
Námsgrein: Stærðfræði 7. bekkur 

 

Vikurstundir:  Kennari : Guðrún Ásta  Samstarfsfólk:  
Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 

Markmið  
Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á 

námsþætti/afurð 

26. ágúst – 

20. sept 

Tölur 

• Getur brotið upp í sætiskerfið tölur allt að 10 milljónum með 
þremur aukastöfum. 

• Getur unnið með neikvæðar og jákvæðar tölur í samlagningu 
og frádrætti. 

• Getur leyst dæmi sem innihalda sviga. 

• Kunni  margföldunartöflur frá 1 – 10. 

• Fái góða æfingu við að leysa orðadæmi úr samræmdum 
prófum 

• Kennari kemur með 
dæmi fyrir hvern 
tíma og er unnið í 
pörum. 

• Stika 3 a nem. 
Bls. 4 – 17  

• Valin verkefni úr 
samræmdu 
prófunum 

• Margföldunarpróf 

 

23. sept-

11. okt 

Tölur (tugabrot) 

• Getur borið saman stærð tugabrota með allt að 4 
aukastöfum 

• Þjálfast í hugareikningi með tugabrot. 

• Geti námundað tölur að öllum sætum 

• Geti notað samlagningu og frádrátt með tugabrotum. 

• Kynnist því að margfalda saman heila tölu og tugabrot 
 

• Lotuvinna, þar sem 
að nemendur vinna 
tveir og tveir 
saman í hverjum 
tíma. 

Stika 3a nem. bls. 
18-28 og bls. 78 

• Heimanám úr 
æfingahefti 

• Kaflapróf 15% úr 
öllum 
tölukaflanum 

• Heimadæmi 5% 

• Samvinna 

14. okt- 

22. nóv 

Tölur og algebra 

• Kynnist hlutfallareikningi 

• Skilur muninn á frumtölum og samsettum tölum. 

• Getur leyst margföldunardæmi með tveggja og þriggja stafa 
tölum. 

• Getur leyst deilingardæmi með öfugri margföldun. 

• Geti sett upp dæmi með sviga eftir orðadæmi 

• Kynnist forgangsröð aðgerða 

• Lotuvinna, þar 
sem nemendur 
vinna tveir og 
tveir saman.  

• Einstaklingsvinna  
 

• Stika 3a nem. bls. 

65 - 88  

• Heimanám úr 

æfingahefti og frá 

kennara.  

• Kaflapróf 15% 

• Heimanám 2x5% 
 



 

25. nóv – 

13. des 

Tölfræði 

• Getur gert tölfræðilegar kannanir. 

• Getur teiknað og lesið úr súluriti, skífuriti og línuriti. 

• Getur fundið tíðasta gildi, miðgildi og meðaltal. 

• Getur skráð líkur sem almenn brot. 

• Unnið í hópum að 
verkefnum frá 
kennara með 
mismuandi 
afurðum. 

• Stuðst við Stiku 3 a 
nemendabók. 

• Samstarf í 
hópavinnu 10% 

• Kynningar 10% 
 
Vinnubrögð á önn 
10% 
Vinnueinkunn 15% 
Heimanámsskil 5% 
 

 

Niðurstöður úr einstökum þáttum námsmatsins eru birtar á Namfus.is undir flipanum Verkefnabók. 

 

Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 

 


