
Kennsluáætlun Stærðfræði    
 
 
7. Bekkur haust 2019 

 

Umfjöllun um stærðfræði eru til grundvallar ásamt því að nemandi geti beitt og nýtt sér 

táknmál stærðfræðinnar í lífi og starfi. Lögð er áhersla á að mæta nemandanum þar sem 

hann er staddur þannig að hann nái að efla og bæta skilning sinn. 

Tímabil  Hæfni  

Nemandi getur unnið með:  
Viðfangsefni Dæmi 

Stika 3 a  

Tölur 

31.ág. -  18. okt. 

Bls. 4-35 

Samræmt próf  

*Stórar og litlar tölur 
*Sætisgildi 
*Negatífar tölur 
*Tugabrot 

*Samlagningu og frádrátt 

Tugakerfið  
stórar tölur 
tugabrot 
samlagning og frádráttur 

 

Tölfræði og líkur 

25. okt – 7. nóv 

Bls. 36 - 51  

Líkur 

Bls. 52 - 63 

 

*Tölfræðilegar kannanir 
*súlurit, línurit og skífurit 
*einfaldar líkur  
*tíðasta gildi, miðgildi og 

meðaltal 
*líkur í daglegu lífi, spil og 

tilraunir 
*tölfræði og líkur 

 

Tölfræði og líkur 
Tíðasta gildi 
Miðgildi 

Meðaltal  

 

Margföldun og 

deiling 

 

8. - 21.nóvember 

Bls. 64 - 95  

 

 

*Margföldun og deilingu, 
einnig margföldun og 
deilinu tugabrota 

*Hlutfallareikning 
*Fjölda möguleika á að raða 

hlutum eða fyrirbærum 
*Frumtölur og samsettar tölur 

*Reiknað dæmi með sviga 

Margföldun 
Deiling  
Hlutföll 
Frumtölur 
Dæmi með sviga 

 

 

Rúmfræði  

22. nóv- 18. des 

Bls 96 - 127 

 

 

Hornalínur 
Horn 
Stærð horna 
Snúningur horna 
Hringur 
Rúmfræðiteikningar 
Marghyrningar 
Mælikvarði 

*Mælt horn.  
*Reikna stærð horna út frá 
hornasummu. 
*Beitt reglunni um grannhorn 
og topphorn. 
*Fundið miðju hrings 
geisla(radíus) þvermál, ummál 
og geira. 
*Teiknað jafnarma og 
jafnhliða þríhyrning með 
hringfara. 
*Helmingað horn og strik. 
*Teiknað samsíða línur. 
*Þekkt mismunandi  
marghyrninga. 
*Teiknað marghyrninga út frá 
gefnum upplýsingum, svo sem 
fjöldi hliða, hornastærðir og fl. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Stika 3b 

Mælingar  
Bls. 4 - 37  

2. jan - 5.feb  

Lengdir og lengdarmælingar 
Ummál  
Flatarmál 
Flatarmál þríhyrninga 
Flatarmál samsettra mynda 
Yfirborðflatarmál 
Rúmmál 
Tími og tímaútreikningur 

Vegalengd, hraði og tími 

*Reiknað ummál og flatarmál 
á  
ferhyrnigum og 
þríhyrningum. 

*Reiknað yfirborðsflatarmál 
og rúmmál ferstrendinga 
og þrístrendinga 

*Unnið með tíma og 
tímaútreikning, (sek, mín, 
klst,) 

*Reiknað út vegalengd, 
hraða og tíma 

 

Almenn brot og 

prósent 

Bls 38 - 71 

6.feb - 6. mars 

 

 

 

 

Almenn brot 
Jafngild brot 
Lenging og stytting 
Samlagning og frádráttur 
Margföldun og deiling 
Prósent 

*Fundið  hluta af heild og 
skrifað það sem almennt brot 
*Reiknað samlagningar, 
frádráttar og 
margföldunardæmi í 
almennum brotum. 
*Reiknað prósent sem hluta af 
heild. 
*Sagt frá og skilur tengsl 
almennra brota, tugabrota og 
prósenta. 
*Fundið prósentu út frá hluta 
og heild.   
*Fundið heild út frá prósentu 

og hluta. 

 

Reikningur 

Bls. 72 – 99 

7. mars - 7. apríl.  

 

Páskafrí 6.  – 13 

apríl  

Starfsdagur 14. 

apríl 

Prósentureikningur 
Námundun  
Slumpreikningur 
Negatífar tölur 
Svigar 
 
 

*Prósentureikning 
*Námundun og 

slumpreikning 
*Reikniaðgerðirnar fjórar 
*Sviga í reikningi 
*Formúlur í töflureikningi 

 

Mynstur og 

algebra 

Bls. 100 – 128 

 24.april  - 30. maí  

Upprifjun  

Hliðrun  
Speglun 
Snúningur 
Myndtölur 
 

*Rúmfræðileg mynstur; ein 
myndir sem fást með 

rllutningum, hliðrun, 
speglun og snúningi 

*Myndtölur og talnamynstur 
*Algebru, að skrifa 

reiknireglur með 
bókstöfum 

*jöfnur 

 



 

Við lok 7. bekkjar getur nemandi: 

 

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, ígrundun, óformlegri og 

einfaldri, formlegri röksemdafærslu, fylgt og metið rökstuðning annarra.  

• spurt, tjáð sig munnlega og skriflega um spurningar og svör sem eru einkennandi fyrir stærðfræði 

og hefur innsýn í hvers konar svara má vænta,  

• leyst stærðfræðiþrautir um viðfangsefni sem gefa tækifæri til að beita innsæi, eigin túlkun og 

framsetningu, byggða á fyrri reynslu og þekkingu,  

• sett fram, meðhöndlað, túlkað og greint einföld reiknilíkön, teikningar og myndrit sem tengjast 

umhverfi hans og daglegu lífi,  

• sett fram óformleg og einföld, formleg stærðfræðileg rök, skilið og metið munnlegar og skriflegar 

röksemdir sem settar eru fram af öðrum. 

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, 

 • notað óformlega framsetningu annars vegar og táknmál stærðfræðinnar hins vegar og sýnt að 

hann skilur innbyrðis tengsl þeirra,  

• túlkað og notað einföld stærðfræðitákn, þar með talið breytur og einfaldar formúlur, túlkað milli 

táknmáls og daglegs máls,  

• sett sig inn í og tjáð sig, bæði munnlega og skriflega, um ólíkar leiðir við lausnir stærðfræðiverkefna, 

• valið og notað hentug verkfæri, þar með talin hlutbundin gögn, reiknirit, talnalínu, vasareikna og 

tölvur, til rannsókna á stærðfræðilegum viðfangsefnum. 

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 og kynnt 

niðurstöður sínar, lesið og lagt mat á stærðfræðitexta,  

• tekið þátt í að þróa fjölbreyttar lausnaleiðir, með því m.a. að nota skráningu með tölum, texta og 

teikningum,  

• rannsakað, sett fram á skipulegan hátt og rökrætt stærðfræðilega, með því m.a. að nota hlutbundin 

gögn, skráningu og upplýsingatækni,  

• lesið einfaldan, fræðilegan texta og notað upplýsingar, þar sem stærðfræðihugtök koma fyrir, • 

undirbúið og flutt kynningar á eigin vinnu með stærðfræði,  

• unnið í samvinnu við aðra að lausnum stærðfræðiverkefna, þar sem byggt er á ólíkum forsendum 

og hugmyndum nemenda,  

• þekki helstu hugtök um fjármál og geti tekist á við verkefni úr umhverfinu eða samfélaginu, þar sem 

þarf að afla upplýsinga, vinna úr þeim og finna lausn,  

• áttað sig á möguleikum og takmörkum stærðfræðinnar til að lýsa veruleikanum. 


