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Námsgrein: Stærðfræði 6. bekkur 

Vikurstundir:  Kennari: Guðrún Ásta 
Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 

Markmið  
Kennsluhættir Verkefni/ 

Námsefni 
Mat á 

námsþætti/afurð 
26. ágúst – 

4. október 

Tölur 
• Getur leyst tölur upp að 100.000 niður í sætisgildi 

• Getur skráð tölur upp að 5.000.000 með bókstöfum eftir upplestri eða bókstöfum 

• Getur skráð tölur upp að 5.000.000 með bókstöfum. 

• Getur reiknað uppsett dæmi með samlagningu og frádrætti með tölum frá 0-100.000. 

• Getur námundað tölur að 10Þ, Þ, H, E, 1/10 og 1/100 hluta 

• Getur reiknað samlagningar- og frádráttardæmi með negatívum/neikvæðum tölum 
þegar útkoman er einnig neikvæð. 

• Getur haldið áfram með talnarunur 

• Þekkir frumtölur og eiginleika þeirra. 

• Getur fundið frumþætti samsettrar tölu. 

• Getur reiknað uppsett dæmi með margföldun og deilingu með tölum frá 0-1000. 

• Kynnist því að reikna uppsett margföldunardæmi þar sem hundrað er margfaldað með 
tug. 

• Í upphafi viku fá 
nemendur þau dæmi 
sem reikna á í 
vikunni. Nemendur 
vinna annað hvort 
einstaklingslega eða í 
pörum sem kennari 
velur.  

• Heimanám sem 
samanstendur af 
dæmum úr Stiku 2a 
æf.hefti 
 

• Stika 2a bls. 4-
34  

• Orða- og 
þrautadæmi frá 
kennara unnin 
heima og í skóla 

• Kaflapróf 20% 

• Virkni og vinnusemi 

 

7. - 18.okt Líkur 
• Kynnist einföldum líkindareikningi 

• Kynnist hugtökum eins og tilviljanir, óvissa og möguleiki 

• Geti sagt til um miklar eða litlar líkur 

• Geti skrá líkur sem brot á milli 0 og 1 

• Unnið í verkefnum frá 
kennara. 

• Hlutbundin vinna 

• Spil 

• Heimanám sem 
samanstendur af 
dæmum úr Stiku 2a 
æf.hefti 

• Stuðst við 
Stiku 2a bls. 
43-54 

• Samvinna 10% 

• Virkni og vinnusemi 

•  

21. október 

– 29. nóv 

Tugabrot 

• Skilur sætiskerfið og uppbyggingu þess frá 10Þ og niður í 1/1000 hluta. 

• Getur skráð gildi tölustafa frá 10Þ sæti og niður í 1/1000 hluta. 

• Getur raðað tölum með allt að 3 aukastöfum eftir stærð. 

• Getur tekið af og bætt tíundu- og hundraðshlutum við tölur allt að 10.000. 

• Getur margfaldað saman heila tölu og tugabrot. 

• Getur margfaldað tugabrot með einum aukastaf með 10, 100 og 1000 án vasareiknis. 

• Unnið í verkefnum 
frá kennarar í 
hverjum tíma. 

• Heimanám sem 
samanstendur af 
dæmum úr Stiku 2a 
æf.hefti  

• Stika 2a  
bls. 60 - 86 

• Kaflapróf 20%  

• Virkni og vinnusemi 

•  

2. - 17. des Rúmfræði 

• Kynnist því að byggja þrívíðform með hinum ýmsu verkfærum 

• Geti teiknað mynd eftir fyrirmælum um hvaða form eigi að koma fram 

• Unnið í 
hópum/pörum að 
verkefnum tímans 

• Heimanám sem 
samanstendur af 

• Verkefni frá 
kennara 

• Samvinna 

• Virkni og vinnusemi 
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dæmum úr Stiku 2a 
æf.hefti 

 
Niðurstöður úr einstökum þáttum námsmatsins eru birtar á Namfus.is undir flipanum Verkefnabók. 

Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 

 


