
 
 

Kennsluáætlun vor 2017-2018 
 

Fag: Stærðfræði  

Bekkur:  6.bekkur 

Kennarar: Anna Björg, Ingibjörg Rósa, Jóna Líndal og Jóhann Þór 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

15.-19.janúar 
Valið og notað hentug verkfæri, þar 

með hlutbundin gögn, reiknirit, 

talnalínu og tölvur, til rannsókna á 

stærðfræðilegum viðfangsefnum.  

 

Margföldun 

 

Deiling  

 

Samlagning og frádráttur  

Hefti frá kennara  

Vika 2 

22.-26.janúar 
Sama og vika 1 Sama og vika 1 Sama og vika 1 Sama og vika 1 

Vika 3 

29.jan-2.feb 

 

31.jan Foreldraviðtöl 

 

Lesið einfaldan, texta og notað 

upplýsingar, þar sem 

stærðfræðihugtök koma fyrir. 

 

Reiknað á hlutbundinn og 

óhlutbundinn hátt með ræðum tölum 

 

Fundið lausnir á jöfnum og ójöfnum 

með óformlegum aðferðum þ.e. notað 

víxlreglu, tengireglu og dreifireglu við 

reikninga 

 

Mælieiningar fyrir þyngd 

og rúmmál 

 

Rúmmál  

 

Yfirborðsflatarmál 

 

Tugakerfis reikningur, 

samlagning, mínus og 

algebra 

 

Stika 2.b   



 
 

Unnið með og mælt horn, þyngd, tíma 

og hitastig með viðeigandi mælikvarða 

og dregið ályktanir af mælingum.  

 

Tengt tölur og útreikninga við 

flatarmyndir og þrívíða hluti.  

 

Notað mælikvarða og einslögun í 

tengslum við teikningar, áætlað 

ummál, og flatarmál. 

 
Vika 4 

5.-9.febrúar 

 

Sama og vika 3 

 

Sama og vika 3 

 

Sama og vika 3  

Vika 5 

12.-16.febrúar 
Sama og vika 3 Sama og vika 3 Sama og vika 3 Verkefni 

Vika 6 

19.-23.febrúar 

23.feb Vetrarleyfi 

Sama og vika 3 Sama og vika 3 Sama og vika 3  

Vika 7 

26.feb-2.mars 
Sama og vika 3 Sama og vika 3 Sama og vika 3 Könnun 



 
 

26.feb Vetrarleyfi 

Vika 8 

5.-9.mars 

7.-9.mars Samræmd 

könnunarpróf 9.b 

Sama og vika 3 Sama og vika 3   

Vika 9 

12.-16.mars 

12.mars  

 

Vorhátíð/ tvöfaldur 

dagur 

Safnað og unnið úr gögnum, miðlað 

upplýsingum um þau, með töflum og 

myndritum. 

 

Gert einfaldar tölfræðirannsóknir og 

dregið ályktanir af þeim. 

 

Lesið, útskýrt og túlkað gögn og 

upplýsingar sem gefnar eru í töflum og 

myndritum. 

 

Dregið ályktanir út frá eigin tilraunum. 

 

Valið og notað hentug verkfæri, þar 

með hlutbundin gögn, reiknirit, 

talnalínu og tölvur, til rannsókna á 

stærðfræðilegum viðfangsefnum.  

 

Rannsakað og sett fram á skipulegan 

hátt með því að nota hlutbundin gögn 

og skráningar. 

 

Undirbúið og flutt kynningar á eigin 

vinnu með stærðfræði. 

Tölfræði 

 

Líkindi 

 

Vinna með peninga 

 

Geta gert könnun og 

miðlað tölfræði þáttum.  

Efni frá kennara og 

úr Stiku 2.a  

Heimaverkefni og 

hópavinna.  



 
 

Vika 10 

19.-23.mars 
Skráð hlutföll og brot á ólíka vegu og 

sýnt fram á að hann skilur sambandið 

milli almenna brota, tugabrot og 

prósenta.  

 

Tekið þátt í að þróa hentugar aðferðir 

við reikning með ræðum tölum sem 

byggir á eigin skilningi.  

 

Sett sig inn í og tjáð sig, bæði 

munnlega og skriflega um ólíkar leiðir 

við lausnir stærðfræðiverkefna. 

 

Leyst viðfangsefni sem sprottin eru úr 

daglegu lífi og umhverfi, með 

hugarreikning, vasareikni, 

tölvuforritum og skriflegum 

útreikningum.  

 

Þekki helstu hugtök um fjármál og geti 

tekist á við verkefni úr umhverfinu þar 

sem þarf að afla upplýsinga, vinna úr 

þeim.  

Almenn brot 

 

Jafn stór brot 

 

Samlagning og frádráttur 

með almennum brotum 

 

Margföldun almennra 

brota 

 

  

Vika 11 

26.-30.mars 

Páskaleyfi 

Páskaleyfi    

Vika 12 

2.-6.apríl 

2.apríl Annar í 

páskum 

Sama og vika 10 Sama og vika 10   



 
 

Vika 13 

9.-13.apríl 
Sama og vika 10 Sama og vika 10   

Vika 14 

16.-20.apríl 

 

19.apríl  

Sumardagurinn fyrsti 

Skráð hlutföll og brot á ólíka vegu.  

 

Sýnt fram á að nemandi skilji 

sambandið milli almenna brota, 

tugabrot og prósenta.  

 

Margföldun  

 

Deiling  

 

Almenn brot 

  

Vika 15 

23.-27.apríl 
 Sama og vika 14   

Vika 16 

30.apríl-4.maí 

1.maí 

Verkalýðsdagurinn 

 Sama og vika 14   

Vika 17 

7.-11.maí 

 

10.maí 

Uppstigningardagur 

Tekið þátt í að þróa fjölbreyttar 

lausnarleiðir, með því m.a að nota 

skráningu með tölum, texta og 

teikningum. 

 

Notað hnitakerfi til að leysa 

rúmfræðileg verkefni.  

 

Skráð hlutföll og brot á ólíka vegu og 

sýnt fram á að nemandi skilji 

sambandið milli almennra brot, 

tugabrot og prósenta.  

Staðsetning í hnitakerfi 

 

Speglun í hnitakerfi 

 

Hreyfing í hnitakerfi 

 

Reikna hlutföll  

  

Vika 18 

14.-18.maí 
 Sama og vika 17   

Vika 19 

21.-25.maí 
 Sama og vika 17  Könnun 



 
 

21.maí Annar í 

hvítasunnu 

Vika 20 

28.maí-1.júní 
  

 

  

Vika 21 

4.-8.júní 

7.júní skólaslit 

10.bekkur 

8.júní skólaslit  

1.-9.bekkur 

    

 
 

 

 




