
     
 

Árgangur:   10. bekkur   Tímafjöldi:   6 kest. á viku  

 

Kennarar: Jón Valur Frostason, Margrét Guðbrandsdóttir og Númi Arnarson 

 

Námsefni: 

   Almenn stærðfræði 3 

   Átta – tíu 3, 5 og 6 

Vinkill 

Leikni 

aukadæmi og gömul samræmd próf 

 

Námsmat:  

Kaflapróf úr hverjum námsþætti 25% 

Skiladæmi, virkni og vinna í kennslustundum 20% 

Miðsvetrarpróf 20% 

Vorpróf 35% 

 
Kennslufyrirkomulag:  Nemendur fá innlögn á nýjum námsþáttum í kennslustundum, vinna verkefni sem þau ljúka við heima. Skiladæmi verða 

úr völdum námsþáttum. Upprifjun fyrir próf. 

 

Lykilhæfni: 

Stærðfræði kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla:  

Tjáning og miðlun - Skapandi og gagnrýna hugsun - Sjálfstæði og samvinnu - Nýtingu miðla og upplýsinga - Ábyrgð og mat á eigin námi. 

Stöðugt er reynt að beita fjölbreyttum kennslu-, mats- og námsaðferðum svo þessi markmið náist.  

 

Grunnþættir:  

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex:  

Læsi – Sjálfbærni - Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti - Heilbrigði og velferð - Sköpun. 

Í stærðfræði er unnið með alla þessa þætti þó mismikið sé eftir árgöngum.  

 

Kennsluáætlun 

Fag: Stærðfræði   
 



 

Haustönn 
 

Hæfniviðmið 

 tjáð sig um stærðfræðileg efni 

og um veruleikann með 

tungumáli stærðfræðinnar, 

útskýrt hugsun sína um hana 

fyrir öðrum 
 sett upp, túlkað og gagnrýnt 

stærðfræðilegt líkan af 

raunverulegum aðstæðum. Það 

getur m.a. falið í sér reikning, 

teikningar, myndrit, jöfnur og 

föll 
 sett fram og notað mismunandi 

framsetningu sama fyrirbæris, 

hvort sem um er að ræða 

hlutbundna, myndræna, 

munnlega eða algebrulega 

framsetningu eða með töflu og 

grafi 

 notað hugtök og táknmál 

stærðfræðinnar til að setja fram, 

tákna og leysa hversdagsleg og 

fræðileg vandamál, rætt um 

lausnir og nýtt margvísleg 

hjálpartæki til stærðfræðilegra 

verka, þar með talin tölvutækni 
 undirbúið og flutt munnlegar 

kynningar og skrifað texta um 

eigin vinnu með stærðfræði, 

m.a. með því að nota 

upplýsingatækni,  

Efnisþættir Námsgögn/námsmat 2015-2016 
Tími: ágúst-september 

Líkindareikningur 
Rúmfræði  
Rökfræði og mengi 
Tölur og talnafræði 
Ferningsrætur 
Upprifjun á efni 9. bekkjar 

 Föstudag 24. ágúst skólasetning  
 
Mán. 21.-miðvikud. 23. sept.  - 
samræmd próf hjá 10. bekk 
 
Mánudagur 28. sept. skipulagsd 

Tími: október 
Rúmfræði 
Regla Pýþagórasar 
Strendingar, sívalningar, kúlur, 
pýramídara og keilur 

Skiladæmi úr 1. og 2. kafla 
Kaflapróf úr 1. og 2. kafla 
Ljósmyndaverkefni – form í 
umhverfinu 
 

Fimmtud. 6 okt. foreldradagur 
 
Mánud. 19- þri. 20. okt.  vetrarfrí 

Tími: nóvember 
Fjármálafræðsla 
Veldi, forliðir og marliður 

Skiladæmi úr 3. kafla  
Kaflapróf úr 3. kafla 
 

2.-6. nóv. – vinavika 
 
Föstud. 20. nóv. skipulagsdagur 

 
Tími: desember 

Marliður 
Bogareglan 
Samokareglan, ferningsreglan 

  Mánud. 7. des. – námsmat 
Þriðjud. 8. des. - námsmat 
Föstudagur 18. des. er síðasti dagur 
fyrir jólafrí – Litlu jólin  



 lesið stærðfræðilegan texta, 

skilið og tekið afstöðu til 

upplýsinga sem settar eru fram á 

táknmáli stærðfræðinnar. 

 

Vorönn 

Hæfniviðmið 
 Notað rauntölur og reiknað með 

ræðum tölum, greint samhengi 

milli talna í ólíkum 

talnamengjum.   

 leyst jöfnur og einfaldar ójöfnur, 

leyst saman jöfnur með fleiri en 

einni óþekktri stærð,  

 ákvarðað lausnir á jöfnum og 

jöfnuhneppum með myndritum 

og lýst sambandi breytistærða 

með föllum.  

 notað undirstöðuhugtök 

rúmfræðinnar, nýtt einslögun, 

hornareglur og hnitakerfi til að 

teikna og greina rúmfræðilega 

hluti, sett fram einföld 

rúmfræðileg rök, mælt og 

reiknað lengd, flöt og rými 

 notað mælikvarða og unnið með 

einslaga form, útskýrt setningu 

Pýþagórasar og reglu um 

hornasummu í marghyrningi og 

beitt henni í margvíslegu 

samhengi. Einnig gert 

rannsóknir á rétthyrndum 

þríhyrningum og reiknað 

hliðarlengdir og horn út frá 

þekktum eiginleikum,  

Efnisþættir Námsgögn/námsmat  
Tími: janúar 

Ferningsreglan 
Stæður 
Þáttun og ræðar stæður 
Margföldun og deiling 
Upprifjun f. próf 

Skiladæmi úr stæðum. 
Miðsvetrarpróf 

Mánud. 4. jan., skipulagsdagur 
 

Tími: febrúar 
Jöfnur 
Nefnarar 
annars stigs 
Jöfnuhneppi 
Teikninlausnir 

  
 

Þriðjudagur 2. feb. foreldradagur 
  
Miðvikud. 10. feb. öskudagur 
 
Miðvikud. 24. feb. skipulagsdagur  
Fimmtud. 25. feb. vetrarfrí 
Föstudag 26. feb. vetrarfrí 
29. febrúar Laugar (9. bekkur) 

Tími: mars 
Samlagningar- og innsetningaðferðir 

Skiladæmi úr jöfnum 
Próf úr 6. kafla 

1.-4. mars Laugar (9. bekkur) 
21.-28. mars  páskafrí 
 

Tími: apríl 
Horn og þríhyrningar 
Jafnaarma þríhyrningar 
Toppþríhyrningsreglan 
 

Kaflapróf 7. kafli 
Útikennsla 
 

Fimmtud. 14. apríl þemadagur 
Föstud. 15. apríl þemadagur 
Fimmtud. 21. apríl  - 
Sumardagurinn fyrsti  

Tími: maí 
Farið í samræmd próf  
Upprifjun 

 Föstudagur 5. maí uppstig.dagur 
Mánud. 16. maí – annar í hvítas. 
Þriðjud. 17. maí - skipulagsdagur 
Fimmtudag 23. maí vorpróf  
Föstudag 24. maí    vorpróf 
 



 mælt ummál, flöt og rými, 

reiknað stærð þeirra og útskýrt 

hvað felst í mælihugtakinu 

 framkvæmt tilraunir þar sem 

líkur og tilviljun koma við sögu 

og túlkað niðurstöður sínar,  

 notað hugtök eins og skilyrtar 

líkur og óháðir atburðir, notað 

einfaldar talningar til að reikna 

og túlka líkur á atburðum. 

 notað tölfræðihugtök til að setja 

fram, lýsa, skýra og túlka gögn,  

 
Kennsluáætlunin er sett fram með fyrirvara um breytingar. 


