
 

Kennsluáætlun í Stærðfræði 7. bekkur haust 2018. 

 

Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur 

VIKA VIÐFANGSEFNI                  

(efni sem fjallað er um) 

EFNISTÖK                                

(hvernig er unnið með efnið) 

NÁMSEFNI                                

(allt námsefni) 

ANNAÐ                         

(t.d. tímasetning kannanna) 

20.-24. ágúst 

22. 

Skólasetning 

Undirbúningur fyrir samræmd próf  Æfingahefti frá kennara Innlögn frá kennara. 

Vendikennsla. 

27. ágúst  - 31. 

september 

Undirbúningur fyrir samræmd próf Gömul samræmd próf ásamt ítarefni frá 

kennara, bæði skriflegt og rafrænt. 

Æfingahefti frá kennara  

3.-7. 

september 

 

Undirbúningur fyrir samræmd próf Gömul samræmd próf ásamt ítarefni frá 

kennara 

Æfingahefti frá kennara   

10. -14. 

september 

16. Dagur 

íslenskrar 

náttúru 

Undirbúningur fyrir samræmd próf Gömul samræmd próf ásamt ítarefni frá 

kennara 

Æfingahefti frá kennara  

17. - 21. 

september 

20. samræmt 

próf ísl. 7. 

bekkur 

Undirbúningur fyrir samræmd próf Gömul samræmd próf ásamt ítarefni frá 

kennara 

Æfingahefti frá kennara  



 

21. samræmt 

próf stæ. 7. 

bekkur 

24. – 28. 

September 

 

Almenn stærðfræði: 

Talnareikningur. Náttúrulegar 

tölur (bls. 5-10) 

Tölur og reikningur. 
Hæfniviðmið nemenda: Sjá neðst í 
áætlun.  

 
 
 
 
 
 

 

Almenn stærðfræði l sem grunnbók, og 

bók Átta -Tíu nr. 1   sem  ítarefni og 

dæmasöfn.  

Leiðabók. 

Vinna einnig í gagnvirkum forritum á 

vefnum. Rasmus.is, skolavefurinn.is. 

Vendikennsla.is 

 

Notast verður við fjölbreyttar 

kennsluaðferðir eins og til 

dæmis beina kennslu, 

sýnikennslu, utanbókarnám, 

námsleiki, þrauta-og röklausnir, 

leiðarbók, samræðu- og 

samvinnunám, 

vinnubókarkennslu. Þessi vinna 

fer ýmist fram einstaklingslega, 

í pörum eða í hópum. Lögð er 

áhersla á vönduð vinnubrögð, 

frágang og uppsetningu. 

 

 1.- 5. Október 

 

Almenn stærðfræði I: Tugabrot 

bls. 11-18 

 

Tölur og reikningur. 
Hæfniviðmið nemenda: Sjá neðst í 
áætlun.  

 

 

 

1. sjálfspróf sem nemendur 
skila til kennara  
 

 

8. -12. október 

 

Almenn stærðfræði I: Námundun 

bls. 19-23 (Vasareiknir bls. 27-32) 

 Tölur og reikningur. 
Hæfniviðmið nemenda: Sjá neðst í 
áætlun.  

 

 

 

 

 

15. – 19. 

október 

19. vetrarfrí 

Almenn stærðfræði I: Almenn 

brot bls.33-37  

 

 Tölur og reikningur. 
Hæfniviðmið nemenda: Sjá neðst í 
áætlun.  

 

 

 

 

2. sjálfspróf sem nemendur 
skila til kennara  
 

 

Kaflapróf 

 



 

22.- 26. 

Október 

22. vetrarfrí 

23. 

skipulagsdagur 

 Stærðfræðileikir Nemendur fara í í hina ýmsu 

leiki sem krefjats rökhugsunar 

Kasína, Skák, 

„Þríhyrningur“ ofl. 

 

29. okt -2. 

nóvember 

1. samskipta-

dagur 

Reykjaferð  
 

Reykjaferð  
 

Reykjaferð  
 

Reykjaferð  
 

5. -9. 

nóvember 

8. 

Baráttudagur 

gegn einelti  

 

Prósentur  Tölur og reikningur. 
Hæfniviðmið nemenda: Sjá neðst í 
áætlun.  

 
 

Almenn stærðfræði l sem grunnbók, og 

bók Átta -Tíu nr. 1   sem  ítarefni og 

dæmasöfn.  

Leiðabók. 

Vinna einnig í gagnvirkum forritum á 

vefnum. Rasmus.is, skolavefurinn.is. 

Vendikennsla.is 

 

 

 

Notast verður við fjölbreyttar 

kennsluaðferðir eins og til 

dæmis beina kennslu, 

sýnikennslu, utanbókarnám, 

námsleiki, þrauta-og röklausnir, 

leiðarbók, samræðu- og 

samvinnunám, vettfangsferðir 

og vinnubókarkennslu. Þessi 

vinna fer ýmist fram 

einstaklingslega, í pörum eða í 

hópum. Lögð er áhersla á 

vönduð vinnubrögð, frágang og 

uppsetningu. 

 

12. - 16. 

nóvember 

16. Dagur 

íslenskrar 

tungu 

 

Prósentur 
bls. 51 – 53 

Tölur og reikningur. 
Hæfniviðmið nemenda: Sjá neðst í 
áætlun 

Almenn stærðfræði f. grunnskóla I 3. sjálfspróf sem nemendur 
skila til kennara  
 



 

19. -23. 

nóvember 

 

Prósentur 
 bls. 54 - 57 

Tölur og reikningur. 
Hæfniviðmið nemenda: Sjá neðst í 
áætlun 

Almenn stærðfræði f. grunnskóla I  

26.- 30 

nóvember 

 

Prósentur 
bls. 58 -  61 

Tölur og reikningur. 
Hæfniviðmið nemenda: Sjá neðst í 
áætlun 

Almenn stærðfræði f. grunnskóla I 4. sjálfspróf sem nemendur 
skila til kennara  
 

3. - 7. 

desmeber 

 

Prósentur 
 bls. 62 - 66 

Tölur og reikningur. 
Hæfniviðmið nemenda: Sjá neðst í 
áætlun 

Almenn stærðfræði f. grunnskóla I  

10. - 14. 

desember 

 

Prósentur 
bls.67 - 69 

Tölur og reikningur. 
Hæfniviðmið nemenda: Sjá neðst í 
áætlun 

Almenn stærðfræði f. grunnskóla I 5. sjálfspróf sem nemendur 
skila til kennara  
 
Kaflapróf úr prósentum 

17. – 20. 

desember 

20. Kennsla og 

Litlu jól 

21. jólafrí 

Opið/Jólaverkefni Stærðfræði tengd við daglegt líf   

3.-4. janúar 

3. 

Skipulagsdagur 

 

Upprifjun Rifjað upp helstu þætti sem farið var yfir 

á 1 önn. 

  

7. – 11. janúar Upprifjun    



 

 

14. – 18. janúar Upprifjun Rifjað upp helstu þætti sem farið var yfir 

á 1 önn. 

  

 

Námsmat:   

Hver og einn nemandi er metinn út frá hæfniviðmiðum Tölur og Reikningur (Sjá hér að neðan)  með bókstöfum A,B,C,D. 

Nemendur vinna ákveðin dæmi í tíma en ef ekki næst að klára þau þar eiga þau að vera unnin heima. (einstaklingsbundið)  

Könnun í lok hvers kafla sem gildir til lokaeinkunnar. 

Tölur og reikningur. 
Hæfniviðmið 
Að nemendur: 

 Geti lagt saman og geymt 

 Geti dregið frá og tekið til láns 

 Geti margfaldað fjögurra stafa tölu með allt að tveimur aukastöfum með tveggja stafa tölu 

 Geti deilt með tveggja stafa tölu í fjögurra stafa tölu með allt að tveimur aukastöfum 

 Þekki sætisgildin og geri sér grein fyrir stærð talna  

 Þekki mun á ræðum og óræðum tölum 

 Þekki almenn brot og geti raðað þeim eftir stærð 

 Geti fundið samnefnara bæði í samlagningu og frádrætti 

 Geti fullstytt almenn brot 

 Geti margfaldað og deilt almennum brotum 

 Þekki blandna tölu og geti breytt henni í brot og broti í blandna tölu 

 Geti borið saman almenn brot og tugabrot  

 Geti lagt saman og dregið frá tugabrot 

 Geti marfaldað og deilt tugabrotum 

 Skilji hvað orðið prósenta þýðir  

 Geti fundið prósentur af heild 

 Skilji hvað prósentuhækkun og prósentulækkun þýðir  

 Geti reiknað dæmi þar sem finna á afslátt af vöruverði 

 Geti reiknað dæmi þar sem finna á hækkun á vöruverði 



 

 Geti námundað 

 Þekki hugtakið frumtala og geti frumþáttað 

 Þekki ferningstölu 
 

Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingu. 

 

 

 


