
 

Kennsluáætlun 8.bekkur Stærðfræði haust 2018. 

 

Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur 

VIKA VIÐFANGSEFNI                  

(efni sem fjallað er um) 

EFNISTÖK                                

(hvernig er unnið með efnið) 

NÁMSEFNI                                

(allt námsefni) 

ANNAÐ                         (t.d. 

tímasetning kannanna) 

20.-24. ágúst 

22. 

Skólasetning 

Fermingarferð Fermingarferð Fermingarferð Fermingarferð 

27. – 31. ágúst   Upprifjun af efni 7. bekkjar, 

Almenn stærðfræði I 

Innlögn frá kennara. Nemendur vinna 

verkefni frá kennara. 

Efni frá kennara: Almenn 

brot,Rúmfræði,prósentur og algebra 

 

3.-7. 

september 

 

Upprifjun af efni 7. bekkjar 

Almenn stærðfræði I 

Innlögn frá kennara. Nemendur vinna 

verkefni frá kennara. 

Efni frá kennara: Almenn 

brot,Rúmfræði,prósentur og algebra 

 

10. -14. 

september 

16. Dagur 

íslenskrar 

náttúru 

Tölfræði Innlögn frá kennara. Nemendur vinna 

verkefni frá kennara tengt tíðnitöflum 

og myndritum. 
Hæfniviðmið nemenda: Sjá neðst í áætlun 
 

Efni frá kennara Einstaklings/Hópverkefni 

17. - 21. 

september 

20. samræmt 

próf ísl. 7. 

bekkur 

21. samræmt 

próf stæ. 7. 

Tölfræði Innlögn frá kennara. Nemendur vinna 

verkefni frá kennara tengt tíðnitöflum 

og myndritum 
Hæfniviðmið nemenda: Sjá neðst í áætlun 

Efni frá kennara Einstaklings/Hópverkefni 



 

bekkur 

24. – 28. 

September 

 

Talnareikningur Innlögn frá kennara / 

vendikennsluvef. Nemendur vinna 

síðan eftirfarandi viðfangsefni: bls. 5-

11 
Hæfniviðmið nemenda: Sjá neðst í áætlun 

Almenn stærðfræði fyrir grunnskóla 

II, ásamt ýtarefni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

við markmið vikunnar verða 

þau að klára þau heima. 

 1.- 5. Október 

 

Talnareikningur Innlögn frá kennara / 

vendikennsluvef. Nemendur vinna 

síðan eftirfarandi viðfangsefni: bls. 

12-17 
Hæfniviðmið nemenda: Sjá neðst í áætlun 

Almenn stærðfræði fyrir grunnskóla 

II, ásamt ýtarefni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

við markmið vikunnar verða 

þau að klára þau heima. 

8. -12. október 

 

Talnareikningur Innlögn frá kennara / 

vendikennsluvef. Nemendur vinna 

síðan eftirfarandi viðfangsefni: bls. 

18-21 
Hæfniviðmið nemenda: Sjá neðst í áætlun 
 

Almenn stærðfræði fyrir grunnskóla 

II, ásamt ýtarefni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

við markmið vikunnar verða 

þau að klára þau heima. 

Skila sjálfsprófi 1 

 

15. – 19. 

október 

19. vetrarfrí 

Talnareikningur Innlögn frá kennara / 

vendikennsluvef. Nemendur vinna 

síðan eftirfarandi viðfangsefni: bls. 

22-24 
Hæfniviðmið nemenda: Sjá neðst í áætlun 

Almenn stærðfræði fyrir grunnskóla 

II, ásamt ýtarefni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

við markmið vikunnar verða 

þau að klára þau heima. 

22.- 26. 

Október 

22. vetrarfrí 

23. 

skipulagsdagu

r 

Talnareikningur Innlögn frá kennara / 

vendikennsluvef. Nemendur vinna 

síðan eftirfarandi viðfangsefni: bls. 

25-30 
Hæfniviðmið nemenda: Sjá neðst í áætlun 

Almenn stærðfræði fyrir grunnskóla 

II, ásamt ýtarefni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

við markmið vikunnar verða 

þau að klára þau heima. 

29. okt -2. 

nóvember 

1. samskipta-

dagur 

Talnareikningur Innlögn frá kennara / 

vendikennsluvef. Nemendur vinna 

síðan eftirfarandi viðfangsefni: bls. 

31-37 
Hæfniviðmið nemenda: Sjá neðst í áætlun 

Almenn stærðfræði fyrir grunnskóla 

II, ásamt ýtarefni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

við markmið vikunnar verða 

þau að klára þau heima. 

Skila sjálfsprófi 2 

 



 

5. -9. 

nóvember 

8. 

Baráttudagur 

gegn einelti  

 

Talnareikningur Innlögn frá kennara / 

vendikennsluvef. Nemendur vinna 

síðan eftirfarandi viðfangsefni: bls. 

38, 42 og 43 
Hæfniviðmið nemenda: Sjá neðst í áætlun 

Almenn stærðfræði fyrir grunnskóla 

II, ásamt ýtarefni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

við markmið vikunnar verða 

þau að klára þau heima. 

Skila sjálfsprófi 3 

 

12. - 16. 

nóvember 

16. Dagur 

íslenskrar 

tungu 

 

Talnareikningur Innlögn frá kennara / 

vendikennsluvef. Nemendur vinna 

síðan eftirfarandi viðfangsefni: bls. 

44-51 
Hæfniviðmið nemenda: Sjá neðst í áætlun 

Almenn stærðfræði fyrir grunnskóla 

II, ásamt ýtarefni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

við markmið vikunnar verða 

þau að klára þau heima. 

19. -23. 

nóvember 

 

Stórar og smáar tölur Innlögn frá kennara. Nemendur vinna 

valin dæmi á bls. 59 - 63  
Hæfniviðmið nemenda: Sjá neðst í áætlun 

Almenn stærðfræði fyrir grunnskóla 

II, ásamt ýtarefni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

við markmið vikunnar verða 

þau að klára þau heima. 

Skila sjálfsprófi 4 

Könnun úr talnareikningi 

 

26.- 30 

nóvember 

 

Stórar og smáar tölur Innlögn frá kennara. Nemendur vinna 

valin dæmi á bls. 64 -70 
Hæfniviðmið nemenda: Sjá neðst í áætlun 

Almenn stærðfræði fyrir grunnskóla 

II, ásamt ýtarefni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

við markmið vikunnar verða 

þau að klára þau heima. 

 

3. - 7. 

desmeber 

 

Stórar og smáar tölur Innlögn frá kennara. Upprifjun á 

kaflanum  
Hæfniviðmið nemenda: Sjá neðst í áætlun 

Almenn stærðfræði fyrir grunnskóla 

II, ásamt ýtarefni frá kennara 

Skila sjálfsprófi 5 

 

 

10. - 14. 

desember 

 

Rúmfræði/Hringurinn Innlögn frá kennara. Nemendur vinna 

valin dæmi á bls. 84 – 87 
Hæfniviðmið nemenda: Sjá neðst í áætlun 

Almenn stærðfræði fyrir grunnskóla 

II, ásamt ýtarefni frá kennara 

 



 

17. – 20. 

desember 

20. Kennsla og 

Litlu jól 

21. jólafrí 

Rúmfræði/Hringurinn Innlögn frá kennara. Nemendur vinna 

valin dæmi á bls. 88 – 95 
Hæfniviðmið nemenda: Sjá neðst í áætlun 

Almenn stærðfræði fyrir grunnskóla 

II, ásamt ýtarefni frá kennara 

Skila sjálfsprófi 6 

3.-4. janúar 

3. 

Skipulagsdagu

r 

 

Rúmfræði/Hringurinn Innlögn frá kennara. Nemendur vinna 

valin dæmi á bls. 96 – 104 
Hæfniviðmið nemenda: Sjá neðst í áætlun 

Almenn stærðfræði fyrir grunnskóla 

II, ásamt ýtarefni frá kennara 

Skila sjálfsprófi 7 

7. – 11. janúar 

 

Upprifjun/Algebra    

14. – 18. 

janúar 

Algebra 

 

Innlögn frá kennara.  
Hæfniviðmið nemenda: Sjá neðst í áætlun 

  

 

Námsmat:   

Hver og einn nemandi er metinn út frá hæfniviðmiðum Tölur og Reikningur (Sjá hér að neðan)  með bókstöfum A,B,C,D. 

Nemendur vinna ákveðin dæmi í tíma en ef ekki næst að klára þau þar eiga þau að vera unnin heima. (einstaklingsbundið)  

Könnun í lok hvers kafla sem gildir til lokaeinkunnar. 

 

Tölfræði og líkindi 

 

Hæfniviðmið 

Að nemendur: 

 geri tölfræðilegar kannanir 



 

 geti búið til súlurit 

 geti búið til stöplarit 

 geti búið til línurit 

 geti búið til skífurit 

 geti búið til tíðnitöflu 

 kunni að reikna miðgildi 

 kunni að reikna meðaltal 

 kunni að finna tíðasta gildi 

kunni að reikna út líkur í einföldum tilvikum 

Tölur og reikningur  

 

Hæfniviðmið 

Að nemendur: 

 Geti lagt saman og geymt 

 Geti dregið frá og tekið til láns 

 margfaldi fjögurra stafa tölu með alltað tveimur aukastöfum með tveggja stafa tölu 

 deili með tveggja stafa tölu í fjögurra stafa tölu með alltað tveimur aukastöfum 

 Þekki sætisgildin og geri sér grein fyrir stærð talna  

 Þekki mun á ræðum og óræðum tölum 

 Þekki almenn brot og geti raðað þeim eftir stærð 

 geti fundið samnefnara bæði í samlagningu og frádrætti 

 geti fullstytt almenn brot 

 geti margfaldað og deilt almennum brotum 

 þekki blandna tölu og geti breytt henni í brot og broti í blandna tölu 

 geti borið saman almenn brot og tugabrot  

 geti lagt saman og dregið frá tugabrot 

 geti marfaldað og deilt tugabrotum 

 skilji hvað orðið prósenta þýðir  

 geti fundið prósentur af heild 

 skilji hvað prósentuhækkun og prósentulækkun þýðir  

 geti fundið heild ef þau hafa hluta og prósentur 

 geti reiknað dæmi þar sem finna á afslátt af vöruverði 

 geti reiknað dæmi þar sem finna á hækkun á vöruverði 

 geti námundað bæði heilar tölur og tugabrot 

 þekki hugtakið frumtala og geti frumþáttað 

 þekki ferningstölu 



 

 þekki negatífar tölur 

 geti lagt saman og dregið frá negatífar tölur 

 geti margfaldað og deilt negatífum tölum 

 geti skráð tölur sem veldi 

 geti breytt veldi yfir í margfeldi 

 geti deilt veldum sem sömu stofnum 

 geti skrifað tölur á staðalformi 

 

Rúmfræði og mælingar  

 geti nýtt sér ásana í hnitakerfinu  

 þekki flutninga í hnitakerfi eins og hliðranir, speglanir og snúninga 

 geti skráð staðsetningu punkta í öllum fjórðungum hnitakerfisins 

 geta fundið staðsetningu punkta í öllum fjórðungum hnitakerfisins 

 kunni að setja upp gildistöflu 

 kunni að merkjan inn graf 

 þekki föll grafa 

 kunni að reikna flatarmál ferninga 

 kunni að reikna flatarmál þríhyrninga 

 kunni að reikna flatarmál óreglulegra flata (fletir samsettir úr tveim eða fl. ólíkum formum) 

 þekki og geti reiknað ummál 

 þekki og geti reiknað rúmmál 

 geti breytt milli mælieininga 

 þekki tengsl milli mælieininga (t.d. rúmsentimetri, lítri) 

 Viti að hringur er 360° og hálfhringur 180° 

 Þekki hornasummu þríhyrnings 

 Geti reiknað þriðja hornið ef hin tvö eru gefin upp 

 Þekki hornasummu ferhyrnings 

 Geti reiknað fjórða hornið ef hin þrjú eru gefin upp 

 Geti fundið hlutfall tveggja talna 

 Geti reiknað mælikvarða 

 Þekki einslaga hyrninga 

 Geti reiknað flatarmál einslaga hyrninga út frá hlutföllum 

 Þekki radíus hrings 

 Þekki þvermál hrings 

 Þekki ummál hrings 

 Þekki flatarmál hrings 



 

 Geti fundið flatarmál samsettra mynda 

 Þekkja og kunna að nota formúlur fyrir ummál og flatarmál hrings 

 


