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VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 Annað                         

6.-10. janúar 

 

Þrettándinn 

Almenn brot. 

 

Unnið með almenn brot á 

fjölbreyttan hátt 
Ljúka hefti, upprifjun og könnun úr 

efninu. 

 

 

 
 

13.-17. janúar 

Tölfræði – tíðnitafla, súlurit, 
tíðasta gildi, miðgildi, 
meðaltal. 

Unnið með tölfræði á 
fjölbreyttan hátt. Lögð 
áhersla á að nemendur viti 
hvað súlurit er og geti til og 
lesið úr ritum. Einnig á 
nemandi að geta búið til 
tíðnitöflu og lesið úr henni. 
Nemendur eiga að þekkja 
hugtökin tíðasta gildi, 
miðgildi og meðaltal og geta 
unnið með þau. 

Þemahefti frá kennara ásamt öðrum 
verkefnum. 

 
 
 

20-.24. jan 

24. bóndadagur 

Tölfræði – tíðnitafla, súlurit, 
tíðasta gildi, miðgildi, 
meðaltal. 

Unnið með tölfræði á 
fjölbreyttan hátt. Lögð 
áhersla á að nemendur viti 
hvað súlurit er og geti til og 

Þemahefti frá kennara ásamt öðrum 
verkefnum. 

 



lesið úr ritum. Einnig á 
nemandi að geta búið til 
tíðnitöflu og lesið úr henni. 
Nemendur eiga að þekkja 
hugtökin tíðasta gildi, 
miðgildi og meðaltal og geta 
unnið með þau. 

27.-31.jan 

 (2 kennsludagar) 

29.30 norrænir 

dagar 

30.Samskiptadagur 

Tölfræði – tíðnitafla, súlurit, 

tíðasta gildi, miðgildi, 

meðaltal. 

Unnið með tölfræði á fjölbreyttan 
hátt. Lögð áhersla á að nemendur 
viti hvað súlurit er og geti til og lesið 
úr ritum. Einnig á nemandi að geta 
búið til tíðnitöflu og lesið úr henni. 
Nemendur eiga að þekkja hugtökin 
tíðasta gildi, miðgildi og meðaltal og 
geta unnið með þau. 

Þemahefti frá kennara ásamt öðrum 
verkefnum. 

  
 

3.-7. febrúar 

 

Hnitakerfi  - m.a. stækkun, 
speglun, hliðrun. 

Unnið með hnitakerfi á 
ýmsan hátt m.a hvað er 
hnitakerfi, að nemendur geti 
lesið úr og sett inn í 
hnitakerfi, þeir viti að fyrst 
er talið á lárétta ásnum. 
Einnig eiga þeir að geta 
stækkað myndir í hnitakerfi, 
speglað og hliðrað. 

Þemahefti frá kennara auk annarra 
verkefna. 
 

 

10.-14. febrúar 
Hnitakerfi- m.a. stækkun, 

speglun, hliðrun. 

Unnið á fjölbreyttan hátt með 
stækkun og speglun. 

Þemahefti frá kennara auk annarra 
verkefna. 

 

17.-21. febrúar 

(3 kennsludagar) 

17 og 18 Vetrarfrí 

Hnitakerfi- m.a. stækkun, 
speglun, hliðrun. 

Unnið á fjölbreyttan hátt 
með hliðrun 

Þemahefti frá kennara auk annarra 
verkefna. 

 Könnun í hnitakerfi. 



23. konudagur 

24.-28. febrúar 

26.öskudagur 

Klukkan - klukkustundir, 
mínútur, sekúndur,hálf-, 
korter yfir, korter í. 

Unnið með klukkuna. Lögð er áhersla á 
að nemendur læri á klukku og viti að 
þegar klukkan er t.d hálf tvö getur hún 
ýmist verið 01:30 eða 13:30. Þeir geti 
talið hve langt er á milli tíma t.d frá 
12:20 til 16:50.  

Þemahefti frá kennara auk annarra 
verkefna. 
 

 

2.-6. mars 

 

Klukkan - klukkustundir, 
mínútur, sekúndur,hálf-, 
korter yfir, korter í. 

Unnið með klukkuna. Lögð er áhersla á 
að nemendur læri á klukku og viti að 
þegar klukkan er t.d hálf tvö getur hún 
ýmist verið 01:30 eða 13:30. Þeir geti 
talið hve langt er á milli tíma t.d frá 
12:20 til 16:50.  

Þemahefti frá kennara auk annarra 
verkefna. 
 

Könnun úr klukkuhefti. 

9.-13. mars  

Samræmd próf 9.b 

10,11 og 12 

Flatarmál og horn – ummál, 
flatarmál, horn, form, 
hyrningar. 

Lögð er áhersla á að nemendur 
þekki hugtökin ummál og flatarmál 
og viti hvernig á að finna hvort um 
sig. Einnig eiga þeir að vita hvað cm2 

og m2 er. Við leggjum líka áherslu á 
að nemendur þekki rétt horn, gleið 
horn og hvöss horn og einnig helstu 
rúmfræðiform. Þeir eiga líka að 
þekkja hugtökin rétthyrndur 
þríhyrningur, jafnhliða þríhyrningur 
og jafnarma þríhyrningur og vita 
muninn á þeim.  
 

Þemahefti frá kennara auk annarra 
verkefna. 

 

16.-20. mars 

Flatarmál og horn – ummál, 
flatarmál, horn, form, 
hyrningar. 

Lögð er áhersla á að nemendur 
þekki hugtökin ummál og flatarmál 
og viti hvernig á að finna hvort um 
sig. Einnig eiga þeir að vita hvað cm2 

og m2 er. Við leggjum líka áherslu á 

Þemahefti frá kennara auk annarra 
verkefna. 

 



að nemendur þekki rétt horn, gleið 
horn og hvöss horn og einnig helstu 
rúmfræðiform. Þeir eiga líka að 
þekkja hugtökin rétthyrndur 
þríhyrningur, jafnhliða þríhyrningur 
og jafnarma þríhyrningur og vita 
muninn á þeim.  

23.-27. mars 

 

Flatarmál  og horn – ummál, 
flatarmál, horn, form, 
hyrningar. 

Lögð er áhersla á að nemendur 
þekki hugtökin ummál og flatarmál 
og viti hvernig á að finna hvort um 
sig. Einnig eiga þeir að vita hvað cm2 

og m2 er. Við leggjum líka áherslu á 
að nemendur þekki rétt horn, gleið 
horn og hvöss horn og einnig helstu 
rúmfræðiform. Þeir eiga líka að 
þekkja hugtökin rétthyrndur 
þríhyrningur, jafnhliða þríhyrningur 
og jafnarma þríhyrningur og vita 
muninn á þeim.  

Þemahefti frá kennara auk annarra 
verkefna. 

Könnun í flatarmáli og 
hornum. 

30.mars-3.apríl 

3. árshátíð skólans 

Mælingar- útikennsla. 
Mælieiningar, sætisgildi, 
tugabrot. 

Leggjum áherslu á að nemendur 
þekki hugtökin m, dm,cm og mm og 
geti breytt á milli mælieininga t.d 
með hjálp sætistöflu. Leggjum 
einnig áherslu á að nemendur þekki 
hugtökin kg, g og geti breytt á milli 
ásamt því að þekkja hugtökin l, dl, cl 
og ml og geti breytt á milli. 

Þemahefti um mælingar ásamt 
ýmsum verkefnum í útikennslu. 

 



6.-13. apríl 

 

 P á s k a l e y f i 

14.-17. apríl 

(4 kennsludagar) 

Mælingar- útikennsla. 
Mælieiningar, sætisgildi, 
tugabrot. 

Leggjum áherslu á að nemendur 
þekki hugtökin m, dm,cm og mm og 
geti breytt á milli mælieininga t.d 
með hjálp sætistöflu. Leggjum 
einnig áherslu á að nemendur þekki 
hugtökin kg, g og geti breytt á milli 
ásamt því að þekkja hugtökin l, dl, cl 
og ml og geti breytt á milli. 

Þemahefti um mælingar ásamt 
ýmsum verkefnum í útikennslu. 

 

20.-24. apríl 

(4 kennsludagar) 

23. sumardagurinn 

fyrsti 

Mælingar- útikennsla. 

Mælieiningar, sætisgildi, 

tugabrot. 

Leggjum áherslu á að nemendur 
þekki hugtökin m, dm,cm og mm og 
geti breytt á milli mælieininga t.d 
með hjálp sætistöflu. Leggjum 
einnig áherslu á að nemendur þekki 
hugtökin kg, g og geti breytt á milli 
ásamt því að þekkja hugtökin l, dl, cl 
og ml og geti breytt á milli. 
 

Þemahefti um mælingar ásamt 
ýmsum verkefnum í útikennslu. 

 

27.apríl-1. maí 

(1 kennsludagur) 

28.Mörtuganga 

29.apríl-30. apríl 

starfsdagar 

 

Mælingar- útikennsla. 

Mælieiningar, sætisgildi, 

tugabrot. 

Leggjum áherslu á að nemendur 
þekki hugtökin m, dm,cm og mm og 
geti breytt á milli mælieininga t.d 
með hjálp sætistöflu. Leggjum 
einnig áherslu á að nemendur þekki 
hugtökin kg, g og geti breytt á milli 
ásamt því að þekkja hugtökin l, dl, cl 
og ml og geti breytt á milli. 
 

Þemahefti um mælingar ásamt 
ýmsum verkefnum í útikennslu. 

Könnun í mælingum 



4-8. maí   
 

  

      11.-15. maí 

(3 kennsludagar) 

12.samskiptadagur 

 

    

18.-22. maí 

(4.kennsludagar) 

21.Uppstigningar-

dagur 

    

25.-29. maí     

 

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

Grunnskóla Grindavíkur 

 

Kennsluáætlun þessi er birt með fyrirvara um breytingar 

 

 

 


