
St ær ðfr æði 2017 – 2018       4. bekkur 

Öl l kennsl a í Grunnskól anu m á Hell u byggi r á grunnskól al ögum og aðal náms krá grunnskól a. Í 

grei nahl uta aðal ná mskrár grunnskól a frá 2013 eru hæf ni vi ðmi ð í st ær ðfræði  sett fra m í sj ö 

fl okku m: Að geta spurt og svarað með st ær ðfr æði ; Að kunna að fara með tungu mál og 

verkfr æði st ær ðfr æði nnar; Vi nnubr ögð og bei ti ng st ær ðfr æði nnar; Töl ur og rei kni ngur; 

Al gebra; Rúmfr æði og mæl i ngar; Töl fr æði i lí ki ndi . Á bl aðsí ðum 211- 217 í 25. kafl a 

aðal ná mskrár, sem fj all ar um st ær ðfr æði, má sj á töfl u yfir þá hæf ni sem hver ne mandi skal 

búa yfir vi ð l ok 4. 7. og 10. bekkj ar. Sj á:  

htt p://vefir. na ms.i s/na msmat/pdf/grunnskoli _grei nana mskrar_net utgaf a_2013. pdf  

Kennari: Elí n Hj artar dóttir Stol zenwal d     

Kennsl uhættir 

Áhersl a er l ögð á fj öl breyttar kennsl uaðf erði r og unni ð er ý mi st ei nstakli ngsl ega, í hópu m 

eða pör um. Ne mendur vinna með vi ðf angsef ni úr dagl egu lífi, nota táknmál 

st ær ðfr æði nnar og þurf a að tj á si g bæði munnl ega og skrifl ega um l ausni r 

st ær ðfr æði verkef na.  

Að geta spurt og svarað með st ær ðfr æði:  

Ne mendur vi nna með orðad æmi  og þrautal ausni r. Þj álfist í að hoppa á tal nalí num, 

kynni st mynd- og súl uritu m.  

Að kunna að fara með tungu mál og verkfr æði stær ðfr æði nnar:  

Ne mendur æfi st í að nota vasarei kni sem hj ál partæki st ær ðfr æði nnar. Nemendur þj álfist 

í að nota ei nf al dar mæl i ei ni ngar um hi tasti g, mál og vog. Ne mendur skilji 

gr undvall aratri ði tí mat alsi ns og þj álfist í að nýta sér kl ukku, bæði stafr æna og skíf ukl ukku.  

Vi nnubr ögð og beiti ng stær ðfr æði nnar:  

Kennari l eggur i nn ef ni á töfl u fyrir bekki nn sem og fyrir fámennari hópa. Ne mendur 

vi nna ei nstakli ngsl ega í vi nnubækur en fá t æki f æri til að vi nna í pör um/ hópu m með 

þraut al ausni r og ý mi s önnur verkef ni.  

Töl ur og rei kni ngur:  

Ne mendur æfi st í sa ml agni ngu, frádr ætti og margf öl dun. Þei r kynni st mi smunandi 

rei kni aðf erðu m se m nota má vi ð útrei kni nga með tveggj a og þri ggj a staf a töl um. 

Ne mendur æfi st í að rei kna í huganu m ei nf öl d dæmi  með tvei mur töl um. Hal di ð verður 

áfra m að vi nna með hugtöki n hundr uð, tugur og ei ni ng.  

Al gebra: 

http://vefir.nams.is/namsmat/pdf/grunnskoli_greinanamskrar_netutgafa_2013.pdf


Ne mendur búi til ei gi n mynst ur með því að nota líkön og hl uti. Ne mendur leysi ei nf öl d 

d æmi  þar sem eyður eru not aðar til að tákna óþekkta st ær ð í j öf nu.  

 

Ná msgögn 

Spr oti 4 a og b, ne mendabók og æfi ngahefti. Ei nnig verður stuðst vi ð aukab ækur/lj ósrit 

se m hæf a al dri og get u ne menda og til að dýpka þekki ngu þei rra á því ná msef ni sem 

kennt hef ur veri ð. Ne mendur nýta sér margví sl eg hj ál pargögn st ær ðfr æði nnar, s.s. 

kubba, tal nagri ndur, kennsl upeni nga, s máhl uti, mál bönd, vogi r, vasarei kna, spil, teni nga, 

kl ukku og kennsl uf orrit. Verkef ni úr Sprota 3 a og b. 

Ná ms mat  

Lykil hæf ni ne menda meti n j af nt og þétt í allri vi nnu se m fra m f er í kennsl ustof unni ása mt 

þei m verkef nu m se m nemandi nn á að si nna sj álfur hei ma.  Á annarskil um er þekki ng og 

l ei kni ne menda meti n með próf um eða með mati  á þei m verkef nu m se m þei r haf a unni ð.  


