
 

Stærðfræði 8. bekkur  

Vor  2022 

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

Kennarar: Anna Þórunn Guðmundsdóttir, Rósa Ragnarsdóttir og Þuríður Gísladóttir 

VIKA VIÐFANGSEFNI EFNISTÖK BÆKUR/ VINNBÆKUR KENNSLUAÐFERÐ Hæfniviðmið og námsmat 

17 - 21.janúar 

 

 

Rúmfræði og mælingar 

Ummál 

metrakerfið 

Metrakerfið rifjað upp og nemendur vinna 
þjálfunaræfingar.  

Nemendur teikna sínar eigin 
mælieiningatöflur til að eiga og nota á 
komandi vikum.  

Upprifjun á aðferðum við að finna ummál 
marghyrninga. Nemendur vinna 
þjálfunaræfingar. 

Hefti frá kennara 
Áætlun frá kennara 
 
Dæmi: 3303 – 3306 (sjá 
áætlun) 
Dæmi: 3327 – 3334 (sjá 
áætlun) 
Dæmi: 3335 – 3341 (sjá 
áætlun) 
Dæmi: 3342 – 3345 (sjá 
áætlun)  

Einn – tveir – allir 

þjálfunaræfingar 

Metrakerfið 

Ummál marghyrninga 

24. – 28.janúar 

25. janúar 

samskiptadagur 

 

Rúmfræði og mælingar 

Flatarmál 

Mælieiningar 

margföldunartöflurnar 

 Nemendur hefja vinnu við að finna flatarmál 
rétthyrninga. Byrjum á því að kynnast þeim 
breytingum sem verða á mælieiningatölfunni 
þegar mælieiningar breytast úr lengd yfir í 
flatarmál.  

Hugtökin fercm/metri/mm o.s.frv. rædd og 
nýjar mælieingatöflur gerðar sem sýna 
muninn á því að vera með lengd eða 
flatarmál. 

Förum yfir margföldunartöfluna með 
endurtekningaræfingum, spilum og leikjum. 

Hefti frá kennara 
Áætlun frá kennara 
 
Dæmi: 3402-3407 (sjá 
áætlun) 
Dæmi: 3408 -3414 (sjá 
áætlun) 
Dæmi: 3415 -3422 (sjá 
áætlun) 
 

Umræður 

Þjálfunaræfingar 

Spil 

leikir 

Metrakerfið – flatarmál 

Flatarmál rétthyrninga 

margföldunartöflurnar 

31.janúar – 

4.febrúar 

 

Rúmfræði og mælingar 

Flatarmál þríhyrnings 

Hringurinn 

Umræður um flatarmál þríhyrnings í 
tengslum við fyrri þekkingu um flatarmál 
ferhyrnings. Nemendur vinna 
þjálfunaræfingar og teikna form, mæla og 
reikna.  

Nemendur kynnast hringnum og hugtökum 
sem unnið er með í tengslum við hringinn. 
Æfa sig að teikna, mæla og finna radísu, 
þvermál og ummál hrings.  

Hefti frá kennara 
Áætlun frá kennara 
Dæmi: 3425 - 3432 (sjá 
áætlun) 
Dæmi: 3435 - 3437 (sjá 
áætlun) 
Dæmi: sjálfspróf 7 (sjá 
áætlun) 
Dæmi: 3112 – 3115 (sjá 
áætlun) 

Umræður 

Þjálfunaræfingar 

Teikningar 

mælingar 

Flatarmál þríhyrninga 

Hringurinn, radísu, þvermál og ummál. 

 



 

7. – 11. Febrúar 

7.- 8. feb. 

vetrarfrí 

 

  

Rúmfræði og mælingar 

Hringurinn 

Margföldunartöflurnar 

Áframhaldandi vinna nemenda með 
hringinn, teikningar, mælingar og reikningur. 
Við bætist umræður um flatarmál hrings og 
nemendur vinna þjálfunaræfingar.  

Upprifjun á margföldunartölfunni í formi 
leikja og þrauta.  

  

Hefti frá kennara 
Áætlun frá kennara 
 
Dæmi: 3117- 3124 (sjá 
áætlun) 
Dæmi: 3203 - 3210 (sjá 
áætlun) 
 

Umræður 

Þjálfunaræfingar 

Teikningar 

mælingar 

Flatarmál hrings 

margföldunartöflurnar 

14. – 18. febrúar 

 

 Rúmfræði og mælingar 

Lengdar og breiddar 

gráður 

Teikningar í tölvum 

 

Umræður um lengdar og breiddar gráður 
jarðarinnar og nemendur vinna 
samvinnuverkefni.  
 
Nemendur æfa sig að teikna ýmis form í 
tölvum og kynnast forritum og aðferðum 
sem hagkvæmt er að notfæra sér í þeim 
tilgangi.  

Hefti frá kennara 
Áætlun frá kennara 
 
Dæmi: 3301 - 3309 (sjá 
áætlun) 
Dæmi: 3319 - 3324 (sjá 
áætlun) 
Dæmi: Ýmis dæmi 3.A, 
3.B og 3.C (sjá áætlun) 
Dæmi: 3112 – 3115 (sjá 
áætlun) 

Umræður 

Þjálfunaræfingar 

Teikningar í tölvur 

samvinna 

Lengdar og breiddar gráður 

Teikningar í tölvum 

21. – 25. febrúar  

 

 

Rúmfræði og mælingar Upprifjun á því efni sem nemendur hafa lært 
undanfarnar vikur.  
 
Nemendur vinna hópa/paraverkefni þar sem 
þeir þurfa að beita þeirri hæfni sem farið var 
yfir undanfarnar vikur og kynna fyrir 
bekknum. 

Ýmislegt Hópa/para verkefni Námsmat – hópa/paraverkefni 

Hæfniviðmið: 

Að geta spurt og svarað með 
stærðfræði 

Að kunna að fara með tungumál 
stærðfræðinnar 

Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar 

 

 

 

28.febrúar – 4. 
mars 

28. febr. 

Bolludagur 

1. 3. Sprengid 

Rúmfræði og mælingar Nemendur taka könnun úr  Ýmislegt  Námsmat - Könnun 



 

2.3. Öskudagur 

3.mars 
starfsdagur 

4.mars 
starfsdagur                    

7. – 11. Mars Ýmislegt Nemendur æfa sig í þáttum sem eru C eða D 
á hæfnikortum þeirra og taka þá þætti aftur.  

  Upptökukannanir 

14. – 18.mars Algebra Umræður um hugtakið stæða. Nemendur 
æfa sig í að setja upp stæður út frá 
fyrirframgefnum upplýsingum. 
 
 

Skali 1b nemendabók 
Skali 1b æfingahefti 
 
Nemendabók: 
Dæmi: 5.18-5.23 (sjá 
áætlun) 
 
Æfingahefti 
Dæmi: 5.40-5.46 (sjá 
áætlun) 
Dæmi: 5.49 – 5.56 (sjá 
áætlun) 
Dæmi: 5.59 – 5.60 (sjá 
áætlun) 

Umræður 

þjálfunaræfingar 

Hugtakið stæða 

Skrifa algebrustæðu út frá upplýsingum 

 

21. – 25. Mars 

24. mars 
árshátíð 
nemenda 

Algebra Umræður um hvernig ætti að reikna gildi 
stæðu. Farið vel yfir hugtökin og nemendur 
vinna þjálfunaræfingar.  

Skali 1b nemendabók 
Skali 1b æfingahefti 
 
Nemendabók: 
Dæmi: 5.25 – 5.29 (sjá 
áætlun) 
 
Æfingahefti 
Dæmi: 5.45 – 5.54 (sjá 
áætlun) 
Dæmi: 5.55 – 5.65 (sjá 
áætlun) 
 

Umræður 

þjálfunaræfingar 

Reikna gildi stæðu 



 

28.mars – 1. 
apríl 

Algbera Hugmyndir nemenda um hvernig hægt væri 
að einfalda stæður. Nemendur vinna saman í 
litlum hópum og finna hentuga leið til að 
einfalda stæður. Umræður með öllum 
bekknum og þjálfunaræfingar. 
 
Margföldunartöflurnar 
Ýmsir leikir og spil til að þjálfa hæfni 
nemenda í margföldunartöflunum. 

Skali 1b nemendabók 
 
Nemendabók: 
Dæmi: 5.32 – 5.36 (sjá 
áætlun) 
Dæmi: 5.37 – 5.43 (sjá 
áætlun) 
Dæmi: 5.44 – 5.45 (sjá 
áætlun) 
 
 

Umræður 

þjálfunaræfingar 

Einfalda stæður 

4. – 8.apríl Algbera Nemendur halda áfram vinnu sinni við að 
einfalda stæður og ná tökum á þeirri hæfni.  
 
Margföldunartöflurnar 
Ýmsir leikir og spil til að þjálfa hæfni 
nemenda í margföldunartöflunum. 

Skali 1b æfingahefti 
 
æfingahefti: 
Dæmi: 5.66 – 5.71 (sjá 
áætlun) 
Dæmi: 5.72. – 5.78 (sjá 
áætlun) 
 

Umræður 

þjálfunaræfingar 

Einfalda stæður 

9. – 18. 

apríl 

 

  Páskafrí 
 

 

  

 

 

 

18. – 22. apríl  

18. annar í 

páskum 

21. 

sumardagurinn 

fyrsti 

 

Algebra Umræður um muninn á stæðu og jöfnum. 
Nemendur koma með sínar vangaveltur á 
hvað felst í muninum á þessu tvennu.  
 
Nemendur læra að leysa einfaldar jöfnur. 
Tvær aðferðir kynntar fyrir nemendum sem 
notaðar eru til að leysa jöfnur.  

Skali 1b nemendabók 
Skali 1b æfingahefti 
 
Dæmi: 5.64 – 5.74 (sjá 
áætlun) 
 
Æfingahefti: 
Dæmi: 5.92 – 5.96 (sjá 
áætlun) 
Dæmi: 5.97 – 5.106 (sjá 
áætlun) 
 

Umræður 

þjálfunaræfingar 

 

25. – 29. Apríl 

29. Mörtuganga 

Algebra Upprifjun á efni undanfarna vikna.  
 
Paraverkefni í tengslum við algebru og 
notkun hennar í daglegu lífi. 

Ýmislegt Umræður 

Paraverkefni 

Námsmat – hópa/paraverkefni 

Hæfniviðmið: 

Að geta spurt og svarað með 
stærðfræði 



 

Að kunna að fara með tungumál 
stærðfræðinnar 

Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar 

 

2. – 6. maí Ýmislegt Nemendur æfa sig í þáttum sem eru C eða D 
á hæfnikortum þeirra og taka þá þætti aftur. 

Ýmislegt  þjálfunaræfingar Upptökukannanir 

9. – 13. maí  

11. íþrótta – og 

leikjadagur 

Ýmislegt Nemendur æfa sig í þáttum sem eru C eða D 
á hæfnikortum þeirra og taka þá þætti aftur. 

Ýmislegt þjálfunaræfingar Upptökukannanir 

16. – 20.maí  Stærðfræði í daglegu lífi Verkefni sem tekur mið af öllum þeim 
þáttum sem nemendur hafa lært í vetur. 
Áhersla á tengsl stærðfræðinnar við daglegt 
líf og notagildi hennar.  

  Námsmat – hópa/paraverkefni 

Hæfniviðmið: 

Að geta spurt og svarað með 
stærðfræði 

Að kunna að fara með tungumál 
stærðfræðinnar 

Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar 

 

23. – 27.maí 

26. Uppst.dagur 

27. Vorhátíð 

Stærðfræði í daglegu lífi hópverkefni    

30.maí – 3.júní Stærðfræði í daglegu lífi  Nemendur ljúka við hópverkefni og kynna 
fyrir samnemendum.  

   

 

 



 

6. – 10.júní 

6.annar í 

hvítasunnu 

8.Skólaslit 

Skólaslit     

 

Námsmat:  Símat yfir önnina. Metið jafnóðum yfir önnina.  Öll hæfniviðmið má finna á hæfnikorti inni á mentor.  


