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KENNSLUÁÆTLUN SKÓLAÁRIÐ 2022 -2023 

 

Námsgrein: Stærðfræði 

Árgangur: 6. bekkur 

Tímar á viku: 6 

Kennarar: Hrönn Ásgeirsdóttir, Katrín Hallgrímsdóttir og Margrét Brynhildur Gunnarsdóttir  



Markmið- hvað ætlum við að læra?  

Stærðfræði - Að geta spurt og svarað með stærðfræði   

• Tjáð sig um stærðfræði, útskýrt hugsun sína í stærðfræði fyrir öðrum, leitað lausna 
með því að beita skapandi hugsun, ígrundun, óformlegri og einfaldri, formlegri 
röksemdarfærslu. 

• Geta skilið og unnið með einföld reiknilíkön, teikningar, og myndrit sem tengjast 
umhverfi hans og daglegu lífi. 

Stærðfræði - Að kunna að fara með tungumál og verkfæri stærðfræðinnar   

• Notað hugtök og táknmál stærðfræðinnar og hentug verkfæri, þar með talin 
hlutbundin gögn, reiknirit, talnalínu og vasareiknir. 

• Túlkað og notað einföld stærðfræðitákn og einfaldar formúlur.  

• Valið og notað hentug verkfæri, þar með talin hlutbundin gögn, reiknirit, talnalínu 
og vasa reikni á stærðfræðilegum viðfangsefnum. 

Stærðfræði - Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar   

• Unnið einn og í samvinnu við aðra að því að rannsaka, greina, túlka, setja fram 
tilgátur og finna lausnir á viðfangsefnum. 

• Tekið þátt í að þróa fjölbreyttar lausnaleiðir og nota skráningu með tölum, texta og 
teikningum. 

• Unnið í samvinnu við aðra að lausnum stærðfræðiverkefna. 
Stærðfræði - Tölur og reikningur   

• Skráð stærðir og hlutföll, nýtt sér samhengi og tengsl reikniaðgerðanna. 

• Reiknað á hlutbundinn og óhlutbundinn hátt með ræðum tölum. 

• Notað almenn brot, tugabrot og prósentur. 

• Notað tugakerfisrithátt. 

• Tekið þátt í að þróa hentugar aðferðir við reikning. 

• Skráð sambandið milli almennra brota, tugabrota og  prósenta. 

• Leyst viðfangsefni sem sprottin eru úr daglegu lífi og umhverfi, með hugarreikningi 
og vasareikni. 

Stærðfræði - Algebra   

• Rannsakað mynstur, notað bókstafi fyrir óþekktar stærðir og fundið lausnir á 
jöfnum með óformlegum aðferðum. 

• Fundið lausnir á jöfnum og ójöfnum með mismunandi aðferðum. 

• Rannsakað, lýst og sett fram talnamynstur á skipulegan hátt og unnið með 
regluleika í rúmfræði. 

• Notað bókstafi fyrir óþekktar stærðir í einföldum stæðum og jöfnum.   
Stærðfræði – Rúmfræði og mælingar   

• Nota undirstöðuhugtök rúmfræðinnar, 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. 

• Áætlað og mælt horn, þyngd, tíma og hitastig með viðeigandi mælikvarða. 

• Tengt tölur og útreikninga við flatarmyndir. 

• Notað hugtök og aðferðir rúmfræðinnar til að útskýra hversdagsleg fyrirbrigði. 

• Rannsakað og gert tilraunir í rúmfræði. 



 

Námsefni- hvaða bækur og gögn notum við? 

 

Kennsluaðferðir – hvernig vinnum við í kennslustundum? 

 

Námsmat – hvað og hvernig er nám og vinna metin? 

 

Kennari áskilur sér rétt til breytinga 

• Rannsakað og greint tvívíð og þrívið form, teiknað einfaldar flatar- og 
þrívíddarmyndir, speglað, snúið og hliðrað flatarmyndum.                          

• Notað hnitakerfið. 
Stærðfræði - Tölfræði og líkindi   

• Framkvæmt einfaldar tölfræðirannsóknir, unnið og lesið úr niðurstöðum sínum, 
sett upp í einföld myndrit, tekið þátt í umræðum um gögn og upplýsingar. 

• Lesið, útskýrt, túlkað gögn og upplýsingar sem gefnar eru í töflum og myndritum. 

• Safnað og unnið úr gögnum ásamt því að miðlað upplýsingum um þau. 

• Dregið ályktanir um líkur út frá eigin tilraunum. 

• Dregið einfaldar ályktanir út frá tölfræðirannsóknum.   

• Reiknað út einfaldar líkur. 

 
Stika 2a og 2b nemendabók og æfingahefti. 
Aukaefni 
 

 
Töflukennsla, umræður, kynningar, hópvinna, paravinna og einstaklingsvinna. 
 

Einstaklingsverkefni og próf (skrif- og munnleg). 
Virkni í tímum. 
 


