
Kennsluáætlun  

Lota 3 

 2017 

Bekkur: 8. bekkur 

Námsgrein: Stærðfræði 

Fjöldi kennslustunda: 5 stundir 

Kennari/kennarar: Erna Sif Auðunsdóttir og Sigríður G. Guðmundsdóttir 

Áfangalýsing 
 

 
Vinnulag: Kennt er í lotum eftir námsefni. Markmið kennslunnar er að nemendur læri að bera ábyrgð á eigin námi og þjálfist í 
sjálfstæðum vinnubrögðum. Stuðst er við fjölbreytta kennsluhætti, s.s. innlögn, einstaklingsmiðað nám og hópavinnu. 
 
Kennslugögn: Skali 1b, vefefni, og önnur ítarefni. Það er mjög mikilvægt að nemendur eigi vasareikni með takka fyrir ferningsrót 
og veldi. Einnig þurfa nemendur að eiga gráðuboga, hringfara og reglustiku. 
 
Námsmat: Námsmat er fjölbreytt og í samræmi við kennslutilhögun. Metin eru verkleg og skrifleg verkefni og stuttar afmarkaðar 
æfingar. Nemendur vinna einstaklingsverkefni sem unnin eru heima og í skólanum.  
 
 

 
  

 
Kennari áskilur sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara. 

 

 



Dagsetning Viðfangsefni Dæmi Markmið Hæfniviðmið 

 
3. – 5. janúar 

Tölfræði 
Meðaltal 30 ára 
tímabils.  

Skali 1b 
Upprifjun frá því f. 
áramót bls. 42- 43 
 

Bera gögn saman við meðaltal yfir lengra 
tímabil.  

Notað tölfræðihugtök til að setja 
fram, lýsa skýra og túlka gögn. 
 
 

 
8. – 12. janúar 

10.jan-skipulagsdagur 

Tölfræði 
Tölfræðilegar 
kannanir 

Skali 1b 
Bls. 44 - 49 

Skipuleggja tölfræðilega könnun. 
Kynna niðurstöður gagna á trúverðugan og 
skýran hátt. 
Leggja mat á hvort um villandi heimildir er að 
ræða.  
 

Skipulagt og framkvæmt einfaldar 
tölfræðikannanir og dregið ályktanir 
af þeim. 
 
 
Próf 12.janúar 

 
15. – 19. janúar 

Algebra og 
jöfnur 
Að rannsaka 
mynstur 

Skali 1b 
Bls. 66 - 77 

Bera kennsl á mynstur í myndum og tölum. 
Útskýra með orðum, formúlum og táknum 
hvernig mynstur er byggt upp. 

Rannsakað mynstur og alhæft um 
þau.  

 
22. – 26. janúar 

Algebra og 
jöfnur 
Algebrustæður 

Skali 1b 
Bls. 78- 87 
 
Skilaverkefni 

Tákna verkefni úr daglegu lífi með bókstöfum 
og tölum. Þetta kallast algebrustæður. 
Skipta bókstöfum í algebrustæðu út fyrir tölur 
og reikna gildi stæðunnar. 

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

 
29. jan. – 2. febr. 

Algebra og 
jöfnur 
Bókstafareikningur 

Skali 1b 
Bls. 88 – 95 
Ítarefni 

Reikna með bókstöfum.  

 
5. – 9. febr. 

Námsviðtöl 6.feb 

Algebra og 
jöfnur 
Stæður með sviga 

Skali 1b 
Bls. 96-105 
 

.  

 
12. – 16. febr. 

Öskudagur 14.feb 

Algebra og 
jöfnur 
Jöfnur 

 

Skali 1b 
Bls. 106 - 117 

Leysa jöfnur. 
Kanna hvort lausn jöfnu er rétt. 
Nota jöfnu til að leysa vandamál úr daglegu lífi 

Leyst jöfnur. 

 

Vetrarfrí    19. – 23. febrúar 
 

26. febr – 2. mars 
Upprifjun - ítarefni   

Próf 2.mars 
 

 


