
Birt með fyrirvara um breytingar 
 

Foldaskóli 2022-2023  -  3. bekkur 
Námsáætlun – stærðfræði 

 
Kennarar: Svanfríður Ingjaldsdóttir og Tinna Arnardóttir  
Námsefni: Sproti 3 A og 3B nemendabók, 3A og 3B æfingabók, Könnum kortin, Stærðfræði spæjarar 1 og 2, efni af veraldarvef, Viltu 
reyna,  Undirdjúpin (samlagning, frádráttur og margföldun). 
Nám og kennsla: Innlagnir, einstaklings-, para og hópavinna. Stundum samþættum við aðrar greinar við stærðfræðina en það fer eftir 
verkefnum hverju sinni. 
Námsmat: Í Foldaskóla er leitast við að námsmat sé leiðbeinandi og nái utan um fjölbreytta hæfni nemenda. Unnið er út frá hæfniviðmiðum 
Aðalnámskrár grunnskóla (2011). Í náms- og kennsluáætlunum kemur fram hvaða hæfniviðmið liggja til grundvallar hverri námsgrein. Í 
Mentor er hægt að fylgjast með framvindu námsins. Hæfniviðmið eru lögð til grundvallar hverju verkefni/prófi. Kennari metur á faglegan hátt 
hæfni nemanda á hverju hæfniviðmiði fyrir sig og skráir í Mentor. Við lok skólaárs er gefið námsmat sem endurspeglar þá hæfni sem nemandi 
býr yfir. Nýjasta matið vegur þyngst en horft er til fyrra mats ef miklar sveiflur verða og ræður þá einföld sjóngreining kennara. Hafa ber í 
huga að hæfniviðmið geta haft mismikið vægi. 
 
Nemendur á yngsta stigi í Foldaskóla fá árangur sinn metinn með fjórum táknum: framúrskarandi hæfni, hæfni náð, þarfnast þjálfunar,     
hæfni ekki náð. 
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Haustönn - vorönn 

Hæfniviðmið Lotur - viðfangsefni Leiðir að markmiðum 

Að geta spurt og svarað með stærðfræði  
 -að nemendur geti:   

• rætt um stærðfræði og útskýrt hugsun sína fyrir 
öðrum og leyst ýmsar stærðfræðiþrautir með 
áþreifanlegum hlutum.  

 
Að kunna að fara með tungumál og verkfræði 
stærðfræðinnar 
-að nemendur geti: 

• notað myndmál, frásögn og texta jafnhliða táknmáli 
stærðfræðinnar og unnið með innbyrðis tengsl 
þeirra 

• túlkað og notað einföld stærðfræðitákn, þar með 
talið tölur og aðgerðarmerki og tengt við daglegt 
mál 

• tekið þátt í samræðum um stærðfræðileg verkefni 

• notað hentug verkfæri, þar með talin hlutbundin 
gögn, reiknirit, talnalínu, vasareikna og tölvur til 
rannsókna á stærðfræðilegum viðfangsefnum 

 
Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar 
-að nemendur geti:   

• unnið einir og í samvinnu við aðra að lausn verkefna 
og geti nýtt sér aðferðir stærðfræði í daglegu lífi 

 
Algebra 
-að nemendur geti:  

• fundið lausnir á einföldum jöfnum og búið til og tjáð 
sig um mynstur og reglur 

 

Efnisþættir: 
- talnaskilningur og talnamynstur 
- tölurnar frá 0-1000  
- eining, tugur, hundrað og þúsund 
- samlagning og frádráttur 
- margföldun og deiling 
- námundun og almenn brot  
- rúmfræði 
- flatarmál og ummál 
- hringur, þríhyrningur, píramídi, 

rétthyrningur, ferningur, teningur 
ferstrendingur, sívalningur, kúla  

- gleitt- hvasst- og rétt horn  
- klukkan (heilir og hálfir tímar- 

korter, mínútur), tímatal (mín., 
klst., sólarhringur)  

- hitamælingar 
- hnit, súlurit, töflur, mælingar 

(cm, m/þyngd, gr. og kg) 
- speglun (spegilás, samhverfa), 
- mynstur, 
- orðadæmi/þrautalausnir. 
 

Leitast er við að virkja nemendur til 
umræðna um viðfangsefnið hverju sinni. Að 
því loknu vinna nemendur ýmist 
einstaklingslega, í samvinnu með öðrum, á 
stöðvum eða í útikennslu. 
Nemendur vinna hlutbundið með 
námsgögn stærðfræðinnar t.d. kubba, 
talnagrindur, kennslupeninga, málbönd og 
reglustikur og fara í spil og leiki.  
Mikilvægt er að nemendur hafi góðan 
aðgang að öllum kennslutækjum. Þegar því 
verður við komið kynna nemendur 
niðurstöður sínar munnlega, skriflega og 
myndrænt. 
Nemendur vinna að sömu viðfangsefnum 
en komið er á móts við ólíkar þarfir þeirra 
með mismunandi útfærslu. 
 
Námsmat:  
Símat, leiðsagnamat og kannanir úr 
ákveðnum námsþáttum. Kaflapróf úr 
Sprota 3A og 3B nemendabókum. 
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Tölur og reikningur 
-að nemendur geti:  

• notað tugkerfisrithátt 

• notað hentugar reikniaðferðir svo sem samlagningu, 
frádrátt, margföldun og kynnist deilingu 

• kynnast einnig ýmsum hugtökum tengdum 
talnaskilningi 

• leyst viðfangsefni sem sprottin eru úr daglegu lífi og 
umhverfi, með hugarreikningi, vasareikni, 
tölvuforritum og skriflegum útreikningum 

 
Rúmfræði og mælingar 
-að nemendur geti:  

• notað hugtök úr rúmfræði s.s. um form, stærðir og 
staðsetningu til að tala um hluti og fyrirbrigði í 
daglegu lífi 

• unnið með ýmsar mælieiningar svo sem 
tímamælingar þyngdar- og lengdarmælingar 

 
Tölfræði og líkindi 
-að nemendur geti:  

• 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 um gagnasöfnun og myndrit, 
bæði eigin og annarra 

• lesið úr og skráð í einföld súlurit 
 

 
Inntak námsefnis, bækur og gögn:  
- Sproti 3a nemenda- og æfingabók 
- Sproti 3b nemenda- og 

æfingabók  
- Undirdjúpin (samlagning, 

frádráttur, margföldun og deiling) 
- Stærðfræði spæjarar 2  
- ,,Margföld vandræði“ lesbók um 

margföldun í stærðfræði með 
verkefnum 

- ,,Allir vinna“ lesbók með 
stærðfræðiívafi og verkefnum í 
deilingu. 

- Viltu reyna 
- efni af vef 
- spil og leikir 

 
 
 

 
 
 
 


