
 
 

Kennsluáætlun vor 2017-2018 
 

Fag: Stærðfræði  

Bekkur:  9. bekkur 

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

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

15.-19.janúar 

 
Notað mælikvarða og unnið með einslaga form.  
 

 
Hlutföll 

 

 
Átta-tíu 4:  
Hlutföll bls.4-20 

 

Próf 

Vika 2 

22.-26.janúar 

Þáttað og liðað stæður. 
Leyst jöfnur með formlegum aðferðum. 
Sett textaupplýsingar fram með stæðum og jöfnum og 
táknað óþekktar stærðir með bókstöfum. 
Tjáð sig munnlega um stærðfræðileg efni með 
viðeigandi stærðfræðiorðaforða og hugtökum. 
Tekið ábyrgð á og skipulagt stærðfræðinám sitt. 
 Notað hnitakerfi til að tjá og leysa verkefni.  
 

 
Stæður og jöfnur 

 

 
Átta-tíu 4:  
Stæður bls.21-33 
Jöfnur bls.50-65 

 

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 

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

 
Stærðfræði í daglegu lífi 

 
Verkefni frá kennara 

 

Verkefnavinna 

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 

Mælt ummál, flöt og rými, reiknað stærð þeirra og 
notað viðeigandi mælieiningu 

 
Rúmmál og einingar 
Hyrningar og hringir  

 
Átta-tíu 4:  

 

Vinnubók  

 



 
 

Vika 10 

19.-23.mars 

Teiknað skýringarmyndir og unnið með teikningar 
annarra út frá gefnum forsendum, rannsakað samband 
milli hlutar og teikningar af honum. 
Lesið einfaldan stærðfræðilegan texta og skilið 
upplýsingar sem settar eru fram á táknmáli 
stærðfræðinnar.   
Tjáð sig á fjölbreyttan hátt með tölum, texta og 
teikningum um stærðfræðileg efni skipulega, snyrtilega 
og af nákvæmni.  

 
 

 

Hyrningar og hringir 
bls.80-97 
Tími bls.98-111  
 
 

Verkefnavinna 

 

Próf 

 

 

 

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 

Notað sætiskerfisrithátt og sýnt að hann skilur þær 
reglur sem gilda um hann m.a. við útreikninga á 
staðalformi. 
 

 
Staðalform 

Efni frá kennara 
 

 

Próf 

Vika 15 

23.-27.apríl 

Notað almenn brot, tugabrot og prósentur við 
útreikninga á daglegum viðfangsefnum og þekki 
samhengið á milli þeirra. 
 

 
Prósentur 

Átta-tíu 4:  
Fjármál bls.66-79  
 

 

Próf 
Vika 16 

30.apríl-4.maí 

1.maí 

Verkalýðsdagurinn 

Vika 17 

7.-11.maí 

10.maí 

Uppstigningardagur 

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. 
Lesið og túlkað upplýsingar um líkindi sem birtar eru á 
formi tölfræði, t.d. Í fjölmiðlum.  
Framkvæmt tilraunir þar sem líkur og tilviljun koma við 
sögu og túlkað niðurstöður sínar.  
Notað einfaldar talningar til að reikna og túlka líkur á 
atburðum.  

 
Tölfræði og líkindi  

 

Átta-tíu 4:  
Tölfræði og líkindi   
bls.34-49 
 

Stök verkefni úr 

daglegu lífi. 

 

Tölfræðikönnun – 

hópvinna. Munnleg 

kynning 

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 

    

 
 

 

 


