
9. bekkur  

Í aðalnámskrá 2013 segir: „Stærðfræði hjálpar okkur að lýsa aðstæðum af nákvæmni og útskýra orsakasamhengi innan þeirra. Túlka gögn, og 

segja fyrir um og hafa áhrif á framvindu. Samfélag okkar og nýsköpun innan þess einkennist af kerfum, sem byggjast á nýtingu stærðfræðinnar.  

Þar má nefna kosningakerfi, kóðun upplýsinga á netinu, staðsetningarkerfi, farsíma, veðurspár, tölvuleiki, teiknimyndir, gagnagrunna og hvers 

kyns tölfræðilega úrvinnslu upplýsinga. Raunvísindi og margar aðrar fræðigreinar nýta sér í ríkum mæli hugtök, niðurstöður og aðferðir 

stærðfræðinnar. Hæfni í stærðfræði er þannig forsenda læsis og sköpunar á flestum sviðum tækni, fræða og verkmenningar. Auk þess styður 

hún fólk til að taka ígrundaðar ákvarðanir í daglegu lífi, sem hafa áhrif á heilbrigði og velferð og að taka virkan þátt í lýðræðissamfélagi, í 

stöðugri þróun..“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 209).  

Megintilgangur náms í stærðfræði er að nemendur öðlist alhliða hæfni til að nota stærðfræði sem lifandi verkfæri í fjölbreyttum tilgangi og við 

ólíkar aðstæður. Í stærðfræðinámi þurfa nemendur að þróa með sér hæfni til að setja fram og leysa viðfangsefni, ígrunda ólíkar aðferðir og 

líkön sem nýtast við lausnir þeirra og leggja mat á niðurstöður. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 209). 

Námsáætlunin í stærðfræði  er sett fram í sjö efnisflokkum; að geta spurt og svarað með stærðfræði, að kunna að fara með tungumál og 

verkfræði stærðfræðinnar, vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar, tölur og reikningur, algebra, rúmfræði og mælingar, tölfræði og líkindi. 

Úr skólanámskránni: 

,,Meta þarf fjölbreytta hæfni nemenda og sérstaklega ber að gæta þess að einstakir námsþættir fái ekki óeðlilega mikið vægi. Form námsmatsverkefna 

þarf að vera fjölbreytt og í samræmi við kennslutilhögun. Þannig séu metin munnleg, verkleg og skrifleg verkefni, stuttar afmarkaðar æfingar og dýpri 

athuganir, einstaklingsverkefni og hópverkefni. Jafnframt verkefni sem unnin eru heima og í skóla. Í heimaverkefnum er æskilegt að nýta fjölbreytta 

möguleika á heimili nemenda til að leysa ýmis verkefni í samráði við heimilin, t.d. hvað varðar þætti sem snerta fjámál og neyslu. Til að sýna hæfni í 

stærðfræði ættu nemendur að fást við heildstæð verkefni, þar sem þeir leita upplýsinga, rannsaka, vinna úr gögnum og túlka niðurstöður sínar. 

Verkefnum geta nemendur skilað með kynningum og sýningum á niðurstöðum sínum, fyrirlestrum og greinargerðum, þar sem tölvu- og upplýsingatækni 

nýtist sem miðill. Verkefnin þarf að meta á eigin forsendum og gefa eðlilegt vægi í heildarmati.“ 



 

Við lok 9. bekkjar  er gert ráð fyrir að nemandi geti: 

 tjáð sig um stærðfræðileg efni og um veruleikann með tungumáli stærðfræðinnar, útskýrt hugsun sína um hana fyrir öðrum, leitað lausna og sett 

viðfangsefni fram á stærðfræðilegan hátt með því að beita skapandi hugsun, ígrundun og röksemdafærslu,sett fram, greint, túlkað og metið 

stærðfræðileg líkön á einfaldan hátt. 

 greint á milli skilgreininga og setninga, milli einstakra tilvika og alhæfinga, geti nýtt þá þekkingu til að kanna og ræða um stærðfræðileg hugtök, um 

tilgang og takmörk þeirra  

 fundið, sett fram og afmarkað stærðfræðiþrautir bæði í tengslum við daglegt líf og viðfangsefni stærðfræðinnar, lagt mat á lausnirnar, m.a. með það 

að markmiði að ná röksemdarhugsun út frá þeim  

 sett upp og túlkað stærðfræðilegt líkan af raunverulegum aðstæðum. Það getur m.a. falið í sér reikning, teikningar, myndrit, jöfnur og föll  

 fundið rök fyrir og rætt um fullyrðingar um stærðfræði, skilið og metið röksemdir sem settar eru fram af öðrum 

 

 

Stærðfræði  9. bekkur 

Efnisflokkur:  Að geta spurt og svarað með stærðfræði 

Leiðir að hæfniviðmiðum/kennsluaðferð Viðfangsefni/efnisval Afurð/námsmat 

 
 Trú á eigin getu og rækta með sér viðhorf 

að stærðfræði 
 Geti leitað lausna og sett stærðfræðileg 

viðfangsefni á fram á fjölbreyttan hátt 
 

 
 Umræður  
 Rökræður um hugsun og lausnaleiðir 
 Þrautir  
 Tölufræðiskilningur 
 Kennslubók 

 
 
  
 

 

 Verkefnavinna 
 Kannanir 
 Hópavinna sem reynir á skiling 

hugtaka stærðfræðinnar 
 Þátttaka nemanda í vinnu og áhorf 

kennara 
 



 

 

Stærðfræði  9. bekkur 

Efnisflokkur: Að kunna að fara með tungumál og verkfræði stærðfræðinnar   

 
Við lok 9. bekkjar  er gert ráð fyrir að nemandi geti: 
 

 notað hugtök og táknmál stærðfræðinnar að vissu marki til að setja fram og leysa einföld hversdagsleg verkefni, rætt um lausnir og 

nýtt margvísleg hjálpartæki til stærðfræðilegra verka, þar með talin tölvutækni 

 sett fram og notað mismunandi framsetningu sama fyrirbæris, hvort sem um er að ræða hlutbundna, myndræna, munnlega eða 

algebrulega framsetningu eða með töflu og grafi 

 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  

 tjáð sig um stærðfræðileg efni munnlega, skriflega og myndrænt, af nákvæmni og túlkað framsetningu annarra á stærðfræðilegu efni 

 valið og notað margvísleg verkfæri, þar með talin tölvutækni, gert sér grein fyrir möguleikum þeirra og takmörkunum, notað þau 

markvisst til að rannsaka stærðfræðileg efni og setja fram niðurstöður sínar. 

 

Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Afurð/námsmat 

 
 nota af vissu marki hugtök og táknmál 

stærðfræðinnar  
 leysa einföld hversdagsleg verkefni 
 valið og nýtt ólík hjálpatæki til 

stærðfræðilega verka og þar með talið 
tölvutækni 

 geta kynnt niðurstöður sínar á skýran og 
greinar góðan hátt. 

 
 Sjálfbærni í daglegu lífi, s.s. samgöngur, 

tímatöflur, verðmerkingar og auglýsingar 
 Hópavinna 
 Kennslubók 

 
 

 
 Leikni í meðferð stærðfræðiverkfæra 
 Kannanir 

 Verkefnavinna 
 Hópavinna sem reynir á skiling 

hugtaka stærðfræðinnar 
 Þátttaka nemanda í vinnu og áhorf 

kennara 



Við lok 9. bekkjar  er gert ráð fyrir að nemandi geti: 

 unnið skipulega einn og í samvinnu við aðra að því að rannsaka og setja fram tilgátur og finna lausnir, alhæfa um hvers kyns viðfangsefni með hjálp 

stærðfræðinnar, lesið og lagt mat á stærðfræðitexta, notað viðeigandi verkfæri s.s. tölvur og kynnt niðurstöður sínar 

 tekið þátt í að þróa skipulega einfaldar lausnaleiðir, m.a. með notkun upplýsingatæknirannsakað, sett fram á skipulegan hátt og rökrætt með það að 

markmiði að alhæfa um stærðfræðileg efni   

 undirbúið og flutt munnlegar kynningar og skrifað texta um eigin vinnu með stærðfræði, m.a. með því að nota upplýsingatækni,  

 unnið í samvinnu við aðra að lausnum smárra stærðfræðiverkefna og gefið öðrum viðbrögð, m.a. með því að spyrja markvisst  

 tekist á við verkefni úr umhverfinu eða samfélaginu, þar sem þarf að afla upplýsinga og finna lausnir, m.a. í tengslum við fjármál og þróun 

samfélagsins 

 nýtt möguleika stærðfræðinnar til að lýsa veruleikanum og líkt eftir raunverulegum fyrirbrigðum, m.a. með notkun tölvutækni og gert sér grein fyrir 

hvenær slíkt er gagnlegt og við hæfi 

 lesið stærðfræðilegan texta, skilið og tekið afstöðu til upplýsinga sem settar eru fram á táknmáli stærðfræðinnar. 

Stærðfræði  9. bekkur 

Efnisflokkur: Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar 

Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Afurð/námsmat 

Þjálfist í því: 
 að  nota tungumál stærðfræðinnar til að 

ræða um leiðir og lausnir 
 færa rök fyrir og útskýra eigin tilgátur og 

annarra 
 útreikningum og sett fram niðurstöður 
 að greina hvaða aðferðir henta best 

hverju sinni 

 
 Ýmis stærðfræðiverkefni og þrautir 
 Daglegt líf – verkefni sem tengjast 

vinnumarkaði, rekstri og daglegu 
athöfnum  

 Stærðfræðileikir 
 Hópavinna 

 

 
 Sjálfsmat og jafningjamat 

 
 Leikni í meðferð stærðfræðiverkfæra 
 Kannanir 
 Verkefnavinna 
 Hópavinna sem reynir á skiling hugtaka 

stærðfræðinnar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 að tengja stærðfræði raunveruleikanum 
með fjölbreyttum hætti 

 
 
 
 

  Þátttaka nemanda í vinnu og áhorf 
kennara 



 

Við lok 9. bekkjar  er gert ráð fyrir að nemandi geti: 

 

 notað rauntölur og greint samhengi milli talna í ólíkum talnamengjum 

 notað sætiskerfisrithátt og sýnt að hann skilur þær reglur sem gilda um hann 

 gefið dæmi um mismunandi framsetningu hlutfalla og brota, skýrt sambandið milli almennra brota, tugabrota og prósenta 

 leyst viðfangsefni sem sprottin eru úr daglegu lífi og umhverfi, með hugarreikningi, vasareikni, tölvuforritum og skriflegum útreikningum 

 reiknað með ræðum tölum, m.a. við lausnir á jöfnum og öðrum viðfangsefnum algebru 

 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 

Stærðfræði  9. bekkur 

Efnisflokkur:   Tölur og reikningur 

Leiðir að hæfniviðmiðum/kennsluaðferð Viðfangsefni/efnisval Afurð/námsmat 

 Nýtt sér samhengi og tengsl reikniaðgerða 
 Greint af öryggi samhengi milli talna í 

ólíkum talnamengjum 
 Rannsakað mynstur  
 Sett fram og leyst jöfnur. Unnið úr þeim á 

ólíka vegu samkvæmt reglum 
algebrunnar. 

 Geta reiknað sér til gagns. Sem dæmi 
beytt kunnáttu i prósentum og 
brotareikningi. 

 Kennslubækur 
 Umræður 
 Verkefna, hópa og paravinna  

 
 
  
 

 
 Leikni í meðferð stærðfræðiverkfæra 
 Kannanir 
 Verkefnavinna 
 Hópavinna sem reynir á skiling hugtaka 

stærðfræðinnar 
Þátttaka nemanda í vinnu og áhorf 
kennara  

 
 



 Við lok 9. bekkjar er gert ráð fyrir að nemandi geti: 

 rannsakað mynstur og alhæft um þau, leyst jöfnur, notað breytistærðir og lýst sambandi þeirra með stæðum og föllum,  

 unnið með talnarunur og rúmfræðimynstur til að rannsaka, koma skipulagi á og alhæfa um það á táknmáli algebrunnar og sett fram stæður með 

breytistærðum 

 ákvarðað lausnir á jöfnum með myndritum og lýst sambandi breytistærða með föllum. 

 

Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Afurð/námsmat 

 
 Sett fram og leyst jöfnur. Unnið úr þeim á 

ólíka vegu samkvæmt reglum 
algebrunnar. 

 Ákvarðað lausnir á jöfnum  
 Lýst sambandi breytistærða með föllum. 

 
 

 
 Kennslubækur 
 Umræður 
 Verkefna, hópa og paravinna  

 
 
 

 
 Leikni í meðferð stærðfræðiverkfæra 
 Kannanir 
 Verkefnavinna 
 Hópavinna sem reynir á skiling hugtaka 

stærðfræðinnar 
 Þátttaka nemanda í vinnu og áhorf 

kennara  
 

 

 

  

Stærðfræði  9. bekkur 

Efnisflokkur: Algebra 



Stærðfræði  9. bekkur 

Efnisflokkur: Rúmfræði og mælingar 

Við lok 9. bekkjar  er gert ráð fyrir að nemandi geti: 

 notað undirstöðuhugtök rúmfræðinnar, nýtt einslögun, hornareglur og hnitakerfi til að teikna og greina rúmfræðilega hluti, sett fram einföld 

rúmfræðileg rök, mælt og reiknað lengd, flöt og rými og nýtt tölvur til þessara hluta 

 notað undirstöðuhugtök rúmfræðinnar þar með talin hugtök um stærðarhlutföll, innbyrðis afstöðu lína, færslur og fræðilega eiginleika tví- og 

þrívíðra forma  

 teiknað skýringarmyndir og unnið með teikningar annarra út frá gefnum forsendum, rannsakað, lýst og metið samband milli hlutar og teikningar af 

honum 

 mælt ummál, flöt og rými, reiknað stærð þeirra og útskýrt hvað felst í mælihugtakinu 

 nýtt tölvur til að teikna, rannsaka og setja fram rök um rúmfræðilegar teikningar 

 sett fram einföld rúmfræðileg rök og túlkað táknmál algebru með rúmfræði 

  túlkað jöfnur í hnitakerfi og notað teikningar í hnitakerfi til að leysa þær. 

Leiðir að hæfniviðmiðum/kennsluaðferð Viðfangsefni/efnisval Afurð/námsmat 

 Þjálfa og beita grunnreglum í rúmfræði og 
mælingum 

 Geta beitt algengustu hornareglum  
 Geta skráð og lesið úr hnitakerfi 

 Kennslubók 
 Ýmis stærðfræðiverkfæri s.s. reglustika, 

gráðubogar, hringfari og vasareiknir 
 

 Leikni í meðferð stærðfræðiverkfæra 
 Kannanir 
 Verkefnavinna 
 Hópavinna sem reynir á skiling hugtaka 

stærðfræðinnar 
 Þátttaka nemanda í vinnu og áhorf kennara  

 



 

Stærðfræði  9. bekkur 

Efnisflokkur: Tölfræði og líkindi 

 

Við lok 9. bekkjar  er gert ráð fyrir að nemandi geti: 
 

 notað tölfræðihugtök til að skipuleggja, framkvæma og túlka tölfræðirannsóknir, þar sem líkur og tilviljun koma við sögu, notað einföld líkindahugtök og 

talningar til að reikna og túlka líkur á atburðum,safnað og unnið úr gögnum, miðlað upplýsingum um þau, m.a. með töflum og myndritum, 

 notað tölfræðihugtök til að setja fram, lýsa, skýra og túlka gögn, lesið, útskýrt og túlkað gögn og upplýsingar sem gefnar eru í töflum og myndritum 

 skipulagt og framkvæmt einfaldar tölfræðikannanir og reiknað út líkur í einföldum tilvikum 

 lesið, skilið og lagt mat á 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 hugtök eins og skilyrtar líkur og óháðir atburðir, notað einfaldar talningar til að reikna og túlka líkur á atburðum. 

Leiðir að hæfniviðmiðum/kennsluaðferð Viðfangsefni/efnisval Afurð/námsmat 

 Tölfræðihugtök þjálfuð við að skipuleggja 
verk sitt og setja fram á markvissan hátt  

 Líkindahugtök og talningar til að reikna og 
túlka líkur á atburðum 

 

 Kennslubók 
 Ýmis verkefni sen tengjast daglegu lífi svo 

sem tölfræðirannsókn 

 Leikni í meðferð stærðfræðiverkfæra 
 Kannanir 
 Verkefnavinna 
 Hópavinna sem reynir á skiling hugtaka 

stærðfræðinnar 
 Þátttaka nemanda í vinnu og áhorf 

kennara  
 

 



 


