
 
 

Kennsluáætlun  Stærðfræði 3. bekkur 

Markmið: 

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 viðfangsefni. 

Stærðfræðikennsla í grunnskóla á að stuðla að því að nemendur: • tileinki sér það viðhorf að 

það sé gagnlegt að hafa stærðfræði á valdi sínu og með ástundun geti þeir náð tökum á 

henni, • öðlist hæfni í að setja fram og leysa þrautir með hjálp stærðfræðinnar og leggja mat 

á eigin lausnaleiðir og annarra, • öðlist hæfni í að nota stærðfræðileg hugtök og greina tengsl 

þeirra, • öðlist hæfni í að nota tungumál stærðfræðinnar til að ræða um, færa rök fyrir og 

útskýra eigin tilgátur og annarra, útreikninga og niðurstöður, • öðlist hæfni í að nýta 

stærðfræði sem tæki til að leysa viðfangsefni og greina hvaða aðferðir henta best hverju 

sinni. 

Hæfniviðmiðin eru sett fram í sjö flokkum. Fyrstu þrír flokkarnir eru almenn viðmið um 

stærðfræðilega hæfni og fjórir flokkar snúa að hæfni á ólíkum sviðum stærðfræðinnar. Þó 

viðmiðin séu flokkuð á þennan hátt er mikilvægt að líta á þau sem samfellda heild. Þegar 

sjónum er beint sérstaklega að einu viðmiði þarf að hafa í huga að nám er samfellt ferli og 

skapandi athöfn, fremur en söfnun afmarkaðrar þekkingar og þjálfun í tiltekinni leikni. 

Kennsluaðferðir: 

Innlögn, umræður, einstaklings- og paravinna, stöðvavinna, ýmiskonar myndræn útfærsla, 

tölvuforrit, einstaklingsmiðuð handleiðsla, leitandi nám, leikir og að lokum áhugasviðsbundið nám. 

Kennslubækur /efni: 

                Sproti 1a nemendabók og æfingahefti og Sproti 1b nemendabók og æfingahefti. 
Tölvuforrit, ljósrit, veggspjöld, ýmis mælitæki, spil og leir. Bókaflokkur sem fær börn til að tengja 
stærðfræðina sem þau læra í skóla við daglegt líf: Ljósin í blokkinni, Stuð á stærðfræðisýningu, Safnið 
mitt, Dúndur strákurinn. 
 

Námsmat vorannar: 

 Þátttaka og vinnusemi 

 Skrifleg próf: Kaflapróf og annarpróf  

 Margföldunartöflur: læra utan af upp í tíundutöflu. 

 Þema- og áhugasviðsverkefni: Tengt daglegu lífi þar sem safna þarf upplýsingum, skrá og  
flytja niðurstöður. 

 

Metanleg hæfniviðmið:   

Spurt og svarað með stærðfræði:  

getur tekið þátt í samræðum um spurningar og svör sem eru einkennandi fyrir stærðfræði  

getur leyst stærðfræðiþrautir sem gefa tækifæri til að beita innsæi, notað áþreifanlega hluti 

og eigin skýringamyndir  getur sett fram, meðhöndlað og túlkað einföld reiknilíkön, 

talnalínur, teikningar og myndrit sem tengjast umhverfi hans og daglegu lífi  getur rökrætt 

um stærðfræðiverkefni sem tengjast eigin reynsluheimi 

Tungumál og verkfræði stærðfræðinnar:  

getur notað myndmál, frásögn og texta jafnhliða táknmáli stærðfræðinnar og unnið með 

innbyrðis tengsl þeirra  getur túlkað og notað einföld stærðfræðitákn, þar með talið tölur og 



 
 

aðgerðamerki og tengt þau við daglegt mál  getur tekið þátt í 

samræðum um stærðfræðileg verkefni  getur notað hentug verkfæri, 

þar með talin hlutbundin gögn, reiknirit, talnalínu, vasareikna og tölvur, til rannsókna á 

stærðfræðilegum viðfangsefnum 

Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar: 

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

teikningar  getur kannað og rannsakað með því að setja fram tilgátur og gera tilraunir með 

áþreifanlegum gögnum  getur lesið og rætt um einfaldar upplýsingar, þar sem 

stærðfræðihugtök eru notuð  getur undirbúið og flutt stuttar kynningar á eigin vinnu með 

stærðfræði  getur unnið í samvinnu við aðra að lausnum stærðfræðiverkefna, þar sem 

byggt er á hugmyndum nemenda  getur notað stærðfræði til að finna lausnir á verkefnum 

sem takast þarf á við í daglegu lífi og gerir sér grein fyrir verðgildi peninga 

Tölur og reikningur: 

getur notað náttúrlegar tölur, raðað þeim og borið saman  getur notað tugakerfisrithátt  

getur reiknað með náttúrlegum tölum á hlutbundinn og óhlutbundinn hátt  getur tekið þátt 

í að þróa hentugar aðferðir sem byggja á eigin skilningi við að reikna samlagningar-, 

frádráttar-, margföldunar- og deilingardæmi  getur leyst viðfangsefni sem sprottin eru úr 

daglegu lífi og umhverfi, með hugarreikningi, vasareikni, tölvuforritum og skriflegum 

útreikningum  getur gefið dæmi um og sýnt hvernig einföld brot og hlutföll eru notuð í 

daglegu lífi 

Algebra: 

getur 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  

getur notað táknmál stærðfræðinnar til að meta sanngildi og tjá vensl eins og jöfnuð og röð  

getur fundið lausnir á jöfnum með óformlegum aðferðum og rökstutt lausnir sínar, t.d. með 

því að nota áþreifanlega hluti 

Rúmfræði og mælingar: 

getur notað hugtök úr rúmfræði, s.s. um form, stærðir og staðsetningu til að tala um hluti og 

fyrirbrigði í daglegu lífi og umhverfi sínu  getur gert óformlegar rannsóknir á tví- og 

þrívíðum formum, teiknað skýringarmyndir af þeim og hlutum í umhverfi sínu  getur unnið 

með mælikvarða og lögun  getur áætlað og mælt ólíka mælieiginleika, s.s. lengd, flöt, rými, 

þyngd, tíma og hitastig með óstöðluðum og stöðluðum mælitækjum og notað viðeigandi 

mælikvarða  getur rannsakað og gert tilraunir með rúmfræði á einfaldan hátt með því að 

nota tölvur og hlutbundin gögn, speglað og hliðrað flatarmyndum við rannsóknir á mynstrum 

sem þekja flötinn 

Tölfræði: 

getur safnað gögnum í umhverfi sínu og um eigið áhugasvið  getur talið, flokkað og skráð, 

lesið úr niðurstöðum sínum og sett upp í einföld myndrit  getur tekið þátt í umræðum um 

tilviljanir og líkur, s.s. hvað er líklegt að muni gerast og hvað er tilviljunum háð  getur gert 

einfaldar tilraunir með líkur og borið skynbragð á áhrif þeirra í spilum 

 



 
 

Tímabil Námsþáttur Námsefni/verkefni/námsmat: Metanleg hæfniviðmið. Metanlegt 
hæfniviðmið 

3 – 12. 
jan 
 

 13. þema  6. uppbrotsdagur 

13-19. jan 
 

Að teikna tvívíða 
mynd út frá þríviðri 
mynd. Einfaldur 
rúmmálreikningur 
með því að telja 
teninga. Einfaldur 
flatarmálsreikningur 
með því að telja 
ferninga. Mæling á 
flatarmáli og rúmmáli 
með talningu. 

Sproti 3a Nem. Bls. 80-88  
Teningar. 
 

getur gert óformlegar 
rannsóknir á tví- og þrívíðum 
formum, teiknað 
skýringarmyndir af þeim og 
hlutum í umhverfi sínu 

 

20-26. jan 
 

Að teikna tvívíða 
mynd út frá þrívíðri 
mynd. Margföldun í 
tengslum við daglegt 
líf sem endurtekin 
samlagning. Tví- og 
fimmtaflan sem 
endurtekin 
samlagning. 
Margföldun með því 
að hoppa á 
talnalínunni 

Sproti bls. 89-98  
Talnalína. 
Innkaupalisti. 
Margföldunarbingó. 

getur gert óformlegar 
rannsóknir á tví- og þrívíðum 
formum, teiknað 
skýringarmyndir af þeim og 
hlutum í umhverfi sínu 

 

27-2. feb 
 

Tví-, þrí-, fjór- og 
fimmtataflan –allar 
upp í 6. Margföldun 
með því að nota 
rúðunet. Fyrstu 
skrefin í 
margföldunartöflunni. 
Margföldun sem 
endurtekin 
samlagning. 
Margföldun í rúðuneti. 
Að skipta jafnt við 
hversdagslegar 
aðstæður. Að búa til 
reiknisdæmi.  

Sproti bls. 99-107 
Margföldunarspil. 
Margföldunaræfingarbók. 
 
 

getur gert óformlegar 
rannsóknir á tví- og þrívíðum 
formum, teiknað 
skýringarmyndir af þeim og 
hlutum í umhverfi sínu 

 

3.-9. Feb 
 

Meiri deiling sem jöfn 
skipting: skipta í lið. 
Deiling sem 
endurtekin frádráttur. 
Að deila með 2. Að 
deila í sömu tölu með 
mismunandi tölum. 
Deiling sem jöfn 
skipting með afgangi.   

Sproti bls. 108-116 
Kubbar. 

getur tekið þátt í að þróa 
hentugar aðferðir sem byggja á 
eigin skilningi við að reikna 
deilingardæmi. 

3 og 4.  vetrarleyfi, 
5. starfsdagur 

10 –16. 
feb 
 

Deiling sem 
endurtekin frádráttur 
við hversdagslegar 
aðstæður. Deiling 
þriggja stafa 
peningaupphæða. 
Samhverfar myndir. 
Að finna spegilása. 
Að búa til og lýsa 
rúmfræðilegum 
mynstrum. Rétt horn í 
hinu daglega 
umhverfi. Rétt horn 
rúmfræðilegum 
myndum.  

Sproti bls. 117-125 
Spegill. 
 

getur tekið þátt í að þróa 
hentugar aðferðir sem byggja á 
eigin skilningi við að reikna 
deilingardæmi. 
getur rannsakað og gert tilraunir 
með rúmfræði á einfaldan hátt 
með því að nota tölvur og 
hlutbundin gögn, speglað og 
hliðrað flatarmyndum við 
rannsóknir á mynstrum sem 
þekja flötinn 

 

 

17-23.feb 
 

Heiti horna: hvöss, 
rétt, gleið. Spegilásar. 
Að búa til samhverf 
mynstur.  

Sproti bls. 126-128 
Spegill. 
 

getur rannsakað og gert tilraunir 
með rúmfræði á einfaldan hátt 
með því að nota tölvur og 
hlutbundin gögn, speglað og 
hliðrað flatarmyndum við 

 



 
 

rannsóknir á mynstrum sem 
þekja flötinn 

 

24-1 mars 
 

Gildi seðla og mynta: 
gildi talna annars 
vegar og gildi 
tölustafa hins vegar. 
Samlagning þriggja 
stafa talna. Að reikna 
með peningum. 
Frádráttur með 
þriggja stafa tölum. 
Námundun. 
Slumpureikningur. 

Sproti 3b bls. 1-9 
Kennslupeningar. 
Peningaspil. 
Verslunarspil. 
 

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

26. öskudagur 
kennsla til 12. 28. 
foreldraviðtöl 

2-8 mars 
 

Námundun að næsta 
tug og hundraði. 
Samlagning. 
Slumpureikningur. 
Peningar í tengsl við 
kaup og sölu. 
Samlagning og 
frádráttur með þriggja 
stafa tölum. 
Sætiskerfið. 
Orðadæmi. Finna 
óþekktan lið 
(samleggjanda eða 
frádraga), þ.e.a.s. 
leysa samlagningar-
og frádráttardæmi þar 
sem annar liðurinn er 
óþekktur. Að kynnast 
bókstafnum x sem 
tákni fyrir óþekkta 
tölu.   

Sproti bls. 10-19 
Kennslupeningar. 
Peningaspil. 

 

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

 

9.-15 
mars 
 

Að lesa texta í 
stærðfræði. ,,Að 
reikna aftur á bak’’. 
Þ.e.a.s. að finna hvert 
dæmið er þegar 
svarið er þekkt. 
Skilningu á línulegri 
röðun talnanna og 
rithætti þeirra; að 
hoppa 1, 10 og 100 
skref í einu eftir 
talnaröðinni. 
Tvöföldun talna. 
Hugareikningur; 
reikningsaðgerðirnar 
fjórar. Að skrá tölur 
eftir ákveðinni reglu. 
Talnarunur. 
Talnaskilningur, 
sætiskerfið, talnalína. 
Samlagning og 
frádráttur.   

Sproti bls. 20-29 
Stærðfræðileikur. 
Spil: samlagning og frádráttur. 

getur fundið lausnir á jöfnum 
með óformlegum aðferðum og 
rökstutt lausnir sínar, t.d. með 
því að nota áþreifanlega hluti 
getur talið, flokkað og skráð, 
lesið úr niðurstöðum sínum og 
sett upp í einföld myndrit 

10 – 12   
samræmd próf 9.b 

16-22 
mars 
 

Samlagning og 
frádráttur. 
Sætiskerfið. Að skipta 
einingum í tugi og 
tugum í hundruð – og 
öfugt. 
Sætisgildiskubbar. 
Talnaskilningur. 
Aðferðir til að leggja 
saman þriggja stafa 
tölur þar sem farið er 
yfir tug. Samlagning 
uppsettra dæma með 
hefðbundinni 
reiknisaðferð.  

Sproti bls. 30-39 
Spil (samlagning og 
frádráttur). 
 

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

 



 
 

23-29 
mars 
 

Frádráttur með 
þriggja stafa tölum án 
þess að farið sé yfir 
tug. Kynning á 
uppsettum dæmum í 
frádrætti.  

Sproti bls. 40-49 getur sett fram, meðhöndlað og 
túlkað einföld reiknilíkön. 

25.Tvöfaldur 
dagur yngri nem: 
Árshátíð 
26. Tvöfaldur 
dagur yngri nem: 
Árshátíð 

30-5 april 
 

Horn. Rétthyrndir 
þríhyrningar. Horn í 
marghyrningum. Að 
þekkja ílanga 
rétthyrninga og 
ferhyrninga og vita 
hvað einkennir þessi 
form. Að þekkja 
tengslin milli tví-og 
þrívíðra forma. 
Samsíða strik og 
línur. Samsíðungur. 
Rúmfræðileg hugtök; 
samsíða strik eða 
línur; rétt, hvöss og 
gleið horn. 

Sproti bls. 50-59 
Rúmfræðiform. 

getur notað hugtök úr rúmfræði, 
s.s. um form, stærðir og 
staðsetningu til að tala um hluti 
og fyrirbrigði í daglegu lífi og 
umhverfi sínu, getur gert 
óformlegar rannsóknir á tví- og 
þrívíðum formum.  
 

 

6-12 apríl 
 

   Páskafrí alla 
vikuna 

13- 19 
apríl 
 

Rúmfræðiform, 
rétthyrndur 
þríhyrningur, 
þríhyrningur, 
ferningur, ílangur 
rétthyrningur, 
samsíðungur. Almenn 
brot sem hluti af heild 
í tengslum við 
hversdagslegar 
aðstæður. Að skipta í 
jafnstóra hluta. 
Helmingur og einn 
fjórði hluti af 
mismunandi heildum 
og skráning þessarar 
almennu brota. Að 
tákna brot með 
tölustöfum. Brot með 
fleiri en einum hluta.  

Sproti bls. 60-69 
Rúmfræðiform. 
Brotaspjöld. 
 

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

13. páskafrí, 14 
starfsdagur  

20-26 
apríl 
 

Almenn brot sem 
tákna fleiri en einn 
hluta. Jafn stór eða 
jafn gild brot. Brot 
sem hluti af safni. Að 
skipta í tvo hluta aftur 
og aftur. Tví-, þrí-, 
fjór-, fimm- og títaflan. 
Margföldun sem 
endurtekinn 
samlagning. 
Reikningssögur.  

Sproti bls. 70-79 
Brotaspjöld 
 

getur gefið dæmi um og sýnt 
hvernig einföld brot og hlutföll 
eru notuð í daglegu lífi 
 

23. 
sumardagurinn 
fyrsti 

27-3 maí 
 

Margföldun í rúðuneti. 
Víxlreglan, þ.e. að t.d. 
2*3 er jafnt og 3*2. 
Þrí-, fjór-, fimm- og 
títaflan. Margföldun 
sem endurtekin 
samlagning. Tengslin 
milli endurtekinnar 
samlagningar og 
margföldunar. 
Talnamynstur, tengsl 
margföldunartaflanna.  

Sproti bls. 80-89 
Margföldunaræfingarbók. 
 

getur 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. 

 

4-10 maí 
 

Þrítaflan, fjórtaflan og 
fimmtaflan. Tengsl 
endurtekinnar 
samlagningar og 

Sproti bls. 90-99 
Margföldunaræfingarbók. 

getur kannað, búið til og tjáð sig 
um reglur í talnamynstrum og 
öðrum mynstrum á fjölbreyttan 
hátt og spáð fyrir um framhald 

4. foreldraviðtöl 



 
 

margföldunar. 
Talnamynstur, tengsl 
milli 
margföldunartaflanna. 
Títaflan. Margföldun í 
rúðuneti.  

mynsturs, t.d. með því að nota 
líkön og hluti. 

11-17 maí 
 

Tví-, þrí-, fjór-, fimm- 
og títaflan. 
Reykningur í 
tengslum við kaup og 
sölu. Talnaskilningur. 
Samlagning og 
frádráttur.  

Sproti bls. 100-109 
Kennslupeningar. 
 

getur túlkað og notað einföld 
stærðfræðitákn, þar með talið 
tölur og aðgerðamerki og tengt 
þau við daglegt mál. 

 

18-24 maí 
 

Deiling. Reikningur úr 
daglegu lífi með 
reiknisaðgerðunum 
fjórum. Að leysa 
orðadæmi. 
Samlagning og 
frádráttur með 
þriggjastafa tölum. 
Margföldunartöflunar. 
Mismunandi aðferðir 
til að ákvarða 
staðsetningu í 
rúðuneti. Afstæð 
hreyfing í rúðunetinu.  

Sproti bls. 110-119 getur gert óformlegar 
rannsóknir á tví- og þrívíðum 
formum, teiknað 
skýringarmyndir af þeim og 
hlutum í umhverfi sínu, getur 
unnið með mælikvarða og lögun. 

21. 
uppstigningadagur 

25-31 maí 
 

Algild og afstæð 
staðsetning á korti, 
rúðuneti og hnitakerfi. 
Algild staðsetning 
reita í rúðuneti.  

Sproti bls. 120-128 getur gert óformlegar 
rannsóknir á tví- og þrívíðum 
formum, teiknað 
skýringarmyndir af þeim og 
hlutum í umhverfi sínu, getur 
unnið með mælikvarða og lögun.  

 

1 -7 júní  Þemadagar: útivera,  
gróðursetning, íþróttir.  
Mælingar: langstökk, 
kringlukast. 
Krítar/málning: 
stærðfræðileikir á stétt. 

 1.annar í 
hvítasunnu 
 
 

 
Skólaslit  5. Júní kl. 18 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


