
 

Kennsluáætlun – Stærðfræði 

Vor 2018  

6.bekkur 

 

VIKA VIÐFANGSEFNI EFNISTÖK NÁMSEFNI KENNSLUAÐFERÐ ANNAÐ 

15.-19.janúar 

Bóndadagur 

19.janúar 

 

 

Prósentur 

Reikniaðferðir 

Áframhaldandi vinna með 

prósentur og reikniaðferðir. 

Tökum upprifjun og könnun. 

Þemaheftið Almenn brot og 

prósentur 

 Hæfnikort : Prósentur 

og reikniaðferðir 

22.-26.janúar Mælingar 

metrakerfið 

Nemendur hugstorma um 

hugtakið mælieining og 

mælingar. Fyrst einir síðan í 

pörum og hópum. Almenn 

umræða um hugtakið og 

athugun á fyrri þekkingu 

nemenda. Rifjum einnig upp 

talnahús og hvernig þau geta 

hjálpað okkur í vinnu með 

mælingar. 

Þemaheftið Mælingar og 

mælikvarði bls. 5-9 

Einn,tveir, allir, 

spurnaraðferðir, 

samvinnuaðferðir, 

þjálfunaræfingar 

 

29.janúar – 

2.febrúar 

Samskiptadagur 

31.jan 

Mælingar  

metrakerfið 

Nemendur halda áfram að 

vinna með mælingar og 

metrakerfið. Helstu verkefni 

vikunnar eru að breyta um 

mælieiningar innan 

metrakerfisins. T.d. segja hvað 

Þemaheftið Mælingar og 

mælikvarði bls. 10,11,12,13,17,19. 

Þjálfunaræfingar, 

samvinna, umræður, 

sýnikennsla,spil 

Langavitleysa með 

mælieiningar 



 

Dagur 

stærðfræðinnar 

2.feb 

5cm séu margir m og notfæra 

sér talnahúsið. 

5.-9. febrúar Mælingar  

Grömm og lítrar 

Nemendur byrja á því að ræða 

sín á milli þær mælieiningar 

sem fylgja þynd og rúmmáli. 

Fyrsti tíminn fer í nokkrar 

tilraunir þar sem nemendur 

vinna með vigtir og mæliglös. 

Nemendur setja síðan upp 

samskonar mælieiningahús og 

þeir gerðu fyrir metrakerfið til 

þess að vinna með lítra og kíló. 

 Þemaheftið Mælingar og 

mælikvarði bls 21, 1,2,3,4 

 Tilraunir, umræður, 

leikir, þjálfunaræfingar. 

Nota vigtir til þess að 

gera sér betur grein 

fyrir þyngd og lítra og 

dl.mæli til að átta sig á 

rúmmáli. 

Paraleikur – setja 

mælieiningar á réttan 

stað. Par dregur 

mælieiningu og á að 

setja hana á réttan stað 

í töflunni.  

12.-16.febrúar 

Bolludagur 12.feb 

Sprengidagur 13.feb 

Öskudagur 14.feb. 

 

Mælingar  

Lítrar, hraði og mælikvarði 

Nemendur halda áfram að æfa 

sig að breyta stærðum innan 

lítrakerfisins, fara aðeins yfir í 

km/klst og loks fræðast þeir um 

hugtakið mælikvarði. 

Þemaheftið Mælingar og 

mælikvarði bls 22,23,27,28,29 

Sýnikennsla, umræður, 

þjálfunaræfingar, spil 

Veiðimaður með 

mælieiningar 

19.-23.febrúar 

Konudagur 18.feb. 

 

26.febrúar – 2.mars 

Árshátið 27.feb. 

Mælingar og mælikvarði 

Flatarmál 

 

Flatarmál rétthyrninga 

Í byrjun vikunnar verður 

upprifjun á mælingum og 

mælikvarða og síðan námsmat 

úr þeim þáttum. Því næst eru 

umræður um flatarmál. 

Nemendur byrja að vinna með 

æfingar sem tengjast flatarmáli 

rétthyrninga. Umræður um 

Efni frá kennara 

Þemaheftið Flatarmál og horn 

 

Þemaheftið Flatarmál og horn bls. 

3-7 

Upprifjun, 

þjálfunaræfingar, 

umræður, sýnikennsla 

 

Umræður, 

þjálfunaræfingar 

Hæfnikort – mælingar 

og mælikvarði 



 

Skipulagsdagur 

28.feb. 

 

fyrri þekkingu nemenda og 

þjálfunaræfingar.  

 

5.-9.mars 

 

Flatarmál marghyrninga Áframhaldandi vinna með 

flatarmál þar sem nú er fjallað 

um flatarmál marghyrninga. 

Nemendur ræða saman í 

pörum um aðferð til þess að 

finna flatarmál þríhyrninga. 

Kynna fyrir hóp og vinna síðan 

æfingar.  

Þemaheftið Flatarmál og horn bls. 

6,8,9,10,11,12 

Paravinna, hópvinna, 

samræður, 

þjálfunaræfingar, 

sýnikennsla 

 

12.-16.mars 

 

Flatarmál og rúmmál Nemendur halda áfram að æfa 

sig að reikna út flatarmál. 

Einnig fara nemendur að vinna 

með rúmmál og velta fyrir sér 

aðferðum til þess að finna 

rúmmál ákveðins kassa. 

Þemaheftið Flatarmál og horn bls. 

13.- 20.  

Paravinna, hópvinna, 

samræður, 

þjálfunaræfingar, 

sýnikennsla 

 

19.-23.mars 

 

Flatarmál og horn Nemendur rifja upp þrjár 

mismunandi gerðir horna. 

Vinna nokkrar 

þjálfunaræfingar. Upprifjun og 

námsmat. 

Þemaheftið Flatarmál og horn bls. 

23.-28. 

Sýnikennsla, 

samræður, 

þjálfunaræfingar. 

Hæfnikort – flatarmál 

og horn 

26.mars – 4.apríl    

Skipulagsdagur 

3.april 

 

PÁSKAFRÍ     



 

 

4.-6.apríl 

 

Tölfræði 

 

Byrjum á því að velta fyrir 

okkur hvað tölfræði er og hvers 

vegna við þurfum á því að 

halda.Samræður milli nemenda 

um súlurit og tíðnitöflur. 

Kannað fyrri þekkingu 

nemenda og þeir vinna ýmis 

verkefni í kjölfarið.  

Þemaheftið Tölfræði bls. 1,2,3,47 Umræður, sýnikennsla, 

hópavinna, 

þjálfunaræfingar 

 

9.-13.apríl Tölfræði  Áframhaldandi vinna með að 

lesa úr súluritum og tíðnitöflum 

og merkja inn. Einnig fara 

nemendur að vinna með línurit, 

lesa úr þeim og teikna.  

Þemaheftið Tölfræði bls. 

8,9,10,12,13,15,17 

Umræður, sýnikennsla, 

paravinna, 

þjálfunaræfingar 

Paravinna – taka 

könnun. Búa til 

gildistöflu, súlurit og 

línurit. 

16.-20.apríl 

Sumardagurinn 

fyrsti 19.apríl 

Skipulagsdagur 

20.apríl 

 

Tölfræði Upprifjun á hugtökunum 

meðaltal, tíðasta gildi og 

miðgildi. Umræður á milli 

nemenda um þessi hugtök og 

þjálfunaræfingar í kjölfarið til 

þess að þjálfa fyrri þekkingu. 

Einnig vinna nemendur 

einstaklingsverkefni sem 

tengist þáttum tölfræðinnar. 

Þemaheftið Tölfræði bls. 20-25 Umræður, sýnikennsla, 

þjálfunaræfingar 

Hæfnikort - 

einstaklingsverkefni 

23.-27.apríl 

 

Tölfræði 

Reikningur 

 

Nemendur klára að vinna 

tölfræðiverkefni sitt. Einnig 

verður upprifjun á helstu 

reikniaðgerðum. 

 

Þemahefti frá kennara Upprifjun, umræður, 

þjálfunaræfingar 

 



 

30.apríl – 4.maí 

 

Reikningur 

Frumtala/prímatala 

Faldheiti talna 

Rómverskar tölur 

Kannaður verður fyrri 

skilningur nemenda á 

hugtakinu frumtala/prímtala og 

unnið út frá þeirri þekkingu. 

Einnig verður farið yfir 

merkingu hugtaksins faldheiti 

talna og hvernig finna eigi 

faldheiti. 

Þemahefti frá kennara Upprifjun, umræður, 

þjálfunaræfingar, leikir 

 

7.-11.maí 

Uppstigningardagur 

10.maí 

 

Röð reikniaðgerða 

Einfaldar jöfnur 

Leysa tölur í þætti 

vasareiknir 

Áframhaldandi vinna með 

tölur,talnaskilning og reikning. 

Einnig verða umræður röð 

reikniaðgerða og að leysa 

einfaldar jöfnur og leysa tölur í 

þætti. 

Þemahefti frá kennara Upprifjun, umræður, 

þjálfunaræfingar, spil 

Hæfnikort- reikningur 

14.-18.maí 

 

Hnitakerfi Nemendur rifja upp hvernig 

vinna skal með hnitakerfi og 

leysa verkefni í tengslum við 

það.  

Þemaheftið Hnitakerfi Umræður, sýnikennsla, 

þjálfunaræfingar 

 

21.-25.maí 

Annar í hvítasunnu 

21.maí 

Þemadagar 

23,24,25.maí 

Hnitakerfi Áframhaldandi vinna með 

hnitakerfið og hvernig það 

virkar. Nemendur vinna 

samvinnuverkefni.  

Þemaheftið Hnitakerfi Paravinna, umræður, 

þjálfunaræfingar, 

sýnikennsla 

 

28.maí – 1.júní 

Vorgleði 31.maí 

Skólaslit 1.júní  

Hnitakerfi Nemendur klára að vinna 

samvinnuverkefni sitt. 

 Paravinna Hæfnikort – 

hnitakerfivk. 

 



 

 

Námsmat 

Námsmat í stærðfræði verður með breyttu sniði í ár. Ekki verður gefin einkunn í tölum fyrir hvert verkefni eða fyrir kannanir heldur 

metur kennari hvernig nemandi stendur í hverju hæfniviðmiði fyrir sig. Nemandi fær tákneinkunn/litareinkunn fyrir hvert hæfniviðmið 

fyrir sig. Foreldrar geta fylgst með námsmati í gegnum hæfnikort nemandans á mentor.  

Í hverjum námsþætti er stefnt að ákveðnum hæfniviðmiðum (sjá hér að neðan). Námsmat fer fram ýmist á meðan á námsþætti stendur 

í gegnum lítil verkefni (einstaklings/para/hópverkefni) og/eða eftir að námsþætti lýkur með könnun úr viðfangsefni námsþáttarins. 

 

Hæfniviðmið 

Prósentur 

 Veit að prósenta er hluti af heild 

 Veit hvernig á að finna prósentu af ákveðinni stærð 

 Geur notfært sér aðferðir til að finna afslátt og verðaukningu 

 

Mælingar og mælieiningar 

 Þekkir km-jm-dam-m-dm-cm-mm og getur breytt á milli mælieininga 

 Þekkir kg-hg-dag-g-dg-cg-mg og getur breytt á milli mælieininga 

 Þekkir kl-hl-dal-l-dl-cl-ml og getur breytt á milli mælieininga 

 Getur notfært sér mælieiningar í almennum reikningi 

 Þekir mælikvarða og hvað hann stendur fyrir 



 

Flatarmál og horn 

 Getur fundið flatarmál marghyrninga 

 Getur fundið rúmmál 

 Getur notfært sér gráðuboga á réttan hátt 

 Þekkir einkenni horna (rétt horn, gleitt horn, hvasst horn) 

 Þekkir einkenni hyrninga 

 Getur mælt þvermál og radíus hrings 

 

Tölfræði 

 Getur unnið með og lesið úr tíðnitöflum 

 Getur unnið með og lesið úr súluritum og línuritum 

 Getur reiknað út meðaltal, miðgildi og tíðasta gildi 

 

Reikningur 

 Kann röð reikniaðgerða 

 Getur leyst einfaldar jöfnur 

 Veit hvað frumtala/prímtala er 

 Getur fundið faldheiti talna 

 Getur leyst tölur í þætti 

 Þekkir rómverskar tölur og getur skrifað einfaldar tölur í rómverskum tölum 

 Getur notfært sér vasareikni 

Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar 



 
 

 


