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Tímabil  Hæfniviðmið Leiðir Námsmat 

Allur veturinn 
 

Allur veturinn 

  

Ágúst – september 

 

 Hvað hæfiviðmið ætla ég að vinna að 

á tímabilinu: 

● Nemandi getur notað og skilið hugtök 

stærðfræðinnar samkvæmt námsefni 

3. bekkjar. 

● Nemandi getur tjáð 

stærðfræðihugsun sína með eigin 

orðum. 

● Nemandi geti lesið og skilið 

stærðfræðiverkefni eins og þau koma 

fyrir í orðadæmum og 

textaverkefnum sem koma fyrir í 

námsefni árgangs.   

● Nemandi getur lesið hin 

stærðfræðilegu tákn, tölustafina og 

vita hvernig þeir eru settir saman til 

að tákna tveggja og þriggja stafa tölur 

og táknin +,-, •, : og =.   

● Nemandi getur unnið sjálfstætt og 

með öðrum. 

● Nemandi getur leyst samlagningar og 

frádráttardæmi með þriggja stafa 

tölum á mismunandi vegu.  

● Nemandi getur skipt þriggja stafa tölu 

upp eftir sætum í hundruð, tugi og 

einingar.   

● Nemandi getur lesið, skrifað og borið 

saman tölur upp í 1000 ásamt því að 

geta táknað slíkar tölur með 

peningum.   

Hvaða leiðir ætla ég að fara til að 
þjálfa hæfniviðmið á tímabilinu? 

● Unnið verður í Sprota 3a og 3b 

nemendabók og æfingahefti. 

●  Ýmis auka verkefni eftir þörfum. 

●  Hópainnlögn 

●  Einstaklingsinnlöng 

●  Einstaklingskennsla 

●  Jafningjakennsla 

●  Sjálfstæð vinna 

●  Hópavinna 

●  Útikennsla 

● Stærðfræðispæjarar 

 

 

Hvernig ætla ég að meta nemendur? 
 
 

● Einstaklingsbundin leiðsögn og yfirferð að 
loknum verkefnum - verkefni og árangur 
rædd í hópnum með vaxandi hugarfar sem 
leiðarstef. 

 
● Farið yfir frammistöðu og  árangur á 

samtalsdögum með foreldrum. 
 

● Hópverkefni 

● Kaflapróf 

 
● Leiðsagnarmat 
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● Nemandi getur haldið áfram með 

talnamynstur/talnarunur sem ýmist 

fara stækkandi eða minnkandi. 

● Nemandi skilji jöfnunarmerkið sem 

tákn fyrir að tvær stæður séu jafn 

stórar.  

● Nemandi getur farið með 2x, 

3x,4x,5x,6x og 10x töfluna og geta 

notað þær í einföldum margfölunar 

og deilingardæmum úr daglegu lífi.  

● Nemandi getur flokkað algengustu 

tví- og þrívíð form með hliðsjón af 

rúmfræðilegum eiginleikum og eða 

einkennum þeirra.   

● Nemandi getur borið kennsl á, búið 

til, lýst og haldið áfram með einföld 

rúmfræði mynstur.  

● Nemandi kunni á klukku og geti skrá 

tíma setningar bæði á hefðbundinn 

og stafrænan hátt og kunna að reikna 

út tímann á milli einfaldra 

tímasetninga.  

● Nemandi getur þekkt rétt horn, hvöss 

horn og gleið horn.  

● Nemandi getur lýst staðsetningu 

punkts í rúðuneti með tilvísun í 

staðsetningu annars punkts.   

● Nemandi getur þekkt og geta notað 

speglun og samhverfu.    

● Nemandi getur áætlað, mælt og borið 

saman lengd, þyngd, flatarmál og 

rúmmál.Nemandi getur safnað saman 
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og flokkað einföld gögn í viðeigandi 

flokka.   

● Nemandi getur sett upplýsingar fram 

í töflu og lesið úr töflum og einföldum 

súluritum.  

 

 

 

Námsgrein/námssvið _______________________________________Kennari/kennarar_________________________________________ 


