
 

Stærðfræði 6. bekkur  

     Vorönn 2022 

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

Kennarar: Smári Jökull og Unndór Sig. 

VIKA VIÐFANGSEFNI EFNISTÖK BÆKUR/ VINNBÆKUR KENNSLUAÐFERÐ Hæfniviðmið og námsmat 

3.janúar-

15.janúar 

3. janúar 

Skipulagsdagur 

 

 

Almenn brot Nemendur fara yfir : 
almenn brot sem hluta af heild  
• almenn brot sem eru jafn gild – 
sem eru jafn stór 
• styttingu og lengingu almennra 
brota 
• samlagningu, frádrátt og 
margföldun almennra brota 
 
Sjá hæfniviðmið neðst í áætlun eða 
inná mentor.is 

Efni frá Kennara Nemendur 
styðjast efni frá 
kennara, 
æfingarhefti, 
töfludæmi, 
orðadæmi. 

Sýnikennsla, umræður, leikir og 
þjálfunaræfingar 

17.janúar.-

18.febrúar 

25. janúar 

samskiptadagur 

7.- 8. feb. vetrarfrí 

 

Almenn Brot  Efni frá Kennara  Könnun úr almennum brotum 

21.febrúar – 11. 

Mars  

 

Rúmfræði Mælingar og mælieiningar 

Sjá hæfniviðmið neðst í áætlun eða 
inná mentor.is 

 Nemendur 
styðjast efni frá 
kennara, 
æfingarhefti, 
töfludæmi, 
orðadæmi. 

 



 

 28. febr. 

Bolludagur 

1. 3. Sprengid 

2.3. Öskudagur 

3. -4. 3. starfsd                    

Rúmfræði Flatarmál og horn 

Sjá hæfniviðmið neðst í áætlun eða 
inná mentor.is 

  Könnun úr Rúmfræði  

14. mars – 18. 

mars 

 

Tölfræði Tíðnitöflur, súlurit, línurit, meðaltal, 
tíðasta gildi, miðgildi. 
 
Sjá hæfniviðmið neðst í áætlun eða 
inná mentor.is 

 Nemendur 
styðjast efni frá 
kennara, 
æfingarhefti, 
útbúa kannanir og 
skila myndrænt. 

Könnun úr Tölfræði 

21. mars – 8. apríl 

24. mars. Árshátíð 
nemenda 

 

 

Reikningur/Algebra Röð reikniaðgerða og einfaldar jöfnur 

Sjá hæfniviðmið neðst í áætlun eða 
inná mentor.is 

 

 Nemendur 
styðjast efni frá 
kennara, 
æfingarhefti, 
töfludæmi, 
orðadæmi. 

 

 

 

 

9. – 18. 

apríl 

 

 

 Páskafrí  

 

  

 

 

 

19. apríl – 29. 

apríl  

29. apríl 

Mörtuganga 

Reikningur/Algebra Frumtala/prímtala , faldheiti , leyst 

tölur í þætti, rómverskar, vasareikni 

Sjá hæfniviðmið neðst í áætlun eða 
inná mentor.is 

 

  Könnun Reikningi/Algebru 



 

Maí  Upprifjun : 

 

 Teknir þeir þættir sem nemendur þurfa 
helst að bæta sig í.  

Gömul samræmdpróf. 

Efni frá Kennara   

 

 

 

 

 

Námsmat:  Símat yfir önnina. Metið jafnóðum þegar efni hefur verið kynnt og yfirferð lokið.   

Hæfniviðmið: 

Almenn brot  

Að nemandi: 

• Geti lagt saman almenn brot með því að finna samnefnara 

• Geti dregið frá blandna tölu og fundið samnefnara 

• Geti búið til blandna tölu úr broti 

• Geti lagt saman blandna tölu og fundið samnefnara 

• Geti margfaldað almenn brot 

• Geti reiknað þriðjung, fjórðung og helming af tölu 

• Geti breytt blandinni tölu í brot 

• Geti dregið frá í almennum brotum með því að finna samnefnara 

• Geti margfaldað heila tölu og brot 

• Geti lengt og stytt brot 

• Geti breytt almennu broti í tugabrot 

 

Rúmfræði: 

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/Algebra 

• 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 

 


