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Kennari Hafdís Bjarnadóttir Sk.st. HAF 

 
Áfangalýsing:  
Í áfanganum er lögð áhersla á prósentureikning með fjölbreyttum nálgunum. Það verður m.a. gert 
með mismunandi verkefnavinnu, vettvangsferðum í verslanir, veraldarvefurinn verður notaður ásamt 
tilboðsbæklingum og spilum. Stefnt er að því að viðhalda og byggja ofan á þann grunn sem nemandi 
hefur þegar tileinkað sér. 
 
Markmið:  
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

● grunnatriðum í prósentureikningi 
● tölum og reikniaðgerðum 
● forgangsröðun aðgerða 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 
● beita prósentureikningi í einföldum dæmum 
● temja sér gagnrýna en um leið skapandi hugsun 
● leysa úr stærðfræðilegum prósentuupplýsingum 
● tileinka sér sjálfstæð vinnubrögð 

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 
● setja fram tölulegar upplýsingar 
● skrá lausnir sínar á skipulagðan hátt 
● reikna afslátt á vörum og/eða þjónustu 
● beita skipulögðum aðferðum við lausn verkefna sem tengjast námsefninu 

 
 
Námsgögn:  
Almennar reikniaðgerðir: Ljósrituð hefti með reikniaðgerðum sem henta hverjum og einum 
nemanda. Allt með tölu - stærðfræðigrunnur handa framhaldsskólanemum, höfundur Sigulaug 
Kristmannsdóttir. Verkefnablöð sem að kennari útbýr. 
Prósentureikningur: Ljóstritað hefti með undirstöðuatriðum í prósentureikningi. Verkefnablöð sem að 
kennari útbýr. 
Önnur námsgögn: Stærðfræðispil og leikir sem styðja við námsefnið. Ouizziz og Quizlet verkefni. 
Annað: Nemendur þurfa að kaupa vinnuhefti á skrifstofu skólans, þeir þurfa að koma með þunna 
plastmöppu til að safna saman verkefnum, hafa meðferðis rúðustrikaða bók A4 sem hægt er að rífa úr, 
einnig öll skriffæri og strokleður. 
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Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta: 
Tímabil 
(vikunúmer/lot
unúmer 

Námsefni (verklegt og bóklegt) Heimavinna/verkefni Vægi 
námsmatsþátta 

Vika 35 Kynning á áfanganum, kynning 
nemenda, hagnýtar upplýsingar 

  

Lota 1 
Vika 36-37 

Stöðumat á nemendum 
 
Megin áhersla á almennar 
reikniaðgerðir, samlagningu, 
frádrátt, margföldun og deilingu  
 
Stærðfræðispil 

Tímaverkefni 
 
Engin heimavinna nema 
það sem nemendur þurfa 
hugsanlega að vinna upp 
vegna fjarveru/veikinda 

Tímapróf 10% 
 
 

Lota 2 
Vika 38-40 

Kynning á prósentureikningi 
 
Almennar reikniaðgerðir 
 
Stærðfræðispil 

Tímaverkefni 
 
Engin heimavinna nema 
það sem nemendur þurfa 
hugsanlega að vinna upp 
vegna fjarveru/veikinda 

Kaflapróf 10% 

Lota 3 
Vika 41-43 

Miðannarmat. Farið yfir stöðuna 
með nemendum, leiðsagnarmat. 
Nemendur hvattir og gefinn tími 
til að vinna upp ef þarf. 
Haldið áfram með sama 
námsefni. 
Vetrarleyfi. 

Tímaverkefni 
 
Engin heimavinna nema 
það sem nemendur þurfa 
hugsanlega að vinna upp 
vegna fjarveru/veikinda. 
 

Tímapróf í 
prósentureikn. 
10% 
 
Sjálfsmat 7,5% 

Lota 4 
Vika 44-46 

Almennar reikniaðgerðir 
 
Prósentureikningur 
 
Vettvangsheimsókn 

Tímaverkefni 
 
Engin heimavinna nema 
það sem nemendur þurfa 
hugsanlega að vinna upp 
vegna fjarveru/veikinda. 
 

Kaflapróf 10% 
 
Paraverkefni 
eftir 
vettvangsheim- 
sókn 10% 
 

Lota 5 
Vika 47-49 

Almennar reikniaðgerðir 
 
Prósentureikningur 

Tímaverkefni 
 
Engin heimavinna nema 
það sem nemendur þurfa 
hugsanlega að vinna upp 
vegna fjarveru/veikinda. 

Tímapróf 10% 
 
 

Lota 6 
Vika 50-51 

Almennar reikniaðgerðir 
 
Prósentureikningur 

 Lokaverkefni 
15% 
 
Sjálfsmat 7,5 % 
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Matsform: ☐X Símat               ☐ Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni 

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi 

Tímapróf Tímapróf 3 x 10% 30% 
Kaflapróf Kaflapróf 2 x 10% 20% 
Paraverkefni Nemendur vinna saman tveir og tveir að verkefni 10% 
Virkni í tíma Fylgst með virkni nemenda í tímum 10% 
Sjálfsmat Sjálfsmat nemanda á miðri önn og við lok annar 2 x 7,5% 15% 
Lokaverkefni Lokaverkefni úr námsefni annar 15% 
   
 Samtals: 100% 
Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU á því formi sem best hentar. 
Annað: 
 
Annað sem kennari vill að komi fram. Notkun á snjallsímum í kennslustundum er háð leyfi kennara. 
Námsáætlun þessi er birt með fyrirvara um breytingar. 

Dagsetning: 
 
 
___________________________ _______________________________ 
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 
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