
Birt með fyrirvara um breytingar 
 

Foldaskóli  -  10. bekkur 
Námsáætlun – stærðfræði 

 

Kennarar:  
Kristín Rós Jónsdóttir kristin.ros.jonsdottir@rvkskolar.is 
Sesselja Þorbjörnsdóttir sesselja.thorbjornsdottir@rvkskolar.is 
Sigurlína Freysteinsdóttir sigurlina.freysteinsdottir@rvkskolar.is 
Jón Hákon Halldórsson jon.hakon.halldorsson@rvkskolar.is 
Kenndir eru 6 tímar á viku. 
Námsefni: 
Kennslubækur 8–tíu, 5 og 6; Almenn stærðfræði III, Fjármálavit, ljósritað efni og veraldarvefurinn 
Námsmat: 
Í Foldaskóla er leitast við að námsmat sé leiðbeinandi og nái utan um fjölbreytta hæfni nemenda. Unnið er út frá hæfniviðmiðum Aðalnámskrár 
grunnskóla (2011). Nemendur í 8. - 10. bekk fá árangur sinn metinn á bókstafakvarða sem endurspeglar þá vinnu sem þeir hafa unnið jafnt og þétt yfir 
skólaárið. Í náms- og kennsluáætlunum kemur fram hvaða hæfniviðmið liggja til grundvallar hverri námsgrein. Einkunn í stærðfræði samanstendur  
af mati á: samvinnu í verkefnum, hugtakaskilningi og  vinnubrögðum. Próf/verkefni eru í lok hverrar lotu þar sem metnar eru lausnaleiðir og útreikningar 
Í Mentor er hægt að fylgjast með framvindu námsins í verkefnabók nemenda. 
Ætlast er til að nemendur mæti tímanlega í kennslustund með öll gögn. Mikilvægt er að nemendur virði vinnufrið og geri ætíð sitt besta. 

Gangi ykkur vel 

 

 

Haustönn  
Tölur og talnafræði – lota 1 (ágúst/sept. ) 

Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Viðfangsefni Námsmat 

• Notað rauntölur og greint samhengi milli talna í 
ólíkum talnamengjum. 

➢ Talnamengi og einkenni þeirra 
➢ Ræðar/óræðar tölur 
➢ Tugabrot/almenn brot 
➢ Lotubundin tugabrot 

 
Einstaklingsverkefni 
Hugtakakort 
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Birt með fyrirvara um breytingar 
 

• Tjáð sig um stærðfræðileg efni munnlega, skriflega og 
myndrænt, af nákvæmni og túlkað framsetningu 
annarra á stærðfræðilegu efni. 

➢ Veldareikningur og ritháttur 
➢ Frumtölur/frumþáttun 
➢ Fernings- og teningsrót 

 

 

Rúmfræði og algebra – lota 2 (sept./okt.) 

Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Viðfangsefni Námsmat 

• Mælt ummál, flöt og rými, reiknað stærð þeirra og 
útskýrt hvað felst í mælihugtakinu. 

• Teiknað skýringarmyndir og unnið með teikningar 
annarra út frá gefnum forsendum, rannsakað, lýst og 
metið samband milli hlutar og teikningar af honum. 

• Sett fram einföld rúmfræðileg rök og sannanir og 
túlkað táknmál algebru með rúmfræði. 

• Notað undirstöðuhugtök rúmfræðinnar þar með talin 
hugtök um stærðarhlutföll, innbyrðis afstöðu lína, færslur 
og fræðilega eiginleika tví- og þrívíðra forma. 

 

➢ Rúmmál/yfirborðsflatarmál strendinga 
➢ Regla Pýþagórasar 
➢ Rúmmál/yfirborðsflatarmál 

- Píramída 
- Keilu 
- Kúlu 

 
➢ Jafna beinnar línu 
➢ Reikna hallatölu og skurðpunkt 

 

 
 
 
 
 
 
Lotupróf 1 

 

Líkindareikningur – lota 3 (okt. ) 

Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Viðfangsefni Námsmat 

• Undirbúið og flutt munnlegar kynningar og skrifað 
texta um eigin vinnu með stærðfræði, m.a. með því 
að nota upplýsingatækni. 

• Framkvæmt tilraunir þar sem líkur og tilviljun koma 
við sögu og túlkað niðurstöður sínar. 

• Notað tölfræðihugtök til að setja fram, lýsa, skýra og 
túlka gögn. 

• Skipulagt og framkvæmt einfaldar tölfræðikannanir 
og dregið ályktanir af þeim. 

➢ Líkur kannaðar, skráðar skipulega 
og niðurstöður túlkaðar 

➢ Einfaldar og endurteknar 
líkindatilraunir 

➢ Fræðilegar/tilrauna líkur 

 
Hópverkefni 
 
 
Lotupróf 3  
 
 
 
 
 



Birt með fyrirvara um breytingar 
 

Algebra– lota 4 (okt. – nóv.) 

Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Viðfangsefni Námsmat 

• Nýtt sér samhengi og tengsl reikniaðgerðanna og 
notað þá þekkingu við útreikninga og mat á þeim. 

• Reiknað með ræðum tölum, m.a. við lausnir á jöfnum 
og öðrum viðfangsefnum algebru. 

• Leyst jöfnur og einfaldarójöfnur, leyst saman jöfnur 
með fleiri en einni óþekktri stærð. 

➢ Veldareglur og reikningur 
➢ Almenn brot og veldi 
➢ Einfalda stæður/finna gildi þeirra 
➢ Þáttun 
➢ Margfalda upp úr svigum 
➢ Ferningsreglur 
➢ Leysa jöfnur og einfaldar ójöfnur 
➢ Leysa jöfnur með nefnara 
➢ Setja upp jöfnur 

 
Tímaverkefni 
 
 
 

Lotupróf 4 

Fjármálalæsi– lota 5 (des. – jan.) 

Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Viðfangsefni Námsmat 

• Tekist á við verkefni úr umhverfinu eða samfélaginu, 
þar sem þarf að afla upplýsinga og meta þær, finna 
lausnir, m.a. í tengslum við ábyrgð á eigin fjármálum, 
neyslu og þróun samfélagsins. 

➢ Uppruni og ráðstöfun verðmæta 
➢ Kostnaðaráætlun 
➢ Launaútreikningar 
➢ Eignir og lán 
➢ Sparnaður 

 
 

Verkefnamappa 

 

Vorönn 
Prósentur – lota 6 (jan.) 

Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Viðfangsefni Námsmat 

• Gefið dæmi um mismunandi framsetningu hlutfalla 
og brota og skýrt sambandið milli  almennra brota, 
tugabrota og prósenta. 

• Notað almenn brot, tugabrot og prósentur við 
útreikninga á daglegum viðfangsefnum. 

➢ Vextir og vaxtareikningur 
➢ Hækkun/lækkun 
➢ Virðisaukaskattur 
➢ Álagning 
➢ Breytiþáttur 

 

 
 
Lotupróf 6 
 



Birt með fyrirvara um breytingar 
 

  

Hornareikningur og sannanir – lota 7 (feb. ) 

Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Viðfangsefni Námsmat 

• 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. 

• Fundið rök fyrir og rætt um fullyrðingar um 
stærðfræði, skilið og metið röksemdir sem settar    
eru fram af öðrum og unnið með einfaldar sannanir. 

➢ Hornasumma marghyrninga 
➢ Einslaga þríhyrningar 
➢ Topphorn, grannhorn og einslæg 

horn 
➢ Regla Pýþagorasar - sönnun 

 
 
Gagnapróf 

Jöfnur og jöfnuhneppi – lota 8 (mars ) 

Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Viðfangsefni Námsmat 

• 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. 

• Reiknað með ræðum tölum, m.a. við lausnir á jöfnum 
og öðrum viðfangsefnum algebru. 

➢ Jöfnur með einni óþekktri stærð 
➢ Jöfnur með nefnara 
➢ Annars stigs jöfnur 
➢ Jöfnuhneppi 

- teiknilausn 
- innsetningaraðferð 
- samlagningaraðferð 

➢ Jafna beinnar línu og graf 
➢ Hallatala og skurðpunktur 

 
Heimadæmi 
 
 
Lotupróf 8 
 

Tölfræði– lota 9 (apríl) 

Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Viðfangsefni Námsmat 

• Unnið í samvinnu við aðra að lausnum stórra og 
smárra stærðfræðiverkefna og gefið öðrum viðbrögð, 
m.a. með því að spyrja markvisst. 

➢ Tíðni/hlutfallstíðni 
➢ Meðaltal/miðgildi 
➢ Tíðasta gildi 

 
Hópverkefni 



Birt með fyrirvara um breytingar 
 

• Notað tölfræðihugtök til að setja fram, lýsa, skýra og 
túlka gögn. 

• Skipulagt og framkvæmt einfaldar tölfræðikannanir 
og dregið ályktanir af þeim. 

➢ Flokkun, túlkun og framsetning 
tölfræðigagna 

Algebra– lota 10(apríl - maí) 

Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Viðfangsefni Námsmat 

• Nýtt sér samhengi og tengsl reikniaðgerðanna og 
notað þá þekkingu við útreikninga og mat á þeim. 

• Reiknað með ræðum tölum, m.a. við lausnir á jöfnum 
og öðrum viðfangsefnum algebru. 

• 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. 

• Túlkað jöfnur í hnitakerfi og notað teikningar í 
hnitakerfi til að leysa þær. 

➢ Jöfnur 
➢ Jöfnuhneppi 
➢ Margfalda upp úr svigum 
➢ Þáttun 
➢ Annars stigs jöfnur 

 
 

Algebra og jöfnur - lokapróf 

Stærðfræðingar– lota 11(maí) 
Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Viðfangsefni Námsmat 

• Tjáð sig um stærðfræðileg efni munnlega, skriflega 
og myndrænt, af nákvæmni og túlkað framsetningu 
annarra á stærðfræðilegu efni.  

• Undirbúið og flutt munnlegar kynningar og skrifað 
texta um eigin vinnu með stærðfræði, m.a. með því 
að nota upplýsingatækni. 

• Unnið í samvinnu við aðra að lausnum stórra 
og smárra stærðfræðiverkefna og gefið öðrum 
viðbrögð, m.a. með því að spyrja markvisst. 

➢ Tjáning 
➢ Samvinna 
➢ Gagnrýn hugsun 
➢ Framsetning og túlkun 

 
Veggspjald og  
munnleg kynning 

 



Birt með fyrirvara um breytingar 
 

 



  2020-2021 

Kennsluáætlun í stærðfræði 10. bekkur 
(með fyrirvara um breytingar) 

Kenndar eru 6 stundir á viku 
 

Kennarar:  
Kristín Rós Jónsdóttir, Jón Hákon Halldórsson, Sesselja Þorbjörnsdóttir og Sigurlína Freysteinsdóttir 

 
Námsefni: Kennslubækur 8–10, 5 og 6; Almenn stærðfræði III, Fjármálavit, ljósritað efni og 
veraldarvefurinn 

 
Markmið: 
Stærðfræðinám er samfellt ferli og kennsla og nám í stærðfræði er fléttað úr mörgum þáttum. Þekking 
og skilningur á hinum ýmsu hugtökum, táknum og lögmálum, þróast á löngum tíma og vegna 
margvíslegrar reynslu.  Mikilvægt er að nemendur geti lesið stærðfræðitexta við sitt hæfi og tjáð sig á 
skiljanlegu máli við aðra um aðferðir sínar og lausnir á verkefnum, bæði í töluðu máli og rituðu. 
(Aðalnámskrá grunnskóla) 
 
Þegar nálgast lok skyldunáms verður krafan um góða þekkingu og skilning á helstu þáttum stærðfræði 
áþreifanlegri en á yngri stigum.  Ætlast er til þess að nemendur þekki vel til helstu hugtaka, mikilvægt 
er þó að gæta að tengingu við fyrri reynslu þegar unnið er með ný hugtök og aðferðir. Á þessu stigi 
ættu nemendur að hafa öðlast sjálfstraust til að leita lausna ýmissa samsettra viðfangsefna og færni 
til að tjá sig munnlega og skriflega um niðurstöður.  Traust undirstaða í stærðfræði er afar mikilvæg og 
nýtist bæði á sviðum daglegs lífs og sem grunnur að framhaldsnámi síðar á ævinni.  
 
Á slóðinni  http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/adalnamskra-grunnskola/ er 
hægt að kynna sér markmið Aðalnámsskrár grunnskóla í stærðfræði. 
 
Námsmat: 
Í Foldaskóla er leitast við að námsmat sé leiðbeinandi og nái utan um fjölbreytta hæfni nemenda. Unnið 
er út frá hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla (2011).  
Nemendur í 10. bekk fá árangur sinn metinn á bókstafakvarða sem endurspeglar þá vinnu sem þeir hafa 
unnið jafnt og þétt yfir skólaárið. Í náms- og kennsluáætlunum kemur fram hvaða hæfniviðmið liggja til 
grundvallar hverri námsgrein. Í Mentor er hægt að fylgjast með framvindu námsins. 
Aðferðin er enn í þróun og áskilur skólinn sér rétt til þess að gera breytingar á meðan. 
 
 
 
Nokkur mikilvæg atriði fyrir þá nemendur sem vilja ná árangri í námi 

➢ Mæta óþreyttir og vel nærðir í skólann 
➢ Hafa gott skipulag á námsgögnum og mæta með öll nauðsynleg gögn í tíma 
➢ Læra jafnt og þétt yfir veturinn, vinna vel í tímum og sinna heimanámi 
➢ Hlusta á útskýringar kennarans 
➢ Spyrja spurninga og afla sér upplýsinga ef eitthvað er óljóst 
➢ Vanda uppsetningu og frágang dæma og sýna lið fyrir lið hvernig lausn er fengin 

 

 
 
 

http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/adalnamskra-grunnskola/


  2020-2021 

Kennsluáætlun í stærðfræði 
Haustönn 10. bekkur  
(með fyrirvara um breytingar) 

 
Dags. Námsþáttur Dæmi Próf/verkefni Viðfangsefni 

            Lota 1. Tölur og talnafræði 
24. – 28. 
ágúst 
 

Tölur og 
talnafræði 
Átta-tíu 5 
 

Kynning á námi haustannar (námsmat 
og kennslufyrirkomulag) 
1,2,3,4,5,6,7,(8,9,10,11 (a,c,e,g)) 
12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24 
og 25(a,c,e,g), 26, 27 og 28(a,c,e,g) 
24.ágúst skólasetning 

 Talnamengi 
Ræðar/óræðar tölur 
Tugabrot/almenn brot 

31.ágúst.-
4. sept. 

Tölur og 
talnafræði 
Átta-tíu 5 
 

29,30,31,33,35,36,37,38,39,40, 
41,42,43,46,47,48,  
49,51,53,57,58,59,(60,61 og 62(a,c,e)), 
65 og 66 

Hugtakakort-
Einstaklingsverkefni 
 

Lotubundin tugabrot. 
Veldareikningur/ritháttur 
Ferningsrót/teningsrót 
Frumtölur/frumþáttun  

              Lota 2.  Rúmfræði og algebra 

7.-11.  
sept. 
 

Rúmfræði og 
algebra 
Átta-tíu bók 5, 
Vinkill 3 

2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 
18,(20 umræður), 21,22 
Vinkill bls. 3-7 

 Rúmmál strendinga 
Regla Pýþagórasar 
 

14.-18. 
sept. 
 

Rúmfræði og 
algebra 
Átta-tíu bók 5 

23,24,25,26, 27,28, 29, 31, 32, 34, 35, 
36, 38, 39, 40 
 

 
 
 

Rúmmál/yfirborðsflatarmál 
pýramídi/keila 

21.-25. 
sept. 
 

Rúmfræði og 
algebra 
Átta-tíu bók 5 
Vinkill 3 

42(a,c,e,g), 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 
51, (52 og 53 a og c)54, 55 
 
Vinkill 3 bls. 9-14 

 Kúla 
Hnitakerfi/pólhnitakerfi 
Fjarlægð milli punkta 
Jafna beinnar línu 

28. sept. -
2. okt. 

Alm. stæ.III Ýmis dæmi bls. 96-98 (upprifjun) Kaflapróf 
 

Rúmmál, yfirborðsflatarmál. 

             Lota 3. Líkindareikningur 

5.-9.  okt. Líkur 
Átta-tíu 5 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,  
13, 14,15, 17,18,19,20,21, 
22,24, 26,27,28,29,30,32,33,35 og 38. 
 
5. október starfsdagur 

 
 
 
 

Einfaldar líkur 
Háðir/óháðir atburðir 
Talningartré 
Samsettar líkur 
Fræðilegar/tilrauna líkur  

12. – 16. 
okt 

Líkur 
Átta-tíu 5 
Vinkill 3 

Kynningar á hópverkefni 
Vinkill 3 bls. 15-21 
13. október samráðsdagur 

Hópverkefni  
Kaflapróf 

 

             Lota 4. Algebra 
19.-23. 
okt. -  
 

Reikningur og 
algebra 
Átta-tíu 5 

1,2,3,4,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17, 
18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 
22. og 23. okt. vetrarleyfi 

 Veldareglur 
Veldareikningur 
Einföldun stæða 

26. -30. 
okt. 

Reikningur og 
algebra 
Átta-tíu 5 

30,31,32,34,35,36,38,39,40,41,42, 
43,44,45,46,47,50,51,52,53,54,56 
Vinkill bls. 26-28 
Alm.stæ.III bls. 117-120 
26. okt. vetrarleyfi 

 Almenn brot 
Veldi 

2.-6. nóv. Algebra og 
jöfnur 
Átta-tíu 5 

1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12(a,b,c),13,14, 
16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 
28,29,30,32,33,34,35 

 
 
 
 

Einföldun stæða 
Gildi stæða 
Þáttun stæða 
Margfalda saman tvo sviga 

9.-13. 
nóv. 

Algebra og 
jöfnur 
Átta-tíu 5 

36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47, 
48,49,50,51,53,54,55,56,57,58(b,d,e,f) 
59,60,61 

 
 

Ferningsreglur 
Leysa jöfnur/ójöfnur 



  2020-2021 
16.-20. 
nóv. 

Algebra og 
jöfnur 
Átta-tíu 5 

62,63,64,65,66,67,68,70,71, 
72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83 
18. nóv. starfsdagur 

Kaflapróf Jöfnur með nefnar 
Óuppsettar jöfnur 

             Lota 5. Fjármálalæsi 
23. -27. 
nóv. 

Fjármálalæsi –
Fyrstu skrefin í 
fjármálum 

Ýmis verkefni s.s 

• hvað kosta ég/hann/hún 
➢ ég-einstaklingsverk. 
➢ hann/hún-

hópverkefni 

• launaseðlar-fræðsla 
fjármálavit 

27.nóv. skreytingadagur 

Verkefnum safnað í 
möppu og skilað til 
kennara 

Uppruni og ráðstöfun 
verðmæta(áætlun um 
ýmsan kostnað og 
launaútreikningur) 

30. nóv. - 
4. des. 

Fjármálalæsi 
Fyrstu skrefin í 
fjármálum 

Ýmis verkefni s.s 

• launaseðlar 

• launaútreikningur 

• hugtök 

Verkefnum safnað í 
möppu og skilað til 
kennara 

Uppruni og ráðstöfun 
verðmæta(ýmis hugtök 
útskýrð og 
launaútreikningur) 

7.-11. 
des. 

Fjármálalæsi 
Fyrstu skrefin í 
fjármálum 

Ýmis verkefni s.s 

• vextir á lán og sparnað 

• vaxtareikningur 

• völundarhús vaxta 

Verkefnum safnað í 
möppu og skilað til 
kennara 

Eignir og lán 
(vaxtaútreikningur á lánum 
og sparnaði) 
 

14.-18. 
des. 

Fjármálalæsi 
Fyrstu skrefin í 
fjármálum 

Ýmis verkefni s.s 

• markmið og sparnaður 

• sparnaðaráætlun o.fl. 
17.des. kirkjuferð 
18.des. Litlu jólin 

Verkefnum safnað í 
möppu og skilað til 
kennara 

Nokkur hollráð 
 

ATH: áætlun gildir einnig þó að nemandi sé veikur eða fari í frí 

 
Námsmat 
Námsmat verður í formi símats yfir önnina.  Farið verður yfir stöðu nemenda með 
foreldrum/forráðamönnum í viðtölum í október. Einkunnir verða í formi bókstafa. Einkunn 
samanstendur af mati á: samskiptum í kennslustundum, vinnubrögðum, verkefnum og könnunum.  
 

 

 

 


	Námsáætlun_stæ_10.b
	10. bekkur áætlun-haust_2020

