
Námsáætlun Helgafellsskóla veturinn 2022 – 2023

Heiti verkefnis eða námsgreinar:  Stærðfræði - lotur

Árgangur: 9. bekkur Námsgreinar: Stærðfræði

Tímabil: september -  júní Kennarar: Íris, Ásdís og Berglind

Lykilhæfni:

• Tjáning og miðlun
• Skapandi og gagnrýnin hugsun
• Sjálfstæði og samvinna
• Nýting miðla og upplýsinga
• Ábyrgð og mat á eigin námi
• Iðjusemi í kennslustundum

Rík áhersla er á lykilhæfni og verður hún hluti af námsmati í stærðfræði. Nemendur þurfa því að hafa lykilhæfni í huga í öllu námi. Þannig gætu til dæmis
óvönduð vinnubrögð, vanvirkni í hópastarfi, skortur á frumkvæði o.s.fr. haft áhrif á námsmat nemenda.

Hæfniviðmið námsgreina:

Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar
● Nemandi getur sett fram, greint, túlkað og metið stærðfræðileg líkön á skýran hátt. Notað hugtök og táknmál stærðfræðinnar til að setja fram, tákna og leysa

hversdagsleg og fræðileg verkefni og rætt um lausnir og nýtt ólík hjálpatæki til stærðfræðilegra verka, þ.m.t. tölvutækni. Unnið skipulega að því að rannsaka,
greina, túlka, setja fram tilgátur, finna lausnir og alhæfa um hvers kyns viðfangsefni með hjálp stærðfræðinnar.

Að kunna að fara með tungumál og verkfæri stærðfræðinnar
● lesið úr táknmáli stærðfræðinnar, notað það á merkingarbæran hátt, t.d. þýtt af daglegu máli yfir á táknmál stærðfræðinnar og skilið þær leikreglur sem gilda

um meðferð þess.

Tölur og reikningur
● leyst viðfangsefni sem sprottin eru úr daglegu lífi og umhverfi, með hugarreikningi, vasareikni, tölvuforritum og skriflegum útreikningum,
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● tekið þátt í að þróa hentugar aðferðir við reikning með ræðum tölum sem byggja á eigin skilningi , nýtt vasareikni og tölvur í þeim tilgangi
● notað rauntölur og greint samhengi milli talna í ólíkum talnamengjum,
● notað almenn brot, tugabrot og prósentur við útreikninga á daglegum viðfangsefnum

Rúmfræði og mælingar
● 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,
● notað undirstöðuhugtök rúmfræðinnar þar með talin hugtök um stærðarhlutföll, innbyrðis afstöðu lína, færslur og fræðilega eiginleika tví- og þrívíðra forma,
● túlkað jöfnur í hnitakerfi og notað teikningar í hnitakerfi til að leysa þær.

Almenn brot, tugabrot og prósenta
● gefið dæmi um mismunandi framsetningu hlutfalla og brota, skýrt sambandið milli almennra brota, tugabrota og prósenta,
● notað almenn brot, tugabrot og prósentur við útreikninga á daglegum viðfangsefnum
● nýtt sér samhengi og tengsl reikniaðgerðanna og notað þá þekkingu við útreikninga og mat á þeim.

Tölfræði
● notað tölfræðihugtök til að setja fram, lýsa, skýra og túlka gögn.
● skipulagt og framkvæmt einfaldar tölfræðikannanir og dregið ályktanir af þeim.
● lesið, skilið og lagt mat á upplýsingar um líkindi sem birtar eru á formi tölfræði, t.d. í fjölmiðlum.

Algebra og jöfnur
● rannsakað mynstur og alhæft um þau, leyst jöfnur, notað breytistærðir og lýst sambandi þeirra með stæðum og föllum.
● leyst jöfnur og einfaldar ójöfnur, leyst saman jöfnur með fleiri en einni óþekktri stærð.

Lýsing verkefnisins og kennsluaðferðir:
Innlögn á töflu, samvinnunám og verkefnavinna (lotur).

Námsgögn:
Skali 2a nemendabók
Skali 2a æfingahefti
Skali 2b nemendabók
Skali 2b æfingahefti
Útprentuð verkefni og SPLÆS (samþætting)

Námsmat/skil á verkefni:
● Lotupróf eftir hverja lotu
● Einstaklings- og hópverkefni
● Lokaeinkunn í mentor



Námsáætlun Helgafellsskóla veturinn 2022 – 2023


