
 
 

Kennsluáætlun haustið 2017-2018 
 

Fag: Stærðfræði 

Bekkur:  9.bekkur 

Kennarar: Elín Jóhannsdóttir, Guðrún Hallsteinsdóttir, Helgi J. Hauksson. 

 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

24.-25. ágúst 
Valið og notað margvísleg verkfæri, gert sér grein 
fyrir möguleikum þeirra og takmörkunum, notað 
þau markvisst til að rannsaka stærðfræðileg efni 
og setja fram niðurstöður sínar. 
Tjáð sig á fjölbreyttan hátt með tölum, texta og 
teikningum um stærðfræðileg efni skipulega, 
snyrtilega og af nákvæmni. 
Lesið einfaldan stærðfræðilegan texta og skilið 
upplýsingar sem settar eru fram á táknmáli 
stærðfræðinnar. 
Tekið ábyrgð á og skipulagt stærðfræðinám sitt. 
Unnið í samvinnu við aðra að lausnum stórra og 
smárra stærðfræðiverkefna. 
Notað rauntölur, nýtt sér samhengi og tengsl 
reikniaðgerðanna og greint samhengi milli talna í 
ólíkum talnamengjum. 
Þekki og geti nýtt sér þær reiknireglur sem gilda 
um veldareikning bæði með tölum og bókstöfum. 
Notað sætiskerfisrithátt og sýnt að hann skilur 
þær reglur sem gilda um hann m.a. við útreikninga 
á staðalformi. 

Lota 1 

25.ágú – 15.sept 

 

Tölur 

Talnafræði 

Átta – tíu 3 

Kaflar: 

Tölur bls.4-19 

Talnameðferð bls.64-

77 

Annað efni frá 

kennara 

Vinna í tímum 

Vinnubók 

Könnun 
Vika 2 

28. ágúst – 1.  sept 

Vika 3 

4. – 8. september 

Vika 4 

11. – 15. september 

Vika 5 

18.-22. september 
Lota 2 

18.sept – 13.okt 

Skali 2b  

Kafli: Hringir 

Vinna í tímum 

Vinnubók 
Vika 6 



 
 

25.  – 29. september Tjáð sig á fjölbreyttan hátt með tölum, texta og 
teikningum um stærðfræðileg efni skipulega, 
snyrtilega og af nákvæmni 
Lesið einfaldan stærðfræðilegan texta og skilið 
upplýsingar sem settar eru fram á táknmáli 
stærðfræðinnar. 
Tekið ábyrgð á og skipulagt stærðfræðinám sitt. 
Unnið í samvinnu við aðra að lausnum stórra og 
smárra stærðfræðiverkefna. 
Mælt ummál, flöt og rými, reiknað stærð þeirra og 
notað viðeigandi mælieiningu. 
Nýtt tölvur til að teikna og rannsaka 
rúmfræðimyndir. 
Teiknað skýringarmyndir og unnið með teikningar 
annarra út frá gefnum forsendum, rannsakað 
samband milli hlutar og teikningar af honum. 

 

Rúmfræði 

Átta – tíu 3 

Kafli: 

Rými bls.20-34 

Könnun 

Tölvuverkefni Vika 7 

2.  – 6. október 

Vika 8 

9.  – 13. október 

Vika 9 

16. – 20 október 

Starfsd./vetrarleyfi 

    

Vika 10 

23.  – 27. október 
Tjáð sig munnlega um stærðfræðileg efni með 
viðeigandi stærðfræðiorðaforða og hugtökum. 
Tjáð sig á fjölbreyttan hátt með tölum, texta og 
teikningum um stærðfræðileg efni skipulega, 
snyrtilega og af nákvæmni 
Lesið einfaldan stærðfræðilegan texta og skilið 
upplýsingar sem settar eru fram á táknmáli 
stærðfræðinnar. 
Unnið í samvinnu við aðra að lausnum stórra og 
smárra stærðfræðiverkefna. 
Unnið með talnarunur og rúmfræðimynstur til að 
rannsaka og koma skipulagi á það. 
Þáttað og liðað stæður. 
Leyst jöfnur með formlegum aðferðum. 

 

Lota 3 

23.okt – 24.nóv 

 

Algebra  

Jöfnur 

Átta – tíu 3 

Kaflar: 

Algebra bls.35-50 

Jöfnur og gröf bls.51-

63 

Vinna í tímum 

Vinnubók 

Könnun 
Vika 11 

30. okt – 3. nóv 

2.nóv foreldraviðtöl 

Vika 12 

6. – 10. nóvember 

Vika 13 

13.  – 17. nóvember 

Vika 14 

20. – 24. nóvember 

Vika 15 



 
 

27. nóv – 1. des Tjáð sig munnlega um stærðfræðileg efni með 
viðeigandi stærðfræðiorðaforða og hugtökum. 
Tjáð sig á fjölbreyttan hátt með tölum, texta og 
teikningum um stærðfræðileg efni skipulega, 
snyrtilega og af nákvæmni. 
Lesið einfaldan stærðfræðilegan texta og skilið 
upplýsingar sem settar eru fram á táknmáli 
stærðfræðinnar. 
Tekið ábyrgð á og skipulagt stærðfræðinám sitt 
Unnið í samvinnu við aðra að lausnum stórra og 
smárra stærðfræðiverkefna. 
Undirbúið, flutt kynningar og skrifað texta um 
eigin vinnu með stærðfræði. 
Notað rauntölur, nýtt sér samhengi og tengsl 
reikniaðgerðanna og greint samhengi milli talna í 
ólíkum talnamengjum. 

Lota 4 

27.nóv - 15.des 

 

Rökfræði 

Mengi 

Stærðfræði í daglegu 

lífi 

Átta – tíu 3 

Kaflar: 

Rökfræði og mengi 

bls.78-92 

Stærðfræði í daglegu 

lífi bls.93-98 

Vinna í tímum 

Vinnubók 

Könnun 

Munnleg kynning 

Vika 16 

4.  – 8. desember 

Vika 17 

11.  – 15. desember 

Vika 18 

18.  – 20. desember 

20.des Litlu jólin 

    

Vika 19 

4. - 5. janúar 

3. jan starfsdagur 

    

Vika 20 

8. – 13. janúar 
    

 
 

 

 


