
Kennsluáætlun  

Lota 4 

2019 

Bekkur: 8. bekkur 

Námsgrein: Stærðfræði 

Fjöldi kennslustunda: 5 stundir 

Kennari/kennarar:Erna Sif Auðunsdóttir 

STÆÐUR OG JÖFNUR 
 

Hæfniviðmið:  

 sett fram og notað mismunandi framsetningu sama fyrirbæris með algebrulegri framsetningu. 

 Leyst jöfnur og einfaldar ójöfnur. 

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

 Notað almenn brot, tugabrot og prósentur við útreikninga á daglegum viðfangsefnum. 
 
Námsmat: Námsmat er í formi könnunar. Metin eru 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 Námsmat 

 
25. – 29. mars 
 
 

Alm.stæ I 
Stæður 
Einföldun 
Gildi 
Vinkill 

Dæmi 4101-4117 
Dæmi 4121-4130 
Dæmi 4201-4214 
 
Bls. 16-18, bls. 21 (ljósrit) 

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

 
 

 
1. – 5. apríl 

 

Alm.stæ I 
Jöfnur 

Dæmi 4301-4321 
Dæmi 4322-4333 
 

Leysa jöfnur. 
Kanna hvort lausn jöfnu er rétt. 
 

 
8. – 12. apríl 
 

Alm.stæ I 
Óuppsettar jöfnur 
Rúmfræði og jöfnur 
Vinkill 

Dæmi 4401-4421 
Dæmi 4437-4454 
 
Bls. 28, 30, 33 (ljósrit) 

Nota jöfnu til að leysa vandamál úr daglegu lífi. 

15.-22.apríl  

Páskafrí 
   

 
23. – 26. april 

 

Vinkill 
Bls. 35, 36, 37, 38 (ljósrit)   

Próf- föstudaginn 
26.apríl 

 
29. – 3.maí 

1.maí-Verkalýðsdagurinn 

Skali 2a 
Prósent. 

Bls. 8 - 22 Reikna með prósentum og prómillum, með og 
án stafrænna hjálpartækja. 
Túlka og reikna með prósentustigum. 

 

 
6. – 10. maí 
 

9.maí - árshátíð  
Skali 2a 
Prósentustig, prómill. 
Veldi og ferningsrót 
 

Bls. 23-27, 28-40 Reikna með prósentum og prómillum, með og 
án stafrænna hjálpartækja. 
Túlka og reikna með prósentustigum. 

 

 
13. – 17. maí 

 
Upprifjun fyrir próf 

Klára verkefni Reikna með veldi. Útskýra hvað ferningsrót tölu 
er. Finna ferningsrót af tölu. Bera kennsl á og 
nota teningstölur.  

Próf- föstud 17.maí 

 
20. – 24. maí 

 Bls. 42-56 
 

Útskýra hvernig tugakerfið er uppbyggt. Skrifa 
og reikna með stórum og litlum tölum á 
staðalformi. Reikna með tugveldum í nokkrum 
verkefnum úr daglegu lífi. 

 
 

  
 
 
 

 Lokaverkefni   


