
Stærðfræði 7. bekkur 

Kennsluáætlun 2018 - 2019 

 

 
Markmið: Megintilgangur náms í stærðfræði er að nemendur öðlist alhliða hæfni til að nota 
stærðfræði sem lifandi verkfæri í fjölbreyttum tilgangi og við ólíkar aðstæður. Í stærðfræðinámi 
þurfa nemendur að þróa með sér hæfni til að setja fram og leysa viðfangsefni, ígrunda ólíkar 
aðferðir og líkön sem nýtast við lausnir þeirra og leggja mat á niðurstöður.  
 
Verkefni stærðfræðinnar eru að finna, skapa, tjá og útskýra hvers kyns regluleika, lögmál, kerfi og 
mynstur. Hæfni í stærðfræði felur m.a. í sér að geta tjáð sig með stærðfræði, útskýrt hugsun sína um 
hana fyrir öðrum, rökrætt um lausnarleiðir og sannreynt lausnir sínar og annarra. Til að öðlast þessa 
hæfni þurfa nemendur að þróa með sér jákvætt viðhorf til stærðfræði, trú á eigin getu og rækta 
með sér það viðhorf að stærðfræði sé skynsamleg og nytsamleg. 

(úr Aðalnámskrá grunnskóla 2013 bls. 208-210) 

Kennarar: 
Hrönn Jónasdóttir hronn.jonasdottir@rvkskolar.is  
Ingveldur Ragnarsdóttir ingveldur.ragnarsdottir@rvkskolar.is  
   
Námsefni:   
 Grunnefni: Stika 3a og 3b eftir Bjørnar Alseth, Gunnar Nordberg og Monu Røsseland. Geisli 3a 

og 3b eftir Guðbjörgu Pálsdóttur, Guðnýju Helgu Gunnarsdóttur, Guðrúnu Angantýsdóttur og 
Jónínu Völu Kristinsdóttur.  

 Ítarefni: Æfingahefti Stika 3a og 3b, vinnubækur með Geisla 3A og 3B, ýmis verkefni frá 
kennara. 

 
Kennsluaðferðir: Innlögn kennara, umræður, samvinna, einstaklingsvinna, spil og námsleikir. 
Í tímum er lögð áhersla á vönduð vinnubrögð og umræður um stærðfræðileg verkefni. Nemendur fá 
áætlun fyrir hvern námsþátt þar sem fram koma markmið, helstu hugtök sem unnið verður með, 
vikuáætlun og tilhögun námsmats. 
 
Kennslustundir: 4 klukkustundir á viku 
   
Hjálpargögn fyrir nemendur:  
Stærðfræðitorg fyrir miðstig: http://vefir.nams.is/staerdfraeditorg/midstig.html  
Kennslumyndbönd: http://vendikennsla.is/staerdfraedi/  
Stærðfræðivefur ICT: http://www.ictgames.com/resources.html  
 
Mikilvæg námsgögn: Reiknivél, hringfari, reglustika og gráðubogi. 
 

  Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar 
 

 

Kennsluáætlun 

Tímabil 
 

Námsþáttur/Námsefni Námsmat 

Lota 1 
Upprifjun 

 
 

Upprifjun 
Efni frá kennurum 

 
 
 

Samræmt könnunarpróf á vegum 
Menntamálastofnunar 
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mailto:ingveldur.ragnarsdottir@rvkskolar.is
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Lota 2 
Brot 

 
 

Almenn brot og prósent 
Stika 3a bls. 38-71 
Geisli 3a bls. 34-44 
Geisli 3b bls. 5-9 
Geisli 3b bls. 44 – 52 

Kaflapróf 
Heimaverkefni 
 
 
 

TR7 – TR3 – TR5 -  
 

Lota 3 
Tölfræði 

 

Tölfræði 
Stika 3a bls. 36 – 63 
Geisli 3a bls. 17 – 24 
Efni frá kennurum 
 

Hópverkefni 
 - Veggspjald 
 - Kynning 
 

TL2 – TL3 – SS3 – VB2 – VB6 
 

Lota 4 
Rúmfræði 

 
 
 

Rúmfræði 
Stika 3a bls. 96 - 128 
Geisli 3a bls. 27 – 33 
Geisli 3a bls. 55 - 66 

Mælingar 
Stika 3b bls. 4 – 37 
Geisli 3b bls. 40-43 

 

Paraverkefni 
Heimaverkefni 
 

RM1 – RM3 – RM4 – RM5 – RM7 – 
TV4 

 

Lota 5 
Algebra 

 

Mynstur og algebra 
Stika 3b bls. 100 - 128 
Geisli 3b bls. 32 - 39 

 
  
 

 

Kaflapróf 
Vinnubók 

A2 – A3 – TV2 

Lota 6 
Tölur og aðgerðir 

 

Reikniaðgerðir 
Stika 3a bls. 64 – 95 
Geisli 3b bls. 57 – 64 
Stika 3b bls. 72 – 99 
 

Tölur 
Geisli 3a bls. 5 – 16 
Geisli 3b bls. 18 – 25 
 
 
 

Verkefnavinna 
Kynning 
 

TR8 – TR6 – TR1 – TR2  

 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (bls. 208-223) má finna hæfniviðmið fyrir stærðfræði við lok 7. bekkjar: 
http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/adalnamskra-grunnskola/ 
Matsviðmið má finna hér: http://www.nams.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=5c71c40c-2949-11e5-
a15e-0050568632e8   

Hæfniviðmið 

Að geta spurt og svarað með stærðfræði: 
Nemandi getur: 

 Sett fram, meðhöndlað, túlkað og greint einföld reiknilíkön, teikningar og myndrit sem 
tengjast umhverfi hans og daglegu lífi. 
 

Að kunna að fara með tungumál og verkfæri stærðfræðinnar: 
Nemandi getur: 

 Túlkað og notað einföld stærðfræðitákn, þar með talið breytur og einfaldar formúlur, túlkað 
milli táknmáls og daglegs máls. 

http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/adalnamskra-grunnskola/
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 valið og notað hentug verkfæri, þar með talin hlutbundin gögn, reiknirit, talnalínu, 
vasareikna og tölvur, til rannsókna á stærðfræðilegum viðfangsefnum. 
 

Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar: 
Nemandi getur: 

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

 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. 

 
Tölur og reikningur: 
Nemandi getur: 

 notað ræðar tölur, raðað þeim og borið saman. 

 notað tugakerfisrithátt og sýnt að hann skilur sætiskerfi. 

 skráð hlutföll og brot á ólíka vegu og sýnt fram á að hann skilur sambandið milli almennra 
brota, tugabrota og prósenta. 

 tekið þátt í að þróa hentugar aðferðir við reikning með ræðum tölum sem byggja á eigin 
skilningi. 

 leyst viðfangsefni sem sprottin eru úr daglegu lífi og umhverfi, með hugarreikningi, 
vasareikni, tölvuforritum og skriflegum útreikningum. 

 notað almenn brot, tugabrot og prósentur við útreikninga á daglegum viðfangsefnum.  

 nýtt sér samhengi og tengsl reikniaðgerðanna og notað algengar reiknireglur, s.s. víxlreglu, 
tengireglu og dreifireglu. 

 
Algebra: 
Nemandi getur: 

 notað bókstafi fyrir óþekktar stærðir í einföldum stæðum og jöfnum. 

 fundið lausnir á jöfnum og ójöfnum með óformlegum aðferðum, þ.e. notað víxlreglu, 
tengireglu og dreifireglu við reikning, bæði í huga og á blaði. 

 
Rúmfræði og mælingar: 
Nemandi getur: 

 notað hugtök og aðferðir rúmfræðinnar til að útskýra hversdagsleg og fræðileg fyrirbrigði. 

 notað mælikvarða og einslögun í tengslum við teikningar, áætlað ummál, flatarmál og 
rúmmál í raunverulegum aðstæðum, rannsakað aðferðir til að reikna það. 

 áætlað og mælt horn, þyngd, tíma og hitastig með viðeigandi mælikvarða og dregið 
ályktanir af mælingunum. 

 Rannsakað og gert tilraunir í rúmfræði með því að nota tölvur og hlutbundin gögn. 

 tengt tölur og útreikninga við flatarmyndir og þrívíða hluti. 
 

Tölfræði og líkindi: 
Nemandi getur: 

 gert einfaldar tölfræðirannsóknir og dregið einfaldar ályktanir af þeim. 

 sótt gögn í gagnabanka, lesið, útskýrt og túlkað gögn og upplýsingar sem gefnar eru í töflum 
og myndritum. 

 
 


