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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, ígrunda ólíkar aðferðir og líkön sem nýtast við lausnir þeirra og leggja mat á 

niðurstöður.  

 

Verkefni stærðfræðinnar eru að finna, skapa, tjá og útskýra hvers kyns regluleika, lögmál, 

kerfi og mynstur. Hæfni í stærðfræði felur m.a. í sér að geta tjáð sig með stærðfræði, 

útskýrt hugsun sína um hana fyrir öðrum, rökrætt um lausnarleiðir og sannreynt lausnir 

sínar og annarra. Til að öðlast þessa hæfni þurfa nemendur að þróa með sér jákvætt 

viðhorf til stærðfræði, trú á eigin getu og rækta með sér það viðhorf að stærðfræði sé 

skynsamleg og nytsamleg. 

(úr Aðalnámskrá grunnskóla 2013, bls. 208-210) 

 

 



Kennarar:  

Daggrós Stefánsdóttir og Halla Karlsdóttir 

Námsefni:  

Sproti 3a nemendabók og æfingahefti, Sporti 3b nemendabók og æfingahefti.  

Ítarefni:  

Hlutbundinn vinna á svæðum, Við stefnum á margföldun, Í undirdjúpunum, ýmis ljósrit. 

Kennsluaðferðir:  

Innlögn kennara, umræður, samvinna, einstaklingsvinna, spil, námsleikir og svæðavinna. Í 

tímum er lögð áhersla á vönduð vinnubrögð og umræður um stærðfræðileg verkefni. Farið 

er yfir markmið hvers námsþáttar og  helstu hugtök sem unnið verður með. Námsmat er í 

formi símats úr hverjum námsþætti. 

 

Kennslustundir:  

U.þ.b. 5 klukkustundir á viku 

Hjálpargögn fyrir nemendur:  

Reiknivél, reglustika, talnagrind, kennslupeningar, kubbar og margt fleira. 

 

 

 Tölfræði 



Viðfangsefni  

 

Tölfræði  
Samlagning - Þriggja stafa tölur 
Frádráttur 

 Mælingar 

 Tími 

 Rúmfræði 

 

Margföldun 
Deiling 

 Samhverfa 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar 

 

 

Kennsluáætlun  

Tímabil 

 

Viðfangsefni Námsefni Námsmat Skólanámsskrá 

 

Tölfræði 

 

- talning 

- súlurit 

- flokkun 

 

Sproti 3a   

M&M súlurit 

Könnun í Sprota 3a   

M&M súlurit – verkefni og 

vinnubrögð.  

-Getur unnið með mælikvarða og lögun 

-Getur búið til súlurit sem tengist umhverfinu og 

daglegu lífi.  

 

Deiling 

 

 

 

 

- skipta jafnt a milli 

- skipta í lið 

 

Sproti 3a 

Deilingarsaga – tveir 

og tveir saman, vinna 

saman og kynna fyrir 

bekknum.  

 

Könnun í Sprota 3a 

Saga – samvinna og kynning 

 

 

-Getur reiknað einföld deilingardæmi 

- Getur tekið þátt í samræðum um stærðfræðilega 

verkefni.  

 

 

 

Samlagning 

Frádráttur 

Þriggja stafa tölur 

 

- þriggja stafa tölur 

- Eining, tugur, hundrað 

- Vasareiknir 

- Samlagning og frádráttur 

á striki 

- Leggja saman og geyma 

Sproti 3a  

Sproti 3b 

Hlutbundin vinna:        

4 stöðvar- Spilastöð, 

eplastöð, HTE 

verkefni, spil og seðlar.  

Vasareikningshefti 

Könnun í Sprota 3a 

Könnun í Sprota 3b 

-Getur notað hentug verkfæri t.d. talnalínu og  

vasareikna. 

-Getur notað náttúrlegar tölur, raðað þeim og borið 

saman 

-Getur notað tugakerfisrithátt 

-Getur reiknað með náttúrlegum tölum á 

hlutbundinn og óhlutbundinn hátt 

-Getur reiknað samlagningardæmi 

-Getur reiknað frádráttardæmi 



- Draga frá og taka til láns 

 

 

 

Margföldun 1 

 

- 1-6 sinnum taflan Sporti 3a 

- Við stefnum á 

margföldun 

-æfingahefti til að æfa 

sig heima. 

Könnun verður tekin eftir seinna 

námskeið á vorönn. 

Símat: nemendur læra 

margföldunnartöflur heima og 

kennari hlíðir yfir.  

-Getur reiknað margföldunardæmi 

 

Tími 

 

- heill tími 

- hálftími 

- korter 

 

Sproti 3a   

 

Könnun Sproti 3a -Getur áætlað og mælt tíma og notað viðeigandi 

mælikvarða 

-Þekkir heila tímann, hálfa tímann og korter á 

klukku.  

Rúmfræði 

 

- tvívíð form  

- þrívíð form 

- fletir og hyrningar 

- flatarmál 

- horn 

- Samsíða 

Sproti 3a og 3b 

Myndband: 

stærðfræðistofan 

 

Könnun í Sproti 3a og 3b -Getur notað hugtök úr rúmfræði, s.s. um form, 

stærðir og horn. 

-Getur áætlað og mælt flöt og rými og notað 

viðeigandi mælikvarða 

 

Samhverfa 

 

- Spegilás 

- Samhverfa 

Sproti 3a  

 

Könnun í Sproti 3a -Getur speglað flatarmyndum. 

-Getur hliðrað flatarmyndum 



Kaup og sala 

 

- Peningar 

- Námundun 

Sproti 3b  

Búðarleikur – Nettó.is 

– innkaupalisti + 

kennslupeningar 

 

Könnun úr Sproti 3b -Getur notað stærðfræði til að leysa verkefni úr 

daglegu lífi – námundun.  

-Áttað sig á verðgildi peninga 

-Getur leyst stærðfræðaverkefni úr daglegu lífi og 

umhverfi með t.d. vasareikni 

Talnaveiðar 

 

- óþekktar stærðir 

- lesdæmi 

- leynileg skilaboð 

- talnamynstur 

- Sproti 3b  

 

Sproti 3b   --Getur fundið óþekkta stærð með ýmsum 

aðferðum og hjálpargögnum og útskýrt aðferðina 

-Getur kannað, búið til og tjáð sig um reglur í 

talnamynstrum og öðrum mynstrum. 

Þrautalausnir 

 

- orðadæmi  

- samvinnuverkefni 

Húrrahefti 

Svæði 

Hlutbundin vinna 

Kynningar á verkefnum 

Skilaverkefni 

Sjálfsmat 

-Getur tekið þátt í samræðum um stærðfræði 

-Getur leyst stærðfræðiþrautir sem hæfa mínum 

aldri, notað stærðfræðigögn og eigin 

skýringamyndir. 

-Getur talað um stærðfræðiverkefni sem tengjast 

eigin reynslu, útskýrt aðferðir sem eru notaðar til 

að leysa þau og lært af aðferðum annarra. 

-Getur reiknað orðadæmi og búið til dæmi út frá 

myndum. 

-Getur notað einföld stærðfræðitákn t.d. tölur og 

aðgerðamerki og tengt við daglegt mál. 

-Getur tekið þátt í samræðum um stærðfræðileg 

verkefni 

-Getur unnið með öðrum í að finna ýmsar lausnir 

með því að nota hjálpargögn og teikningar. 

-Getur lesið og talað um einfaldar upplýsingar, þar 

sem stærðfræðihugtök eru notuð. 

-Getur áttað sig á hvar og hvenær stærðfræði er 

nothæf í lífi okkar. 



Almenn brot 

 

- helmingur, einn þriðji, 

fjórði, fimmti 

 

Sproti 3b – 

 

Könnun úr Sprota 3b - Getur sýnt hvernig einföld brot og hlutföll eru 

notuð í daglegu lífi. 

 

 

Margföldun 2 

 

1-10 sinnum taflan Sporti 3b  

-Við stefnum á 

margföldun 

-æfingahefti til að æfa 

sig heima. 

 

Könnun úr Sprota 3a og 3b 

 

Símat: nemendur læra 

margföldunnartöflur heima og 

kennari hlíðir yfir. 

- Getur reiknað margföldunardæmi 

 

 

 

Mælingar 

 

- mæla með reglustiku 

- raða í röð 

- meter+sentimeter 

- málband 

- talnalínur 

- þyngd 

 

Sproti 3a   

 

Sproti 3a N Próf blaðsíðu 56-57 

 

-Getur unnið með mælikvarða og þyngd.  

-Getur áætlað og mælt lengd og flöt 

--Getur borið saman niðurstöður mismunandi 

mælinga og túlkað niðurstöður sínar 

Rúðunet –  

Hnitakerfi 

 

- fjársjóðsleit 

- hnitakerfi 

Sporti 3b  

 

Könnun úr Sprota 3b - Getur búið til og notað talnalínu og teikningar 

sem tengist umhverfinu og daglegu lífi. 

- Getur talið, flokkað og skráð, lesið úr 

niðurstöðum sínum og sett upp í einföld myndrit 

15. Reikningur  

Upprifjun 

- Búðarleikur  

- Leggja saman 

- Deiling 

- Margföldun 

Sproti 3b  

 

 Búið að meta markmið í öðrum þemum.  

 

 
 



Markmið úr aðalnámskrá 
 
Að geta spurt og svarað með stærðfræði 
Getur tekið þátt í samræðum um stærðfræði 

Getur leyst stærðfræðiþrautir sem hæfa aldri, notað stærðfræðigögn og eigin skýringamyndir. 

Getur búið til og notað talnalínu og teikningar sem tengist umhverfinu og daglegu lífi.  

Getur búið til súlurit úr upplýsingum sem tengjast umhverfinu og daglegu lífi 

Getur talað um stærðfræðiverkefni sem tengjast eigin reynslu, útskýrt aðferðir sem eru notaðar til að leysa þau og lært af aðferðum 
annarra.  

 

Að kunna að fara með tungumál og verkfæri stærðfræðinnar 
Getur reiknað orðadæmi og búið til dæmi út frá myndum. 

Getur notað einföld stærðfræðitákn t.d. tölur og aðgerðamerki og tengt við daglegt mál. 

Getur tekið þátt í samræðum um stærðfræðileg verkefni 

Getur notað hentug verkfæri, t.d. reiknirit, talnalínu, vasareikna og tölvur 

 

Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar 
Getur unnið með öðrum í að finna ýmsar lausnir með því að nota hjálpargögn og teikningar. 

Getur kannað og rannsakað með því að setja fram hugmyndir af réttu svari og gert tilraunir með ýmsum hlutum. 

Getur lesið og talað um einfaldar upplýsingar, þar sem stærðfræðihugtök eru notuð. 

Getur notað stærðfræði til að leysa verkefni úr daglegu lífi  

Getur áttað sig á verðgildi peninga. 



Getur áttað sig á hvar og hvenær stærðfræði er nothæf í lífi okkar. 

 

Tölur og reikningur 
Getur notað náttúrlegar tölur, raðað þeim og borið saman 

Getur notað tugakerfisrithátt 
Getur reiknað með náttúrulegum tölum á hlutbundinn og óhlutbundinn hátt 

Getur reiknað samlagningardæmi 

Getur reiknað frádráttardæmi 

Getur reiknað einföld margföldunardæmi 

Getur reiknað einföld deilingardæmi. 

Getur leyst stærðfræðaverkefni úr daglegu lífi og umhverfi, með hugarreikningi, vasareikni og skriflegum útreikningum. 

Getur sýnt hvernig einföld almenn 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 

Getur fundið óþekkta stærð með ýmsum aðferðum og hjálpargögnum og útskýrt aðferðina 

 
Rúmfræði og mælingar 
 
Getur notað hugtök úr rúmfræði, s.s. um form, stærðir og staðsetningu. 

Getur gert óformlegar rannsóknir á mismunandi formum, teiknað skýringarmyndir af þeim og hlutum í umhverfinu. 



Getur unnið með mælikvarða og lögun 
Getur áætlað og mælt lengd 

Getur áætlað og mælt flöt og rými 

Getur áætlað og mælt tíma og notað viðeigandi mælikvarða. 

Þekkir heila tímann, hálfa tímann og korter á klukku.  

Getur speglað flatarmyndum 

Getur hliðrað flatarmyndum  

Getur borið saman niðurstöður mismunandi mælinga og túlkað niðurstöður sínar 

 

Tölfræði og líkindi 
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 gagnasöfnun og myndrit, bæði eigin og annarra 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


