
     
 

Árgangur:   9. bekkur   Tímafjöldi:   5 kest. á viku  

 

Kennarar: Margrét Guðbrandsdóttir, Guðlaug Pálmadóttir og Tanja Stephansdóttir 

 

Námsefni: Almenn stærðfræði 2 

   Átta – tíu 3 og 4  

Vinkill 

Leikni 

aukadæmi. 

 

Námsmat: Kaflapróf úr hverjum námsþætti 25% 

Vinnueinkunn, skiladæmi og önnur verkefni 20% 

Miðsvetrarpróf 20% 

Vorpróf 35% 

 
Kennslufyrirkomulag:  Nemendur fá innlögn á nýjum námsþáttum í kennslustundum, vinna verkefni sem þau ljúka við heima. 

Skiladæmi verða úr völdum námsþáttum. Upprifjun fyrir próf. 

 

Lykilhæfni: 

Stærðfræði kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla:  

Tjáning og miðlun - Skapandi og gagnrýna hugsun - Sjálfstæði og samvinnu - Nýtingu miðla og upplýsinga - Ábyrgð og mat á eigin 

námi. 

Stöðugt er reynt að beita fjölbreyttum kennslu-, mats- og námsaðferðum svo þessi markmið náist.  

 

Grunnþættir:  

Kennsluáætlun 

 Stærðfræði   

 



Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex:  

Læsi – Sjálfbærni - Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti - Heilbrigði og velferð - Sköpun. 

Í stærðfræði er unnið með alla þessa þætti þó mismikið sé eftir árgöngum.  

 

Haustönn 
 

Hæfniviðmið 
 Unnið með heilar og ræðar 

tölur leyst viðfangsefni sem sprottin 

eru úr daglegu lífi og umhverfi, með 

hugarreikningi, vasareikni, 

tölvuforritum og skriflegum 

útreikningum,  

• nýtt sér samhengi og tengsl 

reikniaðgerðanna og notað þá 

þekkingu við útreikninga og mat á 

þeim.  

 

 notað undirstöðuhugtök 

rúmfræðinnar þar með talin 

hugtök um stærðarhlutföll, 

innbyrðis afstöðu lína, færslur 

og fræðilega eiginleika tvívíðra 

forma,  

 

Efnisþættir Námsgögn/námsmat 
 

2015-2016 

Tími: ágúst-september 
Negatífar tölur 
Námundun og markverðir tölustafir 
Prósentur 
 
 

Almenn stærðfræði 2 
Skiladæmi 1 og 2 
Próf úr negatífum tölum 
 

Föstudag 24. ágúst skólasetning  
 
Mán. 21.-miðvikud. 23. sept.  - 
samræmd próf hjá 10. bekk 
 
Mánudagur 28. sept. skipulagsd 

Tími: október 
Veldi, tugveldi og staðalform 
Hringurinn 
 

Próf úr prósentum 
Dæmi úr 8-10 
Vinkill 2 

Fimmtud. 6 okt. foreldradagur 
 
Mánud. 19- þri. 20. okt.  vetrarfrí 

Tími: nóvember 
Rúmfræði  
Hringurinn 
Rúmfræðiteikningar 
 

Skiladæmi 3 
Átta –tíu bók 1 
Vinkill 1 
Próf úr rúmfræði 

2.-6. nóv. – vinavika 
 
Föstud. 20. nóv. skipulagsdagur 

 

Tími: desember 
Algebra: stæður, svigar 
 

Skiladæmi 4 (stæður) 
Orðadæmi stæður  

Mánud. 7. des. – námsmat 
Þriðjud. 8. des. - námsmat 
Föstudagur 18. des. er síðasti dagur 
fyrir jólafrí – Litlu jólin   

 

 
 



 
Vorönn 

Hæfniviðmið 
unnið með talnarunur og 

rúmfræðimynstur til að rannsaka, 

koma skipulagi á og alhæfa um það 

á táknmáli algebrunnar og sett fram 

stæður með breytistærðum, 
 
 
 
 
gefið dæmi um mismunandi 

framsetningu hlutfalla og brota, 

 

notað tölfræðihugtök til að setja 

fram, lýsa, skýra og túlka gögn, 

vinna úr tölfræðilegum 

upplýsingum, geti nýtt sér fjölbreytt 

myndrit við framsetningu gagna 

 

 framkvæmt og dregið ályktanir af 

tilraunum, þar sem líkur og tilviljun 

koma við sögu, notað einföld 

líkindahugtök og talningar til að 

reikna og túlka líkur á atburðum, 

Efnisþættir Námsgögn/námsmat 2015-2016 
Tími: janúar 

Einföldun á stæðum 
Jöfnur  

Miðsvetrarpróf 
 

Mánud. 4. jan., skipulagsdagur 
 

Tími: febrúar 
Jöfnur með svigum 
Hlutföll og einslögun 

Skiladæmi 5 (jöfnur) 
Kaflapróf 4  

Þriðjudagur 2. feb. foreldradagur 
  
Miðvikud. 10. feb. öskudagur 
 
Miðvikud. 24. feb. skipulagsdagur  
Fimmtud. 25. feb. vetrarfrí 
Föstudag 26. feb. vetrarfrí 
29. febrúar Laugar (9. bekkur) 

Tími: mars 
Mælikvarðar 
Hnit punkts, formúlur og gröf 
Myndrit 
Hlutfallsleg tíðni, meðaltal 

Skiladæmi 6 
Kaflapróf 5. kafli 

1.-4. mars Laugar (9. bekkur) 
21.-28. mars  páskafrí 
 

Tími: apríl 
Miðgildi 
Talnafræði og mengi 

Skiladæmi úr 7 
Kaflapróf 6. kafli 

Fimmtud. 14. apríl þemadagur 
Föstud. 15. apríl þemadagur 
Fimmtud. 21. apríl  - 
Sumardagurinn fyrsti  

Tími: maí 
Mengi og rökfræði 
Uppryfjun fyrir próf 

Vorpróf Föstudagur 5. maí uppstig.dagur 
Mánud. 16. maí – annar í hvítas. 
Þriðjud. 17. maí - skipulagsdagur 
Fimmtudag 23. maí vorpróf  
Föstudag 24. maí    vorpróf 
 

Kennsluáætlunin er sett fram með fyrirvara um breytingar. 


