
3. bekkur  

Inngangur 

Í aðalnámskrá 2011 segir: „Stærðfræði hjálpar okkur að lýsa aðstæðum af nákvæmni og útskýra orsakasamhengi innan þeirra. Túlka gögn, og 

segja fyrir um og hafa áhrif á framvindu. Samfélag okkar og nýsköpun innan þess einkennist af kerfum, sem byggjast á nýtingu stærðfræðinnar.  

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, ígrunda ólíkar aðferðir og 

líkön sem nýtast við lausnir þeirra og leggja mat á niðurstöður. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 209). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stærðfræði 3. bekkur 

Efnisflokkur:  Að geta spurt og svarað með stærðfræði 

 

Við lok 3. bekkjar er gert ráð fyrir að nemandi geti: 

 tjáð sig um stærðfræði, útskýrt hugsun sína, leitað lausna og sett fram stærðfræðileg viðfangsefni á fjölbreyttan hátt  

 leyst stærðfræðiþrautir um viðfangsefni sem gefa tækifæri til að beita innsæi, eigin túlkun og framsetningu, byggða á fyrri reynslu og 

þekkingu  

 sett fram, meðhöndlað, túlkað og greint einföld reiknilíkön, teikningar og myndrit sem tengjast umhverfi og daglegu lífi 

 

Til þess að ná fram fyrrnefndum hæfniviðmiðum í stærðfræði munu eftirfarandi leiðir vera valdar: 

 

 

Leiðir að hæfniviðmiðum/kennsluaðferð Viðfangsefni/efnisval Afurð/námsmat 

 

 Trú á eigin getu, efla jákvætt viðhorf til 
stærðfræði og  benda á notagildi í daglegu 
lífi 

 Geti leitað lausna og sett stærðfræðileg 
viðfangsefni á fram á fjölbreyttan hátt. 

 Hringekjur og stöðvavinna 
 

 
 Sprotabækur 

 Ýmis verkefni 

 Stærðfræðiþema 

 Hópavinna og paravinna 

 Notkun ýmissa hjálpargagna 
 
 

 
 

 

 Virkni í tímum 

 Kafla próf 

 Annarpróf 2x ári 

 

 



 

Stærðfræði  3. bekkur 

Efnisflokkur: Að kunna að fara með tungumál og verkfræði stærðfræðinnar   
 
Við lok 3. bekkjar er gert ráð fyrir að nemandi geti: 

 notað hugtök og táknmál stærðfræðinnar, þar með talin hlutbundin gögn, reiknirit, talnalínu, vasareikna og tölvur til 

rannsókna á stærðfræðilegum viðfangsefnum 

 tjáð sig bæði munnlega og skriflega um lausnir stærðfræðiverkefna 

 túlkað og notað einföld stærðfræðitákn 

 

Til þess að ná fram fyrrnefndum hæfniviðmiðum í stærðfræði munu eftirfarandi leiðir vera valdar: 

 

Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Afurð/námsmat 

 

 nota hugtök og táknmál  

 leysa hversdagsleg verkefni 

 valið og nýtt ólík hjálpatæki til 
stærðfræðilegra verka 

 geta kynnt niðurstöður sínar  

 

 Sjálfbærni í daglegu lífi, s.s. samgöngur, 
tímatöflur, verðmerkingar og  auglýsingar 
 
 

 

 Próf 

 Virkni í tímum 

 Heimadæmi 

 

 

 

 

 



Stærðfræði  3. bekkur 

Efnisflokkur: Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar   
 

Við lok 3. bekkjar  er gert ráð fyrir að nemandi geti: 

 unnið einn og í samvinnu að því að rannsaka, greina, túlka, setja fram tilgátur og finna lausnir á viðfangsefnum, sem tengjast samfélagi og umhverfi 

með fjölbreyttum aðferðum og kynnt niðurstöður sínar 

 tekið þátt í að þróa fjölbreyttar lausnaleiðir 

 rannsakað, sett fram á skipulegan hátt og rökrætt stærðfræðilega  

 lesið einfaldan, fræðilegan texta og notað upplýsingar, þar sem stærðfræðihugtök koma fyrir 

 flutt stuttar kynningar á eigin vinnu  

 átta sig á möguleikum stærðfræðinnar í daglegu lífi 

 

Til þess að ná fram fyrrnefndum hæfniviðmiðum í stærðfræði munu eftirfarandi leiðir vera valdar 

Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Afurð/námsmat 

 

 að  nota tungumál stærðfræðinnar til að 
ræða um leiðir og lausnir 

 geta unnið með tölur á huglægan og 
hlutbundinn hátt 

 greina hvaða aðferðir henta best hverju 
sinni 

 færa rök fyrir og útskýra aðferð sína 

 tengja stærðfræði daglegu lífi 
 
 
 
 

 

 Ýmis stærðfræðiverkefni og þrautir 

 Verkefni úr daglegu lífi 

 Stærðfræðileikir 

 Hópvinna 
 
 

 

 sjálfsmat 

 verkefnavinna 

 hópavinna 
 

 

 



Stærðfræði  3. bekkur 

Efnisflokkur: Tölur og reikningur 

 

Við lok 3. bekkjar er gert ráð fyrir að nemandi geti: 

 

 þróað hentugar aðferðir sem byggja á eigin skilningi við að reikna samlagningar- og frádráttardæmi  með hugarreikningi, vasareikni, 

tölvuforritum og skriflegum útreikningum 

 tjáð stærðir og hlutföll og reiknað með ræðum tölum 
 tekið þátt í að þróa lausnaleiðir við útreikninga með tugakerfisrithætti  
 nýtt sér samhengi og tengsl reikniaðgerðanna og notað algengar reiknireglur, s.s. víxlreglu  
 notað almenn brot við útreikninga á daglegum viðfangsefnum, 

 
Til þess að ná fram fyrrnefndum hæfniviðmiðum í stærðfræði munu eftirfarandi leiðir vera valdar: 

 
 
 
 

Leiðir að hæfniviðmiðum/kennsluaðferð Viðfangsefni/efnisval Afurð/námsmat 

 nýtt sér samhengi og tengsl reikniaðgerða 

 notað rauntölur og reiknað af öryggi með 
ræðum tölum 

 greint af öryggi samhengi milli talna í 
ólíkum talnamengjum 

 rannsakað mynstur og alhæft um þau 

 Kennslubækur 

 umræður 

 hópavinna og paravinna 

 smáforrit og vefslóðir 

 stærðfræðisögur/orðadæmi 

 vinna á fjölbreyttan hátt við lausn 
samlagninga-frádráttardæma, 
margföldunar- og deilingadæma 
 

 
 
 

 Próf 

 Verkefnavinna 

 Heimadæmi 
 

 
 



 

Stærðfræði  3. bekkur 

Efnisflokkur: Algebra 

 

Við lok 3. bekkjar er gert ráð fyrir að nemandi geti: 

 kannað, búið til og tjáð sig um reglur í talnamynstrum og öðrum mynstrum  

 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 

 fundir lausnir á jöfnum með óformlegum aðferðum og rökstutt lausnir sínar 

 notað bókstafi fyrir óþekktar stærðir í einföldum stæðum og jöfnum 

 

Til þess að ná fram fyrrnefndum hæfniviðmiðum í stærðfræði munu eftirfarandi leiðir vera valdar: 

 

Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Afurð/námsmat 

 

 færa rök fyrir og útskýra eigin tilgátur  

 útreikningar og niðurstöður 

 vinna með einföld talnamynstur 

 vinna með óþekktar stærðir 
 
 
 

 

 Kennslubók  

 Verkefni í algebru 
 
 
 

 

 Próf 

 Virkni í tímum 

 Heimadæmi 

 

 

  



Stærðfræði  3. bekkur 

Efnisflokkur: Rúmfræði og mælingar 

Við lok 3. bekkjar er gert ráð fyrir að nemandi geti: 

 áætlað og mælt ólíka mælieiginleika s.s lengd, rými, horn, flöt, þyngd, tíma og hitastig með stöðluðum og óstöðluðum mælitækjum og nota 

viðeigandi mælikvarða. 

 notað hugtök og aðferðir rúmfræðinnar til að útskýra hversdagsleg og fræðileg fyrirbrigði  

 teiknað einfaldar flatar- og þrívíddarmyndir, speglað, snúið og hliðrað flatarmyndum við rannsóknir á mynstrum sem þekja flötinn 

 rannsakað og gert tilraunir í rúmfræði með því að nota tölvur og hlutbundin gögn 

 notað hnitakerfi til að tjá og leysa rúmfræðileg verkefni 

 tengt tölur og útreikninga við flatarmyndir og þrívíða hluti 

 

Til þess að ná fram fyrrnefndum hæfniviðmiðum í stærðfræði munu eftirfarandi leiðir vera valdar: 

 

Leiðir að hæfniviðmiðum/kennsluaðferð Viðfangsefni/efnisval Afurð/námsmat 

 beita grunnreglum rúmfræði og mælinga 

 geta beitt hornareglum  

 geta beitt hnitakerfi 
 

 Flatarmáls- og rúmmálsefni kennslubókar 

 Ýmis stærðfræðiverkfæri s.s. reglustika  
vasareiknir, málbönd og mæliglös  

 

 Próf 

 Virkni í tímum 

 Heimadæmi 
 

 

 

 

 



Stærðfræði 3. bekkur 

Efnisflokkur: Tölfræði og líkindi 
 

Við lok 3. bekkjar  er gert ráð fyrir að nemandi geti: 
 framkvæmt einfaldar tölfræði rannsóknir, unnið og lesið úr niðurstöðum sínum 
 sett upp í einföld myndrit og geti útskýrt 
 sótt gögn í gagnabanka, lesið,  útskýrt og túlkað gögn og upplýsingar sem gefnar eru í töflum og myndritum 
 dregið ályktanir um líkur út frá eigin tilraunum og reikna út líkur í einföldum tilvikum 

 
 

Til þess að ná fram fyrrnefndum hæfniviðmiðum í stærðfræði munu eftirfarandi leiðir vera valdar: 

 

Leiðir að hæfniviðmiðum/kennsluaðferð Viðfangsefni/efnisval Afurð/námsmat 

 tölfræðihugtök þjálfuð  

 líkindahugtök og talningar til að reikna og 
túlka líkur á atburðum 

 

 Hugtök og líkindareikningur í kennslubók 

 Ýmis verkefni úr daglegu lífi 

 Próf 

 Virkni í tímum 

 Heimadæmi 

 

 

 


