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 Stærðfræði
 

 

Tímar á viku: 5 

 

Kennsluaðferðir og skipulag. 
 

Leiðir: Nemendur nálgast námsefnið á mismundandi hátt.  Auk hefðbundinnar innlagnar verður unnið með uppgötvunarnám, þrautalausnir og hlutbundna 

vinnu.  Stærðfræðikennslan fer ýmist fram sem einstaklings-, para- og/eða hópvinna. 

 

  

  

Hæfniviðmið     Viðfangsefni       Námsefni Námsmat 

Nemandi getur: 
 
Að geta spurt og svarað  
með stærðfræði 
 
-tekið þátt í samræðum um 
spurningar og svör sem eru 
einkennandi fyrir 
stærðfræði, 
- leyst stærðfræðiþrautir 
sem gefa tækifæri til að 

 
 
 
 
 
Safna upplýsingum, flokka þær, 
skrá og sýna gögn með 
talningarstrikum eða, í töflum 
eða súluritum.  

 
 

Sproti 3A og 3B, nemendabók og 
æfingahefti. 

Í undirdjúpunum 

-samlagning 

-frádráttur 

-margföldun 
 
 

 Kannanir eftir hvern námsþátt og lokapróf í 
janúar og maí.  
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beita innsæi, notað 
áþreifanlega hluti og eigin 
skýringamyndir, 
- sett fram, meðhöndlað og 
túlkað einföld reiknilíkön, 
talna línur, teikningar og 
mynd rit sem tengjast 
umhverfi hans og daglegu 
lífi. 
 
Að kunna að fara 
með tungumál  
og verkfæris 
stærðfræðinnar 
 
-  notað myndmál, frásögn 
og texta jafnhliða táknmáli 
stærðfræðinnar og unnið  
með innbyrðis tengsl þeirra, 
-  túlkað og notað einföld 
stærðfræðitákn, þar með 
talið tölur og aðgerðamerki 
og tengt þau við daglegt 
mál, 
-  tekið þátt í samræðum um 
stærðfræðileg verkefni, 
-  notað hentug verkfæri, 
þar með talin hlutbundin 
gögn, reiknirit, talnalínu, 
vasareikna og tölvur, til 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hugtök og táknmál úr 
stærðfræði og hentug verkfæri, 
þar með talin hlutbundin gögn 
s.s. kubba, talnalínu, mælitæki 
og vasareikna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Við stefnum á margföldun, Við stefnum á 
deilingu. 

Ýmis ljósrituð hefti ásamt öðru aðlöguðu 
námsefni. 
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rannsókna á 
stærðfræðilegum 
viðfangsefnum.  
 
 
 
 
 
Vinnubrögð og beiting 
stærðfræðinnar  

 
- tekið þátt í að þróa   
fjölbreyttar lausnaleiðir, með 
því m.a. að nota hlutbundin 
gögn og teikningar,  
- kannað og rannsakað með 
því að setja fram tilgátur og 
gera tilraunir með 
áþreifanlegum gögnum, 

-lesið og rætt um 
einfaldarupplýsingar, þar 
sem stærðfræðihugtök eru 
notuð, 
-undirbúið og flutt stuttar 
kynningar á eigin vinnu með 
stærðfræði, 
-unnið í samvinnu við aðra 
að lausnum 
stærðfræðiverkefna, þar 
sem byggt er á hugmyndum 

 

 

Talnaraðir, sætisgildi.  

Einingar, tugir og hundruð. 

Gildi seðla og mynta.  

Peningar í tengslum við kaup og 
sölu.  

Námundun.  

Slumpreikningur. 
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nemenda, 
-notað stærðfræði til að 
finna lausnir á verkefnum 
sem takast þarf á við í 
daglegu lífi og gerir sér grein 
fyrir verðgildi peninga, 
-borið skynbragð á hvaða 
möguleikar og takmörk 
stærðfræðinnar eru til að 
lýsa veruleikanum.  
 
Tölur og reikningur 
 
-notað náttúrlegar tölur, 
raðað þeim og borið saman, 
- notað tugakerfisrithátt, 
- reiknað með náttúrlegum 
tölum á hlutbundinn og 
óhlutbundinn hátt, 
-tekið þátt í að þróa 
hentugar aðferðir sem 
byggja á  eigin skilningi við 
að reikna   samlagningar-, 
frádráttar-, margföldunar- 
og deilingardæmi,  
- leyst viðfangsefni sem 
sprottin eru úr daglegu lífi 
og umhverfi, með 
hugarreikningi, vasareikni, 
tölvuforritum og skriflegum 

 

Samlagning og frádráttur. 
Skipting talna eftir sætum í 
eininga, tugi og hundruð. 
Talnaskilningur.  
Samlagning og frádráttur 
uppsettra dæma.  

Margföldun sem endurtekin 
samlagning.  

Margföldun með hoppum á 
talnalínu.  

Að skipta jafn við aðstæður í 
daglegu lífi.  

Deiling sem jöfn skipting.  

Deiling sem endurtekin 
frádráttur. 

 

 

Finna óþekktan lið.  

Kynnast bókstafnum x sem tákn 
um óþekkta tölu.  

Að skrá tölur eftir ákveðnni 
reglu. 

Talnarunur. 
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útreikningum. 
 
Algebra 
 

-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. 
 
Rúmfræði og mælingar 
- notað hugtök úr rúmfræði, 
s.s. um form, stærðir og 
staðsetningu til að tala um 
hluti og fyrirbrigði í daglegu 
lífi og umhverfi sínu, 
- gert óformlegar rann sóknir 
á tví- og þrívíðum formum, 
teiknað skýringarmyndir af 
þeim og hlutum í umhverfi 
sínu, 
- unnið með mælikvarða og 
lögun, 
-áætlað og mælt ólíka 
mælieiginleika, s.s. lengd, flöt, 
rými, þyngd, tíma og hitastig 
með óstöðluðum og 
stöðluðum mælitækjum og 

Horn í hinu hversdagslega 
umhverfi.  

Horn í marghyrningum.  

Rétthyrndir þríhyrningar. 

Ílangir réthyrningar og 
ferningar.  

Samsíða strik og línur.  

Þyngd og lengd.  

Að breyta sentimetra í  metra og 
öfugt.  

Þúsundvinir.  

Raða tölum eftir stærð. 

Að lesa af klukku og skrá tímann.  

Að bæta við mínútum og 
klukkutíma. 

Samhverf mynstur og 
spegilásar.  
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notað viðeigandi mælikvarða 
-speglað og hliðrað 
flatarmyndum við rannsóknir 
á  mynstrum sem þekja 
flötinn. 
 
 
 
 
 
Tölfræði og líkindi 
 
-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, 
 

Flokkun og talning. 
Súlurit. 

Að undirbúa og gera eigin 
kannanir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunnþættir menntunar. 
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Grunnþáttur Áhersluþættir grunnþátta menntunar 

Læsi: Nemendur þekki algeng stærðfræðihugtök og tákn fyrir þau, s.s. meira en, minna en, jafnt og, samlagningu, frádrátt, 

margföldun og deilingu og geti lesið og skrifað texta þar sem þau koma fyrir. Nemendur hafi skilning á verðgildi peninga.  

Sjálfbærni: Nemendur læra að skilja umhverfið sitt út frá forsendum stærðfræðinnar sbr. peningar, fjarlægðir, hlutföll og geta 

heimfært stærðfræðina upp á daglegt líf. Safnað og unnið úr gögnum, miðlað upplýsingum um þau m.a. með töflum og 

myndritum. 

Heilbrigði og velferð: Nemendur fá tækifærti til þess að vinna á sínum hraða verkefni við hæfi og efla með því sjálfsmynd sína. Áttað sig á 

möguleikum og takmörkunum stærðfræðinnar til að lýsa veruleikanum. 

Lýðræði og mannréttindi: Nemendur læra að taka meiri ábyrgð á eigin námi og hafa val um ákveðna námsþætti og efnistök. 

Jafnrétti: Nemendur vinna saman í hópum og læra að virða skoðanir og sjónarmið annara. 

Sköpun: Nemendur vinna ýmis verkefni þar sem sköpun er fyrirrúmi s.s. búa til ýmis stærðfræðiform. 

 

 

 
  

  

   


