
 

Námsefni: 
 
Stærðfræði er kennd í 
tveimur lotum, fyrri lotan er 
20.-31. janúar og seinni 
lotan er 14.-29.apríl. 
Stærðfræði er einnig kennd 
þrisvar í viku, 40mín í senn. 
 
Stærðfræði 8+, Skali 1A, 
1B, tilraunir og 
rannsóknarverkefni ásamt 
því að þau spila og leysa 
stærðfræðigátur. 
______________________ 
Janúar 
 
Rúmfræði 
 
Upprifjun á ummáli og 
flatarmáli.  
 
Byggingareiningar í 
rúmfærði og 
rúmfræðiteikningar 
 
Samhverfa og hliðrun 
 
Hnitakerfi 
 
Febrúar 
 
Almenn brot og tugabrot 
 
Mars 
 
Prósentureikningur  
 
April 
Tölfræði 
 
Maí 
 
Algebra og jöfnur 
 
Júni 
Algebra og jöfnur 
 

Hæfniviðmið  
Hæfniviðmið 7. bekk 
 
Að nemandi geti notað óformlega framsetningu annars vegar 
og táknmál stærðfræðinnar hins vegar og sýnt að hann skilur 
innbyrðis tengsl þeirra. 
 
Að nemandi geti valið og notað hentug verkfæri, þar með talin 
hlutbundin gögn, reiknirit, talnalínu, vasareikna og tölvur, til 
rannsókna á stærðfræðilegum viðfangsefnum. 
 
Að nemendur geti áttað sig á möguleikum og takmörkunum 
stærðfræðinnar til að lýsa veruleikanum. 
 
Að nemandi geti skráð hlutföll og brot á ólíka vegu og sýnt 
fram á að hann skilur sambandið milli almennra brota, 
tugabrota og prósenta. 
 
Að nota almenn brot, tugabrot og prósentur við útreikninga á 
daglegum viðfangsefnum, t.d. Í einföldum verslunarreikningi 
o.fl. 
 
Að nemandi geti notað hugtök og aðferðir rúmfræðinnar til að 
útskýra hversdagsleg og fræðileg fyrirbrigði. 
 
Að nemandi geti notað mælikvarða og einslögun í tengslum 
við teikningar, áætlað ummál, flatamál og rúmmál í 
raunverulegum aðstæðum, rannsakað aðferðir til að reikna 
það. 
 
Að nemandi geti dregið ályktanir út frá eigin tilraunum og 
borið saman við fræðilegar líkur. 
 
Að nemandi geti tengt tölur og útreikninga við flatarmyndir og 
þrívíða hluti. 
 
Að nemandi geti reiknað út líkur í einföldum tilvikum. 
 
Að nemandi geti brotið saman geometrísk form út frá 
teikningu gerðri með sirkli og reglustiku. 
 
Að nemendur geti búið til línurit, staflarit, kökurit til að setja 
fram gögn á myndrænan hátt. 
 
Að nemendur kynnist hugtökin meðaltal, algengasta gildi og 
miðgildi og hvernig er hægt að nota þær í tölfræðilegar 
rannsóknir.  
 
Að nemendur kynnist hnitakerfinu. 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Hæfniviðmið í 8. bekk 
 
Að nemandi geti sett fram og notað mismunandi framsetningu 
sama fyrirbæris, hvort sem um er að ræð hlutbundna, 
myndræna, munnlega eða algebrulega framsetningu eða með 
töflu og grafi. 
 
Að nemandi geti valið og notað margvísleg verkfæri og gert 
sér grein fyrir möguleikum þeirra og takmörkunum.  
 
Að nemandi geti undirbúið og flutt munnlegar kynningar og 
skrifað texta um eigin vinnu með stærðfræði. 
 
Að nemandi geti tekist á við verkefni úr umhverfinu eða 
samfélaginu, þar sem þarf að afla upplýsinga og meta þær. 
 
Að nemandi geti notað sætiskerfisrithátt og sýnt að hann 
skilur þær reglur sem gilda um hann. 
 
Að nemandi geti gefið dæmi um mismunandi framsetningu 
hlutfalla og brota, skýrt sambandið milli almenna brota, 
tugabrota og prósenta. 
 
Að nemandi geti mælt ummál, flöt og rými, reiknað stærð 
þeirra og útskýrt hvað felst í mælihugtakinu. 
 
Að nemandi geti notað tölfræðihugtök til að setja fram, lýsa, 
skýra og túlka gögn. 
 
Að nemandi geti skipulagt og framkvæmt einfaldar 
tölfræðikannanir og dregið ályktanir af þeim. 
 
Að nemandi geti leyst stærðfræðigátur og önnur raunverkefni. 
 
_____________________________________________ 
Námsmat 
 
Vinnumat kennara  
 
Þátttaka og áhugi / samvinna / frumkvæði/sköpun  
 
Skil á vinnubókum og verkefnum  
 
Sjálfsmat 

 


