
 
 

Kennsluáætlun vor 2017-2018 
 

Fag: Stærðfræði  

Bekkur:  10. bekkur 

Kennarar: Elín Jóhannsdóttir, Guðrún Hallsteinsdóttir, Örlygur Þór Helgason 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

15.-19.janúar 

Sett upp og túlkað raunverulegar aðstæður með 
stærðfræðilegu líkani. Það getur m.a. falið í sér 
reikning, teikningar, myndrit og jöfnur. 
Unnið í samvinnu við aðra að lausnum stórra og smárra 
stærðfræðiverkefna. 
Undirbúið, flutt kynningar og skrifað texta um eigin 
vinnu með stærðfræði. 
Framkvæmt útreikninga sem tengjast tölfræði 
Skipulagt og framkvæmt einfaldar tölfræðikannanir og 
dregið ályktanir af þeim 
 

 

 
Tölfræði 

 

 
Átta-tíu 6:  
Tölfræði bls.4-18 

 

Verkefni og kynning 

Vika 2 

22.-26.janúar 

Tjáð sig á fjölbreyttan hátt með tölum, texta og 
teikningum um stærðfræðileg efni skipulega, snyrtilega 
og af nákvæmni. 
Unnið með talnarunur og rúmfræðimynstur til að 
rannsaka og koma skipulagi á það. 
Þáttað og liðað stæður. 
Leyst jöfnur og einfaldar ójöfnur, leyst saman jöfnur 
með fleiri en einni óþekktri stærð 
Sett textaupplýsingar fram með stæðum og jöfnum og 
táknað óþekktar stærðir með bókstöfum. 
Tekið ábyrgð á og skipulagt stærðfræðinám sitt. 
Ákvarðað lausnir á jöfnum og jöfnuhneppum með 
myndritum og lýst sambandi breytistærða með föllum 
 
 

 
Jöfnur og jöfnuhneppi 
 

 

 
Átta-tíu 6:  
Algebra og jöfnur bls.19-
35 
Algebra bls.79-95 
 
 

 

Vinnubók 

 

Próf 

 

 

Vika 3 

29.jan-2.feb 

31.jan Foreldraviðtöl 

Vika 4 

5.-9.febrúar 

Vika 5 

12.-16.febrúar 

Vika 6 

19.-23.febrúar 

23.feb Vetrarleyfi 

Vika 7 

26.feb-2.mars 

26.feb Vetrarleyfi 



 
 

Vika 8 

5.-9.mars 

7.-9.mars Samræmd 

könnunarpróf 9.b 

Vika 9 

12.-16.mars 

12.mars Vorhátíð/ 

tvöfaldur dagur 

    

Vika 10 

19.-23.mars 

Notað hornareglur í margvíslegu samhengi. 
Notað mælikvarða og unnið með einslaga form. 
Nýtt tölvur til að teikna og rannsaka rúmfræðimyndir. 

 
Horn 
 

 

 
Átta-tíu 6:  
Horn bls.58-69 
 
 

 

Próf 

Verkefnavinna 

 

 

 

 

 

Vika 11 

26.-30.mars 

Páskaleyfi 

Vika 12 

2.-6.apríl 

2.apríl Annar í páskum 

Vika 13 

9.-13.apríl 

Vika 14 

16.-20.apríl 

19.apríl  

Sumardagurinn fyrsti 

Gefið dæmi um mismunandi framsetningu hlutfalla og 
brota, skýrt samhengið milli almennra brota tugabrota 
og prósenta. 
Notað almenn brot, tugabrot og prósentur við 
útreikninga. 
Notað rauntölur, nýtt sér samhengi og tengsl 
reikniaðgerðanna og greint samhengi milli talna í 
ólíkum talnamengjum. 
Notað sætiskerfisrithátt og sýnt að hann skilur þær 
reglur sem gilda um hann og getur t.d. nýtt hann við 
útreikninga á mjög stórum og smáum tölum á 
staðalformi. 
Tekið ábyrgð á og skipulagt stærðfræðinám sitt. 
Tjáð sig á fjölbreyttan hátt með tölum, texta og 
teikningum um stærðfræðileg efni skipulega, snyrtilega 
og af nákvæmni. 
Unnið í samvinnu við aðra við lausn stórra og smárra 
stærðfræðiverkefna. 

Rauntölur og Prósentur 
 

Átta-tíu 6:  
Rauntölur bls. 48-57 og 
Prósentur bls. 70-78 
 

Próf 

Verkefnavinna 

Vinnubók 

 
Vika 15 

23.-27.apríl 

Vika 16 

30.apríl-4.maí 

1.maí 

Verkalýðsdagurinn 

Vika 17 

7.-11.maí 

10.maí 

Uppstigningardagur 

Vika 18 

14.-18.maí 

Vika 19 

21.-25.maí 



 
 

21.maí Annar í 

hvítasunnu 

  

Vika 20 

28.maí-1.júní 

Vika 21 

4.-8.júní 

7.júní skólaslit 

10.bekkur 

8.júní skólaslit  

1.-9.bekkur 

 
Í bekkjartímum einu sinni í viku verður unnið með þrautir, þrautalausnir og önnur verkefni. Hæfniviðmið sem unnið er með og metin eru í bekkjartímum eru:  

 Tjáð sig munnlega um stærðfræðileg efni með viðeigandi stærðfræðiorðaforða og hugtökum. 

 Rætt fullyrðingar um stærðfræði, rökstutt mál sitt og metið röksemdir sem settar eru fram af öðrum. 

 Sett fram og afmarkað stærðfræðiþrautir bæði í tengslum við daglegt líf og viðfangsefni stærðfræðinnar. 

 Sett upp og túlkað raunverulegar aðstæður með stærðfræðilegu líkani. Það getur m.a. falið í sér reikning, teikningar, myndrit og jöfnur. 

 

 

 

 

 

 

 


