildi peninga. 

 

Vika 9 

16. – 20 október 
Starfsd./vetrarleyfi  

 
 

 
 

 
 

 

Vika 10 

23.  – 27. október 
Leyst viðfangsefni sem sprottin eru úr daglegu lífi 
og umhverfi, með hugarreikningi, vasareikni og 
skriflegum útreikningum.  
Notað stærðfræði til að finna lausnir á verkefnum 
sem takast þarf á við í daglegu lífi og gerir sér 
grein fyrir verðgildi. 
Skráð fjölda og reiknað með náttúrlegum tölum. 
Rökrætt af innsæi um stærðfræðiverkefni sem 
tengjast eigin reynsluheimi, rökstutt niðurstöður 
sínar, val á lausnaleiðum og fylgt röksemdafærslu 
annarra. 
Lesið og rætt um einfaldar upplýsingar, þar sem 
stærðfræðihugtök eru notuð. 

Tölur og reikniaðgerðir. 2. kafli. 
Bls. 31-41 
Æfingahefti – valdar bls. 

Námsbækur og kannanir 
úr námsefni. 
Lotupróf 2 

Vika 11 

30. okt – 3. nóv 

2.nóv foreldraviðtöl 

Skráð fjölda og reiknað með heilum tölum, tekið 
þátt í að þróa lausnaleiðir við útreikninga og skráð 
svör sín með tugakerfisrithætti.  
Tekið þátt í að þróa fjölbreyttar lausnaleiðir, með 
því m.a. að nota hlutbundin gögn og teikningar.  
Túlkað og notað einföld stærðfræðitákn, þar með 
talið tölur og aðgerðamerki og tengt þau við 
daglegt mál. 

Samlagning og frádráttur.  
 

3. kafli. 
Bls. 44-50 
Æfingahefti – valdar bls. 
 

Námsbækur og kannanir 
úr námsefni 
Ítarefni frá kennara. 

Vika 12 

6. – 10. nóvember 
Samlagning og frádráttur 3. kafli. 

Bls. 51-59 
Æfingahefti – valdar bls. 

 

 
 

Vika 13 

13.  – 17. nóvember 
Samlagning og frádráttur 3. kafli. 

Bls. 60-67 
Æfingahefti – valdar bls. 

Lotupróf 3 

Vika 14 

20. – 24. nóvember 
Tekið þátt í samræðum um stærðfræðileg 
verkefni.  
Tekið þátt í að þróa fjölbreyttar lausnaleiðir, með 
því m.a. að nota hlutbundin gögn og teikningar.  

Tími og tímalengd.  
 

4. kafli. 
Bls. 68-87 
Æfingahefti – valdar bls. 

Námsbækur og kannanir 
úr námsefni 
Ítarefni frá kennara. 



 
 

Skilja grundvallaratriði tímatalsins og kunna á 
klukku, bæði talna- og skífuklukku. 

Vika 15 

27. nóv – 1. des 
   Lotupróf 4 

Vika 16 

4.  – 8. desember 
Notað hentug verkfæri, þar með talin hlutbundin 
gögn, reiknirit, talnalínu, vasareikna og tölvur, til 
rannsókna á stærðfræðilegum viðfangsefnum. 
Leyst viðfangsefni sem sprottin eru úr daglegu lífi 
og umhverfi, með hugarreikningi, vasareikni og 
skriflegum útreikningum. 
 

Margföldun og deiling. 
  

 

5. kafli. 
Bls. 89-95 
Æfingahefti – valdar bls. 

 

Vika 17 

11.  – 15. desember 
5. kafli. 

Bls. 96-112  
Æfingahefti – valdar bls. 

Námsbækur og kannanir 
úr námsefni 
Ítarefni frá kennara. 

Vika 18 

18.  – 20. desember 

20.des jólaball 

  

Vika 19 

4. - 5. janúar 

3. jan starfsdagur 

  

Vika 20 

8. – 13. janúar 
 

 
 

 
 

 

Námsbækur og kannanir 
úr námsefni. 
Lotupróf 5 

 
 

 

 




