
Kennsluáætlun 

Námsgrein: Stærðfræði 

Bekkur/hópur: 8. bekkur 

Kennari: Ásgeir Hannes Aðalsteinsson 

Tímabil: 2019 - 2020 

Hæfniviðmið 
 Tölur og reikniaðgerðir - Þróað, notað og gert grein fyrir aðferðum í hugareikningi, 

slumpreikningi og blaðreikningi í reikniaðgerðunum fjórum. - Lesið upplýsingar úr 

stærðfræðitexta og valið viðeigandi aðferð og verkfæri við lausn viðfangsefna. - Notað þætti, 

veldi, ferningsrót og frumtölur í útreikningum. 

 Rúmfræði - Reiknað með slumpreikningi og reiknað af nákvæmni lengd, ummál, horn, flatarmál, 

yfirborðsflatarmál, rúmmál, tíma, hraða og breytt mælikvarða. - Útskýrt hvað felst í hverju 

mælihugtaki. - Kannað og lýst eiginleikum og einkennum tví og þrívíðra mynda og notað 

eiginleikana og einkennin í tengslum við rúmfræðiteikningar og útreikninga. - Framkvæmt, lýst 

og rökstutt rúmfræðiteikningar með hringfara og reglustiku og í rúmfræðiforriti. - Notað hnit til 

að flytja myndir og kanna eiginleika og einkenni rúmfræðilegra forma með og án stafrænna 

tækja. 

 Almenn brot, tugabrot og prósent - Borið saman og reiknað með tölum, sem skráðar eru á 

mismunandi formi, þ.e. með heilum tölum, tugabrotum, almennum brotum, prósentum og 

tölum á staðalformi, sett slíkar tölur fram á margvíslega vegu og metið við hvaða aðstæður hin 

mismunandi form talnanna eiga við. - Þróað, notað og gert grein fyrir aðferðum í hugareikningi, 

slumpreikningi og blaðreikningi í reikniaðgerðunum fjórum. - Reiknað með almennum brotum, 

deilt í almenn brot og einfaldað stæðu með almennum brotum. 

 Tölfræði - Raðað gögnum og flokkað þau, fundið og rökrætt um miðgildi, tíðasta gildi, meðaltal 

og spönn, kynnt gögn með og án stafrænna verkfæra og rökrætt um mismunandi framsetningu 

gagna og hvaða áhrif ólík framsetning kann að hafa. - Gert kannanir og notað gagnabanka til að 

leita að og greina töluleg gögn og beitt heimildarrýni. 

 Algebra og jöfnur - Meðhöndlað, þáttað og einfaldað algebrustæður, tengt stæður við aðstæður 

í daglegu lífi, reiknað með formúlum, svigum og almennum brotum og notað ferningsreglurnar. - 

Leyst fyrsta stigs jöfnu - Notað tölur og breytur í könnunum, tilraunum og fræðilegum og 

hagnýtum þrautalausnum og í verkefnum þar sem list- og verkgreinar koma við sögu. 

Helstu námsbækur og gögn: 
 Almenn stærðfræði I 

 Skali 1 

Námsmat: 
 Í lok hvers kafla verða kaflapróf bæði í Almennri og í Skala. Nemendur sem ekki ná 5 í 

kaflaprófum fá leiðsögn og endurtaka prófin.  

 Nemendur í 8. bekk skila einnig sjálfsprófum í Almennri stærðfræði 

 Kennaraeinkunn sem byggir á vinnubrögðum og vinnusemi nemenda. 
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September Viðfangsefni, verkefni/verkefnavinna /blaðsíður/próf/viðmið 

Vika 36 
 

 Alm. Kafli 1 - Talnareikningur og Skali Kafli 1 – Tölur og 
talnareikningur 

Vika 37   

Vika 38   

Vika 39    

Október 

Vika 40   

10. október – 
viðtalsdagur. Vika 41 

  

Vika 42   

Vika 43   

Vika 44   

Nóvember 

Vika 45  Alm. Kafli 2 - Prósentur og Skali Kafli 2 - Rúmfræði 

Vika 46   

Vika 47   

 Vika 48   

Desember 

Vika 49   

Vika 50   

Vika 51   

Jólafrí 21. des – 6. jan hjá nemendum  

Janúar 

Starfsdagar 2. og 6. 
janúar 

 

3. janúar – viðtalsdagur.  

Vika 2  Alm. Kafli 3 - Rúmfræði og Skali kafli 3 – Almenn brot, 
tugabrot og prósent 

Vika 3   

 Vika 4   

Vika 5  

Febrúar 

Vika 6  Alm. Kafli 5 - Brot 

Vika 7   

Vika 8   

 Vika 9   

Mars 

6. mars – viðtalsdagur. 
Vika 10 

 Alm. Kafli 4 – Stæður og jöfnur og Skali Kafli 5 – Algebra og 
jöfnur 

Vika 11   

Áhugasviðsverkefni þvert 
á árganga. Vika 12 

 

 Vika 13   

Apríl 

Vika 14   

Páskafrí 4. – 13. apríl. 
Vika 15 
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Vika 16   

Vika 17    

Vika 18   

Maí 

Vika 19   

Vika 20   

Starfsnám/val/vordagar 
18. – 28. maí.  

  

Með vikunúmeri er átt við vikur ársins. Kennari áskilur sér rétt til breytinga. 

 


