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Inngangur: 

Samkvæmt Aðalnámskrá skiptist námið í eftirfarandi þætti: að geta spurt og svarað með stærðfræði, að kunna að fara með tungumál og verkfæri 

stærðfræðinnar, vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar, tölur og reikningur, rúmfræði og mælingar og tölfræði og líkindi. Hluti kennslunnar er fólginn í því að 

gera stærðfræðina merkingarbæra og áþreifanlega fyrir nemendur með því að tengja hana við daglegt líf þeirra, reynslu og áhuga t.d. með umræðum og 

rökstuðningi ásamst hlutbundnum námsgögnum. Kennsla er í formi innlagnar kennara fyrir hópinn/einstaklinga eftir því sem þörf er á, hlutbundinni vinnu 

nemenda, vinnu í kennslubókum og stöðvavinnu. 

 

Kennsluskipan: 

Allar grunnaðgerðir stærðfræði verða kenndar. Sproti 3a og Sproti 3b verða til grundvallar, bæði nemendabók og æfingahefti.  

 

Námskrá 3. bekkjar í stærðfræði 

Viðfangsefni Leiðir að hæfniviðmiðum Námsefni Námsmat 

Sproti 3a: 
-Kafli 2: Þriggja stafa tölur 
-Kafli 6: Margföldun 1 
-Kafli 7: Deiling 
-Kafli 1: Upplýsingar og tölfræði 
-Kafli 3: Mælingar 
-Kafli 5: Rúmfræði 
-Kafli 8: Samhverfa 
 
Sproti 3b: 
-Kafli 9: Kaup og sala 
-Kafli 11: Samlagning og frádráttur 
-Kafli 12: Rúmfræði 
-Kafli 14: Margföldun 2 
-Kafli 13: Almenn brot 
-Kafli 15: Reikningur 
-Kafli 16: Hvar í rúðunetinu 
-Kafli 4: Tími (Sproti 3a) 

-Verkefnavinna 

-Læra að nýta sér hjálpargögn og tæki til 

aðstoðar í stærðfræði 

-Stærðfræðistöðvar 

-Leysa verkefni, þrautir og spila 

stærðfræðispil 

-Ýmis verkefni tengd tugakerfi, almennum 

brotum, tugabrotum og 

reikniaðgerðunum fjórum 

-Skoða hin ýmsu form í sínu eigin 

umhverfi 

-Framkvæma einfaldar kannanir og safna 

ýmsum tegundum upplýsinga, flokka, 

telja og sýna niðurstöður í töflum og 

súluritum 

-Sproti 3a nemendabók og 

æfingahefti 

-Sproti 3b nemendabók og 

æfingahefti 

-Vinnublöð 

-Norsk vefsíða, multi 3a og 3b 

-Leiðsagnarmat og virkni í 

kennslustundum 

-Kaflapróf 

-Talnalykill 

-Miðsvetrar- og vorpróf sem 

stöðumat 
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Hæfniviðmið Aðalnámskrá grunnskóla 

Við lok 4. bekkjar getur nemandi: 

-tekið þátt í samræðum um spurningar og svör sem eru einkennandi fyrir stærðfræði. 
-leyst stærðfræðiþrautir sem gefa tækifæri til að beita innsæi, notað áþreifanlega hluti og eigin skýringarmyndir. 
-sett fram, meðhöndlað og túlkað einföld reiknilíkön, talnalínur, teikningar og myndrit sem tengjast umhverfi hans og daglegu lífi. 

 

Hæfniviðmið Aðalnámskrá grunnskóla 

Við lok 4. bekkjar getur nemandi: 

-notað myndmál, frásögn og texta jafnhliða táknmáli stærðfræðinnar og unnið með innbyrðis tengsl þeirra. 
-notað hentug verkfæri, þar með talin hlutbundin gögn, reiknirit, talnalínu, vasareikna og tölvur, til rannsókna á stærðfræðilegum 
viðfangsefnum. 
-túlkað og notað einföld stærðfræðitákn, þar með talið tölur og aðgerðamerki og tengt þau við daglegt mál. 
-tekið þátt í samræðum um stærðfræðileg verkefni. 

 

Hæfniviðmið Aðalnámskrá grunnskóla 

Við lok 4. bekkjar getur nemandi: 

-tekið þátt í að þróa fjölbreyttar lausnaleiðir, með því m.a. að nota hlutbundin gögn og teikningar. 

Að geta spurt og svarað með stærðfræði 

Að kunna að fara með tungumál og verkfæri stærðfræðinnar 

Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar 
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-undirbúið og flutt stuttar kynningar á eigin vinnu með stærðfræði. 
-borið skynbragð á hvaða möguleikar og takmörk stærðfræðinnar eru til að lýsa veruleikanum. 
-kannað og rannsakað með því að setja fram tilgátur og gera tilraunir með áþreifanlegum gögnum. 
-unnið í samvinnu við aðra að lausnum stærðfræðiverkefna, þar sem byggt er á hugmyndum nemenda. 
-lesið og rætt um einfaldar upplýsingar, þar sem stærðfræðihugtök eru notuð. 
-notað stærðfræði til að finna lausnir á verkefnum sem takast þarf á við í daglegu lífi og gerir sér grein fyrir verðgildi peninga. 

 

Hæfniviðmið Aðalnámskrá grunnskóla 

Við lok 4. bekkjar getur nemandi: 

-notað náttúrulegar tölur, raðað þeim og borið saman. 
-notað tugakerfisrithátt. 
-reiknað með náttúrulegum tölum á hlutbundinn og óhlutbundinn hátt. 
-gefið dæmi um og sýnt hvernig einföld brot og hlutföll eru notuð í daglegu lífi. 

 

Hæfniviðmið Aðalnámskrá grunnskóla 

Við lok 4. bekkjar getur nemandi: 

-kannað, búið til og tjáð sig um reglur í talnamynstrum og öðrum mynstrum á fjölbreyttan hátt og spáð fyrir um framhald mynsturs, t.d. með 
því að nota líkön og hluti. 
-notað táknmál stærðfræðinnar til að meta sanngildi og tjá vensl eins og jöfnuð og röð. 

 

 

Tölur og reikningur 

Algebra 
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Hæfniviðmið Aðalnámskrá grunnskóla 

Við lok 4. bekkjar getur nemandi: 

-notað hugtök úr rúmfræði, s.s. um form, stærðir og staðsetningu til að tala um hluti og fyrirbrigði í daglegu lífi og umhverfi sínu. 
-áætlað og mælt ólíka mælieiginleika, s.s. lengd, flöt, rými, þyngd, tíma og hitastig með óstöðluðum og stöðluðum mælitækjum og notað 
viðeigandi mælikvarða. 
-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. 
-unnið með mælikvarða og lögun. 

 

Hæfniviðmið Aðalnámskrá grunnskóla 

Við lok 4. bekkjar getur nemandi: 

-safnað gögnum í umhverfi sínu og um eigið áhugasvið. 
-talið, flokkað og skráð, lesið úr niðurstöðum sínum og sett upp í einföld myndrit. 
-tekið þátt í umræðum og gagnasöfnun og myndrit, bæði eigið og annarra. 

 

Rúmfræði og mælingar 

Tölfræði og líkindi 


