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KENNSLUÁÆTLUN SKÓLAÁRIÐ 2022 - 2023 

Námsgrein: Stærðfræði 

Árgangur: 7. bekkur  

Tímar á viku: 5  

Kennari/ar: Elín Sigríður Birgisdóttir, Jóhanna Ómarsdóttir, Margrét B Gunnarsdóttir 



Markmið- hvað ætlum við að læra? 

Aðalmarkmiðið er að nemendur geti útskýrt og túlkað stærðfræðihugtök og nýtt sér 

viðeigandi verkfæri við lausnaleit. Þá er farið dýpra í þær reikniaðgerðir sem grunnur hefur 

verið lagður af síðastliðinn ár ásamt því að nemendur læra að reikna í svigum, reikna jöfnur 

og læra um forgangsröðun aðgerða. Þá er áhersla lögð á vandvirkni við uppsetningu dæma 

sem skilar sér í auðveldari úrvinnslu. Nemendur munu læra að afla sér upplýsinga úr 

umhverfinu, setja þær fram og kynna á skapandi hátt bæði einstaklingslega og í samvinnu. 

Þá er áhersla lögð á orðaforða stærðfræðinnar og þjálfun í notkun hans þegar kemur að því 

að leysa orðadæmi. 

Hæfniviðmið 

Að geta spurt og svarað með stærðfræði 

• Tjáð sig um stærðfræði, útskýrt hugsun sína bæði munnlega og skriflega 

• Leitað lausna og sett stærðfræðileg viðfangsefni fram á fjölbreyttan hátt, með 
skapandi hugsun, ígrundun og formlegri röksemdarfærslu. 

• Tengt saman upplýsingar og beitt rökhugsun við úrlausn dæma. 

• Beitt skipulögðum aðferðum við lausn verkefna og þrauta. 
 
Að kunna að fara með tungumál og verkfæri stærðfræðinnar 

• Notað hugtök og táknmál stærðfræðinnar. 

• Valið og notað hentug verkfæri, eins og reiknirit, talnalínu, vasareikna og tölvur, til 
rannsókna á stærðfræðilegum viðfangsefnum. 

• Túlkað og notað einföld stærðfræðitákn, þar með talið breytur og einfaldar 
formúlur. 

 
Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar 

• Unnið einn og í samvinnu við aðra að því að rannsaka, greina, túlka og setja fram 
tilgátur. 

• Fundið fjölbreyttar lausnarleiðir. 
 
Tölur og reikningur 

• Tekið þátt í að þróa lausnarleiðir við útreikninga.. 

• Notað samhengi og tengsl reikniaðgerðanna. 

• Skráð hlutföll og brot á ólíka vegu. 

• Sýnt fram á að hann skilji sambandið milli almennra brota, tugabrota og prósenta. 

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

• Notað algengar reiknireglur,s.s. víxlreglu, tengireglu og dreifireglu. 



 

 

Námsefni- hvaða bækur og gögn notum við? 

 

 

 

 
 

Algebra 

• Rannsakað og sett fram talnamynstur á skipulegan hátt. 

• Notað bókstafi fyrir óþekktar stærðir í einföldum stæðum og jöfnum. 

• Fundið lausnir á jöfnum og ójöfnum með mismunandi aðferðum. 
 
Rúmfræði og mælingar 

• Notað undirstöðuhugtök rúmfræðinnar, búið til líkön og teiknað skýringarmyndir. 

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

• Teiknað einfaldar flatar- og þrívíddarmyndir.  

• Rannsakað og greint tvívíð og þrívið form. 

• Speglað, snúið og hliðrað flatarmyndum. 

• Áætlað ummál, flatarmál og rúmmál í raunverulegum aðstæðum og fundið 
viðeigandi aðferðir til að reikna það. 

• Tengt tölur og útreikninga við flatarmyndir og þrívíða hluti. 
 
Tölfræði og líkindi 

• Safnað og unnið úr gögnum, lesið þau, útskýrt og miðlað upplýsingum m.a. með 
töflum og myndritum. 

• Gert tölfræðirannsóknir og dregið einfaldar ályktanir af þeim. 

• Reiknað út líkur í einföldum tilvikum. 
 

• Stika 3A - Nemendabók og æfingahefti 

• Stika 3B - Nemendabók og æfingahefti 

• Ljósritað efni 

• Spil 

• Spjaltölvur - smáforrit 

• Vasareiknir 

• Umræður - orðaforðavinna 

 



Kennsluaðferðir – hvernig vinnum við í kennslustundum? 

 

Námsmat – hvað og hvernig er nám og vinna metin? 

 

 

Kennari áskilur sér rétt til breytinga 

 

• Innlögn kennara 

• Umræður 

• Verkefni við hæfi hvers og eins 

• Einstaklingsverkefni þar sem reynir á sjálfstæði og framsetningu 

• Hópverkefni, blöndun hópa er breytileg 

• Munnlegar og skriflegar kynningar í hóp og einstaklingslega 

 

 

• Nemandi getur nýtt sér skipulegar aðferðir og hentug verkfæri við lausnaleit 

• Kafla próf 

• Heimavinna 

• Virkni í tímum 

• Hópverkefni og einstaklingsverkefni þar sem nemendur rannsaka og afla 

upplýsinga, vinna úr gögnum og túlka niðurstöður. 

 
 


