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 Stærðfræði
 

 

Tímar á viku: 5 

 

Kennsluaðferðir og skipulag. 
 

Leiðir:  Nemendur eru í stærðfræði á skólaárinu. 

Innlagnir, sýnikennsla, verklegar æfingar, einstaklingsvinna, samvinna, sköpun og persónulegar útfærslur. 

  

  

Hæfniviðmið     Viðfangsefni       Námsefni Námsmat 

Nemendur geta: 
Að geta spurt og svarað með stærðfræði 

- leyst stærðfræðiþrautir sem gefa tækifæri til að 
beita innsæi, notað áþreifanlega hluti og eigin 
skýringamyndir,  

Að kunna að fara með tungumál og verkfæri 
stærðfræðinnar 

- 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.  

Flokkun 
Talning 
Form og mynstur 
Tölurnar 1-3 
Tölurnar 4-6 
Tölurnar 7-10 
Mælingar 
Plús og mínus 
Tölurnar 0-20 
Form og myndir 

Sproti 1a og Sproti 1b 
nemendabók og æfingahefti. 
Þrautalausnir 
Ýmis verkefnablöð 
Spjaldtölvur 

Símat og kannanir í lok árs. Námsmat birtist á 
Mentor. 
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Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar 
- tekið þátt í að þróa fjölbreyttar lausnaleiðir, 

með því m.a. að nota hlutbundin gögn og 
teikningar,  

- notað stærðfræði til að finna lausnir á 
verkefnum sem takast þarf á við í daglegu lífi og 
gerir sér grein fyrir verðgildi peninga, 

Tölur og reikningur 
- notað náttúrlegar tölur, raðað þeim og borið 

saman,  
- 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, 

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, 

- unnið með mælikvarða og lögun, 
Tölfræði og líkindi 

- safnað gögnum í umhverfi sínu og um eigið 
áhugasvið, 
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Grunnþættir menntunar. 
 

 
  

Grunnþáttur Áhersluþættir grunnþátta menntunar 

Læsi: 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: Fái tækifæri til þess að vinna á sínum hraða verkefni við hæfi og efla með því sjálfsmynd sína. 

Átti sig á möguleikum og takmörkunum stærðfræðinnar til að lýsa veruleikanum 

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

Jafnrétti: Vinni saman í hópum og læra að virða skoðanir og sjónarmið annarra.  

Sköpun: Vinni ýmis verkefni þar sem sköpun er höfð í fyrirrúmi s.s. búa til ýmis stærðfræðiform. 
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