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Sigríður Sveinsdóttir sigridur.sveinsdottir@rvkskolar.is  

   

 

 

Stærðfræði  

Stærðfræði er skapandi námsgrein þar sem nemendur fá tækifæri til að vinna að hagnýtum verkefnum. Í 

stærðfræði fá nemendur tækifæri til að vinna að fjölbreyttum verkefnum sem reyna á ígrundun og rökræðu. Mikill 

hluti af námi í stærðfræði felst í því að temja sér ákveðin vinnubrögð, leita að samhengi, finna lausnir og rökstyðja.   

 

 

Stefna og reglur námsgreinarinnar: 

Samskipti einkennast af virðingu þar sem nemendur vinna að markmiðum greinarinnar  

Mæting á réttum tíma með bækur og skriffæri 

Virkni í tímum gert er ráð fyrir að nemendur nýti kennslutímann vel og vinni að þeim 
verkefnum sem lögð eru fyrir og gangi frá kennslugögnum í lok 
kennslustundar 

Skil á verkefnum - sein skil sjá meðfylgjandi leiðbeiningablað með hverju verkefni fyrir sig þar sem viðmið 
koma skýrt fram 

Ritstuldur/svindl verður ekki liðinn  

Ábending um hjálpargögn 
fyrir nemendur 

www.mms.is (hljóðbækur og efni tengt námsbókum) 
www.rasmus.is 
www.skólavefurinn.is (fjölbreyttar æfingar fyrir unglingastig) 
Google classroom og Google sheets 

Skyldur nemenda mæta undirbúnir í tíma, hafa farsíma og önnur tæki í töskum eða í símateppi, 
fylgja fyrirmælum og fylgjast með heimavinnu á www.infomentor.is  

Skyldur kennara mæta undirbúnir í tíma og leiða nemandann áfram í náminu 

Stoðþjónusta nemenda á www.mms.is, undir námsefni - stærðfræði, er hægt að hlusta á lesbókina 
sem hljóðbók  

 

 

Tímabil Náms- og viðfangsefni Námsmat Hæfniviðmið 

24. – 28. ágúst. Efni frá kennara og  
1.  Kafli - Tölur                                                                                    
Tugakerfið - stórar tölur, 
Samlagning og frádráttur 
með heilum tölum.                                                                            
 

Símat í 

kennslustundum 

 

Verkefnavinna 

  

 

Stærð, röðun, sætisgildum og 
námundun 
 

Beitt mismunandi 
reikniaðgerðum og þekkt tengsl 
þeirra 
 

Unnið með öðrum og sýnt 
jákvæðni í samskiptum 
 

Komið fram við aðra af virðingu 
og kurteisi 
 

31. ágúst – 4. 

september 

Neikvæðar tölur 
(negatífar tölur), 
Reikningur - svigar, 
Tugabrot, Tölur og 
tölustafir.              
 

7. – 11. september Tölur og tölustafir. 

Námundun og 
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slumpreikningur, 

Samlagning og frádráttur 

með tugabrotum. 

Unnið og farið eftir fyrirmælum 
 

14. – 18. 

september 

Undirbúningur fyrir 
samræmd próf 

21. -25. september Undirbúningur fyrir 
samræmd próf  -  
Samræmd próf 24. og 25. 
september 
 

28. sept. – 2. 

október 

Upprifjun, verkefnavinna 
og sjálfsmat úr efni 
kaflans. 
 

Verkefnavinna 

Sjálfsmat 

5. – 9. október 2. Kafli - Tölfræði og líkur                                                                     
Tölfræðileg könnun, 
athuganir, 
spurningakannanir, 
tilraunir, Myndrit, súlurit, 
línurit, skífurit 
 

Símat í 

kennslustundum 

 

Verkefnavinna 

 

Paravinna/Námsfélagar  

Dregið ályktanir út frá 
tölfræðiupplýsingum og lesið úr 
súluritum, líkindum og gröfum 
 

Beitt grunnatriðum 
líkindareiknings 
 

Unnið með öðrum og sýnt 
jákvæðni í samskiptum 
 

Komið fram við aðra af virðingu 
og kurteisi 
 

Unnið og farið eftir fyrirmælum 
 

12. – 16. október Tíðasta gildi, miðgildi, 
meðaltal, Líkur, ákvarða 
líkur með tilraunum, 
ákvarða líkur með 
reikningi             
 

19. – 23. október 

Foreldradagur 21. 

október 

Vetrarleyfi 22.-23. 

október 

Upprifjun, Æfingasíða 
1,2,3                                                           
Námsmat úr efni kaflans.                                                                                                                                                                                                   
 

Verkefnavinna 

Jafningarmat 

Vetrarleyfi 26. okt. 

27. – 30. október 

3. Kafli - Margföldun og 
deiling                                                
Hlutfallareikningur, jöfn 
hlutföll, Fjöldi möguleika 
við röðun, Frumtölur og 
samsettar tölur, 
Margföldun og deiling         
 

Símat í 

kennslustundum 

 

Verkefnavinna 

 

 

Jákvæðar og neikvæðar tölur, 
unnið með frumtölur og 
samsettar tölur 
 

Beitt mismunandi 
reikniaðgerðum og þekkt tengsl 
þeirra 
 

Unnið með öðrum og sýnt 
jákvæðni í samskiptum 
 

Komið fram við aðra af virðingu 
og kurteisi 
 

Unnið og farið eftir fyrirmælum 
 

2. – 6. nóvember Margföldun og deiling 
tugabrota, töflureiknir,  
 

9. – 13. nóvember Svigar í reikningi, 
Forgangsröð 
reikniaðgerða 

16. – 20. nóvember 

Starfsdagur 

18. nóvember 

Upprifjun, Próf, 
Æfingasíða 1,2,3                                                       
Námsmat úr efni kaflans.        
 

Könnun 

23. – 27. nóvember 4. Kafli - Rúmfræði                                                                                                     
Horn, snúningar og horn, 

Beitt undirstöðuatriðum í 
rúmfræði, hornalínum, hornum, 



 
 

Hringur, teikna hring með 
hringfara, geiri           
 

Símat í 

kennslustundum 

 

Verkefnavinna 

 

Paravinna/námsfélagar  

hringum, hyrningum, einslögun, 
mælikvörðum og hnitakerfi 
 

Beitt gráðuboga að 180° 
 

Unnið með öðrum og sýnt 
jákvæðni í samskiptum 
 

Komið fram við aðra af virðingu 
og kurteisi 
 

Unnið og farið eftir fyrirmælum 
 

30. nóv – 4. 

desember 

Rúmfræðiteikningar, 60° 
horn, að helminga horn, 
miðlína (miðþverill) 
 

7. – 11. desember Marghyrningar, 
þríhyrningar, 
ferhyrningar, eins form 
og einslaga form, 
mælikvarði 
 

14. – 18 desember Upprifjun, verkefnavinna 
og sjálfsmat úr efni 
kaflans. 
 

Verkefnavinna 

Jafningarmat 

Sjálfsmat 

Jólaleyfi 

4. – 8. janúar 5. kafli – Mælingar 
Lengdir og 

lengdarmælingar. 

Flatarmál. 

Símat í 

kennslustundum 

 

Verkefnavinna 

 

Reiknað flatarmál, ummál, 
rúmmál og yfirborðsflatarmál. 
 

Beitt mælieiningakerfinu til að 
mæla og nýta í daglegu lífi 
 

Unnið með öðrum og sýnt 
jákvæðni í samskiptum 
 

Komið fram við aðra af virðingu 
og kurteisi 
 

Unnið og farið eftir fyrirmælum 
 

11. – 15. janúar Flatarmál þríhyrninga og 

flatarmál samsettra 

mynda 

18. – 22. janúar Yfirborðsflatarmál 

rúmfræðimynda.  

Rúmmál. 

25. – 29. janúar Tími og tímaútreikningar. 

Vegalend, hraði og tími. 

1. – 5. febrúar 

Foreldradagur 4. 

febrúar Starfsdagur 

5. febrúar 

Upprifjun, próf, 

æfingasíða 1,2,3 

Námsmat úr efni kaflans 

Könnun 

8. – 12. febrúar  6. kafli. Almenn brot 
Almenn brot – hluti af 

einhverju. Samlagning og 

frádráttur með 

almennum brotum. 

Símat í 

kennslustundum 

 

Verkefnavinna 

 

 

Beitt hlutfallareikningi, 
almennum brotum, 
tugabrotum, 
prósentureikningi og þekkt 
samhengi þeirra 
 

Unnið með öðrum og sýnt 
jákvæðni í samskiptum 
 

Komið fram við aðra af virðingu 
og kurteisi 
 

Unnið og farið eftir fyrirmælum 
 

15. – 19. febrúar 

 
Margföldun og deiling 
með almennum brotum. 

22. – 26. febrúar 

Vetrarleyfi 22.-23. 

febrúar 

Prósentureikningur - 
æfingar  
 

1. – 5. mars Prósentureikningur 
upprifjun, próf, 
æfingasíður 1,2,3 
 

Könnun 

8. – 11. mars 7. kafli – Reikningur 
Prósentureikningur 



 
 

15. – 19. mars 

Hæfileikasúpa 

miðstigs 18. mars 
Negatífar tölur. Svigar í 
reikningi. 

Símat í 

kennslustundum 

 

Verkefnavinna 

 

 

Unnið með prósentureikning í 

útreikningi 

 

Unnið með öðrum og sýnt 
jákvæðni í samskiptum 

22. – 26. mars Forgangsröð 
reikniaðgerða.  

 

Komið fram við aðra af virðingu 
og kurteisi 
 

Unnið og farið eftir fyrirmælum 

Páskaleyfi 

6. – 9. apríl Upprifjunardæmi í 
reikniaðgerðunum. 

Könnun   

12. – 16. apríl Upprifjun, próf, 
æfingasíður 1,2,3  
 

Símat í 

kennslustundum  

 

 

19. – 23. apríl 

Sumardagurinn 

fyrsti 22. apríl 

Starfsdagur 23. 

apríl 

8. kafli – Mynstur og 
algebra 
Hliðrun, speglun og 

snúningur 

Verkefni  

 

Hópavinna 

Unnið með mynstur, breytur, 
formúlur, jöfnur og grunnatriði í 
algebru 
 
Unnið með öðrum og sýnt 
jákvæðni í samskiptum 
 

Komið fram við aðra af virðingu 
og kurteisi 
 

Unnið og farið eftir fyrirmælum 
 

26. – 30. apríl  Talnamynstur og algebra 

3. – 7. maí Talnamynstur og algebra Könnun 

10. – 14. maí 

Starfsdagur 10. maí 

Uppstigningardagur 

13. maí 

Upprifjun, próf, 
æfingasíður 1,2,3  
 

Símat í 

kennslustundum 

 

Verkefni  

 

Hópavinna 

Unnið með öðrum og sýnt 
jákvæðni í samskiptum 
 

Komið fram við aðra af virðingu 
og kurteisi 
 

Unnið og farið eftir fyrirmælum 
 

17. – 21. maí Nemendakynning 

24. – 28. maí 

Annar í hvítasunnu 

24. maí 

Nemendakynning 

31.  maí – 4. júní 

Starfsdagur 4. júní 

Ýmis verkefni frá kennara 

7. – 10. júní 

Skólaslit 10. júní 

   

Námsefni: Stika 3a og 3b ásamt námsefni frá kennara.  

 

 

 


