
     
 

Árgangur:   8. bekkur   Tímafjöldi: 5 kest. á viku  

 

Kennarar:  Guðlaug Pálmadóttir, Margrét Guðbrandsdóttir og ? 

 

Námsefni:  Skali 1A og Skali 1B ásamt æfingaheftum 1A og 1B 

aukadæmi. 

Námsmat:  Kaflapróf úr hverjum námsþætti 25% - 30% 
Vinnueinkunn, skiladæmi og önnur verkefni 20% -25% 

Miðsvetrarpróf 25% 

Vorpróf 25% 

 

Lykilhæfni: 

Stærðfræði kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla:  

Tjáning og miðlun - Skapandi og gagnrýna hugsun - Sjálfstæði og samvinnu - Nýtingu miðla og upplýsinga - Ábyrgð og mat á eigin 

námi. 

Stöðugt er reynt að beita fjölbreyttum kennslu-, mats- og námsaðferðum svo þessi markmið náist.  

 

Grunnþættir:  

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex:  

Læsi – Sjálfbærni - Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti - Heilbrigði og velferð - Sköpun. 

Í stærðfræði er unnið með alla þessa þætti þó mismikið sé eftir árgöngum.  

 

Þessi kennsluáætlun er sett fram með fyrivara um breytingar. Áætlun þessi verður endurskoðuð og lagfærð þegar Skala 1A lýkur.  

 

 

Kennsluáætlun 

Stærðfræði: 
 



Haustönn 
 

Hæfniviðmið  

 

 Notað rauntölur og reiknað 

með ræðum tölum, greint 

samhengi milli talna í ólíkum 

talnamengjum.  Tekið þátt í að 

þróa lausnaleiðir, nýtt sér 

samhengi og tengsl 

reiknisaðgerðanna og notað þá 

þekkingu við útreikninga og 

mat á þeim. 

 

 mælt ummál, flöt og rými, 

reiknað stærð þeirra og útskýrt 

hvað felst í mælihugtakinu,  

 

 Unnið með ræðar tölur; hvað 

felst í hugtakinu almenn brot, 

tengsl við tugabrot, leiðir til að 

bera saman stærð brota, notað 

almenn brot við útreikninga á 

daglegum viðfangsefnum, skýrt 

sambandið milli almennra 

brota, tugabrota og prósenta 

 

 notað almenn brot, tugabrot 

og prósentur við útreikninga á 

daglegum viðfangsefnum,  

 

Efnisþættir Námsgögn/námsmat 2015-2016 
Tími: ágúst-september 

1. Tölur og talnareikningur 
Huga-, slump- og blaðreikningur  
Deilanleiki og þáttun 
Formerki, negatífar tölur og röð 
reikniaðgerða og vasareiknir 

Skali 1A nemendabók 

Skali 1A æfingahefti 

Vasareiknar 

Skilaverkefni 1 

Kaflapróf 1 

Föstudag 24. ágúst skólasetning  
 
Mán. 21.-miðvikud. 23. sept.  - 
samræmd próf hjá 10. bekk 
 
Mánudagur 28. sept. skipulagsd 

Tími: október 
Veldi 
Ferningstölur, tugveldi, 
veldareikningur 

2. Rúmfræði 
Punktur, lína, ferill, horn, 
hornamælingar, snúningur 

Skali 1A nemendabók 

Skali 1A æfingahefti 

 

Gráðubogar 
Reglustikur 
Skilaverkefni 2 

 

Fimmtud. 6 okt. foreldradagur 
 
Mánud. 19- þri. 20. okt.  vetrarfrí 

Tími: nóvember 
Rúmfræði: 
Að teikna horn 
þverill 
Rúmfræðiform 
Speglun, snúningur og hliðrun 
Hnitakerfið 
 

Skali 1A nemendabók 

Skali 1A æfingahefti 

 
Kaflapróf 2. 
Gráðubogar 
Reglustikur 
Skilaverkefni 3 

2.-6. nóv. – vinavika 
 
Föstud. 20. nóv. skipulagsdagur 

 

Tími: desember 
3. Almenn brot, tugabrot 

og prósent 

 
Skali 1A nemendabók 

Skali 1A æfingahefti 

 

Mánud. 7. des. – námsmat 
Þriðjud. 8. des. - námsmat 
Föstudagur 18. des. er síðasti dagur 
fyrir jólafrí – Litlu jólin 



 Eiginleg brot 
Blandnar tölur 
Jafngild brot 
Lenging og stytting 
Summa, mismunur, margföldun 
og deiling með almennum 
brotum 
Almenn brot og tugabrot 
Prósentureikningur 
 
 
 

Miðsvetrarpróf 
 

 

Kaflapróf 3 

 
Vorönn 

Hæfniviðmið 
 Geta einfaldað stæður, leyst 

jöfnur, notað breytistærðir og lýst 

sambandi þeirra með stæðum 

notað tölfræðihugtök til að setja 

fram, lýsa, skýra og túlka gögn,  

 

 

 

 

Efnisþættir Námsgögn/námsmat   

Tími: janúar 
 

Skilaverkefni 4 Mánud. 4. jan., skipulagsdagur 

 

Tími: febrúar 
 

Skali 1A nemendabók 

Skali 1A æfingabók 

 
Skilaverkefni 5 
Kaflapróf 4. 

Þriðjudagur 2. feb. foreldradagur 
  
Miðvikud. 10. feb. öskudagur 
 
Miðvikud. 24. feb. skipulagsdagur  
Fimmtud. 25. feb. vetrarfrí 
Föstudag 26. feb. vetrarfrí 
29. febrúar Laugar (9. bekkur) 

Tími: mars 
 

Skali 1A nemendabók 

Skali 1A æfingabók 

 
Skilaverkefni 6 

1.-4. mars Laugar (9. bekkur) 
21.-28. mars  páskafrí 

 



 

 

 

notað tölfræðihugtök til að setja 

fram, lýsa, skýra og túlka gögn, 

 
Tími: apríl 

 
Skali 1A nemendabók 

Skali 1A æfingabók 

Kaflapróf 5 
tölvuverkefni 

Fimmtud. 14. apríl þemadagur 
Föstud. 15. apríl þemadagur 
Fimmtud. 21. apríl  - 
Sumardagurinn fyrsti  

Tími: maí 

Upprifjun á efni vetrarins 
 

Skali 1A nemendabók 

Skali 1A æfingabók 

 
Kaflapróf 6 

Vorpróf 

 

 


