
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Náms- og kennsluáætlun - Haustönn 2022 

STÆR1DL05 

Kennari 

Íris Lind Björnsdóttir, iris.lind.bjornsdottir@fss.is 

Jóhann Jóhannsson, johann.johannsson@fss.is 

Magnús Einþór Áskelsson, magnus.askelsson@fss.is 

Sigríður Gunnarsdóttir, sigridur.gunnarsdottir@fss.is  

 

Viðtalstími 
Mánudagar klukkan 14:00-14:40 í stofu 221 

Námsefni 
Efni frá kennurum 

 

Áfangalýsing 

Menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir 
að leiðarljósi. Unnið verður með tölur og gildi þeirra með fjölbreyttri nálgun. 
Meðal annars með mismunandi verkefnavinnu sem tengjast daglegu lífi og 
athugunum í gegnum veraldarvefinn. Stefnt er að því að viðhalda og byggja 
ofan á þann grunn sem nemandinn hefur þegar tileinkað sér. 

  

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Námsmatið er einstaklingsmiðað, s.s. leiðsagnarmat, jafningjamat, 
verkefnaskil, virkni í kennslustundum, mæting, sjálfsmat og ástundun. 
Regluleg endurgjöf er frá kennara á vinnuframlag nemenda og verkefnaskil. 

Símatsáfangi  ☒ Lokapróf  ☐ Sleppikerfi  ☐ 

 Heiti Vægi 
 Tímaverkefni 40% 
 Þátttaka í tímum 20% 
 Vinnubók 30% 
 Sjálfsmat 10% 

 

Reglur áfanga 
Notkun á snjallsímum er ekki leyfileg í tímum nema með leyfi kennara. 
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Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

 

Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 
• Hvar og hvenær stærðfræði kemur við 

sögu í daglegu lífi 
• Gildi peninga 
• Fjölbreytileika verslana 
• Verðgildi hinna ýmsu hluta 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 
• Nýta sér stærðfræðikunnáttu sína í 

daglegu lífi 
• Kanna hvað hlutir kosta í verslunum og 

á neti 
• Fylgja dagsskipulagi 
• Fylgja tímaáætlun 

 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 
• Taka þátt í stærðfræðilegum athöfnum daglegs lífs 
• Átta sig á tíma- og dagsetningum 
• Nýta stærðfræðikunnáttu sína þegar hann verslar 
• Nýta sér viðeigandi stuðningstæki þegar það á við, s.s. reiknivél í símum 

 

 

 

  



Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
19. - 26. ágúst 

Kynning, bakstur, töfraferningur bls. 5 – 7  

2. vika 
29. ágúst - 2. september 

Strætó 
Þrautir bls. 8 - 14 

 

3. vika 
5. - 9. september 

Tannlæknar 
Pascal bls. 3 – 7 

Tímaverkefni 1 

4. vika 
12. - 16. september 

Bíó 
Þvottavél bls. 11 – 14 

 

5. vika 
19. - 23. september 

Talnakrossgátur 
Sjónvarp bls. 18 – 23 

 

6. vika 
26. sept. - 30. september 

Síminn 
Talnamynstur bls. 24 - 28 

Tímaverkefni 2 

7. vika 
3. - 7. október 

Eldavél og eldamennska 
Almenn brot bls. 29 - 44 

 

8. vika 
10. – 14. október 
Miðannarmat 11. okt. 

Leikhús 
Klukkan bls. 45 - 56 

 

9. vika 
17. - 21. október 

Hæfileikakeppni bls. 57 - 58 Tímaverkefni 3 

10. vika 
24. - 28. október 

Vetrarleyfi 24. og 25. okt. 

Vinna upp bls. 5 - 58  

11. vika 
31. okt. - 4. nóvember 

Harpa 
Prósentur bls. 59 - 66 

 

12. vika 
7. - 11. nóvember 

Stærðfræði og íþróttir bls. 63 - 68  

13. vika 
14. - 18. nóvember 

Gjaldmiðlar bls. 69 - 72 Tímaverkefni 4 

14. vika 
21. - 25. nóvember 

Ferðalög 
Prósentur 1% bls. 73 - 78 

 

15. vika 
28. nóv. - 2. desember 

Prósentur 50% og 25% bls. 79 - 82  

16. vika 
5. – 7. desember 

Tölvuleikir og tölvur 
Klára bókina bls. 83 - 87 

Tímaverkefni 5 

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf, 

Íris – Jóhann – Magnús - Sigríður 


