
Kennsluáætlun 

Námsgrein: Stærðfræði 

Bekkur/hópur: 7. bekkur 

Kennari: Ásgeir Hannes Aðalsteinsson 

Tímabil: 2019 – 2020. 

Hæfniviðmið 
 Tölur og reikningur - 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, 

 Algebra - rannsakað mynstur, notað bókstafi fyrir óþekktar stærðir, fundið lausnir á jöfnum með 

óformlegum aðferðum og notað reglur algebrunnar við reikning, - 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 - rannsakað og greint tvívíð og þrívið form, teiknað einfaldar flatar- og 

þrívíddarmyndir, speglað, snúið og hliðrað flatarmyndum við rannsóknir á mynstrum sem þekja 

flötinn - 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, 

 Tölfræði og líkindi - framkvæmt einfaldar tölfræðirannsóknir, unnið og lesið úr niðurstöðum 

sínum, sett upp í einföld myndrit, tekið þátt í umræðum um gögn og upplýsingar, dregið 

ályktanir um líkur og reiknað út líkur í einföldum tilvikum, - dregið ályktanir um líkur út frá eigin 

tilraunum og borið saman við fræðilegar líkur, - reiknað út líkur í einföldum tilvikum. 

Helstu námsbækur og gögn: 
 Stika 3a og 3b 

 I – padar í eigu skólans 

Námsmat: 
Hvað verður metið, hvernig og hvenær? 

 Kaflapróf verða í lok hvers kafla. Nemendur sem ekki ná 5 á kaflaprófum fá leiðbeiningu og 

endurtaka prófið. 

 Kennaraeinkunn sem byggir á vinnubrögðum og vinnusemi nemenda. 

September Viðfangsefni, verkefni/verkefnavinna /blaðsíður/próf/viðmið 

Vika 36  1. Kafli - Tölur 

Vika 37   

Vika 38   

Vika 39   2. Kafli – Tölfræði og líkur 

Október 

Vika 40   

10. október – viðtalsdagur. 
Vika 41 

  

Vika 42   



1 
 

Vika 43  3. Kafli – Margföldun og deiling 

Vika 44  

Nóvember 

Vika 45   

Vika 46   

Vika 47   

 Vika 48  4. Kafli - Rúmfræði 

Desember 

Vika 49   

Vika 50   

Vika 51   

Jólafrí 21. des – 6. jan hjá nemendum  

Janúar 

Starfsdagar 2. og 6. janúar  

3. janúar – viðtalsdagur.  

Vika 2  5. Kafli - Mælingar 

Vika 3   

 Vika 4   

Vika 5   

Febrúar 

Vika 6  6. Kafli – Almenn brot og prósent 

Vika 7   

Vika 8   

 Vika 9   

Mars 

6. mars – viðtalsdagur.  
Vika 10 

 7. Kafli - Reikningur 

Vika 11   

Áhugasviðsverkefni þvert á 
árganga. Vika 12 

  

Vika 13    

Apríl 

Vika 14   

Páskafrí 4. – 13. apríl.  
Vika 15 

  

Vika 16  8. Kafli – Mynstur og algebra 

Vika 17    

Vika 18   

Maí 

Vika 19   

Vika 20   

Starfsnám/val/vordagar 18. 
– 28. maí.  

  

Með vikunúmeri er átt við vikur ársins. Kennari áskilur sér rétt til breytinga. 


