
 

Kennsluáætlun vorönn 2023  

Stærðfræði 4. bekkur 
Kennarar: Marinó Axel, Rebekka Rós og Smári Jökull 

Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur 

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                          

16. – 20. janúar 

 

 

Ummál og flatarmál Mæling á ummáli og flatarmáli 
rúmfræðimynda sem leggja grunn að 
frekari námi í rúmfræði. 
 
Sérstök áhersla lögð á ummál. 
 
 

Sproti 4b – bls. 4 – 14. 
 
Ljósritað efni frá kennara 

Gagnvirkt efni 

 

 
Nemandi: 

- Getur fundið ummál. 
- Getur fundið flatarmál. 
- Getur lesið af reglustiku. 
- Þekkir helstu form og 

einkenni þeirra. 
 

23. – 27. janúar 

25. jan -samskiptadagur 

Ummál og flatarmál Mæling á ummáli og flatarmáli 
rúmfræðimynda sem leggja grunn að 
frekari námi í rúmfræði. 
 
Sérstök áherlsa lögð á flatarmál – að 
skilja flatarmál sem stærð flatar. 
 

Sproti 4b – bls. 15 – 23. 
 
Ljósritað efni frá kennara 

Gagnvirkt efni 

 

 
Nemandi: 

- Getur fundið ummál. 
- Getur fundið flatarmál. 
- Getur lesið af reglustiku. 
- Þekkir helstu form og 

einkenni þeirra. 
 

30. janúar - 3.feb 
 

Rúmfræðileg form og 

hornafræði 

Nemendur læra um horn, tvívíð form, 

þvrívíð form, speglun og mynstur. 

Stærðfræðispæjarar 3 – bls. 16 – 20. 
 
Ljósritað efni frá kennara. 
 
Gagnvirkt efni. 

Nemandi: 
- Þekkir hugtakið samsíða. 
- Þekkir rétt horn. 
- Þekkir jafnarma 

þríhyrninga. 
- Þekkir hvöss horn. 
- Þekkir rétthyrnda 

þríhyrninga. 
- Þekkir hyrninga og 

einkenni þeirra. 
- Þekkir helstu form og 

einkenni þeirra. 
- Þekkir gleið horn. 
- Þekkir jafnhliða 

þríhyrninga. 
 



6. – 10. febrúar  

Rúmfræðileg form og 

hornafræði 

Nemendur læra um horn, tvívíð form, 

þvrívíð form, speglun og mynstur. 

Stærðfræðispæjarar 3 – bls. 21 – 25. 
 
Ljósritað efni frá kennara. 
 
Gagnvirkt efni. 

- Þekkir hugtakið samsíða. 
- Þekkir rétt horn. 
- Þekkir jafnarma 

þríhyrninga. 
- Þekkir hvöss horn. 
- Þekkir rétthyrnda 

þríhyrninga. 
- Þekkir hyrninga og 

einkenni þeirra. 
- Þekkir helstu form og 

einkenni þeirra. 
- Þekkir gleið horn. 
- Þekkir jafnhliða 

þríhyrninga. 
 

13. – 17. febrúar 
 

 

Almenn brot Unnið með hugtökin „hluti“ og 
„heild“. 
 
Nemendur læra að skrá almenn brot. 
 
 
Stærðfræðileikir- og spil sem reyna á 
þekkingu í almennum brotum. 

Sproti 4b – bls. 70 – 75. 
 
Ljósritað efni frá kennara 

Gagnvirkt efni 

 

Nemandi: 
- Þekkir almenn brot og 

getur raðað þeim í 
stærðarröð. 

- Veit hvað nefnari og teljari 
er. 

- Getur lagt saman og 
dregið frá almenn brot 
með sama nefnara. 

- Getur skráð almenn brot 
útfrá mynd. 

20. – 24. febrúar 

Öskudagur 22.feb 
Vetrarleyfi 23.-24.. feb 

Almenn brot  

Nemandi lærir um almenn brot í 
daglegu lífi. 
 
Nemendur læra að þekkja hugtökin 
„teljari“ og „nefnari“. 
 
Lært um jafnstór (jafngild) brot. 
 

 

Sproti 4b – bls. 76 – 80. 
 
Ljósritað efni frá kennara 

Gagnvirkt efni 

Stærðfræðileikir- og spil sem reyna 

á ýmsa þekkingu í almennum 

brotum. 

 

Nemandi: 
- Þekkir almenn brot og 

getur raðað þeim í 
stærðarröð. 

- Veit hvað nefnari og teljari 
er. 

- Getur lagt saman og 
dregið frá almenn brot 
með sama nefnara. 

- Getur skráð almenn brot 
útfrá mynd. 

27. febrúar-3. mars 

 

Almenn brot Lögð áherlsa á að bera saman brot – 
sér í lagi ósamnefnd brot.  
 
Almenn brot sem hluti af heild. 

Sproti 4b – bls. 81 – 85. 
 
Ljósritað efni frá kennara 

Nemandi: 
- Þekkir almenn brot og 

getur raðað þeim í 
stærðarröð. 



 
 
 

Gagnvirkt efni 

Stærðfræðileikir- og spil sem reyna 

á ýmsa þekkingu í almennum 

brotum. 

 

- Veit hvað nefnari og teljari 
er. 

- Getur lagt saman og 
dregið frá almenn brot 
með sama nefnara. 

- Getur skráð almenn brot 
útfrá mynd. 

6. – 10. mars 

Almenn brot og tugabrot Samlagning og frádráttur með 
almennum brotum. 
 
 
 

Sproti 4b – bls. 86 – 90 . 
 
Ljósritað efni frá kennara 

Gagnvirkt efni 

Stærðfræðileikir- og spil sem reyna 

á ýmsa þekkingu í almennum 

brotum. 

 

 

Nemandi: 
- Þekkir almenn brot og 

getur raðað þeim í 
stærðarröð. 

- Veit hvað nefnari og teljari 
er. 

- Getur lagt saman og 
dregið frá almenn brot 
með sama nefnara. 

- Getur skráð almenn brot 
útfrá mynd. 

13. – 17. Mars 
16. mars -árshátíð 

nemenda 

Almenn brot og tugabrot Samantekt: 

Almenn brot sem hluti af heild og 

sem hluti af safni. 

Teljari og nefnari. 

Að bera saman brot. 

Samlagning og frádráttur. 

Sproti 4b – bls. 91 – 92. 
 
Ljósritað efni frá kennara. 

Gagnvirkt efni. 

Stærðfræðileikir- og spil sem reyna 

á ýmsa þekkingu í almennum 

brotum. 

 

Nemandi: 
- Þekkir almenn brot og 

getur raðað þeim í 
stærðarröð. 

- Veit hvað nefnari og teljari 
er. 

- Getur lagt saman og 
dregið frá almenn brot 
með sama nefnara. 

- Getur skráð almenn brot 
útfrá mynd. 



20. – 24. mars 
 

 
Mælingar og tugabrot 

Nemendur læra um lengdar-, 
þyngdar,- og rúmmálsmælingar. Bera 
saman stærðir og nota viðeigandi 
mælitæki í hversdagslegum 
aðstæðum. 
Þeir læra mismunandi mælieiningar 
og að breyta einni einingu í aðra. 

Sproti 4b – bls. 48 – 58. 
 
Ljósritað efni frá kennara. 

Gagnvirkt efni. 

 

Nemandi: 
- Þekkir röð mælieinginga 

sem mæla lengd. 
- Getur breytt á milli 

mælieininga sem mæla 
þyngd. 

- Þekkir röð mælieininga 
sem mæla rúmmál. 

- Getur breytt á milli 
mælieininga sem mæla 
lengd. 

- Þekkir röð mælieininga 
sem mæla þyngd. 

- Getur breytt á milli 
mælieininga sem mæla 
rúmmál. 

27. mars –  
31. mars 

Mælingar og tugabrot Nemendur læra um lengdar-, 
þyngdar,- og rúmmálsmælingar. Bera 
saman stærðir og nota viðeigandi 
mælitæki í hversdagslegum 
aðstæðum. 
Þeir læra mismunandi mælieiningar 
og að breyta einni einingu í aðra. 

Sproti 4b – bls. 59 – 70. 
 
Ljósritað efni frá kennara. 

Gagnvirkt efni. 

 

Nemandi: 
- Þekkir röð mælieinginga 

sem mæla lengd. 
- Getur breytt á milli 

mælieininga sem mæla 
þyngd. 

- Þekkir röð mælieininga 
sem mæla rúmmál. 

- Getur breytt á milli 
mælieininga sem mæla 
lengd. 

- Þekkir röð mælieininga 
sem mæla þyngd. 

- Getur breytt á milli 
mælieininga sem mæla 
rúmmál. 

3. – 7. apríl Páskaleyfi 

10. – 14. apríl 

 

Reikniaðgerðir Nemendur rifja upp 
margföldunartöflurnar til að ná 
frekari valdi á þeim. 
Kynnast reikniriti margföldunar. 

Sproti 4b – bls. 24 – 35. 
 
Ljósritað efni frá kennara. 

Nemandi: 
- Getur deilt einni tölu í 

þrjár. 
- Getur margfaldað saman 

eins og þriggja stafa tölu. 



Gagnvirkt efni. 

 

- Getur margfaldað saman 
tveggja stafa tölur. 

- Getur margfaldað sama 
eins og tveggja stafa tölur. 
 

17. – 21. apríl 
Starfsdagur 19.apríl 

Sumard. fyrsti 20. apríl  
Starfsdagur 21. apríl 

 
 

Reikniaðgerðir Auka talnaskilning sinn með því að 
læra að skipta margfödunardæmum 
upp í einfaldari hluta (t.d. þegar 
margfaldað er saman eins og 
tveggjastafa tölum). 

Sproti 4b – bls. 36 – 41. 
 
Ljósritað efni frá kennara. 

Gagnvirkt efni. 

 

Nemandi: 
- Getur deilt einni tölu í 

þrjár. 
- Getur margfaldað saman 

eins og þriggja stafa tölu. 
- Getur margfaldað saman 

tveggja stafa tölur. 
- Getur margfaldað sama 

eins og tveggja stafa tölur. 

 
24.- 28. apríl  

 
Reikniaðgerðir Kynnast víxlreglu margföldunar. 

 
Kynnast reikniriti deilingar. 
 
Áherlsa lögð á að skýra tengslin á 
milli margföldunar og deilingar. 

Sproti 4b – bls. 42 – 48. 
 
Ljósritað efni frá kennara. 

Gagnvirkt efni. 

 

Nemandi: 
- Getur deilt einni tölu í 

þrjár. 
- Getur margfaldað saman 

eins og þriggja stafa tölu. 
- Getur margfaldað saman 

tveggja stafa tölur. 
- Getur margfaldað sama 

eins og tveggja stafa tölur. 
 

1. – 5. maí 

Mörtuganga 2. maí 

Reikniaðgerðir Margföldun og deiling með 
vasareikni. 
 
Margföldun og deiling með tveggja 
og þriggja stafa tölum. 

Sproti 4b – Kafli: Reikningur 
 
Ljósritað efni frá kennara. 

Gagnvirkt efni. 

 

Nemandi: 
- Getur deilt einni tölu í 

þrjár. 
- Getur margfaldað saman 

eins og þriggja stafa tölu. 
- Getur margfaldað saman 

tveggja stafa tölur. 
- Getur margfaldað sama 

eins og tveggja stafa tölur. 
 

8. – 12. maí  

  

Tölfræði og líkindi Nemendur safna upplýsingum og skrá 
þær í töflu.  
 
Búa til og lesa úr töflum. 

Sproti 4b – bls. 116 – 120. 
 
Ljósritað efni frá kennara. 

Gagnvirkt efni. 

 

Nemandi: 

- Getur gert súlurit út frá 
tíðnitöflu. 

- Þekkir miðgildi. 
- Getur lesið úr súluriti. 
- Þekkir meðaltal. 
- Getur gert tíðnitöflu. 



15. – 19. maí 
Íþrótta- og leikjadagur 

17. maí 

Tölfræði og líkindi Nemendur kynnast súluritum og læra 

að lesa úr þeim. 

Kynnast einnig tíðnitöflum og læra að 

gera þær. 

 

Sproti 4b – bls. 121 – 125. 
 
Ljósritað efni frá kennara. 

Gagnvirkt efni. 

 

Nemandi: 

- Getur gert súlurit út frá 
tíðnitöflu. 

- Þekkir miðgildi. 
- Getur lesið úr súluriti. 
- Þekkir meðaltal. 
- Getur gert tíðnitöflu. 

22. – 26. maí 
 

Tölfræði og líkindi Nemendur raða tölum í stærðaröð. 

Kynnast hugtökunum meðaltal og 

miðgildi. 

Sproti 4b – bls. 126 – 128. 
 
Ljósritað efni frá kennara. 

Gagnvirkt efni. 

 

Nemandi: 

- Getur gert súlurit út frá 
tíðnitöflu. 

- Þekkir miðgildi. 
- Getur lesið úr súluriti. 
- Þekkir meðaltal. 
- Getur gert tíðnitöflu. 

29. maí – 2. júní 
Vorgleði 2. Júní 
Skólaslit 5.júní 

 

Útikennsla í stærðfræði 

 

Nemendur tengja raunveruleg 

viðfangsefni í umhverfinu okkar við 

stærðfræði. 

Stærðfræði undir berum himni. 

 

Nemandi: 

- Getur gert súlurit út frá 
tíðnitöflu. 

- Þekkir miðgildi. 
- Getur lesið úr súluriti. 
- Þekkir meðaltal. 
- Getur gert tíðnitöflu. 

 

Námsmat:   
Námsmat: Meginuppistaða námsmats er byggð á símati þar sem verkefnaskil eru veigamikill þáttur í einkunnum nemenda. 

 

Lykilhæfni sem felur í sér m.a. vinnusemi, þrautseigju, ábyrgð og tjáningu er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok.   

 


