
Foldaskóli 2019-2020  -  9. bekkur 
Námsáætlun – stærðfræði 

 

Kennarar:  
Kristín Rós Jónsdóttir kristin.ros.jonsdottir@rvkskolar.is 
Sesselja Þorbjörnsdóttir sesselja.thorbjornsdottir@rvkskolar.is 
Sigurður Þór Hlynsson sigurdur.thor.hlynsson@rvkskolar.is 
Sigurlína Freysteinsdóttir sigurlina.freysteinsdottir@rvkskolar.is 

Kenndir eru 6 tímar á viku. 
Námsefni: 
Átta-tíu 3 og 4, Almenn stæ.II,  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  
Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur - viðfangsefni Námsmat 

• nýtt sér og unnið með rithátt tugvelda og 

staðalforma 

• nýtt sér veldarithátt og beitt helstu 

reiknireglum um veldi  

• unnið með og greint samhengi milli talna 

í talnamengjum 

Tölur ágúst-sept. 
➢ Stórar tölur, veldi og veldareglur 
➢ Einfalda stæður, líkir liðir 
➢ Staðalform, stórar og litlar tölur 
➢ Talnamengi 

 
 
 
Kaflapróf - Tölur 
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• unnið með einkenni tví- og þrívíðra 

forma  

• valið viðeigandi mælieiningar, útskýrt 

tengsl og breytt úr einni mælieiningu í 

aðra  

• gert grein fyrir tölunni π (pí) og notað 

hana í útreikningum á ummáli, flatarmáli 

og rúmmáli  

• unnið með og fundið rúmmál og 

yfirborðsflatarmál réttra strendinga 

 

 

• notað stæður til að skrá samband stærða 

• unnið með reglur um forgangsröð 

aðgerða og nýtt við útreikninga   

• einfaldað stæður með því að draga 

saman líka liði, þáttað og marfaldað inn í 

sviga og fundið gildi 

• nýtt sér stæður og jöfnur til að leysa ýmis 

viðfangsefni úr daglegu lífi 

 

• túlkað fyrsta stigs jöfnur í hnitakerfi og 

notað teikningar í hnitakerfi til að leysa 

þær  

• unnið með leiðir til að sýna samband 

stærða með orðum, jöfnum, töflum og 

gröfum  

➢ Tugabrot/alm. brot, tölugildi  
 
Rými(rúmfræði) - september 
 

➢ Unnið með tví-og þrívíð form 
➢ Margflötungar og einkenni þeirra 
➢ Regla Eulers 
➢ Rúmmál og yfirborðsflatarmál réttra 

strendinga 
 

 
 
 
 

Algebra – sept.-okt. 
➢ Unnið með röð reikniaðgerða 
➢ Einfalda stæður 
➢ Finna gildi stæðu 
➢ þáttun 

 
 
 
 
Jöfnur og gröf okt.-nóv. 

➢ Hnitakerfið 
➢ Jafna beinnar línu 
➢ Hallatala, skurðpunktur 
➢ Gildistafla 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rúmfræðiverkefni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaflapróf-Algebra 
 
 
 
 
 
 
Kaflapróf-Jöfnur og gröf 



• tjáð sig og rökstutt munnlega og skriflega 

á tungumáli stærðfræðinnar  

• reiknað með jákvæðum og neikvæðum 

tölum 

• beitt helstu reiknireglum s.s. víxlreglu, 

tengireglu og dreifireglu 

 

 

• unnið með helstu hugtök 

mengjafræðinnar  

• lýst mengjum með orðum, upptalningu, 

mengjamyndum eða á táknmáli 

stærðfræðinnar  

 

• nýtt sér og þekkir ýmsar leiðir við 

brotareikning 

• geti sett fram lausnir sínar á skýran og 

skilmerkilegan hátt 

 

• unnið með og þekkir hugtakið einslögun 

• fengist við hlutföll í ýmsu samhengi 

 

Talnameðferð-nóvember 
➢ Reiknireglur(víxlregla, dreifiregla, 

tengiregla) 
➢ Námundun 
➢ Jákvæðar og neikvæðar tölur 
➢ Röð reikniaðgerða 

 
Rökfræði og mengi – nóvember 

➢ Unnið með hugtök mengjafræðinnar, 
mengi, stak, sniðmengi, sammengi, 
hlutmengi o.fl. 

 
 
Almenn brot – des.-jan. 

➢ Stærð brota, jafngild brot 
➢ Reikniaðgerðirnar fjórar, samlagning, 

frádráttur, margföldun og deiling 
 
Einslögun – janúar 

➢ Hlutföll í ýmsu samhengi 
➢ Einslögun 
➢ Mælikvarði(stækka, minnka) 

 
 

 
 
 
 
 
Hugtakakort-einstaklingsverkefni 
 
 
 
 
 
Gagnapróf- Rökfræði og mengi 
 
 
 
 
 
Kaflapróf-Almenn brot 
 
 
 
 
Verkefni-Hlutföll/Einslögun/Mælikvarði 
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