
 

 

Kennsluáætlun fyrir STÆ 1. önn 
8.bekkur veturinn 2020 – 2021 

Stærðfræði 

Kennari: Ellert Magnússon og Unndór Sigurðsson  

Tímafjöldi: 5 kennslustundir á viku, 200 mínútur. 

 

Megin tilgangur náms í stærðfræði er að nemendur öðlist alhliða hæfni til að nota stærðfræði sem lifandi verkfæri í 

fjölbreyttum tilgangi og við ólíkar aðstæður. 

Leiðir: Nemendur fara ýmsar leiðir og vinna fjölbreytileg verkefni til að ná þeim markmiðum sem sett eru í stærðfræðinni. Leitast er við að kynna nemendum 

ýmis hjálpargögn eins og gráðuborg, hringfara, reiknivélar, ýmis mælitæki, brotaspjöld og fleira. Unnið er á hlutbundinn hátt með margskonar efni í 

kennslustundum þar sem leitast er við að sinna þörfum hvers og eins. Notast verður við fjölbreyttar kennsluaðferðir eins og til dæmis beina kennslu, 

sýnikennslu, utanbókarnám, námsleiki, þrauta-og röklausnir, samræðu- og samvinnunám, útikennslu, vettfangsferðir og vinnubókarkennslu. Þessi vinna fer 

ýmist fram einstaklingslega, í pörum eða í hópum. Lögð er áhersla á vönduð vinnubrögð, frágang og uppsetningu. 

Sérstakar áherslur: Til að árangur náist í náminu er gott að hafa eftirfarandi atriði í huga:  

• Hafðu með þér í allar kennslustundir öll gögn og hjálpartæki sem hjálpa við lausn verkefna t.d. námsbækur, ritföng og leiðarbók.  

• Á þessari slóð: http://www.nams.is/stae_ungl_stig/index.htm getur þú fundið lausnir á dæmunum úr bókunum Átta tíu. Gott er að hafa þær útprentaðar 
við höndina til að bera saman við þína lausn. Þar finnurðu einnig gagnvirkar æfingar. Lausnir á dæmum í Almennri stærðfræði I eru aftast í bókinni. 

• Sinntu vel námi og heimanámi, það er forsenda góðs árangurs. Aflaðu þér upplýsinga ef eitthvað er óljóst. Mundu að nota leiðarbók. 

• Merktu verkefnin / dæmin skilvíslega. Vandaðu uppsetningu og frágang og sýndu lið fyrir lið hvernig lausn er fengin.  
Tvístrikaðu undir endanlegt svar.  

• Ekki spara blöðin og hafðu gott bil á milli verkefnanna. Notaðu reglustiku til að strika öll strik. 

• Allt heimanám sett á mentor og einnig hafa nemendur með sér dæmablöð sem eiga að vera í stærðfræðibók 
 

Kennslugögn: Nemendur vinna með stærðfræðibókina Almenn stærðfræði I sem grunnbók. Ásamt því að hinir ýmsir stærðfræðivefir verða notaðir til að 
skerpa enn frekar á völdum þáttum í stærðfræðinni. Sem ýtar- og þjálfunarbók í hinum ýmsu þáttum stærðfræðinnar verða notaðar 8 – Tíu, bækur nr. 1. og 2. 
Einnig verða notaðir námsvefirnir Rasmus.is og vendikennsla.is 
Námsmat: Skilningur nemenda verður metinn reglulega og kannanir lagðar fyrir við lok hvers stærðfræðikafla.  

 
Námsmat: 

Til viðmiðunar í námsmati verða enn skil á heimavinnu, tímavinna, skil á verkefnum, kannanir, próf, jafningjamat og sjálfsmat. Mikilvægt er að nemendur geri 

sér grein fyrir að allir þættir hafa vægi og verkefni í upphafi telja strax og hafa áhrif á lokaeinkunn í vor. Nemendur verða metnir eftir bókstöfum og fylgir 

kvarðinn hér að neðan. 

A   B+  B  C+  C og  D 

http://www.nams.is/stae_ungl_stig/index.htm


 

 

 

Vika Viðfangsefni Efnistök Námsefni Áætlun Heimanám 

24.-28. ágúst Fermingarferð. Fermingarferð. Fermingarferð. Fermingarferð.  

24. ágúst – 9. okt. 

 

Upprifjun í 
talnareikning            
  

 

 

Markmið að nemandi:  

• Þekki muninn á náttúrulegum tölum 
og tugabrotum 

• Tileinki sér reikniaðgerðirnar fjórar; 
samlagningu, frádrátt, margföldun og 
deilingu. 

• Öðlist hæfni í að reikna tugabrot 

• Þekki helstu reglur við námundum og 
geti beitt þeim 

• Öðlist skilning á slumpreikningi og 
námundun 
 
 
 
 
 
 

 

Almenn stærðfræði l sem 

grunnbók, og bók Átta -

Tíu nr. 1   sem  ítarefni 

og dæmasöfn.  

Leiðarbók. 

Unnið í gagnvirkum 

forritum á vefnum. 

Vefslóðin er: 

http://vefir.nams.is/stae_

ungl_stig/index.htm 

 

Heimanám sett á mentor 

Vikan 1. - 4. sept .                        
Innlögn í Leiðarbók og        
dæmi 1102-1127                 
Vikan 7. - 11. sept.              
Dæmi 1128-1236                                                           
Vikurnar 14. - 25 sept.               
Innlögn í Leiðarbók og        
dæmi 1302-1510                  
Vikan  28 sept. - 2. okt.        
Dæmi 1512-1623                                               
Vikan 5 - 9. okt.                     
Ýmis dæmi A og B og 
Hugtakakort úr kaflanum. 
Upprifjun fyrir próf                   

Sjá áætlun sem nemendur fá 

afhenta.                                                                         

Nemendur vinni 

dæmin í tíma en 

ef ekki næst að 

klára þau þar 

eiga á að ljúka 

þeim í 

verkefnatímum 

Nemendur vinni 

hugtakakort úr 

kaflanum í 

leiðabók 

Könnun í lok 1. 

kafla  sem fer á 

hæfniskort í 

mentor 

13 . okt. – 20. nóv. Prósentur 

 

Markmið að nemandi:  

• Þekki tengsl prósentu við almenn brot 
og tugabrot og geti breytt þar á milli 

• Þekki hugtökin hluta og heild og nái 
færni í að nota þau í prósentureikningi 

• Öðlist færni í að reikna aukningu og 
minnkun, hækkun og lækkun, t.d. á 
verði. 

• Átti sig á hvað felst í breytiþættinum 
og geti beitt honum við útreikning 

Almenn stærðfræði l sem 

grunnbók, og bók Átta -

Tíu nr. 1   sem  ítarefni 

og dæmasöfn.  

Leiðarbók. 

Unnið í gagnvirkum 

forritum á vefnum. 

Vefslóðin er: 

http://vefir.nams.is/stae_

ungl_stig/index.htm 

 

 

 

Heimanám sett á mentor 

Vikan 12. - 16. okt.                         
Innlögn í Leiðarbók og        
dæmi 2102-2234                   
Vikan 19. - 23. okt.                
Dæmi 2302-2412                 
Vikan 26. - 30. okt.                
Dæmi 2413-2612                 
Vikan 2. - 6. nóv.                
Innlögn í Leiðarbók og        
dæmi 2703-Ýmis dæmi 2A                   
Vikan 9, - 20 nóv.                 
Ýmis dæmi 2B, Æfðu 
grundvallaratriðin, Hugtakakort 
og upprifjun fyrir próf                  

Sjá áætlun sem nemendur fá 

afhenta.                                                                         

Nemendur vinni 

dæmin í tíma en 

ef ekki næst að 

klára þau þar 

eiga þau að vera 

unnin heima.  

Könnun í lok 2. 

kafla sem fer á 

hæfniskort í 

mentor 

http://vefir.nams.is/stae_ungl_stig/index.htm
http://vefir.nams.is/stae_ungl_stig/index.htm
http://vefir.nams.is/stae_ungl_stig/index.htm
http://vefir.nams.is/stae_ungl_stig/index.htm


 

 

4. – 22. jan. Rúmfræði 
 

Markmið að nemandi:  

• Þekki hin ýmsu hugtök tengdu 
rúmfræði, svo sem hvasst horn, rétt 
horn, gleitt horn, jafnarma þríhyrninga 

• Átti sig á hornasummu þríhyrninga og 
hvernig hægt er að finna út stærð 
óþekkts horns 

• Kynnist ólíkum lengdareiningum og 
átti sig á sambandinu milli þeirra og 
geti notað þær í daglegu lífi 

• Nái færni í að reikna ummál 
marghyrninga, flatarmál rétthyrninga 
og samsettra svæða 

• Öðlist skilning á því hvernig breytt er 
milli eininga, bæði lengdareininga og 
flatarmálseininga 
 
 
 
 
 
 

 

Almenn stærðfræði l sem 

grunnbók, og bók Átta -

Tíu nr. 1   sem  ítarefni 

og dæmasöfn.  

Leiðabók. 

Vinna einnig í 

gagnvirkum forritum á 

vefnum. Vefslóðin er: 

http://vefir.nams.is/stae_

ungl_stig/index.htm 

 

 

  

Heimanám sett á mentor 

Vikan 23. - 27. nóv..                         
Innlögn í Leiðarbók og        
dæmi 3102-3225                 
Vikurnar 30. nóv – 4. des.        
Dæmi 3328-3409                  
Vikan 7. - 11. des.               
Innlögn í Leiðarbók og        
dæmi 3411-3445                 
Vikan 4.- 15. jan.                       
Ýmis dæmi 2A, 2B, Æfðu 
grundvallaratriðin 3, Hugtakakort 
og upprifjun fyrir próf                  

Sjá áætlun sem nemendur fá 

afhenta.                                                                         

Nemendur vinni 

dæmin í tíma en 

ef ekki næst að 

klára þau þar 

eiga þau að vera 

unnin heima.  

Könnun í lok 3. 

kafla sem fer á 

hæfniskort í 

mentor 

 

Ath! Kennsluáætlunin er birt með fyrirvara um breytingar. 

Með kveðju Ellert Sig. Magnússon og Unndór Sigurðsson 

http://vefir.nams.is/stae_ungl_stig/index.htm
http://vefir.nams.is/stae_ungl_stig/index.htm

