
 
 

 

Kennsluáætlun í stærðfræði í 7. bekk - 2019-2020 

 

 

sku 2016-2017 

 

 

Mánuður Helstu markmið Verkefni og viðfang Kennsluefni – aðföng Mat - hæfnimat 

Ágúst og september 
 

Tölur og reikningur  

 

• Geti reiknað með 

stórum og litlum 

tölum 

• Kunni sætisgildi heilla 

talna (einingar, tugir, 

hundruð o.s.frv.) 

• Geti leyst tölu upp 

eftir sætum 

• Geti sett upp og 

reiknað samlagninu og 

frádrátt með stórum 

og litlum heilum tölum 

• Viti að til eru negatífar 

tölur, þ.e. tölur minni 

en núll 

• Geti leyst dæmi sem 

innihalda negatífar 

tölur þarf sem þarf að 

leggja saman og draga 

frá 

• Viti til hvers svigar eru 

notaðir í stærðfræði 

• Viti að svigar eru ávallt 

fyrsta reikniaðgerðin 

sem skal framkvæma 

Tugakerfið, samlagning og 
frádráttur, negatífar tölur, 
reikningur úr sviga. 
 
Þrautir/opin dæmi einu sinni í 
viku.  
 
Námsfélagar, umræður, spil.  

Stika 3a 
Efni frá kennara 
Gömul samræmd próf  
Þrautir  

Leiðsagnarmat 
Lokamat  

Október, nóvember  
 

Líkur  
Tugabrot  

 

• Geti framkvæmt 

einfaldar tölfræðilegar 

kannanir 

Tölfræði og líkur, myndrit, 
súlurit, línurit, skífurit, tíðasta 
gildi, miðgildi, meðaltal. 
 
Tugabrot  

Stika 3a  
Ljósrit 
Þrautir  

Leiðsagnarmat 
Lokamat  
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• Geti búið til súlurit 

línurit og skífurit og 

lesið úr þeim 

• Þekki þrenns konar 

gildi sem lýsa 

miðsækni (tíðasta 

gildi, miðgildi og 

meðaltal) 

• Kunni að finna tíðasta 

gildi og miðgildi gagna 

• Kunni að reikna 

meðaltal gagna 

• Kynnist hugtakinu líkur 

• Geti sagt til um líkur á 

að ákveðinn atburður 

muni eiga sér stað 

• Geti ákvarðað líkur 

með tilraunum og 

með reikningi 

• Viti að til eru fleiri 

tölur en heiltölur 

• Þekki tíundahluta, 

hundraðshluta, 

þúsundustu hluta 

o.s.frv. 

• Geti merkt tugabrot 

inná talnalínu 

• Geti sagt til um 

sætisgildi þar sem 

tugabrot koma við 

sögu 

• Geti námundað tölu 

að ákveðnu sætisgildi 

 
Þrautir/opin dæmi einu sinni í 
viku. 
 
Námsfélagar, umræður, spil. 
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• Geti lagt saman og 

dregið frá með 

tugabrotum 

 

Desember, janúar  
 

Rúmfræði  
 

 

• Þekki þrjár gerðir 

horna (rétt horn, 

hvasst horn og gleitt 

horn) 

• Geti notað gráðuboga 

til að mæla horn 

• Geti teiknað horn með 

því að nota gráðuboga 

• Kynnist hugtökunum 

grannhorn, topphorn 

og hornrétt 

• Geti reiknað stærð 

óþekktra horna útfrá 

reglum um grannhorn 

og topphorn 

• Læri hugtökin þvermál 

og geisli hrings 

• Geti teiknað hring 

með hringfara 

• Kynnist hugtakinu 

hringgeiri 

• Geti reiknað út stærð 

hringgeira í gráðum 

• Geti teiknað 60° horn 

með hringfara 

• Geti helmingað horn 

með hringfara 

Horn, hringur, hyrningar, 
mælingar, vinna með hringfara 
og gráðuboga. 
 
Þrautir/opin dæmi einu sinni í 
viku. Verkefni sem reyna á 
vitsmuni.  
 
Námsfélagar, umræður, spil. 

Stika 3a 
Ljósrit 
þrautir  

Leiðsagnarmat 
Lokamat  
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• Geti fundið miðþveril 

með hringfara 

• Læri að til eru fleiri 

marghyrningar en 

þríhyrningar og 

ferhyrningar 

• Þekki þær tegundir 

þríhyrninga sem hafa 

sérstök heiti 

(rétthyrndir, jafnhliða 

og jafnarma) 

• Viti hver hornasumma 

þríhyrnings er 

• Þekki þær tegundir 

ferhyrninga sem hafa 

sérstök heiti (trapisa, 

samsíðungur og tígull) 

• Viti hver hornasumma 

ferhyrnings er 

• Viti hvað það þýðir að 

form séu eins 

• Viti hvað það þýðir að 

form séu einslaga 

• Viti hvað mælikvarði á 

myndum táknar 

• Geti fundið stærð 

hluta út frá gefnum 

mælikvarða og eigin 

mælingum 

Janúar  
 

Mælingar  

• Geti breytt á milli 

mælieininga í 

lengdarmælingum 

Mælieiningar, flatarmál, 
rúmmál, tími og 
tímaútreikningar, vegalengdir, 
hraði og tími. 
 

Stika 3a og 3b 
Ljósrit 
þrautir  

Leiðsagnarmat 
Lokamat  
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• Geti fundið ummál 

marghyrninga 

• Geti reiknað flatarmál 

ferhyrninga 

• Geti reiknað flatarmál 

þríhyrninga 

• Geti reiknað flatarmál 

samsettra mynda 

• Geti reiknað 

yfirborðsflatarmál 

strendinga 

• Geti reiknað 

yfirborðsflatarmál 

píramída 

• Þekki helsut 

mælieiningar rúmmáls 

• Geti reiknað rúmmal 

ferstrendinga 

• Geti breytt 

rúmdesimetrum í lítra 

• Geti breytt á milli 

sekúndna, mínútna og 

klukkustunda 

• Geti fundið út hve 

langan tíma eitthvað 

tekur 

• Geta fundið út hve 

langt hlutur fer á 

gefnum tíma að 

gefnum hraða 

• Geta fundið 

meðalhraða 

Þrautir/opin dæmi einu sinni í 
viku. Verkefni sem reyna á 
vitsmuni.  
 
Námsfélagar, umræður, spil. 
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Febrúar, mars  
 

Almenn brot og prósentur  
 

 

• Geta sagt til um með 

almennum brotum 

hve stór hluti af heild 

ákveðinn hluti er 

• Geta sagt til um hvort 

tvö eða fleiri brot séu 

jafngild 

• Geta lengt og stytt 

almenn brot 

• Vita hvenær má leggja 

saman og draga frá 

með almennum 

brotum 

• Kunna að samnefna 

brot 

• Geta margfaldað 

almenn brot hvort 

sem er með 

almennum brotum 

eða heilum tölum 

• Geta deilt almennum 

brotum með heilli tölu 

• Þekki hugtökin 

helmingur og 

fjórðungur 

• Viti hvað hugtakið 

prósent þýðir (1 af 

100) 

• Geti fundið hve stór 

hluti af heild ákveðin 

prósenta er 

Almenn brot, jafngild brot, 
samlagning, frádráttur, 
margföldun og deiling með 
almennum brotum, 
prósentureikningur  
 
 
Þrautir/opin dæmi einu sinni í 
viku.  
 
Námsfélagar, umræður, spil. 

Stika 3a og 3b 
Ljósrit 
Þrautir  

Leiðsagnarmat 
Lokamat  
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• Læri að prósent má 

skrifa jafnt sem 

almenn brot eða 

tugabrot 

• Geti skrifað prósentur 

sem almenn brot eða 

tugabrot og öfugt 

• Geti reiknað verð með 

afslætti 

• Geti reiknað hluta af 

heild 

• Geti fundið hve mörg 

prósent hluti er af 

heild 

• Geti fundið heild 

(100%) að gefnum 

hluta 

 
 
 
 
 

Mars, apríl  
 
Margföldun og deiling  
 
 

 

• Kynnist hugtakinu 

hlutfall 

• Geti sagt til um hlutfall 

tveggja safna 

• Geti fundið jöfn 

hlutföll 

• Kynnist því að raða má 

hlutum á mismunandi 

vegu 

• Geti fundið fjölda 

þeirra möguleika sem 

Hlutfallareikningur, frumtölur, 
samsettar tölur, 
margföldun,deiling, svigar í 
reikningi.  
 
Þrautir og opin dæmi  

Stika 3a og 3b 
Verkefni frá kennara  

Leiðsagnarmat 
Lokamat  
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raða má hlutum 

saman á 

• Kynnist hugtökunum 

frumtala og samsett 

tala 

• Geti fundið þætti tölu 

• Geti margfaldað og 

deilt, bæði með 

heilum tölum og 

tugabrotum 

• Geti reiknað dæmi 

með sviga 

• Viti að svigi er á undan 

margföldun og 

deilingu í röð 

reikniaðgerðir 

 

Apríl, maí  
 
Mynstur og algebra  

 

• Læri helstu 

flutningsaðgerðir, 

hliðrun, speglun og 

snúning 

• Geti teiknað myndir í 

hnitakerfi og hliðrað, 

speglað eða snúið 

þeim 

• Geti áttað sig á 

hvernig myndtölur 

stækka frá mynd til 

myndar 

• Geti búið til 

reiknireglu fyrir 

Hliðrun, speglun og snúningur, 
myndtölur, talnamynstur og 
algebra. 
 
Þrautir/opin dæmi  

Stika 3b 
Verkefni frá kennara  
 

Leiðsagnarmat 
Lokamat  
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hvernig mynstrið 

breytist 

• Átti sig á hlutverki 

bókstafa í dæmum 

• Geti fundið mynstur í 

tölum og haldið áfram 

með það 

• Geti fundið 

reiknireglur (formúlur) 

í talnarunum 

• Reiknað gildi 

reiknireglu sem skrifuð 

er með tölum og 

bókstöfum 

• Geti tengt formúlur 

við hluti úr daglegu lífi 

• Leyst einfaldar jöfnur 

með einni óþekktri 

stærð 

Júní  Lokafrágangur verkefna  
 
 

Búið um lausa enda og ólokin 
verkefni kláruð  

Ýmis verkefni  Lokamat  

     

 

 


