
Bekkjarnámskrá 1. bekkjar 

Íslenska 1. bekkur 

Talað mál og hlustun 

Markmið: Nemandinn: 

 getur beitt skýrum og áheyrilegum framburði, 

 getur lesið, leikið eða sungið texta af ýmsum gerðum, 

 getur sagt frá eftirminnilegum atburðum, 

 getur átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi. 

 öðlast meiri málþroska og skýra framsögn 

Lestur og bókmenntir 

Markmið: Nemandinn: 

 þekki hugtökin bókstafur og hljóð, orð og setning, rím og hrynjandi, 

 læri hljóð, tákn og heiti bókstafanna, 

 nái valdi á byrjendalæsi 

 læri einfaldar vísur, ljóð og þulur og kynnist sögum og ævintýrum. 

 þekki ólíkar tegundir texta  

Ritun  

Markmið: Nemandinn getur: 

 dregið rétt til stafs, 

 haldið rétt á skriffæri, 

 þekkt skrifáttina, 

 unnið með eigin frásagnir og skrifað einfaldan texta.  

Málfræði 

Markmið: Nemandinn getur:  

 notað hugtökin bókstafur, hljóð, orð og setningar í tengslum við lestrarnám, 

 notað hugtökin samheiti, andheiti, sérnöfn og samnöfn, 

 sagt til um muninn á sérhljóða og samhljóða, 

 notað tungumálið á fjölbreyttan hátt, 

 leikið sér með tungumálið t.d. með rími og orðaleikjum.  

Kennsluhættir: Heildstæð móðurmálskennsla með áherslu á eins fjölbreyttar kennsluaðferðir og 

kostur er.  Allir þættir móðurmálsins kenndir samþætt og byggja á reynslu nemenda. Námið verður að 

mestu byggt á lestrar- og ritunarsmiðjum ásamt stuttum innlögnum. Í smiðjum vinna nemendur ýmist 

einstaklingslega, í pörum eða litlum hópum. Börnin eru sjálf virkir aðilar í námstileinkun sinni, hvert á 

sinn hátt. 

Námsmat: Símat. Munnlegar og skriflegar umsagnir í lok anna. 

 

Stærðfræði 1. bekkur 

Markmið: Nemandinn: 
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 getur beitt stærðfræði í gegnum leik, s.s. að telja, vega, flokka, mæla og bera saman, 

 þekkir grunnformin  

 skilur grunnhugtök stærðfræðinnar, 

 getur notað grunnreikningsaðgerðirnar samlagningu og frádrátt, 

 eflist í talnaskilningi og rökhugsun, 

 áttar sig á tengslum stærðfræðinnar við daglegt líf.  

Kennsluhættir: Lögð er áhersla á fjölbreyttar kennsluaðferðir sem miða að því að efla sjálfstæði og 

frumkvæði nemenda við lausnir viðfangsefna. Sérstök áhersla verður lögð á hlutbundna vinnu og 

upplifun og verkefni sem tengjast daglegu lífi nemenda. Námsefnið vinna nemendur einir, tveir saman 

eða í hópum.  

Námsmat: Símat í formi verkefna og kannana/prófa. Umsagnir í lok hverrar annar.  

 

Náttúru- og samfélagsfræði 1. bekkur  

Markmið: Nemandinn getur: 

 skoðað nærumhverfi sitt, 

 skoðað algengar lífverur,  

 gert sér grein fyrir mismunandi formum í umhverfi sínu, 

 skoðað og rætt um form í umhverfi sínu, 

 gert sér grein fyrir hreyfingu, viðnámi og orku í umhverfi sínu,  

 gert sér grein fyrir að sérhver maður er einstakur en jafnframt hluti af heild,  

 kynnst landi sínu, þjóð og menningu, 

 áttað sig á tengslum okkar við önnur lönd,  

 gert sér grein fyrir lífríki hafsins og samskipti manns og hafs,  

 áttað sig á atferli dýra , svo sem leikjum, uppeldi, pörun, félagshegðun og næringarnámi, 

 sagt deili á helstu hátíðum og siðum kristni,  

  fengist við siðræn viðfansefni sem tengjast vináttu, fyrirgefningu, umburðarlyndi, jafnrétti og 

nærgætni.  

Kennsluhættir: Umræður, athuganir, verkleg vinna og myndræn tjáning. Farið í 

vettvangsferðir í nánasta umhverfi. Nemendur safna saman verkefnum í vinnubók. 

Námsmat: Símat og munnlegar og skriflegar umsagnir í lok anna. 

 

Textílmennt 1. bekkur  

Markmið: Að nemendi geti: 

 klippt efni 

 teiknað/málað/litað í tengslum við textílverkefni 

 þrætt grófa nál 

 saumað þræði spor 
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 ofið einfalt stykki 

 fengið innsýn í hvernig textílverk verður til á einfaldan hátt. 

 

Kennsluhættir: Sýnikennsla og einstaklingsaðstoð, umræður. 

Námsmat: Símat, byggt á handbragði, formi og litaskyni, hugmyndavinnu og virkni. 

Umsögn í lok annar. 

 

Smíði 1. bekkur 

Markmið: Að nemendur: 

 þekki algeng verkfæri, læri að beita þeim og umgangast smíðastofuna 

 búi til gripi eftir eigin hönnun og einnig eftir fyrirmyndum 

 efli frumkvæði, sköpunargleði og vandi vinnubrögð. 

 þjálfist í að saga 

 þjálfist í að pússa 

 nái grunnfærni í tálgun. 

Kennsluhættir:  Nemandinn velur fyrirmynd eða hannar verkefni í samráði við kennara miðað við aldur 

og getu. Nemendur vinna sjálfstætt og einnig í samvinnu við aðra undir handleiðslu og tilsögn kennara. 

Auk vandaðra vinnubragða er áhersla lögð á hættur á vinnustað, umgengni við verkfæri og tæki og 

tillitssemi í hópastarfi. Reynt verður að koma grunnþáttum menntunar sem eru: læsi í víðum skilningi, 

sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun sem mest inn í námshætti 

og skipulag. 

Námsmat: Gripir, virkni, hegðun og frammistaða í tímum metin. Umsagnir í lok anna. 

 

Myndmennt 1.bekkur  

Markmið: Nemandinn: 

 getur unnið eftir einföldu ferli frá hugmynd til afurðar  

 getur skapað myndverk í ýmsum tilgangi með margvíslegum aðferðum 

 þekkir mismunandi myndgerð  

 getur unnið frásögn úr nánasta umhverfi, upplifun og umhverfi  

 getur tjáð tilfinningar sínar og hugmyndaheim á einfaldan hátt 

 getur hagnýtt sér þá leikni sem hann hefur öðlast í einföldum verkefnum 

 getur gengið frá eigin verkefnum,  efnum og áhöldum skólans 

 kann á húsgögn kennslustofunnar 

Kennsluhættir: Sýnikennsla, umræður, hóp og einstaklingskennsla.  Áhersla er lögð á  persónulega 

nálgun, sköpunargleði og að kennslan mótist af grunnþáttunum 6. 

Námsmat: Símat þar sem verk nemenda og frammistaða í tímum er metin. Skrifleg og munnleg umsögn 

í lok anna. 
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Tónmennt 1.bekkur 

Markmið: Nemandinn: 

 getur sungið í hópi fjölbreytt sönglög og lærir að nota röddina sem tæki til tjáningar 

 þekkir og getur leikið á einföld skólahljóðfæri 

 getur fylgt stjórnanda í hljóðfæraleik 

 getur unnið með púls og hryn á fjölbreyttan hátt 

 getur túlkað persónulega upplifun á tónlist með hreyfingu og grafískri nótnaskrift 

 lærir nokkur hugtök og tákn tónfræðinnar 

 þróar með sér sjálfstraust og sjálfsvirðingu sem og virðingu gagnvart náunganum  

 þjálfast í góðri samvinnu 

 þróar með sér líkams- og rýmisvitund. 

Kennsluhættir:  Nemendur læra lög og syngja saman. Hrynæfingar, hreyfileikir og dansar.  Skrifleg 

verkefni og hópavinna. Hlustun á tónlist. 

Námsmat:  Símat þar sem frammistaða nemenda er metin út frá virkni og ástundun. Munnlegar og 

skriflegar umsagnir í lok anna. 

 

Heimilisfræði 1. bekkur 

Markmið: Að nemandinn geti: 

 greint mun á hollum og óhollum mat og áhrif þeirra á líkamann 

 skýrt út mikilvægi tannverndar 

 farið eftir einföldum leiðbeiningum um hreinlæti og þrif 

 notað einföld eldhúsáhöld og viti heiti þeirra 

 útbúið, með aðstoð, einfalda rétti 

 lesið myndrænar uppskriftir 

Kennsluhættir: Innlögn frá kennara og umræður. Verklegt og bóklegt nám. Hópa- og einstaklingsvinna.  

Námsmat: Símat þar sem virkni og frammistaða í tímum er metin. 

Kennsluhættir: Innlögn frá kennara og umræður. Verklegt og bóklegt nám. Hópa- og einstaklingsvinna.  

Námsmat: Virkni og frammistaða í tímum metin. 

 

Upplýsinga- og tæknimennt 1. bekkur 

Markmið: Að nemendur: 

 Þjálfist í réttum vinnubrögðum og líkamsbeitingu við tölvu 

 Læri að kveikja og slökkva á tölvunni 

 Þjálfist í grunnatriðum tölvuvinnslu, s.s. hvað er lyklaborð, mús o.s.frv. 
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 Læri að nota einföld kennsluforrit og leiki, ýmist á diskum eða á Internetinu 

 Geti tengt tölvunám við aðrar greinar í námi sínu, t.d. með leikjum eða kennsluforritum. 

Kennsluhættir: Vinna á tölvum, sýnikennsla, einstaklingsaðstoð. 

Námsmat: Virkni og frammistaða í tímum metin. Umsagnir í lok anna. 

 

Enska 1. bekkur 

Markmið: Að nemendur: 

 kynnist tungumálinu á jákvæðan hátt  

 læri einföld orð og orðasambönd.  

Kennsluhættir: Einfaldar samræður og munnleg tjáning, oft í formi leikja og eða hreyfinga. Hlustun á 

einföldum orðasamböndum og söngvum af geisladiskum, vef og DVD diskum. Áhersla lögð á að kenna 

nemendum einföld orðasambönd, t.d. að heilsa og kveðja, kynna sig og spyrja einfaldra spurninga. 

Einstaklings, para og hópvinna. 

Námsmat: Virkni og frammistaða í tímum metin. 

 

Lífsleikni 1. bekkur  

Lífsleikni samþættist við aðrar námsgreinar. 

Flóaskóli vinnur samkvæmt Olweusaráætlun gegn einelti. Þar eru sérstakar áherslur á að nemandi 

þekki eineltishringinn, skilji mikilvægi bekkjafunda, taki virkan þátt á bekkjafundum og taki afstöðu á 

móti einelti.  

Markmið: Nemandinn getur: 

 unnið sameiginlega að því að búa til og virða bekkjarreglur, 

 áttað sig á hugtakinu einelti, 

 unnið með og haft skilning á eineltishringnum, 

 farið eftir einföldum reglum, 

 virt og áttað sig á reglum í mannlegum samskiptum, 

 tjáð og lýst tilfinningum sínum, 

 sagt skipulega frá og hlustað á frásagnir annarra, 

 gert sér grein fyrir mikilvægi vináttu, 

 borið virðingu fyrir umhverfi sínu. 

Kennsluhættir: Umræður, bekkjarfundir, útikennsla, ART og verkefnavinna. 

Námsmat: Vinna og virkni nemenda. 

 

Skólaíþróttir 1. bekkur 

Markmið: Að nemandinn:  

 efli alhliða þroska, 
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 efli heilsufar og afkastagetu, 

 efli líkamshreysti og þrek, 

 efli sjálfsmynd sína, 

 auki sjálfstraust, viljastyrk og áræði, 

 sýni öðrum nemendum virðingu og umburðalyndi í leik og starfi, 

 lært að tileinka sér reglur, 

 geti unnið með þær tilfinningar sem fylgja því að vinna og tapa í leikjum, 

 geti tekið þátt í útivist og búið sig til útiveru með tilliti til veðurs. Ratað um skólahverfi sitt og 

þekkt gönguleiðir nærumhverfis. 

Námsþættir: Leikir (m.a. samvinnuleikir), liðleikaæfingar,  áhaldahringþjálfun, stöðvaþjálfun, fimleikar, 

frjálsíþróttir, hreyfitjáning, leikræn tjáning, æfingar með bolta og ýmsa smáhluti, léttir knattleikir, 

kynning á ýmsum íþróttagreinum, heilsuvernd o.fl. 

Kennsluhættir: Fjölbreyttar kennsluaðferðir þannig að allir fái eitthvað við sitt hæfi og þannig komið 

til móts við getu og þroska hvers og eins.  

Kennt verður utanhúss að hausti og vori en í sal yfir háveturinn.  

Námsmat: Námsmatið grundvallast á símati sem tekur mið af ástundun, hegðun og virkni. Umsagnir 

eru gerðar við lok hverrar annar. Færnin í ýmsum greinum er könnuð jafnóðum og framfarir metnar. 

Eftirfarandi þættir eru m.a. kannaðir en þeir byggjast að hluta til á hreyfiþroskaprófinu MOT 4-6 sem 

lagt er fyrir nemendur að hausti og aftur að vori ef þurfa þykir: 

 sprellikarlahopp í 10 sek 

 hoppa á öðrum fæti inn í gjörð 

 hoppa jafnfætis yfir sippuband 

 jafnvægisganga afturábak 10 skref eftir línu 

 taka baunapoka upp með tánum 

 kasta og grípa bolta. 

 

Skólasund 1. bekkur 

Markmið: Að nemendur: 

 þjálfist í grunnhreyfingum í vatni 

 nái tökum á fjölbreyttum æfingum og leikjum sem reyna á samspil skynfæra 

 taki þátt í ýmsum leikjum sem efla líkamsþol 

 þjálfist í æfingum í leik sem efla þrek og aðlögun að vatni 

 upplifi gleði og ánægju af því að hreyfa sig í vatni og öðlast öryggistilfinningu í vatni 

 fái þjálfun í að fylgja öryggisreglum sundstaða 

 nemendur læri að snúa sér af kvið yfir á bak  

 skilji mikilvægi hreinlætis í tengslum við sundiðkun 

 

Námsþættir 1. sundstigs:  

 að auka hæfni og áræðni nemenda 

 að kenna þeim skrið- og baksundsfótatök 
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 að kenna þeim að bjarga sér í vatni 

 að nemendur fái aukið sjálfstraust í vatninu 

 

Kennsluhættir: Einstaklingskennsla, hópinnlögn og samvinna nemenda. Bein kennsla, umræður, leikir, 

hreyfing, hópvinna og sjálfstæð vinna. Notaðir eru m.a. boltaleikir og stöðvaþjálfun til að ná 

markmiðum sundstigsins. 

Námsmat: Símat þar sem tekið er mið af ástundun, hegðun og virkni. Könnun á líkamlegri færni fer 

fram að vori. Gefið er lokið eða ólokið og fá nemendur matsblað með vitnisburði. Nemendur þurfa að 

standast eftirtalda þætti til að þeir hafi lokið 1. sundstigi: 

 andað að sér og síðan frá sér með andlitið í kafi 10 sinnum í röð 

 flot á bringu eða baki með eða án hjálpartækja 

 ganga með andlit í kafi 2,50 m eða lengra 

 bringusundsfótatök við bakka, með eða án hjálpartækja 

 skólabaksundsfótatök við bakka með eða án hjálpartækja 

 6m skriðsund með eða án hjálpartækja 

 öryggisatriði á sundstað 

 

Bekkjarnámskrá 2. bekkjar 

Íslenska 2. bekkur 

Talað mál og hlustun 

Markmið: Nemandinn getur: 

 beitt skýrum og áheyrilegum framburði, 

 lesið, leikið eða sungið texta af ýmsum gerðum, 

 tjáð sig frammi fyrir hópi og staðið fyrir máli sínu, 

 sagt frá eftirminnilegum atburðum, 

 átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi. 

Lestur og bókmenntir  

Markmið: Nemandinn getur: 

 lesið sér til gagns og gamans, hátt og í hljóði, 

 valið sér bækur eftir áhugasviði, 

 aflað sér upplýsinga úr bókum og af netinu af einhverju tagi, 

 þekkt hugtökin söguþráður, sögupersónur og boðskapur, 

 lesið og skilið texta við hæfi. 

Ritun  

Markmið: Nemandinn getur: 

 tjáð hugmyndir sínar og reynslu, 

 þekkt grunnþætti í byggingu texta, 

 skoðað og skrifað margvíslega texta, 

 nýtt sér orðabækur og fleiri hjálpargögn. 

Málfræði 

Markmið: Nemandinn getur: 
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 öðlast jákvætt viðhorf til móðurmálsins með því að leika sér með það og nota tungumálið á 

margvíslegan hátt, 

 raðað í stafrófsröð, 

 þekkt helstu einingar tungumálsins, bókstafi, hljóð, orð, samsett orð og málsgrein, 

 áttað sig á að íslenska er beygingamál, 

 greint mun samnafna og sérnafna, 

 þekkt hugtökin samheiti og andheiti. 

Kennsluhættir: Heildstæð móðurmálskennsla með áherslu á eins fjölbreyttar kennsluaðferðir og 

kostur er.  Allir þættir móðurmálsins kenndir samþætt og byggja á reynslu nemenda. Námið verður að 

mestu byggt á lestrar- og ritunarsmiðjum ásamt stuttum innlögnum. Í smiðjum vinna nemendur ýmist 

einstaklingslega, í pörum eða litlum hópum. Börnin eru sjálf virkir aðilar í námstileinkun sinni, hvert á 

sinn hátt. 

Námsmat: Símat. Munnlegar og skriflegar umsagnir í lok anna. 

 

Stærðfræði 2. bekkur  

Stærðfræði og tungumál 

Markmið: Nemandinn getur:   

 lesið og skrifað tölur, einföld töluleg gögn og stærðfræðilegan texta. 

Lausnir verkefna og þrauta 

Markmið: Nemandinn getur:  

 beitt skipulegum aðferðum við lausnir verkefna og þrauta, 

 glímt við stærðfræðileg verkefni og þrautir af ýmsu tagi. 

Röksamhengi og röksemdafærslur 

Markmið: Nemandinn getur: 

 kynnst mikilvægi röksemdafærslna í stærðfræði, 

 beitt einföldum  röksemdafærslum. 

Tengsl við daglegt líf og önnur svið 

Markmið: Nemandinn getur: 

 gert sér grein fyrir því hvernig hægt er að nota stærðfræði í daglegu lífi og á öðrum sviðum, 

 lært undirstöðuatriði varðandi mælingar í tíma og rúmi. 

Inntak 

Markmið: Nemandinn getur: 

 kunnað skil á náttúrulegum tölum, 

 kynnst einföldustu hugtökum talnafræðinnar, 

 haft skilning á framsetningu talna í tugakerfi. 

Reikniaðgerðir, reiknikunnátta og mat 

Markmið: Nemandinn getur: 

 náð góðum skilningi og færni í einföldum reikningi með náttúrulegar tölur. 

Tölfræði og líkindafræði 

Markmið: Nemandinn getur:  

 notað ýmsar aðferðir til að flokka og setja fram töluleg gögn. 

Kennsluhættir: Lögð er áhersla á eins fjölbreyttar kennsluaðferðir sem miða að því að efla sjálfstæði 

og frumkvæði nemenda við lausnir viðfangsefna. Sérstök áhersla verður lögð á hlutbundna vinnu og 
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upplifun og verkefni sem tengjast daglegu lífi nemenda. Námsefnið vinna nemendur einir, tveir saman 

eða í hópum.  

Námsmat: Símat í formi verkefna og kannana/prófa. Umsagnir í lok hverrar annar.  

 

Náttúrufræði-  og samfélagsfræði  2. bekkur  

Markmið: Nemandinn getur: 

 skoðað nærumhverfi sitt og skoðað algengar lífverur,  

 gert sér grein fyrir mismunandi formum í umhverfi sínu, 

 skoðað og rætt um form í umhverfi sínu,  

 rætt um ýmis fjöll, gerð þeirra og fjölbreytileika, 

 gert sér grein fyrir hreyfingu, viðnámi og orku í umhverfi sínu,  

 gert sér grein fyrir að sérhver maður er einstakur en jafnframt hluti af heild,  

 kynnst landi sínu, þjóð og menningu, 

 áttað sig á tengslum okkar við önnur lönd,  

 gert sér grein fyrir lífríki hafsins og samskipti manns og hafs,  

 áttað sig á atferli dýra , svo sem leiki, uppeldi, pörun, félagshegðun, far og næringarnám,  

 sagt deili á helstu hátíðum og siðum kristni,  

 fengist við siðræn viðfansefni sem tengjast vináttu, fyrirgefningu, umburðarlyndi, jafnrétti og 

nærgætni. 

 

Textílmennt 2. bekkur 

Markmið: Að nemendi geti: 

 gengið frá enda 

 saumað nokkur einföld útsaumsspor 

 unnið með eigin teikningu 

 saumað beinan saum á saumavél 

 gert sér grein fyrir hvernig hugmynd verður að fullunnum hlut 

 

Kennsluhættir: Sýnikennsla og einstaklingsaðstoð, umræður. 

Námsmat: Símat, byggt á handbragði, formi og litaskyni, hugmyndavinnu og virkni. 

Umsögn í lok annar. 

 

Smíði 2. bekkur 

Markmið: Að nemendur: 

 þekki algeng verkfæri, læri að beita þeim og umgangast smíðastofuna 

 efli sköpunargleði, eigið frumkvæði og vönduð vinnubrögð 
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 búi til gripi eftir eigin hönnun eða fyrirmyndum.  

 þjálfist í að vinna eftir eigin teikningu. 

Kennsluhættir: Nemandi velur eða hannar verkefni í samráði við kennara miðað við aldur og getu. 

Nemandi vinnur verkefnið sjálfstætt eða í samvinnu við aðra, undir handleiðslu og tilsögn kennara. Auk 

vandaðra vinnubragða er áhersla lögð á hættur á vinnustað, umgengni við verkfæri og tæki og 

tillitssemi í hópastarfi. Reynt verður að koma grunnþáttum menntunar sem eru: læsi í víðum skilningi, 

sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun sem mest inn í námshætti 

og skipulag. 

Námsmat: Metin er frammistaða í tímum; frumkvæði, vinnusemi, skipulagning, færni, umgengni og 

hegðun. Einnig gæði smíðisgripa. Umsagnir í lok anna. 

 

Myndmennt 2. bekkur 

Markmið:  Nemandinn: 

 getur nýtt sér í eigin sköpun einfaldar útfærslur sem byggja á færni í meðferð lita og formfræði 

og myndbygginar 

 þekkir hugtakið áferð 

 þekkir hugtakið lína og ólík áhrif hennar 

 getur unnið frásögn úr nánasta umhverfi, upplifunum og ímyndunum á fjölbreytilegan hátt 

 þekkir einn til tvo íslenska listamenn og valin verk þeirra 

 getur tjáð tilfinningar sínar, skoðanir og hugmyndaheim sinn í myndverki á einfaldan hátt 

 kann að ganga frá verkum sínum, efnum og áhöldum skólans 

 kann að ganga vel um í kennslustofunni 

Kennsluhættir:  Sýnikennsla, hóp- og einstaklingskennsla, umræður.  Áhersla er lögð á persónulega 

nálgun, sköpunargleði og að kennslan mótist af grunnþáttunum 6.   

Námsmat: Símat, þar sem verk nemenda og frammistaða í tímum er metin. Skriflegar og munnlegar 

umsagnir í lok anna. 

 

Tónmennt 2. bekkur 

Markmið: Nemandinn: 

 getur sungið í hópi fjölbreytt sönglög 

 þekkir íslensk þjóðlög 

 þekkir og leikur á einföld skólahljóðfæri 

 kynnist ýmis konar hljóðfærum 

 getur fylgt stjórnanda í hljóðfæraleik 

 getur unnið með púls og hryn á fjölbreyttan hátt 

 getur túlkað persónulega upplifun á tónlist með hreyfingu og grafískri nótnaskrift 

 lærir nokkur hugtök og tákn tónfræðinnar 

 þróar með sér sjálfstraust og sjálfsvirðingu sem og virðingu gagnvart náunganum  
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 þjálfast í góðri samvinnu 

 þróar með sér líkams- og rýmisvitund 

Kennsluhættir:  Nemendur læra lög og syngja saman. Hrynæfingar, hreyfileikir og dansar. Skrifleg 

verkefni og hópavinna. Hlustun á tónlist. 

Námsmat:  Símat þar sem frammistaða nemenda er metin út frá virkni og ástundun. Munnlegar og 

skriflegar umsagnir í lok anna. 

 

Heimilisfræði 2. bekkur 

Markmið: Að nemandinn geti: 

  

 metið hættur sem fylgja vinnu í eldhúsi  

 notað algeng eldhúsáhöld og viti heiti þeirra 

 tekið þátt í verklegri vinnu  

 farið eftir myndrænum og einföldum skriflegum uppskriftum 

 sagt frá uppruna algengustu matvæla 

 tekið þátt í borðhaldi 

Kennsluhættir: Innlögn frá kennara og umræður. Verklegt og bóklegt nám. Hópa- og einstaklingsvinna.  

Námsmat: Símat þar sem virkni og frammistaða í tímum er metin. 

 

Upplýsinga – og tæknimennt 2. bekkur 

Markmið: Að nemendur: 

 hafi tileinkað sér jákvætt viðhorf til tölvu og þjálfast í að umgangast þær sem sjálfsagt verkfæri 

 séu óhræddir við að þreifa sig áfram og auka við eigin þekkingu á tölvutækni 

 læri grunnatriði í fingrasetningu 

 kynnist notkun kennslu-, ritvinnslu- og teikniforrita 

 geti tengt tölvunám við aðrar greinar í námi sínu. 

Kennsluhættir: Lögð fyrir nemendur verkefni sem þeir vinna ýmist í hóp eða sem einstaklingar. Leitast 

verður við að leggja fyrir fjölbreytt verkefni sem taka mið af aldri, áhuga og þroska hvers og eins.Lögð 

áhersla á sjálfstæð vinnubrögð nemenda og þeir tileinki sér jákvætt viðhorf .  

Námsmat: Vinna, virkni og framkomu nemenda metin með símati, lagt fram í formi umsagnar. 

 

Enska 2. bekkur 

 

Markmið: Að nemendur: 

 kynnist tungumálinu á jákvæðan hátt  

 geti notað einföld orð og orðasambönd 

 geti notað tölurnar 1-10 á ensku 
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 kunni skil á litum á ensku 

Kennsluhættir: Einfaldar samræður og munnleg tjáning, oft í formi leikja og eða hreyfinga. Hlustun á 

einföldum orðasamböndum og söngvum af geisladiskum, vef og DVD diskum. Áhersla lögð á að kenna 

nemendum einföld orðasambönd, t.d. að heilsa og kveðja, kynna sig og spyrja einfaldra spurninga. 

Einstaklings, para og hópvinna. 

Námsmat: Virkni og frammistaða í tímum metin. 

 

Lífsleikni 2. bekkur  

Lífsleikni samþættist við aðrar námsgreinar en hefur einnig einn sérmerktan tíma á stundatöflu.  

Flóaskóli vinnur samkvæmt Olweusaráætlun gegn einelti. Þar eru sérstakar áherslur á að nemandi 

þekki eineltishringinn, skilji mikilvægi bekkjafunda, taki virkan þátt á bekkjafundum og taki afstöðu á 

móti einelti. 

 

Markmið: Nemandinn getur: 

 unnið sameiginlega að því að búa til og virða bekkjarreglur, 

 áttað sig á hugtakinu einelti , 

 unnið með og haft skilning á eineltishringnum , 

 lært að þekkja sjálfan sig og tilfinningar sínar , 

 eflt góð samskipti sín á milli , 

 eflt heilbrigt líferni , 

 lært að fara eftir reglum og sýna kurteisi, 

 gert sér grein fyrir mikilvægi vináttu og jákvæðra samskipta, 

 bætt hæfni sína við að leysa ágreiningsmál, 

 aukið skilning sinn á því að í daglegu lífi getum við búist við breytingum og orðið fyrir því að 

missa eitthvað sem er okkur kært, 

 eflt færni sína til þess að nota margvíslegar leiðir til þess að ráða fram úr ýmsum vandmálum.  

 

Kennsluhættir: Umræður, bekkjarfundir, útikennsla, ART og verkefnavinna. 

Námsmat: Vinna og virkni nemenda. 

 

Skólaíþróttir 2. bekkur  

Markmið: Að nemandinn: 

 efli alhliða þroska, 

 efli heilsufar og afkastagetu, 

 efli líkamshreysti og þrek, 

 efli sjálfsmynd sína, 

 auki sjálfstraust, viljastyrk og áræði, 

 sýni öðrum nemendum virðingu og umburðarlyndi í leik og starfi, 

 læri að tileinka sér reglur, 

 geti unnið með þær tilfinningar sem fylgja því að vinna og tapa í leikjum, 
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 geti tekið þátt í útivist og búið sig til útiveru með tilliti til veðurs. Ratað um skólahverfi sitt og 

þekkt gönguleiðir nærumhverfis. 

Námsþættir: Leikir (m.a. samvinnuleikir), liðleikaæfingar,  áhaldahringþjálfun, stöðvaþjálfun, fimleikar, 

frjálsíþróttir, hreyfitjáning, leikræn tjáning, æfingar með bolta og ýmsa smáhluti, léttir knattleikir, 

kynning á ýmsum íþróttagreinum, heilsuvernd o.fl. 

Kennsluhættir: Fjölbreyttar kennsluaðferðir þannig að allir fái eitthvað við sitt hæfi og þannig komið 

til móts við getu og þroska hvers og eins.  

Kennt verður utanhúss að hausti og vori en í sal yfir háveturinn.  

Námsmat: Námsmatið grundvallast á símati sem tekur mið af ástundun, hegðun og virkni. Umsagnir 

eru gerðar við lok hverrar annar. Færnin í ýmsum greinum er könnuð jafnóðum og framfarir metnar. 

Eftirfarandi þættir eru m.a. kannaðir: 

 hlaup og hopp viðstöðulaust yfir þrjár keilur 

 kollhnís áfram 

 rekja bolta á hlaupum 

 jafnvægisganga á slá 

 armganga á upphækkun með fætur í gólfi 

 sippa 10x jafnfætis. 

 

Skólasund 2. bekkur 

Markmið: Að nemendur: 

 þjálfist í grunnhreyfingum í vatni 

 auka hæfni í bringu-og skólabaksundsfótatökum 

 nái tökum á fjölbreyttum æfingum og leikjum sem reyna á samspil skynfæra 

 taki þátt í ýmsum leikjum sem efla líkamsþol 

 tileinki sér samþættingu fjölbreyttra hreyfinga 

 þjálfist í sköpun og frjálsum hreyfingum í vatni 

 upplifi gleði og ánægju af því að hreyfa sig í vatni og öðlist öryggistilfinningu í vatni 

 læri að ganga frá kennslutækjum 

 fái þjálfun í að fylgja öryggisreglum sundstaða 

 nái tökum á skrið-og baksundsfótatökum 

 skilji mikilvægi hreinlætis í tengslum við sundiðkun 

 

Kennsluhættir: Einstaklingskennsla, hópinnlögn og samvinna nemenda. Bein kennsla, umræður, leikir, 

hreyfing, hópvinna og sjálfstæð vinna.  

Námsmat: Símat þar sem tekið er mið af ástundun, hegðun og virkni. Könnun á líkamlegri færni fer 

fram að vori. Gefið er lokið eða ólokið og fá nemendur matsblað afhent með vitnisburði. Nemendur 

þurfa að standast eftirtalda þætti til að þeir hafi lokið 2. sundstigi: 

 marglyttuflot með því að rétta úr sér 
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 10m bringusundsfótatök með eða án hjálpartækja 

 10m skólabaksundsfótatök með eða án hjálpartækja 

 10m skriðsund með eða án hjálpartækja 

 spyrna frá bakka og renna með andlit í kafi 2,5m eða lengra 

 hoppa af bakka í laug 

 

Bekkjarnámskrá 3. bekkjar 

Íslenska 3. bekkur 

Talað mál og hlustun 

Markmið: Nemandinn getur: 

 beitt skýrum og áheyrilegum framburði, 

 lesið, leikið eða sungið texta af ýmsum gerðum, 

 tjáð sig frammi fyrir hópi og staðið fyrir máli sínu, 

 sagt frá eftirminnilegum atburðum, 

 átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi. 

Lestur og bókmenntir  

Markmið: Nemandinn getur: 

 lesið sér til gagns og gamans, hátt og í hljóði, 

 valið sér bækur eftir áhugasviði, 

 aflað sér upplýsinga úr bókum og af netinu, 

 þekkt hugtökin söguþráður, sögupersónur og boðskapur, 

 lesið og skilið texta við hæfi. 

Ritun  

Markmið: Nemandinn getur: 

 skrifað skýrt og læsilega, 

 þekkt einfaldar stafsetningarreglur, 

 tjáð hugmyndir sínar og reynslu, 

 þekkt grunnþætti í byggingu texta, 

 skoðað og skrifað margvíslega texta, 

 nýtt sér orðabækur og fleiri hjálpargögn. 

Málfræði 

Markmið: Nemandinn getur: 

 öðlast jákvætt viðhorf til móðurmálsins með því að leika sér með það og nota tungumálið á 

margvíslegan hátt, 

 raðað í stafrófsröð, 

 þekkt helstu einingar tungumálsins, bókstafi, hljóð, orð, samsett orð og málsgrein, 

 áttað sig á að íslenska er beygingamál, 

 greint mun á samnöfnum og sérnöfnum, 

 þekkt hugtökin samheiti og andheiti. 

Kennsluhættir: Heildstæð móðurmálskennsla. Allir þættir móðurmálsins kenndir samþætt og byggja á 

reynslu nemenda. Námið verður að mestu byggt á lestrar- og ritunarsmiðjum ásamt stuttum 

innlögnum. Í smiðjum vinna nemendur ýmist einstaklingslega, í pörum eða litlum hópum. Náminu er 
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ekki stýrt af sérstökum kennslubókum heldur viðfangsefnum þar sem bækur geta komið við sögu ásamt 

öðru fjölbreytilegu efni. Börnin eru sjálf virkir aðilar í námstileinkun sinni, hvert á sinn hátt. 

Námsmat: Símat. Munnlegar og skriflegar umsagnir í lok anna. 

 

Stærðfræði 3. bekkur 

Að geta spurt og svarað með stærðfræði 

Markmið: Nemandinn getur: 

 tekið þátt í samræðum um spurningar og svör sem eru einkennandi fyrir stærðfræði, 

 leyst stærðfræðiþrautir og notað við það áþreifanlega hluti og skýringamyndir 

 beitt skipulegum aðferðum við lausnir verkefna og þrauta 

Að kunna að fara með tungumál og verkfæri stærðfræðinnar  

Markmið: Nemandinn getur: 

 lesið og skrifað tölur, einföld töluleg gögn og stærðfræðilegan texta 

 notað hentug verkfæri, s.s. talnalínu, vasareikna og tölvur til rannsókna á stærðfræðilegum 

viðfangsefnum, 

 notað myndmál og texta jafnhliða táknmáli stærðfræðinnar, 

 tekið þátt í samræðum um stærðfræðileg verkefni. 

Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar 

Markmið: Nemandinn getur: 

 glímt við stærðfræðileg verkefni og þrautir af ýmsu tagi, 

 unnið einn og í samvinnu við aðra að því að rannsaka, túlka, setja fram tilgátur og finna lausnir 

á viðfangsefnum með fjölbreyttum aðferðum, 

 undirbúið og flutt stuttar kynningar á eigin vinnu með stærðfræði, 

Tölur og reikningur 

Markmið: Nemandinn getur: 

 Kunnað skil á náttúrulegum tölum 

 Hafa kynnst einföldustu hugtökum talnafræðinnar 

 Haft skilning á framsetningu talna í tugakerfi. 

 tekið þátt í að þróa hentugar aðferðir sem byggja á eigin skilningi við að reikna samlagningar-, 

frádráttar- og margföldunardæmi, 

 leyst viðfangsefni með hugarreikningi, vasareikni, tölvuforritum og skriflegum útreikningum.  

Algebra 

Markmið: Nemandinn getur: 

 kannað, búið til og tjáð sig um reglur í talnamynstrum og öðrum mynstrum á fjölbreyttan hátt 

og spáð fyrir um framhald mynsturs, 

 leyst einfaldar jöfnur. 

Rúmfræði og mælingar 

Markmið: Nemandinn getur: 

 notað nokkur algeng hugtök úr rúmfræði, s.s. form og stærðir til að tala um hluti og fyrirbrigði 

í daglegu lífi og umhverfi sínu, 

 notað aðferðir varðandi mælingu flatarmynda og þrívíðra forma, 
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 áætlað og mælt ólíka mælieiginleika, s.s. lengd, flöt, þyngd, tíma og hitastig með mælitækjum 

og notað viðeigandi mælikvarða, 

 speglað og hliðrað flatarmyndum á mynstrum sem þekja flötinn, 

Tölfræði og líkindi 

Markmið: Nemandinn getur: 

 notað ýmsar aðferðir til að flokka og setja fram töluleg gögn. 

Kennsluhættir: Innlagnir, einstaklings-, para- og hópavinna í námsbókum, leikjum og tölvum. 

Námsmat: Símat í formi verkefna og kannana/prófa. Umsagnir í lok hverrar annar. 

 

Samfélags- og náttúrufræði 3. bekkur 

 

Markmið: Nemandinn getur: 

 gert sér grein fyrir þeim breytingum sem orðið hafa á nánasta umhverfi af mannavöldum, 

 nefnt dæmi um það sem er líkt eða ólíkt í húsnæði, klæðaburði, mataræði, heimilislífi, 

menntun, siðum og venjum nú og á öðru tímaskeiði, 

 þekkt nokkrar mikilvægar uppgötvanir á sviði tækni og vísinda og áhrif þeirra á samgöngur og 

samskipti í heiminum, 

 fjallað um upphaf og þróun mannsins, 

 þekkt mismunandi leiðir til að afla upplýsinga, t.d úr bókum, á söfnum, með viðtölum og af 

netinu, og hafa fengið tækifæri til að nota þá þekkingu, 

 áttað sig á að allt í umhverfi og náttúru er hvað öðru háð, hvergi er í raun upphaf eða endir 

frekar en í hringforminu,  

 fengist við siðræn viðfansefni sem tengjast vináttu, fyrirgefningu, umburðarlyndi, jafnrétti og 

nærgætni.  

 

 

Kennsluhættir: Umræður,innlagnir,  athuganir, verkleg vinna, myndræn tjáning og vettvangsferðir í 

nánasta umhverfi. Einstaklings-,para og hópavinna.  

Námsmat: Símat í formi verkefna og skriflegar umsagnir í lok anna. 

 

Textílmennt 3. bekkur 

Markmið: Að nemandi geti: 

 prjónað  garðaprjón  

 fellt af í prjóni 

 þæft flatt stykki úr ullarkembum 

 búið til úr þeim mynd og saumað í hana 

 unnið eftir leiðbeiningum kennara. 

Kennsluhættir: Sýnikennsla og einstaklingsaðstoð, umræður. 

Námsmat: Símat, byggt á handbragði, formi og litaskyni, hugmyndavinnu og virkni. 

Umsögn í lok annar. 
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Smíði 3. bekkur 

Markmið: Að nemendur: 

 þekki algeng verkfæri, læri að beita þeim og umgangast smíðastofuna 

 efli sköpunargleði, eigið frumkvæði og vönduð vinnubrögð 

 búi til gripi eftir eigin hönnun eða fyrirmyndum. 

 nái færni í útsögun 

 læri að mæla eftir teikningu. 

Kennsluhættir: Nemandi velur eða hannar verkefni í samráði við kennara miðað við 

aldur og getu. Nemandi vinnur verkefnið sjálfstætt eða í samvinnu við aðra, undir 

handleiðslu og tilsögn kennara. Auk vandaðra vinnubragða er áhersla lögð á hættur á 

vinnustað, umgengni við verkfæri og tæki og tillitssemi í hópstarfi. Reynt verður að koma grunnþáttum 

menntunar sem eru : læsi í víðum skilningi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, 

jafnrétti og sköpun sem mest inn í námshætti og skipulag. 

Námsmat: Metin er frammistaða í tímum; frumkvæði, vinnusemi, skipulagning, færni, 

umgengni og hegðun. Einnig gæði smíðisgripa. Umsagnir í lok anna. 

 

Myndmennt 3. bekkur  

Markmið:  Nemandinn: 

 þekkir og notar hugtök og heiti sem tengjast lögmálum og aðferðum verkefna hverju sinni 

 getur unnið út frá kveikju við eigin listsköpun 

 veit að listamenn sýna sama hlutinn á mismunandi hátt 

 veit að listamenn túlka raunveruleika og ímyndanir á ólíkan hátt í verkun sínum 

 veit að það er ekki til einn raunveruleiki eða sannleikur í sköpun listamanna 

 getur fjallað um eigin verk og annarra 

 skilji mikilvægi þess að ganga frá verkefnum, efnum og áhöldum 

 geri sér grein fyrir verðmæti þeirra efna og áhalda sem unnið er með 

 þjálfist í að ganga vel um. 

Kennsluhættir:  Sýnikennsla, hóp- og einstaklingskennsla, umræður.  Áhersla er lögð á sköpunargleði, 

frjóa hugsun og kennslan mótist af grunnþáttunum 6.   

Námsmat:  Símat þar sem verk nemenda og frammistaða í tímum er metin. Skriflegar og munnlegar 

umsagnir í lok anna. 

 

Tónmennt 3. bekkur 

Markmið: Nemandinn: 
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 getur sungið í hópi fjölbreytt sönglög, m.a.keðjulög 

 þekkir íslensk þjóðlög 

 þekkir og getur leikið á einföld skólahljóðfæri 

 kynnist ýmis konar hljóðfærum 

 getur fylgt stjórnanda í hljóðfæraleik 

 getur unnið með púls og hryn á fjölbreyttan hátt 

 getur túlkað persónulega upplifun á tónlist með hreyfingu og einfaldri nótnaskrift 

 lærir nokkur hugtök og tákn tónfræðinnar 

 eflir formskynjun í hreyfingu 

 þróar með sér sjálfstraust og sjálfsvirðingu sem og virðingu gagnvart náunganum  

 þjálfast í góðri samvinnu 

 þróar með sér líkams- og rýmisvitund. 

Kennsluhættir:  Nemendur læra lög og syngja saman. Hrynæfingar, hreyfileikir og dansar. Skrifleg 

verkefni og hópavinna. Hlustun á tónlist. 

Námsmat:  Símat þar sem frammistaða nemenda er metin út frá virkni og ástundun. Munnlegar og 

skriflegar umsagnir í lok anna. 

 

Heimilisfræði 3. bekkur 

Markmið: Að nemandinn geti: 

  sagt frá flokkum fæðuhringsins 

  lagt á borð  

  tekið þátt í verklegri vinnu  

  farið eftir einföldum skriflegum uppskriftum 

  með aðstoð vaskað upp, þurrkað og gengið frá leirtaui  

  tjáð sig á  einfaldan hátt um helstu hátíðir íslendinga, siði sem þeim fylgja og   þjóðlegan mat 

Kennsluhættir: Innlögn frá kennara og umræður. Verklegt og bóklegt nám. Hópa- og einstaklingsvinna.  

Námsmat: Símat þar sem virkni og frammistaða í tímum er metin. 

 

Upplýsinga – og tæknimennt  3. bekkur 

Markmið 

Að nemendur: 

 Kynnist tölvunni, umgengni við hana og helstu ílags- og frálagstækjum, 

 Þjálfist í réttum vinnubrögðum og líkamsbeitingu við tölvu, 

 nýtt rafrænt og gagnvirkt námsefni, 

 nýtt upplýsingaver sér til gagns og ánægju, s.s. til lesturs, hlustunar og leitarnáms 

 beitt undirstöðuatriðum í fingrasetningu 

 notað einfaldan hugbúnað/forrit við einföld ritunarverkefni,  



19 
 

 notað hugbúnað/forrit við miðlun þekkingar á einfaldan hátt. 

 

Kennsluhættir: Leitast verður við að leggja fyrir fjölbreytt verkefni sem taka mið af áhuga og þroska 

hvers og eins. Lögð áhersla á sjálfstæð vinnubrögð nemenda og þeir tileinki sér jákvætt viðhorf.  

Námsmat: Vinna, virkni og framkoma nemenda metin með símati, lagt fram í formi umsagnar. 

 

Enska 3. bekkur 

 

Markmið: Að nemendur: 

 kynnist tungumálinu á jákvæðan hátt,  

 geti notað einföld orð og orðasambönd, 

 geti notað tölurnar 1-10 á ensku, 

 kunni skil á litum á ensku, 

 geti farið með daga og mánaðarheiti á ensku, 

 geti myndað stuttar setningar á ensku. 

 

Kennsluhættir: Einfaldar samræður og munnleg tjáning, oft í formi leikja og eða hreyfinga. Hlustun á 

einföldum orðasamböndum og söngvum af geisladiskum, vef og DVD diskum. Áhersla lögð á að kenna 

nemendum einföld orðasambönd, t.d. að heilsa og kveðja, kynna sig og spyrja einfaldra spurninga. 

Einstaklings, para og hópvinna. 

 

Námsmat: Virkni og frammistaða í tímum metin. 

 

Lífsleikni 3. bekkur 

Flóaskóli vinnur samkvæmt Olweusaráætlun gegn einelti. Þar eru sérstakar áherslur á að nemandi 

þekki eineltishringinn, skilji mikilvægi bekkjafunda, taki virkan þátt á bekkjafundum og taki afstöðu á 

móti einelti.  

 

Markmið: Nemandinn getur:  

 unnið sameiginlega að því að búa til og virða bekkjarreglur,  

 áttað sig á hugtakinu einelti,  

 unnið með og hafi skilning á eineltishringnum,  

 lært að þekkja sjálfa sig og tilfinningar sínar,  

 eflt góð samskipti sín á milli,  

 eflt heilbrigt líferni, 

 lært að fara eftir reglum og sýna kurteisi,  

 gert sér grein fyrir mikilvægi vináttu og jákvæðra samskipta, 

 bætt hæfni sína við að leysa ágreiningsmál, 

 aukið skilning sinn á því að í daglegu lífi getum við búist við breytingum og orðið fyrir því að 

missa eitthvað sem er okkur kært, 

 eflt færni sína til þess að nota margvíslegar leiðir til þess að ráða fram úr ýmsum vandmálum.  
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 fengist við siðræn viðfangsefni sem tengjast vináttu, fyrirgefningu, umburðarlyndi, jafnrétti og 

nærgætni, 

 gert sér grein fyrir mikilvægi vináttu og jákvæðra samskipta,  

Kennsluhættir: Bekkjarfundir sem innihalda umræður og leikræna tjáningu. 

Námsmat: Virkni og frammistaða í tímum metin. 

Kennsluhættir: Bekkjarreglur samdar í upphafi skólaárs, umræður, einstaklings- og hópverkefni, 

leikræn tjáning, hlutverkaleikir og bekkjarfundir þar sem nemendur tala um líðan og leysa í sameiningu 

ágreiningsmál sem upp kunna að koma þeirra á milli. 

Námsmat: Virkni, hegðun og frammistaða í tímum metin. 

 

Skólaíþróttir 3. bekkur 

Markmið: Að nemandinn: 

 efli alhliða þroska, 

 efli heilsufar og afkastagetu, 

 efli líkamshreysti og þrek, 

 efli sjálfsmynd sína, 

 auki sjálfstraust, viljastyrk og áræði, 

 sýni öðrum nemendum virðingu og umburðalyndi í leik og starfi, 

 læri að tileinka sér reglur, 

 geti unnið með þær tilfinningar sem fylgja því að vinna og tapa í leikjum, 

 geti tekið þátt í útivist og búið sig til útiveru með tilliti til veðurs. Ratað um skólahverfi sitt og 

þekkt gönguleiðir nærumhverfis. 

Námsþættir: Leikir (m.a. samvinnuleikir), liðleikaæfingar, áhaldahringþjálfun, stöðvaþjálfun, fimleikar, 

frjálsíþróttir, hreyfitjáning, leikræn tjáning, æfingar með bolta og ýmsa smáhluti, léttir knattleikir, 

kynning á ýmsum íþróttagreinum, heilsuvernd o.fl. 

Kennsluhættir: Fjölbreyttar kennsluaðferðir þannig að allir fái eitthvað við sitt hæfi og þannig komið 

til móts við getu og þroska hvers og eins.  

Kennt verður utanhúss að hausti og vori en í sal yfir háveturinn.  

Námsmat: Námsmatið grundvallast á símati sem tekur mið af ástundun, hegðun og virkni. Umsagnir 

eru gerðar við lok hverrar annar. Færnin í ýmsum greinum er könnuð jafnóðum og framfarir metnar. 

Eftirfarandi þættir eru m.a. kannaðir: 

 höfuðstaða upp við vegg eða rimla 

 klifra afturábak í handstöðu við vegg/rimla 

 samsetning á gólfi: jafnvægisstaða, flugvél, í réttstöðu, kollhnís áfram í réttstöðu 

 rekja bolta á milli keilna, kasta í vegg og grípa 

 hástökk með uppstökki á öðrum fæti. 

 

Skólasund 3. bekkur 
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Markmið: Að nemendur: 

 taki þátt í fjölbreyttum undirbúningsæfingum sem leggja grunn að sundaðferðum 

 þjálfist í sundaðferðunum  með og án áhalda 

 nái tökum á fjölbreyttum æfingum og leikjum sem reyna á samspil skynfæra 

 taki þátt í ýmsum leikjum sem efla kraft, hraða og viðbragð 

 taki þátt í umræðu um björgunarþætti 

 þjálfist í sköpun og frjálsum hreyfingum í vatni 

 upplifi gleði og ánægju af því að hreyfa sig í vatni 

 þjálfi með sér og öðlist jákvætt viðhorf til æfinga og leikja í vatni 

 taki þátt í samvinnuverkefnum í leik 

 læri að taka fram og ganga frá sundáhöldum á réttan og öruggan hátt 

 fái þjálfun í að fylgja öryggisreglum sundstaða 

 læri að tileinka sér reglur 

 skilji mikilvægi hreinlætis í tengslum við sundiðkun 

 

Kennsluhættir: Einstaklingskennsla, hópinnlögn og samvinna nemenda. Bein kennsla, umræður, leikir, 

hreyfing, hópvinna og sjálfstæð vinna. Notaðir eru m.a. boltaleikir, boðsund og stöðvaþjálfun til að ná 

markmiðum sundstigsins. 

Námsmat: Símat þar sem tekið er mið af ástundun, hegðun og virkni. Könnun á líkamlegri færni fer 

fram að vori. Gefið er lokið eða ólokið og fá nemendur matsblað með vitnisburði. Nemendur þurfa að 

standast eftirtalda þætti til að þeir hafi lokið 3. sundstigi: 

 12m bringusund 

 12m skólabaksund með eða án hjálpartækja 

 6m skriðsundsfótatök, andlitið í kafi og armar teygðir fram með eða án hjálpartækja 

 6m baksundsfótatök með eða án hjálpartækja 

 köfun eftir hlut í 1-1,5m dýpi 

 

Bekkjarnámskrá 4. bekkjar 

Íslenska 4. bekkur 

 

Talað mál og hlustun 

Markmið: Nemandinn getur: 

 beitt skýrum og áheyrilegum framburði, 

 lesið, leikið eða sungið texta af ýmsum gerðum, 

 tjáð sig frammi fyrir hópi og staðið fyrir máli sínu, 

 sagt frá eftirminnilegum atburðum, 

 átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi. 

Lestur og bókmenntir  

Markmið: Nemandinn getur: 

 lesið sér til gagns og gamans, hátt og í hljóði, 

 valið sér bækur eftir áhugasviði, 
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 aflað sér upplýsinga úr bókum og af netinu, 

 þekkt hugtökin söguþráður, sögupersónur, umhverfi og boðskapur, 

 lesið ævintýri, sögur og ljóð ætluð börnum, 

 beitt fáeinum algengum hugtökum í bragfræði svo sem rími, kvæði, vísu og ljóðlínu, 

 lesið og skilið texta við hæfi. 

Ritun  

Markmið: Nemandinn getur: 

 dregið rétt til stafs og skrifað skýrt og læsilega, 

 þekkt einfaldar stafsetningarreglur, 

 tjáð hugmyndir sínar og reynslu, 

 samið texta frá eigin brjósti,svo sem sögu, ljóð eða skilaboð, 

 þekkt grunnþætti í byggingu texta, 

 skoðað og skrifað margvíslega texta, 

 nýtt sér orðabækur og fleiri hjálpargögn. 

Málfræði 

Markmið: Nemandinn getur: 

 öðlast jákvætt viðhorf til móðurmálsins með því að leika sér með það og nota tungumálið á 

margvíslegan hátt, 

 raðað í stafrófsröð, 

 þekkt helstu einingar tungumálsins, bókstafi, hljóð, orð, samsett orð og málsgrein, 

 gert sér grein fyrir mismunandi hlutverki nafnorða, lýsingarorða og sagnorða, 

 áttað sig á að íslenska er beygingamál, 

 greint mun á samnöfnum og sérnöfnum, 

 þekkt hugtökin samheiti og andheiti. 

 

Kennsluhættir: Heildstæð móðurmálskennsla. Allir þættir móðurmálsins kenndir samþætt og byggja á 

reynslu nemenda. Námið verður að mestu byggt á lestrar- og ritunarsmiðjum ásamt stuttum 

innlögnum. Í smiðjum vinna nemendur ýmist einstaklingslega, í pörum eða litlum hópum. Náminu er 

ekki stýrt af sérstökum kennslubókum heldur viðfangsefnum þar sem bækur geta komið við sögu ásamt 

öðru fjölbreytilegu efni. Börnin eru sjálf virkir aðilar í námstileinkun sinni, hvert á sinn hátt. 

Námsmat: Símat. Munnlegar og skriflegar umsagnir í lok anna. 

 

Stærðfræði 4. bekkur 

Að geta spurt og svarað með stærðfræði 

Markmið: Nemandinn getur: 

 tekið þátt í samræðum um spurningar og svör sem eru einkennandi fyrir stærðfræði, 

 leyst stærðfræðiþrautir og notað við það áþreifanlega hluti og skýringamyndir 

 beitt skipulegum aðferðum við lausnir verkefna og þrauta 

Að kunna að fara með tungumál og verkfæri stærðfræðinnar  

Markmið: Nemandinn getur: 

 lesið og skrifað tölur, einföld töluleg gögn og stærðfræðilegan texta 

 notað hentug verkfæri, s.s. talnalínu, vasareikna og tölvur til rannsókna á stærðfræðilegum 

viðfangsefnum, 
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 notað myndmál og texta jafnhliða táknmáli stærðfræðinnar, 

 tekið þátt í samræðum um stærðfræðileg verkefni. 

Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar 

Markmið: Nemandinn getur: 

 glímt við stærðfræðileg verkefni og þrautir af ýmsu tagi, 

 unnið einn og í samvinnu við aðra að því að rannsaka, túlka, setja fram tilgátur og finna lausnir 

á viðfangsefnum með fjölbreyttum aðferðum, 

 undirbúið og flutt stuttar kynningar á eigin vinnu með stærðfræði, 

 lesið og rætt um einfaldar upplýsingar, þar sem stærðfræðihugtök eru notuð. 

Tölur og reikningur 

Markmið: Nemandinn getur: 

 kunnað skil á náttúrulegum tölum, 

 hafa kynnst einföldustu hugtökum talnafræðinnar, 

 haft skilning á framsetningu talna í tugakerfi. 

 tekið þátt í að þróa hentugar aðferðir sem byggja á eigin skilningi við að reikna samlagningar-, 

frádráttar- og margföldunar og deilingardæmi, 

 leyst viðfangsefni með hugarreikningi, vasareikni, tölvuforritum og skriflegum útreikningum.  

Algebra 

Markmið: Nemandinn getur: 

 kannað, búið til og tjáð sig um reglur í talnamynstrum og öðrum mynstrum á fjölbreyttan hátt 

og spáð fyrir um framhald mynsturs, 

 leyst einfaldar jöfnur. 

Rúmfræði og mælingar 

Markmið: Nemandinn getur: 

 notað nokkur algeng hugtök úr rúmfræði, s.s. form og stærðir til að tala um hluti og fyrirbrigði 

í daglegu lífi og umhverfi sínu, 

 notað aðferðir varðandi mælingu flatarmynda og þrívíðra forma, 

 áætlað og mælt ólíka mælieiginleika, s.s. lengd, flöt, þyngd, tíma og hitastig með mælitækjum 

og notað viðeigandi mælikvarða, 

 lært staðaleiningarnar m og cm, l og dl, gr og kg 

 speglað og hliðrað flatarmyndum á mynstrum sem þekja flötinn, 

Tölfræði og líkindi 

Markmið: Nemandinn getur: 

 notað ýmsar aðferðir til að flokka og setja fram töluleg gögn. 

Kennsluhættir: Innlagnir, einstaklings-, para- og hópavinna í námsbókum, leikjum og tölvum. 

Námsmat: Símat í formi verkefna og kannana/prófa. Umsagnir í lok hverrar annar. Próf í janúar og maí.  

 

Samfélags- og náttúrufræði 4. bekkur 

 

Markmið: Nemandinn getur: 

 gert sér grein fyrir þeim breytingum sem orðið hafa á nánasta umhverfi af mannavöldum, 

 nefnt dæmi um það sem er líkt eða ólíkt í húsnæði, klæðaburði, mataræði, heimilislífi, 

menntun, siðum og venjum nú og á öðru tímaskeiði, 
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 þekkt nokkrar mikilvægar uppgötvanir á sviði tækni og vísinda og áhrif þeirra á samgöngur og 

samskipti í heiminum, 

 fjallað um upphaf og þróun mannsins, 

 þekkt mismunandi leiðir til að afla upplýsinga, t.d úr bókum, á söfnum, með viðtölum og af 

Netinu, og hafa fengið tækifæri til að nota þá þekkingu, 

 áttað sig á að allt í umhverfi og náttúru er hvað öðru háð, hvergi er í raun upphaf eða endir 

frekar en í hringforminu.  

Kennsluhættir: Umræður,innlagnir,  athuganir, verkleg vinna, myndræn tjáning og vettvangsferðir í 

nánasta umhverfi. Einstaklings-,para og hópavinna.  

Námsmat: Símat í formi verkefna og skriflegar umsagnir í lok anna. 

 

Lífsleikni 4. bekkur 

 

Flóaskóli vinnur samkvæmt Olweusaráætlun gegn einelti. Þar eru sérstakar áherslur á að nemandi 

þekki eineltishringinn, skilji mikilvægi bekkjafunda, taki virkan þátt á bekkjafundum og taki afstöðu á 

móti einelti.  

Markmið: Nemandinn getur:  

 unnið sameiginlega að því að búa til og virða bekkjarreglur,  

 áttað sig á hugtakinu einelti,  

 unnið með og hafi skilning á eineltishringnum,  

 lært að þekkja sjálfa sig og tilfinningar sínar,  

 eflt góð samskipti sín á milli,  

 eflt heilbrigt líferni, 

 lært að fara eftir reglum og sýna kurteisi,  

 gert sér grein fyrir mikilvægi vináttu og jákvæðra samskipta, 

 bætt hæfni sína við að leysa ágreiningsmál, 

 aukið skilning sinn á því að í daglegu lífi getum við búist við breytingum og orðið fyrir því að 

missa eitthvað sem er okkur kært, 

 eflt færni sína til þess að nota margvíslegar leiðir til þess að ráða fram úr ýmsum vandmálum.  

 fengist við siðræn viðfangsefni sem tengjast vináttu, fyrirgefningu, umburðarlyndi, jafnrétti og 

nærgætni, 

 gert sér grein fyrir mikilvægi vináttu og jákvæðra samskipta.  

Kennsluhættir: Bekkjarfundir sem innihalda umræður og leikræna tjáningu. 

Námsmat: Virkni og frammistaða í tímum metin. 

Kennsluhættir: Bekkjarreglur samdar í upphafi skólaárs, umræður, einstaklings- og hópverkefni, 

leikræn tjáning, hlutverkaleikir og bekkjarfundir þar sem nemendur tala um líðan og leysa í sameiningu 

ágreiningsmál sem upp kunna að koma þeirra á milli. 

Námsmat: Virkni, hegðun og frammistaða í tímum metin. 

 

Textílmennt 4. bekkur 

Markmið: Að nemandi geti: 
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 notað saumavél 

 þrætt yfirtvinna á saumavél 

 teiknað einfalt mynstur  

 notað útsaum til skreytinga 

 notað taumálun/þrykk til skreytinga. 

Kennsluhættir: Sýnikennsla og einstaklingsaðstoð, umræður. 

Námsmat: Símat, byggt á handbragði, formi og litaskyni, hugmyndavinnu og virkni. 

Umsögn og einkunn í lok annar. 

 

Smíði 4.bekkur 

Markmið: Að nemendur: 

 þekki algeng verkfæri, læri að beita þeim og umgangast smíðastofuna 

 búi til gripi eftir eigin hönnun eða fyrirmyndum 

 efli sköpunargleði, eigið frumkvæði og vönduð vinnubrögð. 

 nýti sér efni úr skógi 

 þjálfist í lokafrágangi verkefna. 

Kennsluhættir: Nemandi velur eða hannar verkefni í samráði við kennara miðað við 

aldur og getu. Nemandi vinnur verkefnið sjálfstætt eða í samvinnu við aðra, undir 

handleiðslu og tilsögn kennara. Auk vandaðra vinnubragða er áhersla lögð á hættur á 

vinnustað, umgengni við verkfæri og tæki og tillitssemi í hópstarfi. Reynt verður að koma grunnþáttum 

menntunar sem eru : læsi í víðum skilningi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, 

jafnrétti og sköpun sem mest inn í námshætti og skipulag. 

Námsmat: Metin er frammistaða í tímum; frumkvæði, vinnusemi, skipulagning, færni, umgengni og 

hegðun. Einnig gæði smíðisgripa. Umsagnir í lok anna. 

 

Myndmennt 4. bekkur  

Markmið:  Nemandinn: 

 Þekkir og notar hugtök og heiti sem tengjast lögmálum og aðferðum verkefna hverju sinni 

 Þekkir og gerir sér grein fyrir völdum verkum listamanna. Getur lýst þeim og greint á 

einfaldan hátt yrkisefnið og lýst þeim aðferðum sem beitt var við sköpun verksins 

 þekkir að íslensk list, byggingarlist og listiðnaður sprettur úr menningarlegu samhengi 

hvers tíma  

 getur greint að einhverju leyti á milli mismunandi aðferða við gerð listaverka 

 getur greint á einfaldan hátt áhrif myndmáls í nærumhverfi sínu 

 getur skilið mismunandi tilgang myndlistar og hönnunar 
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 kann að ganga frá verkefnum sínum, efnum og áhöldum skólans 

Kennsluhættir:  Sýnikennsla, hóp- og einstaklingskennsla, umræður. Áhersla lögð á sköpunargleði, 

frjóa hugsun og kennslan mótist af grunnþáttunum 6.   

Námsmat:  Símat þar sem verk nemenda og frammistaða í tímum er metin. Skriflegar og munnlegar 

umsagnir í lok anna. 

 

Tónmennt 4. bekkur 

Markmið: Nemandinn 

 getur sungið í hópi fjölbreytt sönglög, m.a.keðjulög 

 kynnist ýmis konar hljóðfærum og getur greint á milli algengustu  hljóðfærategunda sjónrænt 

og hljóðrænt 

 vinnur með púls, hryn, sterkt og veikt, form, tónblæ og túlkun 

 lærir nokkur hugtök og tákn tónfræðinnar 

 kynnist tónlist frá ólíkum löndum 

 getur þróað með sér sjálfstraust og sjálfsvirðingu sem og virðingu gagnvart náunganum  

 þjálfast í góðri samvinnu 

 þróar með sér líkams- og rýmisvitund. 

Kennsluhættir:  Nemendur læra lög og syngja saman. Hrynæfingar, hreyfileikir og dansar. Skrifleg 

verkefni og hópavinna. Hlustun og hljóðfæravinna. 

Námsmat:  Símat þar sem frammistaða nemenda er metin út frá virkni og ástundun. Munnlegar og 

skriflegar umsagnir í lok anna. 

 

Heimilisfræði 4. bekkur 

Markmið: Að nemandinn geti: 

 fjallað um fæðuflokkana og hvaða næringarefni má finna í hverjum flokki 

 sýnt hreinlæti í meðferð matvæla 

 unnið sjálfstætt eftir einföldum uppskriftum 

 notað helstu mælieiningar í eldhúsinu 

 lært hvað hugtök tengd náttúruvernd merkja 

 lært um helstu slysahættur á heimilum 

 lesið leiðbeiningar og farið eftir fyrirmælum  

 unnið sjálfstætt einföld verkefni 

 vaskað upp, þurrkað og gengið frá leirtaui 

Kennsluhættir: Innlögn frá kennara og umræður. Verklegt og bóklegt nám. Hópa- og einstaklingsvinna.   

Námsmat: Virkni og frammistaða í tímum metin. 
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Upplýsinga – og tæknimennt 4. bekkur 

Markmið: Nemandinn getur: 

 nýtt rafrænt námsefni á einföldu formi til stuðnings við vinnutækni og vinnulag 

 gert sér grein fyrir ólíkum aðferðum við notkun á ýmsum tæknibúnaði 

 notað hugbúnað/forrit við einföld ritunarverkefni og framsetningu tölulegra gagna 

 notað einfaldan hugbúnað/forrit við myndvinnslu 

 leitað upplýsinga og nýtt við verkefnavinnu 

 nýtt upplýsingatækni og forrit við uppbyggingu einfaldra verkefna 

 farið eftir einföldum reglum um ábyrga netnotkun og sé meðvitaður um siðferðilegt   gildi 

þeirra. 

Kennsluhættir: Leitast verður við að leggja fyrir fjölbreytt verkefni sem taka mið af áhuga og þroska 

hvers og eins. Lögð áhersla á sjálfstæð vinnubrögð nemenda og þeir tileinki sér jákvætt viðhorf.  

Námsmat: Vinna, virkni og framkoma nemenda metin með símati, lagt fram í formi umsagnar. 

 

Enska 4. bekkur 

Markmið: Að nemendur: 

 kynnist tungumálinu á jákvæðan hátt  

 geti notað einföld orð og orðasambönd 

 geti notað tölurnar 1-10 á ensku 

 kunni skil á litum á ensku 

 geti farið með daga og mánaðarheiti á ensku 

 geti myndað stuttar setningar á ensku. 

Kennsluhættir:  Innlögn frá töflu, glósur, hópverkefni, einstaklingsverkefni, einfaldar samræður og 

munnleg tjáning.  Hlustun á einföldum orðasamböndum og söngvum af geisladiski.  Áhersla lögð á að 

kenna nemendum litina, tölustafina, framburð bókstafa og mismun á ensku og íslensku stafrófi.  Einnig 

að nemendur læri einföld orðasambönd, t.d. að heilsa og kveðja, kynna sig og spyrja einfaldra 

spurninga.   

Námsmat:Munnlegar og skriflegar umsagnir um stöðu nemenda og getu við lok anna. 

 

Skólaíþróttir 4. bekkur 

Markmið: Að nemandinn: 

 efli alhliða þroska, 

 efli heilsufar og afkastagetu, 

 efli líkamshreysti og þrek, 

 efli sjálfsmynd sína, 

 auki sjálfstraust, viljastyrk og áræði, 

 sýni öðrum nemendum virðingu og umburðarlyndi í leik og starfi, 

 læri að tileinka sér reglur, 

 geti unnið með þær tilfinningar sem fylgja því að vinna og tapa í leikjum, 
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 geti tekið þátt í útivist og búið sig til útiveru með tilliti til veðurs. Ratað um skólahverfi sitt og 

þekkt gönguleiðir nærumhverfis. 

Námsþættir: Leikir (m.a. samvinnuleikir), liðleikaæfingar, áhaldahringþjálfun, stöðvaþjálfun, fimleikar, 

frjálsíþróttir, hreyfitjáning, leikræn tjáning, æfingar með bolta og ýmsa smáhluti, léttir knattleikir, 

kynning á ýmsum íþróttagreinum, heilsuvernd o.fl. 

Kennsluhættir: Fjölbreyttar kennsluaðferðir þannig að allir fái eitthvað við sitt hæfi og þannig komið 

til móts við getu og þroska hvers og eins.  

Kennt verður utanhúss að hausti og vori en í sal yfir háveturinn.  

Námsmat: Námsmatið grundvallast á símati sem tekur mið af ástundun, hegðun og virkni. Umsagnir 

eru gerðar við lok hverrar annar. Færnin í ýmsum greinum er könnuð jafnóðum og framfarir metnar. 

Eftirfarandi þættir eru m.a. kannaðir: 

 höfuðstaða upp við vegg eða rimla 

 klifra afturábak í handstöðu við vegg/rimla 

 samsetning á gólfi: jafnvægisstaða, flugvél, í réttstöðu, kollhnís áfram í réttstöðu 

 rekja bolta á milli keilna, kasta í vegg og grípa 

 hástökk með uppstökki á öðrum fæti. 

 

Skólasund 4. bekkur 

Markmið: Að nemendur: 

 hafi öðlast nokkra kunnáttu í sundaðferðunum  

 geti bjargað sér á sundi 

 nái tökum á fjölbreyttum æfingum og leikjum sem reyna á samspil skynfæra 

 taki þátt í ýmsum leikjum sem efla kraft, hraða og viðbragð 

 taki þátt í umræðu um björgunarþætti 

 þjálfist í sköpun og frjálsum hreyfingum í vatni 

 upplifi gleði og ánægju af því að hreyfa sig í vatni 

 þjálfi með sér jákvætt viðhorf til æfinga og leikja í vatni 

 þjálfist í sjálfstæðum vinnubrögðum 

 skilji markmið æfinga og leikja sundkennslunnar 

 skilji mikilvægi hreinlætis í tengslum við sundiðkun 

 fari eftir öryggisreglum sundstaða 

Kennsluhættir: Einstaklingskennsla, hópinnlögn og samvinna nemenda. Bein kennsla, umræður, leikir, 

hreyfing, hópvinna og sjálfstæð vinna. Notaðir eru m.a. boltaleikir, boðsund og stöðvaþjálfun til að ná 

markmiðum sundstigsins. 

Námsmat: Símat þar sem tekið er mið af ástundun, hegðun og virkni. Könnun á líkamlegri færni fer 

fram að vori. Gefið er lokið eða ólokið og fá nemendur matsblað með vitnisburði. Nemendur þurfa að 

standast eftirtalda þætti til að þeir hafi lokið 4. sundstigi: 

 25m bringusund 

 15m skólabaksund 
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 12m skriðsund með eða án hjálpartækja 

 12m baksund með eða án hjálpartækja 

 flugsundsfótatök með/án hjálpartækja í leikrænu formi 

 stunga úr kropstöðu af bakka eða stiga 

 umræða um björgunarþætti og viðbrögð við óhappi 

 kynning á björgunarsundi 

 

Bekkjarnámskrá 5. bekkjar 

Íslenska 5. bekkur 

Talað mál, hlustun og áhorf 

Markmið:  Að nemendur geti: 

 tjáð sig skýrt og áheyrilega 

 tjáð eigin skoðanir og tilfinningar 

 tekið þátt í samræðum og rökræðum 

 hlustað af athygli 

Kennsluhættir:  Framsögn, umræður í stórum og litlum hópum, innlagnir frá kennara og fræðsluefni af 

myndböndum og vef. 

Námsmat:  Frammistaða í kennslustundum metin. Umsagnir í lok anna. 

Lestur og bókmenntir 

Markmið:  Að nemendur geti: 

 valið sér fjölbreytt lesefni við hæfi til gagns og ánægju 

 lesið texta við hæfi með góðum hraða 

 notað þekkingu og reynslu við lestur og skilning á texta 

 greint og fjallað um aðalatriði í texta 

 lesið sér til ánægju og fróðleiks 

 lesið gamlar og nýjar bókmenntir 

 greint tíma og sögusvið í lesnum texta 

 skilið og notað hugtökin rím og ljóðstafi til að fjalla um form ljóða 

 aflað upplýsinga úr bókum og fjölbreyttu rafrænu efni, unnið úr þeim og nýtt við lausn verkefna 

 lesið úr einföldum tölulegum og myndrænum upplýsingum 

Kennsluhættir:  Lestur, umræður, innlagnir og ýmis verkefnavinna.  

Námsmat:  Símat, jafningjamat og kannanir. Umsagnir og/eða einkunn í lok hverrar annar. 

Ritun 

Markmið:  Að nemendur geti: 

 skrifað læsilega og af öryggi 

 samið texta þar sem beitt er eigin sköpun 

 nýtt ritverk annarra rithöfunda við eigin ritun 
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 skrifað texta á tölvu og beitt nokkrum aðgerðum í ritvinnslu 

Kennsluhættir:  Ritunarverkefni ýmiskonar bæði í skóla og heima. Áhersla lögð á skapandi skrif og 

sjálfstæð vinnubrögð. 

Námsmat:  Vinnuframlag metið svo og gæði texta. Nemendur og kennarar notast við gátlista. Umsögn 

og/eða einkunn í lok anna. 

Málfræði 

Markmið:  Að nemendur geti: 

 notað allríkulegan orðaforða í ræðu og riti 

 nýtt sér kunnáttu og færni til að fletta upp orðum í orðabókum 

 þekkt sagnorð, fallorð og lýsingarorð og kunni að beygja orð í tveimur síðarnefndu 

orðflokkunum 

 beitt þekkingu sinni á málfræði við að búa til setningar, málsgreinar og efnisgreinar 

Kennsluhættir:  Innlagnir, skrifleg-, munnleg- og verkleg- verkefni. Kennsluforrit og annað fræðsluefni 

af vef. 

Námsmat:  Litlar kannanir og próf jafnt og þétt yfir árið. Umsögn og/eða einkunn í lok hverrar annar. 

 

Stærðfræði 5. bekkur 

Stærðfræðin er mikilvægur hluti menningarinnar. Verkefni hennar eru að finna, skapa, tjá og útskýra 

hvers kyns regluleika, lögmál og kerfi. En slíkt er manninum nauðsynlegt til að skapa merkingu og skilja 

náttúru og samfélag. Hæfni í stærðfræði er forsenda læsis og sköpunar á sviðum tækni, fræða og 

verkmenningar. Auk þess styður hún fólk til að taka ígrundaðar ákvarðanir í daglegu lífi, sem hafa áhrif 

á heilbrigði og velferð og að taka virkan þátt í lýðræðissamfélagi, í stöðugri þróun. 

Markmið: Að nemendur geti: 

 notað óformlega framsetningu annars vegar og táknmál stærðfræðinnar hins vegar og sýnt að 

hann skilur innbyrðis tengsl þeirra 

 tekið þátt í að þróa fjölbreyttar lausnaleiðir, með því m.a. að nota skráningu með tölum, texta 

og teikningu 

 notað tugakerfisrithátt og sýnt að hann skilur sætiskerfi 

 notað hugtök og aðferðir rúmfræðinnar til að útskýra hversdagsleg og fræðileg fyrirbrigði 

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

Kennsluhættir:  Innlögn á töflu, einstaklingsaðstoð og hópavinna. 

Námsmat:  Próf eftir hvern kafla. Lokaeinkunn er meðaltal úr prófunum. 

 

Náttúrufræði 5. bekkur 

Markmið: Nemandinn: 



31 
 

 kynnist upphafi vísindanna 

 ræði og fræðist um mismunandi þjóðfélög um allan heim 

 kynnist lítillega menningarsögu Egyptalands, Kína og Súmera 

 Fræðist um Arkímedes 

 Kynnist eðli krafta 

 Vinni með þyngdar- og núningskraft 

 Kynnist leyndardómum flugsins 

 Geti borið saman lengdar- og tímamælingar fyrri tíma og nútímans 

 Kynnist því hvernig hljóð myndast 

 Kynnist leyndardómum himintunglanna 

 Þekki einkenni helstu jarðsögutímabila á jörðinni 

 Kynnist eiginleikum fersks vatns 

 Fræðist um eiginleika lífvera sem lifa í fersku vatni 

Kennsluhættir:  Námsefni lesið, umræður, einstaklings- og hópverkefni. Kennsluhættir skulu mótast af 

grunnþáttunum 6 

Námsmat: Kannanir, virkni í tímum og vinnubrögð metin.     

 

Samfélagsfræði 5. bekkur 

(Saga, landafræði og trúarbragðafræði) 

Markmið: Nemandinn: 

 lesi í og skilji umhverfi sitt, samfélag og menningu 

 geri sér grein fyrir þeim menningararfi sem Íslendingar eiga sameiginlegan 

 geri sér grein fyrir umfangi rómverska ríkisins 

 geti greint frá trú og siðum fyrir og eftir kristintöku á Íslandi 

 sagt frá miðöldum og lífshlaupi Snorra Sturlusonar 

 lýst landsháttum og lífi á Íslandi 

 staðsett legu landsfjórðunganna og viti nöfn þeirra sem og stærstu þéttbýlisstaði, helstu ár, 

jökla firði, flóa og fjöll 

 lýst helstu trúarbrögðum heims og hvernig þau tengjast lífsgildum mannsins. 

Kennsluhættir: Lestur námsefnis, umræður, verkefnavinna, hópa- og einstaklingsvinna og 

upplýsingaleit . Að kennslan mótist af grunnþáttunum 6. Læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði 

og mannréttindi, jafnrétti og siðfræði, sköpun. 

Námsmat: Verkefnavinna, próf, virkni og þátttaka í tímum.  

 

Textílmennt 5. bekkur 

Markmið: Að nemandi geti: 

 heklað loftlykkjur og fastahekl 
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 búið til einfalt pappírssnið af nytjahlut 

 sniðið úrlefni eftir eigin pappírssniði og mælt fyrir saumförum 

 unnið eftir skriflegum leiðbeiningum 

 gert sér grein fyrir mikilvægi vandaðra vinnubragða og góðrar umgengni 

 upplifað sköpunargleði við útfærslu eigin hugmyndar. 

Kennsluhættir: Sýnikennsla og einstaklingsaðstoð. 

Námsmat: Símat, byggt á handbragði, formi og litaskyni, hugmyndavinnu og virkni. 

Umsögn og einkunn í lok annar. 

 

Smíði 5. bekkur 

Markmið: Að nemendur: 

 þekki algeng verkfæri, læri að beita þeim og umgangast smíðastofuna 

 búi til gripi eftir eigin hönnun eða fyrirmyndum 

 efli sköpunargleði, eigið frumkvæði og vönduð vinnubrögð. 

 nýti sér efni úr skógi jafnt sem unnið tré 

 geti sjálfur valið sér efni úr skógi í verkefni. 

Kennsluhættir: Nemandi velur eða hannar verkefni í samráði við kennara miðað við 

aldur og getu. Nemandi vinnur verkefnið sjálfstætt eða í samvinnu við aðra, undir 

handleiðslu og tilsögn kennara. Auk vandaðra vinnubragða er áhersla lögð á hættur á 

vinnustað, umgengni við verkfæri og tæki og tillitssemi í hópstarfi. Reynt verður að koma grunnþáttum 

menntunar sem eru: læsi í víðum skilningi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, 

jafnrétti og sköpun sem mest inn í námshætti og skipulag. 

Námsmat: Metin er frammistaða í tímum; frumkvæði, vinnusemi, skipulagning, færni, umgengni og 

hegðun. Einnig gæði smíðisgripa. Umsagnir í lok anna. 

 

Myndmennt 5. bekkur 

Markmið:  Nemandinn: 

 getur nýtt sér grunnþætti myndlistar í eigin sköpun 

 þekkri hugtakið sjónarhorn 

 getur unnið með mismunandi sjónarhorn 

 getur tjáð skoðanir eða tilfinningar í eigin sköpun með tengingu við eigin reynslu 

 getur unnið hugmynd frá skissu að lokaverki bæði fyrir tví- og þrívíð verk 

 getur byggt eigin listsköpun á hugmyndavinnu tengdri ímyndun, rannsóknum og reynslu 

 þekkir list víkingatímabilsins og tengsl hennar við íslenska menningu 

 kynnist íslenskum og erlendum listamönnum, frá mismunandi tímum og verkum þeirra 

 kann að ganga frá verkefnum sínum, efnum og áhöldum skólans 
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Kennsluhættir:  Sýnikennsla, hóp- og einstaklingskennsla, umræður. Áhersla lögð á sköpunargleði, 

frjóa hugsun og að kennslan mótist af grunnþáttunum 6.  

Námsmat:  Símat þar sem verk nemenda og frammistaða í tímum er metin. Skriflegar og munnlegar 

umsagnir  í lok anna. 

 

Tónmennt 5. bekkur 

Markmið: Nemandinn 

 getur sungið í hópi fjölbreytt lög í ýmsum stíltegundum 

 getur að einhverju leiti greint á milli ólíkra hljóðfæra við hlustun 

 getur unnið með púls, hryn, sterkt og veikt, form, tónblæ og túlkun í flutningi eigin verka og 

annarra 

 getur unnið með tónfræðitákn í flutningi eigin verka og annarra 

 kynnist tónlist frá ólíkum löndum og menningarheimum og lærir að bera virðingu fyrir þeim  

með auknum skilningu á sérstöðu þeirra 

 getur skilgreint hlutverk hermitónlistar í tónverkum þekktra tónskálda 

 kynnist ævi Wolfgangs Amadeus Mozarts og lærir að þekkja eiginleika tónverka hans 

 kynnist öðrum þekktum tónskáldum sígildrar tónlistar 

 kynnist dægurtónlist 20.aldarinnar, þróun hennar og uppruna 

 þróar með sér sjálfstraust og sjálfsvirðingu sem og virðingu gagnvart náunganum  

 þjálfast í góðri samvinnu 

Kennsluhættir:  Nemendur læra lög og syngja saman. Hrynæfingar, hreyfileikir og dansar. Skrifleg 

verkefni og hópavinna. Hlustun og hljóðfæravinna. 

Námsmat:  Símat þar sem frammistaða nemenda er metin út frá virkni og ástundun. Munnlegar og/eða 

skriflegar umsagnir í lok anna. 

 

Heimilisfræði 5. bekkur 

Markmið:  Að nemandinn geti: 

  fjallað um hvað hefur áhrif á heilsu og vellíðan, mataræði, svefn o.fl. 

  farið eftir leiðbeiningum um hreinlæti og þrif tengdu heimilishaldi 

  tileinkað sér góða borðsiði 

  fjallað um umhverfismerkin og skilji merkingu þeirra 

  flokkað umbúðir 

  unnið eftir skriflegum uppskriftum og notað hráefni úr öllum fæðuflokkum 

 vaskað upp, þurrkað og gengið frá leirtaui 

Kennsluhættir: Innlögn frá kennara og umræður. Verklegt og bóklegt nám. Hópa- og einstaklingsvinna.    

Námsmat: Símat þar sem virkni og frammistaða í tímum er metin. 
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Heimilisfræði 5. bekkur 

Markmið:  Að nemandinn geti: 

  fjallað um hvað hefur áhrif á heilsu og vellíðan, mataræði, svefn o.fl. 

  farið eftir leiðbeiningum um hreinlæti og þrif tengdu heimilishaldi 

  tileinkað sér góða borðsiði 

  fjallað um umhverfismerkin og skilji merkingu þeirra 

  flokkað umbúðir 

  unnið eftir skriflegum uppskriftum og notað hráefni úr öllum fæðuflokkum 

 vaskað upp, þurrkað og gengið frá leirtaui 

Kennsluhættir: Innlögn frá kennara og umræður. Verklegt og bóklegt nám. Hópa- og einstaklingsvinna.    

Námsmat: Símat þar sem virkni og frammistaða í tímum er metin. 

 

Upplýsinga – og tæknimennt 5. bekkur 

Markmið: Að nemendur geti: 

 sýnt sjálfstæði í vinnubrögðum undir leiðsögn og í samvinnu með öðrum 

 beitt réttri fingrasetningu 

 nýtt rafrænt og gagnvirkt námsefni á fjölbreyttan hátt 

 nýtt hugbúnað/forrit við miðlun þekkingar á skapandi og skýran hátt. 

Kennsluhættir: Leitast verður við að leggja fyrir fjölbreytt verkefni sem taka mið af áhuga og þroska 

hvers og eins. Lögð áhersla á sjálfstæð vinnubrögð nemenda og þeir tileinki sér jákvætt viðhorf.  

Námsmat: Vinna, virkni og framkoma nemenda metin með símati, lagt fram í formi umsagnar og 

einkunnar. 

 

Enska 5. bekkur 

Markmið: Að nemendur: 

 þrói með sér jákvæða tilfinningu fyrir tungumálinu 

 skilji fyrirmæli og skilaboð, bæði í rituðu máli og töluðu 

 geti átt í samræðum við bekkjarfélaga sína og kennara 

 geti fylgt eftir einföldum texta, söngvum o.þ.h. í rituðu máli og töluðu 

 geti lesið stuttan einfaldan texta, með og án mynda 

 kunni að nota algeng orð og orðasambönd tengd tíma og umhverfi. 

Kennsluhættir: Áhersla á lestur einfaldra texta, hlustun, samræður og tjáningu  milli kennara og 

nemenda og nemenda innbyrðis. Innlögn frá töflu, glósur og hlustun. 

Námsmat: Símat. Í lok hverrar annar er gefin einkunn sem byggir á prófum og öðrum verkefnaskilum 

til kennara. Að auki eru metnir þættir eins og frammistaða í tímum, vinnubrögð og virkni.  

 

Lífsleikni 5.bekkur 
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Lífsleikni samþættist við aðrar námsgreinar. 

Flóaskóli vinnur samkvæmt Olweusaráætlun gegn einelti. Þar eru sérstakar áherslur á að nemandi 

þekki eineltishringinn, skilji mikilvægi bekkjafunda, taki virkan þátt á bekkjafundum og taki afstöðu á 

móti einelti.  

Markmið: Að nemandinn geti. 

 unnið að því að búa til og virða bekkjarreglur 

 unnið með hugtakið einelti 

 notað eineltishringinn til að átta sig á samskipta og hegðunarmynstri 

 eflt samkennd á milli sín og annarra 

 lært að takast á við tilfinningar eins og reiði, leiða o.fl. 

 gert sér grein fyrir mikilvægi jákvæðrar hegðunar og samskipta 

 áttað sig á gildi þess að búa yfir jákvæðu hugarfari 

 tileinkað sér holla neysluhætti og svefnvenjur. 

Kennsluhættir: Bekkjarreglur samdar í upphafi skólaárs, umræður, einstaklings- og hópverkefni, ART, 

leikræn tjáning, hlutverkaleikir og bekkjarfundir þar sem nemendur tala um líðan og leysa í sameiningu 

ágreiningsmál sem upp kunna að koma þeirra á milli. 

Námsmat: Virkni og frammistaða í tímum metin. 

 

Skólaíþróttir 5. bekkur 

Markmið: Að nemandinn: 

 efli alhliða þroska, 

 efli heilsufar og afkastagetu, 

 efli líkamshreysti og þrek, 

 efli sjálfsmynd sína, 

 auki sjálfstraust, viljastyrk og áræðni, 

 sýni öðrum nemendum virðingu og umburðalyndi í leik og starfi, 

 læri að tileinka sér reglur, 

 geti gert æfingar sem reyna á loftháð þol, 

 sýni virðingu og góða framkomu hvort sem leikur vinnst eða tapast, 

 geti tekið þátt á ábyrgan hátt í útivist með tilliti til aðstæðna og ratað um landsvæði eftir korti. 

Námsþættir: Leikir (m.a. samvinnuleikir), liðleikaæfingar, áhaldahringþjálfun, stöðvaþjálfun, fimleikar, 

frjálsíþróttir, hreyfitjáning, leikræn tjáning, æfingar með bolta og ýmsa smáhluti, léttir knattleikir, 

kynning á ýmsum íþróttagreinum, heilsuvernd o.fl. 

Kennsluhættir: Fjölbreyttar kennsluaðferðir þannig að allir fái eitthvað við sitt hæfi og þannig komið 

til móts við getu og þroska hvers og eins.  

Kennt verður utanhúss haust og vor en í sal yfir háveturinn.  
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Námsmat: Námsmatið grundvallast á símati sem tekur mið af ástundun, hegðun og virkni. Umsagnir 

eru gerðar við lok hverrar annar. Getan í ýmsum greinum er könnuð jafnóðum og framfarir metnar. 

Eftirfarandi þættir eru m.a. kannaðir: 

 Handstaða við vegg eða rimla 

 Utanvert stökk yfir kubb, stökkva rétt á bretti (jafnfætis) 

 Innanfótarspyrna í vegg, með stöðvun 

 Standa á kistu, hoppa á trampolín í mjúka dýnu, kollhnís á mjúkri kistu 

 Rekja körfubolta, bæði með hægri og vinstri hendi og skot á körfu. 

 

Skólasund 5. bekkur 

Markmið: Að nemendur: 

 þjálfist í æfingum sem viðhalda og bæta samhæfingu hreyfinga 

 þjálfist í fjölbreyttum æfingum sem leiða til aukinnar færni í sundaðferðunum 

 taki þátt í ýmsum leikjum sem efla kraft, hraða og viðbragð 

 taki þátt í fjölbreyttri sundleikfimi 

 þjálfist í sköpun og frjálsum hreyfingum í vatni 

 upplifi gleði og ánægju af því að hreyfa sig í vatni 

 þjálfi með sér og öðlist jákvætt viðhorf til hreyfingar og leikja í vatni 

 þjálfist í sjálfstæðum vinnubrögðum 

 skilji markmið æfinga og leikja sundkennslunnar 

 taki þátt í umræðu um mikilvægi góðrar tækni sundtaka 

 geri sér grein fyrir mikilvægi öryggisreglna á sundstöðum 

 skilji mikilvægi hreinlætis í tengslum við sundiðkun 

Kennsluhættir: Einstaklingskennsla, hópinnlögn og samvinna nemenda. Bein kennsla, umræður, leikir, 

hreyfing, hópvinna og sjálfstæð vinna. Notaðir eru boltaleikir, boðsund og stöðvaþjálfun til að ná 

markmiðum sundstigsins. 

Námsmat: Símat þar sem tekið er mið af ástundun, hegðun og virkni. Könnun á líkamlegri færni fer 

fram að vori. Gefið er lokið eða ólokið og fá nemendur matsblað með vitnisburði. Nemendur þurfa að 

standast eftirtalda þætti til að þeir hafi lokið 5. sundstigi: 

 25m skólabaksund 

 25m skriðsund með sundfitum 

 12m baksund 

 stunga af bakka 

 10m flugsundsfótatök með eða án hjálpartækja 

 sund í fötum 

 sækja hlut á eins til tveggja metra dýpi eftir 5m sund 

 nái að synda a.m.k. 75m bringusund án hvíldar 

 

Bekkjarnámskrá 6. bekkjar 

Íslenska 6. bekkur 
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Talað mál, hlustun og áhorf 

Markmið:  Að nemendur geti: 

 tjáð sig skýrt og áheyrilega 

 tjáð eigin skoðanir og tilfinningar 

 tekið þátt í samræðum og rökræðum samkvæmt reglum 

 hlustað af athygli og beitt þekkingu sinni og reynslu til að skilja það sem sagt er 

Kennsluhættir:  Framsögn, umræður í stórum og litlum hópum, innlagnir frá kennara og fræðsluefni af 

myndböndum og vef. 

Námsmat:  Frammistaða í kennslustundum metin. Umsagnir í lok anna. 

Lestur og bókmenntir 

Markmið:  Að nemendur geti: 

 lesið texta við hæfi með góðum hraða og af skilningi 

 notað þekkingu og reynslu ásamt ríkulegum orðaforða við lestur og skilning á texta 

 greint og fjallað um aðalatriði í texta og helstu efnisorð 

 lesið gamlar og nýjar bókmenntir, þar á meðal þjóðsögur, ljóð, og bókmenntir ætlaðar börnum 

og unglingum 

 greint tíma, sögusvið og boðskap í lesnum texta 

 lesið úr einföldum tölulegum og myndrænum upplýsingum og túlkað þær 

Kennsluhættir:  Lestur og verkefnavinna, frjáls lestur í hljóði, upplestur æfður og framsögn. 

Námsmat:  Próf í janúar og maí. Frammistaða í kennslustundum metin. Umsagnir í lok anna. 

Ritun 

Markmið:  Að nemendur geti: 

 skrifað læsilega og af öryggi með persónulegri rithönd 

 beitt algengum aðgerðum í ritvinnslu, gengið frá texta og notað orðabækur 

 samið texta þar sem beitt er eigin sköpun og kynnt eigin skrif fyrir öðrum 

 beitt helstu atriðum stafsetningar og greinamerkjasetningar 

 skrifað texta með ákveðinn lesanda í huga 

Kennsluhættir:  Ritunarverkefni ýmiskonar bæði í skóla og heima. Áhersla lögð á skapandi skrif og 

sjálfstæð vinnubrögð. 

Námsmat:  Vinnuframlag metið svo og gæði texta. Nemendur og kennarar notast við gátlista. Umsögn 

og/eða einkunn í lok anna. 

Málfræði 

Markmið:  Að nemendur geti: 

 gert sér nokkra grein fyrir eigin máli 

 notað allríkulegan orðaforða í ræðu og riti 
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 nýtt sér málfræðikunnáttu sína við orðmyndun, tal og ritun 

 greint hlutverk og helstu einkenni sagnorða, fallorða og lýsingarorða 

 notað orðtök og málshætti í töluðu máli 

Kennsluhættir:  Innlagnir, skrifleg-, munnleg- og verkleg- verkefni. Kennsluforrit og annað fræðsluefni 

af vef. 

Námsmat:  Litlar kannanir og próf jafnt og þétt yfir árið. Umsögn og/eða einkunn í lok hverrar annar. 

 

Stærðfræði 6. bekkur 

Stærðfræðin er mikilvægur hluti menningarinnar. Verkefni hennar eru að finna, skapa, tjá og útskýra 

hvers kyns regluleika, lögmál og kerfi. En slíkt er manninum nauðsynlegt til að skapa merkingu og skilja 

náttúru og samfélag. Hæfni í stærðfræði er forsenda læsis og sköpunar á sviðum tækni, fræða og 

verkmenningar. Auk þess styður hún fólk til að taka ígrundaðar ákvarðanir í daglegu lífi, sem hafa áhrif 

á heilbrigði og velferð og að taka virkan þátt í lýðræðissamfélagi, í stöðugri þróun. 

Markmið:  Að nemendur geti: 

 túlkað og notað einföld stærðfræðitákn, þar með talið breytur og einfaldar formúlur, túlkað 

milli táknmáls og daglegs máls 

 rannsakað, sett fram á skipulegan hátt og rökrætt stærðfræðilega, með því m.a. að nota 

hlutbundin gögn, skráningu og upplýsingatækni 

 skráð hlutföll og brot á ólíka vegu og sýnt fram á að hann skilur sambandið milli almennra 

brota, tugabrota og prósenta 

 leyst viðfangsefni sem sprottin eru úr daglegu lífi og umhverfi, með hugarreikningi, vasareikni, 

tölvuforritum og skriflegum útreikningum 

 rannsakað og greint tvívíð og þrívíð form, teiknað einfaldar flatar- og þrívíddarmyndir, speglað, 

snúið og hliðrað flatarmyndum við rannsóknir á mynstrum sem þekja flötinn 

 gert einfaldar tölfræðirannsóknir og dregið einfaldar ályktanir af þeim. 

Kennsluhættir:  Innlögn á töflu, einstaklingsaðstoð og hópavinna. 

Námsmat:  Próf eftir hvern kafla. Lokaeinkunn er meðaltal úr prófunum. 

 

Náttúrufræði 6. bekkur 

Markmið: Að nemendur geti: 

 framkvæmt og útskýrt einfaldar athuganir úti og inni 

 greint og sagt frá hvernig tækninotkun og sjálfvirkni getur aukið eða dregið úr lífsgæðum 

 tekið afstöðu til málefna sem varða heimsbyggð með því að vega og meta ólíka kosti 

 útskýrt áhrif og tækni og vísinda á líf fólks 

 tekið eftir og rætt atriði í umhverfi sínu, gert grein fyrir áhrifum þeirra á lífsgæði íbúa 

 tekið þátt í að skoða, skilgreina og bæta eigið umhverfi og náttúru 

 útskýrt hvernig Ísland byggist upp, hvernig landslag þess og jarðvegur breytist 
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 útskýrt innbyrðis afstöðu sólar og jarðar og hvernig hreyfing þeirra tengist árstíða- og 

dægraskiptum  

 útskýrt lífsskilyrði manna og helstu áhættuvalda í umhverfinu 

 lýst ólíkum vistkerfum á heimaslóð eða við Ísland 

 gert grein fyrir notkun manna á auðlindum 

 lýst áhrifum tækni á íslenskar atvinnugreinar 

 gert grein fyrir næringargildi ólíkrar fæðu og hvers konar fæða er framleidd á Íslandi. 

Kennsluhættir:  Námsefni lesið, umræður, einstaklings- og hópverkefni. 

Námsmat: Kannanir, virkni í tímum og vinnubrögð metin.  

 

Samfélagsfræði 6. bekkur 

(Saga, félagsfræði, landafræði og trúarbragðafræði)  

Samkvæmt nýrri aðalnámskrá skal inntak kennslu mótast af  sex grunnþáttum. 

Grunnþættirnir 6 verði hafðir að leiðarljósi í námi og kennslu en þeir eru:  Læsi, sjálfbærni, heilbrigði 

og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og siðfræði, sköpun. 

Markmið: Að nemandinn geti: 

 öðlast þekkingar á nokkrum menningar- og félagsþáttum íslensks samfélags frá upphafi 

byggðar að 1520  

 skýrt frá landkönnunarferðum á miðöldum  

 greint frá siðbreytingum í stórum dráttum 

 sýnt þekkingu á stjórnarfari, valdabaráttu, lífi og menningu Íslendinga 

 fjallað um landslag, náttúrufar og auðlindir Norðurlandanna og sýni færni í notkun korta og 

mynda 

 lýst loftslagi og gróðurfari, nöfn og legu Norðurlandanna 

 fjallað um helstu menningareinkenni Norðurlandabúa  

 eflt trúar-, siðgæðis- og félagsþroska sinn 

 greint frá mismunandi trúarbrögðum 

 gert sér grein fyrir ólíkum trúar- og lífsskoðunum í fjölmenningarlegum heimi 

 tileinkað sér umræðu án fordóma. 

Kennsluhættir: Lestur námsefnis, umræður og verkefnavinna, hópa- og einstaklingsvinna og 

upplýsingaleit. Kennslan einkennist af grunnþáttunum 6. 

Námsmat: Margskonar verkefnavinna, bæði einstaklings-og hópa, próf, virkni og þátttaka í tímum.  

 

Textílmennt 6. bekkur 

Markmið: Að nemandi geti: 

 þekkt helstu eiginleika íslensku ullarinnar 
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 þæft þrívíða hluti úr ull 

 sniðið og saumað einfalda flík 

 unnið eftir skriflegum leiðbeiningum 

 sýnt fram á skipulögð og vönduð vinnubrögð. 

Kennsluhættir: Sýnikennsla og einstaklingsaðstoð. 

Námsmat: Símat, byggt á handbragði, formi og litaskyni, hugmyndavinnu og virkni. 

Umsögn og einkunn í lok annar. 

 

Smíði 6. bekkur 

Markmið: Að nemendur: 

 þekki algeng verkfæri, læri að beita þeim og umgangast smíðastofuna 

 búi til gripi eftir eigin hugmyndum eða fyrirmyndum 

 efli sköpunargleði, eigið frumkvæði og vönduð vinnubrögð . 

 nýti sér efni úr skógi jafnt sem unnið tré 

 kynnist fjölbreyttari efnum eins og plasti og gler 

 kynnist rafmagni í verkefnum 

Kennsluhættir: Nemandi velur eða hannar verkefni í samráði við kennara miðað við 

aldur og getu. Nemandi vinnur verkefnið sjálfstætt eða í samvinnu við aðra, undir 

handleiðslu og tilsögn kennara. Auk vandaðra vinnubragða er áhersla lögð á hættur á 

vinnustað, umgengni við verkfæri og tæki og tillitssemi í hópstarfi. Reynt verður að koma grunnþáttum 

menntunar sem eru: læsi í víðum skilningi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, 

jafnrétti og sköpun sem mest inn í námshætti og skipulag. 

Námsmat: Metin er frammistaða í tímum; frumkvæði, vinnusemi, skipulagning, færni, 

umgengni og hegðun. Einnig gæði smíðisgripa. Umsagnir í lok anna. 

 

Myndmennt 6. bekkur 

 

Markmið:  Nemandinn: 

 getur byggt á eigin listsköpun á hugmyndavinnu tegndri ímyndun, rannsóknum og reynslu 

 kann að vinna með stærðir og hlutföll 

 kann að vinna með stærðarhlutföll, skörun og rýmisskapandi áhrif lita 

 getur beitt hugtökum og heitum sem tengjast aðferðum verkefna hverju sinni 

 getur fjallað um eigin verk og verk annarra í virku samtali við aðra nemendur 

 getur beitt litum til að ná fram áhrif í mynd  

 veit að litir hafa mismunandi þýðingu í lífi mannsins bæði hvað varðar áhrif á tilfinningar 

og merkingu 
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 þekkir rýmislist  

 kann að ganga frá verkefnum sínum, efnum og áhöldum skólans 

Kennsluhættir:  Sýnikennsla, hóp- og einstaklingskennsla, umræður. Áhersla lögð á sköpunargleði, 

frjóa hugsun og að kennslan mótist af grunnþáttunum 6.   

Námsmat:  Símat þar sem verk nemenda og frammistaða í tímum er metin. Skriflegar og munnlegar 

umsagnir í lok anna. 

 

Tónmennt 6. bekkur 

Markmið: Nemandinn 

 getur sungið í hópi fjölbreytt lög í ýmsum stíltegundum 

 getur að einhverju leiti greint á milli ólíkra hljóðfæra við hlustun 

 getur unnið með púls, hryn, sterkt og veikt, form, tónblæ og túlkun í flutningi eigin verka og 

annarra 

 getur unnið með tónfræðitákn í flutningi eigin verka og annarra 

 kynnist tónlist frá ólíkum löndum og menningarheimum og lærir að bera virðingu fyrir þeim  

með auknum skilningu á sérstöðu þeirra 

 getur skilgreint hlutverk framandi tónlistar í samhengi við það umhverfi sem hún er sprottin úr 

 kynnist ævi Ludwigs van Beethovens og lærir að þekkja eiginleika tónverka hans 

 kynnist öðrum þekktum tónskáldum sígildrar tónlistar 

 kynnist dægurtónlist 20.aldarinnar, þróun hennar og uppruna 

 þróar með sér sjálfstraust og sjálfsvirðingu sem og virðingu gagnvart náunganum  

 þjálfast í góðri samvinnu 

Kennsluhættir:  Nemendur læra lög og syngja saman. Hrynæfingar og hreyfing Skrifleg verkefni og 

hópavinna. Hlustun og hljóðfæravinna. 

Námsmat:  Símat þar sem frammistaða nemenda er metin út frá virkni og ástundun. Munnlegar og/eða 

skriflegar umsagnir í lok anna. 

 

Heimilisfræði 6. bekkur 

Markmið: Að nemandinn geti: 

 útbúið flóknari rétti en áður 

 skýrt hvernig neysluvenjur hafa áhrif á heilsuna  

 meðhöndlað þvott og lesið úr þvottamerkingum 

 meðhöndlað matvæli á réttan hátt og viti geymsluaðferðir þeirra 

 bakað á mismunandi vegu 

 unnið sjálfstætt eftir mismunandi uppskriftum.  

Kennsluhættir: Innlögn frá kennara og umræður. Verklegt og bóklegt nám. Hópa- og einstaklingsvinna.  

Námsmat: Símat þar sem virkni og frammistaða í tímum er metin. 
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Upplýsinga- og tæknimennt 6. bekkur 

Markmið: 

Að nemendur geti: 

 nýtt upplýsingaver sér til gagns bæði í stýrðu námi og á eigin forsendum 

 nýtt sér mismunandi tæknibúnað á hagkvæman og fjölbreyttan hátt 

 verið gagnrýnin á gæði ýmissa upplýsinga 

 nýtt hugbúnað og forrit við einfalda uppbyggingu og uppsetningu ritsmíða 

 nýtt hugbúnað/forrit við gerð ritunarverkefna og framsetningu tölulegra gagna 

 farið eftir reglum um ábyrga netnotkun, eru meðvitaðir um siðferðilegt gildi þeirra og taki 

ábyrgð á eigin samskiptum og gögnum á Neti- og netmiðlum. 

Kennsluhættir: Leitast verður við að leggja fyrir fjölbreytt verkefni sem taka mið af áhuga og þroska 

hvers og eins. Lögð áhersla á sjálfstæð vinnubrögð nemenda og þeir tileinki sér jákvætt viðhorf.  

Námsmat: Vinna, virkni og framkoma nemenda metin með símati, lagt fram í formi umsagnar og 

einkunnar. 

 

Enska 6. bekkur 

Markmið: Að nemendur: 

 geti hlustað á, hafið, tekið þátt í og endað samræður um nánasta umhverfi, áhugamál, 

persónuleg málefni og daglegt líf 

 geti lesið, skrifað og sagt frá einföldu fræðsluefni eða sögum 

 geti hlustað eftir nákvæmnisatriðum 

 skilji meginatriði í einföldum texta og geti fundið afmarkaðar upplýsingar  

 geti skrifað einfaldan texta frá eigin brjósti, skrifað stutt skilaboð og notað til þess algeng 

orðasambönd og samtengingar 

 geti fylgt eftir leiðbeiningum, bæði í rituðu máli og töluðu. 

Kennsluhættir: Áhersla á lestur texta, hlustun, samræður og tjáningu milli kennara og nemenda og 

nemenda innbyrðis. Áhersla einnig lögð á ritun og rétta  stafsetningu. Innlögn frá töflu, glósur, vinna í 

kennslubókum, tónlist og myndefni. 

Námsmat: Símat. Í lok hverrar annar er gefin einkunn sem byggir á skyndiprófum og öðrum 

verkefnaskilum til kennara. Að auki eru metnir þættir eins og frammistaða í tímum, vinnubrögð og 

virkni. Í lok vetrar er gefin skólaeinkunn sem byggir á öllu starfi vetrarins. 

 

Danska 6. bekkur 

Markmið: Að nemendur: 

Hlustun 



43 
 

 geti greint heiti og einstök orð 

 geti skilið þegar við hann er talað á skýru og einföldu máli  

 geti skilið einfaldar leiðbeiningar og upplýsingar í tali kennara 

 geti skilið aðalatriði í einföldum samtölum  

Lestur 

 geti lesið stutta texta með algengum, gagnsæjum orðaforða  

 geti áttað sig á megininnihaldi í lengri texta sem skrifaður er á léttu máli  

 geti skilið vel innihald stuttra texta sem fjalla um efni sem hann þekkir 

 hafi notað byrjendaorðabækur og myndaorðabækur 

Talað mál 

 geti sagt frá efni sem unnið hefur verið með 

 geti líkt eftir framburði kennara á algengum orðum og orðasamböndum  

 geti notað orð og orðasambönd sem unnið hefur verið með til að tjá sig 

 geti myndað einfaldar setningar og svarað einföldum spurningum 

 geti heilsað, kynnt sig og þakkað fyrir sig með viðeigandi orðalagi 

 hafi réttan framburð á hv og hj, å og ø 

 geti notað grunnorðaforða úr þekktum efnisflokkum sem unnið er með 

Ritun 

 geti skrifað stuttan texta, t.d við myndir 

 hafi notað byrjendaorðabækur og myndaorðabækur 

Kennsluhættir: Áhersla lögð á framburð gegnum hlustun, upplestur og samtöl kennara 

og nemenda, leikir. 

Námsmat: Ástundun og vinnubrögð, munnlegar og skriflegar umsagnir í lok anna. 

 

Lífsleikni 6. bekkur 

Lífsleikni samþættist við aðrar námsgreinar. 

Markmið: Að nemandinn geti. 

 unnið með hugtakið einelti 

 fjallað um eineltishringinn 

 verið virkur í umræðu  

 sett sig í spor annarra 

 tjáð tilfinningar sínar og skoðanir 

 orðið meðvitaður um mikilvægi daglegrar hegðunar og áhrif hennar á aðra 

 gert sér grein fyrir gildi jákvæðrar framkomu á umhverfið.   
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 æft sig í að setja sér markmið og fylgt þeim eftir 

 áttað sig á tengslum námshæfni og góðs árangurs 

 

Kennsluhættir: Umræður, margvísleg verkefnavinna, bæði einstaklings-og hópavinna.  

Námsmat: Virkni og frammistaða í tímum metin. 

 

Skólaíþróttir 6. bekkur 

Markmið: Að nemandinn: 

 efli alhliða þroska, 

 efli heilsufar og afkastagetu, 

 efli líkamshreysti og þrek, 

 efli sjálfsmynd sína, 

 auki sjálfstraust, viljastyrk og áræðni, 

 sýni öðrum nemendum virðingu og umburðalyndi í leik og starfi, 

 læri að tileinka sér reglur, 

 geti gert æfingar sem reyna á loftháð þol, 

 sýni virðingu og góða framkomu hvort sem leikur vinnst eða tapast, 

 geti tekið þátt á ábyrgan hátt í útivist með tilliti til aðstæðna og ratað um landsvæði eftir korti. 

Námsþættir: Leikir (m.a. samvinnuleikir), liðleikaæfingar, áhaldahringþjálfun, stöðvaþjálfun, fimleikar, 

frjálsíþróttir, hreyfitjáning, leikræn tjáning, æfingar með bolta og ýmsa smáhluti, léttir knattleikir, 

kynning á ýmsum íþróttagreinum, heilsuvernd o.fl. 

Kennsluhættir: Stefnt er að því að hafa fjölbreyttar kennsluaðferðir þannig að allir fái eitthvað við sitt 

hæfi og þannig komið til móts við getu og þroska hvers og eins.  

Kennt verður utanhúss haust og vor en í sal yfir háveturinn.  

Námsmat: Námsmatið grundvallast á símati sem tekur mið af ástundun, hegðun og virkni. Umsagnir 

eru gerðar við lok hverrar annar. Getan í ýmsum greinum er könnuð jafnóðum og framfarir metnar. 

Eftirfarandi þættir eru m.a. kannaðir:  

 Handstöðuvelta/handstöðukollhnís 

 Handahlaup 

 Sippa afturábak 10x 

 Uppstökk í handbolta og skot á mark 

 Halda badmintonflugu á lofti 5x 

 Armbeygjur og armréttur 5x 

 

Skólasund 6. bekkur 

Markmið: Að nemendur: 
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 þjálfist í æfingum sem viðhalda og bæta samhæfingu hreyfinga 

 þjálfist í fjölbreyttum æfingum sem leggja grunn að bættri færni í sundaðferðum 

 taki þátt í ýmsum leikjum sem efla kraft, hraða og viðbragð 

 taki þátt í sundleikfimi og stöðvaþjálfun 

 þjálfist í sköpun og frjálsum hreyfingum í vatni 

 upplifi gleði og ánægju af því að hreyfa sig í vatni 

 þjálfi með sér og öðlist jákvætt viðhorf til hreyfingar og leikja í vatni 

 þjálfist í sjálfstæðum vinnubrögðum 

 skilji markmið æfinga og leikja sundkennslunnar 

 taki þátt í umræðu um mikilvægi góðrar tækni sundtaka 

 geri sér grein fyrir mikilvægi öryggisreglna á sundstöðum 

 skilji mikilvægi hreinlætis í tengslum við sundiðkun 

Kennsluhættir: Einstaklingskennsla, hópinnlögn og samvinna nemenda. Bein kennsla, umræður, leikir, 

hreyfing, hópvinna og sjálfstæð vinna. Farið er í undirbúningsæfingar fyrir flugsund, nemendur þjálfast 

í stungu af bakka og köfun. Notaðir eru boltaleikir, boðsund og stöðvaþjálfun til að ná markmiðum 

sundstigsins. 

Námsmat: Símat þar sem tekið er mið af ástundun, hegðun og virkni. Könnun á líkamlegri færni fer 

fram að vori. Gefið er lokið eða ólokið og fá nemendur matsblað með vitnisburði. Nemendur þurfa að 

standast eftirtalda þætti til að þeir hafi lokið 6. sundstigi: 

 50m skólabaksund 

 25m skriðsund 

 8m kafsund 

 sækja hlut á eins til tveggja metra dýpi eftir 5m sund 

 nái að synda a.m.k. 200m bringusund án hvíldar 

 25m bringusund, þar sem tímalágmark er 35,0 sek. 

 kunna helstu atriði sem snúa að björgun úr vatni 

 

Bekkjarnámskrá 7. bekkjar 

Íslenska 7. bekkur 

Talað mál, hlustun og áhorf 

Markmið:  Að nemendur geti: 

 tjáð sig skýrt og áheyrilega og gert sér grein fyrir gildi góðrar framsagnar 

 tjáð eigin skoðanir og tilfinningar og haldið athygli áheyrenda, m.a. með aðstoð leikrænnar 

tjáningar 

 hlustað af athygli og beitt þekkingu sinni og reynslu til að skilja það sem sagt er og greint 

aðalatriði 

Kennsluhættir:  Framsögn, umræður í stórum og litlum hópum, innlagnir frá kennara og fræðsluefni af 

myndböndum og vef. 

Námsmat:  Frammistaða í kennslustundum metin. Umsagnir í lok anna. 
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Lestur og bókmenntir 

Markmið:  Að nemendur geti: 

 lesið texta við hæfi með góðum hraða og af skilningi, lagt mat á hann og túlkað 

 notað þekkingu og reynslu ásamt ríkulegum orðaforða við lestur og skilning á texta 

 greint og fjallað um aðalatriði í texta og helstu efnisorð og notað mismunandi aðferðir við 

lestur og skilning á texta 

 lesið sér til ánægju og fróðleiks og gert öðrum grein fyrir þeim áhrifum sem texti hefur á hann 

 greint nokkur frásagnarform bókmennta  

 beitt fáeinum bókmenntafræðilegum hugtökum til að efla skilning, svo sem tíma, sögusvið og 

boðskap 

 beitt nokkrum hugtökum til að fjalla um form og innihald ljóða, svo sem rím, ljóðstafi, 

hrynjanda, líkingar og boðskap 

Kennsluhættir:  Lestur, umræður, innlagnir og ýmis verkefnavinna.  

Námsmat:  Símat, jafningjamat og kannanir. Umsagnir og/eða einkunn í lok hverrar annar. 

Ritun 

Markmið:  Að nemendur geti: 

 beitt algengum aðgerðum í ritvinnslu, gengið frá texta og notað orðabækur 

 valið textategund, skipulagt og orðað texta, svo sem sögur, frásagnir, lýsingar og fyrirmæli á 

þann hátt sem hæfir tilefni 

 beitt helstu atriðum stafsetningar og greinamerkjasetningar og hefur náð valdi á þeim 

 vísað til heimilda 

Kennsluhættir:  Ritunarverkefni ýmiskonar bæði í skóla og heima. Áhersla lögð á skapandi skrif og 

sjálfstæð vinnubrögð. 

Námsmat:  Vinnuframlag metið svo og gæði texta. Nemendur og kennarar notast við gátlista. Umsögn 

og/eða einkunn í lok anna. 

Málfræði 

Markmið:  Að nemendur geti: 

 gert sér nokkra grein fyrir eigin máli og hefur skilning á gildi þess að bæta það 

 gert sér grein fyrir margræðni orða 

 nýtt sér kunnáttu og færni til að fletta upp orðum í orðabókum og öðrum gagnabrunnum um 

mál 

 áttað sig á hvernig orðaforðinn skiptist í sagnorð, fallorð og óbeygjanleg orð og greint hlutverk 

og helstu einkenni þeirra 

 geri sér grein fyrir fjölbreytileika tungumálsins 

 beitt þekkingu sinni á málfræðilegum hugtökum í umræðu um mál, ekki síst eigið mál, talað og 

ritað 

 gert sér grein fyrir notagildi íslenskrar málfræði, m.a. við ritun og stafsetningu 
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Kennsluhættir:  Innlagnir, skrifleg-, munnleg- og verkleg- verkefni. Kennsluforrit og annað fræðsluefni 

af vef. 

Námsmat:  Litlar kannanir og próf jafnt og þétt yfir árið. Umsögn og/eða einkunn í lok hverrar annar. 

 

Stærðfræði 7. bekkur  

Stærðfræðin er mikilvægur hluti menningarinnar. Verkefni hennar eru að finna, skapa, tjá og útskýra 

hvers kyns regluleika, lögmál og kerfi. En slíkt er manninum nauðsynlegt til að skapa merkingu og skilja 

náttúru og samfélag. Hæfni í stærðfræði er forsenda læsis og sköpunar á sviðum tækni, fræða og 

verkmenningar. Auk þess styður hún fólk til að taka ígrundaðar ákvarðanir í daglegu lífi, sem hafa áhrif 

á heilbrigði og velferð og að taka virkan þátt í lýðræðissamfélagi, í stöðugri þróun. 

Markmið:  Að nemendur geti: 

 valið og notað hentug verkfæri, þar með talin hlutbundin gögn, reiknirit, talnalínu, vasareikna 

og tölvur, til rannsókna á stærðfræðilegum viðfangsefnum 

 lesið einfaldan, fræðilegan texta og notað upplýsingar, þar sem stærðfræðihugtök koma fyrir 

 notað almenn brot, tugabrot og prósentur við útreikninga á daglegum viðfangsefnum 

 nýtt sér samhengi og tengsl reikniaðgerðanna og notað algengar reiknireglur, s.s. víxlreglu, 

tengireglu og dreifireglu 

 notað bókstafi fyrir óþekktar stærðir í einföldum stæðum og jöfnum 

 fundið lausnir á jöfnum og ójöfnum með óformlegum aðferðum, þ.e. notað víxlreglu, 

tengireglu og dreifireglu við reikning, bæði í huga og á blaði 

 áætlað og mælt horn, þyngd, tíma og hitastig með viðeigandi mælikvarða og dregið ályktanir 

af mælingunum 

 dregið ályktanir um líkur út frá eigin tilraunum og borið saman við fræðilegar líkur 

 notað hnitakerfi til að tjá og leysa rúmfræðileg verkefni. 

Kennsluhættir:  Innlögn á töflu, einstaklingsaðstoð og hópavinna. 

Námsmat:  Próf eftir hvern kafla. Lokaeinkunn er meðaltal úr prófunum. 

 

Náttúrufræði 7. bekkur 

Markmið: Að nemandinn geti: 

 áttað sig á muninum á frumeind og sameind 

 áttað sig á muninum á frumefni og efnasambandi 

 skilið að sérhvert efni getur skipt um ham 

 þekkt þá orkugjafa sem mest eru notaðir á Íslandi 

 gert sér grein fyrir skynjanlegum eiginleikum hljóðs. 

Kennsluhættir: Lestur námsefnis, umræður, margvísleg verkefnavinna, bæði einstaklings-og 

hópavinna, upplýsingaleit og tilraunir. 

Námsmat: Símat, verkefni metin, kannanir lagðar fyrir 
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Samfélagsfræði 7. bekkur 

(Saga, landafræði og trúarbragðafræði) 

Samkvæmt nýrri aðalnámskrá skal inntak kennslu mótast af  sex grunnþáttum. 

Grunnþættirnir 6 verði hafðir að leiðarljósi í námi og kennslu en þeir eru:  Læsi, sjálfbærni, heilbrigði 

og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og siðfræði, sköpun. 

Markmið: Að nemandinn geti: 

 skýrt tengsl samfélags, náttúru, trúar og lífssviðhorfa fyrr og nú 

 gert sér grein fyrir einkennum og stöðu Íslands í heiminum í ljósi legu og sögu landsins, 

breytilegrar menningar, trúar og lífsviðhorfa 

 greint samhengi heimabyggðar við umhverfi, sögu, menningu og félagsstarf 

 lýst náttúruferlum sem hafa áhrif á land og gróður 

 áttað sig á hvernig loftslag og gróðurfar hafa áhrif á búsetu og lífsskilyrði 

 gert sér grein fyrir nýtingu og vernd auðlinda og umhverfis 

 notað kort og gröf til að afla sér upplýsinga 

 velt fyrir sér ýmsum þáttum sem sagan hefur mótast af svo sem umhverfi, 

samfélagsskipulagi og þjóðfélagshreyfingum 

 áttað sig á nauðsyn alþjóðlegrar samvinnu ríkja á sviði umhverfismála þar sem t.d. 

mengun og loftslagsbreytingum verða ekki sett landfræðileg mörk 

 rökrætt um ólík málefni af samélagslegum toga 

 tjáð þekkingu sína og viðhorf með fjölbreytilegum hætti einn sér og í samstarfi við 

aðra 

 eflt  trúar-, siðgæðis- og félagsþroska sinn 

 þekkt mismunandi trúarbrögð 

 gert  sér grein fyrir ólíkum trúar- og lífsskoðunum í fjölmenningarlegum heimi 

 tileinkað sér umræðu án fordóma. 

Kennsluhættir: Lestur námsefnis, umræður og verkefnavinna, hópa- og einstaklingsvinna og 

upplýsingaleit.  Kennslan einkennist af grunnþáttunum 6. 

Námsmat: : Margskonar verkefnavinna, bæði einstaklings-og hópa, próf, virkni og þátttaka í tímum 

 

Textílmennt 7. bekkur  

Markmið: Að nemandi geti: 

 búið til textílverk með því að nota bútasaum 

 þróað eigin hugmyndir og fullunnið textílverk 

 notað fjölbreyttar aðferðir við skreytingar 

 tekist á við verkefni sem vekja áhuga og vinnugleði og koma til móts við langanir og smekk  

 unnið með einföld snið og uppskriftir 

Kennsluhættir: Sýnikennsla, einstaklingsaðstoð og umræður. Áhersla er lögð á frjálsa, 
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skapandi vinnu og sjálfstæði í lita- og efnisvali.  

Námsmat: Símat byggt á handbragði, form - og litaskyni, hugmyndavinnu og virkni. 

Umsögn og einkunn í lok annar. 

 

Smíði 7. bekkur 

Markmið:  Að nemendur: 

 þekki algeng verkfæri og læri að beita þeim 

 búi til gripi eftir eigin hugmyndum eða fyrirmyndum 

 læri að umgangast smíðastofuna 

 þjálfi með sér sköpunargleði, eigið frumkvæði og vönduð vinnubrögð 

 geri sér grein fyrir hættum á vinnustað. 

 kynnist notkun rafmagns í verkefnum 

 nýti sér efni úr skógi jafnt sem unnið tré 

 geti unnið með fjölbreytt efni og tengt við verkefni. 

Kennsluhættir:  Kennari velur með nemendum ákveðin verkefni í byrjun og fer yfir verkþætti.  Sérstök 

áhersla lögð á hönnun, útsögun, röspun og yfirborðsmeðferð. Nemandi velur eða hannar verkefni í 

samráði við kennara miðað við aldur og getu. Nemandi vinnur verkefnið sjálfstætt eða í samvinnu við 

aðra, undir handleiðslu og tilsögn kennara. Auk vandaðra vinnubragða er áhersla lögð á hættur á 

vinnustað, umgengni við verkfæri og tæki og tillitssemi í hópstarfi.  Reynt verður að koma grunnþáttum 

menntunar sem eru: læsi í víðum skilningi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, 

jafnrétti og sköpun sem mest inn í námshætti og skipulag. 

Námsmat: Metin er frammistaða í tímum; frumkvæði, vinnusemi, skipulagning, færni, umgengni og 

hegðun. Einnig gæði smíðisgripa. Skriflegar umsagnir og einkunnir í lok anna. 

 

Myndmennt 7. bekkur 

Markmið: Nemandinn: 

 getur nýtt sér grunnþætti myndlistar í eigin sköpun 

 getur fjallað um eigin verk og verk annarra í virku samtali við aðra 

 getur gert sér grein fyrir og fjallað um ýmsar stefnur myndlistar með því að bera saman 

stíla og tímabil tiltekinna verka og sett þau í það menningarlega samhengi sem þau voru 

sköpuð 

 kynnist aðferðum grafíktækninnar, s.s. dúkristu 

 getur greint og fjallað um áhrif myndmáls í umhverfinu og samfélaginu 

 getur gert sér grein fyrir margvíslegum tilgangi myndlistar og hönnunar 

 kann að ganga vel um tæki, verkfæri og búnað kennslustofunnar 

Kennsluhættir: :  Sýnikennsla, hóp- og einstaklingskennsla, umræður. Áhersla lögð á sköpunargleði, 

frjóa hugsun og að kennslan mótist af grunnþáttunum 6. 
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Námsmat:  Símat þar sem verk nemenda og frammistaða í tímum er metin.  Skriflegar og munnlegar 

umsagnir í lok anna. 

 

Tónmennt 7. bekkur 

Markmið: Nemandinn 

 getur sungið í hópi fjölbreytt lög í ýmsum stíltegundum 

 getur greint á milli ólíkra hljóðfæra við hlustun 

 getur unnið með púls, hryn, sterkt og veikt, form, tónblæ og túlkun í flutningi eigin verka og 

annarra 

 getur unnið með tónfræðitákn í flutningi eigin verka og annarra 

 kynnist tónlist frá ólíkum löndum og menningarheimum og lærir að bera virðingu fyrir þeim  

með auknum skilningu á sérstöðu þeirra 

 getur skilgreint hlutverk kvikmyndatónlistar í samhengi við það umhverfi sem hún er sprottin 

úr 

 kynnist ævi Edvard Griegs og lærir að þekkja eiginleika tónverka hans 

 kynnist öðrum þekktum tónskáldum sígildrar tónlistar 

 kynnist dægurtónlist 20.aldarinnar, þróun hennar og uppruna 

 þróar með sér sjálfstraust og sjálfsvirðingu sem og virðingu gagnvart náunganum  

 þjálfast í góðri samvinnu 

Kennsluhættir:  Nemendur læra lög og syngja saman. Hrynæfingar og hreyfing. 

Skrifleg verkefni og hópavinna. Hlustun og hljóðfæravinna. 

Námsmat:  Símat þar sem frammistaða nemenda er metin út frá virkni og ástundun. Munnlegar og/eða 

skriflegar umsagnir í lok anna. 

 

Heimilisfræði 7. bekkur 

Markmið: Að nemandinn geti: 

 útbúið enn flóknari rétti en áður 

 tjáð sig um aðalatriði næringarfræðinnar 

 skýrt tengslin milli líkamlegrar vanlíðunar og andlegrar 

 útskýrt mikilvægi hreinlætis 

 meðhöndla þvott á margvíslegan hátt og lesið úr þvottamerkingum 

 skýrt áhrif eigin neyslu á umhverfið 

 unnið með margvíslegar bakstursaðferðir 

 sýnt sjálfstæði og frumkvæði  

 tamið sér góð vinnubrögð og réttar vinnustellingar 

  

Kennsluhættir: Innlögn frá kennara og umræður. Verklegt og bóklegt nám. Hópa- og einstaklingsvinna.  

Áhersla lögð á sjálfstæð vinnubrögð sem og samvinnu á milli nemenda.  
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Námsmat: Símat þar sem virkni og frammistaða í tímum er metin. 

 

Upplýsinga- og tæknimennt 7. bekkur 

Markmið: Að nemendur geti: 

 nýtt rafrænt námsefni á ýmsu formi í tengslum við vinnutækni, vinnulag og annað nám 

 nýtt fjölbreyttar leiðir og leitarvélar við markvissa öflun upplýsinga við hæfi 

 unnið með heimildir og sett fram einfalda heimildaskrá 

 nýtt hugbúnað/forrit við einfalda framsetningu á tölulegum gögnum 

 nýtt hugbúnað/forrit við myndvinnslu, gerð stuttmynda og hljóð- og tónvinnslu 

 sýnt ábyrgð í meðferð upplýsinga og við heimildavinnu. 

Kennsluhættir: Leitast verður við að leggja fyrir fjölbreytt verkefni sem taka mið af áhuga og þroska 

hvers og eins. Lögð áhersla á sjálfstæð vinnubrögð nemenda og þeir tileinki sér jákvætt viðhorf.  

Námsmat: Vinna, virkni og framkoma nemenda metin með símati, lagt fram í formi umsagnar og 

einkunnar. 

 

Enska 7. bekkur 

Markmið: Að nemendur geti: 

 fylgt þræði í aðgengilegu fjölmiðlaefni og efni dægurmenningar sem höfðar til þeirra og sagt 

frá eða unnið úr því á annan hátt, 

 fundið lykilupplýsingar í texta, 

 bjargað sér við algengar aðstæður, t.d. í verslunum, á veitingastöðum og á ferðalögum 

 flutt einfalda, undirbúna kynningu á efni sem tengist náminu og flutt tilbúið eða frumsamið 

efni, t.d. stutt atriði eða sögu, einir eða í félagi við aðra, 

 skrifað texta af mismunandi gerðum, með stuðningi, t.d. gátlista og fyrirmynda og hagað máli 

sínu í samræmi við inntak og viðtakanda, 

 sagt nokkuð lipurlega frá og brugðist við því sem þeir hafa lesið, séð og heyrt, 

 sýnt fram á að þeir þekki til siða og hefða enskumælandi mál- og menningarsvæða og borið 

saman við eigin menningu 

 nýtt sér algengustu hjálpartæki, s.s. uppflettirit, orðabækur, veforðasöfn, leiðréttingarforrit og 

leitarvélar. 

Kennsluhættir: Áhersla á lestur texta, hlustun, samræður og tjáningu milli kennara og nemenda og 

nemenda innbyrðis. Áhersla einnig lögð á ritun og rétta  stafsetningu. Innlögn frá töflu, glósur, vinna í 

kennslubókum, tónlist og myndefni. 

Námsmat: Vinna, virkni og framkoma nemenda metin með símati, einnig eru próf í lok anna. Einkunn 

og umsögn í lok anna. 

 

Danska 7. bekkur 

Markmið: Að nemendur 

Hlustun: 
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 geti greint heiti og einstök orð 

 geti skilið þegar við hann er talað á skýru og einföldu máli  

 geti skilið einfaldar leiðbeiningar og upplýsingar í tali kennara 

 geti skilið aðalatriði í einföldum samtölum. 

Lestur: 

 geti lesið stutta texta með algengum, gagnsæjum orðaforða  

 geti áttað sig á megininnihaldi í lengri texta sem skrifaður er á léttu máli  

 geti skilið vel innihald stuttra texta sem fjalla um efni sem hann þekkir 

 hafi notað byrjendaorðabækur og myndaorðabækur. 

Talað mál: 

 geti sagt frá efni sem unnið hefur verið með 

 geti líkt eftir framburði kennara á algengum orðum og orðasamböndum  

 geti notað orð og orðasambönd sem unnið hefur verið með til að tjá sig 

 geti myndað einfaldar setningar og svarað einföldum spurningum 

 geti heilsað, kynnt sig og þakkað fyrir sig með viðeigandi orðalagi 

 hafi réttan framburð á hv og hj, å og ø 

 geti notað grunnorðaforða úr þekktum efnisflokkum sem unnið er með. 

Ritun: 

 geti skrifað stuttan texta, t.d við myndir 

 hafi notað byrjendaorðabækur og myndaorðabækur 

Kennsluhættir: Áhersla lögð á framburð gegnum hlustun, leikþættir, upplestur og samtöl kennara og 

nemenda, leikir. 

Námsmat: Kannanir, ástundun og vinnubrögð, munnlegar og skriflegar umsagnir í lok anna. 

 

Lífsleikni 7. bekkur 

Lífsleikni samþættist við aðrar námsgreinar. 

Markmið: Að nemandinn geti: 

 vinni með áfram hugtakið einelti 

 þekki eineltishringinn  

 séu virkir í umræðu  

 efli samkennd sín á milli 

 geti tjáð sig um tilfinningar sínar og skoðanir 

 verði meðvitaðir um mikilvægi daglegrar hegðunar og áhrif hennar á aðra 

 geri sér grein fyrir gildi jákvæðrar framkomu á umhverfið.   
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 geti sett sér námsmarkmið og farið eftir þeim. 

 átti sig á tengslum námshæfni og góðs árangurs.  

 

Kennsluhættir: Umræður, margvísleg verkefnavinna, bæði einstaklings-og hópavinna.  

Námsmat: Virkni og frammistaða í tímum metin. 

 

Skólaíþróttir 7. bekkur 

Markmið: Að nemandinn: 

 efli alhliða þroska, 

 efli heilsufar og afkastagetu, 

 efli líkamshreysti og þrek, 

 efli sjálfsmynd sína, 

 auki sjálfstraust, viljastyrk og áræðni, 

 sýni öðrum nemendum virðingu og umburðalyndi í leik og starfi, 

 læri að tileinka sér reglur, 

 geti gert æfingar sem reyna á loftháð þol, 

 sýni virðingu og góða framkomu hvort sem leikur vinnst eða tapast, 

 geti tekið þátt á ábyrgan hátt í útivist með tilliti til aðstæðna og ratað um landsvæði eftir korti. 

Námsþættir: Leikir (m.a. samvinnuleikir), liðleikaæfingar, áhaldahringþjálfun, stöðvaþjálfun, fimleikar, 

frjálsíþróttir, hreyfitjáning, leikræn tjáning, æfingar með bolta og ýmsa smáhluti, léttir knattleikir, 

kynning á ýmsum íþróttagreinum, heilsuvernd o.fl. 

Kennsluhættir: Stefnt er að því að hafa fjölbreyttar kennsluaðferðir þannig að allir fái eitthvað við sitt 

hæfi og þannig komið til móts við getu og þroska hvers og eins.  

Kennt verður utanhúss haust og vor en í sal yfir háveturinn.  

Námsmat: Námsmatið grundvallast á símati sem byggir á hegðun, ástundun og virkni. Umsagnir eru 

gerðar við lok hverrar annar. Getan í ýmsum greinum er könnuð jafnóðum og framfarir metnar. Vinna 

í tímum, mæting og hegðun er einnig metin. Eftirfarandi þættir eru m.a. kannaðir: 

 10 mínútna Coopers test 

o strákar og stelpur 1300m 

 Uppstökkspróf með krít 

 Fleygur, fingurslag og móttaka frá félaga 5x 

 Rekja fótbolta milli keilna 

 Glíma, grunnspor og tvö brögð 

 Trampolínstökk og innanvert stökk yfir hest 

 

Skólasund 7. bekkur 

Markmið: Að nemendur: 



54 
 

 þjálfist í æfingum sem viðhalda og bæta samhæfingu hreyfinga 

 þjálfist í fjölbreyttum æfingum sem leggja grunn að bættri færni í sundaðferðum 

 þjálfist í að troða marvaða  

 taki þátt í ýmsum leikjum sem efla kraft, hraða og viðbragð 

 taki þátt í sundleikfimi og stöðvaþjálfun 

 þjálfist í sköpun og frjálsum hreyfingum í vatni 

 upplifi gleði og ánægju af því að hreyfa sig í vatni 

 þjálfi með sér og öðlist jákvætt viðhorf til hreyfingar og leikja í vatni 

 þjálfist í sjálfstæðum vinnubrögðum 

 skilji markmið æfinga og leikja sundkennslunnar 

 taki þátt í umræðu um mikilvægi góðrar tækni sundtaka 

 beitt helstu atriðum skyndihjálpar og endurlífgun 

 þjálfist í að bjarga jafninga á sundi stutta sundleið 

 geri sér grein fyrir mikilvægi öryggisreglna á sundstöðum 

 skilji mikilvægi hreinlætis í tengslum við sundiðkun 

Kennsluhættir: Einstaklingskennsla, hópinnlögn og samvinna nemenda. Bein kennsla, umræður, leikir, 

hreyfing, hópvinna og sjálfstæð vinna. Áhersla er lögð á auka upphitun með stigvaxandi álagi til að auka 

þol. Notaðir eru stuttir sprettir með góðri hvíld með mismunandi sundaðferðum ásamt ýmsum 

æfingum til að nemendur þjálfist í sem flestum sundaðferðum. 

Námsmat: Námsmat fer fram að vori og fá nemendur matsblað með vitnisburði. Gefin er einkunn sem 

samanstendur af vetrareinkunn 50% (ástundun og vinnusemi) og prófeinkunn 50% (sundgeta). 

Nemendur þurfa að standast eftirtalda þætti til að þeir hafi lokið 7. sundstigi: 

 50m skólabaksund (stílsund) 

 8m kafsund 

 50m bringusund, tímalágmark 74,0 sek. 

 25m skriðsund, tímalágmark 32,0 sek. 

 300m bringusund, synt innan 10 mínútna 

 15m björgunarsund, synt með jafningja 

 

Bekkjarnámskrá 8. bekkjar 

Íslenska 8. bekkur 

Meginmarkmið: 

Móðurmálið gegnir veigamiklu hlutverki í allri menntun, lífi og starfi hvers einstaklings. Tungumál er 

lykill nemanda að þekkingu og helsta tæki þeirra til að láta í ljós skilning, tilfinningar og skoðanir. Gott 

vald á móðurmálinu er ein helsta forsenda þess að nemendur geti lært. 

 

Talað mál, hlustun og áhorf 

Markmið  

Að nemandi geti: 
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 gert sér grein fyrir eðli góðrar framsagnar og nýtt leiðbeiningar um framsögn, svo sem um 

áherslu, tónfall og hrynjanda 

 hlustað, tekið eftir og nýtt sér upplýsingar í töluðu máli til fróðleiks og skemmtunar 

 notið myndefnis, upplestrar, leikins efnis og tónlistar og gert grein fyrir skoðun sinni á 

viðkomandi efni 

 

Lestur og bókmenntir 

Markmið 

Að nemandi geti: 

 skilið mikilvægi þess að geta lesið og eflt eigið læsi 

 valið og beitt mismunandi aðferðum við lestur 

 beitt nokkrum grunnhugtökum í bókmenntafræði svo sem minni, fléttu, sjónarhorni og 

sögusviði og kannast við myndmál, algengustu tákn og stílbrögð 

Ritun 

Markmið 

Að nemandi geti: 

 beitt skipulegum vinnubrögðum við ritun 

 skipað efnisatriðum í röklegt samhengi og mótað málsgreinar og efnisgreinar 

 beitt reglum um réttritun, hefur náð góðu valdi á stafsetningu 

 geri sér grein fyrir að rétt stafsetning er virðing við mál, texta og lesanda 

Málfræði 

Markmið 

Að nemandi geti: 

 flett upp í handbókum, orðasöfnum og rafrænum orðabönkum og nýtt sér málfræðilegar 

upplýsingar sem þar er að finna 

 áttað sig á beygingarlegum og merkingarlegum einkennum orðflokka og gert  sér grein fyrir 

hlutverki þeirra í eigin texta og annarra 

Kennsluhættir: Innlögn frá töflu, einstaklingskennsla, hópvinna, sjálfstæð vinna og umræður.  Mikil 

áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð og á ábyrgð nemenda á eigin námi með leiðsögn kennara. 

Námsmat: Námsmat byggir á símati hvora önn fyrir sig. Í lok hverrar annar er gefin einkunn sem byggir 

á prófum annars vegar og verkefnaskilum og virkni hins vegar. Tvisvar sinnum á skólaárinu fer fram 

leiðsagnarmat í mentor. 
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Stærðfræði 8. bekkur 

Stærðfræðin er mikilvægur hluti menningarinnar. Verkefni hennar eru að finna, skapa, tjá og útskýra 

hvers kyns regluleika, lögmál og kerfi. En slíkt er manninum nauðsynlegt til að skapa merkingu og skilja 

náttúru og samfélag. Hæfni í stærðfræði er forsenda læsis og sköpunar á sviðum tækni, fræða og 

verkmenningar. Auk þess styður hún fólk til að taka ígrundaðar ákvarðanir í daglegu lífi, sem hafa áhrif 

á heilbrigði og velferð og að taka virkan þátt í lýðræðissamfélagi, í stöðugri þróun. 

Markmið:  Að nemandi geti: 

 tjáð sig um stærðfræðileg efni á tungumáli stærðfræðinnar 

 beitt skapandi hugsun, ígrundun og röksemdafærslu 

 sett fram, greint, túlkað og metið stærðfræðilíkön 

 notað tölvutækni til lausna á viðfangsefnum 

 unnið skipulega einn eða í samvinnu við annan/aðra 

 tekið þátt í að þróa fjölbreyttar lausnaleiðir 

 rannsakað og sett niðurstöður fram á skipulegan hátt 

 notað rauntölur og reiknað með ræðum tölum 

 greint samhengi talna í ólíkum talnamengjum og tekið þátt í að þróa lausnaleiðir 

 notað sætiskerfisrithátt og sýnt að hann skilur þær teglur sem gilda um hann 

 rannsakað mynstur og alhæft um þau, leyst jöfnur, notað breytistærðir og lýst sambandi 

 notað undirstöðuhugtök rúmfræðinnar og greint rúmfræðilega hluti 

 mælt og reiknað lengd, flöt og rými 

 notað undirstöðuhugtök rúmfræðinnar og þekki eiginleika tví- og þrívíðra forma 

 framkvæmt og túlkað tölfræðirannsóknir og dregið ályktanir af þeim 

 notað einföld líkindahugtök og talningar til að reikna og túlka líkur á atburðum 

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

Námsgögn:  Átta tíu 1 og Átta tíu 2, ásamt efni frá kennara. 

Kennsluhættir:  Innlagnir og einstaklingshjálp.  Hópvinna eftir þörfum. 

Námsmat:  Kaflapróf í skóla ( 80% ), heimapróf ( 10% ) og heimadæmi ( 10% ) með reglulegu millibili 

allan veturinn. Frammistaða í kennslustundum metin. 

 

Náttúrufræði 8. bekkur 

Í náttúrugreinum eru tveir flokkar hæfniviðmiða sem tengjast og fléttast saman í eina heild. Þetta eru 

annars vegar hæfniviðmið um verklag og hins vegar hæfniviðmið úr völdum viðfangsefnum.  

 

Verklag 

Markmið 

Að nemandi geti: 

 tekið þátt í og útskýrt reynslu sína og niðurstöðu af þátttöku í aðgerðum sem varða náttúru og 

samfélag 

 lesið texta um náttúrufræði sér til gagns, umorðað hann og túlkað myndefni honum tengt 

 aflað sér upplýsinga um náttúruvísindi úr heimildum á íslensku og erlendum málum 

 tekið eftir og rætt atriði í umhverfinu sínu, gert grein fyrir áhrifum þeirra á lífsgæði og náttúru, 

sýnt umhverfinu umhyggju og rökrætt eigin skoðun á því 
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 rætt af skilningi eigi lífssýn og ábyrgð innan samfélags og tekið dæmi úr eigin lífi 

Viðfangsefni 

Að búa á jörðinni 

Markmið 

Að nemandi geti: 

 útskýrt og rætt ástæður náttúruverndar 

 skipulagt, framkvæmt og gert grein fyrir athugunum á námsþáttum að eigin vali er varða 

búsetu mannsins á jörðinni 

Lífsskilyrði manna 

Markmið 

Að nemandi geti: 

 útskýrt hvernig einstaklingur getur stuðlað að eigin velferð með ábyrgri neyslu og hegðun 

Náttúra Íslands 

Markmið 

Að nemandi geti: 

 útskýrt flokka lífvera eftir skyldleika, ein- og fjölfrumungar, að erfðir ráðast af gegnum og 

hvernig íslenskar lífverur hafa aðlagast umhverfi sínu 

 útskýrt þarfir ólíkra lífvera í ólíkum vistkerfum 

 útskýrt hugmyndir um náttúruval, hæfni, aðlögun og arfbundinn breytileika 

Heilbrigði umhverfis 

Markmið 

Að nemandi geti: 

 nýtt frumeindakenninguna og lotukerfið til að útskýra eiginleika efna, efnabreytingar og 

hamskipti 

Samspil vísinda, tækni og þróunar í samfélaginu 

Markmið 

Að nemandi geti: 

 útskýrt forsendur vistvænnar hönnunar 

Kennsluhættir: Innlögn frá töflu, einstaklingskennsla, hópvinna, sjálfstæð vinna og umræður. Verkleg 

vinna, tilraunir og athuganir.  Mikil áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð og á ábyrgð nemenda á eigin 

námi með leiðsögn kennara. 

Námsmat: Námsmat byggir á símati hvora önn fyrir sig. Í lok hverrar annar er gefin einkunn sem byggir 

á prófum annars vegar og verkefnaskilum og virkni hins vegar. Tvisvar sinnum á skólaárinu fer fram 

leiðsagnarmat í mentor. 

 

Samfélagsfræði 8. bekkur 

(Landafræði, saga og trúarbragðafræði) 

Samkvæmt nýrri aðalnámskrá skal inntak kennslu mótast af  sex grunnþáttum. 

Grunnþættirnir 6 verði hafðir að leiðarljósi í námi og kennslu en þeir eru:  Læsi, sjálfbærni, heilbrigði 

og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og siðfræði, sköpun. 

Markmið:   Nemandinn geti 
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 fjallað um þekkingu á umhverfi sínu og þeirri veröld sem við lifum í og höfum lifað í gegnum 

aldirnar 

 ígrundað víxlverkun samfélags, stjórnmála, náttúru, trúar og lífsviðhorfa í tímans rás  

 fjallað um á upplýstan hátt um einkenni og stöðu Íslands í heiminum í ljósi legu og sögu landsins 

 skilið samfélagslega uppbyggingu þjóðarinnar, átök og erfiðleika 

 greint frá sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar sem er margslungin og hefur áhrif á flesta þætti 

þjóðlífsins  

 þekkt bauganet jarðar, tímakerfi, legu heimsálfanna 

 fjallað um í grófum dráttum hvernig mismunandi bergtegundir hafa orðið til  

 útskýrt megineinkenni gróðurfars, loftslags, vinda og hafstrauma jarðar og hvernig þessir þættir 

móta ólík lífsskilyrði 

 fjallað um náttúruferla sem mynda og móta land og hafa áhrif á loftslag og gróður 

 búið yfir sjálfsvirðingu og virðingu fyrir öðrum, einurð til að standa við eigin sannfæringu og 

virðingu fyrir sannfæringu annarra 

 gert sér grein fyrir mikilvægi helgi trúarbragðanna 

 gert sér grein fyrir ólíkum trúar- og lífsskoðunum í fjölmenningarlegum heimi 

 tekið þátt í og tileinkað sér umræðu án fordóma. 

Kennsluhættir: Lestur námsefnis, umræður og verkefnavinna, hópa- og einstaklingsvinna og 

upplýsingaleit.  Kennslan einkennist af grunnþáttunum 6. 

Námsmat: : Margskonar verkefnavinna, bæði einstaklings-og hópa, próf, virkni og þátttaka í tímum 

 

Enska 8. bekkur 

Fyrir Íslendinga gegnir enskan lykilhlutverki í alþjóðlegum samskiptum t.d. tölvusamskiptum og 

ferðalögum en þessi atriði kalla á staðgóða enskukunnáttu. Mikilvægt er að nemendur temji sér að 

nota ensku í rituðu og töluðu máli og að þeir geti notað hana í almennum samskiptum við hinar ýmsu 

þjóðir. Þá veitir enskukunnáttan okkur innsýn í fjölbreyttan menningarheim sem nær út fyrir Bretland 

og Bandaríkin. 

Markmið: Að nemandi geti: 

 skilið efni tengt daglegu lífi og aðstæðum sem hann þekkir. 

 skilið almennar upplýsingar og fyrirmæli. 

 fylgst með frásögnum og samtölum. 

 lesið sér til gagns, og gamans léttari texta t.d. í tímaritum og geti greint aðalatriði frá 

aukaatriðum. 

 geti leitað sér að upplýsingum í uppflettiritum, fundið og skilið leiðbeiningar og upplýsingar um 

það sem snertir daglegt líf, t.d. tómstundir og ferðalög. 

 beitt tungumálinu með eðlilegum framburði, áherslum og hrynjanda. 

 notað algengustu tengiorð og orðasambönd. 

 geti skrifað stuttan samfelldan texta, t.d. endursagnir, dagbókarbrot eða frásögn af eigin 

reynslu, samskiptum, tilfinningum og tengslum 

 gert sig skiljanlegan á tungumálinu um málefni sem hann þekkir. 
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 skrifað stuttan texta á skiljanlegu máli um efni sem hann hefur þekkingu á. 

 sýnt fram á nokkuð góðan orðaforða og fylgt að hluta meginreglum málnotkunar. 

 sýni áhuga á mannlífi og menningu mismunandi málsvæða. 

Kennsluaðferðir: Sjálfstæð vinna nemenda, lestur bókmennta og fræðsluefnis, einstaklingsvinna og 

þátttaka í para- og hópvinnu. Áhersla er lögð á virka umræðu á ensku í kennslustundum eins og kostur 

er. Viðhafa skal lýðræðisleg vinnubrögð í samvinnu við skólasystkini og kennara. Bein kennsla kennara, 

töfluinnlagnir og spegluð kennsla. Fjölbreytt verkefnavinna, ritun, leikir og sköpun. 

Námsgögn: Kennslubækur, hlustunarefni, myndefni, námsleikir, gagnvirkar æfingar og efni á 

veraldarvef, fræðsluefni, verkefni, léttlestrarbækur og fleira. 

Námsmat: Námsmat byggir á símati hvora önn fyrir sig. Í lok hverrar annar er gefin einkunn sem byggir 

á prófum annars vegar (50%) og verkefnaskilum og virkni hins vegar (50%). Tvisvar sinnum á skólaárinu 

fer fram leiðsagnarmat í mentor. 

 

Danska 8. bekkur 

Markmið: Að nemandi: 

Hlustun: 

 geti greint lykilorð innan efnisflokkanna 

 skilji allt venjulegt, talað mál frá kennara sem varðar umgengni og skilaboð innan skólastofu 

 skilji aðalatriði í t.d. tilkynningum, samtölum og stuttum frásögnum 

 geti fylgst með og haldið þræði þegar fjallað er um efni sem hann þekkir vel og hefur 

grunnorðaforða um. 

Lestur: 

 geti beitt leitarlestri í stuttum textum, þ.e. lesið texta hratt yfir til að finna ákveðnar 

upplýsingar 

 geti hraðlesið stuttan texta og skilið í honum aðalatriðin 

 hafi hraðlesið minnst eina léttlestrarbók (u.þ.b. 30-40 síður). 

Talað mál: 

 hafi réttan framburð á y og æ, ld og nd 

 geti sagt frá sjálfum sér og persónulegum högum sínum 

 geti gefið einfaldar leiðbeiningar og fyrirmæli, m.a. vísað til vegar. 

Ritun: 

 geti skrifað einföld skilaboð 

 geti skrifað persónulega dagbók 

 geti skrifað stutt, persónulegt sendibréf til ættingja og vina þar sem orðaforði tengist 

efnisflokkum sem unnið er með. 

Kennsluhættir: Áhersla lögð á framburð og skilning gegnum upplestur, hlustun og samtöl kennara og 

nemenda. Unnin er í 4ra vikna verkefnavinnu í vinnubókum, tilbúnum verkefnum frá kennara sum 

þeirra unnin í tölvu. Leikir og leikþættir. 



60 
 

Námsmat:  Kaflapróf, munnlegt próf og  verkefnabók metin. 

 

Starfsfræðsla 

Í samræmi við skóla og frístundastefnu Flóahrepps skal leggja áherslu á að tengja nám við samfélagið 

og nærumhverfið. Mikilvægt er að kynna nemendum hina ýmsu starfssemi sem stunduð er á svæðinu 

og fá fólk úr samfélaginu til að kynna starf sitt, afurðir og fjölbreytta þjóðmenningu. 

Markmið: Að nemandinn: 

 fari í vettvangsferðir og kynnist ólíkum störfum 

 kynnist ólíkum störfum þegar gestir sækja skólann heim 

 geti þekkt nærumhverfið og sjái hvernig hann geti lagt sitt að mörkum til sjálfbærrar þróunar. 

Kennsluhættir: Umhverfis- og starfsfræðsla fer fram í skólanum og koma þá gjarnan gestir/gestur og 

kynnir ákveðið efni/starfsemi eða farið er í vettvangsferðir og starfsemi einstaklinga og/eða fyrirtækja 

skoðuð. 

Námsmat: Umsögn í lok haustannar og vorannar. 

 

Lífsleikni 8. bekkur  

Lífsleikni samþættist við aðrar námsgreinar. 

Markmið: Að nemandinn geti: 

 skilið hvað átt er við með hugtakinu lífstíll og átti sig á gildum jákvæðs og heilbrigðs lífstíls 

 þekkt tilfinningar sínar og skilið þær, bæði persónulega og í samfélagi við aðra 

 lært að vega og meta langanir sínar og væntingar á raunhæfan hátt til að geta sett sér 

persónuleg markmið 

 flutt erindi og tjáð skoðanir sínar fyrir framan aðra 

 áttað sig á hópþrýstingi og hvernig skal standast hópþrýsting, sérstaklega varðandi ávana- og 

fíkniefni 

 fjallað um ábyrgt kynlíf, getnaðarvarnir, kynsjúkdóma og ótímabærar þunganir  

 fjallað með gagnrýnni hugsun og hvernig bregðast skuli við fordómum 

Kennsluhættir: Umræður, margvísleg verkefnavinna, bæði einstaklings-og hópavinna. 

Námsmat: Verkefnaskil og frammistaða í tímum metin. 

 

Skólaíþróttir 8. bekkur 

Markmið: Að nemandinn: 

 efli líkamlegan þroska, heilbrigði og þrek, 

 efli líkamsvitund og hæfileika til tjáningar og sköpunar, 
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 skilji mikilvægi reglubundinnar líkamsræktar, 

 öðlist aukinn félags-, tilfinninga- og siðgæðisþroska, 

 fræðist um íþróttir, líkamsrækt og heilsuvernd, 

 þroski hreyfieiginleika og hreyfifærni og bæti færni í íþróttum, 

 geti gert æfingar sem reyna á loftháð og loftfirrt þol, 

 geti skilið mikilvægi virðingar og góðrar framkomu til að efla liðsandann. 

Námsþættir: Leikir, liðleikaæfingar, áhaldahringþjálfun, stöðvaþjálfun, fimleikar, frjálsíþróttir, 

hreyfitjáning, leikræn tjáning, knattæfingar, æfingar með ýmsa smáhluti, knattleikir, kynning á ýmsum 

íþróttagreinum, heilsuvernd o.fl.  

Kennsluhættir: 80 mín. á viku. Stefnt er að því að hafa fjölbreyttar kennsluaðferðir þannig að allir fái 

eitthvað við sitt hæfi og þannig komið til móts við getu og þroska hvers og eins nemanda.  

Útikennsla að hausti og vori.  

Námsgögn: Góðir íþróttaskór, almennur íþrótta- og hlífðarfatnaður, handklæði. Notast við áhöld sem 

til eru við kennslu.  

Námsmat: Námsmatið grundvallast á símati sem tekur mið af ástundun, virkni og hegðun. Könnun sem 

tekur mið af líkamlegri færni nemenda. Umsagnir eru gerðar við lok hverrar annar. Nemendur fá 

lokaeinkunn að vori sem samanstendur af vetrareinkunn 60% (hegðun og ástundun) og prófseinkunn 

40% (stöðluð próf til að meta líkamshreysti).  

Nemendur þurfa að standast eftirfarandi þætti í líkamshreysti: 

 12m Coopers test  

o strákar 1800m  

o stelpur 1600m 

 Arabastökk 

 Sniðskot í körfubolta 

 Þrekpróf (þarf að standast 2 æfingar af 4) 

o Kviðæfingar í 2 mín – 60x hálfa leið 

o Armbeygjur í 2 mín – 30x á hnjám eða 20x á tám 

o Englahopp í 2 mín – 30x 

o Sprettur fram og til baka 

 strákar 20 ferðir 

 stelpur 18 ferðir 

 Kúluvarp 

o strákar 7 m 

o stelpur 6 m 

 Gabbhreyfingar í handbolta – hliðarfinta 

 Badminton 

o senda á milli yfir net 20x 

 

Skólasund 8. bekkur 

Markmið: Að nemendur: 
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 fái markvissa sundkennslu og verði færir um að bjarga sjálfum sér og öðrum 

 þjálfist í að troða marvaða  

 nemendur skilji mikilvægi reglubundinnar sundiðkunar og geti nýtt sér sund sem líkams- og 

heilsurækt þegar fram líða stundir 

 sundstig verði markmið fyrir nemendur í sundnámi þar sem hver nemandi fær verkefni við sitt 

hæfi 

 öðlist aukið sjálfstraust, viljastyrk og áræði 

 hafi ánægju af sundiðkun 

 geri sér grein fyrir mikilvægi öryggisreglna á sundstöðum 

 skilji mikilvægi hreinlætis í tengslum við sundiðkun 

Kennsluhættir: Einstaklingskennsla, hópinnlögn og samvinna nemenda. Bein kennsla, umræður, leikir, 

hreyfing, hópvinna og sjálfstæð vinna. Áhersla er lögð á auka upphitun með stigvaxandi álagi til að auka 

þol. Notaðir eru stuttir sprettir með góðri hvíld með mismunandi sundaðferðum ásamt ýmsum 

æfingum til að nemendur þjálfist í sem flestum sundaðferðum. 

Námsmat: Námsmat fer fram að vori og fá nemendur matsblað með vitnisburði. Gefin er einkunn sem 

samanstendur af vetrareinkunn 50% (ástundun og vinnusemi) og prófeinkunn 50% (sundgeta). 

Nemendur þurfa að standast eftirtalda þætti til að þeir hafi lokið 8. sundstigi: 

 400m frjáls aðferð, viðstöðulaust 

 75m skriðsund 

 50m baksund 

 25, flugsund, með eða án hjálpartækja 

 Tímataka 50m bringusund 

o Lágmark drengir: 65,0 sek 

o Lágmark stúlkur: 67,0 sek 

 Tímataka 25m skriðsund 

o Lágmark drengir: 30,0 sek 

o Lágmark stúlkur: 30,0 sek 

 Troða marvaða í 1 mínútu 

 Nemendur syndi 8m kafsund að hlut á botni laugar (á allt að 2m dýpi), syndi með hann til baka 

(ekki í kafi). Æfingin endurtekin eftir 10 sek. 

Námsgögn: Sundfatnaður, handklæði, sundgleraugu fyrir þá sem þurfa. 

 

Bekkjarnámskrá 9. bekkjar 

Íslenska 9. bekkur 

Meginmarkmið: 

Móðurmálið gegnir veigamiklu hlutverki í allri menntun, lífi og starfi hvers einstaklings. Tungumál er 

lykill nemanda að þekkingu og helsta tæki þeirra til að láta í ljós skilning, tilfinningar og skoðanir. Gott 

vald á móðurmálinu er ein helsta forsenda þess að nemendur geti lært. 

Talað mál, hlustun og áhorf 

Markmið 
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Að nemandi geti: 

 flutt mál sitt skýrt og áheyrilega og hefur tileinkað sér viðeigandi talhraða og fas 

 átt góð samskipti þar sem gætt er að máli, hlustun, tillitsemi, virðingu og kurteisi 

 valið sér lesefni til gagns og ánægju og komið fram sem sjálfstæður lesandi sem gerir sér grein 

fyrir gildi þess að lesa 

Lestur og bókmenntir 

Markmið 

Að nemandi geti: 

 lesið almenna texta af öryggi og með góðum skilningi, lagt mat á þá túlkun 

 valið og beitt mismunandi aðferðum við lestur 

 notað algeng hugtök í bragfræði í umfjöllun um bundið mál og óbundið, lesið og túlkað ljóð af 

ýmsum toga og frá ýmsum tímum 

 valið sér lesefni til gagns og ánægju og komið fram sem sjálfstæður lesandi sem gerir sér grein 

fyrir gildi þess að lesa 

Ritun 

Markmið 

Að nemandi geti: 

 valið og skrifað mismunandi textagerðir sem hæfa viðkomandi verki og beitt mismunandi 

orðaforða og málsniði við hæfi 

 notað helstu aðgerðir við ritvinnslu, valið viðeigandi heimildir, vísað til þeirra og sett í 

heimildaskrá svo sem reglur kveða á um 

Málfræði 

Markmið 

Að nemandi geti: 

 notað fleyg orð, algeng orðtök, málshætti og föst orðasambönd til að auðga mál sitt og gerir 

sér grein fyrir þýðingu lestrar, ekki síst bókmennta í þessu skyni 

 áttað sig á skyldleika íslensku við önnur mál og að tungumál, þar á meðal íslenska, breytast 

sífellt 

 áttað sig á og beitt sköpunarmætti tungumálsins og nýtt það m.a. við ritun, tal, nýyrðasmíð, í 

orðaleikjum og skáldskap 

Kennsluhættir: Innlögn frá töflu, einstaklingskennsla, hópvinna, sjálfstæð vinna og umræður.  Mikil 

áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð og á ábyrgð nemenda á eigin námi með leiðsögn kennara. 

Námsmat: Námsmat byggir á símati hvora önn fyrir sig. Í lok hverrar annar er gefin einkunn sem byggir 

á prófum annars vegar og verkefnaskilum og virkni hins vegar. Tvisvar sinnum á skólaárinu fer fram 

leiðsagnarmat í mentor. 

 

Stærðfræði 9. bekkur 
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Stærðfræðin er mikilvægur hluti menningarinnar. Verkefni hennar eru að finna, skapa, tjá og útskýra 

hvers kyns regluleika, lögmál og kerfi. En slíkt er manninum nauðsynlegt til að skapa merkingu og skilja 

náttúru og samfélag. Hæfni í stærðfræði er forsenda læsis og sköpunar á sviðum tækni, fræða og 

verkmenningar. Auk þess styður hún fólk til að taka ígrundaðar ákvarðanir í daglegu lífi, sem hafa áhrif 

á heilbrigði og velferð og að taka virkan þátt í lýðræðissamfélagi, í stöðugri þróun. 

Markmið:  Að nemandi geti: 

 nýtt þekkingu til að kanna og ræða stærðfræðileg hugtök, um tilgang og takmörk þeirra 

 unnið með stærðfræðiþrautir í tengslum við daglegt líf 

 lagt mat á stærðfræðilausnir og túlkað þær 

 sett lausnir fram á mismunandi vegu 

 notað mismunandi framsetningu þegar lausnir eru settar fram 

 undirbúið og flutt munnlegar kynningar og skrifað texta um eigin vinnu 

 unnið í samvinnu við aðra og gefið öðrum viðbrögð, t.d.  með því að spyrja markvisst 

 gefið dæmi um mismunandi framsetningu hlutfalla og brota 

 skýrt sambandið milli almennra brota, tugabrota og prósenta 

 þróað hentugar aðferðir við reikning með ræðum tölum sem byggja á skilningi 

 unnið með talnarunur og rúmfræðimynstur til að rannsaka og koma skipulagi á og alhæfa 

 geti sett fram stæður með breytistærðum 

 teiknað skýringarmyndir og unnið með teikningar annarra 

 notað mælikvarða og unnið með einslaga form 

 skipulagt og framkvæmt einfaldar tölfræðikannanir og dregið ályktanir af þeim 

 lesið og skilið upplýsingar um tölfræði sem birtar eru á prenti, t.d. í fjölmiðlum. 

Námsgögn:  Átta tíu 3 og Átta tíu 4, ásamt efni frá kennara. 

Kennsluhættir:  Innlagnir og einstaklingshjálp.  Hópvinna eftir þörfum. 

Námsmat: Kaflapróf í skóla ( 80% ), heimapróf ( 10% ) og heimadæmi ( 10% ) með reglulegu millibili 

allan veturinn. Frammistaða í kennslustundum metin. 

 

Náttúrufræði 9. bekkur 

Í náttúrugreinum eru tveir flokkar hæfniviðmiða sem tengjast og fléttast saman í eina heild. Þetta eru 

annars vegar hæfniviðmið um verklag og hins vegar hæfniviðmið úr völdum viðfangsefnum.  

Verklag 

Markmið 

Að nemandi geti: 

 greint stöðu mála í eigin umhverfi og aðdraganda þess, í framhaldi skipulagt þátttöku í 

aðgerðum sem fela í sér úrbætur 

 tekið þátt í skipulagi og unnið eftir verk- og tímaáætlun hóps við að hanna umhverfi, hlut eða 

kerfi 

 framkvæmt og útskýrt sérhannaðar eða eigin athuganir úti og inni 

 kannað áræðanleika heimilda með því að notað hand- og fræðibækur, Netið og aðrar 

upplýsingaveitur 

 sýnt fram á getu til að vinna að umbótum í eigin sveitarfélagi eða í frjálsum félagasamtökum 

Viðfangsefni 
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Að búa á jörðinni 

Markmið 

Að nemandi geti: 

 gert grein fyrir stöðu jarðar í himingeimnum og áhrifum hennar á líf á jörðu 

 rætt notkun gervihnatta í samskiptum manna, rannsóknir og álitamál þeim tengdum 

Lífsskilyrði manna 

Markmið 

Að nemandi geti:  

 útskýrt hvernig fóstur verður til og þroskast 

 útskýrt hvað felst í ábyrgri kynhegðun og rætt eigin ábyrgð á líkamlegu og andlegu heilbrigði, 

bæði sínu og annarra 

 útskýrt hlutverk helstu líffæra og líffærakerfa mannslíkamans, gerðir frumna, líffæri þeirra og 

starfsemi 

Náttúra Íslands 

Markmið 

Að nemandi geti: 

 tekið dæmi af og útskýrt forvarnir sem eru skipulagðar vegna náttúruhamfara 

Heilbrigði umhverfisins 

Markmið 

Að nemandi geti: 

 útskýrt krafta sem verka í daglegu lífi manna 

Samspil vísinda, tækni og þróunar í samfélaginu 

Markmið 

Að nemandi geti: 

 Útskýrt mismunandi tegundir geislunar og hvernig þær eru notaðar í fjarskiptum og lækningum 

 útskýrt einfaldar rafrásir og tengsl rafmagns og segulmagns 

Kennsluhættir: Innlögn frá töflu, einstaklingskennsla, hópvinna, sjálfstæð vinna og umræður. Verkleg 

vinna, tilraunir og athuganir.  Mikil áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð og á ábyrgð nemenda á eigin 

námi með leiðsögn kennara. 

Námsmat: Námsmat byggir á símati hvora önn fyrir sig. Í lok hverrar annar er gefin einkunn sem byggir 

á prófum annars vegar og verkefnaskilum og virkni hins vegar. Tvisvar sinnum á skólaárinu fer fram 

leiðsagnarmat í mentor. 

 

Samfélagsfræði 9.bekkur  

(Landafræði, saga og félagsfræði) 

Markmið:   Nemandinn: 

 getur fjallað um þekkingu á umhverfi sínu og þeirri veröld sem við lifum í og höfum lifað í 

gegnum aldirnar 

 getur ígrundað víxlverkun samfélags, stjórnmála, náttúru, trúar og lífsviðhorfa í tímans rás  

 getur fjallað um á upplýstan hátt um einkenni og stöðu Íslands í heiminum í ljósi legu og sögu 

landsins 
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 skilur samfélagslega uppbyggingu þjóðarinnar, átök og erfiðleika 

 þekkir sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar sem er margslungin og hefur áhrif á flesta þætti þjóðlífsins  

 þekkir bauganet jarðar, tímakerfi, legu heimsálfnanna 

 getur fjallað um í grófum dráttum hvernig mismunandi bergtegundir hafa orðið til  

 getur útskýrt megineinkenni gróðurfars, loftslags, vinda og hafstrauma jarðar og hvernig þessir 

þættir móta ólík lífsskilyrði 

 getur fjallað um náttúruferla sem mynda og móta land og hafa áhrif á loftslag og gróður 

 býr yfir sjálfsvirðingu og virðingu fyrir öðrum, einurð til að standa við eigin sannfæringu og 

virðingu fyrir sannfæringu annarra 

 getur gert sér grein fyrir mikilvægi helgi trúarbragðanna 

 gerir sér grein fyrir ólíkum trúar- og lífsskoðunum í fjölmenningarlegum heimi 

 getur tekið þátt í og tileinkað sér umræðu án fordóma. 

Kennsluhættir:  Innlögn frá töflu, hópavinna, einstaklingsvinna, sjálfstæð vinna og umræður. Lestur 

námsefnis og margvísleg verkefnavinna. Nauðsynlegt er að nemendur hafi ávallt kynnt sér efni tímans 

áður en í hann er komið.  

Námsmat: Próf, verkefni, vinnubók, vinnubrögð, ástundun og framkoma í kennslustundum metin. 

Einkunn og umsögn í lok annar 

 

Enska 9. bekkur 

Fyrir Íslendinga gegnir enskan lykilhlutverki í alþjóðlegum samskiptum t.d. tölvusamskiptum og 

ferðalögum en þessi atriði kalla á staðgóða enskukunnáttu. Mikilvægt er að nemendur temji sér að 

nota ensku í rituðu og töluðu máli og að þeir geti notað hana í almennum samskiptum við hinar ýmsu 

þjóðir. Þá veitir enskukunnáttan okkur innsýn í fjölbreyttan menningarheim sem nær út fyrir Bretland 

og Bandaríkin. 

Markmið: Að nemandi geti: 

 skilið fyrirhafnarlítið þegar talað er nokkuð skýrt um málefni sem þeir þekkja. 

 skilið almennar upplýsingar og fyrirmæli. 

 fylgst með umræðum og lagt orð í belg í samræðum um kunnugleg málefni. 

 lesið sér til gagns, fróðleiks og ánægju fræðsluefni, smásögur, ljóð og styttri skáldsögur. 

 dregið ályktanir við lestur texta eða í hlustun og giskað á orð út frá samhengi. 

 beitt ágætlega réttu máli með eðlilegum framburði, áherslum og hrynjanda. 

 notað algeng föst orðasambönd úr daglegu máli og beitt viðeigandi kurteisis- og 

samskiptavenjum. 

 tjáð sig nokkuð skýrt um málefni sem hann þekkir. 

 skrifað samfelldan texta á skiljanlegu máli um efni sem hann hefur þekkingu á. 

 sýnt fram á nokkuð góð tök á orðaforða og meginreglum málnotkunar. 

 þekki hefðir varðandi uppbyggingu og samhengi texta og noti tengiorð við hæfi. 

 sýni áhuga á mannlífi og menningu mismunandi málsvæða og geri sér grein fyrir því hvað er 

líkt eða ólíkt hans eigin aðstæðum. 
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Kennsluaðferðir: Sjálfstæð vinna nemenda, lestur bókmennta og fræðsluefnis, einstaklingsvinna og 

þátttaka í para- og hópvinnu. Áhersla er lögð á virka umræðu á ensku í kennslustundum eins og kostur 

er. Viðhafa skal lýðræðisleg vinnubrögð í samvinnu við skólasystkini og kennara. Bein kennsla kennara, 

töfluinnlagnir og spegluð kennsla. Fjölbreytt verkefnavinna, ritun, leikir og sköpun. 

Námsgögn: Kennslubækur, hlustunarefni, myndefni, námsleikir, gagnvirkar æfingar og efni á 

veraldarvef, fræðsluefni, verkefni, léttlestrarbækur og fleira. 

Námsmat: Námsmat byggir á símati hvora önn fyrir sig. Í lok hverrar annar er gefin einkunn sem byggir 

á prófum annars vegar (50%) og verkefnaskilum og virkni hins vegar (50%). Tvisvar sinnum á skólaárinu 

fer fram leiðsagnarmat í mentor. 

 

Danska 9. bekkur 

Markmið:  

Hlustun:Að nemandi: 

 skilji flest venjuleg fyrirmæli og leiðbeiningar í tali kennara, nemenda og í þar til gerðu 

hlustunarefni á snældum eða myndbandi 

 skilji fyrirhafnarlítið þegar talað er beint við hann um málefni sem hann þekkir og hefur unnið 

með 

 geti greint og skilið lykilatriði úr t.d. tilkynningum, frásögnum og samtölum. 

Lestur: 

 geti lesið fyrirhafnarlítið texta á frekar léttu máli, t.d. stuttar greinar, blaðagreinar og léttar 

smásögur 

 geti skilið fyrirmæli, leiðbeiningar og aðra stutta texta þar sem nauðsynlegt er að allt innihald 

skiljist nákvæmlega. 

 geti beitt ágiskunum við lestur lengri texta 

 geti lesið léttlestrarbækur sér til gagns og ánægju 

 hafi lesið eina léttlestrarbók með u.þ.b. 60-70 blaðsíðum 

Talað mál: 

 hafi réttan framburð á u og i, -ig, -ej og -eg 

 geti brugðist við beiðnum eða spurningum með útskýringum eða lýsingum 

 geti notað einfaldan orðaforða um skoðanir sínar og tilfinningar 

 geti beðið viðmælanda um að endurtaka það sem sagt var, beðið viðmælanda um að útskýra 

eða að segja með öðrum orðum og geti fullvissað sig um skilning sinn á því sem sagt var 

 geti notað grunnorðaforða í efnisflokkum, sem unnið hefur verið með, á eigin forsendum í nýju 

samhengi. 

Ritun: 

 geti skrifað stutta texta (60-80 orð) út frá lykilorðum 

 geti unnið með einfalda útgáfu af ferlisritun 



68 
 

 geti skrifað hálfbundnar ritunaræfingar í ríkari mæli, t.d. út frá myndum, fyrirmælum eða 

lýsingu á aðstæðum sem tengjast efnisflokkum sem unnið er með 

 geti skrifað einfaldar endursagnir, t.d. út frá hlustun eða lestri. 

Kennsluhættir: Innlögn frá töflu, einstaklingsvinna, hópvinna, áhorf og umræður. Unnin er í 4ra vikna 

verkefnavinnu í vinnubókum, tilbúnum verkefnum frá kennara sum þeirra unnin í tölvu. Leikir og 

leikþættir. 

Námsmat:  Kaflapróf, munnlegt próf og  verkefnahefti metið. 

Lífsleikni 9. bekkur 

Lífsleikni samþættist við aðrar námsgreinar. 

Markmið: Að nemandinn geti: 

 Styrkst í að vernda persónuleg og tilfinningaleg mörk sín gegn óæskilegu áreiti og misbeitingu. 

 Öðlast færni í ópersónulegum samskiptum. 

 Þekkt þær líkamlegu-, félagslegu- og tilfinningalegu breytingar sem verða í lífi þeirra á 

unglingsárunum. 

 skilið hvað átt er við með hugtakinu lífstíll og átti sig á gildum jákvæðs og heilbrigðs lífstíls 

 þekkt tilfinningar sínar og skilið þær, bæði persónulega og í samfélagi við aðra 

 lært að vega og meta langanir sínar og væntingar á raunhæfan hátt til að geta sett sér 

persónuleg markmið 

 flutt erindi og tjáð skoðanir sínar fyrir framan aðra og rökstutt mál sitt 

 áttað sig á hættum varðandi ávana- og fíkniefni 

 vegið og metið áhrif fyrirmynda og staðalmynda á mótun sjálfsmyndar. 

 

Skólaíþróttir 9. bekkur 

Markmið: Að nemandinn: 

 efli líkamlegan þroska, heilbrigði og þrek, 

 efli líkamsvitund og hæfileika til tjáningar og sköpunar, 

 skilji mikilvægi reglubundinnar líkamsræktar, 

 öðlist aukinn félags-, tilfinninga- og siðgæðisþroska, 

 fræðist um íþróttir, líkamsrækt og heilsuvernd, 

 þroski hreyfieiginleika og hreyfifærni og bæti færni í íþróttum, 

 geti gert æfingar sem reyna á loftháð og loftfirrt þol, 

 geti skilið mikilvægi virðingar og góðrar framkomu til að efla liðsandann. 

Námsþættir: Leikir, liðleikaæfingar, áhaldahringþjálfun, stöðvaþjálfun, fimleikar, frjálsíþróttir, 

hreyfitjáning, leikræn tjáning, knattæfingar, æfingar með ýmsa smáhluti, knattleikir, kynning á ýmsum 

íþróttagreinum, heilsuvernd o.fl.  

Kennsluhættir: 80 mín. á viku. Fjölbreyttar kennsluaðferðir þannig að allir fái eitthvað við sitt hæfi og 

þannig komið til móts við getu og þroska hvers og eins nemanda.  

Útikennsla að hausti og vori.  

Námsgögn: Góðir íþróttaskór, almennur íþrótta- og hlífðarfatnaður, handklæði. Notast við áhöld sem 

til eru við kennslu.  



69 
 

Námsmat: Námsmatið grundvallast á símati sem tekur mið af ástundun, hegðun og virkni. Könnun sem 

tekur mið af líkamlegri færni nemenda. Umsagnir eru gerðar við lok hverrar annar. Nemendur fá 

lokaeinkunn að vori sem samanstendur af vetrareinkunn 60% (hegðun og ástundun) og prófseinkunn 

40% (stöðluð próf til að meta líkamshreysti). Nemendur þurfa að standast eftirfarandi þætti í 

líkamshreysti: 

 12m Coopers test  

o strákar 2000m  

o stelpur 1800m 

 Langstökk án atrennu 

o strákar 2m 

o stelpur 1,80m 

 Kistuhlaup 30x á 30 sek 

 Handstöðuvelta/kollhnís, handahlaup og afturábakkollhnís í réttstöðu 

 Uppgjöf í blaki 

 Gabbhreyfingar í knattspyrnu. 

 

Skólasund 9. bekkur 

 

Markmið: Að nemendur: 

 fái markvissa sundkennslu og verði færir um að bjarga sjálfum sér og öðrum 

 geti synt sundaðferðirnar viðstöðulaust 

 geti troðið marvaða  

 nemendur skilji mikilvægi reglubundinnar sundiðkunar og geti nýtt sér sund sem líkams- og 

heilsurækt þegar fram líða stundir 

 nemendur öðlist aukið sjálfstraust, viljastyrk og áræði 

 nemendur hafi gaman af og hlakki til að mæta í sund 

 geri sér grein fyrir mikilvægi öryggisreglna á sundstöðum 

 skilji mikilvægi hreinlætis í tengslum við sundiðkun 

 

Kennsluhættir: Einstaklingskennsla, hópinnlögn og samvinna nemenda. Bein kennsla, umræður, leikir, 

hreyfing, hópvinna og sjálfstæð vinna. Áhersla er lögð á auka upphitun með stigvaxandi álagi til að auka 

þol. Notaðir eru stuttir sprettir með góðri hvíld með mismunandi sundaðferðum ásamt ýmsum 

æfingum til að nemendur þjálfist í sem flestum sundaðferðum. 

Námsmat: Námsmat fer fram að vori og fá nemendur matsblað með vitnisburði. Gefin er einkunn sem 

samanstendur af vetrareinkunn 50% (ástundun og vinnusemi) og prófeinkunn 50% (sundgeta). 

Nemendur þurfa að standast eftirtalda þætti til að þeir hafi lokið 9. sundstigi: 

 500m þolsund. Nemandi notar að lágmarki 3 sundaðferðir. Ekki skal synda hverja aðferð 

skemur en 75m. 

 Sund í fötum: Stunga af bakka, 50m fatasund þar af 8-10m kafsund. Troða marvaða og 

afklæðast á sundi. Synt til baka sömu vegalengd. 

 25m flugsund. 

 Synt innan tímamarka. Nemendur velja tvær aðferðir af þremur: 

o 100m bringusund á tíma: 

 Lágmark drengir: 2:15.00 mín 
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 Lágmark stúlkur: 2:20.00 mín 

o 50m skriðsund á tíma: 

 Lágmark drengir: 60,0 sek 

 Lágmark stúlkur: 62,0 sek 

o 25m baksund á tíma: 

 Lágmark drengir: 32,0 sek 

 Lágmark stúlkur: 34,0 sek 

 

Bekkjarnámskrá 10. bekkjar 

Íslenska 10. bekkur 

Meginmarkmið: 

Móðurmálið gegnir veigamiklu hlutverki í allri menntun, lífi og starfi hvers einstaklings. Tungumál er 

lykill nemanda að þekkingu og helsta tæki þeirra til að láta í ljós skilning, tilfinningar og skoðanir. Gott 

vald á móðurmálinu er ein helsta forsenda þess að nemendur geti lært. 

 

Talað mál hlustun og áhorf 

Markmið 

Að nemandi geti: 

 nýtt aðferðir sem hann hefur lært til að taka virkan þátt í samvinnu, samræðum og rökræðum, 

tjáð skoðanir sínar með ýmsum hætti, rökstutt þær og valið þeim miðil sem hentar 

 nýtt sér fjölmiðla, svo sem útvarp, sjónvarp, kvikmyndir og rafrænt efni, og tekið afstöðu til 

þess sem þar er birt 

Lestur og bókmenntir 

Markmið 

Að nemandi geti: 

 greint og skilið aðalatrið og aukaatriði í margs konar texta og glöggvað sig á tengslum 

efnisatriða 

 gert sér grein fyrir eðli og einkennum margvíslegra textategunda og gert öðrum grein fyrir því 

 lesið túlkað, metið og fjallað um fjölbreyttar íslenskar og erlendar bókmenntir og gert sér grein 

fyrir gildi bókmennta 

 unnið með myndmál, algengustu tákn og stílbrögð í bókmenntafræði 

 leitað og aflað sér heimilda úr ýmsum gagnabrunnum og lagt mat á gildi og trúverðugleika 

ritaðs máls, svo sem fjölmiðla- og margmiðlunarefnis, og tekið gagnrýna afstöðu til þess 

 unnið úr tölulegum og myndrænum upplýsingum, túlkað þær, tengt saman efni sem sett er 

fram á ólíkan hátt og nýtt sér þær 

Ritun 

Markmið 

Að nemandi geti: 
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 skrifað skýrt og greinilega og beitt ritvinnslu af öryggi, notað orðabækur og önnur hjálpargögn, 

gengið frá texta, vísað til heimilda og skráð þær 

 tjáð hugmyndir sínar og skoðanir og fært rök fyrir þeim í rituðu máli 

 samið texta frá eigin brjósti og beitt ríkulegu tungutaki í skapandi ritun 

 skrifað rafrænan texta og tengt texta, mynd og hljóð eftir því sem við á, í samræmi við efnistök 

Málfræði 

Markmið 

Að nemandi geti: 

 beitt helstu málfræðihugtökum í umræðu um notkun málsins og þróun þess 

 valið orð og ritun í samræmi við málsnið 

 gert sér grein fyrir mikilvægi þess að rækta orðaforðann og nýtt sér reglur um orðmyndun og 

einingar orða við ritun 

 gert sér grein fyrir mismunandi málnotkun og málsniði eftir efni og tilefni 

 átti sig á staðbundnum, starfstengdum og aldurstengdum tilbrigðum í orðaforða og málnotkun 

og þekki til helstu framburðarmállýskna 

 gert sér grein fyrir mikilvægi góðrar færni í máli, ábyrgð sinni við að bæta mál sitt og geti nýtt 

þekkingu sína á íslenskri málfræði við nám í erlendum tungumálum 

Kennsluhættir: Innlögn frá töflu, einstaklingskennsla, hópvinna, sjálfstæð vinna og umræður.  Mikil 

áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð og á ábyrgð nemenda á eigin námi með leiðsögn kennara. 

Námsmat: Námsmat byggir á símati hvora önn fyrir sig. Í lok hverrar annar er gefin einkunn sem byggir 

á prófum annars vegar og verkefnaskilum og virkni hins vegar. Tvisvar sinnum á skólaárinu fer fram 

leiðsagnarmat í mentor. 

Lokaeinkunn í 10. bekk samanstendur af eftirfarandi: 

1. önn: 50% 

2. önn: 50% 

 

Stærðfræði 10. bekkur 

Stærðfræðin er mikilvægur hluti menningarinnar. Verkefni hennar eru að finna, skapa, tjá og útskýra 

hvers kyns regluleika, lögmál og kerfi. En slíkt er manninum nauðsynlegt til að skapa merkingu og skilja 

náttúru og samfélag. Hæfni í stærðfræði er forsenda læsis og sköpunar á sviðum tækni, fræða og 

verkmenningar. Auk þess styður hún fólk til að taka ígrundaðar ákvarðanir í daglegu lífi, sem hafa áhrif 

á heilbrigði og velferð og að taka virkan þátt í lýðræðissamfélagi, í stöðugri þróun. 

Markmið:  Að nemandi geti: 

 sett upp og túlkað líkön með reikningi, teikningum, myndritum, jöfnum og föllum 

 rökstutt fullyrðingar og metið röksemdir sem aðrir setja fram 

 unnið með einfaldar sannanir 

 tjáð sig af nákvæmni við túlkun á stærðfræðilegu efni 

 valið og notað margvísleg verkfæri og gert sér grein fyrir takmörkun þeirra 

 tekist á við verkefni úr umhverfinu eða samfélaginu og metið þær og fundið lausnir 
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 lesið stærðfræðitexta, skilið hann og tekið afstöðu til upplýsinga sem þar eru settar fram 

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

 notað almenn brot, tugabrot og prósentur við útreikninga á daglegum viðfangsefnum 

 nýtt sér samhengi og tengsl reiknisaðgerðanna við útreikninga og mat á þeim 

 leyst jöfnur og einfaldar ójöfnur 

 leyst saman jöfnur með fleiri en einni óþekktri stærð 

 ákvarðað lausnir á jöfnum og jöfnuhneppum með myndritum 

 útskýrt setningu Pýþagórasar og reglu um hornasummu í marghyrningi 

 gert rannsóknir á rétthyrndum þríhyrningum og reiknað hliðarlengdir og horn 

 mælt ummál, flöt og rými og reiknað stærð þeirra og útskýrt hvað felst í mælihugtakinu 

 túlkað jöfnur í hnitakerfi og notað teikningar í hnitakerfi til að leysa þær 

 framkvæmt tilraunir þar sem líkur og tilviljun koma við sögu og túlkað niðurstöðurnar. 

Námsgögn:  Átta tíu 5 og Átta tíu 6, ásamt efni frá kennara. 

Kennsluhættir:  Innlagnir og einstaklingshjálp.  Hópvinna eftir þörfum. 

Námsmat:  Kaflapróf í skóla ( 80% ), heimapróf ( 10% ) og heimadæmi ( 10% ) með reglulegu millibili 

allan veturinn. Frammistaða í kennslustundum metin. 

 

Náttúrufræði 10. bekkur 

 

Í náttúrugreinum eru tveir flokkar hæfniviðmiða sem tengjast og fléttast saman í eina heild. Þetta eru 

annars vegar hæfniviðmið um verklag og hins vegar hæfniviðmið úr völdum viðfangsefnum.  

 

Verklag 

Markmið 

Að nemandi geti: 

 tekið rökstudda afstöðu til málefna og komið með tillögur um hvernig megi bregðast við 

breytingum en um leið tekið mið af því að í framtíðinni er margt óvisst og flókið 

 dregið upp mynd af því hverngi menntun, þjálfun, starfsval og áætlanir um eigið líf tengjast 

breytingum á umhverfi og tækni 

 beitt algengustu hugtökum og heitum í náttúrugreinum unglingastigs 

 skýrt með dæmum hvernig náttúruvísindi, tækni, menning, heimsmynd mannsins og náttúra 

hafa áhrif hvert á annað 

 beitt vísindalegum vinnubrögðum, s.s. tilraunum og athugunum á gagnrýninn hátt, við öflun 

upplýsinga innan náttúruvísinda 

 gefið skýringar á og rökrætt valið efni úr athugunum og heimildum 

 tekið þátt í að skoða og skilgreina stöðu umhverfismála á heimsvísu og rætt um markmið til 

umbóta 

Viðfangsefni 

Að búa á jörðinni 

Markmið 

Að nemandi geti: 

 útskýrt breytingar á landsnotkun og tengsl þeirra við jarðvegseyðingu og orkuframleiðslu 

 gert grein fyrir stöðu jarðar í himingeimnum og áhrifum hennar á líf á jörðu 

Lífsskilyrði manna 
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Markmið 

Að nemandi geti: 

 útskýrt hvað einkennir lífsskilyrði manna og hvað felst í því að taka ábyrgð á eigin lífi 

 rökrætt umhverfismál frá ólíkum sjónarhornum, er tengjast vatni, vatnsnotkun og sjó 

 lýst hringrás efna og flæði orku í náttúrunni, útskýrt ljóstillífun og bruna og gildi þeirra 

Heilbrigði umhverfisins 

Markmið 

Að nemandi geti: 

 gert grein fyrir verndun og nýtingu náttúruauðlinda í tengslum við sjálfbæra þróun 

 rætt á gagnrýninn hátt framleiðslu, flutning og förgun efna 

Samspil vísinda, tækni og þróunar í samfélaginu 

Markmið 

Að nemandi geti: 

 skýrt tengsl mannfjöldaþróunar við framleiðslu og dreifingu matvæla og þátt líftækninnar í 

þeim tengslum 

Kennsluhættir: Innlögn frá töflu, einstaklingskennsla, hópvinna, sjálfstæð vinna og umræður. Verkleg 

vinna, tilraunir og athuganir.  Mikil áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð og á ábyrgð nemenda á eigin 

námi með leiðsögn kennara. 

Námsmat: Námsmat byggir á símati hvora önn fyrir sig. Í lok hverrar annar er gefin einkunn sem byggir 

á prófum annars vegar og verkefnaskilum og virkni hins vegar. Tvisvar sinnum á skólaárinu fer fram 

leiðsagnarmat í mentor. 

 

Samfélagsfræði 10.bekkur 

Markmið: Að nemandinn geti: 

 Skilið íslenskt samfélag 

 Skilið hugtök sem notuð eru í daglegu lífi 

 Lært um mismunandi fjölskyldugerðir, kynhlutverks og um ást og vináttu 

 Lært um réttindi sín og skyldur 

 Skilið hvernig íslenskt þjóðfélag er upp byggt  

 Aukið þekkingu sína  á Íslandi og alheimssamfélaginu. 

Kennsluhættir: Umræða og verkefni. Einstaklings- og hópavinna. 

Námsmat:  Verkefnavinna, próf, virkni og þátttaka í tímum 

 

Enska 10. bekkur 

Fyrir Íslendinga gegnir enskan lykilhlutverki í alþjóðlegum samskiptum t.d. tölvusamskiptum og 

ferðalögum en þessi atriði kalla á staðgóða enskukunnáttu. Mikilvægt er að nemendur temji sér að 

nota ensku í rituðu og töluðu máli og að þeir geti notað hana í almennum samskiptum við hinar ýmsu 

þjóðir. Þá veitir enskukunnáttan okkur innsýn í fjölbreyttan menningarheim sem nær út fyrir Bretland 

og Bandaríkin. 
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Markmið: Að nemandi geti: 

 skilið ensku af helstu málsvæðum enskrar tungu um efni sem hann þekkir, þegar talað er skýrt 

 skilið almennar upplýsingar og fyrirmæli, bæði aðalatriði og nákvæmar upplýsingar 

 fylgst með umfjöllun í fjölmiðlum og geti fylgt eftir í samræðum 

 gert sér grein fyrir mismunandi málsniði. 

 lesið sér til gagns, fróðleiks og ánægju fræðsluefni, smásögur, ljóð og skáldsögur í fullri lengd 

 dregið ályktanir, lesið á milli línanna, giskað á orð út frá samhengi og áttað sig á uppbyggingu 

texta. 

 sýnt fram á að vera samræðuhæfur um kunnugleg málefni og beitt nokkuð réttu máli með 

eðlilegum framburði, áherslum og hrynjanda. 

 notað algeng föst orðasambönd úr daglegu máli og beitt viðeigandi kurteisis- og 

samskiptavenjum, hikorðum og ólíkum aðferðum til að gera sig skiljanlegan og skilja aðra. 

 tjáð sig áheyrilega um málefni sem hann þekkir. 

 beitt tungumálinu af nokkurri nákvæmni hvað varðar reglur um málnotkun, framburð, 

áherslur, hrynjandi og orðaval. 

 skrifað lipran samfelldan texta á hnökralitlu máli um efni sem hann hefur þekkingu á. 

 sýnt fram á góð tök á orðaforða og meginreglum málnotkunar. 

 fylgt hefðum varðandi uppbyggingu og samhengi texta og notað tengiorð við hæfi. 

 sýnt fram á að hann þekki vel til mannlífs og menningar á viðkomandi málsvæði og geri sér vel 

grein fyrir hvað er líkt eða ólíkt hans eigin aðstæðum. 

Kennsluaðferðir: Sjálfstæð vinna nemenda, lestur bókmennta og fræðsluefnis, einstaklingsvinna og 

þátttaka í para- og hópvinnu. Áhersla er lögð á virka umræðu á ensku í kennslustundum. Viðhafa skal 

lýðræðisleg vinnubrögð í samvinnu við skólasystkini og kennara. Bein kennsla kennara, töfluinnlagnir 

og spegluð kennsla. Fjölbreytt verkefnavinna, ritun, leikir og sköpun. Gerð er krafa um að nemendur 

beri að hluta til sjálfir ábyrgð á að skipuleggja nám sitt, setji sér markmið og fylgist með námsframvindu. 

Námsgögn: Kennslubækur, hlustunarefni, myndefni, námsleikir, gagnvirkar æfingar og efni á 

veraldarvef, fræðsluefni, verkefni, léttlestrarbækur og fleira. 

Námsmat: Námsmat byggir á símati hvora önn fyrir sig. Í lok hverrar annar er gefin einkunn sem byggir 

á prófum annars vegar (50%) og verkefnaskilum og virkni hins vegar (50%). Tvisvar sinnum á skólaárinu 

fer fram leiðsagnarmat í mentor. 

 

Danska 10. bekkur 

 

Markmið: Að nemandi: 

Hlustun: 

 geti skilið fyrirhafnarlaust venjuleg fyrirmæli og leiðbeiningar í daglegu lífi 

 geti skilið aðalatriði í töluðu máli þegar fjallað er um málefni úr daglegu lífi hans og 

viðfangsefnum sem unnið er með í öðrum þáttum málanámsins 

 geti fylgt atburðarás í frásögnum (3-5 mínútur) sem tengjast orðaforða efnisflokka sem unnið 

er með 
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 skilji smáatriði í samtölum tveggja manna, tilkynningum og frásögnum með orðaforða 

efnisflokka sem unnið er með. 

Lestur: 

 geti beitt yfirlitslestri, þ.e. skilið texta með því að lesa hann hratt yfir 

 geti skilið megininntak lengri texta, t.d. blaðagreina, smásagna eða skáldsagna, og haldið þræði 

án þess að skilja hvert einasta orð 

 geti beitt nákvæmnislestri um efni tengt málaflokkum sem unnið er með í stuttum textum þar 

sem nauðsynlegt er að skilja hvert orð 

 hafi lesið minnst tvær hraðlestrarbækur sem hæfa getu hans og eru um 100 síður hvor. 

Talað mál: 

 hafi réttan framburð á e, geti spreytt sig á framburði á a og e 

 geti beðið um leyfi eða aðstoð, boðið fram aðstoð sína, 

 geti leiðrétt sig og afsakað sig 

 geti rætt um ákveðin efni, sem fjallað hefur verið um, á dönsku 

 geti hafið og endað samtal 

 geti notað grunnorðaforða úr efnisflokkum, sem unnið hefur verið með, á eigin forsendum í 

nýju samhengi. 

Ritun: 

 geti skrifað nokkrar einfaldar textagerðir, t.d. persónuleg sendibréf, tölvupóst, skilaboð o.s.frv. 

 geti skrifað lengri samfelldan texta um efni, sem tengjast daglegu lífi, (u.þ.b. 150-200 orð) með 

nokkuð réttri stafsetningu 

 geti tjáð sig um nokkuð sérhæft efni í tengslum við þemu eða annað sem unnið hefur verið 

með 

 geti skrifað einfaldar aukasetningar 

 geti tjáð skoðanir sínar og hugsanir á skiljanlegu rituðu máli 

 hafi lært að skrifa texta með góðu samhengi 

 geti notað tölvur til ritvinnslu. 

Kennsluhættir: innlögn frá töflu, einstaklingskennsla, hópvinna, sjálfstæð vinna, áhorf og umræður. 

Unnin er í 4ra vikna verkefnavinnu í vinnubókum, tilbúnum verkefnum frá kennara sum þeirra unnin í 

tölvu. Leikir og leikþættir. 

Námsmat:  Kaflapróf, munnlegt próf og  verkefnabók metin. 

 

Lífsleikni 10. bekkur 

 

Lífsleikni samþættist við aðrar námsgreinar. 

Markmið: Að nemandinn geti: 

 styrkst í að vernda persónuleg og tilfinningaleg mörk sín gegn óæskilegu áreiti og misbeitingu. 

 öðlast færni í ópersónulegum samskiptum. 

 þekkt þær líkamlegu-, félagslegu- og tilfinningalegu breytingar sem verða í lífi þeirra á 

unglingsárunum. 
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 skilið hvað átt er við með hugtakinu lífstíll og átti sig á gildum jákvæðs og heilbrigðs lífstíls 

 þekkt tilfinningar sínar og geti skilið þær, bæði persónulega og í samfélagi við aðra 

 lært að vega og meta langanir sínar og væntingar á raunhæfan hátt til að geta sett sér 

persónuleg markmið 

 flutt erindi og tjáð skoðanir sínar fyrir framan aðra og rökkstutt þær 

 þekkt útlit og hættur ávana- og fíkniefna 

 fjallað um ábyrgt kynlíf, getnaðarvarnir, kynsjúkdóma og ótímabærar þunganir 

 fjallað um fjármálalæsi (tekjur og gjöld, rekstur og nauðsynjar) og umferðaröryggi 

 skilið hvað átt er við með gagnrýnni hugsun og hvernig bregðast skuli við fordómum 

Kennsluhættir: Umræður, margvísleg verkefnavinna, bæði einstaklings-og hópavinna. 

Námsmat: Verkefnaskil og frammistaða í tímum metin. 

 

Skólaíþróttir 10. bekkur 

Markmið: Að nemandinn: 

 efli líkamlegan þroska, heilbrigði og þrek, 

 efli líkamsvitund og hæfileika til tjáningar og sköpunar, 

 skilji mikilvægi reglubundinnar líkamsræktar, 

 öðlist aukinn félags-, tilfinninga- og siðgæðisþroska, 

 fræðist um íþróttir, líkamsrækt og heilsuvernd, 

 þroski hreyfieiginleika og hreyfifærni og bæti færni í íþróttum, 

 geti gert æfingar sem reyna á loftháð og loftfirrt þol, 

 geti skilið mikilvægi virðingar og góðrar framkomu til að efla liðsandann. 

Námsþættir: Leikir, liðleikaæfingar, áhaldahringþjálfun, stöðvaþjálfun, fimleikar, frjálsíþróttir, 

hreyfitjáning, leikræn tjáning, knattæfingar, æfingar með ýmsa smáhluti, knattleikir, kynning á ýmsum 

íþróttagreinum, heilsuvernd o.fl.  

Kennsluhættir: 80 mín. á viku. Stefnt er að því að hafa fjölbreyttar kennsluaðferðir s.s. einstaklings-, 

tvímennings- eða hópaæfingar.  þannig að allir fái eitthvað við sitt hæfi og þannig komið til móts við 

getu og þroska hvers og eins nemanda. Æfingar og leikir í formi stöðva-, áfanga- og hringþjálfunar.  

Útikennsla að hausti og vori.  

Námsmat: Námsmatið grundvallast á símati sem tekur mið af ástundun, hegðun og virkni. Könnun sem 

tekur mið af líkamlegri færni nemenda. Umsagnir eru gerðar við lok hverrar annar. Nemendur fá 

lokaeinkunn að vori sem samanstendur af vetrareinkunn 60% (hegðun og ástundun) og prófseinkunn 

40% (stöðluð próf til að meta líkamshreysti). Nemendur þurfa að standast eftirfarandi þætti í 

líkamshreysti: 

 12m Coopers test  

o strákar 2200m  

o stelpur 2000m 

 Heljarstökk eða kollhnís á upphækkun af trampólíni 

 Kraftur, uppstökk án atrennu 

 Liðleiki, teygja fram á kassa 

 Boltakast 80 gr, bolta kastað, kraftur 
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 Körfubolti, 5 skot á 5 stöðum við teig 

 Blak, spil með 3 sendingum  

 

Skólasund 10. bekkur 

 

Markmið: Að nemendur: 

 fái markvissa sundkennslu og verði færir um að bjarga sjálfum sér og öðrum 

 geti synt sundaðferðirnar viðstöðulaust 

 geti troðið marvaða  

 framkvæmt og útskýrt helstu atriði skyndihjálpar, endurlífgunar og björgunar úr vatni 

 nemendur skilji mikilvægi reglubundinnar sundiðkunar og geti nýtt sér sund sem líkams- og 

heilsurækt þegar fram líða stundir 

 geri sér grein fyrir mikilvægi öryggisreglna á sundstöðum 

 skilji mikilvægi hreinlætis í tengslum við sundiðkun 

 öðlist aukið sjálfstraust, viljastyrk og áræði 

 hafi gaman af og hlakki til að mæta í sund 

 ljúki 10. sundstigi 

 

Kennsluhættir: Einstaklingskennsla, hópinnlögn og samvinna nemenda. Bein kennsla, umræður, leikir, 

hreyfing, hópvinna og sjálfstæð vinna. Áhersla er lögð á auka upphitun með stigvaxandi álagi til að auka 

þol. Notaðir eru stuttir sprettir með góðri hvíld með mismunandi sundaðferðum ásamt ýmsum 

æfingum til að nemendur þjálfist í sem flestum sundaðferðum. 

 

Námsmat: Námsmat fer fram að vori. Gefin er einkunn sem samanstendur af vetrareinkunn 50% 

(ástundun og vinnusemi) og prófeinkunn 50% (sundgeta). Nemendur þurfa að standast eftirtalda þætti 

til að þeir hafi lokið 10. sundstigi: 

 Bringusund í 20 mínútur (viðstöðulaust) Lágmarksvegalengd 600m 

 50m bringusund, stílsund  

 Troða marvaða í 30sek. og björgun jafningja 25metra  

 Tímataka, nemendur velji 2 aðferðir af 4:  

o 100m bringusund  d: 2.18 mín  st: 2.23 mín 

o 50m skriðsund  d: 56 sek  st: 59 sek  

o 50m baksund  d: 67 sek st: 70 sek  

o 25m flugsund  d: 31 sek  st: 33 sek 

 12m kafsund 

 Leysitök 

 Lífgunaraðferð  

Áhersluatriði sem gilda ekki til prófs: 

 Flugsund með og án hjálpartækja 

 Skriðsund og baksund með snúningum 

 Þjálfun að eigin vali í einni eða tveimur tæknigreinum   

 

Tímalágmörk 
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Piltar 

 

 

Stúlkur 

 
 


