
 
 
 
 

Kennsluáætlun  

Vor 2018 

Bekkur:  7. bekkur 

Námsgrein:  Stærðfræði 

Fjöldi kennslustunda:  4 stundir 

Kennari/kennarar:  Geirþrúður Guðmundsdóttir og Rebekka Árnadóttir 

Áfangalýsing 
 

 
Kennsluaðferðir 
Sýnikennsla: efnisþættir lagðir inn á töflu og ákveðin dæmi þeim tengdum reiknuð. 
Umræðu- og spurnaraðferð til að efla skilning nemenda á tilteknu viðfangsefni.  
Einstaklingsmiðað nám. 
Hópvinnubrögð. 
Sjálfstæð viðfangsefni 
Þrautalausnir – verklegir tímar 
Námsmat: Námsmat er fjölbreytt og í samræmi við kennslutilhögun. Metið er virkni og vinnusemi í verklegum og bóklegum 
tímum. Nemendur vinna einstaklingslega og í hópum. Könnun er eftir hvern kafla í bókinni. 

 Kannanir                        

 Virkni í tímum 

 Frágangur verkefna 

 
Kennari áskilur sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara. 

 



 
 
 
 

 

Dagsetning Viðfangsefni Dæmi Hæfniviðmið Námsmat 

3.- 5.jan. 
 

Rúmfræði, horn, 
hringur, hringfari, 
rúmfræðireikningur, 
marghyrningar  

 
Bls. 97 - 102 

 
• Geti tjáð sig um stærðfræði, útskýrt hugsun 

sína um hana fyrir öðrum, leitað lausna og sett 
stærðfræðileg viðfangsefni fram á fjölbreyttan 
hátt með því að beita skapandi hugsun og 
ígrundun.  

• geti spurt og tjáð sig bæði skriflega og 
munnlega um spurningar úr stærðfræðinni. 

• Geti notað hugtök og táknmál stærðfræðinnar 
og hentug verkfæri, þar með talin hlutbundin 
gögn, reiknirit, talnalínu, vasareikna og tölvur til 
rannsókna á stærðfræðilegum viðfangsefnum 
og tjáð sig bæði munnlega og skriflega um 
lausnir stærðfræðiverkefna. 

• Geti unnið einn og í samvinnu við aðra að því 
að rannsaka, greina, túlka, setja fram tilgátur og 
finna lausnir á viðfangsefnum, sem tengjast 
samfélagi og umhverfi með fjölbreyttum 
aðferðum. 

• Geti kynnt niðurstöður sínar á 
stærðfræðiverkefnum og einnig lesið og lagt 
mat á stærðfræðitexta.  

• lesið og skrifað jákvæðar og neikvæðar tölur 
• geti notað almenn brot, tugabrot og prósentur 

við útreikninga á daglegum viðfangsefnum 
• geti rætt um gildi talna og mikilvægi þeirra við 

upplýsingagjöf 
• geti lesið úr tölulegum gögnum og dregið 

rökstuddar ályktanir af þeim 

 
 
 
  

 
8.-12. Jan. 

Skipulagsdagur 10.jan. 

 
Rúmfræði, 
marghyrningar, 
form, mælikvarði, 

 
Bls. 103 -116 

 
15.-19.jan. 

Rúmfræði, horn, 
hringur, hringfari, 
rúmfræðireikningur, 
marghyrningar, 
form, mælikvarði 

 
Bls. 117 - 127 
Upprifjun  

 
 
 
 
 
  

22.-26.jan. 
Mælingar, 
lengdarmælingar, 
ummál og flatarmál 
marghyrninga,  

 
Bls. 5 - 14 

 
29.-2.feb. 

Mælingar, flatarmál 
samsettrar mynda, 
yfirborðsflatarmál 
marghyrninga,  

Bls. 15 - 21   
Könnun úr kafla 4 í 
Stiku 3a. 
 
 
 
 

5.-9.feb. Mælingar, rúmmál, 
tími og 
tímaútreikningar, 
vegalengd, hraði 
og tími 

Bls. 22 - 30 

 
12.-16.feb. 

Mælingar, 
lengdarmælingar, 
ummál og flatarmál 
marghyrninga, 
flatarmál 

Klára 
Upprifjun og próf 
 

 
Könnun úr kafla 5 í 
Stiku 3b. 



 
 
 
 

samsettrar mynda, 
yfirborðsflatarmál 
marghyrninga, 
rúmmál, tími og 
tímaútreikningar, 
vegalengd, hraði 
og tími    

• kunni að beita stærðfræði til að leysa 
viðfangsefni daglegs lífs 

• geti beitt  ýmsum talningaraðferðum til að átta 
sig á fjölda og kunni skil á skráningu á 
bókhaldsfærslum 

• geti sýnt vald á reikniaðgerðum og valið 
hentugar leiðir við reikning. 

• geti rannsakað talnamynstur í því skyni að 
segja fyrir um framhald þess og 

• fundið almenna reglu 
• geti notað bókstafi fyrir óþekktar stærðir í 

einföldum stæðum og jöfnum 
• geti leyst einfalda jöfnu með einni óþekktri 

stærð 
• geri sér grein fyrir helstu undirstöðureglum 

algebru 
• kunni skil á algengustu hugtökum rúmfræði s.s. 

punkti, samsíða og hornréttum línum, 
grannhornum og topphornum, flatarmyndum og 
hugtökum þrívíðrar rúmfræði 

• kunni skil á aðferðum varðandi mælingu 
flatarmynda og þrívíðra hluta 

• þekki undirstöðuhugtök hnitarúmfræði og geti 
notað þau 

• kannist við nokkrar tegundir af rúmfræðilegum 
færslum og kunni að notfæra sér þær 

• þekki stækkanir og smækkanir og 
hlutfallsmælikvarða, t.d. á landabréfum 

• þekki flutninga, svo sem hliðranir, speglanir og 
snúninga um helming og fjórðung úr hring. 

• kynnist algengum mælieiningum sem notaðar 
eru við rúmmálsmælingar, s. s. 

 
19.-23.feb. 

 
Vetrarfrí 

 
Vetrafrí 

 

26.feb-2.mars  
Almenn brot, 
jafngild brot, 
samlagning og 
frádráttur með 
almennum brotum 

 
Bls. 39 - 44 

 

5.-9.mars Almenn brot, 
margföldun og 
deiling með 
almennum brotum, 
deiling almennra 
brota með heilli tölu  

 
Bls. 45 - 50 

 

12.-16.mars Almenn brot, 
prósentur, prósent 
hluti af heild, 
tugabrot,  

 
Bls. 51 - 57 

 
 
 

19.-23.mars Almenn brot, 
prósentureikningur, 
finna hluta og finna 
heild,  

 
Bls. 58 - 64 

 

26.-30.mars Páskafrí Páskafrí  
2.-6.apríl Almenn brot, 

jafngild brot, 
samlagning og 
frádráttur með 
almennum brotum 

 
Upprifjun og próf 

Könnun úr kafla 6 í 
Stiku 3b. 



 
 
 
 

margföldun og 
deiling með 
almennum brotum, 
deiling almennra 
brota með heilli tölu  
prósentur, prósent 
hluti af heild, 
tugabrot,  
prósentureikningur, 
finna hluta og finna 
heild,  
 

rúmsentímetrum, rúmmetrum, l, dl og ml og 
kunni að nota þær 

• kynnist tengslum milli rúmsentímetra og lítra og 
desílítra 

• beri skyn á rúmmálsstærðir. 
• öðlist tilfinningu fyrir stærð brota og geti nýtt sér 

margs konar líkön við brotareikning 
• beri saman almenn brot og tugabrot 
• geti skráð sama brotið bæði sem almennt brot 

og tugabrot 
• viti hvenær tvö almenn brot eru jafnstór, geti 

stytt og lengt almenn brot og fundið samnefnara 
brota 

• geti lagt saman og dregið frá ósamnefnd brot 
með því að nota líkön 

• kunni að nota talnalínu við  margföldun og 
deilingu heillar tölu með broti 

• þjálfist í að reikna með tugabrotum. 
• skilji hvað orðið prósenta þýðir 
• geti fundið 1%, 5%, 10%, 25% og 50% af heild 

og geti nýtt sér það til að finna heiltöluprósentur 
af heild 

• skilji hvað prósentuhækkun og prósentulækkun 
þýðir og geti reiknað dæmi þar sem finna á 
afslátt af vöruverði 

• þekki tengsl prósentu við almenn brot og 
tugabrot og geti nýtt sér almenn brot og 
tugabrot sem viðmiðun þegar finna á einfaldar 
prósentur eins og 10%, 20%, 25%, 50% og 
75% 

9.-13.apríl Reikningur, 
prósentureikningur, 
námundun og 
slumpreikningur,   

 
Bls. 73 – 77 

 

16.-20.apríl Sumardagurinn fyrsti 

19.apríl 

 
Reikningur, 
námundun og 
slumpreikningur, 
reikniaðgerðirnar 
fjórar,  

 
Bls. 78 – 83 

 

23.-27.apríl Reikningur, 
negatífartölur, 
svigar í reikningi, 
forgangsröðun 
reikniaðgerða, 
formúlur í 
töflureikningi 

 
Bls. 84 – 89 (90-92) 

 

1.-4.maí Reikningur, 
prósentureikningur, 
námundun og 
slumpreikningur, 

 
Upprifjun og próf 

Könnun úr kafla 7 í 
Stiku 3b. 



 
 
 
 

reikniaðgerðirnar 
fjórar,  
negatífartölur, 
svigar í reikningi, 
forgangsröðun 
reikniaðgerða, 
formúlur í 
töflureikningi 
 

• kannist við hlutföll milli stærða og geti notað 
þau við útreikninga í einföldum hagnýtum 
dæmum. 

 
 

7.-11.maí Mynstur og 
algebra, hliðrun, 
speglun, snúningur, 
myndtölur 

 
Bls. 101 - 113 

 

14.-18.maí Mynstur og 
algebra, 
talnamynstur og 
algebra, formúlur, 
jöfnur,  

 
Bls. 114 - 122 

 

21.-25.maí Mynstur og 
algebra, hliðrun, 
speglun, snúningur, 
myndtölur 
talnamynstur og 
algebra, formúlur, 
jöfnur,  
 

 
Upprifjun og próf 

Könnun úr kafla 8 í 
Stiku 3b. 

 

 


