
 

 

 
 

Stærðfræði 
  

  Námsgögn: Stika 3a og 3b   

    

                                          Almenn hæfniviðmið úr skólanámskrá í stærðfræði 

  

 tjáð sig um stærðfræði með því að nota hugtök og táknmál stærðfræðinnar 

 útskýrt hugsun sína um stærðfræði fyrir öðrum. 

 unnið einn og í samvinnu við aðra að því að rannsaka, greina og túlka stærðfræðileg viðfangsefni með fjölbreyttum aðferðum. 

 sett fram tilgátur og fundið lausnir á viðfangsefnum og kynnt niðurstöður sínar. 

 notað hentug verkfæri, þar með talin hlutbundin gögn 

Námsþáttur tími Nákvæmari hæfniviðmið Kennsluhættir Mat* 

Tölur, 
námundun, 
tugakerfið  

5 
vikur 

 unnið með ræðar tölur 

 unnið með ólík sætisgildi 

 unnið með negatívar tölur 

 reiknað dæmi með sviga. 

Sjálfstæð vinna 
Reikningur í bækur 

Þrautalausnir 
Innlagnir á töflu 

Einstaklingsvinna 
samkvæmt áætlun 
Einstaklings aðstoð 

Vinna með 
stærðfræðiforrit, ss. 
excel og geogebra. 

 
Könnun í lok 
hvers kafla 

Tölfræði og líkur 
3 

vikur 

 unnið úr gögnum og miðlað upplýsingum með töflum og myndum. 

 unnið með súlurit, línurit, skífurit, tíðasta gildi, miðgildi og meðaltal. 

 sótt gögn í gagnabanka, lesið og útskýrt og túlkað gögn og upplýsingar sem gefnar eru í töflum og 
myndritum. 

 reiknað út líkur í einföldum tilvikum. 

Margföldun og 
deiling 

3 
vikur 

 unnið með margföldun og deilingu, einnig tugabrota. 

 unnið með frumtölur og samsettar tölur. 

 reiknað dæmi með sviga. 

Rúmfræði 
8 

vikur 

 notað hugtök og aðferðir rúmfræðinnar  

 greint tvívíð og þrívíð form,  

 teiknað einfaldar flatar- og þrívíddarmyndir,  

 speglað, snúið og hliðrað flatarmyndum  

 notað mælikvarða,  

 unnið með ummál, flatarmál og rúmmál, 

 mælt horn, þyngd, tíma og hitastig með viðeigandi mælikvarða og dregið ályktanir af mælingunum, 

 unnið með tengsl vegalengdar, hraða og tíma. 

Almenn brot, 
prósentur 

5 
vikur 

 unnið með almenn brot, tugabrot og prósentur. 

 skilið tengsl milli almennra brota og prósenta. 

 unnið með samlagningu, frádrátt og margföldun í almennum brotum. 

Tölur, 
námundun, 

3 
vikur 

 unnið með ræðar tölur 

 unnið með námundun og slumpreikning 



 

 

tugakerfið   reiknað dæmi með sviga. 

 unnið með prósentur. 

 kynnst töflureikni sem tæki í stærðfræði. 

Algebra 
4 

vikur 

 notað bókstafi við óþekktar stærðir í einföldum stæðum og jöfnum. 

 unnið með rúmfræðileg mynstur, speglun, flutning, hliðrun og snúning. 

 notað víxlreglu, tengireglu og dreifireglu við reikning bæði í huga og á blaði. 

     

   
*Námsmat getur breyst 

 
 


