
 
 

Kennsluáætlun vor 2017-2018 
 

Fag: Stærðfræði 

Bekkur:  4. bekkur 

Kennarar: Helga, Jóna, Laufey, Jónína, Imke 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

15.-19.janúar 
Getur rannsakað og gert tilraunir með 

rúmfræði á einfaldan hátt með því að 

nota tölvur og hlutbundin gögn. 

Unnið með mælikvarða og lögun, 

áætlað og mælt ólíka mælieiginleika (m, 

dm,cm;l og dl, g og kg). 

Borið saman niðurstöður mismunandi 

mælinga og túlkað niðurstöður sínar. 

Gert óformlegar rannsóknir á tví- og 

þrívíðum formum, teiknað 

skýringarmyndir af þeim og hlutum í 

umhverfi sínu. 

 

Ummál og flatarmál 7. kafli  

Sproti 4b bls. 4-13 

Valdar bls. úr 

æfingahefti. 

Námsbækur og 

kannanir úr 

námsefni 

Vika 2 

22.-26.janúar 
  Sproti 4b bls. 14-23 

Valdar bls. úr 

æfingahefti. 

Kaflapróf 

 

Vika 3 

29.jan-2.feb 

31.jan Foreldraviðtöl 

Tekið þátt í samræðum um 

stærðfræðileg verkefni. 

Notað hentug verkfæri, þar með talin 

hlutbundin gögn, reiknirit, talnalínu, 

Margföldun og 

deiling 
8. kafli 

Sproti 4b bls. 24-31 

Valdar bls. úr 

æfingahefti. 

 



 
 

vasareikna og tölvur, til rannsókna á 

stærðfræðilegum viðfangsefnum. 

Kannað búið til og tjáð sig um reglur í 

talnamynstrum og öðrum mynstrum á 

fjölbreyttan hátt og spað fyrir um 

framhald mynsturs. 

Tekið þátt í að þróa hentugar aðferðir 

sem byggja á eigin skilningi við að 

reikna samlagningar-, frádráttar, 

margföldunar- og deilingardæmi. 

Fundið lausnir á jöfnum með 

óformlegum aðferðum og rökstutt 

lausnir sínar, t.d. með því að nota 

áþreifanlega hluti. 
Vika 4 

5.-9.febrúar 
  Sproti 4b bls. 32-37 

Valdar bls. úr 

æfingahefti. 

 

Vika 5 

12.-16.febrúar 
  Sproti 4b bls. 38-43 

Valdar bls. úr 

æfingahefti. 

 

Vika 6 

19.-23.febrúar 

23.feb Vetrarleyfi 

  Sproti 4b bls. 44-47 

Valdar bls. úr 

æfingahefti. 

Kaflapróf 

 

Vika 7 

26.feb-2.mars 

26.feb Vetrarleyfi 

Unnið með mælikvarða og lögun, 

áætlað og mælt ólíka mælieiginleika 

(m,dm,cm;l og dl, g og kg) 

Mælingar og tugabrot 9. kafli 

Sproti 4b bls. 48-55 

Valdar bls. úr 

æfingahefti. 

 



 
 

Borið saman niðurstöður mismunandi 

mælinga og túlkað niðurstöður sínar. 

Gefið dæmi um og sýnt hvernig einföld 

brot og hlutföll eru notuð í daglegu lífi. 
Vika 8 

5.-9.mars 

7.-9.mars Samræmd 

könnunarpróf 9.b 

  Sproti 4b bls. 56-61 

Valdar bls. úr 

æfingahefti. 

 

Vika 9 

12.-16.mars 

12.mars Vorhátíð/ 

tvöfaldur dagur 

  Sproti 4b bls. 62-69 

Valdar bls. úr 

æfingahefti. 

Kaflapróf 

 

Vika 10 

19.-23.mars 
Gefið dæmi um og sýnt hvernig einföld 

brot og hlutföll eru notuð í daglegu lífi. 

Leyst stærðfræðiþrautir sem gefa 

tækifæri til að beita innsæi, notað 

áþreifanlega hluti og eigin 

skýringarmyndir. 

Tekið þátt í að þróa fjölbreyttar 

lausnaleiðir, með því að nota hlutbundin 

gögn og teikningar. 

Almenn brot 10. kafli 

Sproti 4b bls. 70-80 

Valdar bls. úr 

æfingahefti. 

 

Vika 11 

26.-30.mars 

Páskaleyfi 

Páskafrí Páskafrí Páskafrí  

Vika 12 

2.-6.apríl 

2.apríl Annar í páskum 

Gefið dæmi um og sýnt hvernig einföld 

brot og hlutföll eru notuð í daglegu lífi. 

Leyst stærðfræðiþrautir sem gefa 

tækifæri til að beita innsæi, notað 

áþreifanlega hluti og eigin 

skýringarmyndir. 

Almenn brot Sproti 4b bls. 81-91 

Valdar bls. úr 

æfingahefti. 

Kaflapróf 

 



 
 

Tekið þátt í að þróa fjölbreyttar 

lausnaleiðir, með því að nota hlutbundin 

gögn og teikningar. 
Vika 13 

9.-13.apríl 
Getur notað náttúrlegar tölur (talnasvið 

1-10.000), raðað þeim og borið saman 

Getur notað tugakerfisrithátt (TÞ, Þ, H, 

T, E). 

Kannað, búið til og tjáð sig um reglur í 

talnamynstrum og öðrum mynstrum á 

fjölbreyttan hátt og spað fyrir um 

framhald mynsturs. 

 

Reikningur 11. kafli 

Sproti 4b bls. 92-97 

Valdar bls. úr 

æfingahefti. 

 

Vika 14 

16.-20.apríl 

19.apríl  

Sumardagurinn fyrsti 

  Sproti 4b bls. 98-103 

Valdar bls. úr 

æfingahefti. 

 

Vika 15 

23.-27.apríl 
  Sproti 4b bls. 104-

109 

Valdar bls. úr 

æfingahefti. 

 

Vika 16 

30.apríl-4.maí 

1.maí 

Verkalýðsdagurinn 

  Sproti 4b bls. 110-

115 

Valdar bls. úr 

æfingahefti. 

Kaflapróf 

 

Vika 17 

7.-11.maí 

10.maí 

Uppstigningardagur 

Safnað gögnum í umhverfi sínu og um 

eigið áhugasvið. 

Tölfræði 12. kafli 

Sproti 4b bls. 116-

121 

 



 
 

Getur talið, flokkað og skráð, lesið úr 

niðurstöðum sínum og sett upp í einföld 

myndrit. 

Getur gert einfaldar tilraunir með líkur 

og borið skynbragð á áhrif þeirra í 

spilum. 

Tekið þátt í umræðum um tilviljanir og 

líkur, s.s. hvað er líklegt að muni gerast 

og hvað er tilviljunum háð. 

Valdar bls. úr 

æfingahefti. 

Vika 18 

14.-18.maí 
  Sproti 4b bls. 122-

128 

Valdar bls. úr 

æfingahefti. 

Kaflapróf 

 

Vika 19 

21.-25.maí 

21.maí Annar í 

hvítasunnu 

 Þrautalausnir Þrautir og verkefni 

frá kennara 

 

Vika 20 

28.maí-1.júní 
 Þrautalausnir Þrautir og verkefni 

frá kennara 

 

Vika 21 

4.-8.júní 

7.júní skólaslit 

10.bekkur 

8.júní skólaslit  

1.-9.bekkur 

 Þrautalausnir Þrautir og verkefni 

frá kennara 

 

 
 

 

 




