
 

Námsefni 
 
Stærðfræði vorönn 2020 
 
5.-6.bekkur WS 
 
3 tímar í töflu á viku og  
4 vikna lota í febrúar-mars. 
  
------------------------------------ 
Janúar: 

Heilar tölur: Tugakerfið, 
samlagning frádráttur, 
margföldun og deiling, 
reikningur, negatífar tölur, 
talnamynstur 

Almenn brot - upprifjun 

Febrúar: 

Stærðfræðilota 4 vikur 

Tugabrot: tíundu hlutar, 
hundraðshlutar, námundun og 
slumpreikningur, samlagning 
og frádráttur, margföldun og 
deiling með 10, 100 og 1000. 

Tölfræði: Súlurit, miðgildi og 
tíðasta gildi. 

Mars: 

Rúmfræði: Rúmfræðiform, 
speglun, hliðrun, snúningur, 
horn, mynstur. 

Mælingar: lengdir, ummál, 
flatarmál, mælingar, 
mælikvarði. 

Klukkan - upprifjun. 

Hæfniviðmið 

Að nemandi æfi sig í að setja brot og tugabrot á talnalínu.  

Að nemandi geti notað hnitakerfi til að tjá og leysa 
rúmfræðileg verkefni. 

Að nemandi geti rannsakað og greint tvívíð og þrívíð form, 
teiknað einfaldar flatar- og þrívíddarmyndir, speglað, snúið 
og hliðrað flatarmyndum við rannsóknir á mynstrum sem 
þekja flötinn, rannsakað og gert tilraunir í rúmfræði. 

Að nemandi geti leyst viðfangsefni sem sprottin eru úr 
daglegu lífi og umhverfi, með hugarreikningi, vasareikni, 
tölvuforritum og skriflegum útreikningum.  

Að nemandi geti leyst stærðfræðiþrautir um viðfangsefni 
sem gefa tækifæri til að beita innsæi, eigin túlkun og 
framsetningu, byggða á fyrri reynslu og þekkingu. 

Að nemandi geti túlkað og notað einföld stærðfræðitákn, 
þar með talið breytur og einfaldar formúlur, túlkað milli 
táknmáls og daglegs máls.  

Að nemandi geti notað ræðar tölur, raðað þeim og borið 
saman.  

Að nemandi geti notað rithátt tugakerfisins og sýnt að 
hann skilur sætiskerfi. 

Að nemandi geti notað bókstafi fyrir óþekktar stærðir í 
einföldum stæðum og jöfnum. 

Að nemandi geti áætlað og mælt horn, þyngd, tíma og 
hitastig með viðeigandi mælikvarða og dregið ályktanir af 
mælingunum sem hann framkvæmir í ýmsum verkefnum. 

Að nemandi geti safnað og unnið úr gögnum, miðlað 
upplýsingum um þau, m.a. með töflum og myndritum.  

Að nemandi geti gert einfaldar tölfræðirannsóknir og 
dregið einfaldar ályktanir af þeim.  

  



Apríl: 

Almenn brot: Hluti af heild, að 
reikna með almennum 
brotum, prósent og almenn 
brot. 

Margföldun og deiling. 

Mynstur: Mynsturraðir, 
myndtölur. 

Maí: 

Tölur og reikningur: 
Tugakerfið, námundun, 
hugarreikningur, 
reikniaðgerðirnar fjórar, 
frumtölur. 

Líkur: Tilraunir og mögulegar 
útkomur, líkur frá 0-1, líkur í 
daglegu lífi, líkur í spilum. 

Tugabrot: Margföldun 
tugabrota 

Reiknað með vasareikni. 

-------------------------------------- 
 

Efni 

Stika 1a 

Stika 1b 

Stika 2a  

Annað efni frá kennara 
 
 
 

Að nemandi eflist í að leysa stærðfræðigátur og 
hugarreikningsdæmi. 

Að nemandi geti spurt, tjáð sig munnlega og skriflega um 
spurningar og svör sem eru einkennandi fyrir 
stærðfræðina og hefur innsýn í hvers konar svara má 
vænta. 

Að nemandi geti sett sig inn í og tjáð sig, bæði munnlega 
og skriflega, um ólíkar leiðir við lausnir 
stærðfræðiverkefna. 

Að nemandi geti tekið þátt í að þróa fjölbreyttar 
lausnaleiðir, með því m.a. að nota skráningu með tölum, 
texta og teikningum.  

Að nemandi geti lesið einfaldan, fræðilegan texta og notað 
upplýsingar, þar sem stærðfræðihugtök koma fyrir. 

Að nemandi læri að stytta og lengja. Að leggja saman brot 
og draga frá með ólíkum nefnara, margfalda tvær 
brotatölur og deila auðveld brotadæmi. Að nemandi nýti 
hagnýt verkefni í þessu tilliti. 

Að nemandi geti margfaldað og deilt heilar tölur með 10, 
100 og 1000. 

Að nemandi læri margföldunartöflurnar sem deilingartöflur. 

------------------------------------------------- 

Námsmat 

 
Vinnumat kennara 
 
Þátttaka og áhugi/samvinna/frumkvæði/sköpun 
 
Skil á vinnubókum og verkefnum 
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