
Kennsluáætlun  

Skali 2A – Lota 2 

Haust 2017 

Bekkur: 9. bekkur 

Námsgrein: Stærðfræði 

Fjöldi kennslustunda: 5 stundir 

Kennari/kennarar: Sigríður G. Guðmundsdóttir 

Áfangalýsing 
 

 
Kennsluaðferðir 
Kennt er í lotum eftir námsefni. Kennsluhættir eru fjölbreyttir, m.a. með innlögn á efnisþáttum, samræðum og skriflegum æfingum. 
Einstaklingsmiðað nám og hópavinna. Markmið kennslunar er að nemendur læri að bera ábyrgð á eigin námi og þjálfist í 
sjálfstæðum vinnubrögðum.  
Hæfniviðmið: Mælt ummál, flöt og rými, reiknað stærð þeirra og útskýrt hvað felst í mælihugtakinu. Sett fram og notað 
mismunandi framsetningu sama fyrirbæris, m.a. hlutbundið, myndrænt, munnlega eða með töflu og grafi. Tekist á við verkefni úr 
umhverfinu eða samfélaginu, þar sem þarf að afla upplýsinga og meta þær, finna lausnir, m.a. í fjármálum. 
 

 Einstaklingsverkefni  

 Hópverkefni 

 Kannanir  
 
 
 
 

Kennarar áskilja sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara. 
 



Dagsetning Viðfangsefni Námsmarkmið Námsmat 
23. – 27. okt Skipulagsdagur 27. 

Skali 2A 
Tímaútreikningur 
Bls. 120 - 131 

Breyta klukkustundum, mínútum og sekúndum í 
tugabrot. 
Reikna út tímamismun. 
Reikna út tíma milli tímabelta. 

 
 
 

30. okt .- 3.nóv. Námsviðtöl 30. okt 

Skali 2A 
Mælieiningar 
Bls. 132-135 

Nota réttar mælieiningar. 
Breyta úr einni mælieiningu í aðra sem varða 
lengd, flatarmál og rúmmál. 

 
 
 

Hópverkefni 

6. – 10. nóv Skali 2A 
Mælieiningar 
Bls. 136-143 

Að reikna með mælieiningum sem varða massa 
og breyta úr einni mælieiningu í aðra. 
Velja og nota rétt mælitæki. 

 

Könnun 10. nóvember 

13. – 17. nóv. Skali 2A 
Nákvæmni og 
námundun 
Bls. 144-151 

Meta hversu nákvæmt svar er og nota reglur um 
námundun. 
Áætla villur við mælingar. 
Nota mælitæki og meta hvað geti valdið villum. 

 
 
 
 
 

20. – 24. nóv. Almenn stæ II 
Mælikvarði 
Bls. 181-190 

Hlutfall milli tveggja talna. 
Einslaga marghyrningar 
Mælikvarði er hlutfall milli lengdar á mynd og 
raunverulegrar lengdar. 

 

27. nóv. – 1. des. Skali 2A 
Hlutfallareikningur 
Bls. 152-158 

Bera kennsl á og reikna með hlutfallstölum í 
verkefnum úr daglegu lífi. 
Reikna með vegalengdum, hraða og tíma. 

Hópverkefni 

4. – 8. des. Skali 2A 
Hlutfallareikningur 
Bls. 160-165 

Reikna með massa. 
Reikna með gengi. 

 

11. – 15. des. Skali 2A 
Samsettar ein. 
Bls. 166-175 

Reikna með vegalengd, hraða og tíma. 
Reikna með eðlismassa. 
Reikna með gjaldeyri. 

 

Könnun 15. desember 

18. – 22. des    

 


