
 
 

Kennsluáætlun haustið 2018-2019 
 

Stærðfræði 

6. bekkur 

Kennarar: Agnes Ösp Magnúsdóttir, Arnar Hauksson, Árni Pétur Reynisson, Guðrún Ingibjörg Stefánsdóttir og Imke Schirmacher 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

24. ágúst 

    

Vika 2 

2. ágúst – 31. ágúst 
Lota 1 

Að nemendur átti sig á tugakerfinu og því 

hvernig má námunda að næstu tölu 

 

Að nemendur geti túlkað og notað einföld 

stærðfræðitákn 

 

Að nemendur geti lesið og lagt mat á 

stærðfræðitexta 

 Tugakerfið 

 Námundun 

 Hugareikningur  

 

 Stika 2a kafli 1 Símat 

Vika 3 

3. – 7. september 

Að nemendur geti nýtt sér samhengi og 

tengsl reiknisaðgerða og notað þær 

 

Að nemendur geri sér grein fyrir að til eru 

negatívar tölur 

 

Að nemendur þjálfist í að nota 

vasareikni 

 Samlagning og 

frádráttur 

 Negatífar tölur 

 

Stika 2a kafli 1 Símat 

Vika 4 

10. – 14. september 

  Talnarunur 

 Frumtölur 

 Margföldun 

 

Stika 2a kafli 1 Símat 



 
 

Vika 5 

17.-21. september 

Að nemendur geri sér grein fyrir 

hvað frumtölur eru 

 

Að nemendur nái góðum tökum á 

marföldun bæði með einni og tveimur 

tölum 

 

Að nemendur geti nýtt sér samhengi og 

tengsl reiknisaðgerð s.s. tengsl 

margföldunar og deilingar 

 Deiling   Stika 2a kafli 1 Símat 

Vika 6 

24.  – 28. September 

Starfsdagur 

Upprifjun  Stika 2a kafli 1 

Æfingahefti 

Könnun 

Vika 7 

1.  – 5. október 
Lota 2 

Að nemendur getir sett fram, unnið með 

túlkað og greint einfalda útreikinga, 

teikingar og myndrit sem tengjast 

umhverfi hans og daglegu lífi.  

 

Að nemendur geti reiknað út líkur í 

einföldum tilvikum.  

 

 

 

 

 

 Tilraunir og 

mögulegar útkomur 

 Líkur frá 0 til 1 

 

Stika 2a kafli 2 Símat 

Vika 8 

8.  – 12. október 

Að nemendur getir sett fram, unnið með 

túlkað og greint einfalda útreikinga, 

teikingar og myndrit sem tengjast 

umhverfi hans og daglegu lífi.  

 

 Líkur í spilum 

Líkur í daglegu lífi 

Stika 2a kafli 2 Símat 



 
 

Að nemendur geti reiknað út líkur í 

einföldum tilvikum. 

Vika 9 

15. – 19. október 

Vetrarleyfi 

Upprifjun  Stika 2a kafli 2 

Æfingahefti 

Könnun 

Vika 10 

22.  – 26. október 

Starfsdagur 

Lota 3  

 

Að nemandi geti notað tugabrot 

við útreikninga á daglegum 

viðfangsefnum 

 

 

 

 Tugabrot á talnalínu - 

tíundu hlutar og 

hundraðshlutar 

 Þúsundustu hlutar 

 

Stika 2a kafli 3 Símat 

Vika 11 

39. okt – 2. nóv 

Að nemandi geti notað tugabrot 

við útreikninga á daglegum 

viðfangsefnum 

 Þúsundustu hlutar 

 Talnamynstur og 

tugabrot 

 Tölur og tölustafir 

 Námundun og 

slumpreikningur 

 

Stika 2a Kafli 3 Símat 

Vika 12 

5. – 9. Nóvember 

5.nóv foreldraviðtöl 

Að nemandi geti notað tugabrot 

við útreikninga á daglegum 

viðfangsefnum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Námundun og 

slumpreikningur 

 Samlagning og 

frádráttur 

 

Stika 2a Kafli 3 Símat 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vika 13 

12.  – 16. nóvember 

Að nemandi geti notað tugabrot við 

útreikninga á daglegum viðfangsefnum 

 

Að nemandi geti valið og notað hentug 

verkfæri, þar með talin hlutbundin gögn, 

reiknirit, talnalínu, vasareikna og tölvur, 

til rannsókna á stærðfræðilegum 

viðfangsefnum 

 Margföldun tugabrota 

 Slumpreikningur 

 Vasareiknir 

Margföldun með 10, 

100 og 1000 

Stika 2a Kafli 3 Símat 

Vika 14 

19. – 23. nóvember 

  Stika 2a Kafli 3 

Æfingahefti 

Könnun 

Vika 15 

26. – 30. nóvember 
Lota 4. 

Að nemendur get rannsakað og greint 

tvívíð og þrívið form, teiknað einfaldar 

flatar- og þrívíddarmyndir. 

 Búa til þrívíða hluti 

 Yfirborðsflatarmál 

 Teikna þrívíð form 

 

Stika 2a 4.kafli Símat 

Vika 16 

3.  – 7. desember 

Að nemendur get rannsakað og greint 

tvívíð og þrívið form, teiknað einfaldar 

flatar- og þrívíddarmyndir. 

 

Að nemendur get rannsakað og greint 

tvívíð og þrívíð form. 

 Fjarvíddarteikningar b 

 Að teikna myndir í 

fjarvídd 

 Eiginleikar þrívíðra 

forma 

Stika 2a 4.kafli Símat 

Vika 17 

10.  – 14. desember 

Að nemendur get rannsakað og greint 

tvívíð og þrívíð form. 

 

Að nemendur geti áætlað og mælt horn og 

dregið ályktanir af mælingunum 

 Strendingar og 

píramídar  

 Eiginleikar tvívíðra 

mynda - ferningar með 

sérstök heiti 

Stika 2a 4.kafli Símat 



 
 

 

 
 

 

 

 Trapisa - samíðungur - 

tígull  

 Hornalínur 

 Þríhyrningar með 

sérstök heiti  

 Teikna ferhyrninga og 

þríhyrninga 

Vika 18 

17.  – 20. desember 

20.des Litlu jólin 

Jóladæmi 

 

 

 

 

   

Vika 19 

4. janúar 

3. jan starfsdagur 

Að nemendur get rannsakað og greint 

tvívíð og þrívíð form. 

 

Að nemendur geti áætlað og mælt horn og 

dregið ályktanir af mælingunum 

 Strendingar og 

píramídar  

 Eiginleikar tvívíðra 

mynda - ferningar með 

sérstök heiti 

 Trapisa - samíðungur - 

tígull  

 Hornalínur 

 Þríhyrningar með 

sérstök heiti  

Teikna ferhyrninga og 

þríhyrninga 

Stika 2a 4.kafli Símat 

Vika 20 

7. – 11. janúar 

 Upprifjun Stika 2a 4.kafli 

Æfingahefti 

Könnun 
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