
Kennsluáætlun  

Skali 2B, Almenn stæ II og III – Lota 3 

 2019 

Bekkur: 9. bekkur 

Námsgrein: Stærðfræði 

Fjöldi kennslustunda: 5 stundir 

Kennari/kennarar: Erna Sif Auðunsdóttir 

Áfangalýsing 
 

Rúmfræði og teikningar 
 
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:  

 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. 
 
 

 
 

Kennarar áskilja sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara. 
 



Dagsetning Viðfangsefni Námsmarkmið Námsmat 
3. – 4. jan. Flatarmál og 

ummál. 
Skali 2B 
Bls. 8, 10-12 

Mæla og reikna út ummál þekktra rúmfræðilegra 
forma og mynda. 
 

 
 

7. – 11. jan. Skali 2B 
Bls. 13 - 21 

Mæla og reikna út flatarmál þekktra 
rúmfræðilegra forma og mynda. 

 
 

 
14.-18. jan. Rúmfræði hrings 

Skali 2B 
Bls. 22 - 31 

Finna námundargildi fyrir fastann  π (pí) 

Reikna út flatarmál og ummál hrings 
Teikna rétthyrndan þríhyrning með því að 
styðjast við eiginleika og einkenni hrings. 
 

 

 

21. – 25. jan. Skali 2B 
Bls. 32 – 35 

Alm stæ II 
Ýmis dæmi 
Bls. 93-97 

Teikna snertla hrings. 
Nota rúmfræðilega teikningu til að finna miðju 
hrings. 
 

 
 

Próf  25. janúar 
 
 

28. – 1. feb. Þrívíð 
rúmfræðiform 
Skali 2B 
Bls. 36-47 

Þekkja réttstrending, píramída, keilu, sívalning 
og kúlu. 
Mæla og reikna út yfirborðsflatarmál og rúmmál 
þrívíðra forma og hluta. 
Reikna ummál með mismunandi mælitölum. 

 
 
 

4. – 8. febr. Námsviðtal 6. febr. 

Skali 2B 
Bls. 48 - 57 

Mæla og reikna út yfirborðsflatarmál og rúmmál 
þrívíðra forma og hluta. 
Reikna ummál með mismunandi mælitölum. 

 

11. – 15. febr. Alm stæ III 
Bls. 73, 76, 78, 
81, 83-87 

Mæla og reikna út yfirborðsflatarmál og rúmmál 
þrívíðra forma og hluta. 
 

 

Próf  15. febrúar 

18. – 22. febr.  Vetrarleyfi  

 
26. febr.- 2. mars. Ýmiss verkefni Undirbúningur undir samræmd próf 

 
 

 

 


