
Kennsluáætlun SHS

Stærðfræði 7. bekkur skólaárið 2022-2023
Kennari: Eyrún Guðmundsdóttir

Markmið: Nemendur öðlist færni í öllum þáttum stærðfræðinnar, séu sjálfstæðir í
vinnu og finni skapandi leiðir við úrlausnir stærðfræðilegra þrauta.

Kennsluaðferðir: Allur hópurinn vinnur í sama þætti í hverri lotu en hver nemandi fær
námsefni sem hæfir hans getu í hverjum þætti.

Kennarar leggja inn og leiðbeina einstaklingslega.

Nemendur vinna í einstaklingsverkefnum, paraverkefnum og
hópverkefnum. 

Kennslubækur /efni: Stika 3A og 3B

Almenn stærðfræði I, II og III

Ýmsar þemabækur 

Ljósrit frá kennurum

Námsmat vorannar:

(sjá einnig í
námslotu 

á Mentor) 

Byggir á metanlegum hæfniviðmiðum Aðalnámskrár í 7. bekk.

Til lokamats telja öll verkefni sem metin eru ásamt hæfni sem nemendur
sýna kennurum í tíma.

Metanleg
hæfniviðmið:  

Sjá í námslotu á Mentor.

Tímabil Námsþáttur Námsefni/verkefni/námsmat: Metanleg hæfniviðmið.

22.-26. ágúst
22. skólasetning

Tölur
Tugakerfi
Samlagning og
frádráttur með heilum
tölum

Stika

1.9-1.11-1.12-1.15-1.17-1.19-

1.21-1.24

a-b-c-1.27-1.29-1.34-1.38-1.4

0

Stika-dýpra

1.44-1.45-2.46

Peningar, Ég

Notað tugakerfishátt og sýnt að

hann skilur sætiskerfið

29. ág-2. sept Neikvæðar tölur Stika

1.47-1.48-1.51-1.53-1.55-1.58

-7.55 (ljósrit)

Talnalínur, hitamælar
5.-11. sept Svigar

-Hvað þarf maður að

gera þegar maður

vinnur með sviga?

Stika

1.60-1.63-1.66-1.68-1.69-1.72

-a-b-c-1.74-1.75a-b-c-1.

77-1.82-1.84

Stika-dýpra

1.80-1.81

Unnið í samvinnu við aðra að
lausnum stærðfræðiverkefna,
þar sem byggt er á ólíkum
forsendum og hugmyndum
nemenda.



-Reikna sýnidæmi bls

14 og athuga hvernig

þau reikna það

Tengja orð og dæmi

Notað óformlega framsetningu
annars vegar og táknmál
stærðfærðinnar hinse vegar og
sýnt að hann skilur annbyrðis
tengsl þeirra

12.-16. sept Tugabrot

Tölur og tölustafir

Teikna talnalínu og

skipta henni, skoða

hvernig hægt er að

finna 0,5-0,4-0,45

Stika

1.88-1.90-1.92-1.95-a-b-c-1.9

9-1.101-1.102-1.104

Desmos-decimal diagrams

19.–23. sept
19. & 20. ADRA

21. ADRA
uppbrot

Námundun og

slumpureikningur

Stika

1.107-1.110-1.112-1.114-1.11

6
26.-30. sept.

28. starfsdagur
Samlagning og

frádráttur með

tugabrotum

Stika

1.117-1.119-1.121-1.125-1.12

9-1.131a-b-c-1.133

Stika-dýpra

1.123-1.135

Námsmat- Búa til verkefni og

leysa þau. 2 saman

Valið og notað hentug verkfæri,

þar með talin hlutbundin gögn,

reinkirir, talnalínu, vasareikna

og tölvur, til rannsóknar á

stærðfræðilegum

viðfangsefnum

3.–7. okt Tölfræði og líkur

Kannanir

Myndrit

Tíðasta gildi

Miðgildi

Meðaltal

Líkur

Líkur

Stika 3A

Aukaefni

Tengja saman mismunandi

tegundir af myndritum

Spilaleikur bls 54

Líkur á viðburðum

Skoða líkur í bekknum.

Kasta tening og skoðað

útkomurnar

Desmos: change experiment -

what´s in a name - make it

balance

Námsmat- gera könnun

Sótt gögn í gagnabanka, lesið,

útskýrt og túlkað gögn og

upplýsingar sem gefnar eru í

töflum og myndritum

10.-14. okt Safnað og unnið úr gögnum,

miðlað upplýsingum um þau,

m.a. með töflum og myndritum.

Gert einfaldar

tölfræðirannsóknir og dregið

einfaldar ályktanir af þeim.

Sett fram, meðhöndlað, túlkað

og greint einföld reiknilíkön,

teikningar og myndrit sem

tengjast umhverfi hans og

daglegu lífi

17.-21. okt
20. námsviðtöl
21. vetrarleyfi

Reiknað út líkur í einföldum

tilvikum.
24.-28. okt

24.&25.
vetrarleyfi

Dregið ályktanir um líkur út frá

eigin tilraunum og borið saman

við fræðilegar líkur.



31. okt-4. nóv Margföldun og

deiling
Hlutfallareikningur Jöfn

hlutföll

Fjöldi möguleika við

röðun

Teikna mögulegar

útkomur með tré

Frumtölur og

samsettar tölur

Margföldun og deiling

Margföldun og deiling

tugabrota

Svigar í reikningi

Forgangsröð

reikniaðgerða

Stika 3A

Aukaefni

Skoða fjölskyldu, bera saman

við sessunaut, athuga hvort

jafnt hlutfall sé milli einhverra

í beknum

Búa til

matseðil-ísbúð-fataskáp

Búa til ferhyrning úr bútum

Lita frumtölur til 100

Alltaf-aldrei-stundum

Verkefni-ferðalag

Dsemos: nana´s chocolate

milk - paint

Námsmat –

Verkefni-útskýringar

7.-11. nóv
8. baráttudagur

gegn einelti

15.–18. nóv
16. dagur

íslenskrar tungu

21.–25. nóv
21. starfsdagur

Spurt, tjáð sig munnlega og

skriflega um sourningar og svör

sem eru einkennandi fyrir

stærðfræði og hefur innsýn í

hvers konar svara má vænta
28. nóv–2. des Þekki helstu hugtök um fjármál

og geti tekist æa við verkefni úr

umhverfinu eða samfélaginu,

þar sem þarf að afla upplýsinga,

vinna úr þeim og finna lausn
5.–9. des

12. – 16. des Sett fram óformleg og einföld,

formleg stærðfræðileg rök,

skilið og metið munnlegar og

skriflegar röksemdir sem settar

eru fram af öðrum

Notað bókstafi fyrir óþekktar

stærðir í einföldum stæðum og

jöfnum
19. & 20. des

19. litlu jól
20. Kirkjujól

Jólafrí  21. des–2. jan

2.- 6. jan
2. starfsdagur
6. þrettándinn

Rúmfræði

Horn

Snúningur og horn

Hringur

Geiri

Marghyrningar

Einslaga

Mælikvarði

Stika 3A

Aukaefni

Skrifa nafnið sitt og mæla

hornin

Endalaus fimmhyrningur

Desmos: scaling machine -

sketchy dilations -

Polygraph:Angle relationships

- Puzzling it out - sector area

Námsmat-Teikna upp

skólastofun

Áætlað og mælt horn

9.-13. jan

16.–20. jan.
20. bóndadagur

Notað mælikvarða og einslögun

í tengslum við teikningar,

áætlað ummál, flatarmál og

rúmmál í raunverulegum

aðstæðum, rannsakað aðferðir

til að reikna það.
23.–27.jan.



30. jan–3. feb Mælingar

Lengdir og

lengdarmælingar

Flatarmál

Yfirborðsflatarmál

Rúmmál

Tími og útreikningar

Vegalengd, hraði og

tími

Stika 3B

Aukaefni

Desmos: exploring triangle

area with geoboard - build a

bigger field

Aldrei-alltaf-stundum

Verkefni vegalengdir og hraði

innan íslands

Námsmat-Verkefni-byggja bæ

6.-10. feb
6. dagur

leikskólans

Tengt tölur og útreikninga við

flatarmyndir og þrívíða hluti

13.–17. feb Notað hugtök og aðferðir

rúmfræðinnar til að útskýra

hversdagsleg og fræðileg

fyrirbæri

Rannsakað og greint tvívíð og

þrívíð form, teiknað einfaldar

flatar- og þrívíddarmyndir,
20.–24. feb

20. bolludagur
21.

sprengidagur
22. öskudagur

23.&24.
vetrarleyfi

27. feb–3. mars
27. námsviðtöl

Notað mælikvarða og einslögun

í tengslum við teikningar,

áætlað ummál, flatarmál og

rúmmál í raunverulegum

aðstæðum, rannsakað aðferðir

til að reikna það.
6.–10. mars

7. starfsdagur
Unnið í samvinnu við aðra að

lausnum stærðfræðiverkefna

þar sem byggt er æa ólíkum

forsendum og hugmyndum

nemenda
13.-17. mars

13. 15. og 16.
orð í verki
14. dagur

stærðfræðinnar

Áætlað og mælt tíma.

20.–24. mars Almenn brot og

prósentur

Almenn brot

Jafngild brot

Samlagning og

frádráttur með

almennum brotum

Margföldun og deiling

með almennum

brotum

Stika 3B

Aukaefni

Tengja saman

Desmos: the fraction

challenge - polygraph:

Rational numbers - des farm -

editable fraction tasks

Notað ræðar tölur, raðað þeim

og borið saman

Reiknað á hlutbundinn og

óhlutbundinn hátt með ræðum

tölum
27.-31. mars
30. árshátíð

Páskafrí  2.-10. apríl

10.-14. apríl
10. 2. í páskum

Prósent

prósent – hluti af heild Tengja saman

Lesið einfaldan, fræðilegan

texta og notað upplýsingar, þar



Prósent-almenn brot-

tugabrot

Prósentureikningur

Prósentureikningur

Desmos- percent machine

Gera ísbúð-pizzu

Námsmat- Ísland sem 100

manns

Alltaf-aldrei-stundum

sem stærðfræðihugtök koma

fyrir

17.-21. apríl
20. sumard.

fyrsti

Notað almenn brot, tugabrot og

prósentur við útreikninga á

daglegum viðfangsefnum

Skráð hlutföll og brot á ólíka

vegu og sýnt fram á að hann

skilur sambandið milli almennra

brota, tugabrota og prósenta
24.-28. apríl

25.
umhverfisdagur

Leyst viðfangsefni sem sprottin

eru úr daglegu lífi og umhverfi,

með hugarreikningi, vasareikni,

tölfuforritum og skriflegum

útreikningum
2.-5. maí

2. námsviðtöl

8.-12. maí Mynstur og

algebra

Hliðrun, speglun og

snúningur

Talnamynstur og

algebra

Stika 3B

Aukaefni

Teikna mynd

Tengja saman

Desmos-more visual patterns

- revisiting visual patterns,

part 1

Námsmat- búið til mynstur,

formúlur og orðadæmi

15.-19. maí
18

uppstign.dagur
19. starfsdagur

Rannsakað og sett fram

talnamynstur á skipulegan hátt

og unnið með regluleika í

rúmfræði, lýst munstrum og

venslum með tölu, myndum,

orðum og á táknmáli

stærðfræðinnar
22.–26. maí

25. íþróttadagur
Notað bókstafi fyrir óþekktar

stærðir í einföldum stæðum og

jöfnum
29. maí.-2. júní

29. annar í
hvítas.

30.-2. útikennsla

5. & 6. júní
vordagar.

Skólaslit 7. júní


