
 

 

Náms- og kennsluáætlun í stærðfræði 2020-2021 

7. bekkur 

 Megintilgangur náms í stærðfræði er að nemendur öðlist alhliða hæfni til að nota stærðfræði sem lifandi 

verkfæri í fjölbreyttum tilgangi við ólíkar aðstæður og stuðla að því að nemendur tileinki sér það viðhorf að 

það sé gagnlegt  að kunna stærðfræði og með ástundun geti þeir náð tökum á henni. 

   

  

 

 

 

 



Stærðfræði         

Tímabil Hæfniviðmið Námsþættir Kennslugögn og leiðir Matsviðmið/námsmat 

Haustönn 2020 

1.       Áfangi Tölur 

 28. ágúst - 30. sept. 

  

-Að nemendur rifji upp 

aðferðirnar og bæti við 

aukinni kunnáttu og 

leikni. 

-Að nemendur þekki 

víxlregluna, 

dreifiregluna og 

tengiregluna 

-Að nemendur þekki 

andhverfar 

reikniaðgerðir 

Að nemendur geti nýtt 

sér samhengi og 

tengsl 

reikniaðgerðanna 

-Að nemendur geti lagt 

saman og dregið frá 

með tugabrot 

  

Stórar tölur og litlar 

Tugakerfið/sætiskerfið 

Námundun og 

slumpreikningur 

Negatífar tölur 

Talnarunur 

Reikningur-svigar 

Samlagning og 

frádráttur 

Tugabrot 

  

  

  

  

Stika 3a grunnbók Ítarefni 

eftir þörfum 

Innlagnir 

Útikennsla 

Spjaldtölva (ýmis forrit s.s. 

Keynote, numbers ofl.) 

Sjálfstæð vinna nemenda í 

bókum 

Hópavinna 

Nemendur gera kannanir 

og setja niðurstöður í 

myndriti.  

Kynningar 

  

Kaflapróf 

Verkleg próf 

Leiðsagnarmat 

Uppsetning dæma 

Samræmd könnunarpróf 25.sept. 



  

2.       Áfangi 

Tölfræði og líkur 

1. okt. - 30. okt 

  

-Að nemendur geti 

dregið ályktanir um 

líkur út frá eigin 

tilraunum og borið 

saman við fræðilegar 

líkur 

-Að nemendur geti 

reiknað út líkur í 

einföldum tilvikum. 

-Að nemendur geti 

gert einfaldar 

tölfræðirannsóknir og 

dregið einfaldar 

ályktanir af þeim 

  

Tölfræðilegar kannanir 

Súlurit, línurit og skífurit 

Tíðasta gildi miðgildi og 

meðaltal 

Líkur í daglegu lífi, spil 

og tilraunir 

  

  

  

  

  

  

Stika 3a grunnbók Ítarefni 

eftir þörfum 

 Innlagnir 

Útikennsla 

Spjaldtölva  (ýmis forrit s.s. 

Keynote, numbers ofl.) 

Sjálfstæð vinna nemenda í 

bókum 

Hópavinna  

 Kynningar 

  

  

  

  

  

  

  

Kaflapróf 

Leiðsagnarmat 

Uppsetning dæma 

Verkleg próf 

  



  

3.       Áfangi 

Margföldun og 

deiling 

1 nóv. - 30. nóv. 

  

-Að nemendur kunni 

margföldunartöfluna 

-Að nemendur læri að 

deila með mismunandi 

aðferðum eftir því sem 

hentar hverju sinni 

- Að nemendur geti 

nýtt sér margföldun og 

deilingu til að leysa 

viðfangsefni í daglegu 

lífi 

  

  

Margföldun og deiling 

Margföldun og deiling 

tugabrota 

Hlutfallareikningur í 

rétthyrningum 

Frumtölur 

Þáttun 

Samsettar tölur 

Margföldun með 

svigum 

Forgangsröðun 

reikniaðgerða 

  

  

Stika 3a grunnbók Ítarefni 

eftir þörfum 

  

 Innlagnir 

Útikennsla 

Spjaldtölva  (ýmis forrit s.s. 

Keynote, numbers ofl.) 

Sjálfstæð vinna nemenda í 

bókum 

Hópavinna  

Kynningar 

  

Kaflapróf 

Leiðsagnarmat 

Uppsetning dæma 

Verkleg próf 



  

4.       Áfangi 

Rúmfræði 

2. des. - 16. des 

  

-Að nemendur læri um 

regluleika og 

einslögun í rúmfræði 

-Að nemendur geti 

áætlað og mælt horn 

með viðeigandi 

mælikvarða og dregið 

ályktanir af 

mælingunum 

  

  

  

  

  

  

Grannhorn og topphorn 

Heiti ýmissa hluta 

hrings 

Eiginleikar 

marghyrninga Samsíða 

línur, horn og 

hliðarlengdir 

Einslaga myndir og 

form 

Mælikvarðar 

  

  

Stika 3a grunnbók Ítarefni 

eftir þörfum 

  

 Innlagnir 

Útikennsla 

Spjaldtölva  (ýmis forrit s.s. 

Keynote, numbers ofl.) 

Sjálfstæð vinna nemenda í 

bókum 

Hópavinna  

Kynningar 

  

Kaflapróf 

Leiðsagnarmat 

Uppsetning dæma 

Verkleg próf 

  

  

  

        

 

 

 



          Hæfniviðmið Námsþættir/leiðir kennslugögn Matsviðmið/námsmat 

Vorönn 

5.    Áfangi   

Rúmfræði og 

mælingar 

5. janúar - 3. 

febrúar 

  

-Að nemendur geti 

unnið í samvinnu við 

aðra að lausnum á 

stærðfræðiverkefnum. 

-Að nemendur átti sig 

á mögulegum 

takmörkunum 

stærðfræðinnar til að 

lýsa veruleikanum. 

  

Lengdir og 

lengdarmælingar 

Ummál og flatarmál 

marghyrninga 

Yfirborðsflatarmál og 

rúmmál 

Tími og tímareikningur 

Vegalengd hraði og tími 

  

  

Stika 3b grunnbók. 

Ítarefni eftir þörfum 

Innlagnir 

Útikennsla 

Spjaldtölva  (ýmis forrit s.s. 

Keynote, numbers ofl.) 

Sjálfstæð vinna nemenda í 

bókum 

Hópavinna. 

Kynningar 

  

Kaflapróf 

Leiðsagnarmat 

 Verkleg próf 

 Uppsetning dæma 

  



  

6.       Áfangi 

Almenn brot og 

prósent 

4. febrúar - 5. 

mars 

  

-Að nemendur læri um 

almenn brot, geti 

raðað þeim eftir stærð, 

lengt þau og stytt og 

lagt þau saman 

-Að nemendur læri að 

gera ósamnefnd brot 

samnefnd 

-Að nemendur læri að 

margfalda og deila 

með almennum 

brotum og læri um 

prósentur 

  

Almenn brot, jafngild 

brot, lenging og stytting 

Samlagning og 

frádráttur með 

almennum brotum 

Margföldun og deiling 

brota með heilli tölu 

Gera  brot samnefnd 

Læra um prósentur 

sem hluta af heild og 

sem almenn brot og 

tugabrot 

  

  

Stika 3b grunnbók. 

Ítarefni eftir þörfum 

Innlagnir 

Útikennsla 

Spjaldtölva  (ýmis forrit s.s. 

Keynote, numbers ofl.) 

Sjálfstæð vinna nemenda í 

bókum 

Hópavinna 

Kynningar   

  

Kaflapróf 

Verkleg próf 

Leiðsagnarmat 

 Uppsetning dæma 



  

7. Áfangi Reikningur 

8. Mars - 9 apríl 

  

-Að nemendur geti 

notað ræðar tölur, 

raðað þeim og borið 

saman. 

-Að nemendur geti 

skráð hlutföll og brot á 

ólíka vegu og sýnt 

fram á að hann skilur 

samhengið milli 

almennra brota, 

tugabrota og prósenta 

-Að nemendur geti 

reiknað á hlutbundinn 

og óhlutbundinn hátt 

með ræðum tölum 

  

  

  

  

  

  

  

Prósentureikningur 

Námundun og 

slumpreikningur 

Reikniaðgerðirnar fjórar 

Negatífar tölur 

Svigar í reikningi 

Forgangsröð 

reikniaðgerða 

Formúlur í töflureikni 

  

Stika 3b grunnbók. 

ÍtarefnInnlagnir 

Útikennsla 

Spjaldtölva  (ýmis forrit s.s. 

Keynote, numbers ofl.) 

Sjálfstæð vinna nemenda í 

bókum 

Hópavinna 

Kynningar 

  

Kaflapróf 

Leiðsagnarmat 

 Verkleg próf 

 Uppsetning dæma 

 



  

8. Áfangi Mynstur 

og Algebra 

10. apríl - 25. maí 

  

-Að nemendur geti 

rannsakað mynstur, 

notað bókstafi fyrir 

óþekktar stærðir. 

-Að nemendur geti 

fundið lausnir á jöfnum 

með óformlegum 

aðferðum og notað 

reglur algebru við 

reikning. 

  

  

Hliðrun speglun og 

snúningur 

Myndtölur 

Talnamynstur og 

algebra 

Formúlur í daglegu lífi 

  

Stika 3b grunnbók. 

Ítarefni eftir þörfum. 

Innlagnir 

Útikennsla 

Spjaldtölva  (ýmis forrit s.s. 

Keynote, numbers ofl.) 

Sjálfstæð vinna nemenda í 

bókum 

Hópavinna 

Kynningar 

  

Kaflapróf 

Leiðsagnarmat 

 Verkleg próf 

 Uppsetning dæma 

 Þessarar námsáætlunar hefur verið tekið mið af Aðalnámskrá grunnskóla frá 2013  

Helga Ágústsdóttir, Linda Brá Hafsteinsdóttir og Rósa Björk Guðnadóttir 

  

  

 


