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 Megintilgangur náms í stærðfræði er að nemendur öðlist alhliða hæfni til að nota stærðfræði sem lifandi verkfæri í 

fjölbreyttum tilgangi og við ólíkar aðstæður. Í stærðfræðinámi þurfa nemendur að þróa með sér hæfni til að setja fram 

og leysa ólík viðfangsefni, ígrunda ólíkar aðferðir og leggja mat á niðurstöður.  

Stærðfræðikennsla í 4. bekk tekur mið af þeim hæfniviðmiðum sem sett eru fram í Aðalnámskrá á yngsta stigi.   
 

 

Haustönn  
Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur – viðfangsefni        Námsmat 

 

• rökrætt af innsæi um stærðfræðiverkefni 
sem tengjast eigin reynsluheimi.  

• nýtt sér tungumál og verkfæri 
stærðfræðinnar.  

• notað hentug verkfæri, þar með talin 
hlutbundin gögn, reiknirit, talnalínu, 
vasareikni til rannsókna á stærðfræðilegum 
viðfangsefnum.  

• kannað og rannsakað með því að setja fram 
tilgátur og gera tilraunir með áþreifanlegum 
gögnum.  

 

Sproti 4A 
Viltu reyna  - vinnubækur,  
Við stefnum á deilingu   
Línan  
Ítarefni frá kennara  
Verkefni fyrir vasareikni 
Könnum kortin  
Ljósritað ítarefni, námsefni á 
Skólavefnum, dæmi til uppsetningar 
í reikningshefti, spil og leikir. 

 
 

 

• Í desember er lögð fyrir könnun 
úr Sprota 4a  

• Virkni nemenda í 
kennslustundum eru metin til 
umsagnar 

• Skrifleg umsögn 
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• notað stærðfræði til að finna lausnir á 
verkefnum sem takast þarf á við í daglegu lífi 
og geri sér grein fyrir verðgildi peninga.  

Tölur og reikningur  

• tekið þátt í að þróa hentugar aðferðir sem 
byggja á eigin skilningi við að reikna 
samlagningar-, frádráttar-, margföldunar- og 
deilingardæmi.  

Algebra 

• notað táknmál stærðfræðinnar til að meta 
sanngildi og tjá vensl eins og jöfnuð og röð, 
fundið lausnir á jöfnum með óformlegum 
aðferðum og rökstutt lausnir sínar. 

Rúmfræði og mælingar  

• rannsakað og gert tilraunir með rúmfræði á 
einfaldan hátt með því að nota tölvur og 
hlutbundin gögn. 
  

 

Vorönn  
Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur – viðfangsefni  Námsmat 

  

• rökrætt af innsæi um stærðfræðiverkefni 
sem tengjast eigin reynsluheimi.  

• nýtt sér tungumál og verkfæri 
stærðfræðinnar.  

• notað hentug verkfæri, þar með talin 
hlutbundin gögn, reiknirit, talnalínu, 

 
Sproti 4b 
Viltu reyna - vinnubækur,  
Við stefnum á deilingu   
Línan 
Ítarefni frá kennara.  
Verkefni fyrir vasareikni 

 

• Í maí er lögð fyrir könnun úr Sprota 
4b 

• Virkni nemenda í kennslustundum 
eru metin til umsagnar. 

• Skrifleg umsögn. 
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vasareikni til rannsókna á stærðfræðilegum 
viðfangsefnum.  

• kannað og rannsakað með því að setja fram 
tilgátur og gera tilraunir með áþreifanlegum 
gögnum.  

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

Tölur og reikningur  

• leyst viðfangsefni sem sprottin eru úr 
daglegu lífi og umhverfi.  

• gefið dæmi og sýnt hvernig einföld brot og 
hlutföll eru notuð í daglegu lífi.  

Algebra 

• notað táknmál stærðfræðinnar til að meta 
sanngildi og tjá vensl eins og jöfnuð og röð, 
fundið lausnir á jöfnum með óformlegum 
aðferðum og rökstutt lausnir sínar. 

Rúmfræði og mælingar  

• speglað og hliðrað flatarmyndum við 
rannsólnir á mynstrum sem þekja flötinn.  

• borið saman niðurstöður mismunandi 
mælinga og túlkað niðurstöður.  

Tölfræði og líkindi  

• tekið þátt í umræðum um gagnasöfnun og 
myndrit, bæði eigin og annarra, tekið þátt í 
umræðum um tilviljanir og líkur, s.s. hvað er 
líklegt að muni gerast og hvað er tilviljunum 
háð. 

Könnum kortin  
Ljósritað ítarefni, námsefni á 
Skólavefnum, dæmi til uppsetningar í 
reikningshefti, spil og leikir. 

 


