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Í Foldaskóla er leitast við að námsmat sé leiðbeinandi og nái utan um fjölbreytta hæfni nemenda. Unnið er út frá hæfniviðmiðum Aðalnámskrár 
grunnskóla (2011). Nemendur í 8. - 10. bekk fá árangur sinn metinn á bókstafakvarða sem endurspeglar þá vinnu sem þeir hafa unnið jafnt og þétt yfir 
skólaárið. Í náms- og kennsluáætlunum kemur fram hvaða hæfniviðmið liggja til grundvallar hverri námsgrein. Einkunn í stærðfræði samanstendur  
af mati á: samvinnu í verkefnum, hugtakaskilningi og  vinnubrögðum. Próf/verkefni eru í lok hverrar lotu þar sem metnar eru lausnaleiðir og útreikningar 
Í Mentor er hægt að fylgjast með framvindu námsins í verkefnabók nemenda. 

Ætlast er til að nemendur mæti tímanlega í kennslustund með öll gögn. Mikilvægt er að nemendur virði vinnufrið og geri ætíð sitt besta. 
Gangi ykkur vel 

 

 

Haustönn  
Rúmfræði og algebra – lota 1 (sept.) 

Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Viðfangsefni Námsmat 

• Mælt ummál, flöt og rými, reiknað stærð þeirra og 
útskýrt hvað felst í mælihugtakinu. 

➢ Rúmmál/yfirborðsflatarmál strendinga 
➢ Regla Pýþagórasar 
➢ Rúmmál/yfirborðsflatarmál 

- Píramída 
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• Teiknað skýringarmyndir og unnið með teikningar 
annarra út frá gefnum forsendum, rannsakað, lýst og 
metið samband milli hlutar og teikningar af honum. 

• Sett fram einföld rúmfræðileg rök og sannanir og 
túlkað táknmál algebru með rúmfræði. 

• Notað undirstöðuhugtök rúmfræðinnar þar með talin 
hugtök um stærðarhlutföll, innbyrðis afstöðu lína, færslur 
og fræðilega eiginleika tví- og þrívíðra forma. 

 

- Keilu 
- Kúlu 

 
➢ Jafna beinnar línu 
➢ Reikna hallatölu og skurðpunkt 

 

 
Lotupróf 1 

 

Tölur og talnafræði – lota 2 (sept. ) 

Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Viðfangsefni Námsmat 

• Notað rauntölur og greint samhengi milli talna í 
ólíkum talnamengjum. 

• Tjáð sig um stærðfræðileg efni munnlega, skriflega og 
myndrænt, af nákvæmni og túlkað framsetningu 
annarra á stærðfræðilegu efni. 

➢ Talnamengi og einkenni þeirra 
➢ Ræðar/óræðar tölur 
➢ Tugabrot/almenn brot 
➢ Lotubundin tugabrot 
➢ Veldareikningur og ritháttur 
➢ Frumtölur/frumþáttun 
➢ Fernings- og teningsrót 

 
 
Einstaklingsverkefni 

- Hugtakakort 

Líkindareikningur – lota 3 (okt. ) 

Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Viðfangsefni Námsmat 

• Undirbúið og flutt munnlegar kynningar og skrifað 
texta um eigin vinnu með stærðfræði, m.a. með því 
að nota upplýsingatækni. 

• Framkvæmt tilraunir þar sem líkur og tilviljun koma 
við sögu og túlkað niðurstöður sínar. 

• Notað tölfræðihugtök til að setja fram, lýsa, skýra og 
túlka gögn. 

• Skipulagt og framkvæmt einfaldar tölfræðikannanir 
og dregið ályktanir af þeim. 

➢ Líkur kannaðar, skráðar skipulega 
og niðurstöður túlkaðar 

➢ Einfaldar og endurteknar 
líkindatilraunir 

➢ Fræðilegar/tilrauna líkur 

 
Hópverkefni 
 
 
Lotupróf 3  

Algebra– lota 4 (okt. – nóv.) 
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Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Viðfangsefni Námsmat 

• Nýtt sér samhengi og tengsl reikniaðgerðanna og 
notað þá þekkingu við útreikninga og mat á þeim. 

• Reiknað með ræðum tölum, m.a. við lausnir á jöfnum 
og öðrum viðfangsefnum algebru. 

• Leyst jöfnur og einfaldarójöfnur, leyst saman jöfnur 
með fleiri en einni óþekktri stærð. 

➢ Veldareglur og reikningur 
➢ Almenn brot og veldi 
➢ Einfalda stæður/finna gildi þeirra 
➢ Þáttun 
➢ Margfalda upp úr svigum 
➢ Ferningsreglur 
➢ Leysa jöfnur og einfaldar ójöfnur 
➢ Leysa jöfnur með nefnara 
➢ Setja upp jöfnur 

 
Tímaverkefni 
 
 
 

Lotupróf 4 

Fjármálalæsi– lota 5 (des. – jan.) 

Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Viðfangsefni Námsmat 

• Tekist á við verkefni úr umhverfinu eða samfélaginu, 
þar sem þarf að afla upplýsinga og meta þær, finna 
lausnir, m.a. í tengslum við ábyrgð á eigin fjármálum, 
neyslu og þróun samfélagsins. 

➢ Uppruni og ráðstöfun verðmæta 
➢ Kostnaðaráætlun 
➢ Launaútreikningar 
➢ Eignir og lán 
➢ Sparnaður 

 
 

Verkefnamappa 

 

 
 


