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Nám og kennsla:  Stefnt er að því að nemandi geti unnið einn og í samvinnu við aðra. Með því  að rannsaka, greina, túlka, setja fram tilgátur 
og finna lausnir á viðfangsefnum. Þessi viðfangsefni tengjast samfélagi og umhverfi. Stefnt er að því með fjölbreyttum aðferðum geti 
nemendur  kynnt niðurstöður sínar, lesið og lagt mat á stærðfræðitexta. Þá þarf nemandi að getað tjáð sig um stærðfræði, útskýrt hugsun 
sína um hana fyrir öðrum, leitað lausna og sett stærðfræðileg viðfangsefni fram á fjölbreyttan hátt með því að beita m.a. skapandi hugsun. 
Nám í stærðfræði  byggir á færniþáttunum sem unnið er með jafnt og þétt. Nemendur takast á við fjölbreytt verkefni, ýmist einstaklings- 
para- eða hópaverkefni. Kenndar eru 5 stundir á viku. 
 
Námsefni: Stærðfræði Stika 3a og 3b, ljósrit með aukaverkefnum og efni af netinu. 
 
Námsmat:  Í Foldaskóla er leitast við að námsmat sé leiðbeinandi og nái utan um fjölbreytta hæfni nemenda. Unnið er út frá hæfniviðmiðum 
Aðalnámskrár grunnskóla (2011). Í náms- og kennsluáætlunum kemur fram hvaða hæfniviðmið liggja til grundvallar hverri námsgrein. Í 
Mentor er hægt að fylgjast með framvindu námsins.  Hæfniviðmið eru lögð til grundvallar 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. 
 

 
                      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 geri ætíð sitt besta.  
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Birt með fyrirvara um breytingar 
 

Haustönn  

Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur - viðfangsefni Námsmat 

 

 

● reiknað á hlutbundinn og óhlutbundinn 

hátt með ræðum tölum 

● nýtt sér samhengi og tengsl 

reikniaðgerðanna og notað  algengar 

reiknireglur, s.s. víxlreglu, tengireglu og 

dreifireglu 

● þekkir forgangsröð og aðgerða og notkun 

sviga 

● skráð hlutföll og brot á ólíka vegu  

 

 

● reiknað út líkur í einföldum tilvikum 

● sótt gögn í gagnabanka, lesið, útskýrt og 

túlkað gögn og upplýsingar sem gefnar 

eru í töflum og myndritum 

● þekki frumtölur og þætti talna 

 

 

 

 

 

● margföldun og deiling með tveimur 

tölum og tugabrotum 

● skráð hlutföll og brot á ólíka vegu  

 

 

 

 
Tölur og reikningur 

● tugakerfið 
● samlagning og frádráttur  
● negatívar tölur 
● reikningur -- svigar 
● tugabrot 
● námundun 
● samlagning og frádráttur með 

tugabrotum 
 
 
 
Tölfræði og líkur 

● tölfræðileg könnun 
● myndrit 
● tíðasta gildi,miðgildi, meðaltal 
● líkur 

 
 
 
 
 
Margföldun og deiling 

● hlutfallareikningur 
● frumtölur og samsettar tölur 
● margföldun og deiling tugabrota 
● svigar í reikningi 

 
 
 

 
Símat fer stöðugt fram og er í formi 
leiðsagnarmats. 
 
 
Stöðumat úr 1. kafla 
Leiðsagnarnám 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stöðumat úr 2. kafla 
Leiðsagnarnám 
 
 
 
 
 
 
 
Stöðumat úr 3. kafla 
Leiðsagnarnám 
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● notað hugtök og aðferðir rúmfræðinnar 

til að útskýra hversdagsleg og fræðileg 

fyrirbrigði 

● rannsakað og greint tvívíð og þrívið form, 

teiknað einfaldar flatar- og 

þrívíddarmyndir, speglað, snúið og 

hliðrað flatarmyndum við rannsóknir á 

mynstrum sem þekja flötinn 

● áætlað og mælt horn 

● valið og notað hentug verkfæri, þar með 

talin hlutbundingögn, reiknirit, talnalínu, 

vasareikna og tölvur, til rannsókna á 

stærðfræðilegum viðfangsefnum 

● notað óformlega framsetningu annars 

vegar og táknmál stærðfræðinnar hins 

vegar og sýnt að hann skilur innbyrðis 

tengsl  þeirra 

● túlkað og notað einföld stærðfræðitákn,  

þar með talið breytur og einfaldar 

formúlur, túlkað milli táknmáls og 

daglegs máls 

● sett sig inn í og tjáð sig bæði munnlega 

og skriflega, um ólíkar leiðir við lausnir 

stærðfræðiverkefna 

● unnið í samvinnu við aðra að lausnum 

stærðfræðiverkefna, þar sem byggt er á 

Rúmfræði 
● horn 
● hringur 
● rúmfræðiteikningar 
● marghyrningur 

                                                                 
 
 

 
Stöðumat úr 4. kafla 
Leiðsagnarnám 
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ólíkum forsendum og hugmyndum 

nemenda 

 

 

 

Vorönn  

Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur - viðfangsefni Námsmat 

 

 

● reiknað út tíma og hraða 

● tengt tölur og útreikninga við 

flatarmyndir og þrívíða hluti 

 

 

 

● skráð hlutföll og brot á ólíka vegu 

● notað almenn brot, tugabrot og 

prósentur við útreikninga á daglegum 

viðfangsefnum 

● skráð hlutföll og brot á ólíka vegu og sýnt 

fram á að hann skilur sambandið milli 

almennra brota, tugabrota og prósent 

 

 

 

 

 
Mælingar 

● lengdir og lengdarmælingar 
● ummál 
● flatarmál 
● yfirborðsflatarmál 

  
 
Almenn brot og prósent 

● almenn brot:  samlagning,frádráttur 
                                       margföldun,deiling 

● prósentureikningur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Símat fer stöðugt fram og er í formi 
leiðsagnarmats. 
 
Stöðumat úr 5. kafla 
Leiðsagnarnám 
 
 
 
 
 
Stöðumat úr 6. kafla 
Leiðsagnarnám 
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● rannsakað og sett fram talnamynstur á 

skipulegan hátt og unnið með regluleika í 

rúmfræði, lýst mynstrum og venslum 

með tölum, myndum, orðum og á 

táknmáli algebrunnar 

 
 

● notað bókstafi fyrir óþekktar stærðir í 

einföldum stæðum og jöfnum 

● valið og notað hentug verkfæri, þar með 

talin hlutbundingögn, reiknirit, talnalínu, 

vasareikna og tölvur, til rannsókna á 

stærðfræðilegum viðfangsefnum 

● notað óformlega framsetningu annars 

vegar og táknmál stærðfræðinnar hins 

vegar og sýnt að hann skilur innbyrðis 

tengsl  þeirra 

● túlkað og notað einföld stærðfræðitákn,  

þar með talið breytur og einfaldar 

formúlur, túlkað milli táknmáls og 

daglegs máls 

● sett sig inn í og tjáð sig bæði munnlega 

og skriflega, um ólíkar leiðir við lausnir 

stærðfræðiverkefna 

 

Reikningur 
● prósentureikningur 
● námundum 
● reikniaðgerðirnar fjórar 
● negatívar tölur 
● svigar í reikningi 

 
 
 
 
 
 
Mynstur og algebra 

● hliðrun  
● speglun   
● snúningur 
● talnamynstur og algebra 

 
 
 
 

 
Stöðumat úr 7. kafla 
Leiðsagnarnám 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stöðumat úr 8. kafla 
Leiðsagnarnám 
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