
 

Haust 2018                                                                                                                                                     Stærðfræði – 1. bekkur 
 

Tímabil: 17. september – 14. desember 2018 

Kennari: Íris Hauksdóttir 
 

Markmið haustannar:  

Að nemandi:  

- sýni öðrum virðingu í samskiptum. 

- kunni skil á helstu grunnmerkjum í stærðfræði, + - > = < og geti notað hugtök eins og stærri en, minni en, jafnt og o.s.frv. 

- kunni skil á mynstum af helstu formum sem notuð eru og nefni þau réttum heitum. 

- geti notað hluti og talnagrindur til hjálpar við lausnaleit í samlagningu og frádrætti. 

- dragi rétt til tölustafa og kunni á grunnverkfærin. 

 

Kennsluaðferðir og námsgögn: Áhersla lögð á talningar, mynstur og æfingar í námsbókinni Sproti 1a og 1b auk annarra tilfallandi 

verkefna frá kennara tengdum áherslupunktum hverju sinni. 

 

Námsmat: Mat verður framkvæmt með tilliti til niðurstaðna úr mati hjá kennsluráðgjafa í október og stöðumati nemenda í nóv/des. 

 

Tímabil Tímar Námsefni Viðfangsefni Kennsluaðferð, 
vinnubrögð 

Annað 

      
27.8-
31.8 

     

3.9-      



7.9 
10.9-
14.9 

     

17.9-
21.9 

3 Sproti 1a og verkefni frá kennara Áhersla á tölur frá 1-10, 
talning og skrift 

Verkefni frá kennara, spil og 
leikir 

Samtelja frá 1-10, fram og til 
baka, byrja í miðri runu og 
halda áfram og afturábak. 

24.9-
28.9 

3 Sproti 1a og verkefni frá kennara Áhersla á tölur frá 1-10, 
talning og skrift 

Verkefni frá kennara, spil og 
leikir 

Samtelja frá 1-10, fram og til 
baka, byrja í miðri runu og 
halda áfram og afturábak. 

1.10-
5.10 

3 Sproti 1a, verkefni frá kennara og 
talningarþrautir 

Flokkun og talning Námsbók og verkefni frá 
kennara 

Spil þar sem vantar tölu inn í 
talnarunu og nemendur eiga að 
finna töluna 

8.10 -
12.10 

3 Sproti 1a, verkefni frá kennara og 
talningarþrautir 

Flokkun og talning Námsbók og verkefni frá 
kennara 

Stærðfræðimat 
framkvæmt af ráðgjafa 

15.10-
19.10 

3 Áhersla lögð á tuga- og 
einingaæfingar auk talningar 

Talning, tugar og einingar Verkefni úr vinnslu kennara  

22.10-
26.10 

3 Stærri en, minni en, mikið, lítið, jafnt 
og o.s.frv.                  > < = 

Stærðarhugtök og merki 
þeim tengd 

Námsbók og verkefni úr 
vinnslu kennara 

Stærðarleikir á skólalóð 

29.10-
2.11 

3 Stærri en, minni en, mikið, lítið, jafnt 
og o.s.frv.                  > < = 

Stærðarhugtök og merki 
þeim tengd 

Námsbók og verkefni úr 
vinnslu kennara 

Verkefni um 
stærðarhugtök 

5.11-
9.11 

3 Sproti 1a, verkefni frá kennara Áhersla á tölur frá 10-20, 
talning og skrift 

Námsbók og verkefni úr 
vinnslu kennara 

Stöðumat 

12.11-
16.11 

3 Sproti 1a, verkefni frá kennara Áhersla á tölur frá 10-20, 
talning og skrift 

Námsbók og verkefni úr 
vinnslu kennara 

Talningarþrautir 

19.11-
23.11 

3 Sproti 1a, verkefni frá kennara og 
talningarverkefni.  Samlagning 

Form og mynstur. 
Samlagning 

Samlagning – hverjir mynda 
saman töluna 10 

Formaleit 

26.11-
30.11 

3 Sproti 1a, verkefni frá kennara og 
talningarverkefni.  Samlagning 

Form og mynstur. 
Samlagning 

Samlagning – hverjir mynda 
saman töluna 10 

Útbúa í sameiningu klemmuspil 
þar sem mismunandi útgáfur 
samlagningar mynda töluna 10 

3.12-
7.12 

3 Sproti 1a, verkefni frá kennara og 
talningarverkefni. Frádráttur 

Form og mynstur. 
Frádráttur 

Frádráttur – haldið áfram 
að vinna með 10 vinina 

Talningarverkefni og     
‘10 vinir‘ þrautir 

10.12-
14.12 

3 Sproti 1a, verkefni frá kennara og 
talningarverkefni. Frádráttur 

Form og mynstur. 
Frádráttur 

Frádráttur – haldið áfram 
að vinna með 10 vinina 

Stöðumat 

Kennari áskilur sér rétt til að breyta áætlun ef til þess kemur 



 

Haust 2018                                                                                                                                                     Stærðfræði – 2. bekkur 
 

Tímabil: 17. september – 14. desember 2018 

Kennari: Íris Hauksdóttir 
 

Markmið haustannar:  

Að nemandi:  

- sýni öðrum virðingu í samskiptum. 

- kunni skil á helstu grunnmerkjum í stærðfræði, + - > = <  

- geti notað hluti og talnagrindur til hjálpar við lausnaleit í samlagningu og frádrætti. 

- dragi rétt til tölustafa og kunni á grunnverkfærin. 

- geti talið upp í 1000 og geti talið frá miðri runu og áfram (t.d. 25 og áfram). 

 

Kennsluaðferðir og námsgögn: Áhersla lögð á talningar, mynstur og æfingar í námsbókinni Sproti 2a og 2b auk annarra tilfallandi 

verkefna frá kennara tengdum áherslupunktum hverju sinni. 

 

Námsmat: Mat verður framkvæmt með tilliti til niðurstaðna úr stöðumati nemenda sem eru í nóv/des. 

 

Tímabil Tímar Námsefni Viðfangsefni Kennsluaðferð, 
vinnubrögð 

Annað 

      
27.8-
31.8 

     

3.9-      



7.9 
10.9-
14.9 

     

17.9-
21.9 

3 Sproti 2a og verkefni frá kennara Áhersla á tölur frá 100-200, 
talning og skrift 

Verkefni frá kennara, spil 
og leikir 

 

24.9-
28.9 

3 Sproti 2a og verkefni frá kennara Áhersla á tölur frá 100-200, 
talning og skrift 

Verkefni frá kennara, spil 
og leikir 

 

1.10-
5.10 

3 Sproti 2a, verkefni frá kennara og 
talningarþrautir 

Flokkun og talning Námsbók og verkefni frá 
kennara 

 

8.10 -
12.10 

3 Sproti 2a, verkefni frá kennara og 
talningarþrautir 

Flokkun og talning Námsbók og verkefni frá 
kennara 

Frádráttarverkefni 

15.10-
19.10 

3 Áhersla lögð á tuga- og 
einingaæfingar auk talningar 

Talning, tugar og einingar Verkefni úr vinnslu 
kennara 

Samlagningarverkefni 

22.10-
26.10 

3 Klukkan Heili tíminn, hálfi tíminn, 
korter, í og yfir 

Námsbók og verkefni úr 
vinnslu kennara 

Verkefni í að vinna með 
klukkuna – hvað er klukkan? 

29.10-
2.11 

3 Klukkan Heili tíminn, hálfi tíminn, 
korter, í og yfir 

Námsbók og verkefni úr 
vinnslu kennara 

Verkefni í að vinna með 
klukkuna – hvað er klukkan? 

5.11-
9.11 

3 Sproti 2a, verkefni frá kennara Áhersla á tölur frá 200-500, 
talning og skrift 

Námsbók og verkefni úr 
vinnslu kennara 

Verkefni frá kennara – finna 
hvaða tölu vantar í talnarunur 
(tölur í bókstöfum) 

12.11-
16.11 

3 Sproti 2a, verkefni frá kennara Áhersla á tölur frá 200-500, 
talning og skrift 

Námsbók og verkefni úr 
vinnslu kennara 

Stöðumat 

19.11-
23.11 

3 Sproti 2a, verkefni frá kennara og 
talningarverkefni.  

Form og mynstur.  Forma- og mynstursleit í 
skóla og á skólalóð.  

Formaleit 

26.11-
30.11 

3 Sproti 2a, verkefni frá kennara og 
talningarverkefni.  Samlagning 

Form og mynstur. 
Samlagning 

Samlagning  Verkefni frá kennara tengt 
áherslu vikunnar 

3.12-
7.12 

3 Sproti 2a, verkefni frá kennara og 
talningarverkefni. Frádráttur 

Form og mynstur. 
Frádráttur 

Frádráttur  Verkefni frá kennara tengt 
áherslu vikunnar 

10.12-
14.12 

3 Sproti 2a, verkefni frá kennara og 
talningarverkefni. Frádráttur 

Form og mynstur. 
Frádráttur 

Frádráttur  Stöðumat 

Kennari áskilur sér rétt til að breyta áætlun ef til þess kemur 

 



 

 

Haust 2018                                                                                                                                                     Stærðfræði – 3. bekkur 
 

Tímabil: 17. september – 14. desember 2018 

Kennari: Íris Hauksdóttir 

 

Markmið haustannar:  

Að nemandi:  

- sýni öðrum virðingu í samskiptum. 

- dragi rétt til tölustafa og kunni á grunnverkfærin. 

- geti talið upp í 1000 og geti talið frá miðri runu og áfram (t.d. 255 og áfram). 

- átti sig á sætisgildi hverrar tölu í 3 stafa tölu. 

- kunni á einfaldar athuganir, geti lagt fram könnun og unnið úr niðurstöðum hennar. 

- geri skil á grunnverkefnum í margfeldi og deilingu. 

 

Kennsluaðferðir og námsgögn: Áhersla lögð á samlagningu og frádrátt, og æfingar í námsbókinni Sproti 3a og 3b auk annarra 

tilfallandi verkefna frá kennara tengdum áherslupunktum hverju sinni. 

 
Námsmat: Mat verður framkvæmt með tilliti til niðurstaðna úr stöðumati nemenda sem eru í nóv/des. 

 

Tímabil Tímar Námsefni Viðfangsefni Kennsluaðferð, 
vinnubrögð 

Annað 

      



27.8-
31.8 

     

3.9- 
7.9 

     

10.9-
14.9 

     

17.9-
21.9 

3 Sproti 3a og verkefni frá kennara Áhersla á 500-1000, talning 
og skrift 

Verkefni frá kennara, spil 
og leikir 

 

24.9-
28.9 

3 Sproti 3a og verkefni frá kennara Áhersla á 500-1000  
talning og skrift 

Verkefni frá kennara, spil 
og leikir 

Kaflapróf á bls. 36 – 38 í 
Sprota 3a  

1.10-
5.10 

3 Sproti 3a, verkefni frá kennara og 
talningarþrautir 

Flokkun og talning Námsbók og verkefni frá 
kennara 

 

8.10 -
12.10 

3 Sproti 3a, verkefni frá kennara og 
talningarþrautir 

Flokkun og talning Námsbók og verkefni frá 
kennara 

Frádráttarverkefni 

15.10-
19.10 

3 Áhersla lögð á tuga- og 
einingaæfingar auk talningar 

Talning, tugar og einingar Verkefni úr vinnslu 
kennara 

Samlagningarverkefni 

22.10-
26.10 

3 Klukkan Heili tíminn, hálfi tíminn, 
korter, í og yfir 

Námsbók og verkefni úr 
vinnslu kennara 

Verkefni um klukkuna – 
hvað er klukkan? 

29.10-
2.11 

3 Klukkan Heili tíminn, hálfi tíminn, 
korter, í og yfir 

Námsbók og verkefni úr 
vinnslu kennara 

Verkefni um klukkuna – 
hvað er klukkan? 

5.11-
9.11 

3 Sproti 3a, verkefni frá kennara. 
Samlagning og frádráttur 

Form og mynstur. 
Samlagning og frádráttur 

Námsbók og verkefni úr 
vinnslu kennara 

Stöðumat 

12.11-
16.11 

3 Sproti 3a, verkefni frá kennara og 
margföldunartaflan 

Margfeldi talna Ítarefni frá kennara og 
verkefni upp úr því 

Hlusta á margföldunartöfluna – 
Skrifa töflur 1-3 og gera dæmi 
tengd þeim 

19.11-
23.11 

3 Sproti 3a, verkefni frá kennara og 
margföldunartaflan 

Margfeldi talna Ítarefni frá kennara og 
verkefni upp úr því 

Formaleit með 1.-3. 
Skrifa margföldunartöflur 4-6 og 
gera dæmi tengd þeim 

26.11-
30.11 

3 Sproti 3a, verkefni frá kennara og 
margföldunartaflan 

Margfeldi talna Ítarefni frá kennara og 
verkefni upp úr því 

Skrifa margföldunartöflur 7-10 og 
gera dæmi tengd þeim 

3.12-
7.12 

3 Sproti 3a, verkefni frá kennara og 
margföldunartaflan 

Margfeldi talna Ítarefni frá kennara og 
verkefni upp úr því 

Vinna með 
margföldunartöflurnar 



10.12-
14.12 

3 Sproti 3a, verkefni frá kennara og 
deiling 

Deiling Grunnstoðir fyrir 
deilingarvinnu 

Stöðumat 

Kennari áskilur sér rétt til að breyta áætlun ef til þess kemur 

 

 

 

Kennsluáætlun Stærðfræði  4. Bekkur                                                                                                                               Haust 2018 
 

Tímabil: 23. ágúst – 15. október  

Kennari: Guðrún Ásta Þrastardóttir 

Markmið haustannar: 

• geta skipt ákveðinni lengd í tvo eða fleiri hluta og rætt um það 

• geta gert sér grein fyrir að margföldun og deiling eru andhverfar aðgerðir 

• geta gert sér grein fyrir og unnið tengingu samlagningar og margföldunar 

• geta gert sér grein fyrir og unnið tengingu deilingar og frádráttar 

• geta rökrætt um einföld stærðfræðiverkefni og rökstutt niðurstöður og lausnaleiðir 

• þekkja og geta túlkað einföld reiknilíkön, talnalínur, teikningar og myndrit 

• þekkja hugtökin tvöfalt, þrefalt, fjórfalt o.s.frv 

• Þekkja verðgildi peninga og geta notað þá við kaup og sölu 

• geta leyst verkefni úr daglegu lífi með reikniaðgerðunum fjórum 

• þekkja einingu, tug, hundrað og þúsund 

• getur lesið og skrifað tölur upp í 9999 

• geta geymt í samlagningu 

• geta tekið til láns í frádrætti 

• þekkja negatívar tölur á talnalínu og geta reiknað með þeim 

• þekkir og getur nýtt sér margföldunartöfluna frá 1-10 

• geta námundað að tug, hundraði og þúsundi 

• þekkja tugabrot og geta skráð þau 



• þekkja teljara og nefnara 

• geta sýnt almennt brot myndrænt og skráð það með tölum 

• geta gert sér grein fyrir mismunandi stærð brota 

• geta fyllt inn í eyður sem notaðar eru til að tákna óþekktar stærðir í dæmum 

• þekkja rétt-, hvöss- og gleið horn 

• geta lesið á skífuklukku og tölvuúr 

• geta gert tímaútreikninga og tímaáætlanir 

• þekkja helstu mælieiningar og getur breytt á milli 

• geta fundið ummál 

• geta fundið flatarmál með mismunandi mælieiningum 

• þekkja formin kúla, keila, sívalningur og teningur 

• þekkja það að hringur er 360° 

• þekkja til hringfara sem hjálpargagn 

• gera rannsóknir, telja, flokka, skrá, lesa úr niðurstöðum og setja upp myndrit 

• geta lesið úr myndritum 
 

Kennsluaðferðir og námsgögn: 

Nemendur vinna ýmist einstaklingslega, í pörum eða hópum að fjölbreyttum verkefnum með það að leiðarljósi að nemendur nái ofangreindum markmiðum. 

Námsefni sem stuðst er við er Sproti 4A og Sproti 4B, fjölbreytt áþreifanleg námsgögn, gagnvirkt efni af vef (t.d. mms.is, code.org og multi.no) og  ýmis spil 

og leikir úr smiðju kennara. 

Námsmat:  

Símat á hæfni nemenda við að tileinka sér sett markmið. Auk þess sem kennari metur frammistöðu nemenda í tímum. 

Tímabil Tímar Námsefni Viðfangsefni Kennsluaðferð, 
vinnubrögð 

Annað 

20.8- 
24.8 

4 Sproti 4a nemendabók  Hnitakerfið  Leikir, spil, einstaklings og 
hópavinna.  

 

27.8- 
31.8 

4 Sproti 4a nemendabók  Hnitakerfið  Leikir, spil, einstaklings og 
hópavinna.  

 



3.9- 
7.9 

4 Sproti 4a nemendabók  Tölur stærri en 1000 og minni en 0. 
Námundun.  

Leikir, spil, einstaklings og 
hópavinna.  

 

10.9- 
14.9 

4 Sproti 4a nemendabók  Tölur stærri en 1000 og minni en 0. 
Námundun.  

Leikir, spil, einstaklings og 
hópavinna.  

 

17.9- 
21.9 

4 Sproti 4a nemendabók  Tölur stærri en 1000 og minni en 0. 
Námundun.  

Leikir, spil, einstaklings og 
hópavinna.  

 

24.9- 
28.9 

4 Sproti 4a nemendabók  Negatífar tölur Leikir, spil, einstaklings og 
hópavinna.  

 

1.10- 
5.10 

4 Sproti 4a nemendabók  Negatífar tölur, talnalínur  Leikir, spil, einstaklings og 
hópavinna.  

 

8.10 -
12.10 

4 Sproti 4a nemendabók  Samlagning, frádráttur, 
hugarreikningur, talanalína 

Leikir, spil, einstaklings og 
hópavinna.  

 

15.10-
19.10 

4 Sproti 4a nemendabók  Samlagning, frádráttur, 
hugarreikningur, talanalína 

Leikir, spil, einstaklings og 
hópavinna.  

 

22.10-
26.10 

4 Sproti 4a nemendabók  Samlagning, frádráttur, 
hugarreikningur, talanalína 

Leikir, spil, einstaklings og 
hópavinna.  

 

29.10-
2.11 

4 Sproti 4a nemendabók  Tími/klukka Leikir, spil, einstaklings og 
hópavinna.  

 

5.11- 
9.11 

4 Sproti 4a nemendabók  Tími/klukka Leikir, spil, einstaklings og 
hópavinna.  

 

12.11-
16.11 

4 Sproti 4a nemendabók  Margföldun/deiling Leikir, spil, einstaklings og 
hópavinna.  

 

19.11-
23.11 

4 Sproti 4a nemendabók, verkefni 
frá kennara 

Margföldun/deiling Leikir, spil, einstaklings og 
hópavinna.  

 

26.11-
30.11 

4 Sproti 4a nemendabók, verkefni 
frá kennara 

Margföldun/deiling Leikir, spil, einstaklings og 
hópavinna.  

 

3.12- 
7.12 

4 Sproti 4a nemendabók, verkefni 
frá kennara 

Margföldun/deiling Leikir, spil, einstaklings og 
hópavinna.  

 

10.12- 
14.12 

4 Sproti 4a nemendabók, verkefni 
frá kennara 

Margföldun/deiling Leikir, spil, einstaklings og 
hópavinna.  

 

 

 



 
Kennsluáætlun Stærðfræði  5. bekkur                                                                                                                          Haust 2018 

 

Tímabil: Haust 2018 

Kennari: Guðrún Ásta Þrastardóttir 

Markmið haustannar: 

• þekkir aðferðir við að útskýra úrlausnir dæma munnlega og skriflega og geti nýtt sér teikningar, myndrit og önnur tæki 

• þekkir mismunandi aðferðir við lausnir stærðfræðiþrauta 

• geti notað reiknivélar til að leggja saman, draga frá, margfalda og deila 

• þekki til vinnu með gráðuboga 

• þekki tengsl á milli orðadæma og uppsettra dæma 

• geti notað einföld stærðfræðitákn 

• geti notað talnalínu við úrlausn dæma 

• geti notfært sér andhverfar aðgerðir til að sannreyna svör 

• þekki til uppsetningar á dæmum í reikningsbók 

• þekki tugakerfið sem sætiskerfi og áttað sig á hvaða áhrif það hefur að flytja tölur á milli sæta 

• þekki náttúrulegar og neikvæðar tölur  

• geti lagt tveggja stafa tölu við þriggja stafa tölu 

• geti dregið tveggja stafa tölu frá þriggja stafa tölu 

• geti námundað 

• þekki margföldunartöflu frá 1 – 12 og geti nýtt sér hana 

• geti magfaldað og deilt tveggja stafa tölu með eins stafs tölu 

• geti deilt með 10 og 100 

• þekki rærðar tölur, getur raðað þeim eftir stærð og borið saman 

• geti fundið 1%, 10% og 50% af heilum hundruðum 

• geti sýnt hlutfall á myndrænan hátt 

• þekki tugabrot með tveimur og þremur aukastöfum 

• geti sett upp, lagt saman og dregið frá dæmi með tugabrotum 



• þekki til samhengisins á milli almennra brota, tugabrota og mynda og getur breytt á milli 

• þekki almenn hugtök úr rúmfræði, s.s. punkt, línu, horn, samsíða og hornréttar línur  

• þekki hugtökin gleitt horn, hvasst horn og rétt horn 

• geti fundið flatarmál með rúðuneti, og notfært sér reglur um flatarmál rétthyrninga og þríhyrnings 

• þekki talnalínu og fjarlægð milli punkta á henni 

• þekki að hringur er 360° 

• geti speglað, hliðrað og snúið 

• þekki og geti unnið með hnitakerfið 

• þekki hugtökin gagnasöfn, tíðni, meðaltal og miðgildi 

• geti notað tíðnitöflur, súlurit og línurit sem aðferðir til að setja fram töluleg gögn 

• geti metið líkur út frá gefnum forsendum 

• geti gert einfaldar tölfræðirannsóknir og sett upp í töflu 

 

Kennsluaðferðir og námsgögn: 

Nemendur vinna ýmist einstaklingslega, í pörum eða hópum að fjölbreyttum verkefnum með það að leiðarljósi að nemendur nái ofangreindum markmiðum. 

Námsefni sem stuðst er við er Stika 1A og Stika 1B, fjölbreytt áþreifanleg námsgögn, gagnvirkt efni af vef (t.d. mms.is, code.org og multi.no) og  ýmis spil og 

leikir úr smiðju kennara. 

Námsmat: 

Símat á hæfni nemenda við að tileinka sér sett markmið. Auk þess sem kennari metur frammistöðu nemenda í tímum.  

Stöðumat í desember. 

 

 

 

 



Tímabil Tímar Námsefni Viðfangsefni Kennsluaðferð, 
vinnubrögð 

Annað 

27.8- 
31.8 

4 Upprifjun á samlagningu og 
frádrætti 

Samlagning og frádráttur Einstaklings og hópavinna  

3.9- 
7.9 

4 Stika 1a bls. 14-22  Samlagning og frádráttur Einstaklings og hópavinna  

10.9- 
14.9 

4 Stika 1a bls. 23-27 Samlagning og frádráttur Einstaklings og hópavinna  

17.9- 
21.9 

4 Stika 1a bls. 27-29 Samlagning og frádráttur  Einstaklings og hópavinna  

24.9- 
28.9 

4 Stika 1a bls. 30-34 Margföldun og deiling Einstaklings og hópavinna  

1.10- 
5.10 

4 Stika 1a bls. 35-37 Margföldun og deiling Einstaklings og hópavinna  

8.10 -
12.10 

4 Stika 1a bls. 38-39 Deiling, margföldun, spil, upprifjun 
og aðrar æfingar.  
 

Verkefnablöð, Kahoot, 
hópavinna 

Upprifjun á margföldun og 
deilingu 

15.10-
19.10 

4 Stika 1a bls. 40 – 44 (könnun og 
æfingarsíða). Dæmi í æfingarhefti 
Stika1 (hver á sínum stað eftir 
niðurstöðum í könnun). Kafli 2 
Tölfræði (sl. dæmi 2.4) 

Könnun, æfingarsíða í Stiku 1, 
verkefni í æfingarhefti eftir að 
könnun lýkur.  
Kafli 2 Tölfræði.  

Einstaklings og hópavinna.  Könnun úr námsefni 15 
október,  
 
Ljúka áætlun vikunnar.  

22.10-
26.10 

4 Stika 1a bls. 50-56.  Töflureiknir, miðgildi og tíðasta gildi Einstaklings og hópavinna.  Ljúka áætlun vikunnar.  

29.10-
2.11 

4 Stika 1a bls. 57-60. Kafli 3 
Tugabrot bls 63 – 64.  

Upprifjun, könnun, æfingardæmi. 
Kafli 3 Tugabrot.  

Verkefnablöð, Kahoot, 
hópavinna 

Könnun úr námsefni 31. 
okt 
Ljúka áætlun vikunnar.  

5.11-9.11 4 Stika 1a bls. 65-70 (sl. dæmi 3.12, 
3.24, 3.26 b og d). 

Tugabrot: Tugabrot á talnalínu, 
hundraðshlutar, tíundu hlutar og 
hundraðshlutar, tölur og tölustafir 

Einstaklings og hópavinna.  Ljúka áætlun vikunnar.  

12.11-
16.11 

4 Stika 1a bls. 71-76 (sl. 3.33 b, 3.36 
d og e, 3.37 b, 3.39 b, 3.40 a, 
3.42, 3.46 c, 3.47 b) 

Tugabrot: Tölur og tölustafir, 
námundun og slumpreikningur, 
samlagning og frádráttur 

Einstaklings og hópavinna.  Ljúka áætlun vikunnar.  



19.11-
23.11 

4 Stika 1a bls. 77-82 (sl. 3.58 a, 3.59 
a, 3.60 a, 3.61 b, 3.62 b, 3.64 b, 
3.68 b, 3.70 a, 3.71 b, 3.75b).  

Tugabrot: samlagning og frádráttur. Einstaklings og hópavinna.  Ljúka áætlun vikunnar.  

26.11-
30.11 

4 Stika 1a bls. 83 – 87 (sl. 3.79, 
3.80, 3.82d, 3.86c) 

Tugabrot: samlagning og frádráttur, 
margföldun og deiling með 10. 
Upprifjun.  

Einstaklings og hópavinna.  Ljúka áætlun vikunnar.  

3.12-7.12 4 Upprifjun úr stiku 1a, 
verkefnanblöð og aðrar æfingar.  

Upprifjun og könnun  Einstaklings og hópavinna.  Könnun úr námsefni 

10.12-
14.12 

4 Stærðfræðispil Stærðfræðispil Hópavinna  

17.12-
21.12 

4 Jólaþema Jólaþema Jólaþema Jólaþema 

 

 

 

 

 

 

 
Kennsluáætlun Stærðfræð  6. bekkur                                                                                                                          Haust 2018 

 

Tímabil: Haust 2018 

Kennari: Guðrún Ásta Þrastardóttir 

Markmið haustannar: 

• notar aðferðir við að útskýra úrlausnir dæma munnlega og skriflega og geti nýtt sér teikningar, myndrit og önnur tæki 

• getur safnað upplýsingum, flokkað þær og sett upp í töflur og gröf 



• notar mismunandi aðferðir við lausnir stærðfræðiþrauta 

• notar reiknivélar og önnur hjálpargögn við úrlausn verkefna 

• notar gráðuboga við úrlausn verkefna 

• getur unnið með tengslin á milli orðadæma og uppsettra dæma 

• geti samið stærðfræðisögu út frá táknmáli stærðfræðinnar 

• geti búið til reglur um tölur þar sem er t.d. tvöfaldað, helmingað, lagt við eða dregið frá 

• geti reiknað í huganum þegar það hentar 

• noti uppsetningu á dæmum í reikningsbók við úrlausn verkefna 

• geti kynnt stærðfræðivinnu sína 

• geti unnið með öðrum að lausn stærðfræðiverkefna 

• geti unnið með stærðfræði úr umhverfinu 

• þekki til frumtalna (prímtalna) 

• þekki til þess að víxla má tölum í samlagningu og margföldun en ekki í frádrætti og deilingu 

• þekki hvað margföldun og deiling með 10 og 100 jafngildir mörgum færslum í tugakerfinu 

• viti að þó maður deili með heilli tölu í heila þá fær maður ekki endilega heila tölu út 

• geti lagt saman stórar tölur 

• geti notað ýmis hjálpartæki s.s. reiknivél, tölvuforrit, útreikninga til að leysa verkefni úr daglegu lífi 

• geti notað bókstafi sem staðgengil talna og fundið gildi þeirra 

• þekki og geta notað hugtakið hlutfall 

• geti breytt tugabrotum með tveimur aukastöfum í almenn brot 

• geti skráð brot sem tugabrot, almennt brot og prósentur 

• geti breytt tugabrotum í almenn brot og öfugt 

• þekki jafngild brot 

• geti raðað tugabrotum og almennum brotum eftir stærð 

• geti lagt saman, fundið mismun og margfaldað með tugabrotum 

• þekki rétthyrninga, jafnhliða og jafnarma þríhyrninga, og ferhyrninga 

• noti gráðuboga til að teikna og mæla horn 

• hafi tileinkað sér reglur um flatarmál rétthyrnings og þríhyrnings og geti beitt þeim 

• þekki hornasummu þríhyrnings 

• geti teiknað þríhyrning út frá gefnum stærðum 



• geti sett upplýsingar í súlurit, töflur og línurit 

• geti notað upplýsingar úr töflum við útreikninga 

 

Kennsluaðferðir og námsgögn: 

Nemendur vinna ýmist einstaklingslega, í pörum eða hópum að fjölbreyttum verkefnum með það að leiðarljósi að nemendur nái ofangreindum markmiðum. 

Námsefni sem stuðst er við er Stika 2A og 2B, fjölbreytt áþreifanleg námsgögn, gagnvirkt efni af vef (t.d. mms.is, code.org og multi.no) og  ýmis spil og leikir 

úr smiðju kennara. 

Námsmat: 

Símat á hæfni nemenda við að tileinka sér sett markmið. Auk þess sem kennari metur frammistöðu nemenda í tímum. 

Stöðumat í desember.  

 

Tímabil Tímar Námsefni Viðfangsefni Kennsluaðferð, 
vinnubrögð 

Annað 

27.8- 
31.8 

 Upprifjun Upprifjun Einstaklings og hópavinna  

3.9- 
7.9 

 Upprifjun Upprifjun Einstaklings og hópavinna  

10.9- 
14.9 

 Stika 2a bls. 5-14 Tölur og reikningur  Einstaklings og hópavinna  

17.9- 
21.9 

 Stika 2a bls. 15-21 Samlagning, frádráttur, negatívar 
tölur 

Einstaklings og hópavinna  

24.9- 
28.9 

 Stika 2a bls. 22-25 Talnarunur, verkefni frá kennara Einstaklings og hópavinna  

1.10- 
5.10 

 Stika 2a bls. 26 - 33 Margföldun  Einstaklings og hópavinna  

8.10 -
12.10 

4 Stika 2a bls. 34-35.  
Stika 2a æfingarhefti, aukadæmi 

Deiling, margföldun, spil, upprifjun 
og aðrar æfingar 

Verkefnablöð, Kahoot, 
hópavinna, æfingarhefti 

Upprifjun á margföldun og 
deilingu 



 

15.10-
19.10 

4 Stika 2a bls.  38-40 dæmi á 
æfingarsíðum Stika2a (hver á 
sínum stað eftir niðurstöðum í 
könnun). Kafli 2 Líkur bls. 43-46. 
(sl. dæmi 2.8) 

Könnun. Æfingarsíða í Stiku 2a. Kafli 
2 Líkur: Tilraunir og mögulegar 
útkomur.  
 

Einstaklings og hópavinna.  Könnun úr námsefni 15. 
Október 
Ljúka áætlun vikunnar 

22.10-
26.10 

4 Stika 2a bls. bls. 47 – 52 (sl dæmi 
2.21, 2.22).  

Líkur: Líkur frá 0 til 1, líkur í spilum.   Ljúka áætlun vikunnar 

29.10-
2.11 

4 Stika 2a bls. 54-55. Æfingar í 
æfingarhefti Stika2a.  

Líkur: Líkur í daglegu lífi. Upprifjun.   Ljúka áætlun vikunnar 

5.11- 
9.11 

4 Stika 2a bls. 57-58 æfingarsíða. 
Kafli 3 Tugabrot bls. 61-63. (sl 
dæmi 3.5, 3.6, 3.10 a).  

Könnun. Æfingarsíður í Stiku 2a. 
Kafli 3 Tugabrot: Tugabrot á 
talnalínu – tíundu hlutar og 
hundraðshlutar.  

 Könnun úr námsefni.  
Ljúka áætlun vikunnar 

12.11-
16.11 

4 Stika 2a bls. 64 -69 (sl. dæmum 
3.36 c, 3.37 c, 3.38 c, 3.43).  

Tugabrot: Þúsundustuhlutar, 
talnamynstur og tugabrot 

 Ljúka áætlun vikunnar 

19.11-
23.11 

4 Stika 2a bls. 70 -76 (sl. dæmum 
3.46 b og e, 3.47 a og b, 3.48 c, 
3.49 b, 3.50 a, 3.51 b, c og e, 3.52 
a og d, 3.54 c, 3.55, 3.56 a,c og h, 
3.57 b og d, 3.58 d og f, 3.63 c og 
d, 3.65, 3.67 c og d 3.68 c og d, 3. 
72 d og e, 3.73 d.  

Tugabrot: Tölur og tölustafir, 
námundun og slumpreikningur, 
samlagning og frádráttur,  

 Ljúka áætlun vikunnar 

26.11-
30.11 

4 Stika 2a bls. 77 – 82 (sl. dæmum 
3.75 d, 3.76 d, 3,79 d, 3.80 d, 3.82 
c og d, 3.83 b, 3.84 c, 3.89, 3.91 d, 
e og f, 3.93) 

Tugabrot: Samlagning og frádráttur, 
margföldun tugabrota. 

 Ljúka áætlun vikunnar 

3.12- 
7.12 

4 Stika 2a bls. 83 – 87 (sl. 3.103 b og 
e).  

Tugabrot: Slumpreikningur, 
vasareiknir, margföldun með 10, 
100 og 1000 

 Ljúka áætlun vikunnar 

10.12-
14.12 

4 Stærðfræðispil og Stöðumat Stöðumat úr námsefni 
Stærðfræðispil 

Stærðfræðispil  Stöðumat úr námsefni 
Ljúka áætlun vikunnar 



17.12-
21.12 

4 Jólaþema Jólaþema Jólaþema Jólaþema 

 

 

 

 

 

 

 

 


