
 

Kennsluáætlun haustið 2018-2019 
Fag: Stærðfræði  

Bekkur: 7.bekkur   

Kennarar: Anna Björg, Ingibjörg Rósa, Imke, Jóna og Jóhann 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

24. ágúst 
    

Vika 2 

2. ágúst – 31. 

ágúst 

 Undirbúningur fyrir samræmt próf 

Samlagning og frádráttur.  

Samræmt próf frá 2011 

Æfingahefti 
 

Vika 3 

3. – 7. september 
 Undirbúningur fyrir próf 

Margföldun og deiling.  

Samræmt próf frá 2012 

Æfingahefti 

Stærðfræðiþraut 

 

Vika 4 

10. – 14. 

september 

  Samræmt próf frá 2013 

Æfingahefti 
 

Vika 5 

17.-21. september 
  Samræmt próf frá 2014 

Æfingahefti 
 

Vika 6 

24.  – 28. 

September 

Starfsdagur 

- Sýnt útreikninga og lausnir 

skriflega 

- Kunni samlagningu á frádrátt 

og geti sett dæmin upp.  

- Notað tugakerfisrithátt og 

sýnt að hann skilur sætiskerfi 

- Lagt saman og dregið frá 

með tugabrotum.  

Tölur  

Að nemendur læri: 

- Um stórat og litlar tölur 

- Um sætisgildi 

- Um negatífar tölur 

- Um tugabrot 

- Um samlagningu og frádrátt 

Stika 3A nemendabók bls 

5 – 11  

Stika 3A æfingarhefti bls 

4 – 22.  

 

 

Vika 7 

1.  – 5. október 
Sömu hæfniviðmið Tölur  

Að nemendur læri: 

- Um stórat 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 

 



 
Vika 8 

8.  – 12. október 
Sömu hæfniviðmið  Tölur  

Að nemendur læri: 

- Um stórat og litlar tölur 

- Um sætisgildi 

- Um negatífar tölur 

- Um tugabrot 

Um samlagningu og frádrátt 

Stika 3A nemendabók bls 

18 – 22  

Stika 3A æfingarhefti bls 

2 – 22.  

 

Vika 9 

15. – 19. október 

Vetrarleyfi 

Sömu hæfniviðmið  Tölur  

Að nemendur læri: 

- Um stórar og litlar tölur 

- Um sætisgildi 

- Um negatífar tölur 

- Um tugabrot 

Um samlagningu og frádrátt 

Stika 3A nemendabók bls 

18 – 28  

Stika 3A æfingahefti bls 

4 – 22.  

 

Vika 10 

22.  – 26. október 

Starfsdagur 

Sömu hæfniviðmið  Upprifjun á tölum.  

 

Stika 3A nemendabók bls 

30 – 33 

 

Könnun 1 

Vika 11 

39. okt – 2. nóv 
- Dregið ályktanir um líkur út 

frá eigin tilraunum og borið 

saman við fræðilegar líkur 

- Reiknað út líkur í einföldum 

tilvikum 

- Gert einfaldar 

tölfræðirannsóknir og dregið 

einfaldar ályktanir af þeim.  

- Undirbúið og flutt kynningar á 

eigin vinnu með stærðfræði.  

Tölfræði og líkur 

Að nemendur læri: 

- Að gera tölfræðilegar kannanir 

- Um súlurit, línurit og skífurit 

- Um tíðast gildi, miðgildi og meðaltal 

- Um líkur í daglegu lífi, spil og tilraunum  

Valinn dæmi úr Stiku 3A 

bls 37 – 56.  

Verkefni frá kennara.  

 

Vika 12 

5. – 9. Nóvember 

5.nóv 

foreldraviðtöl 

Sömu hæfniviðmið  Tölfræði og líkur 

Að nemendur læri: 

- Að gera tölfræðilegar kannanir 

- Um súlurit, línurit og skífurit 

- Um tíðast gildi, miðgildi og meðaltal 

Um líkur í daglegu lífi, spil og tilraunum 

Valinn dæmi úr Stiku 3A 

bls 37 – 56.  

Verkefni frá kennara. 

Mat á verkefni 

frá kennara.  

Vika 13 - Kunni 

margföldunartöfluna 
Margföldun og deiling 

Nemendur læri:  

Stika 3A nemendabók bls 

65 – 69  
 



 
12.  – 16. 

nóvember 
- Kunni margföldun og 

deilingu og geti sett 

dæmin upp 

- Sýnt útreikninga og launir 

skriflega 

- Nýtt sér margföldun og 

deilingu til þess að leysa 

viðfangsefni í daglegu lífi. 

- Um margföldun og deilingu, einnig um 

margföldun og deilingu tugabrota 

- Um hlutfallareikning 

- Um fjöldmöguleika á að raða hlutum eða 

fyrirbærum 

- Um frumtölur og samsetta tölur 

- Að reikna dæmi með sviga 

Stika 3A æfingahefti bls  

Vika 14 

19. – 23. 

nóvember 

Sömu hæfniviðmið Margföldun og deiling 

Nemendur læri:  

- Um margföldun og deilingu, einnig um 

margföldun og deilingu tugabrota 

- Um hlutfallareikning 

- Um fjöldmöguleika á að raða hlutum eða 

fyrirbærum 

- Um frumtölur og samsetta tölur 

- Að reikna dæmi með sviga 

Stika 3A nemendabók bls 

70 – 77  

Stika 3A æfingaheftir bls 

36 – 50  

 

Vika 15 

26. – 30. 

nóvember 

Sömu hæfniviðmið Margföldun og deiling 

Nemendur læri:  

- Um margföldun og deilingu, einnig um 

margföldun og deilingu tugabrota 

- Um hlutfallareikning 

- Um fjöldmöguleika á að raða hlutum eða 

fyrirbærum 

- Um frumtölur og samsetta tölur 

- Að reikna dæmi með sviga 

Stika 3A nemendabók bls 

78 – 88  

Stika 3A æfingahefti bls 

36 – 50  

Könnun 2 

Vika 16 

3.  – 7. desember 
- Áætlað og mælt horn með 

viðeigandi mælikvarða og 

dregið ályktanir af 

mælingum.  

- Þekki hornasummur 

þríhyrninga og ferhyrninga 

og geti fundið stærð 

óþekkts horns.  

Rúmfræði 

Að nemendur læri: 

- Um heiti horna, að mæla horn og reikna 

stærð þeirra, stærð grannhorna og topphorna 

- Um heiti ýmissa hlut hrings 

- Að teikna einfaldar myndir af hornum og 

þríhyrningum 

- Um eiginleika marghyrninga,   samsíða 

línur, horn og hliðarlengdir 

Stika 3A nemendabók bls  

97 – 103 

Stika 3A Æfingahefti bls 

52 – 66.   

 



 
- Notað hugtök og aðferðir 

rúmfræðinnar til að 

útskýra hversdagsleg og 

fræðileg fyrirbæri.  

- Um eins myndir og form, einslaga myndir 

og form og um mælikvarða 

Vika 17 

10.  – 14. 

desember 

Sömu hæfniviðmið  Rúmfræði 

Að nemendur læri: 

- Um heiti horna, að mæla horn og reikna 

stærð þeirra, stærð grannhorna og topphorna 

- Um heiti ýmissa hlut hrings 

- Að teikna einfaldar myndir af hornum og 

þríhyrningum 

- Um eiginleika marghyrninga,   samsíða 

línur, horn og hliðarlengdir 

- Um eins myndir og form, einslaga myndir 

og form og um mælikvarða 

Stika 3A nemendabók bls 

105 – 111 

Stika 3A æfingahefti bls 

52 - 66 

 

Vika 18 

17.  – 20. 

desember 

20.des Litlu jólin 

Jólastærðfræði    

Vika 19 

4. janúar 

3. jan 

starfsdagur 

    

Vika 20 

7. – 11. janúar 
Sömu hæfniviðmið  Rúmfræði 

Að nemendur læri: 

- Um heiti horna, að mæla horn og reikna 

stærð þeirra, stærð grannhorna og topphorna 

- Um heiti ýmissa hlut hrings 

- Að teikna einfaldar myndir af hornum og 

þríhyrningum 

- Um eiginleika marghyrninga,   samsíða 

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 

Könnun 3.  

 


