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Íslenska 
Kennari: Sigríður Elva Konráðsdóttir 

 

Hæfniviðmið 
Stefnt er að því að nemendur: 

 
Lestur og bókmenntir 

 efli með sér áhuga fyrir lestri og geri sér grein fyrir mikilvægi læsis 

 sé fær að velja sér lesefni til yndislesturs 

 geti beitt mismunandi aðferðum s.s. skimun og nákvæmnislestri og læri að greina á 

milli aðal- og aukaatriða 

 hafi nokkra færni í að lesa almenna texta af öryggi, túlka þá og mynda sér skoðun á 

þeim 

 Þekki nokkuð til bókmennta, geri sér grein fyrir gildi þeirra og fái kynningu á 

einstökum hugtökum innan bókmenntafræðinnar s.s. sjónarhorni, sögusviði og tíma. 

Tjáning 
  hafi skýra framsögn og geti nýtt sér leiðbeiningar um framsögn, áherslur á tónfall og 

fas 

 geti auðveldlega tekið þátt í samræðum um jafnt undirbúin sem óundirbúin 
viðfangsefni og beitt fyrir sig rökum og að í samskiptum gæti menn að tillitssemi, 
virðingu og kurteisi 

 geti hlustað af athygli eftir fluttu efni hvort sem um er að ræða kynningu, lestur eða 
umræður; og brugðist við á viðeigandi hátt 

 geti nýtt sér fjölmiðla og rafrænt efni og tekið afstöðu til þess, auk þess að nota það 
á skapandi hátt.  

Ritun:   
 hafi öðlast nokkra þekkingu á uppbyggingu texta og séu fær um að vinna með 

textagerðir sem hæfa hverju og einu tilfelli  

 Þekki til helstu reglna er varða réttritun og geti beitt þeim við textagerð 

 lögð er mikil áhersla á sköpunarþáttinn í ritun.  

Málfræði:  
 þekki vel til helstu orðflokka s.s. nafnorða, lýsingarorða, sagnorða og fornafna en átti 

sig jafnframt á tilvist óbeygjanlegra orða 

 þekki algenga málshætti og orðtök og merkingu þeirra 

 vinni með merkingu orða á skapandi hátt og komi jafnvel að nýyrðasmíð skv. Orð af 
orði. 

 

 
Námsefni 
Kveikjur, textabók og vinnubók, Finnur 1, verkefnabók, Málfinnur, kennslubók í stafsetningu, 
Gunnlaugssaga ormstungu, vefur Menntamálstofnunnar. Ennfremur fá nemendur valin 
verkefni úr öðrum bókum. Stafsetningarverkefni. 

 

Inntak náms og kennslutilhögun 
Inntak náms og kennslutilhögun: Mikil áhersla er lögð á yndislestur sem leið til þess að efla 
orðaforða, tilfinningu fyrir tungumálinu og þjálfa nemendur í því að njóta ólíkra bókmennta. 
Auk þess verður mikið lagt upp úr umræðum, ritun og skapandi vinnu með tungumálið. 
Vinnubrögð sem notuð verða eru bein innlögn, umræður, hópavinna og einstaklingsvinna. 
Mikil áhersla verður lögð á að tengja námið við líðandi stund og umræður og dæmisögur oft 



6 

 

tengdar samtímanum og samfélagslegum umfjöllunum. 
Nemendur lesi unglingabækur jöfnum höndum yfir allan veturinn, a.m.k. eina til tvær á 
hvorri önn. Af skipulögðu lesefni má nefna smásögur, þjóðsögur og íslendingasögur. 
Í ritun er stefnt að því að efla sjálfstraust nemenda með fjölbreyttum verkefnum þar sem 
megináherslan er lögð á skapandi hugsun, rökfærslu og byggingu ritunarverkefna. Nemendur 
vinna endursagnir, útdrætti, rökfærsluverkefni, skáldritun, mannlýsingar og fleira. 
 
Nemendur æfa hlustun, áhorf og framsögn með því að hlusta á upplestur á sögum, ljóðum 
og leikritum og tónlist.   
Mikil áhersla verður lögð á að tengja námið við líðandi stund og umræður og dæmisögur oft 
tengdar samtímanum og samfélagslegum umfjöllunum.  
Unnið er með málfræði á hefðbundinn hátt þar sem nemendur vinna ýmis konar verkefni 
sem tengjast orðflokkunum, greiningaratriðum þeirra og orðmyndunarfræði. Innlagnir eru 
fyrir ný málfræðiatriði og upprifjun á eldri atriðum. Nemendur eru hvattir til að nýta ýmis 
konar handbækur við vinnuna s.s. málfræðibækur, stafsetningabækur, orðabækur og 
hugtakalista. 

 
Réttritun er kennd í gegnum textavinnu og stök verkefni. Nemendur glíma við fjölbreyttar 
þrautir sem auka orðaforða og málskilning auk þess sem reynt er að skýra merkingu og 
tengsl orða með málsháttum og orðtökum, krossgátum og öðrum orðaleikjum. 
 
Grunnþáttunum sköpun og læsi er gert sérstaklega hátt undir höfði í vinnubrögðum vetrarins 
en þó er einnig reynt að flétta inn jafnrétti og lýðræði og mannréttindi þegar við á. 
Vinnubrögð sem notuð verða eru bein innlögn, umræður, hópavinna og einstaklingsvinna. 
Leitast verður við að tengja grunnþætti aðalnámskrár grunnskóla sem mest inn í viðfagnsefni 
og sem dæmi um slíka nálgun má nefna: 

 Heilbrigði og velferð: Nemendur velja sér áhugasvið og kynna munnlega fyrir 
bekkjarfélögum. Þeir segja frá eigin reynslu og upplifunum og hafa val um 
viðfangsefni og framsetningu, allt eftir styrkleikum hvers og eins  

 Jafnrétti: Nemendur æfa sig í rökræðum. Í Vopnafjarðarskóla er jafnrétti- með/móti. 
Fjölmenning, menning og skólasamfélag án aðgreiningar. Jafnrétti varðandi 
námsmöguleika, námsefni, kennsluaðferðir og námsumhverfi 

 Lýðræði og mannréttindi: Nemendur tjá eigin tilfinningar og skoðanir á nánasta 
umhverfi.. Nemendur fá að láta rödd sína heyrast með því að beita rökhugsun og 
gagnrýninni hugsun. Þannig fá þeir tækifæri til að vekja athygli á hagsmunamálum 
sínum. Um leið veita þeir visst aðhald sem kann að vernda gegn brotum á 
sjálfsögðum réttindum nemenda og starfsfólks. 

 Læsi: Yndislestur, bóka- og rithöfundakynningar og upplestur kennara á 
framhaldssögu. Mikil áhersla lögð á að reyna eftir fremsta megni að glæða áhuga á 
bókum og lestri. Með auknum lestri fæst “ókeypis” þjálfun í annars konar læsi svo 
sem menningarlæsi, tilfinningalæsi og samskiptalæsi 

 Sköpun: Frjáls ritun 
Kennsluaðferðir Orð af orði eru notaðir á margvíslegan hátt. 
 

Námsmat 
Próf, stuttar kannanir og ýmis verkefni, bókmenntaritgerð. Virkni í tímum gildir 15%. 
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Stærðfræði    
Kennari: Sólrún Dögg Baldursdóttir 

 

Hæfniviðmið 
Nemandi: 

 temji sér rétta notkun stærðfræðiheita og rétta forgangsröð aðgerða 

 þjálfist í að beita skipulegum og fjölbreytilegum aðferðum við lausnir þrauta 

 öðlist góða tilfinningu fyrir tölum og geti lagt mat á hvort útkoma reiknisdæmis sé 
sennileg eða ekki 

 minnist hlutverks tölunnar 0 í reikniaðgerðum 

 hafi þekkingu á tugakerfinu og reikningi með tölum í tugakerfi 

 hafi náð góðu valdi á prósentuhugtakinu og öðlast færni í prósentureikningi 

 geri sér grein fyrir undirstöðureglum algebru og geti leyst einfaldar jöfnur 

 kunni skil á algengum hugtökum og aðferðum við mælingu flatarmynda og þrívíðra 
hluta 

 vinni með tíma-, lengdar-, flatar-, rúmmáls- og þyngdareiningar í metrakerfi og 
kynnist sambandi þeirra innbyrðis 

 geti unnið í samvinnu við aðra og ræði um lausnaleiðir og niðurstöður 

 öðlist trú á eigin hæfni til að beita stærðfræði við margvíslegar aðstæður og leysa 
fjölbreytt viðfangsefni 

 geti valið og notað heppilegar aðferðir við útreikninga og temji sér að leggja mat á þá 

 setji fram og leysi þrautir með hjálp stærðfræðinnar og geti lagt mat á eigin 
lausnaleiðir og annarra 

Námsefni 
Stika 3b, nemendabók og æfingahefti, Skali 1A og 1B, nemendabækur og æfingahefti, 8 – tíu 
nr. 1 og 2. Kennsluvefir, þemahefti og þjálfunarefni frá kennara. 

Inntak náms og kennslutilhögun 
Unnið er eftir vikuáætlunum frá kennara. Ný hugtök, tákn og nýjar aðferðir eru kynntar fyrir 
nemendum með beinni kennslu. Nemendur þjálfast í einstaklingsvinnu sem og para- og 
hópavinnu. Áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð, vandaðan frágang og uppsetningu dæma. 
Nemendur fylgjast að í efnisþáttum en komið er til móts við mismunandi vinnuhraða 
nemenda m.a. með ítarefni.  
Nemendur skila heimadæmum reglulega.  

Námsmat  
Virkni, heimadæmi, hópverkefni, paraverkefni, kaflakannanir og annarpróf. 

 
 

Enska 
Kennari: Svava Birna Stefánsdóttir 

 
Hæfniviðmið 
Nemandi: 

 geti skilið ensku í kennslustofunni, tal kennara og félaga í para- og hópaæfingum og 
tekið þátt í samskiptum 

 geti skilið ensku talaða á eðlilegum hraða í viðfangsefnum sem unnið er með 

 geti skilið nokkuð nákvæmar upplýsingar af ýmsu tagi 

 geti lesið léttar smásögur 

 geti unnið markvisst með orðaforða og þjálfist í að vinna með orðaforða í tengslum 
við texta 

 geti lesið nákvæmlega eða hraðlesið eftir þörfum 
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 geti lesið sér til fróðleiks eftir áhugasviðum 

 geti lesið um valda þætti úr menningu enskumælandi þjóða og geti leitað ákveðinna 
upplýsinga í texta 

 geti skrifað skipulega, skiljanlega og viðeigandi samfellda, stutta texta sem tengjast 
málefnum af ýmsu tagi 

 þjálfist í að vinna með orðaforða, stafsetningu og beita málnotkunarreglum í 
ritunarverkefnum 

 geti gert munnlega grein fyrir efni sem hann hefur lesið um, hlustað á eða horft á 

 þjálfist í málfræðiatriðum eins og persónufornöfnum, eignarfornöfnum, 
ábendingarfornöfnum, tilvísunarorðum, stigbreytingu lýsingarorða, óreglulegum og 
reglulegum sagnorðum, núliðinni tíð og framtíð. 

 

Námsefni 
Spotlight 8, Enskar málfræðiæfingar B, World wide English, skáldsögur og/eða smásögur að 
eigin vali, kvikmynd og aukaefni frá kennara. 
 

Inntak náms og kennslutilhögun 
Nemendur fá þjálfun í færniþáttum tungumálsins þ.e. lestri, ritun, hlustun og töluðu máli. 
Nemendur þjálfast í sjálfstæðri vinnu en einnig ýmiskonar hópa- og paravinnu, sérstaklega í 
tengslum við þjálfun í töluðu máli og lestri texta. Kennslan fer að hluta til fram á ensku svo 
að nemendur venjist því að nota tungumálið á sem eðlilegastan hátt og með viðeigandi 
málfari. 
 
Leitast verður við að tengja grunnþætti Aðalnámskrár grunnskóla sem mest inn í viðfangsefni 
og sem dæmi um slíka nálgun má nefna:  

 Læsi tengist allri vinnu nemenda með texta, orðaforða og hugtaka vinnu.  

 Lýðræði, mannréttindi og jafnrétti tengjast samvinnu nemenda. Í enskukennslunni 
er lögð mikil áhersla á para og hópavinnu. Nemendur þurfa að geta unnið með öllum 
og taka tillit til þess að hæfni nemenda er misjöfn.  

 Sjálfbærni tengist því að nemendur þurfa að sýna sjálfstæð vinnubrögð og hafa 
frumkvæði í hópa og paravinnu.  

 Heilbrigði og velferð tengist félagslegri vellíðan og tjáningu nemenda. Í 
enskukennslunni eru nemendur þjálfaðir markvisst í tjáningu og unnið er að því að 
styrkja sjálfstraust nemenda til að efla færni í munnlegri tjáningu í ensku.  

 Sköpun tengist sögu- og ritunarverkefnum nemenda sem og þegar nemendur hafa 
frjálst val um verkefnaskil og er það á ábyrgð nemenda að útbúa veglegt verkefni.  

 

Námsmat 
Kaflakannanir, ritunarbók, virkni og ýmis verkefni.  
 

 

Danska    
Kennari: Berglind W. Árnadóttir 
3x40 mín á viku 

 

Hæfniviðmið 
Nemandi: 

 skilji flest venjuleg fyrirmæli og leiðbeiningar í tali kennara, nemenda og í þar til 
gerðu hlustunarefni, sem og á rituðu máli 

 skilji fyrirhafnarlítið þegar talað er beint við hann um málefni sem hann þekkir og 
hefur unnið með 
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 geti lesið fyrirhafnarlítið létta, stutta texta 

 geti beitt ágiskunum við lestur lengri texta 

 tileinki sér einfaldan framburð á grunnatriðum  

 geti skrifað texta út frá myndum eða lykilorðum 

 þekki greini nafnorða, eintölu og fleirtölu, nútíð og þátíð  

 kunni að nota orðabækur 

Námsefni 
Smart, lesbók, vinnubók og hlustunarefni. Málfræðiverkefni verða unnin í Stoðkennaranum. 
Unnið verður með tónlist, stuttmyndir, söguramma, dönsk tímarit, dagblöð og annað til að 
brjóta upp kennslu.  

Inntak náms og kennslutilhögun 
Í yfirferð bókar fylgjast nemendur að. Í  verkefnum vinna nemendur á sínum hraða með hjálp 
kennara.. Nemendur lesa á dönsku og æfa sig í framburði, þýða texta, vinna fjölbreytt 
verkefni í vinnubók, hlustunarverkefni og vinna málfræðiverkefni í tölvuforritum. 

Námsmat 
Hegðun og virkni í tímum gildir 15 %. Stuttar kannanir auk annarprófa að hausti og vori. 

 

 

 

Samfélagsfræði   
Kennari: Kristín Jónsdóttir 

 

Hæfniviðmið 
Nemandi: 

 noti kort og gröf til að afla sér upplýsinga 

 þekki á Evrópukorti nöfn og legu ríkja í Evrópu auk stærstu áa, vatna, hafa og 
fjallgarða 

 þekki einstök menningarsvæði í Evrópu, t.d. Norðurlönd, Eystrasaltssvæðið og  
  Norður-Evrópu 

 afli sér upplýsinga um einstök lönd eða landsvæði eftir mismunandi leiðum, t.d. með 
bókum, dagblöðum, tölfræðigögnum, kortum eða netinu 

 geri sérgrein fyrir nýtingu og vernd auðlinda og umhverfis, hverning hver 
einstaklingur getur lagt sitt af mörkum til verndar 

 átti sig á hvað hefur áhrif á legu og vöxt einstakra búsetusvæða 

 kynnist því hvers vegna mismunandi samgöngutæki henta hverju sinni, t.d. kostum 
og göllum vega, járnbrauta, sjó- og loftleiða eftir því hvað þarf að flytja hverju sinni 

 þekki helstu gerðir orkulinda sem nýttar eru 

 átti sig á nauðsyn alþjóðlegrar samvinnu ríkja á sviði umhverfismála 

 geti lýst margbreytileika helstu trúarbragða og lífsviðhorfa og áhrifum þeirra á líf 
fólks 

 ræði viðfangsefni sem snerta trú, lífsviðhorf og siðferði og sett í samhengi við atburði 
daglegs lífs 

Námsefni 
Evrópa, Evrópa vinnubók, Kortabók handa grunnskólum, Búddatrú, efni af netinu og fl. 

Inntak náms og kennslutilhögun 
Umræður, samlestur, hópavinna og einstaklingsvinna. 

Námsmat 
Virkni nemenda, kannanir og verkefni. 
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Náttúrufræði   
Kennari: Kristín Jónsdóttir 

 
Hæfniviðmið 
Stefnt er að því að nemendur: 

 temji sér gott skipulag, öguð og vönduð vinnubrögð. 

 geti unnið verkefni upp á eigin spýtur. 

 geti unnið með öðrum. 

 verði færir um að afla heimilda og geti miðlað þeim til annarra. 

 sýni frumkvæði og seiglu. 

 tileinki sér gagnrýna hugsun. 

 tileinki sér vísindaleg vinnbrögð og aðferðir. 

 læri að umgangast tæki og tól sem nýtt eru til einfaldra tilrauna. 

 geti gert einfaldar tilraunir og túlkað niðurstöður 

 tileinki sér hugtakið sjálfbærni og temji sér hugsun og vinnubrögð með sjálfbærni að 

leiðarljósi.  

 kynnist algengum þáttum eðlisfræðinnar 

Lífvísindi 
 læri um frumuna og geti greint frá þeim mun sem er á plöntu- og dýrafrumu. 

 læri um uppbyggingu tvínafnakerfis Carls van Linnés. 

 geti skilgreint hugtakið líffræðilegur fjölbreytileiki og geri sér grein fyrir mikilvægi 
varðveislu hans. 

 kynnist helstu lífveruhópum lífríkisins og einkennum hvers hóps. 

Eðlisvísindi 
Í eðlisvísndum fá nemendur að velja sér viðfangsefni um eitthvað af eftirfarandi: 

 rafmagn og segulmagn 

 hljóð 

 ljós 

 varma og veður 

 kraft og hreyfingu, orku og afl 

 orkuform og orku framtíðarinnar 

 sólkerfið og alheimurinn 

Inntak náms og kennslutilhögun 
Við lestur námsefnis verða notaðar aðferðir eins og samlestur, gagnvirkur lestur og 
heimalestur.  
Orð-af-orði kennsluhugmyndir/-aðferðir (KVL, hugtakagreininng, hugtakakort, Vennkort o.fl.) 
verða notaðar til að efla hugtakaskilning og orðaforða í greininni. Í verkefniavinnu nota 
nemendur ýmsar leiðir til lausna, s.s. leitarnám, þemavinnu, vattvangsathugthuganir, 
eintklingsvinnu sem og para- og hópvinnu. Nemendur vinna ýmis verkefni í vinnubók auk 
veggspjalda, bæklinga, ritgerða, glærusýninga og leikþátta allt eftir því hvað best hentar 
hverju viðfangsefni. Umræður miða að því að efla skoðanaskipti nemenda og tjáningu.  
Leitast verður við að tengja grunnþætti Aðalnámskrár grunnskóla sem mest inn í viðfangsefni 
og sem dæmi um slíka nálgun má nefna: 

 Læsi tengist allri vinnu nemenda með texta, orðaforða og hugtök. 

 Lýðræði og mannréttindi og jafnrétti tengjast samvinnu nemenda, para- og 
hópavinnu. Nemendur þurfa að geta unnið með öllum og tekið tillit til þess að hæfni 
nemenda er misjöfn. 
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 Sjálfbærni tengist því að nemendur fá tækifæri til að takast á við ágreiningsefni og 
álitamál og beri sameiginlega ábyrgð á verkefnum sem unnin eru í samvinnu. 

 Heilbrigði og velferð tengist félagslegri vellíðan og tjáningu nemenda. Í 
náttúrufræðikennslu verða nemendur þjálfaðir í tjáningu og unnið að því að styrkja 
sjálfstraust þeirra. 

 Sköpun tengist verkefnavinnu af ýmsum toga. Nemendur vinna verkefni þar sem 
sköpunarhæfileikar þeirra fá að njóta sín. 

Námsefni 
 Lífheimurinn 

 Myndbönd sem tengjast lífverum lífríkisins.. 

 Eðlisfræði 1, 2 og 3 – valdir kaflar 

 Annað efni frá kennara 

Námsmat 
Símat, leiðsagnarmat, jafningjamat og sjálfsmat, kaflakannanir. Matsþættir: Vinnubók, önnur 
verkefni, frágangur og vandvirkni, vinnusemi, þrautseigja, sjálfstæði í vinnubrögðum, 
samstarfsvilji og þátttka í umræðum. 
 

 

Lífsleikni   
Kennari: Sólrún Dögg Baldursdóttir  

 

Hæfniviðmið 
Nemandi: 

 efli félagsþroska sinn, siðvit og virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum 

 verði meðvitaður um þátt tilfinninga í öllum samskiptum 

 geri sér grein fyrir gildi og verðmæti jákvæðs áreitis 

 geri sér grein fyrir hugsanlegum áhrifum og afleiðingum misbeitingar og neikvæðra 
áreita fyrir þolanda 

 verði fær um að hafa mannréttindi og jafnrétti að leiðarljósi í samskiptum 

 geti tjáð og rökrætt hugsanir sínar, skoðanir, tilfinningar og væntingar til að komast 
að sameiginlegri niðurstöðu 

 sýni sjálfsaga og sjálfstraust í margvíslegum samskiptum í daglegu lífi, til að mynda í 
persónulegum og ópersónulegum samskiptum, samskiptum við jafningja, foreldra, 
kennara og aðra 

 verði fær um að beita gagnrýninni hugsun í samskiptum, skapandi starfi og við að 
setja sér markmið og taka ákvarðanir 

 skilji gildi þess að rækta frumkvæði sitt og sköpunargáfu á eigin forsendum 

 sýni frumkvæði í umræðum og verkefnavinnu 

 viti af hættum samfara neyslu ávana- og fíkniefna og misnotkun á lyfjum sem notuð 
eru til lækninga 

 verði meðvitaður um samhengi hirðusemi og hollra lífsvenja við að ráða við álag, 
streitu og kröfur í dagsins önn 

 verði meðvitaður um muninn á upplýsingum og auglýsingu 

 átti sig á mikilvægi þess að geta skipulagt eigin fjármál og gera sér grein fyrir 
kostnaði við heimilisrekstur. 

Námsefni 
Leið þín um lífið, Vinir í nýju landi, geðorðin tíu, samskiptaboðorðin og ýmis verkefni frá 
kennara. 

Kennslutilhögun 
Umræður nemenda og kennara, verkefnavinna af ýmsu tagi og bekkjarfundir. 
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Námsmat 
Virkni í tímum og verkefnavinna. 

 

Tölvu- og upplýsingatækni  
Kennari: Unnur Ósk Unnsteinsdóttir 

      

Hæfniviðmið 
Nemandi: 

 hafi skilning á gildi tölvutækni sem miðils í lýðræðisþjóðfélagi 

 geti valið og notað viðeigandi tölvubúnað til að koma upplýsingum á framfæri 

 geti slegið inn villulausan texta, að lágmarki 125 slög á mínútu (25 orð á mín.), með 
blindskrift og réttri fingrasetningu 

 geti beitt þeim leitaraðferðum sem algengustu tölvukerfi bjóða upp á 

 þjálfist í upplýsingalæsi 

 hafi sett upp margþætt skjöl í ritvinnslu 

 geti nýtt tölvu og spjaldtölvu við skil á verkefnum 

 geti sett upp fyrirlestur í Power Point, Prezi eða öðrum glæruforritum 

 kynnist notkun spjaldtölva við nám 

 

Kennslutilhögun 
Nemendur vinna sjálfstætt í tímum og í hópum. Samþætting á milli námsgreina þar sem 
unnin eru verkefni úr öðrum námsgreinum og sett upp í glæru- eða ritvinnsluforritum. 
Verkefni unnin í spjaldtölvu, myndbönd og annað sem hentar hverju sinni.  

 

Námsefni  
Verkefni frá kennara og af netinu. 

 

Námsmat 
Námsmat byggist á verkefnum sem unnin eru í kennslustundum ásamt vinnueinkunn.  

 
 

Skólaíþróttir    
Kennari: Bjartur Aðalbjörnsson 

 

Hæfniviðmið 
Nemandi: 

Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
 geti gert æfingar sem reyna á loftháð og loftfirrt þol 

 geti sýnt og framkvæmt styrktaræfingar sem reyna á hámarksgetu og úthald í 
kyrrstöðu og hreyfingu 

 geti tekið þátt í hópíþróttum, einstaklingsíþróttum og heilsurækt innan og utan 
skólans 

 geti nýtt sér stöðluð próf til að meta þrek og hreysti, lipurð og samhæfingu 

 

Félagslegir þættir 
 geti skilið mikilvægi virðingar og góðrar framkomu til að efla liðsandann og skilið 

mikilvægi góðrar ástundunar, sjálfsaga, sjálfstæðra vinnubragða, samvinnu og 
tillitsemi í tengslum við góðan árangur í íþróttum 
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 geti þekkt mismunandi tegundir leikreglna, farið eftir þeim og sýnt háttvísi í leik, 
bæði i hóp- og einstaklingsíþrótt 

 geti rökrætt kynheilbrigði, kyn- og staðalímyndir, afleiðingar eineltis og tekið virka 
afstöðu gegn ofbeldi 

 

Heilsa og efling þekkingar 
 geti skýrt helstu áhrif heyfingar á líkamlega og andlegan líðan og mikilvægi góðrar 

næringar fyrir vöxt og viðahald líkamans 

 geti rætt  eigin ábyrgð á líkamlegu og andlegu heildbrigði bæði sínu eigin og annarra 

 geti útskýrt þjálfunaraðferðir og notað hugtök sem tengjast sundiðkun og ýmsum 
íþróttum 

 geti vitað hvaða hlutverk helstu vöðvahópar líkamans hafa í tengslum við þjálfun 
líkamans 

 geti sótt og nýtt sér upplýsingar við alhliða heilsurækt og mat á eigin heilsu 

 geti notað mælingar með mismunandi mælinákæmni við mat á afkastgetu 

 geti tekið þátt í leikjum af margvíslegu tagi 

 

Öryggis- og skipulagsreglur 
 geti tekið ákvarðanir á grundvelli öryggis- og umgengnisreglna og brugðist við 

óvæntum aðstæðum. 

Inntak náms og kennslutilhögun 
Námið fer að hluta til fram í leikjaformi. Þrek og styrktaræfingar eru mikilvægur þáttur í 

náminu þar sem nemendur læra að efla þol og styrk með einföldum en árangursríkum hætti. 

Auk þess spila stöðvaþjálfun, boltaæfingar, hlaup og keppni stóran þátt. Grunnatriði í 

flestum íþróttagreinum eru þjálfuð. 

Námsmat 
Virkni, viðhorf, hæfni og hegðun eru matsþættir sem íþróttakennari metur jafnt og þétt yfir 
önnina. Nemandi fær einkunn sem er reiknuð út úr matsþáttunum. 

 

 

Skólasund     
 

Hæfniviðmið 
Nemandi: 

 bæti tækni í helstu sundaðferðum s.s. bringusundi, skriðsundi og baksundi 

 taki þátt í ýmsum æfingum og leikjum sem efla þol, hraða og viðbragð s.s. 
boðsundsleikjum og boltaleikjum 

 nái góðum tökum á útfærslu hreyfinga og öndunar í 25 m skriðsundi og 25 m 
baksundi  

 þjálfist áfram í helstu atriðum sem snúa að björgun úr vatni og endurlífgun  

 nái að synda 50 m bringusund þar sem tímalágmark er 67,0 sek, 25 m skriðsund þar 
sem tímalágmark er 30,0 sek og 400 m með frjálsri aðferð 

 þjálfist í að geta troðið marvaða í a.m.k. 1 mín 

 geti synt 8 m kafsund, sótt hlut á 2 m dýpi og sömu leið til baka, æfingin er síðan 
endurtekin eftir 10 sek  

 þjálfist í fjölbreyttum samvinnuverkefnum s.s. hópleikjum 
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 skilji helstu markmið æfinga og leikja í sundi auk þess að öðlast þekkingu á mikilvægi 
sunds og geti nýtt sér það til líkams- og heilsuræktar 

Námsmat 
Námsmatið er í samræmi við markmið í sundi auk símats og fá nemendur sérstaka einkunn 
fyrir sund þ.e. vetrareinkunn og prófeinkunn 
 

 

Textílmennt - val 
Kennari: Heiðbjört Antonsdóttir 

 
Hæfniviðmið 
Stefnt er að því að nemendur geti:  

Handverk, aðferðir og tækni 
 þjálfað sjálfstæð vinnubrögð og einnig samvinnu við aðra nemendur 

 lært að taka mál, áætla efnisþörf, sníða og sauma 

 unnið sjálfstætt eftir vinnulýsingu 

 tileinkað sér vandvirkni, góða umgengni og rétta meðferð áhalda og véla 

 lært að hekla og prjóna eftir einföldum leiðbeiningum 

Sköpun, hönnun og útfærsla 
 samið gróflega vinnuáætlun áður en byrjað er á viðfangsefni 

 nýtt vel efni og garn sem unnið er með 

 eflt þekkingu sína á verkmennt sem stuðlar að hagkvæmum vinnubrögðum og færni 
til að verða sjálfbjarga í verki 

 notað fagbækur og upplýsingatækni og tileinkað sér orðaforða textílgreinarinnar 

 þjálfast í að velja verkefni í textílmennt í samræmi við langanir og þarfir 

Menning og umhverfi 
 upplifað sköpunargleði við útfærslu eigin hugmynda 

 notað handbækur greinarinnar og hugtök og heiti textílgreinarinnar 

 gert sér grein fyrir áhrifamætti tísku á daglegt líf 

 vitað í grófum dráttum hvernig fjöldaframleiddar flíkur eru unnar miðað við tækni og 
kunnáttu hvers tíma 

 tekið þátt í umræðum um umgengni, starfshætti og vinnufrið 

Inntak náms og kennslutilhögun 
Megin tilgangur list- og verkgreina er að allir nemendur kynnist fjölbreyttum vinnuaðferðum 
þar sem reynir á verkfærni, sköpunarkraft, samhæfingu hugar og handar og ólíkra 
tjáningarleiða. Nemendur sníða og sauma flíkur að eigin vali, prjóna, hekla eða sauma út. 
Alltaf skal haft að leiðarljósi að byggja ofan á þá færni sem þau hafa þegar öðlast. 
Grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi þegar verkefnin eru skipulögð: 

 Læsi fellst í því að sjá fyrir um framvindu verkefna og hvaða tækifæri eru í 
umhverfinu. 

 Sjálfbærni kemur inn á nýtingu efnis sem aflað erí umhverfinu og endurnýtingu. 

 Lýðræði og mannréttindi tengjast samvinnu og stuðningi nemenda hvert við annað. 

 Sköpun er ríkur þáttur í allri verkefnavinnu, teikningum og útfærslu verkefna. 

 Heilbrigði og velferð tengist sjálfstæði sem nemendur öðlast í verkefnagerð og 
ánægju með vel heppnaða afurð. 

Námsefni 
Nemendur læra að taka mál og sníða og flíkin saumuð. Prjónað, heklað og saumað út eftri 
því sem tími vinnst til. Læra að gera við eða breyta fötum sem þeir eiga. Leiðbeiningar frá 
kennara, blöð, Stóra saumabókin og Saumahandbókin. 
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Námsmat 
Símat, byggir á vandvirkni, áhuga og virkni í tímum. 

 
 

Smíði/Málmsmíði - val 
Kennari: Baldur Hallgrímsson 

 

Hæfniviðmið 
Stefnt er að því að nemendur geti:  

Handverk, aðferðir og tækni 
 þjálfað sjálfstæð vinnubrögð og einnig samvinnu við aðra nemendur 

 unnið sjálfstætt eftir vinnulýsingu 

 tileinkað sér vandvirkni, góða umgengni og rétta meðferð áhalda og véla 

 læri að nota silfursög  

 læri að nota sandpappír frá nr. 220-1500 

 læri að pólera hluti sem þau smíða 

 læri að lóða saman málmhluti 

 læri að sýruæta 

Sköpun, hönnun og útfærsla 
 samið gróflega vinnuáætlun áður en byrjað er á viðfangsefni 

 nýtt vel efni og garn sem unnið er með 

 eflt þekkingu sína á verkmennt sem stuðlar að hagkvæmum vinnubrögðum og færni 
til að verða sjálfbjarga í verki 

 notað fagbækur og upplýsingatækni og tileinkað sér orðaforða greinarinnar 

 þjálfast í að velja verkefni í smíði í samræmi við langanir og þarfir 

Menning og umhverfi 
 upplifað sköpunargleði við útfærslu eigin hugmynda 

 notað handbækur greinarinnar og hugtök og heiti greinarinnar 

 tekið þátt í umræðum um umgengni, starfshætti og vinnufrið 

Inntak náms og kennslutilhögun 
Megin tilgangur list- og verkgreina er að allir nemendur kynnist fjölbreyttum vinnuaðferðum 
þar sem reynir á verkfærni, sköpunarkraft, samhæfingu hugar og handar og ólíkra 
tjáningarleiða. Í málmsmíði eru eingöngu skilduverkefni til að þau kynnist öllum aðferðum 
sem lúta að málmsmíðinni. Mikilvægt er að nemendur komi í klæðnaði með tilliti til þess að 
oft er unnið með efni og málma sem gefa frá sér óhreinindi í smíðastofu. Grunnþættir 
menntunar eru hafðir að leiðarljósi þegar verkefnin eru skipulögð: 

 Læsi fellst í því að sjá fyrir um framvindu verkefna og hvaða tækifæri eru í 
umhverfinu. 

 Sjálfbærni kemur inn á nýtingu efnis sem aflað erí umhverfinu og endurnýtingu. 

 Lýðræði og mannréttindi tengjast samvinnu og stuðningi nemenda hvert við annað. 

 Sköpun er ríkur þáttur í allri verkefnavinnu, teikningum og útfærslu verkefna. 

 Heilbrigði og velferð tengist sjálfstæði sem nemendur öðlast í verkefnagerð og 
ánægju með vel heppnaða afurð. 

Námsefni 
Verkefni og efni frá kennara. 

Námsmat 
Símat, byggir á vandvirkni, áhuga og virkni í tímum. 
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Fluguhnýtingar - val 
Kennari: Hafþór Róbertsson 

 
Hæfniviðmið 
Stefnt er að því að nemendur geti:  

Handverk, aðferðir og tækni 
 þjálfað sjálfstæð vinnubrögð  

 læra heiti og meðferð efnis 

 unnið sjálfstætt eftir uppskriftum 

 tileinkað sér vandvirkni, og rétta meðferð efnis og áhalda 

 lært að hnýta flugur eftir leiðbeiningum úr bókum og kennsluvefum 

Sköpun, hönnun og útfærsla 
 gera sér grein fyrir efnisnotkun áður en byrjað er á viðfangsefni 

 nýtt vel efni sem unnið er með 

 eflt þekkingu sína á hnýtingum sem stuðlar að færni til að verða sjálfbjarga í verki 

 notað fagbækur og upplýsingatækni  

 þjálfast í að velja verkefni í hnýtingum í samræmi við langanir og þarfir 

Menning og umhverfi 
 upplifað sköpunargleði við útfærslu eigin hugmynda 

 notað handbækur greinarinnar og hugtök og heiti á flugunum 

 gert sér grein fyrir ánægjunni við að hnýta sínar eigin flugur og nota þær 

 vitað í grófum dráttum munin á laxaflugum, straumflugum, púpum og þurrflugum  

 tekið þátt í umræðum um veiðar og veiðimennsku 

Inntak náms og kennslutilhögun 
Megin tilgangur list- og verkgreina er að allir nemendur kynnist fjölbreyttum vinnuaðferðum 
þar sem reynir á verkfærni, sköpunarkraft, samhæfingu hugar og handar og ólíkra 
tjáningarleiða. Nemendur læra að hnýta flugur eftir uppskriptum svo sem straumflugur, 
silungaflugur, laxaflugur, púpur og þurrflugur. Þegar þau hafa náð ákveðinni færni geta þau 
hnýtt flugur að eigin vali. Alltaf skal haft að leiðarljósi að byggja ofan á þá færni sem þau hafa 
þegar öðlast. Grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi þegar verkefnin eru skipulögð: 

 Læsi fellst í því að sjá fyrir um framvindu verkefna og hvaða tækifæri eru í 
umhverfinu. 

 Sjálfbærni kemur inn á nýtingu efnis sem aflað er í umhverfinu og endurnýtingu. 

 Lýðræði og mannréttindi tengjast samvinnu og stuðningi nemenda hvert við annað. 

 Sköpun er ríkur þáttur í allri verkefnavinnu og útfærslu verkefna. 

 Heilbrigði og velferð tengist sjálfstæði sem nemendur öðlast í fluguhnýtingum og 
ánægju með vel heppnaða afurð. 

Námsefni 
Nemendur læra að hnýta flugur með tilsöng frá kennara og eftir bókum. Byrjað er að kenna 
lokahnútinn, meðferð efnisins og þekkja mismundndi gerðir öngla svo sem einkrækjur, 
tvíkrækjur, þríkrækjur og púpuöngla.  

Námsmat 
Símat, byggir á vandvirkni, áhuga og virkni í tímum. 

 

LEGO - val   
Kennari: Sólrún Dögg Baldursdóttir 
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Hæfniviðmið 
Nemandi: 

 fái tækifæri til að skapa eigin hugmyndir úr lego og prófi sig áfram með hugmyndir 
sínar 

 þjálfist í fínhreyfingum og efli samhæfingu hugar og handar 

 taki þátt í samvinnu með sameiginlegt markmið hópsins að leiðarljósi 

 gangi vel um vinnusvæði og fari vel með námsgögn 

 ígrundi vinnu sína og þjálfist í að hugsa í lausnum 

Inntak náms og kennslutilhögun 
Nemendur vinna saman í litlum hópum að verkefnum sem þeir ákveða í samráði við kennara. 
Nemendur vinna að eigin hugmyndum, prófa sig áfram og þróa þannig hugmyndir sínar. 

Námsefni 
Lego mindstorms education ásamt forritum og brautum.  
Ýmiss konar tæknilego. 

Námsmat 
Símat sem byggist á virkni, frumkvæði, hegðun og umgengni. 

 

Heimilisfræði – val  
Kennari: Berglind W. Árnadóttir 

 

Hæfniviðmið 
Nemandi: 

 þjálfist í að setja saman fjölbreyttar máltíðir 

 fái þjálfun í að beita helstu matreiðsluaðferðum 

 geti framreitt máltíð sjálfstætt 

 þekki helstu dreifingarleiðir örvera og hvaða skaða þær geta valdið 

 þjálfist í að halda híbýlum hreinum og temji sér að nota hreinlætisvörur í hófi 

 þjálfist í að vinna með öðrum 

 

Námsefni 
Efni frá kennara, áhöld í eldhúsi og uppskriftir úr ýmsum áttum. 

Námsmat 
Símat, gefið fyrir hegðun, virkni, hvort fyrirmælum er fylgt og frágangur í lok hvers tíma. 
Nemendur vinna uppskriftabók sem er hluti af námsmati. 
 

Íþróttir - val  
Kennari: Bjartur Aðalbjörnsson 

 
Hæfniviðmið 
 
Körfubolti 
Nemandi:  

 þjálfist í knattraki 

 þjálfist í skottækni 

 þjálfist í  sendingum 

 öðlist skilning á reglum leiksins 

 öðlist skilning á skipulagi leiksins í vörn og sókn 

Handbolti 
Nemandi:  

 þjálfist í knattraki 
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 þjálfist í skottækni 

 þjálfist í  sendingum 

 öðlist skilning á reglum leiksins 

 öðlist skilning á skipulagi leiksins í vörn og sókn 

Badminton 
Nemandi:  

 læri rétta beitingu spaða 

 þjálfist í uppgjöfum og sendingum 

 öðlist skilning á reglum leiksins 

 öðlist leikskilning 
 

Inntak náms og kennslutilhögun 
Höfðuáherslur íþróttavals verða körfubolti, handbolti og badminton. Þessar þrjár 
íþróttagreinar skiptast jafnt á niður á kennslustundir annarinnar. Íþróttirnar verða þjálfaðar 
með einföldum æfingum og spili. 
 

Námsmat 
Virkni, viðhorf, hæfni og hegðun eru matsþættir sem íþróttakennari metur jafnt og þétt yfir 
önnina. Nemandi fær einkunn sem er reiknuð út úr matsþáttunum. 
 

 


