
Birt með fyrirvara um breytingar 
 

Foldaskóli 2019-2020  -  6. bekkur 
Námsáætlun – Stærðfræði 

 

 
Kennarar: Hafdís Ragnarsdóttir og Sylvía Guðrún Eggertsdóttir 
Nám og kennsla: 
Markmið kennslunnar er m.a. að nemendur nái tökum á og þjálfist í  hæfniviðmiðum  Aðalnámskrár (2013) og birtast hér fyrir neðan.  
Jafnframt er stefnt að því að nemendur beri ábyrgð á eigin námi, taki virkan þátt í umræðum, sýni uppbyggileg samskipti, virði náttúru og 
umhverfi og þjálfist í sjálfstæðum vinnubrögðum. Mikilvægt er að nemendur þrói með sér góða námsvitund og velji vaxandi hugafar í 
samskiptum og námi. 
 Ætlast er til að nemendur mæti tímanlega í kennslustund með öll gögn og  vinni þá heimavinnu sem lögð er fyrir hverju sinni. Mikilvægt er að 
nemendur virði vinnufrið og vandi vinnubrögð. 
Kennsluaðferðir:  Kennslan byggist m.a. á innlögn kennara, einstaklings- para eða hópavinnu. Áhersla lögð á jákvæðan og hjálpsaman 
námsfélaga, að hlusta, spyrja, vinna og að skilningur er mikilvægari en hraði. 
Námsefni: Stika 2a og 2b nemendabók og æfingahefti ásamt verkefnum frá kennurum. 
Námsmat: 
Í Mentor er hægt að fylgjast með framvindu námsins.  Nemendur fá að vita hvaða hæfniviðmið eru lögð til grundvallar í hverju verkefni/prófi. 
Kennari metur á faglegan hátt hæfni nemanda á hverju hæfniviðmiði fyrir sig og skráir í Mentor. Við lok skólaárs er gefið námsmat sem 
endurspeglar þá hæfni sem nemandi býr yfir. Nýjasta matið vegur þyngst en horft er til fyrra mats ef miklar sveiflur verða og ræður þá einföld 
sjóngreining kennara.  Hafa ber í huga að hæfniviðmið geta haft mismikið vægi.             
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Skólaárið 2019-2020 
Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur - viðfangsefni Námsmat 

 
Að geta spurt og svarað með stærðfræði 
 

• Leyst stærðfræðiþrautir 
umviðfangsefni sem gefa tækifæri til 
að beita innsæi, túlkun og 
eiginframsetningu byggða á fyrri 
reynslu og þekkingu 

 
Að kunna að fara með tungumál og 
verkfræði stærðfræðinnar 
 

• Túlkað og notað einföld 
stærðfræðitákn 

 
Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar 
 

• Unnið í samvinnu við aðra að lausnum 
stærðfræðiverkefna þar sem byggt er 
á ólíkum forsendum og hugmyndum 
nemenda 

 
 
 
 
 
 

 

 
Viðfangsefni fyrir áramót 
 
Tölur og reikningur, líkur, tugabrot og 
rúmfræði 
 
Til dæmis: 
Tugakerfið, námundun, hugarreikningur, 
samlagning og frádráttur, nekatífar tölur, 
talnarunur, frumtölur, margföldun, deiling,  
líkur í spilum og daglegu lífi, tugabrot, 
námundun og slumpreikningur, samlagning, 
frádráttur og marföldun tugabrota, 
vasareiknir, yfirborðsflatarmál, þrívíð form, 
strendingar, pýradídar, trapisa, samsíðungur, 
tígull, hornalínur, ferhyrningar og 
þríhyrningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Símat í hæfniviðmiðum allan veturinn. 
Mat í lok hvers kafla í námbókum. 
Einstaklings og hópaverkefni. 
Munnleg og/eða verkleg skil. 
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Tölur og reikningur 

• Notað tugakerfishátt og sýnt að hann 
skilur sætiskerfi 

• skráð hlutföll og brot á ólíka vegu og 
sýnt fram á að hann skilur sambandið 
milli almennra brota, tugabrota og 
prósenta 
 

• leyst viðfangsefni sprottin úr daglegu 
lífi og umhverfi, með hugarreikningi, 
vasareikni og skriflegum útreikningi 
 

• Notað almenn brot, tugabrot og 
prósentur við útreikninga á daglegum 
viðfangsefnum 

 
Algebra 

• Rannsakað og sett fram talnamynstur 
á skipulegan hátt og unnið með 
regluleika í rúmfræði, lýst mynstrum 
og venslum með tölum, myndum, og 
orðum á táknmáli algebrunnar 
 

• Notað bókstafi fyrir óþekktar stærðir í 
einföldum stæðum og jöfnum 

 
 
 

 
 
 
Viðfangsefni eftir áramót  
 
Mælingar, almenn brot, margföldun, deiling, 
hnitakerfi og hlutföll  
 
Til dæmis: 
Þyngd, rúmmál, samlagning, frádráttur og 
marföldun með almennum brotum, jafnstór 
brot, að stytta og lengja brot, talnarunur , 
prósentur, margar leiðir í marföldun og 
deilingu, fjarlægð, speglun og hreyfing í 
hnitakerfi, mælikvarðar, vegalengd og hraði. 
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Rúmfræði og mælingar 

• Rannsakað og greint tvívíð og þrívíð 
form, teiknað einfaldar  flatar- og 
þrívíddarmyndir, speglað, snúið og 
hliðrað flatarmyndum við rannsóknir 
á mynstrum sem þekja flötinn  

 

• Áætlað og mælt horn, þyngd, tíma og 
hitastig með viðeigandi mælikvarða 
og dregið  ályktanir af mælingum 
 

• Notað hnitakerfi til að tjá og leysa 
rúmfræðileg verkefni 
 

• tengt tölur og útreikninga við 
flatarmyndir og þrívíða hluti 

 
Tölfræði og líkindi 

• Sótt gögn í gagnabanka, lesið, útskýrt 
og túlkað gögn og upplýsingar sem 
gefnar eru í töflum og myndum 
 

• dregið ályktanir um líkur út frá eigin 
tilraunum og borið saman við 
fræðilegar líkur 

 

• Reiknað út líkur í einföldum tilvikum 
 

 


