
7. bekkur  

Í aðalnámskrá 2011 segir: „Stærðfræði hjálpar okkur að lýsa aðstæðum af nákvæmni og útskýra orsakasamhengi innan þeirra. Túlka gögn, og 

segja fyrir um og hafa áhrif á framvindu. Samfélag okkar og nýsköpun innan þess einkennist af kerfum, sem byggjast á nýtingu stærðfræðinnar.  

Þar má nefna kosningakerfi, kóðun upplýsinga á Netinu, staðsetningarkerfi, farsíma, veðurspár, tölvuleiki, teiknimyndir, gagnagrunna og hvers 

kyns tölfræðilega úrvinnslu upplýsinga. Raunvísindi og margar aðrar fræðigreinar nýta sér í ríkum mæli hugtök, niðurstöður og aðferðir 

stærðfræðinnar. Hæfni í stærðfræði er þannig forsenda læsis og sköpunar á flestum sviðum tækni, fræða og verkmenningar. Auk þess styður 

hún fólk til að taka ígrundaðar ákvarðanir í daglegu lífi, sem hafa áhrif á heilbrigði og velferð og að taka virkan þátt í lýðræðissamfélagi, í 

stöðugri þróun..“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 209).  

Megintilgangur náms í stærðfræði er að nemendur öðlist alhliða hæfni til að nota stærðfræði sem lifandi verkfæri í fjölbreyttum tilgangi og við 

ólíkar aðstæður. Í stærðfræðinámi þurfa nemendur að þróa með sér hæfni til að setja fram og leysa viðfangsefni, ígrunda ólíkar aðferðir og 

líkön sem nýtast við lausnir þeirra og leggja mat á niðurstöður. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 209). 

Námsáætlunin í stærðfræði  er sett fram í sjö efnisflokkum; að geta spurt og svarað með stærðfræði, að kunna að fara með tungumál og 

verkfræði stærðfræðinnar, vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar, tölur og reikningur, algebra, rúmfræði og mælingar, tölfræði og líkindi. 

Úr skólanámskránni: 

,,Meta þarf fjölbreytta hæfni nemenda og sérstaklega ber að gæta þess að einstakir námsþættir fái ekki óeðlilega mikið vægi. Form námsmatsverkefna 

þarf að vera fjölbreytt og í samræmi við kennslutilhögun. Þannig séu metin munnleg, verkleg og skrifleg verkefni, stuttar afmarkaðar æfingar og dýpri 

athuganir, einstaklingsverkefni og hópverkefni. Jafnframt verkefni sem unnin eru heima og í skóla. Í heimaverkefnum er æskilegt að nýta fjölbreytta 

möguleika á heimili nemenda til að leysa ýmis verkefni í samráði við heimilin, t.d. hvað varðar þætti sem snerta fjámál og neyslu. Til að sýna hæfni í 

stærðfræði ættu nemendur að fást við heildstæð verkefni, þar sem þeir leita upplýsinga, rannsaka, vinna úr gögnum og túlka niðurstöður sínar. 

Verkefnum geta nemendur skilað með kynningum og sýningum á niðurstöðum sínum, fyrirlestrum og greinargerðum, þar sem tölvu- og upplýsingatækni 

nýtist sem miðill. Verkefnin þarf að meta á eigin forsendum og gefa eðlilegt vægi í heildarmati.“ 

  



Stærðfræði 7. bekkur 

Efnisflokkur:  Að geta spurt og svarað með stærðfræði 

 

Við lok 7. bekkjar  er gert ráð fyrir að nemandi geti: 

 tjáð sig um stærðfræði, útskýrt hugsun sína, leitað lausna og sett fram stærðfræðileg viðfangsefni á fjölbreyttan hátt með því að beita 
skapandi hugsun, ígrundun, óformlegri og einfaldri röksemdafærslu sem og metið rökstuðning annarra.  

 spurt, tjáð sig munnlega og skriflega um spurningar og svör sem eru einkennandi fyrir stærðfræði og hefur innsýn í hvers konar svara má 
vænta  

 leyst stærðfræðiþrautir um viðfangsefni sem gefa tækifæri til að beita innsæi, eigin túlkun og framsetningu, byggða á fyrri reynslu og 
þekkingu  

 sett fram, meðhöndlað, túlkað og greint einföld reiknilíkön, teikningar og myndrit sem tengjast umhverfi og daglegu lífi 
 sett fram óformleg og einföld, formleg stærðfræðirök, skilið og metið munnlegar og skriflegar röksemdir sem settar eru fram af öðrum 

 

Til að ná fram fyrrnefndum hæfniviðmiðum munu eftirfarandi leiðir verða valdar: 

Leiðir að hæfniviðmiðum/kennsluaðferð Viðfangsefni/efnisval Afurð/námsmat 

 

 Trú á eigin getu og rækta með sér viðhorf 
að stærðfræði sé skynsamleg og 
nytsamleg 

 Geti leitað lausna og sett stærðfræðileg 
viðfangsefni á fram á fjölbreyttan hátt. 

 

o  

 Umræður  

 Rökræður um hugsun og lausnaleiðir 

 Þrautir  
 
 

 
 

o  

 Trú á eigin hæfni til að beita henni  við 
margvíslegar aðstæður og leysa fjölbreytt 
viðfangsefni. 

 

 

 

 



Stærðfræði  7. bekkur 

Efnisflokkur: Að kunna að fara með tungumál og verkfræði stærðfræðinnar   
 
Við lok 7. bekkjar  er gert ráð fyrir að nemandi geti: 
 

 notað hugtök og táknmál stærðfræðinnar og hentug verkfæri, þar með talin hlutbundin gögn, reiknirit, talnalínu, vasareikna 
og tölvur til rannsókna á stærðfræðilegum viðfangsefnum og tjáð sig bæði munnlega og skriflega um lausnir 
stærðfræðiverkefna 

 notað óformlega framsetningu annars vegar og táknmál stærðfræðinnar hins vegar og sýnt að hann skilur innbyrðist tengsl 
þeirra   

 túlkað og notað einföld stærðfræðitákn, þar með talið  breytur og einfaldar formúlur,  túlkað  milli táknmáls og daglegs máls 
 sett sig inn í og tjáð sig, bæði munnlega og skriflega, um ólíkar leiðir við lausnir stærðfræðiverkefna 
 valið og notað hentug verkfæri, þar með talin hlutbundin gögn, reiknirit, talnalínu, vasareikna og tölvur, til rannsókna á 

stærðfræðilegum viðfangsefnum 
 
Til að ná fram fyrrnefndum hæfniviðmiðum munu eftirfarandi leiðir verða valdar: 
 

Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Afurð/námsmat 

 

 nota af öryggi hugtök og táknmál  

 leysa hversdagsleg verkefni 

 valið og nýtt ólík hjálpatæki til 
stærðfræðilega verka, þar með talið 
tölvutækni, 

 geta kynnt niðurstöður sínar á skýran og 
greinar góðan hátt. 

 

 Sjálfbærni í daglegu lífi, s.s. samgöngur, 
tímatöflur, verðmerkingar, auglýsingar 

 Hópavinna 
 
 

 

 Verkefni 

 Virkni í umræðum 

  



Stærðfræði  7. bekkur 

Efnisflokkur: Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar 

Við lok 7. bekkjar  er gert ráð fyrir að nemandi geti: 

 unnið einn og í samvinnu við aðra að því að rannsaka, greina, túlka, setja fram tilgátur og finna lausnir á viðfangsefnum, sem tengjast samfélagi og 

umhverfi með fjölbreyttum aðferðum og kynnt niðurstöður sínar, lesið og lagt mat á stærðfræðitexta, 

 tekið þátt í að þróa fjölbreyttar lausnaleiðir, með því m.a. að nota skráningu með tölum, texta og teikningum,  

 rannsakað, sett fram á skipulegan hátt og rökrætt stærðfræðilega, með því m.a. að nota hlutbundin gögn, skráningu og upplýsingatækni,  

 lesið einfaldan, fræðilegan texta og notað upplýsingar, þar sem stærðfræðihugtök koma fyrir,  

 undirbúið og flutt kynningar á eigin vinnu með stærðfræði,  

 unnið í samvinnu við aðra að lausnum stærðfræðiverkefna, þar sem byggt er á ólíkum forsendum og hugmyndum nemenda 

 þekki helstu hugtök um fjármál og geti tekist á við verkefni úr umhverfinu eða samfélaginu, þar sem þarf að afla upplýsinga, vinna úr þeim og finna 

lausn,  

 áttað sig á möguleikum og takmörkum stærðfræðinnar til að lýsa veruleikanum  

 

Til að ná fram fyrrnefndum hæfniviðmiðum munu eftirfarandi leiðir verða valdar: 

Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Afurð/námsmat 

 

 nota tungumál stærðfræðinnar til að 
ræða um leiðir og lausnir 

 færa rök fyrir og útskýra eigin tilgátur og 
annarra 

 útreikningar og niðurstöður 

 greina hvaða aðferðir henta best hverju 
sinni 

 tengja stærðfræði raunveruleikanum 
                með fjölbreyttum hætti 
 
 
 

 

 Ýmis stærðfræðiverkefni og þrautir 

 Daglegt líf – verkefni úr raunveruleikanum 

 Stærðfræðileikir 

 Hópvinna 
 
 

 

 Sjálfsmat 

 Verkefnavinna 

 hópavinna 
 



 

Stærðfræði  7. bekkur 

Efnisflokkur: Tölur og reikningur 

 

Við lok 7. bekkjar  er gert ráð fyrir að nemandi geti: 

 

 tjáð stærðir og hlutföll, reiknað með ræðum tölum, tekið þátt í að þróa lausnaleiðir við útreikninga, skráð svör sín með 
tugakerfisrithætti, nýtt sér samhengi og tengsl reikniaðgerðanna,   

 notað ræðar tölur, raðað þeim og borið saman,   
 notað tugakerfisrithátt og sýnt að hann skilur sætiskerfi,   
 skráð hlutföll og brot á ólíka vegu og sýnt fram á að hann skilur sambandið milli  

almennra brota, tugabrota og prósenta,  
 reiknað á hlutbundinn og óhlutbundinn hátt með ræðum tölum, 
  tekið þátt í að þróa hentugar aðferðir við reikning með ræðum tölum sem byggja á eigin skilningi,  
  leyst viðfangsefni sem sprottin eru úr daglegu lífi og umhverfi, með hugarreikningi, vasareikni, tölvuforritum og skriflegum 

útreikningum, 
  notað almenn brot, tugabrot og prósentur við útreikninga á daglegum viðfangsefnum, 
  nýtt sér samhengi og tengsl reikniaðgerðanna og notað algengar reiknireglur, s.s. víxlreglu, tengireglu og 

Til að ná fram fyrrnefndum hæfniviðmiðum munu eftirfarandi leiðir verða valdar: 
 

Leiðir að hæfniviðmiðum/kennsluaðferð Viðfangsefni/efnisval Afurð/námsmat 

 nýtt sér samhengi og tengsl reikniaðgerða 

 þekkja mismunandi tegundir gjaldmiðla 

 notað rauntölur og reiknað af öryggi með 
ræðum tölum 

 greint af öryggi samhengi milli talna í 
ólíkum talnamengjum 

 rannsakað mynstur og alhæft um þau 

 Kennslubækur 

 Fræðibækur 

 Umræður 

 Hópavinna og paravinna 
 

 
 

 
 

 Próf 

 Verkefnavinna 

 Heimadæmi 
 

 
 



Stærðfræði  7. bekkur 

Efnisflokkur: Algebra 

Við lok 7. bekkjar  er gert ráð fyrir að nemandi geti: 

 rannsakað mynstur, notað bókstafi fyrir óþekktar stærðir, fundið lausnir á jöfnum með óformlegum aðferðum og notað reglur algebrunnar við 

reikning 

 rannsakað og sett fram talnamynstur á skipulegan hátt og unnið með regluleika í rúmfræði, lýst mynstrum og venslum með tölum, myndum, orðum 

og á táknmáli algebrunnar 

 notað bókstafi fyrir óþekktar stærðir í einföldum stæðum og jöfnum 

 fundið lausnir á jöfnum og ójöfnum með óformlegum aðferðum þ.e. notað víxlreglu, tengireglu og dreifireglu við reikning, bæði í huga og á blaði. 

 Til að ná fram fyrrnefndum hæfniviðmiðum munu eftirfarandi leiðir verða valdar: 

Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Afurð/námsmat 

 

 Lýst mynstrum og venslum með tölum, 
myndum, orðum og á táknmáli 
algebrunnar 

 Geta notað bókstafi fyrir óþekktar stærðir 

 Geta fundið lausnir á jöfum með ýmsum 
aðferðum. 

 
 
 

 

 Kennslubók  

 Verkefni í algebru 
 
 
 

 

 Próf 

 Verkefni 

 heimadæmi 

 

 

  



Stærðfræði  7. bekkur 

Efnisflokkur: Rúmfræði og mælingar 

Við lok 7. bekkjar  er gert ráð fyrir að nemandi geti: 

 notað undirstöðuhugtök rúmfræðinnar og unnið með rúmfræðilegar færslur, einslögun og mælikvarða, búið til líkön og teiknað skýringarmyndir, 

áætlað og mælt horn, þyngd, tíma og hitastig með viðeigandi mælikvarða, áætlað og mælt lengd, flöt og rými og nýtt hnitakerfi, hlutbundin gögn og 

tölvur til þessara hluta 

 notað hugtök og aðferðir rúmfræðinnar til að útskýra hversdagsleg og fræðileg fyrirbrigði  

 rannsakað og greint tvívíð og þrívið form, teiknað einfaldar flatar- og þrívíddarmyndir, speglað, snúið og hliðrað flatarmyndum við rannsóknir á 

mynstrum sem þekja flötinn 

 notað mælikvarða og einslögun í tengslum við teikningar, áætlað ummál, flatarmál og rúmmál í raunverulegum aðstæðum, rannsakað aðferðir til að 

reikna það 

 áætlað og mælt horn, þyngd, tíma og hitastig með viðeigandi mælikvarða og dregið ályktanir af mælingunum 

 rannsakað og gert tilraunir í rúmfræði með því að nota tölvur og hlutbundin gögn 

 notað hnitakerfi til að tjá og leysa rúmfræðileg verkefni 

 tengt tölur og útreikninga við flatarmyndir og þrívíða hluti 

 Til að ná fram fyrrnefndum hæfniviðmiðum munu eftirfarandi leiðir verða valdar: 

Leiðir að hæfniviðmiðum/kennsluaðferð Viðfangsefni/efnisval Afurð/námsmat 

 Þjálfa og beita grunnreglum rúmfræði og 
mælinga 

 Þjálfa og geta beitt hornareglum  

 Þjálfa og geta beitt hnitakerfi 

 Flatarmáls og rúmálsefni kennslubókar 

 Ýmis stærðfræðiverkfæri s.s. reglustika og 
gráðubogar, vasareiknir, málbönd, 
mæliglös 

 

 Próf 

 Samvinna 
 

 

 

 

 



Stærðfræði  7. bekkur 

Efnisflokkur: Tölfræði og líkindi 
 

Við lok 7. bekkjar  er gert ráð fyrir að nemandi geti: 
 framkvæmt einfaldar tölfræði rannsóknir, unnið og lesið úr niðurstöðum sínum, sett upp í einföld myndrit, tekið þátt í umræðum um gögn og 

upplýsingar, dregið ályktanir um líkur og reiknað út líkur í einföldum tilvikum, 
 safnað og unnið úr gögnum, miðlað upplýsingum um þau, m.a. með töflum og myndritum, 
 gert einfaldar tölfræðirannsóknir og dregið einfaldar ályktanir af þeim 
  sótt gögn í gagnabanka, lesið,  útskýrt og túlkað gögn og upplýsingar sem gefnar eru í töflum og myndritum 
 dregið ályktanir um líkur út frá eigin tilraunum og borið saman við fræðilegar líkur 

 reiknað út líkur í einföldum tilvikum 
Til að ná fram fyrrnefndum hæfniviðmiðum munu eftirfarandi leiðir verða valdar: 

Leiðir að hæfniviðmiðum/kennsluaðferð Viðfangsefni/efnisval Afurð/námsmat 

  tölfræðihugtök þjálfuð við að skipuleggja, 
framkvæma og túlka tölfræðirannsóknir 

 líkindahugtök og talningar til að reikna og 
túlka líkur á atburðum 

 

 Hugtök og líkindareikningur í kennslubók 

 Ýmis verkefni úr daglegu lífi 

 Próf 

 Hópavinna 

 

 

 

 

 



 

Lykilhæfni : Hæfniviðmið við lok 7. bekkjar 

Tjáning og miðlun Skapandi og gagnrýnin 
hugsun Sjálfstæði og samvinna Nýting miðla og upplýsinga  Ábyrgð á eigin námi 

 tjáð hugsanir sínar, 
hugmyndir og tilfinningar á 
skipulegan, skýran og 
viðeigandi hátt,  

 brugðist með rökum við 
upplýsingum og 
hugmyndum sem eru á 
margvíslegu formi, tekið 
þátt í rökræðum um 
viðfangsefni og rökstutt 
mál sitt af yfirvegun og 
tekið tillit til ólíkra 
sjónarmiða, 

 rætt á viðeigandi og skýran 
hátt um málefni þannig að 
áhugi viðmælenda sé 
vakinn, 

 notað orðaforða á 
fjölbreyttan hátt og 
viðeigandi hugtök sem 
tengjast margskonar 
umfjöllunarefni,  

 nýtt fjölbreyttar aðferðir 
við að miðla þekkingu sinni 
og leikni, skoðunum, 
hugsunum og tilfinningum 
á skipulegan og skýran hátt 
sem við á hverju sinni 

 spurt rannsakandi 
spurninga skipulagt eigin 
áætlun og endurskoðað 
ferli við efnistök og 
úrvinnslu verkefna, 

 skilgreint og rökstutt 
viðmið um árangur, 

 verið óhræddur að nýta sér 
mistök og óvæntar 
niðurstöður á gagnrýninn 
og skapandi hátt og séð í 
þeim nýja möguleika, 

 tekið upplýsta afstöðu til 
gagna og upplýsinga, 
dregið ályktanir og skapað 
eigin merkingu,  

 beitt mismunandi 
sjónarhornum, gagnrýninni 
hugsun 

við mótun og miðlun 
viðfangsefna á 
skapandi hátt 

 tekið frumkvæði í námi 
sínu og verið sjálfstæður og 
ábyrgur í vinnubrögðum, 

 gert sér grein fyrir hvernig 
hann nýtir styrkleika sína 
og hefur skýra sjálfsmynd, 

 unnið með öðrum og tekið 
á jákvæðan hátt þátt í 
samskiptum og lagt sitt af 
mörkum í uppbyggilegu 
samstarfi sem tengist námi 
og félagsstarfi innan skóla, 

 verið leiðandi í samstarfi og 
borið ábyrgð í útfærslu 
leiða að sameiginlegum 
markmiðum, 

 nýtt hæfni sína til að vera 
virkur og ábyrgur borgari í 
lýðræðislegu samfélagi, 

 tekið leiðsögn og gagnrýni 
á uppbyggilegan hátt og að 
sama skapi sett eigin 
gagnrýni uppbyggilega 
fram 

 

 nýtt fjölbreytta miðla og 
hjálpartæki á ábyrgan hátt 
við að leita upplýsinga og til 
stuðnings í námi sínu, 

 notað sjálfstætt og í 
samvinnu með öðrum 
fjölbreytta miðla við 
skipulag, nýsköpun og 
þróun og framsetningu 
upplýsinga og hugmynda,  

 sýnt ábyrgð í meðferð upp 
lýsinga og heimilda og verið 
meðvitaður um 
siðferðislegt  gildi  ábyrgrar 
netnotkunar og tekur 
ábyrgð á eigin samskiptum 
á neti og netmiðlum. 

 gert sér grein fyrir hvernig 
hann getur hagnýtt sterkar 
hliðar sínar á skapandi hátt 
í  

 námi og haft skýra 
sjálfsmynd, 

 sett sér raunhæf markmið 
um frammistöðu og 
framvindu eigin náms, 
unnið eftir þeim  

 og lagt mat á hvernig til 
hefur tekist, 

 skipulagt og borið ábyrgð á 
eigin námi með hliðsjón af 
hæfnivið-miðum 
aðalnámskrár, skipulagt og 
endurskoð-að með tilliti til 
mats á árangri. 

 

 


