
 

Kennsluáætlun vor 2018 

Stærðfræði 8. bekkur 

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

VIKA VIÐFANGSEFNI    EFNISTÖK     NÁMSEFNI ANNAÐ          

15.-19. janúar 

19. janúar: 

Bóndadagur 

Tölfræði Innlögn frá kennara 
Meðaltal og miðgildi . Nemendur 
vinna svo bls. 232-239 

Almenn stærðfræði fyrir grunnskóla 
II 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 
við markmið vikunnar verða 
þeir að klára þau heima 
Skila sjálfsprófi 13 

22.-26. Janúar Tölfræði Innlögn frá kennara um að lesa úr 
töflum og myndritum. Nemendur 
vinna bls. 240-241 og verkefnahefti 
frá kennara 

Almenn stærðfræði fyrir grunnskóla 
II og verkefni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 
við markmið vikunnar verða 
þeir að klára þau heima 
 
Kaflapróf úr tölfræði 

29. jan – 2. feb 

Samskiptadagur 

31. Jan 

Dagur 

stærðfræðinnar 

2.feb 

 

Rúmfræði Innlögn frá kennara. Farið yfir: 
 
-ummál þríhyrninga og ferninga 
-flatarmál þríhyrninga og ferninga 
-flatarmál samsettra mynda  
-að breyta milli mælieininga 

Verkefni frá kennara  
Ef nemendur ná ekki að ljúka 
við markmið vikunnar verða 
þeir að klára þau heima 
 
 

5. -9.feb Rúmfræði 
 
 

Innlögn frá kennara. Farið yfir: 
 
Rúmmál  

Verkefni frá kennara Ef nemendur ná ekki að ljúka 
við markmið vikunnar verða 
þeir að klára þau heima 
 
 
 



 

12. -16. feb 

12. feb: 

bolludagur 

13. feb 

sprengidagur 

14. öskudagur 

Rúmfræði Innlögn frá kennara: 
 
-hornasumma þríhyrnings 
-reikna þriðja hornið 
-hornasumma ferhyrnings 
-reikna fjórðahornið 

Verkefni frá kennara Ef nemendur ná ekki að ljúka 
við markmið vikunnar verða 
þeir að klára þau heima 
 

19. -23. feb Rúmfræði Innlögn frá kennara: 
 
-hornasumma þríhyrnings 
-reikna þriðja hornið 
-hornasumma ferhyrnings 
-reikna fjórðahornið 

Verkefni frá kennara Ef nemendur ná ekki að ljúka 
við markmið vikunnar verða 
þeir að klára þau heima 
 

26.feb - 2. Mars 

28. 

Skipulagsdagur 

Rúmfræði Innlögn frá kennara: 
Hringurinn 
-radíus hrings 
-þvermál hrings 
-ummál hrings 
-flatarmál hrings 
-formúlur 

Verkefni frá kennara Ef nemendur ná ekki að ljúka 
við markmið vikunnar verða 
þeir að klára þau heima 
 

5. - 9. Mars 

7. – 9. Mars 

samræmdpróf í 

9. bekk 

Rúmfræði Innlögn frá kennara: 
Hringurinn 
-radíus hrings 
-þvermál hrings 
-ummál hrings 
-flatarmál hrings 
-formúlur 

Verkefni frá kennara Ef nemendur ná ekki að ljúka 
við markmið vikunnar verða 
þeir að klára þau heima 
 

12. - 16. mars.  

13. mars 

árshátíð elsta 

stigs 

Rúmfræði Innlögn frá kennara: 
Hringurinn 
-radíus hrings 
-þvermál hrings 
-ummál hrings 
-flatarmál hrings 

Verkefni frá kennara Ef nemendur ná ekki að ljúka 
við markmið vikunnar verða 
þeir að klára þau heima 
 
Könnun í rúmfræði 



 

-formúlur 

19. - 23. mars. Talnareikningur Upprifjun á reikniaðgerðum 
samlagning, frádráttur, margföldun 
og deiling 

Verkefni frá kennara Ef nemendur ná ekki að ljúka 
við markmið vikunnar verða 
þeir að klára þau heima 
Tímaverkefni í 
reikniaðgerðum 

26. -30 . mars. Páskafrí Páskafrí Páskafrí Páskafrí 

2. - 6. Apríl 

2. apríl annar í 

páskum 

3. apríl 

skipulagsdagur 

Hnitakerfi Innlögn frá kennara 
 
-finna hnit punkts  
-byrja að merkja inn punkta 
 
Vinna bls 197-200 

Almenn stærðfræði fyrir grunnskóla 
II 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 
við markmið vikunnar verða 
þeir að klára þau heima 
 

9. – 13. apríl Hnitakerfi Innlögn frá kennara 
 
-merkja inn punkta í hnitakerfi 
  
Vinna bls 201-203 

Almenn stærðfræði fyrir grunnskóla 
II 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 
við markmið vikunnar verða 
þeir að klára þau heima 
 

16. – 20. Apríl 

19. apríl 

sumardagurinn 

fyrsti 

20. apríl 

skipulagsdagur 

Hnitakerfi Innlögn frá kennara 
 
Formúlur og að merkja inn í gröf 
 
Vinna bls 205 

Almenn stærðfræði fyrir grunnskóla 
II 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 
við markmið vikunnar verða 
þeir að klára þau heima 
 

23. – 27. apríl Hnitakerfi Innlögn frá kennara 
 
Hliðrun, speglun og flutningar 

Verkefni frá kennara Ef nemendur ná ekki að ljúka 
við markmið vikunnar verða 
þeir að klára þau heima 
 



 

30.– 4. Maí 

30. Mörtuganga 

1. maí: frídagur 

verkalýðs 

Hnitakerfi Innlögn frá kennara 
 
Hliðrun, speglun og flutningar 

Verkefni frá kennara Ef nemendur ná ekki að ljúka 
við markmið vikunnar verða 
þeir að klára þau heima 
Kaflapróf úr hnitakerfi 

7. – 11. maí  

10. maí 

uppstigningard

agur 

Almenn brot og tugabrot Innlögn frá kennara: 
-stærð almennra brota 
-finna samnefnara 
-fullstytta brot 
-margfalda og deila almennum 
brotum 
-blandin tala og brot 

Efni frá kennara Ef nemendur ná ekki að ljúka 
við markmið vikunnar verða 
þeir að klára þau heima 
 

14. – 18. maí Almenn brot og tugabrot Innlögn frá kennara: 
-stærð almennra brota 
-finna samnefnara 
-fullstytta brot 
-margfalda og deila almennum 
brotum 
-blandin tala og brot 

Efni frá kennara Ef nemendur ná ekki að ljúka 
við markmið vikunnar verða 
þeir að klára þau heima 
 

21. – 25. maí 

21. maí annar í 

hvítasunnu 

23. – 15. Maí 

þemadagar 

Almenn brot og tugabrot Innlögn frá kennara: 
-tugabrot 
-samlagning 
-frádráttur  
-margföldun 
-deiling 

Efni frá kennara Ef nemendur ná ekki að ljúka 
við markmið vikunnar verða 
þeir að klára þau heima 
 
Tímaverkefni/könnun úr 
almennum brotum og 
tugabrotum 

28. maí – 1. 

Júní 

31. maí vorgleði 

1. júní skólaslit 

Útikennsla/ferðir/frágangur Útikennsla/ferðir/frágangur Útikennsla/ferðir/frágangur Útikennsla/ferðir/frágangur 

                      



 

Námsmat:   

Námsmat í Stærðfræði verður með breyttu sniði í ár. Ekki verður gefin einkunn í tölum fyrir hvert verkefni eða fyrir kannanir heldur 

metur kennari hvernig nemandi stendur í hverju hæfniviðmiði fyrir sig. Nemandi fær einkunn í bókstöfum fyrir hvert hæfniviðmið fyrir 

sig. Foreldrar geta fylgst með námsmati í gegnum hæfnikort nemandans á mentor.  

Í hverjum námsþætti er stefnt að ákveðnum hæfniviðmiðum. Námsmat fer fram ýmist á meðan á námsþætti stendur í gegnum lítil 

verkefni (einstaklings/para/hópverkefni) og/eða eftir að námsþætti lýkur með könnun úr viðfangsefni námsþáttarins. 

 

Lykilhæfni er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok. 

 


