
Kennsluáætlun  

Lota 1 

Haust 2018 

Bekkur: 9. bekkur 

Námsgrein: Stærðfræði 

Fjöldi kennslustunda: 6,5 stundir 

Kennari/kennarar: Erna Sif Auðunsdóttir og 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.  
Námsmat: Námsmat er fjölbreytt og í samræmi við kennslutilhögun. Metin eru verkleg og skrifleg verkefni, stuttar afmarkaðar 
æfingar og dýpri athuganir. Nemendur vinna einstaklings- og hópverkefni sem unnin eru heima og í skólanum.  
Kennslugögn: Almenn stæ II, Skali 2A (lota 1 og 2) og 2B (lota 3 og 4), æfingahefti, kennsluforrit og efni af vef. Nauðsynlegt er að 
nemendur hafi góðan vasareikni með takka fyrir ferningsrót og veldi. Einnig þurfa nemendur að eiga hringfara, gráðuboga og 
reglustiku.  
 

 Einstaklingsverkefni  

 Hópverkefni 

 2 kannanir  
 
 

Kennarar áskilja sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara. 
 



 

Dagsetning Viðfangsefni Námsmarkmið Hæfniviðmið – að nemendur geti Námsmat 

 
20. – 24. ágúst 

Almenn stæ II 
Tölur  bls.34-38 

Reikna með prósentum 
og prómillum,. 

 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. 

 Leyst viðfangsefni sem eru sprottin úr daglegu 
lífi og umhverfi, með hugarreikningi, vasareikni 
og skriflegum útreikningum. 

 
 
 
 
 
 
 
Próf- föstudaginn 
31.ágúst 

 
27.– 31.ágúst. 

Bls.42 - 51 Túlka og reikna með 
prósentustigum 

 
3. – 7. sept. 

Gróðursetningarferð 
6.sept 

Skali 2A  
Föll bls. 68 – 75 

Bera kennslá og finna 
formúlur fyrir beinar 
línur. 

 
 

 
10. – 14. sept. 

Vindáshlíð 13.-14. 

Bls. 76 - 85 
Finna aðstæður úr 
daglegu lífi sem hægt 
er að lýsa með 
línulegum tölum. 

 Sett upp, túlkað og gagnrýnt reiknilíkön af 
raunverulegum aðstæðum. Það getur m.a. falið 
í sér reikning og myndrit. 

 Sett fram og notað mismunandi framsetningu 
sama fyrirbæris m.a. hlutbundið, myndrænt, 
munnlega eða með töflu og grafi. 

 Leyst jöfnur með myndritum. 
 Ákvarðað lausnir á jöfnum með myndritum og 

lýst sambandi breytistærða með föllum. 
 Reiknað með ræðum tölum, m.a. við lausnir á 

jöfnum og öðrum viðfangsefnum algebru. 
 Túlkað jöfnur í hnitakerfi og notað teikningar í 

hnitakerfi til að leysa þær. 

 
 

 
17. – 21. sept. 

Skipulagsdagur 17. 

Bls. 86 - 90 
.  

 
 
Skilaverkefni- 
þriðjudaginn 25. 
sept 

 
24. – 28. sept. 
 

Bls. 91 - 96 Búa til gildistöflu og 
teikna graf út frá 
formúlu fyrir beina línu 

 

 
1. – 5. okt. 
. 

Íþróttadagur 5.okt  
Bls. 97 - 100 

 
 

 

 
8. – 12. okt. 
 

Bls. 101-106 Segja til um hvort 
punktur liggur á 
tiltekinni beinni línu 
eður ei. 

 
 

15. – 19. okt. Upprifjun, 
klára,ítarefni 
(Bættu þig 
bls.110-117) 
 

  Próf- 
miðvikudaginn 
17.okt 


