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Inngangur 
 

Í lögum nr. 91 um grunnskóla frá 12. júní 2008 stendur að í hverjum skóla skuli gefa út skólanámskrá 

og starfsáætlun. Skólanámskrá er nánari útfærsla á aðalnámskrá grunnskóla um markmið, inntak náms 

og námsmat, starfshætti, mat á árangri og gæðum skólastarfs. Skólanámskrá tekur mið af sérstöðu 

grunnskóla og aðstæðum og skal endurskoða reglulega. Skólanámskrá Hraunvallaskóla er lögð fram til 

samþykktar af skólaráði Hraunvallaskóla og Fræðsluráði Hafnarfjarðar.  

Skólanámskrá samanstendur af tíu bekkjarnámskrám í heildstæðum grunnskóla. Þetta plagg er ein 

bekkjarnámskrá og skiptist í inngang (saga skóla) og þrjá meginhluta auk viðauka. I. hluti kynnir 

menntastefnu skólans sem hefur að geyma þær helstu atriði sem skólinn leggur áherslu á í framkvæmd 

skólastarfsins  II. hluti kynnir skipulag og sameiginlega þætti í starfsemi viðkomandi bekks/árgangs. III. 

hluti er kynning á námssviðum og námsgreinum sem eru hluti náms og kennslu í viðkomandi bekk. 

Viðauki er loks með upplýsingar og viðmið um gerð skólanámskrárinnar og kynnir uppbyggingu hennar. 

Viðaukinn er sameiginlegur fyrir alla grunnskóla bæjarins. Framsetning skólanámskrár er á þann hátt að 

fyrsti hluti er eitt skjal, annar og þriðji hluti eitt skjal og viðauki er eitt skjal.   

Hafa ber í huga að starf í grunnskólum tekur alltaf einhverjum breytingum frá ári til árs og því er 

nauðsynlegt að endurskoða skólanámskrána á hverju ári svo alltaf megi þar finna nýjustu upplýsingar 

um skólastarfið. Það skiptir einnig miklu máli að allir þeir sem koma að starfinu í skólanum, nemendur, 

foreldrar og starfsmenn kynni sér vel inntak hennar og séu því vel kunnugir. Allar ábendingar um það 

sem betur má fara í starfi skólans eru vel þegnar. Skólanámskrá Hraunvallaskóla er aðgengileg á 

heimasíðu skólans. 
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II. Skólastarf 8. bekkjar 
 

Hlutverk þessa kafla er að kynna fyrir skólasamfélaginu megináherslur í starfsemi bekkjar svo það sé 

upplýst um framkvæmd skólastarfs í bekknum/árganginum. Það er m.a. gert til að foreldrar geti verið 

virkir þátttakendur í námi barna sinna á grundvelli uppeldisréttar síns. Um leið kynna kennarar 

fagmennsku skólastarfsins til að sýna fram á faglegt inntak og samhengi milli bekkja/árganga um þau 

gæði sem stefnt er að í skólastarfinu. Námi í unglingadeild Hraunvallaskóla er skipt niður í 6 þrep, en 

hvert þrep samsvarar einni önn að umfangi.  

Nám í unglingadeild er einstaklingsmiðað og reynt er að mæta hverjum og einum nemenda á hans 

forsendum.  Kennsla fer fram á fagsvæðum/fagstofum og fara nemendur á milli svæða/stofa í 

umsjónarhópunum sínum.  

Viðhafðar eru fjölbreyttar kennsluaðferðir til að mæta þörfum flestra nemenda og er ýmist unnið 

einstaklingslega eða í hópum, í gegnum leiki, umræður, ritun, á rafrænu formi o.s.frv. 

Kennarar hafa gert áætlun í hverju fagi fyrir sig og vinna nemendur eftir þeim. Þar hefur námsefni 

vetrarins verið skipt niður á vikurnar og námsmat dagsett. Kennarar skrá heimanám, ástundun og 

námsmat  í Mentor en samskipti kennara og nemenda fer að mestu leyti fram í gegnum Google 

classroom í Ipadinum, einnig eru nemendur hvattir til að nýta sér dagbækur. Ef nemendur ljúka ekki 

áætlun vikunnar taka þeir námsefnið með sér heim og ljúka því þar. 

Í unglingadeld er námsver sem er ætlað þeim sem þurfa sérstakan stuðning í námi. Einnig fá nemendur 

sérkennslu í stærðfræði og íslensku þar sem við á. 

Nemendum í unglingadeild er boðið upp á fjölbreytt val þar sem allir geta fundið eitthvað við sitt hæfi. 

Nemendur velja sér valgreinar þannig að heildartímafjöldi verði eigi minni en 37 kennslustundir á viku. 

Valinu er skipt niður í þriggja annakerfi og því eru flestir nemendur í 1 – 2 valnámskeiðum á viku. 

Nemendum stendur til boða að fá val utan skóla metið í staðin fyrir val innan skólans. Nemandi þarf 

að sýna fram á að hann stundi íþrótt, tómstund eða vinnu með skóla að lágmarki 2 klst og 40 mín. á 

viku, ef tímafjöldi er minni þá skal nemandi velja sér eitt valfag innan skólans allar þrjú valtímabilin. 

Fylla þarf út sérstakt eyðublað með undirskrift foreldris/forráðamanns og 

þjálfara/kennara/vinnuveitanda ef meta á val utan skóla. 

Kaflanum er skipt í eftirfarandi hluta: 

1. Samantekt kennslu árgangs  

2. Áherslur grunnþátta menntunar  

3. Kennsluaðstæður, kennsluáætlanir og kennslugögn í árganginum  

4. Foreldrasamstarf og upplýsingagjöf í árganginum  

5. Námsmat og vitnisburðarkerfi árgangs  
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II.1. Samantekt kennslu í 8. bekk 
Kennslutímar á viku skiptast í eftirfarandi námsgreinar. 

Námssvið Námsgreinar Tímafjöldi í 

skóla á viku  

1. Íslenska 1.1. Talað mál, hlustun og áhorf 

1.2. Lestur og bókmenntir 

1.3. Ritun 

1.4. Málfræði 

0,5 

2,5 

1 

2 

2. Erlend tungumál 2.1. Enska 

2.2. Danska og önnur Norðurlandamál 

4  

3 

3. List- og verkgreinar A Listgreinar: 

3.1. Sviðslistir (dans og leiklist) 

3.2.  Sjónlistir (myndmennt) 

3.3. Tónmennt 

B Verkgreinar: 

3.4. Heimilisfræði 

3.5. Hönnun og smíði 

3.6. Textílmennt 

3.7 Tilraunir 

1,5 

1 

1 

1 

1,5 

1 

1 

1 

4. Náttúrugreinar 4.1. Eðlis- og efnavísindi 

4.2. Jarð- og störnufræði 

4.3. Lífvísindi 

4.4. Umhverfismennt 

x 

x 

3 

x 

5. Skólaíþróttir 5.1. Íþróttir 

5.2. Sund 

2  

1  

6. Samfélagsgreinar 6.1. Heimspeki, siðfræði og trúarbragðafræði 

6.2. Jafnrétti og lífsleikni 

6.3. Landafræði, saga, sam-/þjóðfélagsfræði 

0,5 

0,5 

2 

7. Stærðfræði 7.1. Tjáning, tungumál, verkfæri, vinnubrögð og beiting 

stærðfræðinnar  

7.2. Tölur, reikningur og algebra 

7.3. Rúmfræði, mælingar, tölfræði og líkindi  

2 

 

2 

2 

8. Upplýsinga- og 

tæknimennt 

8.1. Miðlamennt og skólasafnsfræði 

8.2. Tölvunotkun og upplýsinga- og samskiptatækni 

x 

9. Val 

 

9. Valgreinar 

9.1 Stundin 

4,5 

1,5 

Alls  37 

 

 

 

 

 

II.2. Áherslur grunnþátta menntunar í 8. bekk 
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Í þessum árgangi eru áherslur sex grunnþátta menntunar eftirfarandi í samræmi við stefnu skólans og 

samhæfir áherslum skólans um forvarnir. 

 

Áherslur grunnþátta menntunar í árgangi eru sett fram í markmiðum 

Grunnþáttur 

menntunar 

Áhersluatriði 

HEILBRIGÐI OG 

VELFERÐ: 

 

Það er unnið með heilbrigði og velferð í árganginum út frá stefnu skólans þar 

sem áherslur grunnþáttarins eru útfærðar í eftirfarandi markmið: 

 

 Að gera nemendur meðvitaða um jákvæða sjálfsmynd og andlega 

vellíðan. 

 Að nemendur kynnist grunnatriðum næringarfræði og hollustu 

matvæla. 

 Að nemendur fræðist um mikilvægi þess að temja sér hollt 

mataræði. 

 Að nemendur fái hvatningu og tækifæri til að stunda hreyfingu og 

útiveru. 

 Að nemendur fái fræðslu um hin þrjú gildi skólans; vináttu, 

samvinnu og ábyrgð, með umræðum og verkefnum. 

 Að nemendur fái tækifæri til að efla vináttutengsl, t.d. í hópefli í 

vinaviku þar sem unnið er markvisst með vináttu. 

 Að nemendur fái tækifæri til að tjá líðan sína. 

 Að nemendur hafi möguleika á fjölbreyttu vinnuumhverfi. 

 Að nemendur færðist um heilbrigði. 

 Að nemendur þjálfist í félagsfærni. 

 Að nemendur séu meðvitaðir um mikilvægi góðrar hreyfingar, 

hvíldar, næringar og góðrar tannheilsu. 

 Að nemendur fræðist um forvarnir. 

 Að nemendur fái reglulega tækifæri til þess að ræða við sinn  

umsjónarkennara um gengi og líðan í skólanum. 

 

JAFNRÉTTI: 

 

Það er unnið með jafnrétti í árganginum út frá stefnu skólans þar sem áherslur 

grunnþáttarins eru útfærðar í eftirfarandi markmið: 

 

 Að allir nemendur fái jöfn tækifæri til náms 

 Að komið sé til móts við mismunandi þarfir nemenda, t.d. með 

námsefni við hæfi og fjölbreyttum kennslu- og námsmatsaðferðum. 

 Að nemendur læir að bera viðringu fyrir fjölbreytileika í menningu, 

siðum og trúarbrögðum. 

 Að nemendur læri mismunandi vinnuaðferðir, einir, í pörum eða hóp. 

 Að nemendur læri að vinna með öllum. 

 Að allir hafi jafnan rétt til að tjá sig og segja sína skoðun. 

 

LÝÐRÆÐI OG 

MANNRÉTTINDI: 

 

Það er unnið með lýðræði og mannréttindi í árganginum þar sem áherslur 

grunnþáttarins eru útfærðar í eftirfarandi markmið: 
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 Að nemendur læri að bera virðingu fyrir ólíkum skoðunum, þjóðernir, 

trúðarbrögðum og tungumálum. 

 Að nemendur temji sér að bera virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og 

umhverfi sínu. 

 Að allir nemendur hafi jafnan rétt innan hópsins. 

 Að nemendur fái þjálfun í lýðræðislegri ákvarðanatöku, t.d. með 

kosningum um ýmis málefni og lýðræðisþingi nemenda. 

 Að nemendur læri að taka ábyrgð á eigin námi. 

 Að nemendur séu meðvitaðir um mikilægi mannréttinda. 

 Að nemendur velji sér viðfangsefni eftir áhugasviðum í sumum 

verkefnum. 

 Að nemendur semji bekkjarreglur og skrifi undir samning. 

 Að nemendur þekki eineltisáætlun skólans. 

 Að nemendur öðlist færni í tjáskiptum og rökræðu. 

 Að nemendur fræðist um mikilvægi þess að bera virðingu fyrir 

umhverfi sínu og leggi sitt af mörkum til að bæta það. 

 Að nemendur upplifi samvinnu milli skóla, heimilis og 

grenndarsamfélagsins. 

 Að nemendur taki þátt í að stýra og móta félagsstarf í skólanum í 

samvinnu við félagsmiðsstöð og skóla. 

 Að nemendur kjósi sér fulltrúa í nemendaráð. 

 Að nemendur fái frelsi og ábyrgð til að sinna þeim verkefnum sem 

fyrir fyrir liggja hverju sinni, sbr. sætaval, hópavinna o.fl. 

 

LÆSI: 

 

Það er unnið með læsi í árganginum út frá stefnu skólans þar sem áherslur 

grunnþáttarins eru útfærðar í eftirfarandi markmið: 

 

 Að nemendur kynnist  bóklegu læsi á fjölbreyttan hátt t.d. með 

gagnvirkum lestri, hlustun, samlestri, yndislestri, heimalestri, 

hljóðlestri, sögugerð og framsögn 

 Að nemendur vinni markvisst með orðaforða, merkingu orða og 

notkun þeirra 

 Að nemendur  vinni með texta á fjölbreyttan hátt í öllum greinum  

 Að nemendur þjálfist í að lesa í umhverfi sitt, setja sig í spor 

annarra og hvenær er við hæfi að nota viss orð og raddblæ 

 Að nemendur læri að nýta sér mismunandi miðla  

 

SJÁLFBÆRNI: 

 

Það er unnið með sjálfbærni í árganginum út frá stefnu skólans þar sem 

áherslur grunnþáttarins eru útfærðar í eftirfarandi markmið: 

 

 Að nemendur kynnist loftslagsbreytingum og hvaða áhrif mengun 

hefur á jörðina. 

 Að nemendur flokki pappír. 

 Að árgangar skiptist á að halda skólalóðinni h reinni. 

 Að nemendur læri að virða og þekkja náttúruna. 
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Grunnþáttur 

menntunar 

Áhersluatriði 

SKÖPUN: 

 

Það er unnið með sköpun í árganginum út frá stefnu skólans þar sem áherslur 

grunnþáttarins eru útfærðar í eftirfarandi markmið: 

 

 Notast er við misjafnar kennsluaðferðir eins og þankahríð, 

sögugerð, kynningar, myndasýningar ofl. og í sköpun er leitast við að 

nemandinn;  

 fái uppbyggjandi gagnrýni frá ýmsum aðilum á eigin texta og vinni 

úr henni  

 fái ríkuleg tækifæri til að leika sér með tungumálið á fjölbreyttan 

hátt  

 öðlist trú á eigin málkunnáttu og málhæfni  

 fái tíma til að vinna með sínar sterku hliðar og sitt áhugasvið.  

 þekki hvað átt er við með hlutföllum milli stærða og geta skýrt 

hlutföll með tilvísun til lengda strika, flatarmála svæða eða á annan 

myndrænan eða áþreifanlegan hátt  

 Áhersla er lögð á misjafnar námsmatsaðferðir eins og hópavinnu, 

ritun, skapandi kynningar, einstaklingsvinnu, vinnumöppur og 

nemendur fái að skila verkefnum á skapandi hátt og fái að nota 

hæfileika sína við skil verkefna s.s. tónlist, myndlist, tölvuvinnu o.fl. og 

sem dæmi um sköpunarmarkmið þá er leitast við að nemandinn;  

 geti virkjað ímyndunaraflið og samið eigin texta, t.d. sögu eða ljóð 

kunni nokkur skil á hvernig skrifað er í mismunandi tilgangi og kunni 

að haga orðum sínum í samræmi við aðstæður, t.d. í formlegri 

fyrirspurn eða persónulegu bréfi  

 geti hugleitt og tjáð hver hann er í augum sjálfs sín og annarra, 

útskýrt hvernig sjálfsmynd hans mótast af umhverfi og búsetu, 

stjórnmálum, félagslegur aðstæðum, sögu og menningu, trúar og 

lífsviðhorfum.  

 Valið vinnur mikið með sköpun og má þar nefna matreiðslu, 

teikning, smíði, ofl. Í valinu fá nemendur að velja samkvæmt sínu 

áhugasviði og eru fögin byggð upp m.t.t. nemenda svo að 

sköpunarkraftur, innisæi, forvitni og frumleiki nemenda fái að njóta sín.  
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II.3. Kennsluaðstæður, kennsluáætlanir og kennslugögn 

 

i. Kennsluaðstæður 

Kennt er á opnum fagsvæðum og í lokuðum fagstofum með möguleika á opnun á milli eða í tengingu 

við gang, nemendur mæta með sín gögn í hvert fag fyrir sig.  

 

ii. Kennsluáætlanir 

Nemendur fá ítarlega kennsluáætlun í hverju fagi. Þar koma fram áherslur námsefnis hverju sinni og 

nemendur sjá hverju þau eiga að vinna að í hverri viku. Í kennsluáætlun koma einnig fram mikilvægar 

dagsetningar á verkefnaskilum, ásamt upplýsingum um fyrirkomulag námsmats. 

 

iii. Náms- og kennslugögn 

 

Námsbækur og 

almenn 

kennslugögn 

skóla: 

 

 Allar nauðsynlegar náms- og kennslubækur (sjá viðkomandi 

námsgreinar). 

 Aðgangur að tölvum og hugbúnaði í skóla eftir þörfum. 

 Hver nemandi fær sinn Ipad til afnota og skilar honum við skólalok 

hvers skólaárs. 

Ritföng nemenda og 

persónuleg hjálpar-

gögn sem nemendur 

þurfa að hafa/eiga á 

hverjum tíma: 

Hafnarfjarðarbær 

útvegar. 

 Skólataska 

 Pennaveski 

 Strokleður 

 Lokaðan yddara 

 Blýanta 

 Skrifpenna 

 Vasareiknir  

 Gráðubogi 

 Hringfari  

 o.s.frv 
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II.4. Foreldrasamstarf og upplýsingagjöf. 

 

Allir árgangar senda foreldrum fréttabréf reglulega.  Ástundun send heim vikulega (hægt að skoða á 

Mentor hvenær sem er). 

Hægt að hafa samband við kennara með tölvupósti.  Veikindi þarf að tilkynna á skrifstofu skólans (590 

– 2800) eða skrá á Mentor af foreldrum. 

Umsjónarkennarar mega veita leyfi sem nemur tveimur skóladögum eða skemur.  

Lengri leyfi þarf að sækja um til skólastjórnenda. 

Athugið að sækja um leyfi með góðum fyrirvara. 

 

II.5. Námsmat og vitnisburðarkerfi 

 

Námsmat árgangsins greinist í þrennt, leiðsagnarmat, stöðumat og lokamat (út frá hæfniviðmiðum). 

Framkvæmdin í árganginum er með þessum hætti: 

a. Leiðsagnarmat. 

Leiðbeinandi námsmat, leiðsagnarmat, fer fram reglulega yfir allt skólaárið í öllum námsgreinum. Í því 

felst að kennarar nota ýmsar leiðir til að styðja við og leiðbeina nemendum að ná árangri. Í þessum 

árgangi er lögð áhersla á eftirfarandi aðferðir við leiðsögnina: 

 Kannanir 

 Verkefnavinna 

b. Stöðumat. 

Stöðumat fer fram 3 sinnum á skólaárinu með samtali við nemanda og foreldra með 

umsjónarkennara. Tilgangur stöðumatsins er að veita mat á stöðu nemenda til þeirra sjálfra og 

aðstandenda þeirra, til að hjálpa þeim til að ná frekari árangri í náminu.  

c. Lokamat: 

Lokamat fer fram í lok vetrar þar sem nemandi fær mat á náminu sínu yfir skólaárið. Meginmarkmið 

þess er að veita nemanda yfirsýn yfir stöðu sína eftir nám vetrarins og gefa honum einkunn fyrir 

frammistöðu sína. 
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I1. Námssvið og námsgreinar 
 

Í þessum hluta námskrárinnar er kynnt áætlun um það nám og kennslu sem stefnt er að fari fram á 

skólaárinu í bekknum/árganginum. Aðalnámskrá grunnskóla skiptir viðfangsefnum skólastarfsins í átta 

skilgreind námssvið og eitt opið (val) en hverju námssviði heyra mismargar námsgreinar. Fyrir hvert 

námssvið eru gefin út hæfniviðmið, námshæfni, fyrir 4., 7. og 10. árgang í aðalnámskrá en skólar útfæra 

sjálfir fyrir aðra árganga. Sömuleiðis er lýst áherslum í hverri námsgrein árgangs og flokkað eins og 

tilheyrir hverju námssviði. Megintilgangur þess er að skýra þær væntingar og áherslur sem eru í 

náminu svo stefnt sé að sameiginlegu markmiði í skólastarfinu sem öllum sé ljós. 

Í einhverjum tilvikum fá sumir nemendur sérstakt námsefni sem hæfa þeim betur en námsefni bekkjar 

og fá því sína eigin námsskrá (að hluta a.m.k.) sem er nefnd einstaklingsnámskrá. Hún er utan þessa 

plaggs og unnin í hverju tilviki í samráði við aðstandendur viðkomandi nemenda eftir því sem við á. 
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Lykilhæfni 
 

Lykilhæfni er annar hluti þeirrar hæfni sem skólastarf stefnir að samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla 

(2011/2013). Lykilhæfni er almenn hæfni nemenda og er óháð einstökum námssviðum eða 

námsgreinum. Hún felur í sér atriði eins og virkni nemenda til að tjá sig, færni í að vinna með öðrum 

og taka almennt ábyrgð á eigin námi. Viðmið um lykilhæfni gefa til kynna áherslur um hæfni sem 

nemendur eiga að geta tileinkað sér yfir skólaárið. Lykilhæfni skiptist í fimm undirþætti og eru þeir 

nefndir lykilþættirnir fimm og skal gefið mat, einkunn, fyrir hvern lykilþátt fyrir sig. Fyrir hvern 

lykilþátt eru skilgreind nokkur viðmið sem lýsa getu sem nemendur eiga að vera búnir að tileinka sér í 

lok skólaárs. Það er ákvörðun skóla hvort lykilhæfni sé gefin fyrir árganginn í heild sinni (1x), hvert 

námssvið (8x) eða hverja námsgrein (um 20x) en alltaf eru sömu viðmiðin notuð. 

 

a. Hæfniviðmið og matskvarðalýsingar út frá A-D matskvörðum 

Fyrir árganginn gilda eftirfarandi hæfniviðmið um lykilhæfni sem eru sameiginleg fyrir grunnskóla 

Hafnarfjarðar auk matskvarða fyrir hvern lykilþátt og eiga við öll námssvið bekkjarnámskrárinnar: 

 

Lykilþættirnir 

fimm 

Efnisþættir með viðmiði 

fyrir hvern lykilþátt. 

Við lok skólaárs geti 

nemandi: 

A B C 

TJÁNING OG 

MIÐLUN 
 tjáð hugsanir sínar, 

hugmyndir, 

upplýsingar og 

tilfinningar á 

skipulegan hátt með 

ýmsum miðlum 

 myndað sér skoðun 

og tjáð sig um hinar 

ýmsu upplýsingar og 

hugmyndir í 

skoðanaskiptum 

 notað hugtök sem 

tengjast umfjöllun og 

tjáð sig í skýru máli 

 notað fjölbreyttar 

aðferðir í 

kynningum og sýnt 

vandvirkni við að 

miðla þekkingu sinni 

 talað fyrir framan 

hóp um málefni, 

útskýrt og sagt frá 

Af öryggi 

myndað og tjáð 

eigin skoðanir, 

hugmyndir og 

tilfinningar í 

skoðanaskiptum 

og með ýmsum 

miðlum. Notað 

vel hugtök sem 

tengjast námi 

og tjáð sig skýrt 

með 

fjölbreytum 

aðferðum og af 

vandvirkni. Tjáð 

sig mjög vel um 

valin málefni. 

Myndað og 

tjáð vel eigin 

skoðanir, 

hugmyndir og 

tilfinningar í 

skoðana-

skiptum og 

með ýmsum 

miðlum. Notað 

hugtök sem 

tengjast námi 

og tjáð sig með 

fjölbreytum 

aðferðum og af 

vandvirkni. 

Tjáð sig vel 

um valin 

málefni. 

Myndað og 

tjáð nokkuð 

eigin skoðanir, 

hugmyndir og 

tilfinningar í 

skoðana-

skiptum og 

með ýmsum 

miðlum. 

Notað að ein-

hverju marki 

hugtök sem 

tengjast námi 

og stundum 

tjáð sig með 

fjölbreytum 

aðferðum og af 

vandvirkni. 

Tjáð sig að 

nokkru leyti 

um valin 

málefni. 
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SKAPANDI 

OG 

GAGNRÝNIN 

HUGSUN 

 spurt spurninga og 

notað mismunandi 

leiðir við efnistök og 

úrvinnslu verkefna 

 sett sér viðmið með 

leiðsögn sem eru 

raunhæf til árangurs 

 notað skapandi 

leiðir við lausn 

verkefna og að 

mistök geta leitt til 

nýrra lausna 

 gagnrýnt gefnar 

upplýsingar með 

rökum 

 fjallað af gagnrýni 

um afmörkuð 

viðfangsefni og 

kynnt öðrum 

Af öryggi spurt 

spurninga og 

notað 

mismunandi 

leiðir við 

efnistök og 

úrlausn 

verkefna á 

skapandi hátt. 

Sett sér viðmið 

til árangurs og 

leitað nýrra 

lausna. 

Gagnrýnt vel 

gefnar 

upplýsingar og 

fjallað af 

gagnrýni um 

afmörkuð 

viðfangsefni. 

Spurt 

spurninga og 

notað 

mismunandi 

leiðir við efnis-

tök og úrlausn 

verkefna á 

skapandi hátt. 

Sett sér viðmið 

til árangurs 

með leiðsögn 

og leitað nýrra 

lausna. 

Gagnrýnt 

gefnar upplýs-

ingar og fjallað 

af gagnrýni um 

afmörkuð 

viðfangsefni. 

Spurt 

spurninga og 

að einhverju 

leyti notað 

mismunandi 

leiðir við efnis-

tök og úrlausn 

verkefna. Sett 

sér viðmið til 

árangurs með 

nokkurri 

leiðsögn og 

leitað lausna. 

Gagnrýnt 

gefnar upp-

lýsingar og 

fjallað af 

gagnrýni um 

afmörkuð 

viðfangsefni að 

einhverju leyti. 

Frh. á næstu síðu 
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Lykilþættirnir 

fimm, frh. 

Efnisþættir með viðmiði 

fyrir hvern lykilþátt. 

Við lok skólaárs geti 

nemandi: 

A B C 

SJÁLFSTÆÐI 

OG 

SAMVINNA 

 skilið mikilvægi 

sjálfstæðra 

vinnubragða og 

frumkvæðis í námi 

 gert sér grein fyrir 

sterkum hliðum 

sínum og beitir þeim 

í námi og starfi 

samhliða því að 

rækta jákvæða 

sjálfsmynd 

 unnið í hóp og tekið 

þátt í samskiptum 

við aðra í námi og 

félagsstarfi 

 verið virkur og 

fengið aðra til 

samstarfs 

 skilið hvað felist í að 

vera virkur og 

ábyrgur borgari í 

lýðræðissamfélagi 

 tekið gagnrýni og 

gefið uppbyggjandi 

gagnrýni 

Beitt vel 

sterkum 

hliðum sínum í 

námi og sýnt 

sjálfstæði 

vinnubrögð og 

frumkvæði í 

námi. Unnið 

mjög vel í hópi, 

verið virkur í 

samstarfi og 

virkjað aðra til 

samvinnu. 

Verið vel með-

vitaður um 

eigin ábyrgð í 

samstarfi, tekið 

og gefið 

uppbyggjandi 

gagnrýni. 

Beitt sterkum 

hliðum sínum í 

námi og sýnt 

sjálfstæði 

vinnubrögð og 

frumkvæði í 

námi. Unnið 

vel í hópi, 

verið virkur í 

samstarfi og 

virkjað aðra til 

samvinnu. 

Verið með-

vitaður um 

eigin ábyrgð í 

samstarfi, tekið 

og gefið upp-

byggjandi 

gagnrýni. 

Beitt að 

nokkru 

sterkum 

hliðum sínum í 

námi og sýnt 

að vissu marki 

sjálfstæði 

vinnubrögð og 

frumkvæði í 

námi. Unnið 

nokkuð vel í 

hópi. Nokkuð 

meðvitaður 

um eigin 

ábyrgð í 

samstarfi, tekið 

og gefið að 

vissu marki 

uppbyggjandi 

gagnrýni. 

NÝTING 

MIÐLA OG 

UPPLÝSINGA 

 tamið sér gagnrýni á 

mismunandi 

upplýsingar sem 

nýttar eru í námi 

 gert sér grein fyrir 

hvaða miðill hentar 

við nýsköpun, þróun 

og framsetningu 

upplýsinga og 

hugmynda í námi 

sínu 

 skilið hvað felist í 

siðferðislegri ábyrgð 

í notkun miðla og 

nefnt dæmi um slíkt 

Tamið sér 

mikla gagnrýni 

á mismunandi 

upplýsingar í 

námi og gert 

sér vel grein 

fyrir hvaða 

miðlill hentar 

hverju sinni í 

námi. Skilið 

hvað felst í 

siðferðilega 

ábyrgri notkun 

miðla og nefnt 

góð dæmi um 

slíkt. 

 

Tamið sér 

gagnrýni á mis-

munandi 

upplýsingar í 

námi og gert 

sér grein fyrir 

hvaða miðill 

hentar hverju 

sinni í námi. 

Skilið hvað felst 

í siðferðilega 

ábyrgri notkun 

miðla og nefnt 

dæmi um slíkt. 

Tamið sér 

gagnrýni á mis-

munandi 

upplýsingar í 

námi sér að 

vissu marki og 

gert grein fyrir 

hvaða miðlill 

hentar hverju 

sinni í námi. 

Skilið hvað 

felst í sið-

ferðilega 

ábyrgri notkun 

miðla. 
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ÁBYRGÐ OG 

MAT Á EIGIN 

NÁMI 

 gert sér grein fyrir 

sterkum hliðum 

sínum og hvernig 

þær hafa áhrif á 

sjálfsmynd manns 

 skilið tilgang 

markmiða og lagt 

fram vinnuferli til að 

fylgja þeim eftir 

 fylgt eftir 

hæfniviðmiði frá 

upphafi til enda með 

leiðsögn 

Gert sér vel 

grein fyrir 

sterkum 

hliðum sínum, 

skilið vel til-

gang 

námsmarkmiða 

og lagt upp 

vinnuferli til að 

fylgja eftir 

hæfniviðmiði í 

eigin námi frá 

upphafi til 

enda. 

Gert sér grein 

fyrir sterkum 

hliðum sínum, 

skilið tilgang 

námsmarkmiða 

og lagt upp 

vinnuferli til að 

fylgja eftir 

hæfniviðmiði í 

eigin námi með 

leiðsögn frá 

upphafi til 

enda. 

Gert sér að 

einhverju leyti 

grein fyrir 

sterkum 

hliðum sínum 

og stundum 

skilið tilgang 

námsmark-

miða. Lagt upp 

vinnuferli til að 

fylgja eftir 

hæfniviðmiði í 

eigin námi með 

leiðsögn að 

einhverju leyti. 

 

  



HRAUNVALLASKÓLI SKÓLANÁMSKRÁ 2019 -2020 

 

 

8. BEKKUR Bls. 19 

 

 

 

1. Íslenska, íslenska sem annað mál og íslenskt táknmál 
 

A. Íslenska 

Námshæfni – viðmið og mat 

Mat á námshæfni felur í sér að meta árangur nemenda í íslensku í lok námstíma. Þau byggjast á (a) 

viðmiðum og (b) kvarðanum A-D til að meta viðmiðin sem liggja til grundvallar námsmati í lok 

skólaárs. Það er þó hvers skóla að ákveða hvort hann nýtir A-D kvarðann fyrr en í 10. bekk eða aðra 

matskvarða þótt hæfniviðmiðin liggi alltaf til grundvallar námsmati hverjar sem aðferðir og 

matskvarðar eru í einstaka skólum og bekkjum. 

a. Viðmið um námshæfni í íslensku 

Eftirfarandi viðmið eru lögð til grundvallar mati á námshæfni nemanda í lok árgangs (lokamat): 

Efnisþættir: Viðmið um námshæfni í íslensku Þ L V 

Talað mál, 

hlutsun og 

áhorf: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 tjáð sig frjálslega frammi fyrir 

skólafélögum   

 beitt skýrum og áheyrilegum framburði 

og viðeigandi talhraða 

 gert grein fyrir skoðunum sínum og 

rökstutt þær 

 tjáð sig í samræðum í litlum hópum um 

tiltekin málefni og komist að niðurstöðu 

 talað blaðlaust um ákveðið efni, bæði að 

eigin vali og um málefni líðandi stundar 

 hlustað á og fylgt töluvert flóknum fyrirmælum 

 skilið meginatriði í nákvæmum munnlegum 

upplýsingum 

 hlustað af athygli á vandaðan upplestur bókmennta-

efnis 

 hlustað af þolinmæði, með athygli og skilningi á 

samræður annarra og gert sér og öðrum grein fyrir 

innihaldi þeirra 

 sýnt af sér viðeigandi framkomu þegar hlustað er t.d. 

á upplestur eða frásagnir 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

Lestur og 

bókmenntir: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 lesið 210 orð á mínútu 

 fundið afþreyingarefni við sitt hæfi á heimili sínu, bókasafni og 

á netinu 

 aflað sér heimilda á bókasafni og á tölvutæku formi til frekari 

úrvinnslu  

 nýtt sér orðabækur og aðrar handbækur til að auka 

orðaforða og efla lesskilning 

 gert nákvæman útdrátt úr efni sem hann hefur lesið 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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 lesið skáldsögur og gert grein fyrir efni þeirra munnlega eða 

skriflega 

 lesið á gagnrýninn hátt og myndað sér skoðun á því sem hann 

hefur lesið 

 lesið og túlkað ýmiss konar myndmál og myndrænt efni 

 státað af góðum orðaforða og hafi eflt málskilning sinn með 

margvíslegum lestrarverkefnum heima og í skóla 

 rætt um bækur sem fjalla um reynsluheim unglinga, smásögur, 

þjóðsögur, goðsögur, ævintýri og valda texta úr 

Íslendingasögum 

 skilið heim teiknimyndasagna 

 gert grein fyrir grunnhugtökum í umfjöllun um skáldskap s.s. 

boðskapur, aðal- og aukapersónur, umhverfi 

 þekkt hugtökin rím, stuðlar, braglína, endurtekning, 

persónugerving og líking og notfæri sér þau í umfjöllun um 

bókmenntatexta 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

Ritun: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 þekkt flestar stafsetningarreglur málsins og hafi náð nokkurri 

færni í greinamerkjasetningu  

 nýtt sér stafsetningarorðabækur og/eða leiðréttingarforrit 

 skrifað með persónulegri og skýrri rithönd 

 skrifað skilmerkilega um eigin reynslu, hugsanir, skoðanir og 

tilfinningar 

 skrifað sögur og ljóð og notað myndmál 

 skrifað útdrætti og endursagnir úr munnlegu og skriflegu efni 

 byggt upp texta á eðlilegan hátt 

 nýtt sér heimildir við ritun 

 nýtt sér tölvu við ritun/ritvinnslu og geti gengið frá efni á 

tölvutæku formi 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

Málfræði: 

 

 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 leikið sér með tungumálið á fjölbreyttan hátt 

 áttað sig á flokkun orða í fallorð, sagnorð og óbeygjanleg orð  

 þekkt helstu beygingaratriði fallorða  

 þekkt sérkenni óbeygjanlegra orða 

 fundið stofn orða og nýtt sér þá þekkingu við stafsetningu og 

orðmyndun 

 þekkt mun á setningu, málsgrein og efnisgrein 

 

 

 

 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 
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1.1. Talað mál, hlustun og áhorf 

 

Lýsing á námi og kennslu námsgreinarinnar 

Í skólanum er lögð áhersla á heildstæða móðurmálskennslu, þ.e. tengsl einstakra þátta og viðfangsefna 

innbyrðis og eðlilega stígandi í náminu miðað við aldur og þroska nemenda. Samkvæmt Aðalnámskrá 

grunnskóla skiptist námið í eftirfarandi þætti: Lestur, talað mál og framsögn, hlustun og áhorf, 

málfræði, bókmenntir og ritun. 

Tímafjöldi: 0,5 tímar (40 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár). 

 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

 Framsögn 

 Hlustunarskilningur 

 Sjónræn skynjun og innlifun  

 Sköpun 

 

ii. Námsgögn og kennsluefni 

Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

 Ýmis konar myndefni  

 Hlustunarefni  

 Annað efni frá kennara 

 

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við nemendur við að læra út frá eigin 

forsendum og að námið komi þeim að sem mestu gagni: 

 Einstaklingsnámsskrá miðuð við námslegar forsendur og markmið. 

Í meginatriðum fer námið og kennslan í skóla og heima (utan skóla) fram á eftirfarandi hátt:  

 Í kennslustundum verður unnið markvisst með alla færniþætti.  

 Heimanám felst aðallega í undirbúningi fyrir framsetningu og úrvinnslu verkefna. Frekari 

þjálfun þeirra færniþátta sem unnið er að fer fram í kennslustundum. 
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iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

Aðferðir og vinnubrögð sem liggja til grundvallar námsmatinu í námsgreininni eru eftirfarandi 

varðandi: 

a. Lykilhæfni: 

 Símat; áhugi, virkni og vinnubrögð 

b. Námshæfni: 

 Verkefnavinna  

 Munnlegt mat  
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1.2. Lestur og bókmenntir 

 

Lýsing á námi og kennslu námsgreinarinnar 

Í bókmenntum er lesin ein fornsaga og ein nútímasaga auk valbókar og fleira.  Gerð eru verkefni 

þessu tengd í formi spurninga, prófa og umræðna. 

Lögð er áhersla á að nemendur lesi bók/bækur í frjálsum valbókarlestri. Foreldrar eru hvattir til að 

örva börn sín til bóklesturs. 

Tímafjöldi: 2,5 tímar (40 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár). 

  

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

 Í bókmenntum er lesin ein fornsaga og ein nútímasaga auk valbókar og fleira.  Unnin eru 

verkefni þessu tengd. Þau eru í formi spurninga, prófa og umræðna. 

 Smásögur 

 Kjörbækur 

 

ii. Námsgögn og kennsluefni 

Þau námsgögn sem helst er stuðst við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

 Laxdæla 

 Gauragangur 

 Kveikjur 

 Smásagnasmáræði 

 

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við nemendur við að læra út frá eigin 

forsendum og að námið komi þeim að sem mestu gagni: 

 Einstaklingsnámsskrá miðuð við námslegar forsendur og markmið. 

Í meginatriðum fer námið og kennslan í skóla og heima (utan skóla) fram á eftirfarandi hátt:  

 Í kennslustundum verður unnið markvisst með alla færniþætti.  

 Heimanám felst aðallega í lestri og frekari þjálfun þeirra færniþátta sem unnið er að í 

kennslustundum. 
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iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

Aðferðir og vinnubrögð sem liggja til grundvallar námsmatinu í námsgreininni eru eftirfarandi 

varðandi: 

a. Lykilhæfni: 

 Símat; áhugi, virkni og vinnubrögð 

b. Námshæfni: 

 Skrifleg próf og kannanir 

 Verkefnavinna 

 Munnlegt mat 

 

1.3. Ritun 

 

Lýsing á námi og kennslu námsgreinarinnar 

Í ritun er lögð áhersla á að nemendur geti byggt upp sjálfstæða frásögn, sagt frá persónulegri reynslu 

og sagt hlutlægt frá atburðum. Í stafsetningu er lögð áhersla á þjálfun grundvallaratriða og því fylgt 

eftir að nemendur fái þjálfun í gegnum verulega skriftarvinnu. 

Tímafjöldi: 1 tími (40 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár). 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

 Skapandi skrif s.s. ljóða- og sögugerð. 

 Að koma frásögn á blað. 

 Að gera grein fyrir máli sínu á rökrænan hátt. 

 Að koma efni frá sér samkvæmt fyrirfram gefnum forsendum. 

  

ii. Námsgögn og kennsluefni 

Þau námsgögn sem helst er stuðst við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

 Heimir, handbók um heimildaritun 

 Stafsetning (brúna bókin) 

 Skriffinnur 

 Kveikjur 

 Ýmis gögn frá kennara 
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iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við nemendur við að læra út frá eigin 

forsendum og að námið komi þeim að sem mestu gagni: 

 Einstaklingsnámsskrá miðuð við námslegar forsendur og markmið. 

Í meginatriðum fer námið og kennslan í skóla og heima (utan skóla) fram á eftirfarandi hátt:  

 Í kennslustundum verður unnið markvisst með alla færniþætti.  

 Heimanám felst aðallega í undirbúningi að skrifum og frekari þjálfun þeirra færniþátta sem 

unnið er að í kennslustundum. 

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

Aðferðir og vinnubrögð sem liggja til grundvallar námsmatinu í námsgreininni eru eftirfarandi 

varðandi: 

a. Lykilhæfni: 

 Símat; áhugi, virkni og vinnubrögð 

b. Námshæfni: 

 Skrifleg próf og kannanir 

 Verkefnavinna 

 Munnlegt mat 

 

1.4. Málfræði 

 

Lýsing á námi og kennslu námsgreinarinnar 

Í málfræði er unnið með grundvallaratriði og lögð áhersla á að nemendur nái færni í beygingarfræði 

orðflokka.  Í málnotkun er lögð áhersla á að nemendur kynnist margbreytileika málsins og þeir 

þjálfaðir í notkun orðtaka og málshátta og öðrum atriðum sem auka orðaforða og málskilning. 

Tímafjöldi: 2 tímar (40 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár). 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

 Fallorð; að nemendur þekki einkenni fallorða og geti unnið með þau á viðeigandi hátt.  

 Sagnorð; að nemendur þekki einkenni sagnorða og geti unnið með þau á viðeigandi hátt.  

 Áfram er unnið með þætti sem nemendur hafa áður kynnst. 
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ii. Námsgögn og kennsluefni 

Þau námsgögn sem helst er stuðst við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

 Málið í mark - Fallorð 

 Málið í mark - Sagnorð  

 Málfinnur  

 Efni af vef 

 Efni frá kennara  

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við nemendur við að læra út frá eigin 

forsendum og að námið komi þeim að sem mestu gagni: 

 Einstaklingsnámsskrá miðuð við námslegar forsendur og markmið. 

Í meginatriðum fer námið og kennslan í skóla og heima (utan skóla) fram á eftirfarandi hátt:  

 Í kennslustundum verður unnið markvisst með alla færniþætti.  

 Heimanám felst aðallega í frekari þjálfun þeirra færniþátta sem unnið er að í 

kennslustundum. 

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

Aðferðir og vinnubrögð sem liggja til grundvallar námsmatinu í námsgreininni eru eftirfarandi 

varðandi: 

a. Lykilhæfni: 

 Símat; áhugi, virkni og vinnubrögð 

b. Námshæfni: 

 Skrifleg próf og kannanir 

 Verkefnavinna 
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B. Íslenska sem annað tungumál 

Námssviðið Íslenska sem annað tungumál er ætlað að bæta íslenskukunnáttu þeirra sem hafa annað 

móðurmál en íslensku. Skipulag íslensku sem annars tungumáls á einstökum stigum grunnskóla tekur 

mið af aldri, þroska og þörfum nemenda. Þess vegna er ekki hægt að skipuleggja íslensku sem annað 

tungumál eftir árgöngum heldur eftir stigum (1. stig, 2. stig og 3. stig) 

Tímafjöldi: 2 – 6 tímar (80-320 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár). 

i. Hæfniviðmið: 

 Hlustun og talað mál: 

o Skilið einföld skilaboð og brugðist við þeim (L) 

o Tjáð tilfinningar sínar og sagt frá hugsunum sínum og reynslu (L,V) 

o Spurt og beðið um útskýringar, meðal annars á einstökum orðum og orðatilækjum 

(L) 

o Borið fram helstu málhljóð í íslensku og talað með nokkuð skýrum framburði (Þ,L) 

o Tekið þátt í einföldu samtali og náð athygli viðmælanda (Þ,L,V) 

 Lestur, bókmenntir og ritun: 

o Lesið og skilið texta við hæfi, s.s. námsefni og leitað eftir aðstoð þar sem skilning 

þrýtur (Þ,L) 

o Lesið og miðlað bókmenntum á móðurmái sínu og nýtt þá reynslu við lestur á 

íslenskum barnabókum (Þ,L) 

o Notað íslenskt stafróf og tengst saman staf og hljóð (Þ,L) 

o Beitt einföldum reglum um stafsetningu (Þ,L) 

o Skráð athugasemdir og niðurstöður t.d. í samstarfshópi (Þ,L,V) 

o Skrifað stutta, einfalda frásögn, lýsingu eða skilaboð (Þ,L,V) 

 

ii. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

 Orðaforði 

 Hlustun 

 Lestur og lesskilningur 

 Ritun 

 Málfræði og setningaruppbygging 

 Frásögn og framburður 

 

iii. Námsgögn og kennsluefni 

Hér eru þau námsgögn talin upp sem helst er stuðst við í kennslunni og nemendur geta nýtt sér 

við námið.  

 Námsbækur: Íslenska nýja málið mitt 1 og 2, Kæra Dagbók 1, 2 og 3, Hitt og þetta (lestrar- 

og vinnubók), Íslenska fyrir alla 1 og 2, Íslenska vísar veginn, Tölum saman, Orðagull, Markviss 

málörvun, Leggðu við hlustir, Litabækurnar (útprentað efni af Skólavefnum), Orð og 

setningar/lestrarvinnubók (af Skólavefnum)  Ritrún 1, 2 og 3, ýmsar lestrarbækur, 

Málfræðibókin 1, 2 og 3. 
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 Spil: Sagnorðaspilið, Fallorðaspilið, Orðasjóður (flettispjöld og útprentanlegt efni af vef), 

Íslenski málhljóðakassinn. 

 Smáforrit og vefir: Vefir af heimasíðu Menntamálastofnunar (mms.is), smáforrit af App Store, 

skolavefurinn.is  

 Annað: Verkefni frá kennara, orðaforðalisti MMS. 

iv. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

Í meginatriðum fer námið og kennslan í skóla og heima (utan skóla) fram á eftirfarandi hátt:  

 einstaklingskennsla 

 kennsla í litlum hópum 

 á heimasvæði árgangs 

Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við nemendur að læra út frá eigin 

forsendum og að námið komi þeim að sem mestu gagni: 

 námsefni við hæfi 

 spil og leikir 

 umræður 

 lestur bóka  

 

v. Námsmat og námsmatsaðlögun 

Aðferðir og vinnubrögð sem liggja til grundvallar námsmatinu í námsgreininni eru eftirfarandi 

varðandi: 

Námshæfni: 

 símat 

 leiðsagnarmat 

 stöðumat  

 próf 
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2. Erlend tungumál 
 

Viðmið um námshæfni í erlendum tungumálum 

Eftirfarandi viðmið eru lögð til grundvallar mati á námshæfni nemanda í lok árgangs (lokamat): 

 

Efnisþættir: Viðmið um námshæfni í erlendum tungumálum Þ L V 

Hlustun: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Ég get skilið setningar og algeng orð sem tengjast mér 

persónulega (t.d. persónulegar upplýsingar um mig og 

fjölskyldu mína, innkaup, nánasta umhverfi og atvinnu). Ég 

get skilið aðalatriðin í stuttum, skýrum og einföldum 

skilaboðum og tilkynningum 

 Fyrirhafnarlítið tileinkað sér talað mál um margvísleg 

málefni í kunnuglegum aðstæðum þegar framsetning er 

áheyrileg. 

 

 

x 

  

Lesskilningur: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Ég get lesið stutta og einfalda texta. Ég get fundið 

tilteknar, fyrirsjáanlegar upplýsingar í einföldu, 

hversdagslegu efni, t.d. í auglýsingum, 

kynningarbæklingum, matseðlum og tímatöflum. Ég líka 

lesið stutt og einföld bréf. 

 Lesið sér til gagns og ánægju almenna texta af ýmsum 

toga með nokkum fjölþættum orðaforða og valið 

lestraraðferð eftir eðli textans og tilgangi með lestrinum. 

 

   

 

x 

Frásögn og 

samskipti: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Ég get tjáð mig um einföld og fastmótuð verkefni sem 

þarfnast einfaldra og beinna tjáskipta um efni sem ég 

þekki. Ég get átt í einföldum orðaskiptum á félagslegum 

vettvangi, jafnvel þótt ég skilji ekki nóg til að halda 

samræðum gangandi sjálf(ur) 

 Ég get myndað nokkrar setningar til þess að lýsa 

fjölskyldu minni og öðru fólki á einfaldan hátt, sagt frá 

búsetu minni, menntun og þeirri vinnu sem ég stunda eða 

hef stundað. 

 Sýnt fram á að hann er vel samræðuhæfur um kunnugleg 

málefni, beitir nokkuð réttu máli, eðlilegum framburði, 

áherslum og hrynjandi, notar algeng föst orðasambönd úr 

daglegu máli og kann að beita viðeigandi kurteisis- og 

samskiptavenjum, hikorðum og ólíkum aðferðum til þess 

að gera sig skiljanlegan og skilja aðra, t.d. með því að 

umorða. 

 Tjáð sig áheyrilega um málefni sem hann þekkir, beitt 

tungumálinu af nokkurri nákvæmni hvað varðar reglur um 

málnotkun, framburð, áherslur, hrynjandi og orðaval. 

  

X 

 

 

 

 

 

x 
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Ritun: 

 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Ég get skrifað stutta minnispunkta og skilaboð. Ég get 

skrifað mjög einfalt bréf, t.d. þakkarbréf. 

 Skrifað lipran samfelldan texta á hnökralitlu máli um efni 

sem hann hefur þekkingu á, sýnt fram á góð tök á 

orðaforða og meginreglum málnotkunnar, fylgt hefðum 

varðandi uppbyggingu og samhengi texta og notað 

tengiorð við hæfi. 

 

  

x 

 

Menningarlæsi: 

 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Sýnt fram á að hann þekkir vel til mannlífs og menningar á 

viðkomandi málsvæði og gerir sér grein fyrir hvað er líkt 

eða ólíkt hans eigin aðstæðum. 

 

 

x 

  

Námshæfni: 

 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Sett sér raunhæf markmið, skipulagt nám sitt á 

markvissan hátt og lagt mat á eigin stöðu og 

námsframvindu. 

 

   

x 

Upplýsingatækni: Við lok árgangs geti nemandi: 

 Nýtt upplýsingaverið á fjölbreyttan hátt til 

þekkingaröflunar og miðlunar.  

 Nýtt efni á margvíslegu formi og rafrænan stuðning, s.s. 

ítarefni, efni úr fjölmiðlum, orðabækur, veforðasöfn, 

leiðréttingarforrit, tungumálaforrit og leitarforrit og 

umgengist þau af gagnrýni. 

  X 
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2.1. Enska 

 

Tímafjöldi: 3 tímar (2 x 60 mín og 1x 40 mín. kennslustund á viku yfir heilt skólaár). 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

 Nemendur vinna markvisst að því að byggja upp góðan grunn í ensku.  

 Farið verður í lesskilning, hlustun, málfræði, orðaforða og ritun.   

 Nemendur þjálfast í sjálfstæðum vinnubrögðum, skipulagningu náms og geta lagt mat á eigin 

námsgetu.   

 Nemendur vinna í námsbókum, lesa styttri skáldsögur, vinna ýmis verkefni sem reyna á orðaforða 

og hlustun og flytja munnleg verkefni.  

ii. Námsgögn og kennsluefni 

Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

 Spotlight 8 lestrar- og vinnubók 

 Léttlestrarbækur (Billy Elliot & Dracula) á rafrænu formi. 

 Annað efni frá kennara. 

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

Í meginatriðum fer námið og kennslan í skóla og heima (utan skóla) fram á eftirfarandi hátt:  

 Í kennslustundum verður unnið markvisst með alla færniþætti.  

 Heimanám fellst aðallega í lestri og frekari þjálfun þeirra færniþátta sem unnið er að í 

kennslustundum. 

 Nemendur munu nota Google Classroom og Mentor til þess að halda utan um nám sitt. 

Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við nemendur að læra út frá eigin forsendum 

og að námið komi þeim að sem mestu gagni: 

 Einstaklingsnámsskrá miðuð við námslegar forsendur og markmið 

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

Aðferðir og vinnubrögð sem liggja til grundvallar námsmatinu í námsgreininni eru eftirfarandi 

varðandi: 

Námshæfni: 

 Skrifleg próf og kannanir 

 Verkefnavinna og munnlegt mat 
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2.2. Danska  

 

Tímafjöldi: 2 tímar (60 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár). 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

 Nemendur vinna markvisst að því að bæta kunnáttu sína í dönsku.  

 Farið verður í lesskilning, hlustun, málfræði, orðaforða og ritun. Einnig munu nemendur þjálfast í 

upplýsingaöflun og úrvinnslu.  

 Nemendur þjálfast í sjálfstæðum vinnubrögðum og geta stýrt námi sínu að miklu leiti sjálfir.  

 Nemendur munu vinna mikið með Ipad og einnig saman tvö og tvö og þjálfa þannig samskipti á 

markmálinu.   

ii. Námsgögn og kennsluefni 

Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

 Tak les – og vinnubók 

 Bordbombe 

 Verkefni á Ipad 

 Annað efni frá kennara. 

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

Í meginatriðum fer námið og kennslan í skóla og heima (utan skóla) fram á eftirfarandi hátt:  

 Kennslustundir verða nýttar í ýmisleg verkefni. 

 Heimanám felst aðalega í þjálfun færniþátta með verkefnum úr les – og vinnubókum. 

 

Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við nemendur að læra út frá eigin forsendum 

og að námið komi þeim að sem mestu gagni: 

 Einstaklingsnámsskrá miðuð út frá forsendum og markmiðum nemanda 

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

Aðferðir og vinnubrögð sem liggja til grundvallar námsmatinu í námsgreininni eru eftirfarandi 

varðandi: 

Námshæfni: 

 Símat 

 Verkefnavinna, bæði munnleg og skrifleg 
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3. List- og verkgreinar 
 

Viðmið um námshæfni í list- og verkgreinum 

Eftirfarandi viðmið eru lögð til grundvallar mati á námshæfni nemanda í lok árgangs (lokamat): 

Efnisþættir: Viðmið um námshæfni í list- og verkgreinum Þ L V 

Sviðslistir - 

leiklist: 

 

o Sviðslistir - leiklist: 

o Við lok 8. bekkjar geti nemandi: 

 tekið virkan þátt í skapandi ferli í samvinnu við 

aðra. 

 túlkað sjónarmið annarra í rituðum texta. 

 skapað persónu og túlkað viðhorf hennar bæði 

munnlega og skriflega. 

 tjáð hugsun sína, tilfinningar og hugmyndir. 

 gert grein fyrir skoðunum sínum og rökstutt þær. 

 nýtt sér efni út ýmsum áttum sem kveikju við 

frumsköpun leikins efnis.  

 skrifað handrit að stuttu leikverki. 

 veitt og tekið á móti uppbyggilegri gagnrýni. 

 tekið þátt í að skapa og móta mismunandi gerðir 

leikþátta þar sem blandað er saman margs konar 

aðferðum leikrænnar tjáningar og tækni 

leikhússins. 

 tekið þátt í að skipuleggja sýningar fyrir áhorfendur 

 greint frá mismunandi áherslum í leiklistarsögu, 

orðaforða og hugtökum leiklistarinnar. 

 unnið með ímyndunaraflið og sköpunargleðina. 
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X 
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Myndmennt: 

 

Við lok 8. bekkjar geti nemandi: 

 Unnið myndverk sem felur í sér hugmyndavinnu.   

 Tekist á við þróunarvinnu sem felur í sér td. skissugerð, 

mismunandi útfærslur og lausnir. 

 Þekkt hlutföll mannslíkamans. 

 Unnið mynd af andliti og mannslíkama í tvívídd og þrívídd.  

 Blandað saman ólíkum efnum og notað margvíslega tækni í 

sama myndverki, svokallaða blandaða tækni.  

 Unnið sjálfstætt.  

 Gagnrýnt eigin verk og annarra á uppbyggilegan hátt .  
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 Verið fær um að nálgast og ganga frá, efnum, áhöldum og 

öðru því sem hann þarf hverju sinni.  

 Sýnt ábyrga umgengni á vinnusvæði. 

 Sýnt vönduð vinnubrögð. 

 Sýnt virðingu og ábyrgð í framkomu og samskiptum. 

X 

 

X 

 

 

 

X 

X 

Hönnun og 

smíði 

Við lok 8.bekkjar geti nemandi: 

 

 Notað hönnunarferli til að teikna og smíða hlut eftir eigin 

hugmynd.  

 Lært að rissa upp mismunandi útlitsmyndir af hlutum og velja 

eftir eigin mati.  

 Lært um formsköpun og fagurfræði.  

 Lært á verkfæri og tæki sem notuð eru við formun.  

 Lært að móta myndir í tré.  

 Haft hugmynd um þau verðmæti sem sparast við góða 

umgengni og endurnýtingu.  

 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

Textílmennt:          

 

 

 

 

 

 

 

Við lok 8.bekkjar geti nemandi: 

 

 Skreytt textílafurð á skapandi og persónulegan hát 

 Nýtt sér margvíslega og mismunandi miðla í 

hugmyndavinnu sinni 

 Beitt fjölbreyttum aðferðum og áhöldum greinarinnar við 

formun textílafurða  

 Gert sér grein fyrir möguleikum endurnýtingar  

 Tekist á við verkefni sem vekja áhuga og vinnugleði og 

koma til móts við langanir og smekk einstaklingsins  

 

 

 

 

X

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 
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Heimilisfræði: 

 

Við lok 8. bekkjar geti nemandi: 

 Sett saman máltíðir samkvæmt ráðleggingum Lýðheilsu-

stöðvar um mataræði og næringarefni 

 Matreitt fjölbreyttan og hollan hversdagsmat 

 Farið eftir viðurkenndum kröfum um hreinlæti 

 Meðhöndlað og geymt matvæli á viðeigandi hátt 

 Notað matreiðslubækur og uppskriftir 

 Hagnýtt sér umbúðamerkingar 

 Þvegið upp og haldið hreinum tækjum og áhöldum 

 Lagt gagnrýnið mat á eigin neyslu 

 Hugað að brunavörnum í eldhúsi 

 Unnið sjálfstætt og í samvinnu við aðra 

 Beitt góðum vinnubrögðum og réttri líkamsbeitingu 
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A. hluti - listgreinar: 

3.1. Sviðslistir – dans og leiklist 

 

Tímafjöldi: Námsgreinin er kennd í smiðjum. Kenndar eru 4 kennslustundir á viku í  5 vikur. Að 

jafnaði fá nemendur ½ kennslustund á viku yfir heilt skólaár. 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

 Leiklistarsaga (Method acting, Shakespeare, Comedia del arte og nútímaleikhús) í stuttu 

máli  

 Nemendur kynna sér eitt af eftirfarandi viðfangsefnum; eitt tímabil í leiklistarsögu, 

leikskáld, leikara eða leikstjóra 

 Nemendur búa til og taka upp stuttmynd  

 Nemendur ákveða fyrirfram hvað skal gera, skrá niður og vinna eftir   

 Nemendur læra að vinna saman 

 Nemendur fræðast um gagnrýni og spreyta sig á henni 

ii. Námsgögn og kennsluefni 

Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

 Handrit/ beinagrind sem nemendur búa til sjálf  

 Tónlist 

 Veraldarvefurinn 

 Ýmsar bækur tengdar leiklistinni 

 Annað tilfallandi efni valið og útbúið af kennara 

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

Í meginatriðum fer námið og kennslan í skóla og heima (utan skóla) fram á eftirfarandi hátt:  

 Kennslan fer fram í list- og verkgreinastofu 

 Námsgreinin er kennd í smiðjum. Kenndar eru þrjár  kennslustundir á viku í u.þ.b. fjórar 

vikur samtals u.þ.b. 11 kennslustundir. 

 Námshópar kynjaskiptir,12 til 14 nemendur eru í hverjum hópi. 

 

Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við nemendur að læra út frá eigin forsendum 

og að námið komi þeim að sem mestu gagni: 

 Nemendum er gefinn kostur á að velja sér þema og hlutverk hverju sinni 

 Nemandi tekur þátt á eigin forsendum 
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iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

Aðferðir og vinnubrögð sem liggja til grundvallar námsmatinu í námsgreininni eru eftirfarandi 

varðandi: 

Námshæfni: 

 Frammistaða 

 Hæfniviðmið Hraunvallaskóla 

 Samvinna 

 

3.2. Sjónlistir - myndmennt 

 

Tímafjöldi: Námsgreinin er kennd í smiðjum. Kenndar eru 3 kennslustundir á viku í 4 – 5 vikur. Að 

jafnaði fá nemendur 1/2 kennslustund á viku yfir heilt skólaár. 

i. Hæfniviðmið 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Unnið mynd sem felur í sér hugmyndavinnu 

 Unnið mynd af andliti og mannslíkama í tvívídd og þrívídd 

 Gagnrýnt eigin verk og annarra á uppbyggilegan hátt 

 Sýnt vönduð vinnubrögð 

 Tekist á við þróunarvinnu sem felur í sér t.d. skissugerð, mismunandi útfærslur og lausnir. 

 Blandað saman ólíkum efnum og notað margvíslega tækni í sama myndverki, svokallaða 

blandaða tækni. 

 Verið fær um að nálgast og ganga frá, efnum , áhöldum og öðru því sem hann þarf hverju sinni. 

 Sýnt virðingu og ábyrgð í framkomu og samskiptum 

 Þekkt hlutföll mannslíkamanns 

 Unnið sjálfstætt 

 Sýnt ábyrga umgengni á vinnusvæði 

 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

 Hlutföll mannslíkamans og andlits. Læra að teikna rétt hlutföll mannslíkama 

 Blönduð tækni. Unnið í teikniforriti i ipad 

 Hugmyndavinna. Gera popart og opart listaverk og gera grein fyrir listastefnu 

 Myndsköpun. Gera fullteiknaðann mannslikama 

 Sjálfstæð úrvinnsla. 
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ii. Námsgögn og kennsluefni 

Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

 Fjölbreytt myndlistarefni, eins og pappír, mismunandi teikniáhöld, litir og verkfæri.  

 Bækur,skyggnur og margmiðlunarefni, valið og útbúið af kennara. 

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

Í meginatriðum fer námið og kennslan í skóla og heima (utan skóla) fram á eftirfarandi hátt:  

 Kennslan fer fram á myndmenntasvæði skólans.  

 Námsgreinin er kennd í smiðjum. Kenndar eru þrjár  kennslustundir á viku í u.þ.b. fjórar 

vikur samtals u.þ.b. 15 kennslustundir. 

 Námshópar eru kynjaskiptir, 12 til 14 nemendur eru í hverjum hópi. 

 

Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við nemendur að læra út frá eigin forsendum 

og að námið komi þeim að sem mestu gagni: 

Nemendur: 

 Finni gleðina og sjái gildi þess að skapa og búa til eitthvað sjálfir. 

 Læri að vinna eftir einföldu ferli frá hugmynd til framkvæmdar. 

 Finni gildi samvinnu og hjálpsemi. 

 Læri að þekkja og nota helstu áhöld og verkfæri. 

 Geti beitt áhöldum og verkfærum á réttan hátt. 

 Geti gengið frá eftir vinnu sína. 

 

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

Aðferðir og vinnubrögð sem liggja til grundvallar námsmatinu í námsgreininni eru eftirfarandi: 

Lykilhæfni: 

 Geta beitt grunnaðferðum og áhöldum greinarinnar. 

 Geta fjallað um verkefni sín og unnið úr fjölbreyttum myndlistarefnum. 

 Geta unnið með einföld form og forskriftir. 

Námshæfni: 

 Geta þróað eigin hugmyndir og unnið eftir ferli.  

 Geta notað fjölbreyttar aðferðir við myndsköpun. 

 Geta útskýrt hagnýtt og fagurfræðilegt gildi myndverks og fjallað um fagurfræði í eigin 

verkum. 

 Geta nýtt helstu miðla til að afla upplýsinga um myndlist og myndsköpun. 
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Mat:  

 Þátttaka í kennslustundum/verkefnum. 

 Vinnusemi. 

 Vönduð vinnubrögð. 

 Umgengni og frágangur. 

 Framkoma. 

 Hæfniviðmið Hraunvallaskóla. 

 

Hvert verkefni og verkþættir eru metnir ásamt frammistöðu í tímum.  

Einkunn ákvarðast af meðaltali þessara þátta. 
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3.3. Tónmennt (Tónlist, taktur og túlkun) 

 

Tímafjöldi: Námsgreinin er kennd í smiðjum. Kenndar eru 4 kennslustundir á viku í 5-6 vikur. Þetta 

eru því 11-12 skipti  í 2*40 mínútur. 

i.Hæfniviðmið í námi 

 Spilað auðvelda línur á bassa 

 Spilað hljóma eftir leiðbeiningum á hljómborð 

 Spilað grunntakt á trommur  

 Skapað sinn eigin takt og lært aðra.   

 Þekkja muninn á ta, títí og tirrití.  

 Spilað nokkrar útfærslur af grunntakti á trommur 

 Þekkja þagnir og lengdir nótna. 

 Þekkja helstu hugtök tónfræðinnar 

 Spilað í hljómsveit 

 Geta gagnrýnt eigin verk og annarra til gagns 

 Tjáð sig um mismunandi tegund tónlistar. 

 Samið nýja útgáfu af lagi t.d Góða mamma, Gamli Nói og fl. 

 Samið sitt eigið lag í ipad, Garageband 

    Viðfangsefni í náminu 

 Tónlist er megin uppistaða þessarar námsgreinar og er notuð í öllum verkefnum, leikjum og 

æfingum 

 Öðlast frekari reynslu á hljómsveitarhljóðifæri, lærum um 7undir og spilum lagið I fell good eftir 

James Brown 

 Lesum um Soul tónlist og Motown í bókinni Hljóðspor og sjáum heimildar mynd um James Brown 

 Förum í hlustun þar sem nemendur þurfa að læra inná groove og riff og mismunandu takt þema 

 Líkamann notaður sem takthljóðfæri við flókna takta sem mynda samspil 

 Unnið með tónlist í ipad, Góða mamma í nýrri útsetningu í garageband  

ii. Námsgögn og kennsluefni 

Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

 Hljóðfæri 

 Tölvur, símar, ipad 

 Tónlist af youtube.com 

 Imovie og moviestar 

 Green Screen 

 Garage band 

 Háskaleikur 

 Heimildarefni 
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iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

Í meginatriðum fer námið og kennslan í skóla og heima (utan skóla) fram á eftirfarandi hátt:  

 Námið fer að mestu fram í skóla 

 Heimavinna er sjaldgæf í þessu fagi en það kemur fyrir að nemendur þurfi að æfa texta 

og/eða finna upplýsingar 

Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við nemendur að læra út frá eigin forsendum 

og að námið komi þeim að sem mestu gagni: 

 Nemendur nýta sér fyrri reynslu úr kroppaklappi í tímum.  

 Tekin er upprifjun úr fyrri áfanga og farið létt í gegnum grunninn áður en vinnan hefst. 

 

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

Aðferðir og vinnubrögð sem liggja til grundvallar námsmatinu í námsgreininni eru eftirfarandi 

varðandi: 

b. Námshæfni: 

 Þátttataka í verkefnum 

 Mæting 

 Frumkvæði og vinnusemi 

 Umsögn frá kennara 

 

B. hluti - verkgreinar: 

3.4. Heimilisfræði 

 

Tímafjöldi: Námsgreinin er kennd í smiðjum. Kenndar eru 2 X 80 mínútur á viku í  15-17 skipti.  

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

 Bakstur og matreiðsla. 

 Þjálfun í að fara eftir skriflegum vinnulýsingum.  

 Að tileinka sér vandvirkni, góða umgengni og rétta meðferð áhalda og tækja. 

 Helstu geymsluaðferðir matvæla og matvælaiðnaðurinn. 

 Umhverfisvernd og neysla. 
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 Vinna við app (My fitness pal) þar sem skráðar eru máltíðir og þá sérstaklega með hliðsjón af 

hitaeiningum/orkuefnum 

 Matargerð frá hinum ýmsu þjóðlöndum 

 

ii. Námsgögn og kennsluefni 

Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

 Uppskriftir héðan og þaðan. 

 Námsefni frá kennara. 

 Næring og lífshættir – heimilisfræði fyrir unglingastig. 

 Ipad kennsla  

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

Í meginatriðum fer námið og kennslan í skóla og heima (utan skóla) fram á eftirfarandi hátt:  

 Kennslan fer fram í heimilisfræðistofu skólans. .  

 

Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við nemendur að læra út frá eigin forsendum 

og að námið komi þeim að sem mestu gagni: 

 Geti gengið frá eftir vinnu sína. 

 Finni gildi samvinnu og hjálpsemi. 

 Gleðjist yfir afrakstrinum og finni gildi þess búa eitthvað til sjálfur. 

 Læri að vinna eftir ákveðnu ferli – uppskrift. 

 Læri að þekkja og nota helstu áhöld og tæki. 

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

Aðferðir og vinnubrögð sem liggja til grundvallar námsmatinu í námsgreininni eru eftirfarandi 

varðandi: 

a. Lykilhæfni: 

 Símat; frumkvæði, vinnubrögð, frágangur, hegðun, ástundun 

b. Námshæfni: 

 Ipad verkefni 
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3.5. Hönnun og smíði 

 

Tímafjöldi: Námsgreinin er kennd í smiðjum. Kenndar eru 3 kennslustundir á viku í 4 vikur. Að jafnaði 

fá nemendur 0,35 kennslustund á viku yfir heilt skólaár. 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

   Smíðað hlut eftir uppskrift frá kennara, útfært hann og skreytt eftir eigin hönnun og listfengi .   

   Lært að hafa öðlast færni, þekkingu og skilning á eðli hönnunar og smíði.  

 Sýnt frumkvæði og kunnáttu í að nota viðeigandi verkfæri og vélar.  

 Notað fríhendisteikningu og grunnteikningu við hönnun hlutar.  

 Valið viðeigandi efni sem hæfa verkefnum.  

 Tamið sér öguð vinnubrögð og vandvirkni.  

 Gert sér grein fyrir hvort og hvernig hægt er að endurnýta ýmsa hluti til að lengja líftíma 

þeirra.  

ii. Námsgögn og kennsluefni 

Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

 Verkfæri og áhöld smíðastofunnar 

 Verklýsingar frá kennara 

 Bækur og blöð frá kennara 

 Teikniáhöld til hönnunar 

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

Í meginatriðum fer námið og kennslan í skóla fram á eftirfarandi hátt:  

 Kennslan fer fram í smíðastofu skólans. Samkennsla hjá 8. 9. og 10. bekk.  3 

kennslustundir á viku (tvær plús ein) í  vikur (12 kennslustundir).  

Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við nemendur að læra út frá eigin forsendum 

og að námið komi þeim að sem mestu gagni: 

 Geti gengið frá eftir vinnu sína 

 Fundið gildi samvinnu og hjálpsemi 

 Fundið gleðina og séð gildi þess að skapa og búa til eitthvað sjálfur 

 Séð tilgang í nýtni og því að endurnýta hluti sem annars væri hent 

 Læri að vinna eftir einföldu ferli frá hugmynd til framkvæmdar 

 Læri að þekkja og nota helstu áhöld og verkfæri 

 Geti beitt áhöldum og verkfærunum á réttan hátt 
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iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

Aðferðir og vinnubrögð sem liggja til grundvallar námsmatinu í námsgreininni eru eftirfarandi 

varðandi: 

Lykilhæfni: 

 Geti beitt fjölbreyttum aðferðum og áhöldum greinarinnar við formun smíðisgriða 

 Geti rökstutt eigið val á smíðaefni eftir viðfangsefni og efnisfræði 

 Geti unnið með form og fyrirmyndir, mælt upp og teiknað, áætlað stærðir og efnisþörf  

Námshæfni: 

 Geti beitt skapandi og gagnrýnni hugsun í hönnun og smíðavinnu 

 Geti skreytt afurð á skapandi og persónulegan hátt  

 Geti lagt mat á eigin vinnubrögð, sagt frá góðu handbragði, formi og hönnun og notað 

til þess viðeigandi hugtök 
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3.6. Textílmennt 

Tímafjöldi: Námsgreinin er kennd í smiðjum. Kenndar eru 3 kennslustundir á viku í 11 skipti (40 mín. 

kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár). Kennslan fer fram í textílstofu skólans. Námsgreinin 

er kennd í smiðjum. Árganginum er kynjaskipt. Heimanám getur átt við í einstaka verkefnum. 

 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

 hugmyndavinna 

 endurnýting 

 saumavélaæfingar 

 krosssaumur annaðhvort frá eigin teikiningum eða bókum 

 sauma pennaveski með rennilás eða annað saumavélaverkefni að eigin vali 

 aukaverkefni t.d. prjón eða þæfing 

ii. Námsgögn og kennsluefni 

Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

 Verklýsingar gerðar af kennara   

 Ýmsar handbækur tengdar greininni  

 Hugmyndir af veraldarvefnum  

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

Í meginatriðum fer námið og kennslan í skóla og heima (utan skóla) fram á eftirfarandi hátt:  

 Innlögn og kynning 

 Sýnikennsla á saumavél 

 Kennsla á verklagi 

 Þróa eigin útfærslur 

 

Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við nemendur að læra út frá eigin forsendum 

og að námið komi þeim að sem mestu gagni: 

 Sýnikennsla 

 Verklegar æfingar 

 Einstaklings kennsla 
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iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

Aðferðir og vinnubrögð sem liggja til grundvallar námsmatinu í námsgreininni eru eftirfarandi 

varðandi: 

 Símat er á vinnu nemenda. Námsmat er metið út frá hæfniviðmiðum í skólanámskrá (bls.52). 

Þessi hæfniviðmið koma fram á hæfnikorti nemanda í Mentor. 

 

Lykilhæfni: 

 Geti beitt fjölbreyttum aðferðum og áhöldum greinarinnar við formun textílafurða 

 Geti rökstutt eigið val á textílefni eftir viðfangsefni og efnisfræði 

 

Námshæfni: 

 Geti beitt skapandi og gagnrýnni hugsun í hönnun og textílvinnu  

 Geti skreytt textílafurð á skapandi og persónulegan hátt  

 Geti lagt mat á eigin vinnubrögð, sagt frá góðu handbragði, formi og hönnun og notað 

til þess viðeigandi hugtök 
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4. Náttúrugreinar 
 

Viðmið um námshæfni í náttúrugreinum 

Eftirfarandi viðmið eru lögð til grundvallar mati á námshæfni nemanda í lok árgangs (lokamat): 

Efnisþættir: Viðmið um námshæfni í náttúrugreinum Þ L V 

Matsviðmið 1 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Skýrt með dæmum hvernig náttúruvísindi, tækni, menning 

og náttúra hafa áhrif hvert á annað. 

 UV – Fjallað á gagnrýninnhátt um aukaefni í mat og 

aðferðir til að auka geymsluþol matvæla. 

   

Matsviðmið 4 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Tekið afstöðu til siðferðilegra þátta tengdum náttúru, 

umhverfi, samfélagi og tækni 

   

Matsviðmið 5 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Beitt algengustu hugtökum og heitum í náttúrugreinum. 

 Útskýrt vel og rökstutt svör. 

   

Matsviðmið 6 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Aflað sér upplýsinga um náttúruvísindi. 

 Framkvæmt athuganir. 

   

Matsviðmið 7 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Beitt vísindalegum vinnubrögðum við öflun upplýsinga s.s. 

tilraunum og athugunum. 

   

Matsviðmið 8 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Lesið texta um náttúrufræði sér til gagns, umorðað hann 

og túlkað myndefni honum tengt. 

 

   

 

 

Efnisþættir: Viðmið um námshæfni í náttúrugreinum Þ L V 

Að búa á 

jörðinni: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Skýrt með dæmum hvernig náttúruvísindi , tækni, 

menning heimsmynd mannsins og náttúruna hefur áhrif 

hvert á annað, 

 Skipulagt, framkvæmt og gert grein fyrir athugun á 

námsþáttum að eigin vali er varða búsetu mannsins á 

jörðinni, 

 Útskýrt og rætt ástæður náttúruverndar. 

 Beitt algengum hugtökum og heitum í náttúrugreinum 

unglingastigsins 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

Náttúra  

Íslands: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Gert grein fyrir eigin athugunum á lifverum, hegðun 

þeirra og búsvæðum 

 

 

 

X 

 

 

X 
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 Útskýrt flokka lífvera eftir skyldleika, ein- og fjölfrumunga, 

að erfðir ráðast af genum og hvernig íslenskar lífverur 

hafa aðlagast umhverfi sínu 

 Útskýrt þarfir ólíkra lífvera í ólíkum vistkerfum 

 Útskýrt hugmyndir um náttúruval, hæfni, aðlögun og 

arfbundinn breytileika 

 

X 

X 

Heilbrigði 

umhverfisins: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Unnið með samþætt viðfangsefni með vinnubrögðum 

náttúrugreina og tekið gagnrýna afstöðu til siðferðislegra 

þátta tengdum náttúru, umhverfi, samfélagi og tækni 

 Tekið eftir og rætt atriði í umhverfi sínu, gert grein fyrir 

áhrifum þeirra á lífsgæði og náttúru, sýnt umhverfinu 

umhyggju og rökrætt eigin skoðun á því 

 Sagt fyrir um þjónustu sem náttúrulegir ferlar veita 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

      

 

 

  



HRAUNVALLASKÓLI SKÓLANÁMSKRÁ 2019 -2020 

 

 

8. BEKKUR Bls. 48 

 

 

 

4.1. Lífvísindi 

 

Lýsing á námi og kennslu námsgreinarinnar 

Í unglingadeild er samfélags- og náttúrugreinar kenndar í þemalotum. Kennslustundir eru 4 x 60 

mínútur á viku og er mismunandi eftir þemum hversu margar vikur eru teknar í hvert viðfangsefni.  

Áhersla er lögð á fjölbreyttar kennsluaðferðir, hópavinnu og einstaklingsvinnu. 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

 Skipting lífríkis og flokkar þess 

 Náttúruval og aðlögun 

ii. Námsgögn og kennsluefni 

Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

 Lífheimurinn 

 Verkefni frá kennara  

 Veraldarvefurinn 

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

Í meginatriðum fer námið og kennslan fram í skóla og heima (utan skóla) á eftirfarandi hátt:  

 Beinar innlagnir 

 Sýnikennsla 

 Tilraunir 

 Skýrslugerðir 

 Verkefnavinna 

 Hópavinna, paravinna 

 Upplýsingaöflun 

 Vettvangsferðir 

 Ritun 

 Þemavinna 

Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við nemendur að læra út frá eigin forsendum 

og að námið komi þeim að sem mestu gagni: 

 Í stað þess að lesa býðst nemendum aðgangur að kennslubókinni á hljóðbók 

 Nemendur geta sótt um að gera styttri verkefni í stað ritunar og skýrslna 

 Nemendur geta sótt um að taka munnlegt próf í stað skriflegs prófs 
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iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

Aðferðir og vinnubrögð sem liggja til grundvallar námsmatinu í námsgreininni eru eftirfarandi 

varðandi: 

a. Lykilhæfni: 

 Próf 

 Verkefni 

 Ritun 

 Vinnubók 

b. Námshæfni: 

Símat; áhugi, virkni og vinnubrögð 

 

5. Samfélagsgreinar 
 

Viðmið um námshæfni í samfélagsgreinum 

Eftirfarandi viðmið eru lögð til grundvallar mati á námshæfni nemanda í lok árgangs (lokamat): 

Hæfniþættir: Viðmið um námshæfni í samfélagsgreinum 

Þekkingar-

viðmið: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Sýnt fram á skilning á heimabyggð sinni og útskýrt samhengi hennar við 

umhverfi, sögu, menningu, listir, félagsstarf og atvinnulíf  

 Sýnt fram á þekkingu og gagnrýna sýn á tímabil, atburði, persónur, 

menningartengsl og þróunarferla á ýmsum tímum, sem vísað er til í 

þjóðfélagsumræðu 

 Útskýrt með dæmum hvernig sagan birtist í textum og munum, hefðum 

og minningum. 

 Gert sér grein fyrir hlutverki heimilda, sjónarhorna og gildismats í sögu 

og sameiginlegum minningum 

 Séð hvernig sagan hefur mótast af umhverfisþáttum og 

samfélagsskipulagi, þjóðfélagshreyfingum og hugmyndastefnum, 

viljaverkum og tilviljunum 

 Greint afmarkaða efnisþætti stórrar eða smárrar sögu, nálægrar eða 

fjarlægrar 

 Gefið skýringar á og rökrætt gerð og þróun íslensks þjóðfélags í ljósi 

innlendra og alþjóðlegra áhrifaþátta 

 Fjallað um náttúruferla sem mynda og móta land og hafa áhrif á loftslag 

og gróður  

 Útskýrt megineinkenni gróðurfars, loftslags, vinda og hafstrauma jarðar 

og hvernig þessir þættir móta ólík lífsskilyrði 

 Greint og fjallað um upplýsingar á kortum og gröfum og annars konar 

myndum  
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 Útskýrt margbreytileika trúarbragða og lífsviðhorfa og greint áhrif þeirra 

á líf einstaklinga, hópa og samfélaga 

 Fengist við og greint viðfangsefni sem snerta trú, lífsviðhorf og siðferði 

og tengjast spurningum um merkingu og tilgang lífsins 

 Sýnt fram á læsi á frásagnir, hefðir, kenningar, hátíðir, siði og tákn kristni 

og annarra helstu trúarbragða heims 

 Rætt og borið saman ólík trúar- og lífsviðhorf og gert sér grein fyrir 

hvað er sameiginlegt og hvað sérstætt 

 Greint áhrif biblíunnar og helgirita annarra helstu trúarbragða á 

menningu og samfélög 

 Útskýrt trúarlegar vísanir og tjáningu í listum og bókmenntum 

 Bent á, fyrirbyggt og brugðist rétt við ýmsum hættum og slysagildrum í 

umhverfinu og náttúrunni 

Leikni- 

viðmið: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Beitt hugtökunum kyn, kynhneigð og kynhlutverk og útskýrt hvaða 

hlutverki þau þjóna í kyngervi einstaklinga og sjálfsmynd 

 Greint jákvæð og neikvæð áreiti og staðist þrýsting, sem stefnir heilsu 

og velferð fólks í voða  

Viðhorfa- 

viðmið: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Komið þekkingu sinni og viðhorfum á framfæri með fjölbreyttum og 

markvissum hætti, einn sér og í samstarfi við aðra 

 Sýnt sjálfsaga, sjálfstraust og virðingu í margvíslegum samskiptum og 

samstarfi við ólíka einstaklinga 

 Ígrundað eigin getu til aðgerða og gert sér grein fyrir afleiðingum gerða 

sinna eða aðgerðaleysis 

 Sinnt velferð og hag samferðafólks síns 
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5.2. Jafnrétti og lífsleikni  

Tímafjöldi: 1 tímar (40 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár). 

Tímafjöldi: 0,5 tími (40 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár). 

Jafnrétti og lífsleikni er fléttað inn í þemavinnu nemenda þar sem nemendum er gert kleift að skilja 

þann veruleika sem þau hafa fæðst inn í, nemendur eru hvattir til að mynda sér gagnrýnar skoðanir og 

læra að verja þær skoðanir auk þess að geta hlustað og tekið tillit til skoðana annarra.  

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

 Leiðtogaþjálfun þar sem nemendur frá æfingu í framkomu, fundarstörfum, leikjastjórnun, 

samræðum, hlustun, samningatækni og mannréttindum. 

 Nemendur læri að vinna með öðrum á jafnréttisgrundvelli  

 Nemendur læri að hlusta á og virða skoðanir annarra 

 Nemendur læri að koma fram og tala fyrir framan aðra 

 Nemendur tileinki sér þá námstækni sem þeir kjósa 

ii. Námsgögn og kennsluefni 

Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

 Félagsmálafræðsla, Kompás og ýmsar leikjabækur, gögn frá kennara og vefir 

 Verkefni og önnur gögn frá kennara 

 Kennslubækur viðkomandi þema 

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

Í meginatriðum fer námið og kennslan í skóla og heima (utan skóla) fram á eftirfarandi hátt:  

 Umræður  

 Paravinna 

 Hópavinna og einstaklingsframkoma. 

 Nemendur halda kynningar fyrir bekkjarfélaga sína 

Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við nemendur að læra út frá eigin forsendum 

og að námið komi þeim að sem mestu gagni: 

 Nemendur fá þjálfun í framkomu, rökræðum, hlustun, samningatækni, leikjastjórnun og 

mannréttindum út frá eigin forsendum og lagt upp með að nemendur fái aukið 

sjálfstraust. 
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iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

Aðferðir og vinnubrögð sem liggja til grundvallar námsmatinu í námsgreininni eru eftirfarandi 

varðandi: 

Námshæfni:   

 Þátttaka, virkni og frumkvæði. 

 

5.3. Landafræði, saga og sam-/þjóðfélagsfræði 

 

Tímafjöldi: 4,16 tímar (60 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár). 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru:  

 nemendur geri sér grein fyrir eðli og fjölbreytileika trúarbragða og trúariðkunar og áhrifum þeirra 

á siði og menningu 

 geti sagt deili á megineinkennum, inntaki, helgisiðum og útbreiðslu helstu trúarbragða heims þ.e. 

kristni, gyðingdómi, íslam, hindúasið og búddadómi. 

 öðlist nokkra þekkingu á síkhatrú, baháítrú, taóisma, Konfúsíusarhyggju og öðrum lífsskoðunum. 

 nái nokkru valdi á að bera saman meginatriði ólíkra trúarbragða svo sem sögu, guðhugmyndir, 

tilveruskilning, mannskilning, frelsunarleiðir, hugmyndir um dauðann, helgirit, helgisiði og siðgæði 

 kynni sér gang fyrri og seinni heimsstyrjaldarinnar 

 þekki ástæður og áhrif kreppunnar á fjórða áratug aldarinnar 

 kanni dæmi um áhrif heimsstyrjaldarinnar á hlutskipti einstaklinga og þjóða 

 sjái hernám Breta í ljósi stríðsins í Evrópu og hlutleysis Íslands 

 þekki áhrif hersetunnar á atvinnulíf, viðskipti og tækni 

 kanni sögu tækninýjunga síðustu hundrað ár  

 geti nýtt sér ýmis birtingarform sögunnar, svo sem munnlegar frásagnir, kennslubækur, 

handbækur, aðgengileg fræðirit, margmiðlun, efni á Netinu, söfn, sögustaði og mannvirki 

 öðlist skilning á ýmsum sviðum sögunnar: menningu, hugarfari, efnahagslífi, tækni og stjórnmálum 

 öðlist skilning á ýmsum þátttakendum sögunnar: einstaklingum og þjóðum, fjölskyldu og 

heimabyggð, fullorðnum og börnum 

 tengsl Íslands við grannlönd, einkum á nýöld 

 þjálfist í að greina þráð atburða og aðstæðna og skilgreina meginatriði 

 læri að afla sér heimilda og skrifa heimildaritgerð 

 læri að nota bauganet jarðar við nákvæma staðsetningu og hvernig tímakerfi okkar byggist á 

lengdarbaugunum 

 fái yfirsýn yfir hvað litir, letur og tákn merkja á landakortum 

 kunni að reikna fjarlægðir út frá mælikvarða korts eða loftmyndar 

 kynnist gervihnattamyndum af yfirborði jarðar, hvernig þær verða til og til hvers megi nota þær 
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ii. Námsgögn og kennsluefni 

Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

 Styrjaldir og kreppa – saga 20. aldar I 

 Maðurinn og trúin – trúarbragðafræði handa grunnskólum 

 Um víða veröld - Jörðin 

 Vinnuhefti frá kennara 

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

Í meginatriðum fer námið og kennslan í skóla og heima (utan skóla) fram á eftirfarandi hátt:  

 Beinar innlagnir 

 Hópavinna, paravinna 

 Ritgerð  

 Verkefnavinna 

 Upplýsingaöflun  

Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við nemendur að læra út frá eigin forsendum 

og að námið komi þeim að sem mestu gagni: 

 Í stað þess að lesa býðst nemendum aðgangur að kennslubókinni á hljóðbók 

 Nemendur geta sótt um að taka munnlegt próf í stað skriflegs prófs 

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

Aðferðir og vinnubrögð sem liggja til grundvallar námsmatinu í námsgreininni eru eftirfarandi 

varðandi: 

Námshæfni: 

 Verkefni 

 Ritgerðarvinna 

 Símat 

 Jafningjamat 

 Sjálfsmat 

 Kaflapróf 

 Lokapróf 
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6. Skólaíþróttir 

6.1. Íþróttir 
Tímafjöldi: 2 x 40 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár. 

i. Hæfniviðmið 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Heilsa og efling þekkingar 

o Iðkað íþróttir, leiki og útihlaup á skólalóð og í sínu nærumhverfi 

o Haft jákvæða upplifun af íþróttaiðkun. 

 Líkamsvitund, leikni og afkastageta 

o Hefur sýnt fram á líkamsþol í hlaupi. 

o Hefur sýnt fram á hraða og viðbragð. 

o Hefur sýnt fram á færni og líkamsstyrk. 

o Hefur sýnt fram á lipurð og samhæfingu. 

 Félagslegir þættir 

o Sýnt samvinnu og tillitssemi í samskiptum við aðra. 

o Skilið mikilvægi þess að hafa leikreglur og farið eftir þeim. 

o Farið eftir fyrirmælum. 

 Öryggi og skipulagsreglur 

o Farið eftir reglum sem snúa að umgengni í íþróttahúsum og sundstöðum. 

 

ii. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

 Grunnþættir líkams- og hreyfiþroska 

o Líkamsstaða og líkamsbeiting, samhæfing, styrkur, þol, hraði, jafnvægi, liðleiki 

 Kynna nemendum fyrir fjölbreyttum íþróttum í einstaklings og hópíþróttir. 

 Með áherslu á hreyfingu og markvissa hreyfiþjálfun, er lagður grunnur að heilsu 

 og velferð nemenda til lífstíðar. 

 Fræða skal nemendur um hreyfingu, efla hreyfifærni og skapa öruggt umhverfi sem 

hvetur alla til hreyfingar. Tekið er mið af þessu í íþróttakennslu. 

 Í skólaíþróttum er tækifæri fyrir hvern nemanda að læra að þekkja eigin líkama og skynja 

möguleika hans til tjáningar og sköpunar. Þannig má efla sjálfstraust og styrkja sjálfsmynd 

hvers einstaklings. 

 

iii. Námsgögn og kennsluefni 

Þau námsgögn sem helst er stuðst við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

 Áhöld í íþróttasal 

o Minni áhöld: Boltar, gjarðir, sippubönd, snú-snú  bönd, teygjur, léttar dýnur, liðabönd, 

vesti, mjúkir boltar, badminton flugur og spaðar, bandý boltar og kylfur, combi sett, 

keilur, skeiðklukkur, málband, spilastokkur, mottur. 
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o Stærri áhöld: Kistur, kubbar, hestar, kaðlar, slár, badminton uppistöður, blak 

uppistöður, mörk, körfur, bekkir, stærri dýnur, stökkbretti, boltagrindur, boltanet.  

 Áhöld í skóla og á skólalóð 

o Minni áhöld: Boltar, sippubönd, snú-snú  bönd, teygjur, mjúkir boltar, liðabönd, vesti, 

bandý kylfur. 

o Stærri áhöld: Klifurbrautir, rólur, mörk, gervigrasvöllur, körfuspjöld, yfir veggur. 

 

iv. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

Í meginatriðum fer námið og kennslan í skóla og heima (utan skóla) fram á eftirfarandi hátt:  

 Kennsla í íþróttahúsi 

o Íþróttasalur 

 Kennsla utanhúss 

o Skólalóð og nærumhverfi. 

 

Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við nemendur að læra út frá eigin 

forsendum og að námið komi þeim að sem mestu gagni: 

 Kennsluaðferðir 

o Sýnikennsla, endurtekningaræfingar, námsleikir, stöðvaþjálfun, stöðugt þjálfunarálag, 

spurnaraðferðir, þrautalausnir og þrautabrautir, hlutverkaleikir, hermileikir, 

hópvinnubrögð, frásögn og sagnalist, hugarflug, leikræn tjáning. 

 

v. Námsmat og námsmatsaðlögun 

Aðferðir og vinnubrögð sem liggja til grundvallar námsmatinu í námsgreininni eru eftirfarandi 

varðandi: 

 Námshæfni: 

 Heilsa og velferð; 

o Markmiðasetning og framfarir 

 Hreyfing og afkastageta; 

o Færni- og afkastagetupróf 

 Félagslegir þættir og samvinna; 

o Virkni í kennslustundum 

 Öryggi og skipulag; 

o Að fara eftir reglum, m.a. öryggisreglum í íþróttahúsi 

o Að fylgja fyrirmælum kennara og starfsmanna 
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6.2. Sund 

Tímafjöldi: 1 x 40 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár. 

 

i.  Hæfniviðmið 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Heilsa og efling þekkingar 

o Haft jákvæða upplifun af sundi. 

 Líkamsvitund, leikni og afkastageta 

o Hefur sýnt fram á líkamsþol í sundi. 

o Flugsund kynnt fyrir nemendum. 
o Getur sýnt fram á færni í kafsundi. 

o Getur sýnt fram á færni í skriðsundi. 
o Getur synt björgunarsund með jafningja. 
o Getur sýnt fram á færni í baksundi. 
o Getur sýnt fram á færni í bringusundi. 

 Félagslegir þættir 

o Sýnt sjálfstæði og virkni 
o Farið eftir fyrirmælum. 

 Öryggi og skipulagsreglur 

o Farið eftir reglum sem snúa að umgengni í íþróttahúsum og sundstöðum. 

 

Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

 Grunnþættir líkams- og hreyfiþroska 

o Að nemandi þjálfist í æskilegri líkamsstöðu í vatni og líkamsbeitingu, samhæfingu, 

liðleika, þoli, krafti, viðbragðs og hraða auk almennrar vatnsaðlögunar 

 Með áherslu á hreyfingu og markvissa hreyfiþjálfun, er lagður grunnur að heilsu 

 og velferð nemenda til lífstíðar. 

 Fræða skal nemendur um hreyfingu, efla hreyfifærni og skapa öruggt umhverfi sem 

hvetur alla til hreyfingar. Tekið er mið af þessu í íþróttakennslu. 

 Í skólaíþróttum er tækifæri fyrir hvern nemanda að læra að þekkja eigin líkama og skynja 

möguleika hans til tjáningar og sköpunar. Þannig má efla sjálfstraust og styrkja sjálfsmynd 

hvers einstaklings. 

 

iii. Námsgögn og kennsluefni 

Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

 Áhöld í sundlaug 

o Kútar, stór bretti, lítil bretti, sundfit, flotholt af ýmsum gerðum, kafhringir, 

boltar, björgunardúkka. 
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iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

Í meginatriðum fer námið og kennslan í skóla og heima (utan skóla) fram á eftirfarandi hátt:  

 Kennsla fer fram í 

o Ásvallalaug 

o Unnið með sundkennsluleiðbeiningar í ákveðinn tíma til að styðja við nemendur 

til að læra út frá eigin forsendum og að námið komi þeim að sem mestu gagni: 

o Við upphaf kennsluárs 

o Um mitt kennsluár 

o Við lok kennsluárs 

 Heimanám (foreldrar) 

 Nemendur eru hvattir til að stunda sund utan skólatíma og 

mæta þannig kröfum námsins. 

  

Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við nemendur að læra út frá eigin 

forsendum og að námið komi þeim að sem mestu gagni: 

 Kennsluaðferðir 

o Sýnikennsla, endurtekning, leikir, þolþjálfun, hópvinna, stöðvaþjálfun, samvinna.  

 

 

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

Aðferðir og vinnubrögð sem liggja til grundvallar námsmatinu í námsgreininni eru eftirfarandi 

varðandi: 

     Námsmat 

 Hæfniviðmið árgangs 

 Virkni í kennslustundum 

 Viðhorf og áhugi 
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7. Stærðfræði 
 

Námshæfni – viðmið og mat 

Mat á námshæfni felur í sér að meta árangur nemenda í stærðfræði í lok námstíma. Þau byggjast á (a) 

viðmiðum og (b) kvarðanum A-D til að meta viðmiðin sem liggja til grundvallar námsmati í lok 

skólaárs. Það er þó hvers skóla að ákveða hvort hann nýtir A-D kvarðann fyrr en í 10. bekk eða aðra 

matskvarða þótt hæfniviðmiðin liggi alltaf til grundvallar námsmati hverjar sem aðferðir og 

matskvarðar eru í einstaka skólum og bekkjum/árgöngum. 

 

a. Viðmið um námshæfni í stærðfræði 

Eftirfarandi viðmið eru lögð til grundvallar mati á námshæfni nemanda í lok árgangs (lokamat): 

 

Efnisþættir: Viðmið um námshæfni í stærðfræði Þ L V 

Að geta spurt 

og svarað 

með 

stærðfræði: 

 

Við lok 8. bekkjar getur nemandi:  

Tjáð sig um stærðfræðileg efni og um veruleikann með tungumáli 

stærðfræðinnar, útskýrt hugsun sína um hana fyrir öðrum, leitað 

lausna og sett viðfangsefni fram á fjölbreyttan stærðfræðilegan 

hátt með því að beita skapandi hugsun, ígrundun og 

röksemdafærslu,sett fram, greint, túlkað og metið stærðfræðileg 

líkön. 

 fundið, sett fram og afmarkað stærðfræðiþrautir bæði í  

tengslum við daglegt líf og viðfangsefni stærðfræðinnar,  

lagt mat á lausnirnar, m.a. með það að markmiði að  

alhæfa út frá þeim,  

  

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

Að kunna að 

fara með 

tungumál og 

verkfæri 

stærðfræðinna

r: 

 

Við lok 8. bekkjar getur nemandi:  

Notað hugtök og táknmál stærðfræðinnar til að setja fram, tákna 

og leysa hversdagsleg og fræðileg vandamál, rætt um lausnir og 

nýtt margvísleg hjálpartæki til stærðfræðilegra verka, þar með 

talin tölvutækni 

 

 lesið úr táknmáli stærðfræðinnar, notað það á 

merkingarbæran hátt, t.d. þýtt af daglegu máli yfir á 

táknmál stærðfræðinnar og skilið þær leikreglur sem gilda 

um meðferð þess,  

Þ 

 

 

 

 

 

L 

 

 

 

 

 

V 
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 valið og notað margvísleg verkfæri, þar með talin 

tölvutækni og gert sér grein fyrir möguleikum þeirra og 

takmörkunum. 

 tjáð sig um stærðfræðilegt efni munnlega og  myndrænt, 

af nákvæmni og túlkað niðurstöðu sína. 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

 

Vinnubrögð 

og beiting 

stærðfræðinna

r: 

 

Við lok 8. bekkjar getur nemandi:  

Unnið skipulega einn og í samvinnu við aðra að því aðrannsaka, 

greina, túlka, setja fram tilgátur og finna lausnir, alhæfa um hvers 

kyns viðfangsefni með hjálp stærðfræðinnar, lesið og lagt mat á 

stærðfræðitexta, notað viðeigandi verkfæri s.s. tölvur og kynnt 

niðurstöður sínar 

 undirbúið og flutt munnlegar kynningar og skrifað texta 

um eigin vinnu með stærðfræði, m.a. með því að nota 

upplýsingatækni,  

 tekið þátt í að þróa skipulega fjölbreyttar lausnaleiðir 

með notkun upplýsingatækni  

 nemandi rannsakað, sett fram á skipulegan hátt og 

rökrætt með það að markmiði að alhæfa um 

stærðfræðilegt efni. 

 

Þ 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

L 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

V 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

Tölur og 

reikningur: 

 

Við lok 8. bekkjar getur nemandi:  

Notað rauntölur og reiknað með ræðum tölum, greint 

samhengi milli talna í ólíkum talnamengjum, tekið þátt í að 

þróa lausnaleiðir, nýtt sér samhengi og tengsl 

reikniaðgerðanna og notað þá þekkingu við útreikninga og 

mat á þeim 

 

 notað rauntölur og greint samhengi á milli talna í ólíkum 
talnamengjum, 

o Reikniaðgerðirnar 4 

o Vinna með talnalínu, pósitívar og negatívar 

tölur 

o Frumtöluþáttun  

o Þekkir og getur unnið með samsettar tölur  

o Þekkir og getur unnið með frumtölur 

(primtölur)  

o Getut unnið með mengjamyndir     

Þ 

 

 

 

 

 

X 

 

 

L 

 

 

 

 

 

X 

 

 

V 
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 gefið dæmi um mismunandi framsetningu hlutfalla og 

brota, skýrt sambandið milli almennra brota, tugabrota 

og prósenta,  

o Að finna hlutföll milli stærða, sýnt með 

almennu broti, prósentu og tugabroti 

o Notkun á teljara og nefnara  

o Að finna minnsti samnefnari  

o Almenn brot og reikniaðgerðirnar 4  

o Að breyta almennu broti í blandna tölu og 

öfugt   

o Kann að lengja og stytta almenn brot  

 leyst viðfangsefni sem sprottin eru úr daglegu lífi og 

umhverfi, með hugarreikningi, vasareikni, tölvuforritum 

og skriflegum útreikningum,  

o Þekkir og getur notað breytiþátt í hækkun 

og lækkun.  

o Getur unnið með tímaútreikninga 

 tekið þátt í að þróa hentugar aðferðir við reikning með 

ræðum tölum sem byggja á eigin skilningi , nýtt vasareikni 

og tölvur í þeim tilgangi,  

o Þekkir ræðar og óræðar tölur 

o Nýtt sér vasareikni við útreikninga 

 reiknað með ræðum tölum, m.a. við lausnir á jöfnum og 

öðrum viðfangsefnum algebru,  

o Þekkir ræðar og óræðar tölur 

o Þekkir andhverfar tölur 

 notað almenn brot, tugabrot og prósentur við 

útreikninga á daglegum viðfangsefnum,  

o Að finna hlutföll milli stærða, sýnt með 

almennu broti, prósentu og tugabroti 

o Þekkir og getir notað 

prósentuþríhyrninginn, þ.e getir notfært 

þér tengslin á milli hluta, heildar og 

prósentu 

o Þekkir og getur notað breytiþátt í hækkun 

og lækkun. 

 nýtt sér samhengi og tengsl reikniaðgerðanna og notað 

þá þekkingu við útreikninga og mat á þeim.  

o Reikniaðgerðirnar 4                                                                       

o Margföldunarþríhyrningurinn   

o Veldareikningur og reikniaðgerðirnar 4 

o Almenn brot og reikniaðgerðirnar 4                                              

o Þekkir og getur notað ferningstölur og 

ferningsrætur 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Algebra: 

 

Við lok 8. bekkjar getur nemandi:  

Rannsakað mynstur og alhæft um þau, leyst jöfnur, notað 

breytistærðir og lýst sambandi þeirra með stæðum og föllum 

Þ L 

 

V 
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 unnið með talnarunur og rúmfræðimynstur til að 

rannsaka, koma skipulagi á og alhæfa um það á táknmáli 

algebrunnar og sett fram stæður með breytistærðum, 

o Þekkir og getur notað röð reikniaðgerða  

o búið til og leyst jöfnur út frá gefnum 

forsendum 

o einfaldað stæður (Draga saman líka liði, 

margfalda inn í og margfalda saman tvo 

sviga) 

o þekkir og getur notað reglur um formerki  

o þekkir muninn á stæðu og jöfnu  

o getur fundið gildi stæðu    

 leyst jöfnur og einfaldar ójöfnur, leyst saman jöfnur 

með fleiri en einni óþekktri stærð 

o leyst jöfnur í nokkrum skrefum 

o útbúið gildistöflu, fært inn jöfnu og fengið 

út hnit 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

  

 

 

 

Rúmfræði og 

mælingar: 

 

Við lok 8. bekkjar getur nemandi notað: 

Undirstöðuhugtök rúmfræðinnar, nýtt einslögun, hornareglur og 

hnitakerfi til að teikna og greina rúmfræðilega hluti, sett fram 

einföld rúmfræðileg rök, mælt og reiknað lengd, flöt og rými og 

nýtt tölvur til þessara hluta 

 

 notað undirstöðuhugtök rúmfræðinnar, þar með talin 

hugtök um stærðarhlutföll, innbyrgðis afstöðu lína, 

færslur og fræðilega eiginleika tví- og þrívíðra forma 

o Þekkir og getur hliðrað, speglað og snúið 

o Getur unnið með mismunandi horn t.d. 

grannhorn, víxlhorn, topphorn, einslæg horn 

o.s.frv. 

 teiknað skýringarmyndir og unnið með teikningar annarra 

út frá gefnum forsendum, rannsakað, lýst og metið 

samband milli hlutar og teikningar af honum 

o Getur unnið með hornamælingar, 

hornaútreikningar, bæði marghyrninga og hringa 

 mælt ummál, flöt og rými, reiknað stærð þeirra og útskýrt 

hvað felst í mælihugtakinu,  

o Notkun og þekking á lengdareiningum 

o Getur breytt á milli mælieiningakerfa og reiknað 

samsettar myndir 

o Getur reiknað ummál marghyrninga 

o Notkun og þekking á flatarmálseiningum 

Þ 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

L 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

V 

 

 

 

 

 

X 
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 túlkað jöfnur í hnitakerfi og notað teikningar í hnitakerfi 

til að leysa þær 

o Getur fundið og fært inn hnit í graf   

o Þekkir og getur unnið með hugtakið skurðpunktur 

o Þekkir og getur notað jöfnu beinnar línu 

o Þekkir hallatölu og skurðpunkt við y-ás út frá 

gefinni jöfnu. 

 notað mælikvarða og unnið með einslaga form, útskýrt 

setningu Pýþagorasar og reglu um hornasummu í 

marghyrningi og beitt henni í margvíslegu samhengi. Einnig 

gert rannsóknir á rétthyrndum þríhyrningum og reikni 

hliðarlengdir og horn út frá þekktum eiginleikum,  

o Getur unnið með hornamælingar, 

hornaútreikningar, bæði marghyrninga og hringa 

o Hefur tileinkað þér regluna um hornasummu 

marghyrninga 

Tölfræði og 

líkindi: 

 

Við lok 8. bekkjar getur nemandi:  

Notað tölfræðihugtök til að skipuleggja, framkvæma og túlka 

tölfræðirannsóknir, framkvæmt og dregið ályktanir af 

tilraunum, þar sem líkur og tilviljun koma við sögu, notað 

einföld líkindahugtök og talningar til að reikna og túlka líkur 

á atburðum 

 

 notað tölfræðihugtök til að setja fram, lýsa, skýra og 

túlka gögn,  

o Getur sett fram tíðnitöflur þar sem unnið er 

með tíðni, hlutfallstíðni og gráður 

o Lesið stærðfræðilegan texta, skilið og tekið 

afstöðu til upplýsinga sem þar eru settar 

fram. 

o Getur sett fram ýmis myndrit t.d. súlurit, 

skífurit, línurit og lesið úr þeim 

o Þekkir og getur unnið með miðsækni, þ.e. 

reiknað meðaltal, miðgildi, tíðasta gildi, 

lægsta gildi og hæsta gildi 

 skipulagt og framkvæmt einfaldar tölfræðikannanir og 

dregið ályktanir af þeim,  

o Getur undirbúið og gert könnun (rannsókn) 

og skilað niðurstöðum á tölfræðilegu formi 

þar sem m.a. þarf að koma fram tilgáta, 

framkvæmd, gagnasöfnun, tíðnitafa, 

niðurstöður í myndritum og túlkun 

niðurstaða 

o Unnið í samvinnu við aðra að lausnum 

stórra verkefna og gefið öðrum viðbrögð 

Þ 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

L 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

V 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 
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o Getur lesið, skilið og lagt mat á upplýsingar 

um líkindi sem birtar eru á formi tölfræði 

t.d. í fjölmiðlum 

o Undirbúið og flutt munnlegar kynningar, 

skrifað texta um eigin vinnu m.a. með því að 

nota upplýsingatækni. 
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c. Grunnþættir menntunar í stærðfræði 

 

Eftirfarandi áherslur eru skilgreindar fyrir grunnþætti menntunar í stærðfræði: 

 

Grunnþáttur Áhersluþættir grunnþátta menntunar 

HEILBRIGÐI OG 

VELFERÐ: 

 Nota styrkleika sína með því að byggja upp ákveðna sjálfsmynd t.d. með 

því að láta nemendur aðstoða hvort annað, að útskýra og færa rök fyrir  

niðurstöðum sínum. 

JAFNRÉTTI: 

 
 Stuðla að samvinnu kynjanna. 

LÝÐRÆÐI OG 

MANNRÉTTINDI: 

 Samábyrgð, meðvitund um lýðræði og taka þátt í að móta samfélagið. 

Nemendur gera það með því að læra stærðfræði til að vera virkur 

borgari í samfélaginu.  

LÆSI: 
 Hafa færni til að færa hugsanir sína í letur með því að sýna og skrifa 

niðurstöður ( útreikningur). Lesi stærðfræðitákn og þekki hugtök. Lesið,  

gert athuganir og komið þeim á framfæri í myndritum. 

SJÁLFBÆRNI:  Stærðfræðikennsla eflir þau í að vera virkir borgarar, með áætlanagerð.  

SKÖPUN:  Nemendur uppgötvi og koma með hugmyndir að lausnum og úrvinnslu.   
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7.0. Stærðfræði 

 

Lýsing á námi og kennslu námsgreinarinnar 

Kennslustundir eru 4 klukkustundir á viku. Námi í stærðfræði í 8. bekk er skipt niður í 4 lotur, 

talnareikning, rúmfræði, algebru og tölfræði. Námið krefst þess af nemendum að þeir séu sjálfstæðir í 

námi og bera að miklu leyti ábyrgð á framvindu þess sjálfir.  Nemendur geta farið á eigin hraða í 

gegnum námið og lokið þannig grunnskólaprófi í stærðfræði á skemmri tíma en 3 árum, ef þeir kjósa 

svo. Þannig geta nemendur hafið framhaldsskólanám í stærðfræði fyrr ef þeir kjósa. Kennari mun 

leggja til viðmiðunaráætlun í hverri lotu sem nemendur geta farið eftir. 

Við upphaf hverrar lotu fá nemendur öll þau gögn sem þeir þurfa til þess að ljúka hverri lotu.  Þar er 

að finna þau námsgögn sem nota á, lista yfir þau verkefni sem á að vinna, upplýsingar um námsmat og 

viðmiðunaráætlun.  

Áhersla er lögð á að nemendur skilji stærðfræðileg hugtök og leysi fjölbreytt verkefni á margvíslegan 

hátt. Helstu þættir sem unnið er með eru: reikniaðgerðir, hlutföll og prósentur, rúmfræði, stæður og 

jöfnur, tölfræði, töflur og myndrit. Auk þess verður haldið áfram að byggja ofan á þá grunnþætti sem 

nemendur hafa áður fengist við í námi sínu. Stuðlað verður að því að nemendur skilji gildi 

stærðfræðinnar í tengslum við umhverfi sitt og geti nýtt hana í daglegu lífi innan og utan skóla.         

(úr skólanámskrá 2013-2014). 

Tímafjöldi: 4 tímar (60 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár).  

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

 Tölur og talnareikningur 

 Rúmfræði 

 Algebra 

 Tölfræði 

ii. Námsgögn og kennsluefni 

Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

 Skali 1a nemendabók og æfingahefti. Skali 1b nemendabók og æfingahefti.  

 Almenn stærðfræði I e. Lars – Erik Björk o.fl. 1987. Þýð. Hildigunnur Halldórsdóttir og Sverrir 

Einarsson  

 Átta-tíu 1 og 2 e. Guðbjörg Pálsdóttur og Guðný Helga Gunnarsdóttir 2005 

 Vendikennsla frá kennurum og af netinu 

 Stærðfræðiforrit  

 Ljósrit frá kennara 

 http://vefir.nams.is/skali/ 

http://vefir.nams.is/skali/
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iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

Í meginatriðum fer námið og kennslan í skóla og heima (utan skóla) fram á eftirfarandi hátt:  

 Kennslustundir eru 4 á viku og þeim er skipt upp á eftirfarandi hátt 

o Kennslustund 1 (60 mín) Innlagnir og umræður um efni vikunnar. 

o Kennslustund 2 (60 mín) Púltími, þar vinna nemendur af krafti í áætlun vikunnar 

o Kennslustund 3 (60 mín) Púltími, þar vinna nemendur af krafti í áætlun vikunnar 

o Kennslustund 4 (60 mín) Tilbreyting, leikir, föndur, spil, hópavinna eða annað 

sem tengist námsefni vikunnar. 

 Unnin ýmis verkefni, hópaverkefni og einstaklingsverkefni 

 Heimanám felst aðallega í þjálfun færniþátta og að klára áætlanir  

 Einstaklingsnámskrá miðuð út frá forsendum og markmiðum nemanda 

 

Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við nemendur að læra út frá eigin forsendum 

og að námið komi þeim að sem mestu gagni: 

 Kennsluaðferðir: Sýnikennsla, bein kennsla, spegluð kennsla, endurtekningaræfingar, 

námsleikir,  þrautalausnir, kannanir, hópvinnubrögð og samvinnunám 

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

Aðferðir og vinnubrögð sem liggja til grundvallar námsmatinu í námsgreininni eru eftirfarandi 

varðandi: 

Námshæfni: 

 Lotupróf 

 Verkefnavinna 

 Glósutækni 

 Samantektarpróf (fyrir þá sem eru undir 80% í lotuprófum) 

 Þátttaka og virkni í tímum 

Námsmat fer þannig fram að nemendur taka kannanir úr hverri lotu og þurfa að skila ýmsum 

tilbreytingarverkefnum sem við metum. Ef nemendur vinna framúr áætlun má finna heppilegan tíma til 

þess að taka próf og kannanir. Þetta þýðir að nemendur geta stýrt því hvenær þeir taka próf sem þeir 

þurfa að ljúka í hverri lotu, í samvinnu við kennara. Í lok vetrar eru námsmatsdagar þar sem lagt 

verður fyrir stærri könnun svokallað samantektarpróf úr efni vetrarins og þurfa allir þeir sem eru 

undir 80% í lotuprófum að taka það próf, þeir nemendur sem eru yfir gefst þá kostur á að hækka upp 

hæfniviðmð á ýmsan hátt í samráði við kennara. 

Hæfnimat sýnilegt í mentor þar sem gefnar eru einkunnirnar A, B+, B, C+, C og D 

Símat í formi lotuprófa, leiðsagnarmat á verkefnavinnu, þátttaka í tímum metin og lokapróf.  
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7.1. Tjáning, tungumál, verkfæri, vinnubrögð og beiting stærðfræði 

 

Lýsing á námi og kennslu námsgreinarinnar 

Námsgrein er útfærð hér í samræmi við áherslur innan skóla og kynnt nánar síðar í kennsluáætlunum. 

Tímafjöldi: 0,5 tími (60 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár). 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: tjáning, hópavinna, tilbreytingarverkefni og vinnubrögð. 

ii. Námsgögn og kennsluefni 

Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

 Reiknivél 

 Tölvur 

 Ipad 

 

7.2. Tölur, reikningur og algebra 

 

Lýsing á námi og kennslu námsgreinarinnar 

Námsgrein er útfærð hér í samræmi við áherslur innan skóla og kynnt nánar síðar í kennsluáætlunum. 

Tímafjöldi: 2 tímar (60 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár). 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: Reikniaðgerðirnar 4, prósentur, talnamengin, notkun 

reiknivélar og brot. Einnig er grunnvinna algebru og kynnumst töflureikniforritum (sheets) 

ii. Námsgögn og kennsluefni 

Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

 Reiknivél 

 Vefefni 

 Smáforrit 

 

 

 



HRAUNVALLASKÓLI SKÓLANÁMSKRÁ 2019 -2020 

 

 

8. BEKKUR Bls. 68 

 

 

 

7.3. Rúmfræði, mælingar, tölfræði og líkindi 

 

Lýsing á námi og kennslu námsgreinarinnar 

Námsgrein er útfærð hér í samræmi við áherslur innan skóla og kynnt nánar síðar í kennsluáætlunum. 

Tímafjöldi: 1,5 tímar (60 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár). 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: lengdareiningar, flatarmáls- og rúmmálseiningar og vinna með 

þessa þætti. Teikningar og hnitakerfið bæði verklega og í smáforritinu Geogebru. Í tölfræði er svo 

kafað í helstu þætti tölfræðinnar. 

ii. Námsgögn og kennsluefni 

Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

 Reiknivél 

 Hringfari 

 Gráðubogi 

 Reglustika 

 Ýmis smáforrit 
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8. Upplýsinga- og tæknimennt 
 

Viðmið um námshæfni 

Eftirfarandi viðmið eru lögð til grundvallar mati á námshæfni nemanda í lok árgangs (lokamat): 

 

Hæfniþættir: Viðmið um námshæfni í upplýsinga- og tæknimennt 

Þekkingar-

viðmið: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Í upplýsinga- og tæknimennt er unnið með upplýsinga- og miðlalæsi, sem 

þverfaglegt námssvið. Unnin eru raunhæf verkefni sem samþættast sem 

flestum námsgreinum og námssviðum. Áhersla er lögð á að kynna 

nemendum tækni og aðferðir við öflun, úrvinnslu, sköpun og miðlun 

upplýsinga í tengslum við annað nám. 

Leikni- 

viðmið: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Notað rétta fingrasetningu 

 Hafi aukið færni sína í ritvinnslu – (íslenska ritun/ritgerðir) 

 Hafi aukið færni sína í töflureikni – (stærðfræði/þema) 

 Hafi aukið færni sína í glærugerð – (samfélagsfræði/náttúrufræði/þema) 

Viðhorfa- 

viðmið: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 sýnt ábyrgð við meðferð og dreifingu upplýsinga hvort sem er til 

persónulegra nota eða heimilda- og verkefnavinnu,  

 nýtt rafrænar leiðir og samskiptamiðla af ábyrgð, unnið í samræmi við 

reglur um ábyrga netnotkun og er meðvitaður um eigin siðferðislega 

ábyrgð  

 

Eftirfarandi áherslur eru skilgreindar fyrir grunnþætti menntunar í upplýsinga- og tæknimennt: 

Grunnþáttur Áhersluþættir grunnþátta menntunar 

HEILBRIGÐI OG 

VELFERÐ: 

 Allt sem þú gerir á netinu endurspeglar hver þú ert 

 Ekki taka þátt í neinu sem þú veist ekki hvað er 

 Mundu að efnið sem þú setur á netið er öllum opið alltaf 

 Gagnrýnin hugsun á þeim upplýsingum sem finnast á netinu 

JAFNRÉTTI: 

 

 Komdu fram við aðra eins og þú vilt að aðrir komi fram við þig 

 Gagnrýnin hugsun á þeim upplýsingum sem finnast á netinu 

 Gera sér grein fyrir þeim aðstæðum sem leiða til mismununar sumra og 

forréttinda annarra 

LÝÐRÆÐI OG 

MANNRÉTTINDI: 

 Þú berð ábyrgð á því sem þú segir og gerir á netinu 

 Nýtt rafrænar leiðir og samskiptamiðla af ábyrgð, unnið í samræmi við 

reglur um ábyrga netnotkun og er meðvitaður um eigin siðferðislega 

ábyrgð 

LÆSI: 

 Efla upplýsingalæsi nemenda.  

 Nýta tækjabúnað til að afla sér þekkingar og vinna úr henni 

 Flokka úr upplýsingum á gagnrýninn hátt og miðla þeim áfram 

SJÁLFBÆRNI: 
 Að geta tekist á við viðfangsefni sem lúta að samspili, umhverfis, 

félagslegra þátta og efnahags í þróun samfélags 
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SKÖPUN: 

 Geta nýtt sér hugbúnað við forritun og miðlunar þekkingar á fjölbreyttan 

og skapandi hátt 

 Sköpun er mikilvægur grunnur að því að horfa til framtíðar og móta sér 

framtíðarsýn, taka þátt í mótun lýðræðissamfélags og skapa sér hlutverk 

innan þess 

 

8.1. Miðlamennt og skólasafnsfræði 

 

Tímafjöldi: x tímar (40 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár). 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

 Viðfangsefni 1 (taka mið af áherslum einstakra námssviða og ekki er hægt að tilgreina hér) 

 Viðfangsefni 2 o.s.frv. 

ii. Námsgögn og kennsluefni 

Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

 Námsgagn 1 

 Námsgagn 2 o.s.frv. 

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

Í meginatriðum fer námið og kennslan í skóla og heima (utan skóla) fram á eftirfarandi hátt:  

 leið 1 

 leið 2 o.s.frv. 

Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við nemendur að læra út frá eigin forsendum 

og að námið komi þeim að sem mestu gagni: 

 aðferð 1 

 aðferð 2 o.s.frv. 

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

Aðferðir og vinnubrögð sem liggja til grundvallar námsmatinu í námsgreininni eru eftirfarandi 

varðandi: 

Námshæfni: 

 leið 1 

 leið 2 o.s.frv.  
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8.2. Tölvunotkun og upplýsinga- og samskiptatækni 

Tímafjöldi: Námsgreinin er kennd í smiðjum. Kenndar eru 3 kennslustundir á viku í 4 vikur. Að jafnaði 

fá nemendur 0,35 kennslustund á viku yfir heilt skólaár 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

 Kynnast notkun spjaldtölvunnar í kennslu 

 Siðfræði á netinu, geri sér grein fyrir sporunum sem þau skilja eftir sig á netinu.  

 Fjöllum um samfélagdmiðla, notkun þeirra og áhrif. Nemendur læra að það sem eitt sinn fer á 

netið verður þar alltaf 

 Kynnast helstu öppum sem fylgja iPad spjaldtölvunum og læra að nota þau 

 Læra að nýta spjaldtölvuna  

 Læra á kerfi sem heldur utan um gögn þeirra 

ii. Námsgögn og kennsluefni 

Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

 iPAd er kennslugagn sem stuðst er við í kennslunni 

 Öpp: kaynote, padlet, book creator, mind meister og önnur 

 Google umhverfið 

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

Í meginatriðum fer námið og kennslan í skóla og heima (utan skóla) fram á eftirfarandi hátt:  

 umræður 

 verkefnavinna 

Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við nemendur að læra út frá eigin forsendum 

og að námið komi þeim að sem mestu gagni: 

 Samtal 

 Samvinunám 

 Einstaklingsvinna 

 Verkefnavinna  

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

Aðferðir og vinnubrögð sem liggja til grundvallar námsmatinu í námsgreininni eru eftirfarandi 

varðandi: 

Námshæfni: 

 Nemendur metnir eftir frammistöðu í tímum, vinnusemi og frumkvæði  
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9. Valgreinar 
 

Í Hraunvallaskóla er leitast við að bjóða upp á fjölbreytt val fyrir nemendur í unglingadeild með það 

að markmiði að allir geti fundið eitthvað við sitt hæfi. Valnámskeið í Hraunvallaskóla eru kennd í 

þriggja anna kerfi. Hvert námskeið er kennt í 80 mínútur á viku í u.þ.b. 12 vikur og á hverri valönn eru 

nemendur í tveimur valnámskeiðum. Yfir árið hefur því hver og einn nemandi fengið tækifæri til að 

fara í 6 valnámskeið. Hægt er að fækka valnámskeiðum með vali utan skóla. Valnámskeiðin sem 

skólinn býður upp á eru fyrir nemendur í 8.-10. bekk og því verða námskeiðin aldursblönduð.  

Námsmat í valgreinum 

Nemendur fá skriflega umsögn frá kennara fyrir hverja valgrein. Þar er litið til frammistöðu nemenda, 

samvinnu, þátttöku og viðhorfs í tímum. Í lok hvers námskeiðs fylla nemendur jafnframt út skriflega 

umsögn um námskeiðið. 

Val utan skóla 

Að ósk foreldra er heimilt að meta sem nám þátttöku nemenda í atvinnulífi og reglubundna þátttöku í 

félagslífi, íþróttum eða skipulögðu sjálfboðastarfi. Einnig er heimilt að meta skipulagt nám sem stundað 

er utan grunnskóla til valgreina. Fyrir hverja klukkustund í vali utan skóla er hægt að sleppa við eina 

klukkustund í vali í skólanum. 

Um nám utan skóla þarf að sækja sérstaklega áður en kennsla hefst. Hætti nemandi í utanskólavalinu 

á miðri önn er það á ábyrgð foreldra að láta skólann vita svo hægt sé að setja annað val í staðinn.  

Nemendur fá eyðublað þar sem þeir sækja um val utan skóla. 

Bæjarbrú – fjarnám frá Flensborg  

Flensborgarskólinn býður nemendum í grunnskólum Hafnarfjarðar upp á að stunda nám í stærðfræði 

og ensku á framhaldsskólastigi samhliða 10. bekk að gefnum ákveðnum forsendum. Athugið að þetta 

er ekki eingöngu val hvers nemanda heldur líka mat skólans á því að umræddir nemendur standist 

viðmið um inngöngu.  
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9.1. Sameiginlegar valgreinar í Hafnarfirði 

 

Tækniskólaval 
Nemendur kynnast ólíkum viðfangsefnum í list- og verknámi sem kynntar eru í lotukerfi þar sem hver 

nemandi velur sér þrjú af eftirfarandi viðfangsefnum; listnám (formlistir, sjónlistir), tréiðn, málmiðn, 

rafiðnir, pípulagnir og tækniteiknun. Hvert viðfangsefni tekur u.þ.b. sex vikur. Námskeiðið er eingöngu 

ætlað nemendum í 10. bekk.  

Gaflaraleikhús 
Um er að ræða leiklistarval í umsjón Gaflaraleikhússins. Námskeiðið er kennt í Gaflaraleikhúsinu og 

fellur ekki inn í hefðbundið annarskipulag valnámskeiðanna í Hraunvallaskóla. Námskeiðið er eingöngu 

ætlað nememdum í 9. og 10. bekk. 
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9.2. Valgreinar innan skólans 

 

Allt um hunda 
Nemendur fá þekkingu á atferli hunda og kynnast grunnhugmyndum í hundaþjálfun. Nemendur 

kynnast lögum og reglum um hundahald á Íslandi, læra um umhirðu hunda og komast í kynni við huna 

af ólíkum tegundum. Nemendur fá innsýn í hvað hægt er að gera með hundum á fjölbreyttan hátt. 

Árshátíðarundirbúningur  

Nemendur hjálpast að við að hanna og búa til fjölbreyttar skreytingar fyrir árshátíð unglingadeildar 

sem verður 21. apríl. ATH – í þessu vali er unnið í törn yfir c.a. 9 daga fyrir árshátíðina og þurfa 

nemendur að mæta í samtals 12 klukkustundir á því tímabili, fyrir utan stundatöflu, en hafa svigrúm til 

þess eftir skóla til kl. 22:00 á kvöldin. 

Borðspil 
Ýmis borðspil og ævintýraspil af öllum stærðum og gerðum. Spil eins og Game of Thrones, Star Trek 

Ascendancy, Resistance, Through the Ages og Pathfinder. Nemendur læra að tapa og vinna. Það 

reynir á tungumálafærni því nemendur þurfa oft að lesa flókinn texta sem kennir spilið og reglur þess. 

Nemendur læra samvinnu og að efla félagatengsl. 

Eldhússmiðjan 

Í þessu vali verður bakað og eldað, allt eftir árstíð og stemningu hverju sinni. nemendur læri að 

umgangast og meðhöndla mismunandi matartegundir. Læri að útbúa ýmsa gómsæta rétti sem auðvelt 

er að framreiða heima fyrir alla fjölskyldumeðlimi. Athugið að einungis er hægt að velja þetta val einu 

sinni, þ.e. á einu valtímabili, þrátt fyrir að það sé kennt á öllum þremur tímabilunum. 

Fingarasetning og ritvinnsla  
Í þessu vali fá nemendur tækifæri til að æfa fingrasetningu á lyklaborði og setja upp mismunandi 

verkefni í Word o.fl. á mismunandi hátt. Læra á flýtileiðir eins og að klippa/líma, still af spássíður, gera 

efnisyfirlit, forsíður, heimildaskrá o.fl. gagnlegt fyrir áframhaldandi nám.  

Grafík  
Kynntar verða fjölbreyttar aðferðir við þrykk og unnið með þær. Háþrykk, efniaþrykk, dúkrista, 

trérista og silkiþrykk.  Lágþrykk, koparrista m.m. Unnið með fjöllita þrykk, tækni og myndbyggingu. 

Heimanám 

Í heimanámstímum hafa nemendur tækifæri til að vinna verkefni undir stjórn og leiðsögn kennara sem 

þeir eiga annars að vinna heima hjá sér. Kennari getur einnig aðstoðað með ýmsa efnisþætti í bóklegu 

námi sem nemandinn þarf að einbeita sér sérstaklega að. Ef nemandi er búinn með heimanám þá 

tekur við lestur í frjálslestrarbók. Þessa valgrein má velja á öllum valtímabilum. 

Hljómsveit (Heilsársval) 

Hér skiptir áhugi máli! Langar þig að læra að spila á hljóðfæri en hefur aldrei þorað? Kanntu eitthvað 

en langar ekki í formlegt tónlistarnám? Dreymir þig um að syngja í hljómsveit? Nú er tækifærið! 

Markmiðin eru að kynna nemendum fyrir mismunandi tegundum tónlistar, prófa mismunandi 

hljóðfæri. Kynna nemendum fyrir bassa-, gítar-, píanó- og trommu-nótnalestri og þjálfa þá í að spila 



HRAUNVALLASKÓLI SKÓLANÁMSKRÁ 2019 -2020 

 

 

8. BEKKUR Bls. 75 

 

 

 

eftir eyranu. Gefa nemendum tækifæri til að spila á hljóðfæri saman og æfa sig í að koma fram, 

undirbúa tónleika og að setja upp míkrafóna, mixera og hátalara. 

Hugleiðsla og jóga 

Áhersla er lögð í mikilvægi slökunar í hröðum heimi dagsins í dag. Nemendur læra leiðir til að njóta 

betur alls þess sem lífið hefur upp á að bjóða. Þjálfuð verður styrking sjálfsmyndar og mikilvægi 

jákvæðni, vináttu og góðra samskipta ígrunduð. Að auki verður kennsla í undirstöðuatriðum jóga og 

styrkingu. Nemendur öðlast aukna hæfni í að líta inn á við, róa hugann og lifa í núinu. 

Hugsmíðar 
Nemendur öðlast þekkingu á vinnuferli við sköpun. Nemendur vinna með og meðhöndla ólík verkfæri 

og læra að þekkja eiginleika mismunandi efna. Nemendur vinna að því að koma hugmynd frá huga í 

hönd. 

Íþróttahetjur, frægt fólk, rokk og hipp hopp 
Í þessum tímum fá nemendur tækifæri að kynnast frumkvöðlum í viðkomandi viðfangsefnis og fræðast 

þar með um þau áhrif sem viðfangsefnið hefur haft á samfélög og menningu. Nemendur kynnast 

þróun þessara viðfangsefna og þeim áhrifum sem þau hafa haft á tíðaranda og menningu samfélaga, 

eins og t.d. tísku, skoðanir o.fl. 

Leiklist - söngleikur 
Nemendur vinna að því að setja upp sýningu á leikverki að eigin vali. Nemendur vinna með 

sköpunargleði og ímyndunarafl að því að setja saman leikrit / söngleik. Nemendur gera handrit í 

samvinnu við kennara og vinna eftir því. Farið verður í sviðstækni, raddbeitingu og að æfa sig í að 

koma fram.   

Kjóla-/fatasaumur  
Hér gefst nemendum tækifæri á að hana og sauma sinn eigin kjól eða fatnað fyrir ferminguna, 

árshátíðina eða eitthvað annað tækifæri. Þú getur látið drauma þína rætast og unnið verkefni úr frá 

skissum að fullunninni flík. Sjáðu hugmynd þína verða að veruleika og hannaðu þína eigin flík. 

Markmiðið er að nemendur geti nýtt sér mismunandi aðferðir textílgreinarinnar til að vinna með eigin 

hugmyndir frá skissum að fullunni flík.  

 

Leikir úti og inni 
Farið verður í allskonar leiki, bæði inni og úti leiki. Nemendur kynnst nýjum leikjum og koma með 

hugmyndir að eigin leikjum. Markmiðið er fyrst og fremst að hafa gaman. Unnið verður með samvinnu 

og hreyfingu og nemendur virkjaðir í skapandi hugsun og að nýta leikgleðina. 

Leirmótun og skreytitækni 
Nemendur móta hluti úr mismunandi leir og læra svo skreytiaðferðir með leirlitum og vaxi. 

Nemendur þurfa ekki að hafa unnið með leir áður en gerðar eru kröfur um sjálfstæð vinnubrögð. 

Nemendur vinna fyrirfram ákveðin verkefni og þegar þeim er lokið geta nemendur valið sér verkefni 

ef tími gefst til. Markmiðin eru að nemendur læri að vinna eftir ferli frá hugmynd til framkvæmdar. 

Læri að þekkja og nota helstu áhöld og verkfæri og geti beitt áhöldum og verkfærunum á réttan hátt. 

Að nemandi geri sér grein fyrir verðmætum efna og áhalda, að hann sé fær um að nálgast og ganga frá 
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efnum, áhöldum og öðru því sem hann þarf hverju sinni, að hann geti unnið verk frá skissu að fullunnu 

verki. 

Peysuprjón  
Þetta námskeið er fyrir þá sem vilja læra að prjóna peysu eftir uppskrift. Nemendur þurfa að kunna 

undirstöðuatriði í prjóni: Uppfit, slétt og brugðið prjón og fella af. Nemendur útvegi sjálfir garn og hafi 

nokkuð skýra hugmynd um hvað þeir vilja prjóna. Kennari aðstoðar nemendur við að útfæra 

hugmynd og finna uppskrift við hæfi.  

Photoshop 
Nemendur fá kennslu í grunninum á forritinu photoshop. Þar læra nemendur að stilla liti, breyta 

myndum og laga þær til. Nemendur læra að tjá sig á starfrænan hátt og ýtt er undir sköpun. 

Rökræður og framkoma  
Farið er yfir það hvernig nemendur getur komið frambærilega fram, rökstutt mál sitt á yfirvegðan 

máta og þannig komið sínum málum á framfæri. Allir þurfa að eiga í samskiptum og þá skiptir máli að 

koma fagmannlega fram og rökstyðja hugmyndir sínar. Rökræður og framkoma hentar bæði þeim sem 

hafa gaman að rökræða og þeim sem vilja æfa sig betur í að standa fyrir framan aðra. Markmiðið er 

þátttakendur geti tjáð sig fyrir framan aðra á öruggan hátt geti fært rök fyrir skoðunum sínum á 

skýran hátt.   

Teikning 
Byggt verður ofan á fyrri þekkingu nemenda í teikningu. Unnið með mismunandi blýanta, hnoðleður, 

kol og penna. Unnið með hlutföll, skyggingar og tækni. Meginmarkmiðið er að nemendur geti unnið 

sjálfstætt við sköpun eigin verka og leitað leiða til afraksturs.  

Spænska – fyrir byrjendur 
Farið verður yfir aðalmálfræðiatriði í spænsku, grunnorðaforði kenndur sem nota má í daglegu tali 

eins og t.d. ef farið er út í búð að versla, ef panta á mat og drykk á veitingastað, að heilsa, kveðja 

bjóða góðan dag og segja frá sjálfum sér. Markmiðið er að nemendur geti bjargað sér í dagsdaglegu 

umhverfi á spænsku t.d. á ferðalagi þar sem spænskan er notuð.   

Stelpur, heilsa og heilbrigði 
Í þessum tímum verður farið yfir ótal þætti sem snúa að lífi unglingsstelpna eins og 

sjálsmynd/sjálstraust, jafnrétti, hreyfingu, samfélagsmiðla, mataræði o.fl. Megin markmiðið er að 

nemendur átti sig á mikilvægi heilbrigðs lífernis jafnt andlegu sem og líkamlegu.  

 

Stíll og hönnun 
Stíll er árleg hönnunarkeppni á milli félagsmiðstöðva þar sem keppt er í hárgreiðslu, förðun og 

fatahönnun út frá ákveðnu þema. Þessi valáfangi er ætlaður nemendum sem hafa hug á að taka þátt í 

hönnunarkeppninni Stíl. Hér fá nemendur tækifæri til að vinna að hugmynd sinni í samvinnu við aðra 

og láta ljós sitt skína í hönnun og framkvæmd. Markmiðið er að nemendur öðlist færni í því að koma 

hugmynd sinni í afurð. Nemendur þjálfist í að koma sínum hugmyndum á framfæri og geti undirbúið 

verk sín fyrir keppnina Stíl. 
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Umhirða 

Hér verður fjallað um hár, húð, hendur, fætur o.fl. Ýmis fróðleikur varðandi umhirðu og umgengni 

ásamt sýnikennslu. Hárþvottur, blástur. Sléttun, greiðslur, förðun, hand- og fótsnyrting, nudd, krem 

o.fl. Markmiðið er að læra mikilvægi góðrar umhirðu húðar, hárs, handa og fóta.   

Veistu svarið? 

Nemendur spila ýmis spurningaspil og gera fjölbreyttar æfingar til að undirbúa sig fyrir árlega 

spurningakeppni milli grunnskóla Hafnarfjarðar. Nemendur auka þekkingu sína á ýmsum sviðum og 

geta þar með orðið meistarar í ýmsum spilum sem spiluð eru með vinum og/eða fjölskyldu.   

Þýska – fyrir byrjendur 
Farið verður yfir aðalmálfræðiatriði í þýsku, stiklað á stóru í sögu Austurríkis og Þýskalands ásamt því 

að vinna að grunnorðaforða í þýsku. Markmiðið er að nemendur kynnist tungumálinu og geti tjáð sig 

á mjög einfaldan hátt. 
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