
 
 

Kennsluáætlun haustið 2017-2018 
 

Fag: Stærðfræði 

Bekkur:  7. bekkur 

Kennarar: Arnar, Árni Pétur, María Lea og Imke 

 

Vika Viðfangsefni Námsefni Kennsluaðferðir Tenging við 

hæfniviðmið 

Námsmat 

Vika 1 

24.-25. ágúst 
Undirbúningur fyrir samræmt 
próf. 

 

 

Samræmt próf frá 2011 

Æfingahefti. 

Töflukennsla, samræður, 
hópavinna og fleira. 

  

Vika 2 

28. ágúst – 1.  sept 
Undirbúningur fyrir samræmt 
próf. 

 

 

Samræmt próf frá 2012 

Æfingahefti 

Stærðfræðiþraut 

Töflukennsla, samræður, 
hópavinna og fleira. 

Að nemandi geti: 

 Leyst 
stærðfræðiþrautir 
um viðfangsefni 
sem gefa tækifæri til 
að beita innsæi, 
eigin túlkun og 
framsetningu,byggð
a á fyrri reynslu og 
þekkingu. 

 

Mat á þrautalausn 

Vika 3 

4. – 8. september 
Undirbúningur fyrir samræmt 
próf. 
 
 

  

Samræmt próf frá 2013 
Æfingahefti. 

Töflukennsla, samræður, 
hópavinna og fleira. 

  

Vika 4 

11. – 15. september 
Undirbúningur fyrir samræmt 
próf. 

 

 

Samræmt próf frá 2014 

Æfingahefti. 

Töflukennsla, samræður, 
hópavinna og fleira. 

  

Vika 5 

18.-22. September 

Samræmd próf 

Undirbúningur fyrir samræmt 
próf. 

 

 

 

Töflukennsla, samræður, 
hópavinna og fleira. 

  



 
 

Vika 6 

25. sept – 29. sept 
Tölur  

Að nemendur læri: 

 um stórar og litlar 
tölur 

 um sætisgildi  

 um negatífar tölur 

 um tugabrot 

 um samlagningu og 
frádrátt 

 
Stika 3A nemendabók bls 5-
11 
Stika 3A Æfingahefti bls 4-22 

Töflukennsla, samræður, 
hópavinna og fleira. 

-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 

 

Vika 7 

2. okt – 6. okt 
Tölur  

Að nemendur læri: 

 um stórar og litlar 
tölur 

 um sætisgildi  

 um negatífar tölur 

 um tugabrot 

 um samlagningu og 
frádrátt 

 
 
 

 
Stika 3A nemendabók bls  
11-17 
Stika 3A Æfingahefti bls 4-22 
Stærðfræðiþraut 

Töflukennsla, samræður, 
hópavinna og fleira. 

 Mat á þrautalausn 

Vika 8 

9. okt – 13. okt 
Tölur  

Að nemendur læri: 

 um stórar og litlar 
tölur 

 um sætisgildi  

 um negatífar tölur 

 um tugabrot 

 
Stika 3A nemendabók bls 18-
22 
Stika 3A Æfingahefti bls 4-22 

Töflukennsla, samræður, 
hópavinna og fleira. 

  



 
 

 um samlagningu og 
frádrátt 

 
 

Vika 9 

16. okt – 20 okt 

Vetrarleyfi 18.-20. okt 

  Töflukennsla, samræður, 
hópavinna og fleira. 

  

Vika 10 

23. okt – 27. okt 

 

Tölur  

Að nemendur læri: 

 um stórar og litlar 
tölur 

 um sætisgildi  

 um negatífar tölur 

 um tugabrot 

 um samlagningu og 
frádrátt 

 
 

 
Stika 3A nemendabók  bls 
23-28 
Stika 3A Æfingahefti bls 4-22 

Töflukennsla, samræður, 
hópavinna og fleira. 

 Próf 1 

Vika 11 

30. okt – 3. nóv 

2.nóv foreldraviðtöl 

Tölfræði og líkur 

Að nemendur læri: 

 að gera 
tölfræðilegar 
kannanir 

 um súlurit, línurit og 
skífurit  

 um tíðasta gild, 
miðgildi og meðaltal  

 um líkur í daglegu 
lífi, spil og tilraunir 

 

 
Stika 3A nemendabók  bls 
37-45 

Stika 3A Æfingahefti bls 24-
34 

Töflukennsla, samræður, 
hópavinna og fleira. 

-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 

 

Vika 12 

6. nóv-10. nóv 
Tölfræði og líkur 

Að nemendur læri: 

 að gera 
tölfræðilegar 

Stika 3A nemendabók  bls  
46-51 

Stika 3A Æfingahefti bls 24-
34 

Töflukennsla, samræður, 
hópavinna og fleira. 

 Mat á þrautalausn 



 
 

kannanir 

 um súlurit, línurit og 
skífurit  

 um tíðasta gild, 
miðgildi og meðaltal  

 um líkur í daglegu 
lífi, spil og tilraunir 

 

Stærðfræðiþraut 

Vika 13 

13.  nóv – 17. nóv 
Tölfræði og líkur 

Að nemendur læri: 

 að gera 
tölfræðilegar 
kannanir 

 um súlurit, línurit og 
skífurit  

 um tíðasta gild, 
miðgildi og meðaltal  

 um líkur í daglegu 
lífi, spil og tilraunir 

 

 
Stika 3A nemendabók  bls 
52-56 

Stika 3A Æfingahefti bls 24-
34 

Hvað kostar að kaupa í 
matinn? 

Töflukennsla, samræður, 
hópavinna og fleira. 

-Að nemendur geti unnið í 
samvinnu við aðra að 
lausnum 
stærðfræðiverkefna, þar 
sem byggt er á ólíkum 
forsendum og hugmyndum 
nemenda. 
-Að nemendur geti  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. 

 

Próf 2 

Vika 14 

20. nóv – 24. nóv 
Margföldun og deiling 

Að nemendur læri: 

 um margföldun og 
deilingu, einnig um 
margföldun og 
deilingu tugabrota 

 um hlutfallareikning 

 um fjölda möguleika 
á að raða hlutum 
eða fyrirbærum 

 um frumtölur og 
samsettar tölur 

 að reikna dæmi með 

 
Stika 3A nemendabók bls 65-
69 

Stika 3A Æfingahefti bls 36-
50 

Töflukennsla, samræður, 
hópavinna og fleira. 

-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 

 



 
 

sviga 

 

Vika 15 

27. nóv – 1. des 
Margföldun og deiling 

Að nemendur læri: 

 um margföldun og 
deilingu, einnig um 
margföldun og 
deilingu tugabrota 

 um hlutfallareikning 

 um fjölda möguleika 
á að raða hlutum 
eða fyrirbærum 

 um frumtölur og 
samsettar tölur 

 að reikna dæmi með 
sviga 

 

 
Stika 3A nemendabók bls 70-
77 

Stika 3A Æfingahefti bls 36-
50 

Töflukennsla, samræður, 
hópavinna og fleira. 

  

Vika 16 

4. des – 8. des 
Margföldun og deiling 

Að nemendur læri: 

 um margföldun og 
deilingu, einnig um 
margföldun og 
deilingu tugabrota 

 um hlutfallareikning 

 um fjölda möguleika 
á að raða hlutum 
eða fyrirbærum 

 um frumtölur og 
samsettar tölur 

 að reikna dæmi með 
sviga 

 

 
Stika 3A nemendabók bls. 
78-88 

Stika 3A Æfingahefti bls 36-
50 
Stærðfræðiþraut 

Töflukennsla, samræður, 
hópavinna og fleira. 

 Próf 3 
Mat á þrautalausn 

Vika 17 

11. des – 15. des 
Rúmfræði 

Að nemendur læri: 

 
Stika 3A nemendabók bls 97-

Töflukennsla, samræður, 
hópavinna og fleira. 

-Að nemendur læri um 
regluleika og 

 



 
 

 um heiti horna, að 
mæla horn og 
reikna stærð þeirra, 
stærð grannhorna 
og topphorna 

 um heiti ýmissa 
hluta hrings 

 að teikna einfaldar 
myndir af hornum 
og þríhyrningum 

 um eiginleika 
marghyrninga, sam- 
síðar línur, horn og 
hliðarlengdir 

 um eins myndir og 
form, einslaga 
myndir og form og 
um mælikvarða 

 
 

103 
Stika 3A Æfingahefti bls 52-
66 

einslögun í rúmfræði 
-Að nemendur geti áætlað og 
mælt 
horn með viðeigandi mælikvarða 
og 
dregið ályktanir af mælingunum  

Vika 18 

18. des – 19. des 

20.des jólaball 

     

Vika 19 

4. jan - 5. jan 

3. jan starfsdagur 

Rúmfræði 

Að nemendur læri: 

 um heiti horna, að 
mæla horn og 
reikna stærð þeirra, 
stærð grannhorna 
og topphorna 

 um heiti ýmissa 
hluta hrings 

 að teikna einfaldar 
myndir af hornum 
og þríhyrningum 

 
Stika 3A nemendabók bls 
105-111 
Stika 3A Æfingahefti bls 52-
66 

Töflukennsla, samræður, 
hópavinna og fleira. 

  



 
 

 um eiginleika 
marghyrninga,sam-
síðar línur, horn og 
hliðarlengdir 

 um eins myndir og 
form, einslaga 
myndir og form og 
um mælikvarða 

 

 

 

Vika 20 

8. jan – 12. jan 
Rúmfræði 

Að nemendur læri: 

 um heiti horna, að 
mæla horn og 
reikna stærð þeirra, 
stærð grannhorna 
og topphorna 

 um heiti ýmissa 
hluta hrings 

 að teikna einfaldar 
myndir af hornum 
og þríhyrningum 

 um eiginleika 
marghyrninga,sam-  
síðar línur, horn og 
hliðarlengdir 

 um eins myndir og 
form, einslaga 
myndir og form og 
um mælikvarða 

 

 
Stika 3A nemendabók bls 
112-120 
Stika 3A Æfingahefti bls 52-
66 
Stærðfræðiþraut 

Töflukennsla, samræður, 
hópavinna og fleira. 

 Lokapróf 
Mat á þrautalausn 

 
 



 
 
 

Birt með fyrirvara um breytingar 


