
Kennsluáætlun Stærðfræði    
 
 
8. Bekkur haust 2019 

 

Markmið  

Markmið kennslunnar eru að nemendur nái tökum á þeim hæfniviðmiðum sem Aðalnámskrá leggur 

upp með í 8. bekk. Efnið sem við förum m.a. í er: Talnareikningur, Rúmfræði og almenn brot tugabrot 

og prósentur.  

 

Kennsluaðferðir/vinnulag  

 Kennt er í eru 6 kennslustundir í viku. Lögð verður áhersla á að nemendur læri að bera ábyrgð á 

eigin námi og þjálfist í sjálfstæðum vinnubrögðum. Kennslan byggist m.a. á innlögn, reglulegri 

upprifjun, einstaklingsvinnu og hópavinnu að eh. leyti.  

 

Námsmat  

Ástundun, virkni í tímum og próf eftir hvern kafla. Lögð verða fyrir munnleg, verkleg og skrifleg 

verkefni.   

 

Námsgögn  

  

Skali 1A og 1B (nemendabók og æfingahefti), töflureiknir, vefefni, ásamt öðru ítarefni. Skólinn 

útvegar öll kennslugögn.  

Skali1A nemendabók http://vefir.nams.is/flettibaekur/namsefni/skali1anem/                                    

Skali 1A nem.b. lausnir     http://vefir.nams.is/skali/pdf/skali2/skali2a_nem_lausn.pdf Skali 2A 

æfingahefti  https://www.mms.is/namsefni/skali-2a-aefingahefti-rafbok Skali 2A æfingahefti 

lausnirhttps://www.mms.is/namsefni/skali-2a-aefingahefti-lausnir Skali 2B nemendabók 

http://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/skali2bnem/ Skali 2B nem.lausnir 

http://vefir.nams.is/skali/pdf/skali2/skali2b_nem_lausn.pdf Skali 2B æfingahefti 

https://www.mms.is/namsefni/skali-2b-aefingahefti Skali 2B æfingahefti lausnir 

http://vefir.nams.is/skali/pdf/skali2/skali2b_aef_laus.pdfMegintilgangur náms í stærðfræði er að 

nemendur öðlist alhliða hæfni til að nota stærðfræði sem lifandi verkfæri í fjölbreyttum tilgangi og 

við ólíkar aðstæður. Í stærðfræðinámi þurfa nemendur að þróa með sér hæfni til að setja fram og 

leysa viðfangsefni, ígrunda ólíkar aðferðir og líkön sem nýtast við lausnir þeirra og leggja mat á 

niðurstöður. 

  



 
 

Vika  Bls Innlögn  Nemendabók Æfingahefti 

2. sept – 6. sept Niður bls. 21 Hugareikningur, 
slumpreikningur og 
blaðreikningur 

1.1. til og með 1.11 
1.12 til og með 1.19 
1.20 til og með 1.23 

Skoða 

9. – 13. sept Bls. 22 
 
Bls. 24 
 
Bls. 26 

Deilanleiki og þáttun 
 
Reglur um deilanleika 
 
Þáttun og rétthyrningar 

1.24 til og með 1.29  
 
1.32 til og með 1.40 
 
1.41 til og með 1.47 

 

16. – 20. Sept Bls. 30 – 33 
 
Bls. 34 -38 

Frummþáttun  
 
Tölur báðum megin við núll 

1.48 til og með 1.61 
 
1.63 til og með 1.70 

 

23. – 27. sept Bls. 34 – 38  Tölur  báðum megin við núll  framhald  

30. sept – 4. okt Bls. 40 - 43 Margföldun og deiling með 
neikvæðum tölum  

1.71 til og með 1.82  

7. – 11. Okt Bls. 44 – 49 
sl.46 

Röð reikniaðgerða 1.83 til og með 1.96  

30. sept -4 okt Bls. 50 – 53  Veldi, ferningstölur, veldi með 
veldisstofninum 10,  

1.97 til og með 1.110  

14. – 18. Okt Bls 54 -58 Margföldun og deiling með 
veldum, Reglur um röð 
reikniaðgerða  

1.111til og með 1.124  

21. – 23. Okt  Kaflapróf 1.  22. Okt    

29. okt- 2. nóv Bls. 70 – 73 
lesa  
Bls. 74 - 84 

Punktur, lína, ferill, hálflína og 
strik. Horn, hornamælingar  

2.1 til og með 2.16  

4. – 8 nóv Bls. 86 - 93 Snúningur jákvæð og neikvæð 
horn , reikna stærð horna  

2.17 til og með 2.36  

11. – 15 nóv Bls. 96 – 105  Rúmfræðiteikningar, að teikna 
horn, þverill,  

2.44 til og með 2.62  

18. – 22. Nóv Bls. 107 – 115 Rúmfræðiform, 2.63 til og með 2.80  

25. 29 nóv Bls. 116 - 123 Samhverfa og hliðrun, 
spegilsamhverfa , 
snúningssamhverfa hliðrun 

2.81 til og með 2.94   

2. – 6. Des Bls. 124 -131 Hnitakerfið  2.95 til og með 2.106  

9. – 13. Des  Kaflapróf 2    

16. – 20 des     

Kennsluáætlun er sett fram með fyrirvara um breytingar 

 

 


