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1. Árganganámskrá leik- og grunnskólastigs 

Í þessum hluta skólanámskrár/starfsáætlunar Árskógarskóla er árganganámskrá þar sem fjallað er 

um skipulag skólastarfsins, einstakar námsgreinar markmið, leiðir í leik, námi og kennslu, 

kennslugögn og náms- og þroskamat. Skólanámskráin byggir á leik- og grunnskólalögum og 

aðalnámskrám leik- og grunnskóla. Árganganámskrá er unnin af kennurum og er ætlað að vera 

leiðarljós og leiðbeining fyrir kennara, nemendur og foreldra um námsfyrirkomulag í viðkomandi 

árgangi/námshóp. Hún á að gefa sem gleggsta mynd af því starfi sem framundan er hverju sinni. 

Markmið sem sett eru fram í árganganámskrá eru ætluð til viðmiðunar enda er allt nám og leikur 

einstaklingsmiðað og þannig að hver og einn nemandi nær sínum markmiðum eins og aldur hans, 

þroski og geta gefa tækifæri til.  

 

1.1 Leikskólastig, Kötlukot 
Í árganganámskrá eru viðmið um markmið fyrir hvern aldurshóp á leikskólastigi þar sem fjallað er 

um leikinn og áhersluna á að börn læri í gegnum leikinn en í framhaldinu eru markmið, leiðir og 

mat innan hvers námssviðs fyrir hvern aldurshóp fyrir sig.  

Í aðalnámskrá segir: 

 

Þegar fylgst er með þroska, námi og velferð barna er lögð áhersla á: 

✓ alhliða þroska 

✓ sjálfstæði 

✓ áhugasvið 

✓ þátttöku í leik úti og inni 

✓ félagsfærni og samkennd 

✓ frumkvæði og sköpunarkraft 

✓ tjáningu og samskipti 

 

Hver leikskóli á að þróa fjölbreyttar aðferðir við að safna, skrá, skipuleggja og greina upplýsingar 

um þroska barna, nám, vellíðan og færni og móta sérstakt vinnulag þar um. Fjalla þarf um 

vinnulagið í skólanámskrá, hafa það aðgengilegt þeim sem málið varðar og tengja það innra mati 

leikskólans eftir því sem við á (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 32). 

 

1.1.1 Leikurinn 

Leikurinn er megin námsleið barns. Í gegnum leik þróar barnið með sér félagsleg tengsl við önnur 

börn, skapar eigin menningu, eflir sig í lýðræðislegum athöfnum, tjáir hugmyndir sínar, reynslu og 

tilfinningar. Það lærir að skilja hlutina frá sjónarhóli annarra og fær tækifæri til að setja fram eigin 

hugmyndir. Í leiknum tjáir barnið hugmyndir sínar og tilfinningar ,lærir hvert af öðru og lærir að 

skilja hlutina frá sjónarmiðum annarra og umhverfi sínu (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 27). 

Fyrri reynsla, upplifanir og þekking setur mark sitt á leik hvers barns (Valborg Sigurðardóttir, 1991, 

bls. 109). Í leiknum fær barn tækifæri til að nota tungumálið á fjölbreyttan hátt. Hreyfing, félagsleg 
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samskipti og tilfinningatengsl eru veigamiklir þættir í leik barnsins. Langanir barnsins til að læra, 

afla sér þekkingar og skapa eru allt þættir sem hægt er að virkja í gegnum leik (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011, bls. 27). Fjölbreytilegt leikumhverfi hefur áhrif á leikinn og styður við hann. Barn 

eru í eðli sínu virkt og það er hlutverk skólans að sjá til þess að það geti notið sín.  

 

Markmið 

• að efla alhliða þroska barnsins 

• að barnið læri í gegnum leik 

• að barnið upplifi leikgleði 

• að barnið tjái tilfinningar sínar í gegnum leik 

• að barnið þroski samskiptahæfni sína 

• að barnið læri að taka tillit og geti sett sig í spor annarra 

Leiðir 

• með efnivið og umhverfi sem örvar barnið til ímyndunar– og hlutverkjaleikja  

• með þátttöku kennara í leik á forsendum barnsins 

• með rúmum tíma til leikja 

 

Viðmið um markmið og/eða aldurstengda hæfni 

 

Við 3 ára aldur 

• Sýnir tilfinningar eins og reiði, gleði, umhyggju 

• Sýnir samkennd 

• Sýnir öryggi í hópi barna 

• Sýnir skilning á hvað er rétt og hvað rangt 

• Leikur samhliða leik 

• Leikur með ólík leikefni  

• Leikur sér þó fullorðnir séu ekki nálægt 

• Leitar til fullorðinna 

• Leitar eftir félagsskap annarra barna 

• Bregst við einföldum skilaboðum 

• Deilir leikföngum 

 

Við 5 ára aldur 

• Leikur sér í hlutverkaleik 

• Þróar leikinn 

• Tekur þátt í regluleikjum 

• Tjáir tilfinningar 

• Tjáir sig og hlustar á aðra 

• Sýnir sjálfstæða hugsun 

• Gerir brúðuleikrit 

• Gerir leikrit eftir sögu 
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• Býr til handrit og sýnir leikrit 

• Leysir úr deilum 

• Notar algengar kurteisisreglur 

• Sýnir frumkvæði 

• Meðtekur hópskilaboð 

• Situr kyrr án þess að truflast af utanaðkomandi áreiti 

• Unir í leik án þess að truflast af utanaðkomandi áreiti 

 

Námsmat 

• skráningar 

• umræður 

• sköpun barnsins 

• ljósmyndir 

• þroskalýsingar 

• foreldraviðtöl 

 

1.2. Námssvið leikskóla 
Leikskólastarf byggist á lögum um leikskóla þar sem lögð er áhersla á gildi leiksins. Við 

skipulagningu leikskólastarfs skal jafnframt taka mið af leiðarljósum leikskóla, grunnþáttum 

menntunar og námssviðum leikskóla. Í skólanámskrá þarf að lýsa þekkingu, leikni og siðferðilegu 

viðhorfi sem stefnt er að í skólastarfi. Leikskólar útfæra sjálfir í skólanámskrá hvernig þeir vinna 

með hæfniþætti í samræmi við aldur og þroska barna.  

 

Námssvið leikskólans eru: Læsi og samskipti, heilbrigði og vellíðan, sjálfbærni og vísindi, sköpun 

og menning. Námssvið leikskólans eiga að: 

✓ vera hluti af leik barna 

✓ vera samþætt daglegu starfi leikskóla 

✓ vera heildstæð og byggjast á reynslu barna 

✓ byggjast á áhuga barna og hugmyndum 

✓ taka mið af félags- og tilfinningalegum þáttum náms 

✓ vera skipulögð í samvinnu starfsfólks, foreldra og barna 

✓ hvetja til samvinnu og samstarfs 

✓ stuðla að sjálfstæði og frumkvæði 

✓ hvetja til ímyndunar og sköpunar  

✓ vekja forvitni og hvetja til rannsókna og kannana  

✓ vera ánægjuleg og stuðla að vellíðan barna 

✓ efla áhuga barna á námi og hvetja þau til að læra og auka þekkingu sína  

✓ leikni og hæfni 

✓ stuðla að sterkri sjálfsmynd og sjálfsþekkingu 

✓ stuðla að uppbyggilegum samskiptum, vináttu og gleði 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 
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1.2.1 Læsi og samskipti 

Hæfni í félagslegum samskiptum er undirstaða að velgengni einstaklinga í samfélaginu og er 

tungumál og tjáning þar mikilvægt tæki til boðskipta. Vygotsky taldi að félagsleg samskipti hefðu 

bein áhrif á þroska einstaklinga (Odom o.fl., 1992, bls. 20) og að lykillinn að auknum þroska lægi í 

tungumálinu sem notað væri (Bee og Boyd 2004, bls. 17). Hann sagði barnið læra af samskiptum 

sínum við önnur börn og því sé mikilvægt að orða hlutina og ræða þá (Vygotsky, 1978). Barn tjáir 

sig með ýmsum aðferðum s.s. með hljóði, snertingu, tónlist, látbragði, dans, leikrænni tjáningu, 

myndmáli og tungumáli (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 29). Sameiginlegt tungumál eflir 

samkennd og er mikilvægur þáttur í menningu þjóða. Með læsi öðlast barn hæfni, þekkingu og 

leikni, til að lesa í umhverfi sitt og getað tjáð sig á fjölbreyttan hátt (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, 

bls. 29).  

 

Markmið  

• að efla málþroska og hugtakaskilning barnsins 

• að barnið geti tjáð hugsanir og tilfinningar með mismunandi hætti  

• að barnið geti tekið þátt í samræðum og rökrætt 

• að barnið geti hlustað og skilið talað mál 

• að barnið öðlist grunn skilning á ritmáli og að tákn hafi merkingu 

• að efla áhuga barnsins á bókum og sögum 

• að barnið eigi jákvæð og uppbyggileg samskipti í barnahópnum 

• að barnið noti ólíkar leiðir og tækni til að afla sér upplýsinga og setja fram hugmyndir sínar 

 

Leiðir 

• með umræðum 

• með bókalestri og frjálsum aðgangi að bókum 

• með heimsóknum á bókasafn 

• með söng, þulum og dansi 

• með orða- og hugtakaspilum 

• með leik 

• með opnum spurningum 

• með notkun tölvu 

• með aðgang að ólíkum efniviði 

 

Viðmið um markmið og/eða aldurstengda hæfni 

 

Við 3 ára aldur 

• hlusti á lestur þar sem lesinn er einfaldur texti út frá myndum 

• læri lög með fjölbreyttum einföldum textum þar sem stuðst er við hreyfingar og myndrænt 

efni 

• tjáir sig á einfaldan hátt með ólíkum efnivið (hljóðum, hreyfingu, myndum, ipad) 

• öðlist skilning á hugtökum (Bakvið, fyrir framan, fyrir aftan, uppi, niðri, ofaní, undir) 

• öðlist skilning á persónufornöfnum (Hann, hún, ég, þú) 
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• taki þátt í samræðum 

• fari eftir einstaklingsfyrirmælum 

• geti sagt aldur sinn 

• geti sett orð á athafnir, hluti og langanir 

• geti klappað samstöfur (klappa atkvæði í orðum) 

• búi til litla hópa af 1-4 án þess að telja (áður enn það lærir að telja á áreiðanlegan hátt) 

 

Við 5 ára aldur 

• geti hlustað á lestur þar sem er mikill texti og fáar eða engar myndir 

• geti sagt nöfn fjölskyldumeðlima, heimilisfang 

• geti tjáð óskir og langanir 

• geti deilt skoðunum sínum og hugmyndum 

• sé virkt í samræðum 

• sé búið að öðlast fjölbreyttan orðaforða 

• lærir fjölbreyttar vísur og þulur 

• öðlist færni í að ríma 

• geti notað rétta orðaröð  

• kunni flesta bók og tölustafi 

• geti lesið nokkur orð 

• geti skrifað orð án fyrirmyndar 

• geti komið fram fyrir framan hóp 

• fari eftir hópfyrirmælum 

• geti samið sögu 

• geti endursagt sögu 

• þekki nafn sitt á prenti 

• nýti ólíkar leiðir og margvíslega tækni til að nálgast upplýsingar og setja fram eigin 

hugmyndir 

• sé með hnökralausan réttan framburð 

• geti talið frá 1-9 og hefur skilninginn á bakvið 

• geti tengt tölustaf við talinn hlut 

• skilji að síðasta talan sem er talinn stendur fyrir heildarfjölda. 

• skilji að fjöldi breytist ekki þrátt fyrir að útlit hópsins breytist 

• geti talið upp í 20 (skilningur ekki á bakvið) 

• geti skrifað tölustafi 

• geti skrifað tölustafi til að tákna tölulegt ástand eða merkingu.  

• skilji tugatölur 

 

Námsmat 

• skráningar 

• umræður 

• sköpun barnsins 
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• þroskalýsingar 

• foreldraviðtöl 

• sjálfsmat barnsins í námsmatsmöppu 

• Hljóm 2 

 

1.2.2 Heilbrigði og vellíðan  

Heilbrigðir lífshættir, hollt mataræði, hvíld, hreinlæti og hreyfing eru þættir sem barn á að læra um í 

skóla. Hreyfing getur stuðlað að gleði og ánægju og í gegnum hana lærir barnið. Hreyfing er 

barninu eðlislæg og stuðlar að vellíðan þess. Hreyfing og vellíðan hefur áhrif á samskipti barna og 

hvernig þau umgangast umhverfi sitt. Jafnframt hefur hreyfing og vellíðan áhrif á hvernig barnið 

tekst á við daglegt líf og nýjar aðstæður (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 30). Kennarar þurfa að 

vera næmir á þarfir og tilfinningar barnsins og veita því umhyggju þ.e. að kunna að lesa í hegðun og 

tjáningu barnsins og bregðast við á réttan hátt (Aline-Wendy Dunlop, 2006).   

 

Markmið 

• efla alhliða hreyfiþroska barnsins 

• stuðla að andlegu og líkamlegu heilbrigði barnsins 

• stuðla að gleði, ánægju og vellíðan barnsins 

• að barnið temji sér hreinlæti 

• efla sjálfsmynd barnsins 

• efla þor barnsins 

• efla líkamsvitund barnsins og persónulega umhirðu 

• að barnið fái hvíld eftir þörfum hvers og eins og læri að slaka á 

 

Leiðir 

• að gefa barninu kost á verkefnum sem vekja áhuga  

• skapa tækifæri til hreyfingar 

• kenna barninu almennar hreinlætisvenjur 

• með umræðum 

• sýna barninu umhyggju og virða þarfir þess 

• hvert barn fái áskoranir við hæfi 

• með hollu mataræði 

• með frjálsum leik 

• með hvíldartíma í daglegu starfi eftir þörfum 

• með daglegri útiveru  

  

Viðmið um markmið og/eða aldurstengda hæfni 

 

Við 3 ára aldur 

• geti hreyft sig í nánasta umhverfi 

• fái hreyfingu í íþróttasal 

• geri tilraunir til að klæða sig (sokka, húfu, stígvél) 
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• klæði sig í skálmar, ermar, húfu, skó og ullasokka 

• noti skeið/gaffal við að matast 

• drekki úr glasi 

• hvíli sig eftir þörfum 

• venjist á klósett ferðir 

• geti þvegið hendur og þurrkað 

• sýni lágmarks snyrtimennsku við matarborðið (hættir að nota smekk) 

 

Við 5 ára aldur 

• klæði sig sjálft nema fær aðstoð við að renna, binda og setja utanyfir 

• klæði sig eftir veðri án leiðsagnar 

• gangi frá fötunum sínum 

• borði með hníf og gaffli 

• skammti sér mat 

• brytji matinn sinn 

• gangi frá leirtauinu sínu eftir matinn 

• smyrji brauðið sitt 

• helli í glas 

• aðstoði yngri börn við klæðnað, borðhald 

• fari í íþróttir hjá íþróttakennara 

• fari í sund með íþróttarkennara 

• vinni aldurssvarandi verkefni úr smiðjuhefti 

 

Námsmat 

• skráningar 

• umræður 

• ljósmyndir 

• þroskalýsingar 

• foreldraviðtöl 

 

1.2.3 Sjálfbærni og vísindi 

Allt frá fæðingu kannar barnið umhverfi sitt og reynir að skilja það. Barnið túlkar umhverfið á 

mismunandi hátt allt eftir þroska. Kennsla í sjálfbærni miðar að því að einstaklingur geti spurt 

spurninga og sé lýðræðislegur þátttakandi í sjálfbærnissamfélagi. Mikilvægt er að leggja áherslu á 

tengsl þeirra viðfangsefna sem unnið er með s.s. náttúru og samfélag, mismunandi náttúrufyrirbæri, 

vísindi og tækni. Hvetja þarf barnið til að spyrja spurninga og leita mismunandi lausna, jafnframt að 

ýta undir forvitni, ígrundun og vangaveltur barnsins. (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 14,30-31). 

Með umhverfismennt skynjar barnið að það sé hluti af náttúrunni, lærir á umhverfið sitt og að 

umgangast það af virðingu og skynsemi. Með því að nýta hráefni úr náttúrunni og flokkun á 

endurvinnanlegum efnivið lærir barnið að nýta verðmæti náttúrunnar í sátt við hana. 
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Markmið 

• að barnið læri að umgangast náttúruna og samfélagið af virðingu 

• að barnið læri að njóta náttúrunnar og kynnist fjölbreytileika hennar 

• að barnið læri á ýmsar hringrásir og fyrirbæri í náttúrunni 

• að barnið læri hvernig vistspor þess og samfélagsins geti stuðlað að sjálfbærri þróun 

• að barnið geti aflað gagna og flokkað  

• að barnið geti unnið úr og miðlað upplýsingum á gagnrýnin og skapandi hátt 

• að barnið læri að nýta efni úr náttúrunni 

• að barnið kynnist nærumhverfinu  

• að barnið læri að sjá tengsl orsök og afleiðingu 

 

Leiðir 

• með skoðunar- og vettvangsferðum  

• með útikennslu 

• með umræðum og fræðslu um umgengni um náttúruna, veðurfar, dýr og plöntur 

• með rannsóknum og tilraunum 

• með flokkun á sorpi 

• með notkun hráefnis úr náttúrunni t.d. í myndlist og í leik 

• með athugunum og umræðum um áhrif okkar á umhverfið 

• með þátttöku í Skóli á grænni grein  

 

Viðmið um markmið og/eða aldurstengda hæfni 

 

Um 3 ára aldur 

• kynnist nánasta umhverfi skólans t.d. með stuttum gönguferðum 

• læri að umgangast dýr og náttúruna af virðingu 

• þekki algengustu dýraheiti (húsdýr, einstaka fugla og einstaka skordýr) 

• vinni með liti á plöntum og gróðri 

• taki þátt í ræktun, vökva og uppskera  

• barn er aðstoðað við að henda rusli í réttar flokkunartunnur og sett eru heiti á flokkana 

• læri að matarafgangar fari í þar til gerðar fötur sem fara í sveitina og dýrin borði hann eða í 

græna tunnu sem síðan verður að mold 

 

 

Um 5 ára aldur 

• njóti umhverfisins við skólann og fari í lengri gönguferðir 

• þekki kennileiti nánasta umhverfis 

• þekki algeng heiti á plöntum og gróðri 

• þekki fuglaheiti fugla á þessu svæði 

• þekki hljóð fugla á svæðinu og helstu sérkenni 

• þekki helstu sérkenni húsdýra 
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• þekki helstu skordýr og sérkenni þeirra  

• það læri að virða umhverfið, hvernig á að ganga um gróðurinn 

• læri hvaðan pappírinn kemur 

• hafi tamið sér þá vinnu að fara sparlega með efnivið eins og pappír og taki þátt í markvissri 

vinnu við endurvinnslu t.d. pappírsgerð 

• viti í hvaða flokkunartunnu hver efniviður á að fara í. (pappír, plast, ál, almennt) 

 

Námsmat 

• skráningar 

• umræður 

• sköpun barnsins 

• ljósmyndir 

• þroskalýsingar 

• foreldraviðtöl 

• grænfána fundir 

 

1.2.4 Sköpun og menning 

Umhverfi og staðblær skólans mótast af menningu þeirra sem í skólanum dvelja. Barnamennning 

mótast af menningu og hefðum samfélagsins á hverjum tíma og er samofin námi og leik barna í 

skólanum. Sköpun í skólanum snýst um sköpunarferlið, það er gleðin, tjáningin og námið sem á sér 

stað þegar ímyndunaraflið fær að njóta sín (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 31). Með 

myndsköpun, tónlist og leiklist getur barnið tjáð tilfinningar sínar, reynslu og upplifun á listrænan 

hátt. Skapandi starf eflir sjálfstraust barnsins, sköpunarkraft og líkamsvitund. Leggja þarf áherslu á 

að hugmyndir barnsins fái að ráða og að það fái aðstoð við að vinna úr þeim eftir aldri og þroska. 

 

Markmið 

• að barnið kynnist samfélagi sínu og hefðum og læri að meta gildi menningararfsins 

• að barnið kynnist og læri að bera virðingu fyrir menningu annarra þjóða 

• að barnið fái tækifæri til að tjá upplifun sína í gegnum myndlist, tónlist, dans og með 

leikrænni tjáningu 

• að barnið finni til gleði og ánægju yfir eigin sköpunarkrafti 

• að efla sköpunarhæfni barnsins 

• að barnið kynnist fjölbreyttum efnivið 

• að efla næmni barnsins fyrir hrynjanda og hljóðum  

• að barnið kynnist bókmenntum, sögum, þulum og ævintýrum  

• að barnið verði meðvitaðra um eigin líkama og líkamstjáningu 

• að barnið verði öruggara að tjá sig fyrir framan aðra 

  

Leiðir 

• með umræðum, vettvangsferðum og heimsóknum 

• haldið er upp á helstu hátíðisdaga og hefðir 

• að upplýsa barnið um ólíka menningu með margvíslegum hætti 



 

 námsÁhugi-þRautseigja-Samvinna-leiKur-útiskÓli-Gleði-Umhyggja-viRðing 
 

13 

 

 

Árskógarskóli leik- og grunnskóli 
 

 

• að kenna barninu siðferðisvenjur samfélagsins 

• með vinnu með margvíslegum efnivið  

• með umhverfi og efnivið sem örvar skapandi hugsun og tjáningu 

• með opnum spurningum 

• með söng, dans og hreyfileikjum 

• með fjölbreyttu tónlistarvali og hljóðfærum 

• stundir með tónlistarkennara tónlistarskólans, kynning á hljóðfærum ofl 

 

Viðmið um markmið og/eða aldurstengda hæfni 

 

Um 3 ára aldur 

• teikni á blað 

• teikni hring 

• kynnist ólíkum efnivið/áferðum (leir, málningu, tússlitir) 

• púsli 20+ 

• vinni með litlar perlur 

• vinni með skæri 

• búi til byggingar og flóknari verk (10 kubbar+) 

• vinni aldurssvarandi verkefni úr smiðjuhefti  

 

Um 5 ára aldur 

• beiti skærum rétt 

• klippi eftir línu 

• sjái smáatriði á mynd 

• sýni smáatriði í verkum t.d. augu, nef, munn, fingur 

• vinni með form og mynstur með ólíkum hætti t.d. perl, teikningar, tölva. 

• sé komið með gott blýantsgrip (3 fingra grip) 

• skrifi nafnið sitt, stafi, orð 

• teikni form og hluti 

• læri litablöndun  

• sé sjálfstætt við efnisval í listsköpun 

• sé komið með færni og kunnátta í notkun á mismunandi efnivið 

• perli eftir mynstri (telja út) 

• vinni aldurssvarandi verkefni úr smiðjuhefti  

• fer í aðventuferð í desember 

• selji bollu í bollubúðinni á bolludaginn 

• fari í hringekju með 1 bekk 

 

Öll börn  

• fara í sveitaferð 

• taka þátt í Fiskideginum 
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• taka þátt í undirbúningi jólanna og þátttöku í litlujólum 

• taka þátt í undirbúningi páskanna 

• taka þátt í undirbúningi þorrans  

• fari í bollubúð og fái bollu á bolludaginn 

• slái köttinn úr tunnunni á öskudaginn 

• taka þátt í undirbúningi árshátíðar 

• fara í berjamó  

• fjósaferð 

• réttarferð 

• fara í fjöruferð 

• fara í danskennslu 

• taki þátt í þeim menningar- eða listviðburðum sem í boði eru í sveitafélaginu 

• taki þátt í samvinnu skólastiga 

• taki þátt í skólaþingi 

• taki þátt í skipulögðum söngstundum 

• eru virkir þátttakendur á gæðastundum 

• fari í heimsókn til Dalvíkur (t.d. aðra leikskóla, mötuneytið, kaffihús, bókasafn, ) 

 

Námsmat 

• skráningar 

• umræður 

• sköpun barnsins 

• ljósmyndir 

• þroskalýsingar 

• foreldraviðtöl 
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2.1 Grunnskólastig 
Árganganámskrá grunnskólastigs er unnin af kennurum í ágúst hvert ár og lýsir fyrirkomulagi 

hverrar námsgreinar og námssviðs. Eftirfarandi námskrá, sem inniheldur námsgreinar, magn 

vikustunda í hverri grein, námsefni, markmið og kennslutilhögun og fleira, er unnin út frá 

Aðalnámskrá grunnskóla og þeim viðmiðum og markmiðum sem þar koma fram. Það er svo 

skólans að útfæra frekar þætti aðalnámskrár eins og hentar hverju sinni eins og hvað varðar 

skiptingu kennslumagns eftir námsgreinum. Frekari útfærsla árganganámskrár eru kennsluáætlanir 

kennara þar sem kennsla og tímaáætlun hverrar námsgreinar er sett nánar niður fyrir skólaárið, 

mánuð í senn, hverja viku eða hvern dag og er vísað í þær í þessu skjali. Þær áætlanir eru vinnugögn 

kennara og ef óskað er nánari útskýringa á námi og kennslu eru kennarar skólans ávallt tilbúnir að 

fara yfir slíkt með foreldrum eða fræðsluyfirvöldum. 

 

2.1.1 Teymiskennsla 

Á 7. starfsári Árskógarskóla veturinn 2018-2019 er unnið með 1.-6. bekk (enginn nemandi í 7.b), 

alls 21 nemandi, eftir hugmyndafræði teymiskennslu. Það merkir að hópur starfsfólks heldur 

sameiginlega utanum nemendahópinn, skipuleggur saman, starfar saman og skiptir með sér verkum 

eins og hentar hverju sinni. Hver og einn nemandi hefur sinn umsjónarkennara en að námi hans og 

kennslu og félagslegum þroska koma aðrir starfsmenn líka. Í teymi grunnskólastigs er skólastjóri, 

umsjónarkennari, stuðningsfulltrúi, skólaliðar og stundakennarar. Stærstan hluta vikunnar mynda 

teymið skólastjóri, umsjónarkennari og stuðningsfulltrúi. 

 

Til glöggvunar á kostum teymiskennslu eru eftirfarandi þættir listaðir (með leyfi Naustaskóla á 

Akureyri): 

 

Kostir fyrir nemendur ef vel tekst til: 

✓  Meiri sveigjanleiki og fjölbreytni í verkefnum. 

✓ Hægt að hafa smærri hópa og mæta ólíkum þörfum nemenda. 

✓ Fleiri kennarar á svæðinu til að aðstoða nemendur. 

✓ Aðstæðum sem koma upp á er hægt að sinna strax, nemendur síður skildir eftir einir. 

✓  Félags- tilfinninga- og námsþarfir nemandans eru ræddar af kennurum sem allir þekkja 

nemandann. 

✓  Nemendur tengjast fleiri kennurum, hafa fleiri til að leita til með ráðleggingar og aðstoð. 

✓  Nemendur geta fylgst með góðum samskiptum milli kennaranna og upplifa jákvæða 

fyrirmynd í samskiptum fullorðinna. 

✓  Öryggið er fyrir hendi þótt einn kennara vanti. 

✓  Betra að fylgjast með samskiptum í skólastofunni. 

✓  Námsmat sanngjarnara þar sem fleiri koma að því - betur sjá augu en auga. 

✓ Fjölbreyttari félagahópur og getur leitt til meiri samheldni innan nemendahópsins. 

 

 

 

http://www.dalvikurbyggd.is/resources/Files/PDF/Adalnamskra-grunnskola.pdf
http://www.naustaskoli.is/page/teymiskennsla
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Kostir fyrir kennara: 

✓  Meira samstarf, skemmtilegra í vinnunni, minni einangrun. 

✓  Samvinna og stuðningur, ekki síst við erfið samskipti og agamál. 

✓  Kennarar fá mikinn stuðning hvor frá örðum við markmiðsgerð og val aðferða og leiða. 

✓  Kennarar geta nýtt mismunandi hæfileika sína eftir því sem við á. 

✓  Meiri líkur á fjölbreyttari vinnubrögðum og aðferðum. 

✓  Vinnuhagræðing / verkaskipting / álagið dreifist. 

✓  Hægt er að bregðast strax við aðstæðum sem koma upp. 

✓  Fjölbreyttari sýn á nemendur. 

✓  Námsmat samræmdara. 

✓  Kennarar læra af hvor öðrum. 

✓  Unnið eftir námsáætlun eins og hægt er þó einn kennara vanti. 

✓  Betra að fylgjast með samskiptum í skólastofunni. 

 

 

2.1.2 Samkennsla árganga og aldursblöndun 

Samkennsla árganga þýðir að tveimur eða fleiri árgöngum er kennt saman vegna fárra nemenda og 

þar af leiðandi er aldursblöndun í skólanum. Með aldursblöndun sköpum við nemendum aðstæður 

þar sem hver og einn fær tækifæri til að ná markmiðum á eigin forsendum en ekki samkvæmt 

aldurstengdum markmiðum eða námsefni.  

Í Árskógarskóla er lögð áhersla á fjölbreyttar kennsluaðferðir og nám í gegnum leik og að 

námsumhverfi, námsgögn og leikefni sé fjölbreytt til að mæta þörfum hvers og eins. Í skólanum er 

aldursblöndun á leikskólastigi og samkennsla árganga á grunnskólastigi þar sem nemendur fá 

námsefni við hæfi óháð aldri. Nemendur vinna og leika í stórum og litlum hópum, 

aldursblönduðum, þvert á skólastig eða hvað sem hentar hverju sinni undir leiðsögn 

umsjónarkennara, hópstjóra eða annars starfsfólks. Samkennsla á grunnskólastigi er ólík milli 

skólaára og fer eftir samsetningu og fjölda í hverjum árgangi. Í árganganámskrá hvers skólaárs er 

nánar útskýrt hvaða árgöngum er kennt saman í hverri námsgrein og hvernig samkennsla er útfærð 

með markmið aðalnámskrár í huga.  

 

2.1.3 Viðmiðunarstundaskrá 

Í Árskógarskóla er kennslumagni hvers námssviðs og námsgreinar stillt upp fyrir hvern bekk í 

viðmiðunarstundaskrá sem greinir frá hversu margar kennslustundir (hver kennslustund er 40 

mínútur) hver bekkur fær að jafnaði í hverri viku. Nemendur 1.-4. bekkjar fá 30 kennslustundir á 

viku en 5. -6. bekkur 35 kennslustundir samkvæmt aðalnámskrá. 

 

2.1.4 Hæfniviðmið og lykilhæfni 

Hæfniviðmið (markmið) grunnskólastigs eru sett fram samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla flokkuð 

niður eftir námsgreinum og má lesa á heimasíðu skólans hér: Hæfniviðmið. Í árganganámskránni er 

einnig vísað í hæfniviðmið hverrar námsgreinar. 

 

Lykilhæfni er sú hæfni sem snýr að nemandanum sjálfum og er ætlað að stuðla að alhliða þroska 

hans. Lykilhæfni tengist öllum námssviðum og er grundvöllur að námsárangri hvers og eins 

https://www.dalvikurbyggd.is/arskogarskoli/nam-kennsla/1-4-bekkur
https://www.dalvikurbyggd.is/arskogarskoli/nam-kennsla/haefnividmid-namsgreina
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nemanda eins og fjallað er um í kafla 5. Nemendur. Hún snýr að hæfni í tjáningu og miðlun, 

skapandi og gagnrýninni hugsun, sjálfstæði og samvinnu, nýtingu miðla og upplýsinga og ábyrgð 

og mat á eigin námi. Lykilhæfni er metin við lok 4. og 7. bekkjar í Árskógarskóla.  

 

2.1.5 Grunnþættir menntunar 

Leitast verður við að tengja grunnþætti Aðalnámskrár grunnskóla inn í viðfangsefni; sem dæmi má 

um slíka nálgun má nefna:  

Læsi tengist allri vinnu nemenda með texta. Ritun og lestur er órjúfanleg heild og því lögð áhersla á 

gott aðgengi bóka og að bóklestur sé hluti af daglegri iðju. Læsi á eigin líðan og tilfinningar annarra 

er auk þess mikilvæg forsenda góðra samskipta. 

Sjálfbærni tengist vinnu nemenda með margvísleg álitamál og ágreiningsefni, t.d með umræðum. 

Heilbrigði og velferð snýr að því að efla sjálfstraust nemenda, leggja áherslu á góð samskipti og 

skapa jákvætt námsumhverfi. 

Lýðræði og mannréttindi tengist samvinnu nemenda og að þeir læri að bera virðingu fyrir öðrum. 

Áhersla er lögð á að nemendur beri ábyrgð á eigin námi og efla gagnrýna hugsun þeirra. 

Jafnrétti tengist tækifærum allra nemenda til að þroskast á eigin forsendum og rækta hæfileika 

hvers og eins. 

Sköpun byggist á gagnrýnni hugsun og persónulegu námi. Áhersla er lögð á að nemendur fái 

tækifæri til að uppgötva, örva forvitni og áhuga og virkja ímyndunaraflið. 

 

2.1.6 Námsmat á grunnskólastigi 

Í skólanámskrá er gerð grein fyrir námsmati grunnskólastigs sem má lesa hér að neðan en einnig er 

nánar skýrt út í þessari námskrá hvernig námsmati er háttað í hverri námsgrein fyrir sig. 

 

• Tveggja anna kerfi er í skólanum sem þýðir að skólaárinu er skipt upp í tvö námstímabil. 

Haustönn og vorönn. Við lok hverrar annar fá nemendur umsögn/einkunn sem er unnið í 

Námfúsi og sent heim til upplýsinga. 

• Matsmöppur fyrir alla nemendur á grunnskólaaldri eru þunnar plastmöppur sem nemendur 

velja í verkefni innan ákveðins ramma. Mappan er hugsuð sem símat yfir veturinn til að 

skoða fyrri verkefni og meta árangur og framfarir. Mappan fer heim þrisvar sinnum yfir 

veturinn og ætlast til að foreldrar og barn fari saman yfir verkefnin. Mappan er svo notuð í 

viðtali foreldra og barns við umsjónarkennara. Í lok vetrar er safnað saman broti af 

verkefnum og sett í stóra ferilmöppu sem fylgir barninu alla skólagönguna í Árskógarskóla. 

• Frammistöðumat/sjálfsmat unnið í Námfúsi þar sem nemandi með stuðningi foreldra metur 

námið sitt og líðan. Kennarar vinna að sömu námslegu þáttum, framkomu og hegðun.  

• Lesferill læsis frá Menntamálastofnun til að meta lesfimi, lesskilning, ritun, orðaforða og 

málskilning allra nemenda á grunnskólastigi. Þrisvar að vetri. 

• Tölu- og talnaskilningsskimum. 

• Samræmd könnunarpróf í íslensku og stærðfræði eru lögð fyrir alla nemendur í 4. og 7. bekk 

grunnskóla að hausti og niðurstöður þeirra nýttar til þess að finna hverjum og einum stað 

samkvæmt markmiðum. Niðurstöður eru greindar af sérkennara/skólastjóra og kynntar 

kennurum fyrir hvern nemanda, sem svo staðsetur nemandann eða nemendahóp samkvæmt 

niðurstöðum eins og kostur er. 
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Árskógarskóli leik- og grunnskóli 
 

 

• Lokamat (vorpróf) og samantekt eftir veturinn með umsögnum og vitnisburði í Námfúsi. 

2.1.7 Matskvarði grunnskólastigs 

Með nýrri Aðalnámskrá er skólum gert að meta nemendur við lok grunnskóla samkvæmt stöðluðum 

matskvarða: Innan hvers námssviðs er sérstakur matskvarði skilgreindur í fjórum flokkum, A−D. 

Matskvarðann ber að nota við brautskráningu nemenda úr grunnskóla. Einnig má nota hann við 

lok 4. og 7. bekkjar og almennt í námsmati. Kvarðann má laga að þörfum skólans og aðstæðum 

hverju sinni. Árskógarskóli innleiddi kvarðann A, B, C, D og nýtti hann í námsmati fyrsta skipti 

vorið 2013. Skólaárið 2015-2016 innleiðir skólinn endurskoðaðan kvarða samkvæmt 

Aðalnámskránni og er hann í 6 þrepum, A, B+, B, C+, C, D. Að baki hverjum bókstaf eða þrepi er 

umsögn sem skýrir framvindu náms betur. Þeir nemendur sem eru með aðlagaða námsefni eru með 

stjörnumerkta einkunn eða umsögn. 

 

2.1.9 Starfsfólk 

Allt starfsfólk skólans kemur að einhverju leyti í vinnu sinni að nemendum á grunnskólastigi. 

Umsjónarkennarar bera ábyrgð á nemendum, þrír aðrir kennarar kenna hópnum eins og kemur fram 

að neðan, skólaliðar sinna og vinna með nemendum á ýmsan hátt sem og stuðningsfulltrúi og 

leikskólakennarar í þemavinnu og á öðrum uppbrotsdögum. 

 

 

2.2   1. bekkur 
 

2.2.1 Íslenska  

Kennari: Íris Hauksdóttir 

Vikustundir: 340 mínútur 

Markmið: Stefnt er að því að nemendur geti: 

 

Talað mál, hlustun og áhorf: 

• beitt skýrum og áheyrilegum framburði 

• tjáð sig með aðstoð leikrænnar tjáningar frammi fyrir hópi og staðið fyrir máli sínu 

• sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst ákveðnu fyrirbæri, endursagt efni sem hlustað hefur 

verið á eða lesið 

• hlustað og horft með athygli á upplestur, leikið efni, ljóð og söngva og greint frá upplifun 

sinni 

• átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi 

Lestur og bókmenntir: 

• beitt aðferðum við umskráningu hljóða og stafa þannig að lestur verður lipur og skýr 

• nýtt góðan orðaforða við að skilja texta og ráðið í merkingu orðs út frá samhengi 

• tengt þekkingu sína og reynslu við lesefni í því skyni að ná merkingu þess 

• valið sé lesefni eftir áhuga og þörf og lesið sögur, ljóð og fræðandi efni, sem hæfir 

lestrargetu, sér til ánægu og skilnings 

https://www.dalvikurbyggd.is/arskogarskoli/moya/employees/viewBranch/3
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• lesið úr táknmyndum og myndrænu efni, svo sem einföldum skýrningarmyndum, kortum og 

myndritum 

Ritun: 

• dregið rétt til stafs og skrifað skýrt og læsilega 

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

• beitt einföldum stafsetningarreglum og notað tiltæk hjálpargögn við hæfi 

• skrifað og leyft öðrum að njóta þess með upplestri höfundar eða lestri lesanda 

Málfræði: 

• beitt töluðu máli og rituðu af nokkru öryggi og ræður yfir orðaforða og málskilningi sem 

hæfir þroska 

• þekkt og fundið helstu einingar málsins svo sem bókstafi, hljóð, orð, samsett orð og 

málsgrein 

• raðað í stafrófsröð og gert sé grein fyrir notagildi þess við leit og skipulag 

• leikið sér með orð og merkingu þeirra svo sem með því að ríma og fara í orðaleiki 

 

Leiðir að markmiðum: 

Samkennsla árganga er í 1. til 4. bekk en 1. og 2. bekkur vinna að sameiginlegum verkefnum en 

leitast er við að koma til móts við nemendur með verkefni við hæfi. Megin áhersla er lögð á talað 

mál, læsi, lesskilning og ritun, þar sem við eflum orðaforða og færni nemenda á markvissan hátt. 

Áhersla á fjölbreytt námsefni, samþættingu við aðrar námsgreinar og virkni nemenda.  

Lögð er áhersla á að nemendur lesi í skólanum, bæði fyrir kennara og bekkjarfélaga. Nemendur fá 

þjálfun í tjáningu og hlustun í gegnum verkefni og leiki. Nemendur lesi upphátt 5x í viku fyrir 

foreldra/forráðamenn sína í lestrarbókum. Nemendur æfa málnotkun, lesskilning, stafsetningu og 

grunnatriði málfræðinnar. Kennsla er í formi innlagnar kennara og sjálfstæðrar vinnu nemenda.  

Nemendur vinna ýmist einir eða í hópi. Við kennsluna eru notaðar fjölbreyttar kennsluaðferðir.  

 

Námsefni:  

Lestrarbækur við hæfi hvers og eins, bækur af skólabókasafni, Lestrarlandið 1 og 2 lestrarbók og 

vinnubók, Skrift 1, Leikur að orðum 1, skriftaræfingar, verkefni frá kennara og aukaefni eftir 

þörfum.  

 

Námsmat:  

Nemendur safna verkefnum í námsmöppu allan veturinn sem fer heim þrisvar yfir önnina (október, 

ferbrúar og maí) ásamt frammistöðumati (febrúar og maí).   

Haustönn:  Stafa- og hljóðakönnun (september) Lesskimun (október), Stöðumat og sjálfsmat 

(desember) 

Vorönn: Lesfimi (janúar og maí), stöðumat og sjálfsmat (maí), Stafa og hljóðakönnun (maí) 

 

Heimanám:  
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Nemendur í 1. bekk fá lestrarbækur heim í sérstakri lestrarmöppu og lesa daglega í þeim í 15 

mínútur að lágmarki. Ásamt lestri fylgir lestrarmöppunni stílabók sem við köllum Orðakistuna. Eftir 

lestur hjá barninu velur sá sem hlustaði nokkur orð (a.m.k. 5 orð) úr textanum og les þau upphátt 

fyrir barnið. Barnið skrifar orðin niður eftir leiðbeiningum sem fylgja Orðakistunni.  

 

2.2.2 Stærðfræði 

Kennari: Íris Hauksdóttir 

Vikustundir: 200 mínútur 

Markmið: Stefnt er að því að nemendur:  

 

Að geta spurt og svarað með stærðfræði 

• geta leyst stærðfræðiþrautir, með áherslu á tölur 0-20 og rætt þær 

• geta unnið með talnamunstur með áherslu á tölur 0-20 

 

 

Að kunna að nýta sér verkfæri stærðfræðinnar 

• þekkja og skilja hugtökin og aðgerðarmerkin jafnaðarmerki, samlagning og frádráttur 

• þekkja hugtökin jafnt og, stærra en og minna en 

 

Vinnubrögð í stærðfræði 

• geta teiknað, skrifað eða sýnt fjölda á ólíkan hátt 

• þekkja til talnalínu, numicon kubba, rökkubba og fl. sem hjálpargagna við samlagningu og 

frádrátt 

• þekkja til notkunar og útlits peninga 

 

Tölur og reikningur 

• geta talið upphátt upp í 100  

• geta talið á heilum tug 

• geta sagt til um hvaða tala kemur á undan og eftir uppgefinni tölu 

• þekkja tölutákn upp í 100 geta lagt saman tölur frá 0-20 

• geta dregið frá tölur frá 0-20 

• geta skipt tölum í jafna hópa 

• þekkja hugtökin tugur og eining 

• þekkja hugtökin oddatölur og sléttar tölur 

Algebra 

þekkja einföld talnamynstur og geta bætt inn tölum sem vantar 

Rúmfræði og mælingar 

• þekkja til mælinga með óstöðluðum einingum 

• geta borið saman lengdir á ólíkum hlutum 

• þekkja algengustu rúmfræðiform og benda á þau í umhverfi sínu 
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• geta notað hugtök til að lýsa staðsetningu 

• kynnast klukkunni. 

 

Tölfræði og líkindarreikningur 

• Getur safnað upplýsingum og sett niðurstöður í súlurit 

Leiðir á markmiðum: 

Nemendur vinna ýmist einstaklingslega, í pörum eða hópum að fjölbreyttum verkefnum með það að 

leiðarljósi að nemendur nái ofangreindum markmiðum.  

Námsefni: 

Námsefni sem stuðst er við er Sproti 1A og Sproti 1B, fjölbreytt áþreifanleg námsgögn, gagnvirkt 

efni af vef (t.d. mms.is, code.org og multi.no) og  ýmis spil og leikir úr smiðju kennara. 

Námsmat: 

Símat á hæfni nemenda við að tileinka sér sett markmið. Auk þess sem kennari metur frammistöðu 

nemenda í tímum. 

2.2.3 Náttúru- og samfélagsgreinar 

Kennari: Íris Hauksdóttir 

Vikustundir: 240 mínútur 

Markmið: Stefnt er að því að nemendur geti:  

 

Geta til aðgerða 

• sýnt virkni og látið sig varða nánasta umhverfi og lífskilyrði lífvera í því 

Nýsköpun og hagnýting þekkingar 

• komið auga á þarfir og vandamál í umhverfi sínu 

Gildi og hlutverk vísinda og tækni 

• í máli og myndum miðlað hugmyndum sem tengjast náttúruvísindum 

• notað einföld hugtök úr náttúruvísindum í textaskrifum  

• gert sér grein fyrir því hvernig maðurinn er hluti af náttúrinni og lífsafkoma hans byggist á 

samspilinu við hana 

Vinnubrögð og færni 

• sagt frá og framkvæmt með hversdagslegum hlutum einfaldar athuganir úti og inni 

• skráð atburði og athuganir, s.s. með ljósmyndum, teikningum, eigin orðum og sagt frá þeim 

• útskýrt valda atburði og hugmyndir á fjölbreyttan hátt 

• hlustað á og rætt hugmyndir annarra 

Ábyrgð á umhverfinu 

• tekið eftir og rætt atriði í umhverfinu sínu, sýnt félögum og náttúru alúð 

• nýtt reynslu og hæfni í námi og daglegu lífi, einn og með öðrum 
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• tekið þátt í að skoða, greina og bæta eigið umhverfi og náttúru 

Að búa á jörðinni 

• fylgst með og skráð upplýsingar um veður í heimabyggð 

• lýst breytingum á náttúru Íslands eftir árstíðum og áhrifum þeirra á lífskilyrði fólks 

Lífskilyrði manna 

• útskýrt á einfaldan hátt byggingu og starfsemi mannslíkamans 

• útskýrt mikilvægi hreyfingar og hreinlætis, hollrar fæðu og svefns 

• bent á skaðleg efni og hvernig ýmsir sjúkdómar og sýklar eru smitandi 

• útskýrt á einfaldan hátt hvernig barn verður til og þekkir einkastaði líkamans 

• lýst skynjun sinni og upplifun á breytingum á hljóði, ljósi, hitastigi og áhrifum sólarljóss á 

umhverfi, hitastig og líkamann og tengt hitastig við daglegt líf 

Náttúra Íslands 

• sagt frá eigin upplifun á náttúrunni og skoðun á lífveru í náttúrulegu umhverfi 

• útskýrt einkenni lifandi vera, skýrt með dæmum lífskilyrði lífvera og tengsl við umhverfi 

• lýst algengustu líffverum í nánasta umhverfi 

Heilbrigði umhverfisins 

• fjallað um samspil manns og náttúru 

• flokkað úrgang 

Samspil vísinda, tækni og þróunar í samfélaginu 

• gert sér grein fyrir hvernig holl fæða er samsett úr öllum flokkum fæðuhringsins og 

mikilvægi við geymsluaðferðir 

Reynsluheimur 

• sýna áhuga og ábyrgð á nánasta umhverfi og velferð lífvera 

• kynnast helstu lífverum í nánasta umhverfi, þar á meðal íslensku húsdýrunum 

Hugarheimur 

• þjálfast í að fylgja einföldum vinnuferlum 

• þjálfast í sjálfstæði, vinnusemi og auka úthald sitt 

• temja sér vönduð vinnubrögð 

• þjálfast í að fylgja reglum í leik og starfi 

• skilja skólareglur 

Félagsheimur 

• átta sig á mikilvægi fjölskyldurnnar 

• þekkja mismunandi fjölskyldugerðir 

• skilja mikilvægi skólafélaga og gildi þess að vera hluti af hópi 

• vita hvernig hann á að hegða sér í umferðinni 
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• þekkja gangbrautarmerki 

• vita af hættum í umferðinni 

• vita gildi endurskinsmerkja 

 

Leiðir að markmiðum:  

Samkennsla árganga er í 1. til 4. bekk en 1. og 2. bekkur vinna að sameiginlegum verkefnum en 

leitast er við að koma til móts við nemendur með verkefni við hæfi. Kennsla í náttúrufræði og 

samfélagsfræði er kennd samhliða og er samþætt útiskólakennslu. Tekin verða fyrir ákveðin þemu í 

hverjum mánuði sem endurspegla vinnu nemenda í kennslustundum. Árskógarskóli er Grænfána 

skóli og verða unnin verkefni sem tengjast með einhverjum hætti umhverfissáttmála skólans og 

leiðum að honum. Lögð verður áhersla á að leggja rækt við umhverfið og sýna því virðingu, til 

dæmis með góðri umgengni, flokkun sorps og hvernig hægt sé að nýta nánasta umhverfi og efnivið 

náttúrunnar í leik, nám og kennslu. Unnið verður að margskonar verkefnum og athugunum. Kennsla 

fer fram bæði innan dyra og úti í nærumhverfi skólans. Kennsluaðferðir eru fjölbreyttar, svo sem 

samlestur, umræður, sýnikennsla, tilraunir, verklegar æfingar, vettvangsferðir, leikir, skrifleg 

verkefni og hópavinna.  

 

Námsefni:  

Komdu og skoðaðu líkamann, Komdu og skoðaðu umhverfið, Umhverfið, skiptir það máli? Maður 

og náttúra, verkefnakista Grænfánans, verkefni tengd uppbyggingarstefnunni, Ísland – veröld til að 

njóta lestrar og verkefnabók, Ísland, landið okkar, verkefni frá kennara og alls kyns ítarefni.  

 

Námsmat:  

Nemendur safna verkefnum í námsmöppu allan veturinn sem fer heim þrisvar yfir önnina (október, 

ferbrúar og maí) ásamt frammistöðumati (febrúar og maí).   

Haustönn:  Leiðsagnarmat og sjálfsmat (október, nóvember) 

Vorönn: Leiðsagnarmat og sjálfsmat (febrúar og maí) 

 

2.2.4 Enska 

Kennari: Íris Hauksdóttir 

Vikustundir: 60 mínútur 

Markmið: Stefnt er að því að nemendur 

 

Hlustun 

• skilur einföld orð sem tengist tölum og litum 

• kynnist einföldum orðum sem kennari les upp, með stuðningi mynda 

• getur hermt eftir ákveðnum hreyfingum sem studdar eru með orðum 

 

Lesskilningur 

• skilur einföld orð með stuðningi myndefnis 
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Samskipti 

• getur sagt hvað hann heitir 

• getur haft einföld orð eftir 

 

Frásögn 

• getur bent á myndir og nefnt enskt heiti myndefnis 

 

Ritun 

• (eingögnu munnlegt í 1. bekk) 

 

Menningarlæsi 

• Áttar sig á að enska er töluð í öðrum löndum 

 

Leiðir að markmiðum: 

Samkennsla árganga er í 1. til 3. bekk en 1. og 2. bekkur vinna að sameiginlegum verkefnum, en 

leitast er við að koma til móts við nemendur með verkefni við hæfi.  

Enskukennsla í fyrsta bekk miðar að því að kynna ensku og enskunám fyrir nemendum og byggja 

undir það enskunám sem fer fram á síðari stigum. Einnig að skapa þeim öruggt umhverfi til að 

spreyta sig á að nýta það sem nemendur þegar kunna og það sem þau læra í viðbót í enskutímum. 

Kennslustundir eru stuttar og hnitmiðaðar. Enskukennslan byggist fyrst og fremst á hlustun og 

töluðu máli. Söngvar og leikir eru í forgrunni, eins og hópleiki þar sem ýtt er undir málörvun til að 

fá sem mesta þátttöku nemenda.  

 

Námsefni: 

Unnið verður eftir bókinni Let´s learn and play og annað ítarefni sem kennari leggur fram.  

 

Námsmat: 

Nemendur safna verkefnum í námsmöppu allan veturinn sem fer heim þrisvar yfir önnina (október, 

ferbrúar og maí) ásamt frammistöðumati (febrúar og maí).   

Haustönn:  Leiðsagnarmat og sjálfsmat (október, nóvember) 

Vorönn: Leiðsagnarmat og sjálfsmat (febrúar og maí) 

 

2.2.5 Hannyrðir 

Handverk, aðferðir og tækni 

• kynnast verkfærum textílstofunnar og hvernig á að umgangast þau  

• læra að þæfa úr íslensku ullinni  

• læra að vefa 

• læra að þræða grófa nál 

• læra að fingraprjóna 

• geta farið eftir einföldum skriflegum og munnlegum leiðbeiningum 

• kynnast skissugerð í hugmyndabók  

• kynnast hugtökum sem tengjast viðfangsefnum greinarinnar 
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Sköpun, hönnun og útfærsla 

• kynnast skissugerð í hugmyndabók  

• kynnast hugtökum sem tengjast viðfangsefnum greinarinnar 

Menning og umhverfi 

• kynnast íslensku ullinni og mikilvægi hennar hér áður fyrr   

• kynnast mismunandi gerðum af garni og efnum 

Menningarlæsi 

• sýna vinnusemi og áhuga við vinnu sína 

• vera duglegur að koma sér að verki og nýta tímann sinn vel 

• geta sagt frá verkefninu sínu 

• kunna að ganga frá eftir vinnu sína  

• geta lagt mat á eigin verk 

Leiðir að markmiðum: Nemendur vinna ýmist einstaklingslega eða í pörum að fjölbreyttum 

verkefnum með það að leiðarljósi að nemendur nái ofangreindum markmiðum. 

Námsefni: Unnið með mismunandi gerðir af textílefnum 

Mat: Símat á frammistöðu og afrakstri nemenda í tímum.  

 

2.2.6 Hönnun og smíði 

Kennari: Guðrún Ásta Þrastardóttir 

Vikustundir: 90 mínútur 

Markmið: Stefnt er að því að nemendur  

 

Handverk 

• þekkja og beita einföldustu handverkfærum 

• þekkt smíðaefni sem unnið er með  

Hönnun og tækni 

• teiknað einfalda skissu og tvívíða teikningu til að útskýra hugmyndir sínar 

• unnið að einföldu verkefni eftir eigin hugmynd 

• get bent á tæknifyrirbrigði sem tengjast daglegu lífi 

Umhverfi 

• verið meðvitaðir um að hægt sé að nýta efnivið út nánasta umhverfi og endurnýta efni 

• beitt réttum handtökum og einföldustu handverkfærum 

 

Leiðir að markmiðum: 

Samkennsla árganga er í 1. til 3. bekk en leitast er við að koma til móts við nemendur með verkefni 

við hæfi. Kennslan fer fram í smíðastofu. Áhersla verður lögð á að nemendur vinni bæði sjálfstætt 

við einstaklingsverkefni og fái einnig að takst á við að vinna að stóru verkefni með öðrum í hóp. 

Lögð verður áhersla á að auka þekkingu á þeim efnivið sem unnið er með og færni í notkun 

verkfæra. Lögð verður áhersla á að efla skilning nemenda á tenglsum manns og umhverfis með 

samþættingu í smíðakennslu, náttúrufræði og útikennslu þar sem lögð verður meðal annars áhersla á 

umhverfisvitund og umhverfisvernd með fjölbreyttum hætti. Þannig er nemandi meðal annars 
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vakinn til umhugsunar um notkun efnis í nærumhverfi sínu, nýti þann efnivið sem er við hendina á 

skólasvæðinu og stuðli þannig að sjálfbærni.  

 

Námsefni: 

Efni úr nærumhverfi skólans, áhöld og tæki smíðastofunnar og ýmiskonar efni til að vinna úr.   

 

Námsmat: 

Haustönn:  Leiðsagnarmat og sjálfsmat  

Vorönn: Leiðsagnarmat og sjálfsmat  

 

2.2.7 Sjónlistir 

Kennari: Guðrún Ásta Þrastardóttir 

Vikustundir: 90 mínútur 

Markmið: Stefnt er að því að nemendur: 

 

Formfræði, litafræði og myndbygging 

• þekkja sexlitahringinn, frumliti og andstæðu litina 

• þekkja grunnformin í umhverfinu og nýti sér þau í myndgerð 

• þekkja nálægð og fjarlægð 

• þekkja myndbyggingu 

• geta beitt mismunandi litatónum 

• geta nýtt sér ólíkar útfærslur línuteikningar 

• þekkja forgrunn, miðrými og bakgrunn 

• þekkja hugtökin neikvætt og jákvætt rými 

Tækni 

• geta nýtt sér skissuvinnu sem eðlilegan hlut af vinnuferli 

• þekkja mismunandi áferðir/þrykk og beita þeim í mynd 

• geta breytt tvívíðu formi í þrívítt 

Listrýni 

• geta tjáð sig um eigin verkefni og annarra 

• geta á einfaldan hátt lagt mat á eigin verk og annarra 

• þekkja ákveðna listastefnu og listamenn 

Umgengni 

• ganga vel um og sýna ábyrgð og nærgætni í myndmenntastofunni 

 

Leiðir að markmiðum:  

Samkennsla árganga er í 1. til 3. bekk en leitast er við að koma til móts við nemendur með verkefni 

við hæfi. Kennt er með sýnikennslu, verkefni kynnt og sýnd og um þau rætt. Einnig er stuðst við 

myndbönd, myndir og bækur.  



 

 námsÁhugi-þRautseigja-Samvinna-leiKur-útiskÓli-Gleði-Umhyggja-viRðing 
 

27 

 

 

Árskógarskóli leik- og grunnskóli 
 

 

Nemendur vinna ákveðin skylduverkefni auk frjáls verkefni með mismunandi efni og áhöldum. 

Verkefni út frá form og litafræði. Innlögn sem kveikjur að verkefnum. Áhersla á skissuvinnu áður 

en farið verður í stærri sköpun. Ýmis teiknivinna, einföld málun, grunnlitir og grunnform 

 

Námsefni:  

Stuðst er við myndbönd, myndir, bækur og nýtingu á efnivið úr nærumhverfi.  

 

Námsmat: 

Haustönn:  Lokamat á verkefnum vetrar í möppu og mat á vinnusemi, vinnubrögðum, sjálfstæði og 

sköpun. Leiðsagnarmat og sjálfsmat (nóvember/desember)  

Vorönn: Lokamat á verkefnum og mat á vinnusemi, vinnubrögðum, sjálfstæði og sköpun. 

Leiðsagnarmat og sjálfsmat (apríl/maí). 

 

2.2.8 Upplýsingatækni 

Kennari: Bjarni Jóhann Valdimarsson 

Vikustundir: 100 mínútur 

Markmið: Stefnt er að því að nemendur geti: 

 

Vinnulag og vinnubrög 

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

• gert sér grein fyrir ólíkum aðferðum við notkun á ýmsum tæknibúnaði, 

• beitt undirstöðuatriðum í fingrasetningum. 

Upplýsingaöflun og úrvinnsla 

• nýtt rafrænt og gagnvirkt námsefni. 

Forritun 

• leyst einföld forritunarverkefni, 

• beitt rökum til að leysa verkefni t.d. hvað varðar röð aðgerða 

Siðferði og öryggismál 

• sýnt ábyrgð í meðferð upplýsinga, 

• farið eftir einföldum reglum um ábyrga netnotkun og er meðvitaður um siðferðislegt gildi 

þeirra. 

Leiðir að markmiðum/Kennsluhættir: 

Í upplýsinga- og tæknimennt er unnið með upplýsinga- og miðlalæsi, sem þverfaglegt námssvið. 

Áhersla er lögð á að kynna nemendum tækni og aðferðir við öflun, úrvinnslu, sköpun og miðlun 

upplýsinga í tengslum við annað nám. Samkennsla árganga er í 1. til 3. bekk en leitast er við að 

koma til móts við nemendur með verkefnum við hæfi. Kennslan fer fram á bókasafni þar sem 

tölvuver skólans er staðsett. Nemendur vinna að mestu sjálfstætt í sínum verkefnum. 

 

Námsefni/inntak: 
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Notast er við kennsluvefi af vef Menntamálastofnunar auk gagnvirkra leikja frá sömu stofnun. 

 

Námsmat: 

Umsögn við annaskipti. 

 

2.2.9 Skólaíþróttir 

Kennari: Helena Frímannsdóttir 

Vikustundir: 2x60 mínútur á vikur. Að vori og hausti er sund kennt í ca. 7 vikur. Þess á milli eru 

íþróttir. 

Markmið: Að nemendur geti: 

 

Líkamsvitund, leikni og afkastageta 

• gert æfingar sem reyna á þol 

• sýnt einfaldar hreyfingar sem reyna á lipurð og samhæfingu 

• sýnt nokkra boltafærni 

• tekið þátt í leikjum í vatni 

• synt fótatök í skriðsundi og bringusundi með eða án hjálpartækja 

 

Félagslegir þættir 

• geta oftast farið eftir leikreglum 

 

Heilsa og efling þekkingar 

• útskýrt líkamlegan mun á kynjum 

• þekkt heiti nokkra líkamshluta 

• ratað um skólahverfið sitt og þekkt helstu göngu- og hjólaleiðir nærumhverfis 

• gert einfaldar talningar í leikjum og æfingum 

 

Öryggis- og skipulagsvenjur 

• farið eftir umgengnisreglum 

 

Sund 

• Staðið í botni í grynnri hluta laugar og andað að sér, andlitið fært í kaf og andað frá sér. 

Endurtekið 10 sinnum. 

• Flot á bringu eða baki með eða án hjálpartækja. 

• Ganga með andlit í kafi 2,5 metra eða lengra. 

• Skriðsundsfótatök með eða án hjálpartækja.  

• Bringusundstök við bakka með eða án hjálpartækja. 

• Góð leikjavirkni. 

 

Leiðir að markmiðum/Kennsluhættir: 

Meginmarkmið skólaíþrótta er að örva skyn- og hreyfiþroska hvers nemenda, auka þrek hans og 

afkastagetu og stuðla þannig að heilbrigði og velferð einstaklingsins. Markmiðið sunds, er einnig að 
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gera nemendur það vel synda að þeir geti bjargað sjálfum sér og öðrum á sundi og að nemendur 

fræðist um gildi sundiðkunar með tilliti til almennrar líkams- og heilsuræktar. 

Íþróttakennslan byggist upp á ýmsum leikjum, boltaleikjum, áhaldaleikfimi, stöðvahringjum og 

teygjum.  Reynt er að hafa íþróttakennsluna fjölbreytta og er mikil áhersla lögð á nám í gegnum 

leik. Áhersla er einnig lögð á jákvæðan aga og að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. Innlögn 

verkefna fer yfirleitt fram yfir allan hópinn og síðan vinna nemendur ýmist einir, í pörum eða 

hópum.  Í sundi er reynt að miða kennsluna við getu og þarfir hvers nemenda. Verkefni eru lögð 

fyrir yfir allan hópinn eða í litlum hópum (fyrirmæli við hvern hóp). Yfirleitt er kennari ofan í laug 

og aðstoðarmaður upp á bakka. Meginmarkmið skólasunds í 1. bekk er vatnsaðlögun og grunnur í 

flestum sundtegundum með sérstaka áherslu á bringusund og skriðsund. Komið er inn á fótatök og 

notkun handa í bringusundi, skriðsundi, skólabaksundi og baksundi. Tækni við öndun, köfun, 

stungur og spyrna í bakka. Notuð verða áhöld og tæki í Árskógi s.s. boltar, bekkir, dýnur, keilur, 

mörk, rimlar, kaðlar, smááhöld, flár, sundblöðkur, kútar, flotstangir, hringir, köfunardót o.fl. 

 

Námsmat: Námsmat er símat þar sem kennari meta nemendur jafnóðum. Í íþróttum er námsmat 

afhent 2 sinnum yfir veturinn sem umsögn. Á haustönn er, þol (Píptest: þrep 5=10), liðleiki 

(Liðleikapróf: ná inn á kassa 26 cm =til fyrirmyndar), virkni í tímum og hegðun skoðuð. Á vorönn 

eru metnir þættir eins og færni í leikjum, hreysti (mælingar í langstökki með og án atr, sippa, hanga 

og hástökk), virkni og færni í leikfimi, viðhorf og hegðun. Í sundi er námsmat afhent 2 sinnum yfir 

veturinn sem umsögn. Á haustönn eru færni (staða nemenda eftir haustönn), viðhorf og hegðun 

skoðuð og á vorönn fá nemendur umsögn sem kemur inn á stöðu þeirra miða við samræmd 

markmið 1 bekkjar. Með umsögninni fá nemendur ýmist: Markmiði náð- framvinda góð- þarfnast 

frekari þjálfunar- þarfnast verulegra úrbóta.  

 

2.3   2. bekkur 

 

2.3.1 Íslenska  

Kennari: Guðrún Ásta Þrastardóttir 

Vikustundir: 340 mínútur 

Markmið: Stefnt er að því að nemendur geti 

 

Talað mál, hlustun og áhorf 

• beitt skýrum og áheyrilegum framburði 

• tjáð sig með aðstoð leikrænnar tjáningar frammi fyrir hópi og staðið fyrir máli sínu 

• sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst ákveðnu fyrirbæri, endursagt efni sem hlustað hefur 

verið á eða lesið  

• hlustað og horft með athygli á upplestur, leikið efni, ljóð og söngva og greint frá upplifun 

sinni 

• átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi 

Lestur og bókmenntir  

• beitt aðferðum við umskráningu hljóða og stafa þannig að lestur verði lipur og skýr 

• nýtt góðan orðaforða við að skilja texta og ráðið í merkingu orðs út frá samhengi 
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• tengt þekkingu sína og reynslu við lesefni í því skyni að ná merkingu þess 

• valið sér lesefni eftir áhuga og þörf og lesið sögur, ljóð og fræðandi efni, sem hæfir 

lestrargetu, sér til ánægju og skilnings 

• lesið úr táknmyndum og myndrænu efni, svo sem einföldum skýringarmyndum, kortum og 

myndritum       

 

Ritun 

• dregið rétt til stafs og skrifað skýrt og læsilega  

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

• beitt einföldum stafsetningareglum og notað tiltæk hjálpargögn við hæfi  

• skrifað og leyft öðrum að njóta þess með upplestri höfundar eða lestri lesanda 

 

Málfræði 

• beitt töluðu máli og rituðu af nokkru öryggi og ræður yfir orðaforða og málskilningi sem 

hæfir þroska  

• þekkt og fundið helstu einingar málsins svo sem bókstafi, hljóð, orð, samsett orð og 

málsgrein  

• raðað í stafrófsröð og gert sér grein fyrir notagildi þess við leit og skipulag  

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

• leikið sér með orð og merkingu þeirra svo sem með því að ríma og fara í orðaleiki 

 

Leiðir að markmiðum: 

Samkennsla árganga er í 1. til 4. bekk en 1. og 2. bekkur vinna að sameiginlegum verkefnum en 

leitast er við að koma til móts við nemendur með verkefni við hæfi. Megin áhersla er lögð á talað 

mál, læsi, lesskilning og ritun, þar sem við eflum orðaforða og færni nemenda á markvissan hátt. 

Áhersla á fjölbreytt námsefni, samþættingu við aðrar námsgreinar og virkni nemenda.  

Lögð er áhersla á að nemendur lesi í skólanum, bæði fyrir kennara og bekkjarfélaga. Nemendur fá 

þjálfun í tjáningu og hlustun í gegnum verkefni og leiki. Nemendur lesi upphátt 5x í viku fyrir 

foreldra/forráðamenn sína í lestrarbókum. Nemendur æfa málnotkun, lesskilning, stafsetningu og 

grunnatriði málfræðinnar. Kennsla er í formi innlagnar kennara og sjálfstæðrar vinnu nemenda.  

Nemendur vinna ýmist einir eða í hópi. Við kennsluna eru notaðar fjölbreyttar kennsluaðferðir.  

 

Námsefni: 

Lestrarbækur við hæfi hvers og eins, bækur af skólabókasafni, Lestrarlandið 2 vinnubók og 

lestrarbók, Við lesum A vinnubók og lestrarbók, Ritrún 1, Skrift 1, skriftaræfingar, verkefni frá 

kennurum og aukaefni eftir þörfum.  

Námsmat: 

Nemendur safna verkefnum í námsmöppu allan veturinn sem fer heim þrisvar yfir önnina (október, 

ferbrúar og maí) ásamt frammistöðumati (febrúar og maí).   

Haustönn:  Stafa- og hljóðakönnun (september) Lesfimi (september) Stöðumat og sjálfsmat 

(desember) 

Vorönn: Lesfimi (janúar og maí), stöðumat og sjálfsmat (maí), Stafa og hljóðakönnun (maí) 
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Heimanám: 

Nemendur í 2. bekk fá lestrarbækur heim í sérstakri lestrarmöppu og lesa daglega í þeim í 15 

mínútur að lágmarki. Ásamt lestri fylgir lestrarmöppunni stílabók sem við köllum Orðakistuna. Eftir 

lestur hjá barninu velur sá sem hlustaði nokkur orð (a.m.k. 5 orð) úr textanum og les þau upphátt 

fyrir barnið. Barnið skrifar orðin niður eftir leiðbeiningum sem fylgja Orðakistunni.  

 

2.3.2 Stærðfræði 

Kennari: Íris Hauksdóttir 

Vikustundir: 240 mínútur 

Markmið: Stefnt er að því að nemendur  

 

Að geta spurt og svarað með stærðfræði 

• geta sett upp dæmi og skráð 

• geta rætt úrlausnir sínar og niðurstöður 

 

Að kunna að nýta sér verkfæri stærðfræðinnar 

• nota hugtökin jafnt og, stærra en og minna en 

 

Vinnubrögð í stærðfræði 

• geta notað hjálpargögn við samlagningu og frádrátt  

• þekkja peninga og þjálfist í að telja saman upphæðir. 

 

Tölur og reikningur 

• geta talið, raðað, lesið og skrifað tölur upp í 20 

• þekkja muninn á oddatölu og sléttri tölu  

• þekkja hugtökin tugur og eining 

• geta notað samlagningu við úrlausn dæma.  

• geta notað frádrátt við úrlausn dæma. 

 

Algebra 

• geta áttað sig á muninum á hugtökunum tvöfaldur og helmingur og nýtt sér við úrlausn 

dæma 

• getur fundið reglu í mynstri 

 

Rúmfræði og mælingar 

• geta mælt með óstöðluðum einingum, s.s. bréfaklemmum, sentikubbum, fingurbreidd og 

hænuskrefum 

• geta lesið heilan og hálfan tíma á skífuklukku 

• þekkja þrívíddarformin sívalning, kúlu, ferstrending, tening og píramída 

• þekkja tvívíddarformin hring, ferning og ferhyrning 

• þekkja horn og brúnir 
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Tölfræði og líkindarreikningur: 

• geta safnað upplýsingum, flokkað þær og sett upp í töflur og gröf 

 

Leiðir á markmiðum: 

Nemendur vinna ýmist einstaklingslega, í pörum eða hópum að fjölbreyttum verkefnum með það að 

leiðarljósi að nemendur nái ofangreindum markmiðum.  

 

Námsefni: 

Námsefni sem stuðst er við er Sproti 2A og Sproti 2B, fjölbreytt áþreifanleg námsgögn, gagnvirkt 

efni af vef (t.d. mms.is, code.org og multi.no) og  ýmis spil og leikir úr smiðju kennara. 

 

Námsmat:  

Símat á hæfni nemenda við að tileinka sér sett markmið. Auk þess sem kennari metur frammistöðu 

nemenda í tímum. 

 

2.3.3 Náttúru- og samfélagsfræðigreinar 

Kennari: Guðrún Ásta Þrastardóttir 

Vikustundir: 240 mínútur 

Markmið: Stefnt er að því að nemendur geti 

 

Geta til aðgerða 

• sýnt virkni og látið sig varða nánasta umhverfi og lífsskilyrði lífvera í því  

 

Nýsköpun og hagnýting þekkingar  

• komið auga á þarfir og vandamál í umhverfi sínu  

 

Gildi og hlutverk vísinda og tækni  

• í máli og myndum miðlað hugmyndum sem tengjast náttúruvísindum  

• notað einföld hugtök úr náttúruvísindum í textaskrifum  

• gert sér grein fyrir hvernig maðurinn er hluti af náttúrunni og lífsafkoma hans byggist á 

samspilinu við hana       

 

Vinnubrögð og færni  

• sagt frá og framkvæmt með hversdagslegum hlutum einfaldar athuganir úti og inni  

• skráð atburði og athuganir, s.s. með ljósmyndum, teikningum, eigin orðum og sagt frá þeim  

• útskýrt valda atburði og hugmyndir á fjölbreyttan hátt  

• hlustað á og rætt hugmyndir annarra      

 

Ábyrgð á umhverfinu  

• tekið eftir og rætt atriði í umhverfinu sínu, sýnt félögum og náttúru alúð  

• nýtt reynslu og hæfni í námi og daglegu lífi, einn og með öðrum 
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• tekið þátt í að skoða, greina og bæta eigið umhverfi og náttúru       

 

Að búa á jörðinni  

• sagt frá hvernig Ísland myndast og tekur breytingum  

• fylgst með og skráð upplýsingar um veður í heimabyggð  

• lýst breytingum á náttúru Íslands eftir árstíðum og áhrifum þeirra á lífsskilyrði fólks       

 

Lífsskilyrði manna  

• útskýrt mikilvægi hreyfingar, hreinlætis, hollrar fæðu og svefns  

• útskýrt á einfaldan hátt byggingu og starfsemi mannslíkamans  

• útskýrt á einfaldan hátt hvernig barn verður til og þekkir einkastaði líkamans  

• bent á skaðleg efni og hvernig ýmsir sjúkdómar og sýklar eru smitandi  

• lýst skynjun sinni og upplifun af breytingum á hljóði, ljósi og hitastigi og áhrifum sólarljóss 

á umhverfi, hitastig og líkamann og tengt hitastig við daglegt líf       

 

Náttúra Íslands  

• sagt frá eigin upplifun á náttúrunni og skoðun á lífveru í náttúrulegu umhverfi  

• útskýrt einkenni lifandi vera, skýrt með dæmum lífsskilyrði lífvera og tengsl við umhverfi  

• lýst algengustu lífverum í nánasta umhverfi sínu  

• sagt frá náttúruhamförum sem búast má við á Íslandi og hvar þær verða       

 

Heilbrigði umhverfisins 

• fjallað um samspil manns og náttúru  

• flokkað úrgang       

 

Samspil vísinda, tækni og þróunar í samfélaginu  

• gert grein fyrir hvernig holl fæða er samsett úr öllum flokkum fæðuhringsins og mikilvægi 

við geymsluaðferðir  

 

Reynsluheimur 

• geta sagt frá helstu trúarbrögðu heimsins 

• þekkja lifnaðarhætti fyrri kynslóða 

 

Hugarheimur 

• geta lýst sjálfum sér 

• gera sér grein fyrir þörf sinni á næringu, hvíld, hreyfingu og hreinlæti 

• geti farið eftir einföldum vinnuferlum 

• geti farið eftir bekkjarsáttmála 

 

Félagsheimur 

• sýna sanngirni, sjálfstraust og virðingu í samskiptum við aðra 



 

 námsÁhugi-þRautseigja-Samvinna-leiKur-útiskÓli-Gleði-Umhyggja-viRðing 
 

34 

 

 

Árskógarskóli leik- og grunnskóli 
 

 

• hafa tileinkað sér þær reglur sem gilda í samræðum, skiptast á, grípa ekki fram í, hlusta og 

taka eftir 

• þekki mismunandi reglur í samfélaginu 

 

Leiðir að markmiðum: 

Samkennsla árganga er í 1. til 4. bekk en 1. og 2. bekkur vinna að sameiginlegum verkefnum og 

leitast er við að koma til móts við nemendur með verkefni við hæfi. Kennsla í náttúrufræði og 

samfélagsfræði er kennd samhliða og er samþætt útiskólakennslu. Tekin verða fyrir ákveðin þemu í 

hverjum mánuði sem endurspegla vinnu nemenda í kennslustundum.  

Árskógarskóli er Grænfána skóli og verða unnin verkefni sem tengjast með einhverjum hætti 

umhverfissáttmála skólans og leiðum að honum. Lögð verður áhersla á að leggja rækt við 

umhverfið og sýna því virðingu, til dæmis með góðri umgengni og flokkun sorps og hvernig hægt 

sé að nýta nánasta umhverfi og efnivið náttúrunnar í leik, nám og kennslu. Unnið verður að 

margskonar verkefnum og athugunum. Kennsla fer fram bæði innan dyra og úti í nærumhverfi 

skólans. Kennsluaðferðir eru fjölbreyttar, svo sem samlestur, umræður, sýnikennsla, tilraunir, 

verklegar æfingar, vettvangsferðir, leikir, skrifleg verkefni og hópavinna.  

 

Námsefni: 

Komdu og skoðaðu líkamann, Komdu og skoðaðu umhverfið, Umhverfið, skiptir það máli? Maður 

og náttúra, verkefnakista Grænfánans, verkefni tengd uppbyggingarstefnunni, Ísland – veröld til að 

njóta lestrar og verkefnabók, Ísland, landið okkar, verkefni frá kennara og alls kyns ítarefni.  

 

Námsmat: 

Nemendur safna verkefnum í námsmöppu allan veturinn sem fer heim þrisvar yfir önnina (október, 

ferbrúar og maí) ásamt frammistöðumati (febrúar og maí).   

Haustönn:  Leiðsagnarmat og sjálfsmat (október, nóvember) 

Vorönn: Leiðsagnarmat og sjálfsmat (febrúar og maí) 

 

2.3.4 Enska 

Kennari: Guðrún Ásta Þrastardóttir 

Vikustundir: 60 mínútur 

Markmið: Stefnt er að því að nemendur hafi  

 

Hlustun 

• hefur öðlast nokkurt öryggi í orðaforða sem tengist tölum og litum 

• skilur einstök orð sem kennari segir með stuðningi mynda 

• getur framkvæmt einfaldar hreyfingar með munnlegum fyrirmælum 

Lesskilningur 

• skilur einfaldar málsgreinar með stuðningi myndefnis 

• skilur einfaldar spurningar 

Samskipti 

• getur spurt aðra að nafni og svarað sömu spurningu 
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• getur hermt eftir svörum í samtalsæfingu 

Frásögn 

• getur talið upp hluti í nærumhverfinu 

Ritun 

• (eingöngu munnlegt í 2. bekk) 

Menningarlæsi 

• Átta sig á skyldleika íslensku og ensku í gegnum einföld orð eins og hús-house, nei-no.  

Leiðir að markmiðum: 

Samkennsla árganga er í 1. til 4. bekk en 1. og 2. bekkur vinna að sameiginlegum verkefnum en 

leitast er við að koma til móts við nemendur með verkefni við hæfi. Enskukennsla í öðrum bekk 

miðar að því að kynna ensku og enskunám fyrir nemendum og byggja undir það enskunám sem fer 

fram á síðari stigum. Einnig að skapa þeim öruggt umhverfi til að spreyta sig á að nýta það sem 

nemendur þegar kunna og það sem þau læra í viðbót í enskutímum.  

Kennslustundir eru stuttar og hnitmiðaðar. Enskukennslan byggist fyrst og fremst á hlustun og 

töluðu máli. Söngvar og leikir eru í forgrunni, eins og hópleiki þar sem ýtt er undir málörvun til að 

fá sem mesta þátttöku nemenda.  

 

Námsefni: 

Unnið verður eftir bókinni Let´s learn and play, og annað ítarefni sem kennari leggur fram hverju 

sinni.  

 

Námsmat: 

Nemendur safna verkefnum í námsmöppu allan veturinn sem fer heim þrisvar yfir önnina (október, 

ferbrúar og maí) ásamt frammistöðumati (febrúar og maí).   

Haustönn:  Leiðsagnarmat og sjálfsmat (október, nóvember) 

Vorönn: Leiðsagnarmat og sjálfsmat (febrúar og maí) 

 

2.3.5 Hannyrðir  

Kennari: Íris Hauksdóttir 

Vikustundir: 45 mínútur 

Markmið: Stefnt er að því að nemendur  

 

Handverk, aðferðir og tækni 

• læri að umgangast verkfæri textílstofunnar  

• læri að þæfa úr íslensku ullinni  

• læri þræðispor og krosssaum 

• læri að fingraprjóna 

• geta farið eftir einföldum skriflegum og munnlegum leiðbeiningum 

 

Sköpun, hönnun og útfærsla 

• kynnist skissugerð í hugmyndabók  
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• kynnist hugtökum sem tengjast viðfangsefnum greinarinnar 

 

Menning og umhverfi 

• kynnist íslensku ullinni og mikilvægi hennar hér áður fyrr   

• kynnist mismunandi gerðum af garni og efnum 

 

Menningarlæsi 

• sýni vinnusemi og áhuga við vinnu sína 

• veri duglegur að koma sér að verki og nýta tímann sinn vel 

• geti sagt frá verkefninu sínu 

• kunni að ganga frá eftir vinnu sína  

• geti lagt mat á eigin verk 

 

Leiðir að markmiðum: 

Nemendur vinna ýmist einstaklingslega eða í pörum að fjölbreyttum verkefnum með það að 

leiðarljósi að nemendur nái ofangreindum markmiðum. 

 

Námsefni: 

Unnið með mismunandi gerðir af textílefnum 

 

Mat: 

Símat á frammistöðu og afrakstri nemenda í tímum 

 

2.3.6 Hönnun og smíðar 

Kennari: Guðrún Ásta Þrastardóttir 

Vikustundir: 45 mínútur 

Markmið: Stefnt er að því að nemendur geti 

Handverk 

• beitt einföldustu handverkfærum 

• þekkt smíðaefni sem unnið er með 

• gert sér grein fyrir hvenær frágangur er vandaður 

Hönnun og tækni 

• teiknað einfalda skissu og tvívíða teikningu til að útskýra hugmyndir sínar 

• unnið einföld verkefni eftir eigin hugmynd 

• geti framkvæmt einfaldar samsetningar 

• geti bent á tæknifyrirbrigði sem tengjast daglegu lífi 

Umhverfi 

• verið meðvitaðir um að hægt sé að nýta efni úr nánasta umhverfi og endurnýta efni 

• beitt réttum handtökum og einföldustu handverkfærum 

 

Leiðir að markmiðum: 



 

 námsÁhugi-þRautseigja-Samvinna-leiKur-útiskÓli-Gleði-Umhyggja-viRðing 
 

37 

 

 

Árskógarskóli leik- og grunnskóli 
 

 

Samkennsla árganga er í 1. til 3. bekk en leitast er við að koma til móts við nemendur með verkefni 

við hæfi. Áhersla verður lögð á að nemendur vinni bæði sjálfstætt við einstaklingsverkefni og fái 

einnig að takst á við að vinna að stóru verkefni með öðrum í hóp. Lögð verður áhersla á að auka 

þekkingu á þeim efnivið sem unnið er með og færni í notkun verkfæra. Lögð verður áhersla á að 

efla skilning nemenda á tenglsum manns og umhverfis með samþættingu í smíðakennslu, 

náttúrufræði og útikennslu þar sem lögð verður meðal annars áhersla á umhverfisvitund og 

umhverfisvernd með fjölbreyttum hætti. Þannig er nemandi meðal annars vakinn til umhugsunar um 

notkun efnis í nærumhverfi sínu, nýti þann efnivið sem er við hendina á skólasvæðinu og stuðli 

þannig að sjálfbærni.  

 

Námsefni: 

Efni úr nærumhverfi skólans, áhöld og tæki smíðastofunnar og ýmiskonar efni til að vinna úr.   

 

Námsmat: 

Haustönn:  Leiðsagnarmat og sjálfsmat  

Vorönn: Leiðsagnarmat og sjálfsmat  

 

2.3.7 Sjónlistir 

Kennari: Guðrún Ásta Þrastardóttir 

Vikustundir: 45 mínútur 

Markmið: Nemendur   

 

Formfræði, litafræði og myndbygging 

• þekkja sexlitahringinn, frumliti og andstæðu litina 

• þekkja grunnformin í umhverfinu og nýti sér þau í myndgerð 

• þekkja nálægð og fjarlægð 

• þekkja myndbyggingu 

• geta beitt mismunandi litatónum 

• geta nýtt sér ólíkar útfærslur línuteikningar 

• þekkja forgrunn, miðrými og bakgrunn 

• þekkja hugtökin neikvætt og jákvætt rými 

Tækni 

• geta nýtt sér skissuvinnu sem eðlilegan hlut af vinnuferli 

• þekkja mismunandi áferðir/þrykk og beita þeim í mynd 

• geta breytt tvívíðu formi í þrívítt 

Listrýni 

• geta tjáð sig um eigin verkefni og annarra 

• geta á einfaldan hátt lagt mat á eigin verk og annarra 

• þekkja ákveðna listastefnu og listamenn 

Umgengni 

• ganga vel um og sýna ábyrgð og nærgætni í myndmenntastofunni 
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Leiðir að markmiðum: 

Samkennsla árganga er í 1. til 3. bekk en leitast er við að koma til móts við nemendur með verkefni 

við hæfi. Kennt er með sýnikennslu, verkefni kynnt og sýnd og um þau rætt. Einnig er stuðst við 

myndbönd, myndir og bækur.  

Nemendur vinna ákveðin skylduverkefni auk frjáls verkefni með mismunandi efni og áhöldum. 

Verkefni út frá form og litafræði. Innlögn sem kveikjur að verkefnum . Áhersla á skissuvinnu áður 

en farið verður í  stærri sköpun. Ýmis teiknivinna, einföld málun, grunnlitir og grunnform 

 

Námsefni: 

Stuðst er við myndbönd, myndir, bækur og nýtingu á efnivið úr nærumhverfi.  

 

Námsmat: 

Haustönn:  Lokamat á verkefnum vetrar í möppu og mat á vinnusemi, vinnubrögðum, sjálfstæði og 

sköpun. Leiðsagnarmat og sjálfsmat (nóvember/desember)  

Vorönn: Lokamat á verkefnum og mat á vinnusemi, vinnubrögðum, sjálfstæði og sköpun. 

Leiðsagnarmat og sjálfsmat (apríl/maí). 

 

2.3.8 Upplýsingatækni 

Kennari: Bjarni Jóhann Valdimarsson 

Vikustundir: 100 mínútur 

Markmið: Stefnt er að því að nemendur geti: 

 

Vinnulag og vinnubrög 

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

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

• gert sér grein fyrir ólíkum aðferðum við notkun á ýmsum tæknibúnaði, 

• beitt undirstöðuatriðum í fingrasetningum. 

Upplýsingaöflun og úrvinnsla 

• leitað upplýsinga og nýtt við verkefnavinnu, 

• nýtt upplýsingatækni og forrit við uppbyggingu einfaldra verkefna, 

• nýtt rafrænt og gagnvirkt námsefni. 

Forritun 

• leyst einföld forritunarverkefni, 

• beitt rökum til að leysa verkefni t.d. hvað varðar röð aðgerða 

Siðferði og öryggismál 

• sýnt ábyrgð í meðferð upplýsinga, 

• farið eftir einföldum reglum um ábyrga netnotkun og er meðvitaður um siðferðislegt gildi 

þeirra. 
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Leiðir að markmiðum/kennsluhættir: 

Í upplýsinga- og tæknimennt er unnið með upplýsinga- og miðlalæsi, sem þverfaglegt námssvið. 

Áhersla er lögð á að kynna nemendum tækni og aðferðir við öflun, úrvinnslu, sköpun og miðlun 

upplýsinga í tengslum við annað nám. Samkennsla árganga er í 1. til 3. bekk en leitast er við að 

koma til móts við nemendur með verkefnum við hæfi. Kennslan fer fram á bókasafni þar sem 

tölvuver skólans er staðsett. Nemendur vinna að mestu sjálfstætt í sínum verkefnum. 

 

Námsefni/inntak: 

Notast er við kennsluvefi af vef Menntamálastofnunar auk gagnvirkra leikja frá sömu stofnun. 

 

Námsmat: 

Umsögn við annaskipti. 

 

2.3.9 Skólaíþróttir 

Kennari: Helena Frímannsdóttir 

Vikustundir: 2x60 mínútur á vikur. Að vori og hausti er sund kennt í ca. 7 vikur. Þess á milli eru 

íþróttir. 

Markmið: Stefnt er að því að nemendur geti:  

 

Líkamsvitund, leikni og afkastageta 

• gert æfingar sem reyna á þol 

• sýnt einfaldar hreyfingar sem reyna á lipurð og samhæfingu 

• sýnt nokkra boltafærni 

• tekið þátt í leikjum í vatni 

• synt fótatök í skriðsundi og bringusundi með eða án hjálpartækja 

 

Félagslegir þættir 

• geta oftast farið eftir leikreglum 

 

Heilsa og efling þekkingar 

• útskýrt líkamlegan mun á kynjum 

• þekkt heiti nokkra líkamshluta 

• ratað um skólahverfið sitt og þekkt helstu göngu- og hjólaleiðir nærumhverfis 

• gert einfaldar talningar í leikjum og æfingum 

 

Öryggis- og skipulagsvenjur 

• farið eftir umgengnisreglum 

 

Sund 

• Marglyttuflot með því að rétta úr sér  

• 10 m. bringusund með eða án hjálpartækja 

• 10 m. skólabaksundsfótatök með eða án hjálpartækja 
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• Spyrna frá bakka og renna með andlit í kafi, að lágmarki 2,5 metra 

• Hoppa af bakka í laug. 

• 8 m. skriðsundsfótatök armar teygðir fram. 

• Kafa eftir hlut. 

 

Leiðir að markmiðum/Kennsluhættir: 

Meginmarkmið skólaíþrótta er að örva skyn- og hreyfiþroska hvers nemenda, auka þrek hans og 

afkastagetu og stuðla þannig að heilbrigði og velferð einstaklingsins. Markmiðið sunds, er einnig að 

gera nemendur það vel synda að þeir geti bjargað sjálfum sér og öðrum á sundi og að nemendur 

fræðist um gildi sundiðkunar með tilliti til almennrar líkams- og heilsuræktar. 

Íþróttakennslan byggist upp á ýmsum leikjum, boltaleikjum, áhaldaleikfimi, stöðvahringjum og 

teygjum.  Reynt er að hafa íþróttakennsluna fjölbreytta og er mikil áhersla lögð á nám í gegnum 

leik. Áhersla er einnig lögð á jákvæðan aga og að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. Innlögn 

verkefna fer yfirleitt fram yfir allan hópinn og síðan vinna nemendur ýmist einir, í pörum eða 

hópum.  Í sundi er reynt að miða kennsluna við getu og þarfir hvers nemenda. Verkefni eru lögð 

fyrir yfir allan hópinn eða í litlum hópum (fyrirmæli við hvern hóp). Yfirleitt er kennari ofan í laug 

og aðstoðarmaður upp á bakka. Meginmarkmið skólasunds í 1. bekk er vatnsaðlögun og grunnur í 

flestum sundtegundum með sérstaka áherslu á bringusund og skriðsund. Komið er inn á fótatök og 

notkun handa í bringusundi, skriðsundi, skólabaksundi og baksundi. Tækni við öndun, köfun, 

stungur og spyrna í bakka. Notast verður við áhöld og tæki í Árskógi s.s. boltar, bekkir, dýnur, 

keilur, mörk, rimlar, kaðlar, smááhöld, flár, sundblöðkur, kútar, flotstangir, hringir, köfunardót o.fl. 

 

Námsmat: 

Námsmat er símat þar sem kennari meta nemendur jafnóðum. Námsmat í íþróttum er afhent 2 

sinnum yfir veturinn sem umsögn. Á haustönn er, þol (Píptest: þrep 6=10), liðleiki (Liðleikapróf: ná 

inn á kassa 26 cm =til fyrirmyndar), virkni í tímum og hegðun skoðuð. Á vorönn eru metnir þættir 

eins og færni í leikjum, hreysti (mælingar í langstökki með og án atr, sippa, hanga og hástökk), 

virkni og færni í leikfimi, viðhorf og hegðun. Í sundi er námsmat afhent 2 sinnum yfir veturinn sem 

umsögn. Á haustönn eru færni (staða nemenda eftir haustönn), viðhorf og hegðun skoðuð og á 

vorönn fá nemendur umsögn sem kemur inn á stöðu þeirra miða við samræmd markmið 2 bekkjar.  

Með umsögninni kemur fram ýmist: Markmiði náð- framvinda góð- þarfnast frekari þjálfunar- 

þarfnast verulegra úrbóta.  

 

2.4   3. bekkur 
2.4.1 Íslenska 

Kennari: Guðrún Ásta Þrastardóttir 

Vikustundir: 340 mínútur 

Markmið: Stefnt er að því að nemendur geti 

 

Talað mál, hlustun og áhorf 

• beitt skýrum og áheyrilegum framburði 

• tjáð sig með aðstoð leikrænnar tjáningar frammi fyrir hópi og staðið fyrir máli sínu 
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• sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst ákveðnu fyrirbæri, endursagt efni sem hlustað hefur 

verið á eða lesið  

• hlustað og horft með athygli á upplestur, leikið efni, ljóð og söngva og greint frá upplifun 

sinni 

• átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi 

 

Lestur og bókmenntir  

• beitt aðferðum við umskráningu hljóða og stafa þannig að lestur verði lipur og skýr 

• nýtt góðan orðaforða við að skilja texta og ráðið í merkingu orðs út frá samhengi 

• tengt þekkingu sína og reynslu við lesefni í því skyni að ná merkingu þess 

• valið sér lesefni eftir áhuga og þörf og lesið sögur, ljóð og fræðandi efni, sem hæfir 

lestrargetu, sér til ánægju og skilnings 

• lesið ævintýri, sögur og ljóð ætluð börnum 

• beitt hugtökum eins og persónu, söguþræði, umhverfi og boðskap 

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

• aflað sér upplýsinga úr ýmsum tiltækum gagnabrunnum svo sem bókum og á rafrænu formi 

• lesið úr táknmyndum og myndrænu efni, svo sem einföldum skýringar myndum, kortum og 

myndritum       

Ritun 

• dregið rétt til stafs og skrifað skýrt og læsilega  

• nýtt í ritun þekkingu á grunnþáttum í byggingu texta, svo sem upphafi, meginmáli og 

niðurlagi 

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

• beitt einföldum stafsetningareglum og notað tiltæk hjálpargögn við hæfi  

• nýtt sér fyrirmyndir í ritun, svo sem af lestri bóka, blaða eða rafræns efnis 

• skrifað texta á tölvu og beitt einföldustu aðgerðum í ritvinnuslu 

 

Málfræði 

• beitt töluðu máli og rituðu af nokkru öryggi og ræður yfir orðaforða og málskilningi sem 

hæfir þroska  

• þekkt og fundið helstu einingar málsins svo sem bókstafi, hljóð, orð, samsett orð og 

málsgrein  

• raðað í stafrófsröð og gert sér grein fyrir notagildi þess við leit og skipulag  

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

• leikið sér með ýmis einkenni tungumálsins, svo sem margræðni orða og fundið kyn og tölu 

• búið til máslgreinar og ráðið við að greina málsgreinar í eigin texta 

• greint mun á sérnöfnum og samnöfnum og m.a. bent á þau í eigin texta 

• leikið sér með orð og merkingu, svo sem með því að ríma og fara í orðaleiki 

• gerir sér grein fyrir markmiði þess að læra íslenska málfræði 

 

Leiðir að markmiðum 



 

 námsÁhugi-þRautseigja-Samvinna-leiKur-útiskÓli-Gleði-Umhyggja-viRðing 
 

42 

 

 

Árskógarskóli leik- og grunnskóli 
 

 

Samkennsla árganga er í 1. til 4. bekk en 3. og 4. bekkur vinna að sameiginlegum verkefnum en 

leitast er við að koma til móts við nemendur með verkefni við hæfi. Stefnt er að því að nemendur 

efli lesskilning og færni í að nota orðaforða sinn á markvissan hátt m.a. til að eiga auðveldara með 

að skilja námstexta og að tjá sig, greina frá þekkingu sinni og skoðunum með blæbrigðaríku máli.  

Lögð er áhersla á að nemendur lesi í skólanum, bæði fyrir kennara og bekkjarfélaga. Nemendur fá 

þjálfun í tjáningu og hlustun í gegnum verkefni og leiki. Ætlast er til að nemendur lesi upphátt 5x í 

viku fyrir foreldra/forráðamenn sína í lestrarbókum. Nemendur æfa málnotkun, lesskilning, 

stafsetningu og grunnatriði málfræðinnar. Unnið er með fjölbreytt verkefni sem auka orðaforða 

nemenda. Kennsla er í formi innlagnar kennara, og sjálfstæðri vinnu nemenda.  Nemendur vinna 

ýmist einir eða í hóp. Við kennsluna eru notaðar fjölbreyttar kennsluaðferðir.  

 

Námsefni: 

Lestrarbækur í samræmi við getu hvers og eins, bækur af bókasafni, Við lesum B lestrarbók og 

vinnubók, lesskilningsverkefni frá kennara, Skrift 2, Græni og blái blýanturinn, Ritrún 2, og annað 

tilfallandi efni. Ítarefni: Lesrún 1.  

 

Námsmat: 

Nemendur safna verkefnum í námsmöppu allan veturinn sem fer heim þrisvar yfir önnina (október, 

ferbrúar og maí) ásamt frammistöðumati (febrúar og maí).   

Haustönn:  Orðarún (september), Lesfimi (september), Stafsetningarkönnun (október) Stöðumat og 

sjálfsmat (desember) 

Vorönn: Lesfimi (janúar og maí), Orðarún (apríl), Stöðumat og sjálfsmat (maí),  

 

Heimanám: 

Nemendur í 3. bekk fá lestrarbækur heim í sérstakri lestrarmöppu og lesa daglega í þeim í 15 

mínútur að lágmarki. Ásamt lestri fylgir lestrarmöppunni stílabók sem við köllum Orðakistuna. Eftir 

lestur hjá barninu velur sá sem hlustaði nokkur orð (a.m.k. 5 orð) úr textanum og les þau upphátt 

fyrir barnið. Barnið skrifar orðin niður eftir leiðbeiningum sem fylgja Orðakistunni.  

 

2.4.2 Stærðfræði 

Kennari: Íris Hauksdóttir 

Vikustundir: 200 mínútur 

Markmið: Stefnt er að því að nemendur:  

 

Að geta spurt og svarað með stærðfræði: 

• geta leyst þrautir og útskýrt þær 

• geta skipt tölum niður í einingar, tugi og hundruð 

• þekkja samhengið á milli endurtekinnar samlagningar og margföldunar og endurtekins 

frádráttar og deilingar 

• þjálfast í að rökræða um einföld stærðfræðiverkefni og að rökstyðja niðurstöður og 

lausnaleiðir 

• geta skráð og sýnt útreikninga 

• geta notað vasareikni við úrlausn dæma 
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Að kunna að nýta sér verkfæri stærðfræðinnar: 

• geta notað hugtökin og aðgerðarmerkin margfeldi og deiling 

Vinnubrögð í stærðfræði: 

• þekkja peninga og geta talið saman upphæðir 

Tölur og reikningur 

• geta lesið og skrifað tölur upp í 1000 

• geta talið í tugum og hundruðum 

• þekkja hugtökin, hundrað og þúsund 

• geta geymt í samlagningu af tug og hundraði 

• geta tekið til láns í frádrætti af tug og hundraði 

• þekkir og getur nýtt sér margföldunartöfluna frá 1-5  

• geta námunda að tug og hundraði 

• þekkja og geta skipt í einföld almenn brot 

 

Algebra 

• þekkja hugtakið óþekkt stærð  

• geta nýtt sér einfaldar reglur við talnamynstur og haldið áfram með þau 

 

Rúmfræði og mælingar 

• geta hliðrað í hnitakerfi 

• geta mælt lengd og breidd hluta í cm og m 

• þekkja þrívíddarformin tening, pýramída og keilu 

• þekkja ferning, rétthyrning og þríhyrning 

• þekkja og skilja hugtökin horn, brún og hliðarflötur 

• getur speglað og fundið speglunarás 

• geta lesið á skífuklukku 

 

Tölfræði og líkindarreikningur: 

• geta safnað, flokkað og skráð upplýsingar, sett upp í myndrit og lesið niðurstöður 

Leiðir á markmiðum: 

Nemendur vinna ýmist einstaklingslega, í pörum eða hópum að fjölbreyttum verkefnum með það að 

leiðarljósi að nemendur nái ofangreindum markmiðum.  

 

Námsefni: 

Námsefni sem stuðst er við er Sproti 3A og Sproti 3B, fjölbreytt áþreifanleg námsgögn, gagnvirkt 

efni af vef (t.d. mms.is, code.org og multi.no) og ýmis spil og leikir úr smiðju kennara. 

Námsmat:  
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Símat á hæfni nemenda við að tileinka sér sett markmið. Auk þess sem kennari metur frammistöðu 

nemenda í tímum. 

2.4.3 Náttúru- og samfélagsfræðigreinar 

Kennari: Guðrún Ásta Þrastardóttir 

Vikustundir: 300 mínútur 

Markmið: Stefnt er að því að nemendur geti 

 

Geta til aðgerða 

• sýnt virkni og látið sig varða nánasta umhverfi og lífsskilyrði lífvera í því  

• Útskýrt hvernig tækni hefur áhrif á lífsgæði íbúa og umhverfi þeirra 

• Greint milli ólíkra sjónarmiða sem varða málefni daglegs lífs 

 

Nýsköpun og hagnýting þekkingar  

• komið auga á þarfir og vandamál í umhverfi sínu  

• Bent á störf sem krefjast sérþekkingar 

 

Gildi og hlutverk vísinda og tækni  

• Útskýrt hvernig tækni nýtist í daglegu lífi þeirra 

• notað einföld hugtök úr náttúruvísindum í textaskrifum  

• gert sér grein fyrir hvernig maðurinn er hluti af náttúrunni og lífsafkoma hans byggist á 

samspilinu við hana       

 

Vinnubrögð og færni  

• sagt frá og framkvæmt með hversdagslegum hlutum einfaldar athuganir úti og inni  

• aflað sér upplýsinga sem varða náttúruna 

• hlustað á og rætt hugmyndir annarra      

 

Ábyrgð á umhverfinu  

• tekið eftir og rætt atriði í umhverfinu sínu, sýnt félögum og náttúru alúð  

• nýtt reynslu og hæfni í námi og daglegu lífi, einn og með öðrum 

• tekið þátt í að skoða, greina og bæta eigið umhverfi og náttúru       

• skoðað og skráð dæmi um áhrif af gjörðum mannsins á náttúru og manngert umhverfi í 

heimabyggð 

 

Að búa á jörðinni  

• sagt frá hvernig Ísland myndast og tekur breytingum  

• lýst landnotkun í heimabyggð 

• fylgst með og skráð upplýsingar um veður í heimabyggð  

• notað gervihnatta- og loftmyndir af yfirborði jarðar til að lýsa heimabyggð 

 

Lífsskilyrði manna  
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• útskýrt mikilvægi hreyfingar, hreinlætis, hollrar fæðu og svefns  

• bent á skaðleg efni og hvernig ýmsir sjúkdómar og sýklar eru smitandi  

• rætt fjölbreytni í nýtingu vatns á heimilum og í umhverfi 

 

Náttúra Íslands  

• útskýrt einkenni lifandi vera, skýrt með dæmum lífsskilyrði lífvera og tengsl við umhverfið 

• greint á milli algengustu orkugjafa á Íslandi 

• lýst algengustu lífverum í nánasta umhverfi sínu  

• útskýrt fæðukeðjur og rakið fæðu til frumframleiðanda 

• sagt frá náttúruhamförum sem búast má við á Íslandi og hvar þær verða       

 

Heilbrigði umhverfisins 

• fjallað um samspil manns og náttúru  

• flokkað úrgang       

• gert grein fyrir þjónustu sem náttúrulegir ferlar veita 

• rætt krafta sem koma við sögu í daglegu lífi manna 

 

Samspil vísinda, tækni og þróunar í samfélaginu  

• sagt frá þróun algengra rafmagnstækja og áhrifum segla 

• rætt hvernig uppfinningar hafa gert líf fólks auðveldara eða erfiðara, á heimilum og í ólíkum 

atvinnugreinum 

Reynsluheimur 

• þekkja mismunandi samfélagsgerðir 

• átta sig á mikilvægi samhjálpar 

• átta sig á hversu mikilvæg jákvæðni er 

Hugarheimur 

• geta lýst sjálfum sér og sagt frá veikleikum og styrkleikum 

• átta sig á því að allir skipti jafn miklu máli í heiminum 

• geti sett sig í spor annarra jafnaldra 

• geti farið eftir vinnuferlum 

• geti farið eftir bekkjarsáttmála 

Félagsheimur 

• viti að mismunandi reglur eru nauðsynlegar í samfélaginu 

• sýni sjálfstraust, virðingu og sanngirni í samskiptum og átti sig á eigin athöfnum og áhrifum 

þeirra á aðra 

 

Leiðir að markmiðum 

Samkennsla árganga er í 1. til 4. bekk en 3. og 4. bekkur vinna að sameiginlegum verkefnum og 

leitast er við að koma til móts við nemendur með verkefni við hæfi. Kennsla í náttúrufræði og 
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samfélagsfræði er kennd samhliða og er samþætt útiskólakennslu. Tekin verða fyrir ákveðin þemu í 

hverjum mánuði sem endurspegla vinnu nemenda í kennslustundum.  

Árskógarskóli er Grænfána skóli og verða unnin verkefni sem tengjast með einhverjum hætti 

umhverfissáttmála skólans og leiðum að honum. Lögð verður áhersla á að leggja rækt við 

umhverfið og sýna því virðingu, til dæmis með góðri umgengni og flokkun sorps og hvernig hægt 

sé að nýta nánasta umhverfi og efnivið náttúrunnar í leik, nám og kennslu. Unnið verður að 

margskonar verkefnum og athugunum. Kennsla fer fram bæði innan dyra og úti í nærumhverfi 

skólans. Kennsluaðferðir eru fjölbreyttar, svo sem samlestur, umræður, sýnikennsla, tilraunir, 

verklegar æfingar, vettvangsferðir, leikir, skrifleg verkefni og hópavinna.  

 

Námsefni: 

Komdu og skoðaðu líkamann, Komdu og skoðaðu umhverfið, Umhverfið, skiptir það máli? Maður 

og náttúra, verkefnakista Grænfánans, verkefni tengd uppbyggingarstefnunni, Ísland – veröld til að 

njóta lestrar og verkefnabók, Ísland, landið okkar, verkefni frá kennara og alls kyns ítarefni.  

 

Námsmat: 

Nemendur safna verkefnum í námsmöppu allan veturinn sem fer heim þrisvar yfir önnina (október, 

ferbrúar og maí) ásamt frammistöðumati (febrúar og maí).   

Haustönn:  Leiðsagnarmat og sjálfsmat (október, nóvember) 

Vorönn: Leiðsagnarmat og sjálfsmat (febrúar og maí) 

 

2.4.4 Enska 

Kennari: Guðrún Ásta Þrastardóttir 

Vikustundir: 60 mínútur 

Markmið: Stefnt er að því að nemendur geti 

 

Hlustun 

• þekkir til orðaforða í einföldum fyrirmælum tengdum kennslu og verkefnum 

• þekkir einföld orð í frásöfn með hjálp myndefnis 

• getur hlustað eftir ákveðnum orðum í myndefni 

 

Lesskilningur 

• getur, með hjálp, unnið með einfaldan texta sem studdur er með myndefni 

• getur svarað eindöldum rétt og rangt spurningum upp úr stuttum texta 

 

Samskipti 

• getur sagt aldur sinn í fullri málsgrein 

• getur farið eftir einfaldri samtalsæfingu 

 

Frásögn 

• getur sagt frá fjölskyldu sinni á einfaldan hátt 

• getur sagt hverjir vinir hans er 
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Ritun 

• getur skrifað orð við myndir 

• getur skrifað einfaldar málsgreinar, sem tengjast fjölskyldu og vinum, eftir fyrirmynd 

Menningarlæsi 

• þekki til enskumælandi málsvæða 

Leiðir að markmiðum 

Samkennsla árganga er í 1. til 4. bekk en 3. og 4. bekkur vinna að sameiginlegum verkefnum en 

leitast er við að koma til móts við nemendur með verkefni við hæfi. Lögð er áhersla á samvinnu 

nemenda í verkefnavinnu en einnig verður lögð áhersla á einstaklingsvinnu og sjálfstæð 

vinnubrögð. Reynt verður að sníða kennsluna að þörfum hvers og eins þó að í grunninn fari allir 

nemendur í gegnum það sama í námsefninu. Þeir námsþættir sem lögð verður áhersla á snúa að 

áhugasviði nemendanna, byggja á þekkingu þeirra og reynsluheimi. Áhersla verður á leik, að 

nemendur læri í gegnum leik, og á meðan þeir leika sér saman í verkefnavinnunni.  

 

Námsefni: 

Let´s learn and play, leikir, söngvar, myndbönd og annað efni sem kennari leggur fyrir hverju sinni.  

 

Námsmat: 

Nemendur safna verkefnum í námsmöppu allan veturinn sem fer heim þrisvar yfir önnina (október, 

ferbrúar og maí) ásamt frammistöðumati (febrúar og maí).   

Haustönn:  Leiðsagnarmat og sjálfsmat (október, nóvember), stöðumat (desember) 

Vorönn: Leiðsagnarmat og sjálfsmat (febrúar og maí), stöðumat (maí) 

 

2.4.5 Hannyrðir 

Kennari: Íris Hauksdóttir 

Vikustundir: 45 mínútur 

Markmið: Nemendur 

 

Handverk, aðferðir og tækni 

• læra að umgangast og beita verkfærum stofunnar 

• læra að þrykkja 

• læra að klippa efni eftir sniði 

• kunna að sauma saman tvö stykki með útsaumsspori 

• læra að ganga frá endum  

• læra að prjóna garðaprjón 

• geta farið eftir skriflegum og munnlegum leiðbeiningum 

 

Sköpun, hönnun og útfærsla 

• nota skissugerð í hugmyndabók sem hluta af hugmyndavinnu og vinnuferli 

• sauma útsaum eftir eigin hönnun 

• þekkja hugtök og heiti sem tengjast viðfangsefnum greinarinnar 

• geta farið eftir skriflegum og munnlegum leiðbeiningum  
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• geta unnið eftir sýnikennlsu myndböndum  

 

Menning og umhverfi 

• kynnast mismunandi gerðum af útsaumi, hefðum og venjum sem tengjast honum  

• vinna með mismunandi gerðir af efnum 

 

Menningarlæsi 

• sýna vinnusemi og áhuga við vinnu sína 

• vera duglegur að koma sér að verki og nýta tímann sinn vel  

• geta sagt frá verkefninu sínu og vinnuferlinu  

• kunna að ganga frá eftir vinnu sína  

• geta lagt mat á eigin verk 

Leiðir að markmiðum: Nemendur vinna ýmist einstaklingslega eða í pörum að fjölbreyttum 

verkefnum með það að leiðarljósi að nemendur nái ofangreindum markmiðum. 

Námsefni: Unnið með mismunandi gerðir af textílefnum 

Mat: Símat á frammistöðu og afrakstri nemenda í tímum 

 

2.4.6 Hönnun og smíði 

Kennari: Guðrún Ásta Þrastardóttir 

Vikustundir: 45 mínútur 

Markmið: Stefnt er að því að nemendur geti 

 

Menningarlæsi 

• unnið eftir einföldu ferli frá hugmynd til afurðar 

• hagnýtt þá leikni sem hann hefur öðlast í einföldum verkefnum 

• unnið einföld verkefni í hópi 

• útskýrt á einfaldan hátt áhrif vinnu sinnar á umhverfið 

• gert grein fyrir hugtakinu tækni og hvernig það tengist vinnu hans 

• fjallað á einfaldan hátt um þætti sem snerta menningu í tenglsum við verkefni sín 

• tjáð sig á einfaldan hátt um viðfangsefni sitt 

• gengið frá eftir vinnu sína 

• lagt mat á eigin verk 

Handverk 

• valið og notað nokkur verkfæri sem hæfa viðfangsefni á öruggan hátt 

• gert grein fyrir nokkrum smíðaefnum sem unnið er með 

Hönnun og tækni 

• dregið einfalda skissu til að útskýra hugmyndir sínar 

• unnið verkefni frá hugmynd að fullunnum hlut með áherslu á form og útlit 

• framkvæmt einfaldar samsetningar 

• bent á ýmis tæknifyrirbrigði er tengjast hans daglegu lífi 

• greint einfaldar þarfir í umhverfi sínu og rætt nokkrar lausnir 
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Umhverfi 

• valið efni út frá umhverfissjónarmiðum og sagt frá kostum þess að nota efni úr nærumhverfi 

• sýnt góða nýtingu þeirra efna sem unnið er með 

• beitt líkamanum rétt við vinnu sína og sýnt rétta notkun hlífðarbúnaðar 

 

Leiðir að markmiðum 

Samkennsla árganga er í 1. til 3. bekk en leitast er við að koma til móts við nemendur með verkefni 

við hæfi. Áhersla verður lögð á að nemendur vinni bæði sjálfstætt við einstaklingsverkefni og fái 

einnig að takst á við að vinna að stóru verkefni með öðrum í hóp. Lögð verður áhersla á að auka 

þekkingu á þeim efnivið sem unnið er með og færni í notkun verkfæra. Lögð verður áhersla á að 

efla skilning nemenda á tenglsum manns og umhverfis með samþættingu í smíðakennslu, 

náttúrufræði og útikennslu þar sem lögð verður meðal annars áhersla á umhverfisvitund og 

umhverfisvernd með fjölbreyttum hætti. Þannig er nemandi meðal annars vakinn til umhugsunar um 

notkun efnis í nærumhverfi sínu, nýti þann efnivið sem er við hendina á skólasvæðinu og stuðli 

þannig að sjálfbærni.  

 

Námsefni: 

Efni úr nærumhverfi skólans, áhöld og tæki smíðastofunnar og ýmiskonar efni til að vinna úr.   

 

Námsmat: 

Haustönn:  Leiðsagnarmat og sjálfsmat  

Vorönn: Leiðsagnarmat og sjálfsmat  

 

2.4.7  Sjónlistir 

Kennari: Guðrún Ásta Þrastardóttir 

Vikustundir: 45 mínútur 

Markmið: Stefnt er að því að nemendur geti 

 

Formfræði, litafræði og myndbygging 

• þekkja sexlitahringinn, frumliti og andstæðu litina 

• þekkja grunnformin í umhverfinu og nýti sér þau í myndgerð 

• þekkja nálægð og fjarlægð 

• þekkja myndbyggingu 

• geta beitt mismunandi litatónum 

• geta nýtt sér ólíkar útfærslur línuteikningar 

• þekkja forgrunn, miðrými og bakgrunn 

• þekkja hugtökin neikvætt og jákvætt rými 

Tækni 

• geta nýtt sér skissuvinnu sem eðlilegan hlut af vinnuferli 

• þekkja mismunandi áferðir/þrykk og beita þeim í mynd 

• geta breytt tvívíðu formi í þrívítt 
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Listrýni 

• geta tjáð sig um eigin verkefni og annarra 

• geta á einfaldan hátt lagt mat á eigin verk og annarra 

• þekkja ákveðna listastefnu og listamenn 

Umgengni 

• ganga vel um og sýna ábyrgð og nærgætni í myndmenntastofunni 

Leiðir að markmiðum 

Samkennsla árganga er í 1. til 3. bekk en leitast er við að koma til móts við nemendur með verkefni 

við hæfi. Nemendur vinna ákveðin skylduverkefni auk frjálsra verkefna með mismunandi efnum, 

litum og áhöldum. Kennt er með sýnikennslu þar sem verkefni eru kynnt og sýnd og um þau rætt. 

Einnig verður stuðst við myndbönd og bækur.  

 

Námsefni: 

Notast verður við bækur til myndörvunar, sýnd myndbönd ásamt því að nota netið áður en vinna 

nemenda hefst.  

 

Námsmat: 

Haustönn:  Leiðsagnarmat og sjálfsmat  

Vorönn: Leiðsagnarmat og sjálfsmat  

 

2.4.8 Upplýsingatækni 

Kennari: Bjarni Jóhann Valdimarsson 

Vikustundir: 100 mínútur 

Markmið: Stefnt er að því að nemendur geti: 

 

Vinnulag og vinnubrög 

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

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

• gert sér grein fyrir ólíkum aðferðum við notkun á ýmsum tæknibúnaði, 

• beitt undirstöðuatriðum í fingrasetningum. 

Upplýsingaöflun og úrvinnsla 

• leitað upplýsinga og nýtt við verkefnavinnu, 

• nýtt upplýsingatækni og forrit við uppbyggingu einfaldra verkefna, 

• nýtt rafrænt og gagnvirkt námsefni. 

Forritun 

• leyst einföld forritunarverkefni, 

• beitt rökum til að leysa verkefni t.d. hvað varðar röð aðgerða 

Siðferði og öryggismál 

• sýnt ábyrgð í meðferð upplýsinga, 
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• farið eftir einföldum reglum um ábyrga netnotkun og er meðvitaður um siðferðislegt gildi 

þeirra. 

Leiðir að markmiðum/Kennsluhættir: 

Í upplýsinga- og tæknimennt er unnið með upplýsinga- og miðlalæsi, sem þverfaglegt námssvið. 

Áhersla er lögð á að kynna nemendum tækni og aðferðir við öflun, úrvinnslu, sköpun og miðlun 

upplýsinga í tengslum við annað nám. Samkennsla árganga er í 1. til 3. bekk en leitast er við að 

koma til móts við nemendur með verkefnum við hæfi. Kennslan fer fram á bókasafni þar sem 

tölvuver skólans er staðsett. Nemendur vinna að mestu sjálfstætt í sínum verkefnum.Notast er við 

kennsluvefi af vef Menntamálastofnunar auk gagnvirkra leikja frá sömu stofnun. 

 

Námsmat: 

Umsögn við annaskipti. 

 

2.4.9 Skólaíþróttir 

Kennari: Helena Frímannsdóttir 

Vikustundir: 2x60 mínútur á vikur. Að vori og hausti er sund kennt í ca. 7 vikur. Þess á milli eru 

íþróttir. 

Markmið:  

Stefnt er að því að nemendur geti:  

 

Líkamsvitund, leikni og afkastageta 

• gert æfingar sem reyna á þol 

• sýnt einfaldar hreyfingar sem reyna á lipurð og samhæfingu 

• sýnt nokkra boltafærni 

• tekið þátt í leikjum í vatni 

• synt fótatök í skriðsundi og bringusundi með eða án hjálpartækja 

 

Félagslegir þættir 

• geta oftast farið eftir leikreglum 

 

Heilsa og efling þekkingar 

• útskýrt líkamlegan mun á kynjum 

• þekkt heiti nokkra líkamshluta 

• ratað um skólahverfið sitt og þekkt helstu göngu- og hjólaleiðir nærumhverfis 

• gert einfaldar talningar í leikjum og æfingum 

 

Öryggis- og skipulagsvenjur 

• farið eftir umgengnisreglum 

 

Sund 

• 12. m bringusund. 

• 12. m skólabaksund, með eða án hjálpartækja. 
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• 8. m skriðsundsfótatök, andlit í kafi og armar teygðir fram. 

• 6. m baksund, með eða án hjálpartækja. 

• Köfun eftir hlut á 1 til 1,5 m dýpi. 

 

Leiðir að markmiðum/Kennsluhættir: Meginmarkmið skólaíþrótta er að örva skyn- og 

hreyfiþroska hvers nemenda, auka þrek hans og afkastagetu og stuðla þannig að heilbrigði og 

velferð einstaklingsins. Markmiðið sunds, er einnig að gera nemendur það vel synda að þeir geti 

bjargað sjálfum sér og öðrum á sundi og að nemendur fræðist um gildi sundiðkunar með tilliti til 

almennrar líkams- og heilsuræktar. 

Íþróttakennslan byggist upp á ýmsum leikjum, boltaleikjum, áhaldaleikfimi, stöðvahringjum og 

teygjum.  Reynt er að hafa íþróttakennsluna fjölbreytta og er mikil áhersla lögð á nám í gegnum 

leik. Áhersla er einnig lögð á jákvæðan aga og að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. Innlögn 

verkefna fer yfirleitt fram yfir allan hópinn og síðan vinna nemendur ýmist einir, í pörum eða 

hópum.  Í sundi er reynt að miða kennsluna við getu og þarfir hvers nemenda. Verkefni eru lögð 

fyrir yfir allan hópinn eða í litlum hópum (fyrirmæli við hvern hóp). Yfirleitt er kennari ofan í laug 

og aðstoðarmaður upp á bakka. Meginmarkmið skólasunds í 1. bekk er vatnsaðlögun og grunnur í 

flestum sundtegundum með sérstaka áherslu á bringusund og skriðsund. Komið er inn á fótatök og 

notkun handa í bringusundi, skriðsundi, skólabaksundi og baksundi. Tækni við öndun, köfun, 

stungur og spyrna í bakka. Notast er við áhöld og tæki í Árskógi s.s. boltar, bekkir, dýnur, keilur, 

mörk, rimlar, kaðlar, smááhöld, flár, sundblöðkur, kútar, flotstangir, hringir, köfunardót o.fl. 

 

Námsmat: Námsmat er símat þar sem kennari meta nemendur jafnóðum. Námsmat í íþróttum er 

afhent 2 sinnum yfir veturinn sem umsögn. Á haustönn er, þol (Píptest: þrep 7=10), liðleiki 

(Liðleikapróf: ná inn á kassa 26 cm =til fyrirmyndar), virkni í tímum og hegðun skoðuð. Á vorönn 

eru metnir þættir eins og færni í leikjum, hreysti (mælingar í langstökki með og án atr, sippa, hanga 

og hástökk), virkni og færni í leikfimi, viðhorf og hegðun. Í sundi er námsmat afhent 2 sinnum yfir 

veturinn sem umsögn. Á haustönn eru færni (staða nemenda eftir haustönn), viðhorf og hegðun 

skoðuð og á vorönn fá nemendur umsögn sem kemur inn á stöðu þeirra miða við samræmd 

markmið 3 bekkjar. Með umsögninni fá nemendur ýmist: Markmiði náð- framvinda góð- þarfnast 

frekari þjálfunar- þarfnast verulegra úrbóta.  

 

2.5   4. bekkur 
2.5.1 Íslenska 

Kennari: Guðrún Ásta Þrastardóttir 

Vikustundir: 340 mínútur 

Markmið: Stefnt er að því að nemendur geti 

 

Talað mál, hlustun og áhorf 

• beitt skýrum og áheyrilegum framburði 

• tjáð sig með aðstoð leikrænnar tjáningar frammi fyrir hópi og staðið fyrir máli sínu 

• sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst ákveðnu fyrirbæri, endursagt efni sem hlustað hefur 

verið á eða lesið  
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• hlustað og horft með athygli á upplestur, leikið efni, ljóð og söngva og greint frá upplifun 

sinni 

• nýtt sér og endursagt efni á rafrænu formi 

• átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi 

Lestur og bókmenntir  

• beitt aðferðum við umskráningu hljóða og stafa þannig að lestur verði lipur og skýr 

• nýtt góðan orðaforða við að skilja texta og ráðið í merkingu orðs út frá samhengi 

• tengt þekkingu sína og reynslu við lesefni í því skyni að ná merkingu þess 

• valið sér lesefni eftir áhuga og þörf og lesið sögur, ljóð og fræðandi efni, sem hæfir 

lestrargetu, sér til ánægju og skilnings 

• lesið ævintýri, sögur og ljóð ætluð börnum 

• beitt hugtökum eins og persónu, söguþræði, umhverfi og boðskap 

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

• aflað sér upplýsinga úr ýmsum tiltækum gagnabrunnum svo sem bókum og á rafrænu formi 

• lesið úr táknmyndum og myndrænu efni, svo sem einföldum skýringar myndum, kortum og 

myndritum       

Ritun 

• dregið rétt til stafs og skrifað skýrt og læsilega  

• nýtt í ritun þekkingu á grunnþáttum í byggingu texta, svo sem upphafi, meginmáli og 

niðurlagi 

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

• beitt einföldum stafsetningareglum og notað tiltæk hjálpargögn við hæfi  

• nýtt sér fyrirmyndir í ritun, svo sem af lestri bóka, blaða eða rafræns efnis 

• skrifað texta á tölvu og beitt einföldustu aðgerðum í ritvinnuslu 

 

Málfræði 

• beitt töluðu máli og rituðu af nokkru öryggi og ræður yfir orðaforða og málskilningi sem 

hæfir þroska  

• þekkt og fundið helstu einingar málsins svo sem bókstafi, hljóð, orð, samsett orð og 

málsgrein  

• raðað í stafrófsröð og gert sér grein fyrir notagildi þess við leit og skipulag  

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

• leikið sér með ýmis einkenni tungumálsins, svo sem margræðni orða og fundið kyn og tölu 

• búið til máslgreinar og ráðið við að greina málsgreinar í eigin texta 

• greint mun á sérnöfnum og samnöfnum og m.a. bent á þau í eigin texta 

• leikið sér með orð og merkingu, svo sem með því að ríma og fara í orðaleiki 
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• gerir sér grein fyrir markmiði þess að læra íslenska málfræði 

 

Leiðir að markmiðum 

Samkennsla árganga er í 1. til 4. bekk en 3. og 4. bekkur vinna að sameiginlegum verkefnum en 

leitast er við að koma til móts við nemendur með verkefni við hæfi. Stefnt er að því að nemendur 

efli lesskilning og færni í að nota orðaforða sinn á markvissan hátt m.a. til að eiga auðveldara með 

að skilja námstexta og að tjá sig, greina frá þekkingu sinni og skoðunum með blæbrigðaríku máli.  

Lögð er áhersla á að nemendur lesi í skólanum, bæði fyrir kennara og bekkjarfélaga. Nemendur fá 

þjálfun í tjáningu og hlustun í gegnum verkefni og leiki. Ætlast er til að nemendur lesi upphátt 5x í 

viku fyrir foreldra/forráðamenn sína í lestrarbókum. Nemendur æfa málnotkun, lesskilning, 

stafsetningu og grunnatriði málfræðinnar. Unnið er með fjölbreytt verkefni sem auka orðaforða 

nemenda. Kennsla er í formi innlagnar kennara, og sjálfstæðri vinnu nemenda.  Nemendur vinna 

ýmist einir eða í hóp. Við kennsluna eru notaðar fjölbreyttar kennsluaðferðir.  

 

Námsefni: 

Lestrarbækur í samræmi við getu hvers og eins, bækur af bókasafni, Lesrún 1, lesskilningsverkefni 

frá kennara, Skrift 2, Græni og blái blýanturinn, Ritrún 3, og annað tilfallandi efni.  

 

Námsmat:  

Nemendur safna verkefnum í námsmöppu allan veturinn sem fer heim þrisvar yfir önnina (október, 

ferbrúar og maí) ásamt frammistöðumati (febrúar og maí).   

Haustönn:  Orðarún (september), Lesfimi (september), Stafsetningarkönnun (október) Stöðumat og 

sjálfsmat (desember) 

Vorönn: Lesfimi (janúar og maí), Orðarún (apríl), Stöðumat og sjálfsmat (maí),  

 

Heimanám: 

Nemendur í 4. bekk fá lestrarbækur heim í sérstakri lestrarmöppu og lesa daglega í þeim í 15 

mínútur að lágmarki. Ásamt lestri fylgir lestrarmöppunni stílabók sem við köllum Orðakistuna. Eftir 

lestur hjá barninu velur sá sem hlustaði nokkur orð (a.m.k. 5 orð) úr textanum og les þau upphátt 

fyrir barnið. Barnið skrifar orðin niður eftir leiðbeiningum sem fylgja Orðakistunni.  

 

2.5.2 Stærðfræði 

Kennari: Guðrún Ásta Þrastardóttir 

Vikustundir: 240 mínútur 

Markmið: Nemendur 

 

Að geta spurt og svarað með stærðfræði: 

• geta skipt ákveðinni lengd í tvo eða fleiri hluta og rætt um það 

• geta gert sér grein fyrir að margföldun og deiling eru andhverfar aðgerðir 

• geta gert sér grein fyrir og unnið tengingu samlagningar og margföldunar 

• geta gert sér grein fyrir og unnið tengingu deilingar og frádráttar 
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• geta tekið þátt í samræðum um spurningar og svör varðandi stærðfræði 

• geta rökrætt um einföld stærðfræðiverkefni og rökstutt niðurstöður og lausnaleiðir 

• þekkja og geta túlkað einföld reiknilíkön, talnalínur, teikningar og myndrit 

 

Að kunna að nýta sér verkfæri stærðfræðinnar: 

• þekkja hugtökin tvöfalt, þrefalt, fjórfalt o.s.frv 

 

Vinnubrögð í stærðfræði: 

• þekkja verðgildi peninga og geta notað þá við kaup og sölu 

• geta leyst verkefni úr daglegu lífi með reikniaðgerðunum fjórum 

 

Tölur og reikningur: 

• þekkja einingu, tug, hundrað og þúsund 

• getur lesið og skrifað tölur upp í 9999 

• geta geymt í samlagningu 

• geta tekið til láns í frádrætti 

• þekkja negatívar tölur á talnalínu og geta reiknað með þeim 

• þekkir og getur nýtt sér margföldunartöfluna frá 1-10 

• getur nýtt sér samhengið á milli margföldunar og deilingar 

• geta námundað að tug, hundraði og þúsundi 

• þekkja tugabrot og geta skráð þau 

• þekkja teljara og nefnara 

• geta sýnt almennt brot myndrænt og skráð það með tölum 

• geta gert sér grein fyrir mismunandi stærð brota 

 

Algebra: 

• þekkir notkun bókstafa sem staðgengla fyrir tölur 

• geta fyllt inn í eyður sem notaðar eru til að tákna óþekktar stærðir í dæmum 

Getur útskýrt reglur við talnamynstur  

 

Rúmfræði og mælingar: 

• geta skráð hnit og lesið úr hnitakerfi 

• geta flokkað hyrninga eftir fjölda horna 

• geta snúið, hliðrað og speglað og geta fundið speglunarása 

• þekkja rétt-, hvöss- og gleið horn 

• geta lesið á skífuklukku og tölvuúr 

• geta gert tímaútreikninga og tímaáætlanir 

• þekkja helstu mælieiningar og getur breytt á milli 

• geta fundið ummál 

• geta fundið flatarmál með mismunandi mælieiningum 

• þekkja formin kúla, keila, sívalningur og teningur 
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• þekkja það að hringur er 360° 

• þekkja til hringfara sem hjálpargagn 

 

Tölfræði og líkindarreikningur: 

• gera rannsóknir, telja, flokka, skrá, lesa úr niðurstöðum og setja upp myndrit 

• geta lesið úr myndritum 

 

Leiðir á markmiðum 

Nemendur vinna ýmist einstaklingslega, í pörum eða hópum að fjölbreyttum verkefnum með það að 

leiðarljósi að nemendur nái ofangreindum markmiðum.  

Námsefni: 

Námsefni sem stuðst er við er Sproti 4A og Sproti 4B, fjölbreytt áþreifanleg námsgögn, gagnvirkt 

efni af vef (t.d. mms.is, code.org og multi.no) og ýmis spil og leikir úr smiðju kennara. 

Námsmat:  

Símat á hæfni nemenda við að tileinka sér sett markmið. Auk þess sem kennari metur frammistöðu 

nemenda í tímum. 

2.5.3 Náttúru- og samfélagsgreinar 

Kennari: Íris Hauksdóttir 

Vikustundir: 300 mínútur 

Markmið: Stefnt er að því að nemendur geti 

 

Geta til aðgerða 

• Útskýrt hvernig tækni hefur áhrif á lífsæði íbúa og umhverfi þeirra 

• Sýnt virkni og látið sig varða nánasta umhverfi og lífsskilyrði lífvera í því 

• Greint á milli ólíkra sjónarmiða sem varða málefni daglegs lífs 

Nýsköpun og hagnýting þekkingar 

• Komið auga á þarfir og vandamál í umhverfi sínu 

• Bent á störf sem krefjast sér þekkingar 

Gildi og hlutverk vísinda og tækni 

• Notað einföld hugtök úr náttúruvísindum í textaskrifum 

• Útskýrt hvernig tækni nýtist í daglegu lífi þeirra 

• Gert sér grein fyrir hvernig maðurinn er hluti af náttúrinni og lífsafkoma hans byggist á 

samspili við hana 

Vinnubrögð og færni í náttúrugreinum 

• Sagt frá og framkvæmt með hversdagslegum hlutum einfaldar athuganir úti og inni 

• Aflað sér upplýsinga er varða náttúruna 

• Hlustað á og rætt hugmyndir annarra 
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Ábyrgð á umhverfinu 

• Tekið eftir og rætt atriði í umhverfi sínu, sýnt félögum og náttúru alúð 

• Skoðað og skráð dæmi um áhrif af gjörðum mannsins á náttúru og manngert umhverfi í 

heimabyggð 

• Nýtt reynslu og hæfni í námi og daglegu lífi, einn og með örðum 

• Tekið þátt í að skoða, greina og bæta eigið umhverfi og náttúru 

Að búa á jörðinni 

• Sagt frá hvernig Ísland myndast og tekur breytingum 

• Lýst landnotkun í heimabyggð 

• Fylgst með og skráð upplýsingar um veður í heimabyggð 

• Notað gervihnatta- og loftmyndir af yfirborði jarðar til að lýsa heimabyggð 

Lífsskilyrði manna  

• útskýrt mikilvægi hreyfingar, hreinlætis, hollrar fæðu og svefns  

• bent á skaðleg efni og hvernig ýmsir sjúkdómar og sýklar eru smitandi  

• rætt fjölbreytni í nýtingu vatns á heimilum og í umhverfi 

 

Náttúra Íslands  

• útskýrt einkenni lifandi vera, skýrt með dæmum lífsskilyrði lífvera og tengsl við umhverfið 

• greint á milli algengustu orkugjafa á Íslandi 

• lýst algengustu lífverum í nánasta umhverfi sínu  

• útskýrt fæðukeðjur og rakið fæðu til frumframleiðanda 

• sagt frá náttúruhamförum sem búast má við á Íslandi og hvar þær verða       

 

Heilbrigði umhverfisins 

• fjallað um samspil manns og náttúru  

• flokkað úrgang       

• gert grein fyrir þjónustu sem náttúrulegir ferlar veita 

• rætt krafta sem koma við sögu í daglegu lífi manna 

 

Samspil vísinda, tækni og þróunar í samfélaginu  

• sagt frá þróun algengra rafmagnstækja og áhrifum segla 

• rætt hvernig uppfinningar hafa gert líf fólks auðveldara eða erfiðara, á heimilum og í ólíkum 

atvinnugreinum 

Reynsluheimur 

• lýst nokkrum einkennum lýðræðislegra samfélagshátta 
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• gert sér grein fyrir hugmyndum um samhjálp og velferð og framkvæmd hennar í 

samfélaginu 

• lýst með dæmum hvernig samfélagsgerð tengist lífi einstaklinga 

• sýnt fram á skilning á kostnaði eigin neyslu og sé læs á þau áhrif sem ýmis tilboð og 

auglýsingar hafa á eigin neyslu og á samfélagið 

Hugarheimur 

• lýst sjálfum sér og tekið dæmi um þætti sem hafa áhrif á sjálfsmynd hans, svo sem úr 

nærsamfélagi, umhverfi og menningu 

• lýst með dæmum gildi jákvæðra lífsviðhorfa, dygða og gildismats fyrir eigin sjálfsvitund 

• gert sér grein fyrir eigin styrkleikum og veikleikum 

• vegið og metið áhrif fyrirmynda og staðalmynda, hvernig vinna megi með þau á sjálfstæðan 

og uppbyggjandi hátt 

• lýst margvíslegum tilfinningum og áttað sig á, áhrifum þeirra á hugsun og hegðun 

• tileinkað sér heilbrigða og holla lífshætti 

• metið jákvæð og neikvæð áhrif ýmssa áreita í umhverfinu á líf hans og tekið gagnrýna 

afstöðu til þeirra 

• gert sér grein fyrir jafngildi sínu og annarra manna og rætt þýðingu þess 

• sett sér markmið og gert áætlanir við fjölbreytt viðfangsefni 

Félagsheimur 

• tekið þátt í lýðræðislegu samstarfi og samræðu 

• rökrætt um ólík málefni af samfélagslegum og siðferðilegum toga 

• tekið þátt í samræðu um stöðu sína sem þátttakandi í samfélaginu, réttindi og skyldur 

• sýnt ábyrgð í samskiptum og átti sig á réttindum sínum samkvæmt alþjóðasáttmálum 

• tjáð þekkingu sína og viðhorf með fjölbreyttum hætti, einn sér og í samstarfi við aðra 

• nefnt dæmi um gildi jafnréttis og mannréttinda í samfélaginu og rætt áhrif staðalímynda 

• sýnt sanngirni, sjálfstraust og virðingu í samskiptum og samvinnu við aðra 

• rætt um eigin athafnir og afleiðingar þeirra 

• rætt reglur í samskiptum fólks og tekið þátt í að setja sameiginlegar leikreglur með öðrum 

• tekið þátt í samfélagsmálum á ábyrgan hátt 

Leiðir að markmiðum 

Samkennsla árganga er í 1. til 4. bekk en 3. og 4. bekkur vinna að sameiginlegum verkefnum og 

leitast er við að koma til móts við nemendur með verkefni við hæfi. Kennsla í náttúrufræði og 

samfélagsfræði er kennd samhliða og er samþætt útiskólakennslu. Tekin verða fyrir ákveðin þemu í 

hverjum mánuði sem endurspegla vinnu nemenda í kennslustundum.  

Árskógarskóli er Grænfána skóli og verða unnin verkefni sem tengjast með einhverjum hætti 

umhverfissáttmála skólans og leiðum að honum. Lögð verður áhersla á að leggja rækt við 

umhverfið og sýna því virðingu, til dæmis með góðri umgengni og flokkun sorps og hvernig hægt 
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sé að nýta nánasta umhverfi og efnivið náttúrunnar í leik, nám og kennslu. Unnið verður að 

margskonar verkefnum og athugunum. Kennsla fer fram bæði innan dyra og úti í nærumhverfi 

skólans. Kennsluaðferðir eru fjölbreyttar, svo sem samlestur, umræður, sýnikennsla, tilraunir, 

verklegar æfingar, vettvangsferðir, leikir, skrifleg verkefni og hópavinna 

 

Námsefni: 

Komdu og skoðaðu líkamann, Komdu og skoðaðu umhverfið, Umhverfið, skiptir það máli? Maður 

og náttúra, verkefnakista Grænfánans, verkefni tengd uppbyggingarstefnunni, Ísland – veröld til að 

njóta lestrar og verkefnabók, Ísland, landið okkar, verkefni frá kennara og alls kyns ítarefni.  

 

Námsmat: 

Nemendur safna verkefnum í námsmöppu allan veturinn sem fer heim þrisvar yfir önnina (október, 

ferbrúar og maí) ásamt frammistöðumati (febrúar og maí).   

Haustönn:  Leiðsagnarmat og sjálfsmat (október, nóvember) 

Vorönn: Leiðsagnarmat og sjálfsmat (febrúar og maí) 

 

2.5.4 Enska 

Kennari: Íris Hauksdóttir 

Vikustundir: 60 mínútur 

Markmið: Stefnt er að því að nemendur geti 

 

Hlustun 

• Skilur einföld fyrirmæli sem notuð eru í kennslu og tengjast verkefnum 

• Getur fylgt einfaldri frásögn með hjálp myndefnis 

• Horfir á stutt myndbrot og getur sagt frá efni hans á einfaldan hátt 

Lesskilningur 

• Getur skilið einfaldan texta með stuðningi myndefnis 

• Getur svarað einföldum spurningum upp úr stuttum texta 

Samskipti 

• Getur heilsað, kvatt, kynnt sig, beðið um að fara á salerni og þakkað fyrir sig 

• Getur búið til og flutt einfalt samtal 

Frásögn 

• Getur lýst eigin klæðaburði á einfaldan hátt 

• Getur sagt frá áhugamálum á einfaldan hátt 

Ritun 

• Getur skrifað málsgreinar út frá myndum 

• Getur skrifað málsgreinar sem tengjast áhugamálum, fjölskyldu og vinum 

• Getur skrifað stutt skilaboð og orðsendingar 
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Menningarlæsi 

• Þekkt til enskumælandi málsvæða 

Leiðir að markmiðum 

Samkennsla árganga er í 1. til 4. bekk en 3. og 4. bekkur vinna að sameiginlegum verkefnum en 

leitast er við að koma til móts við nemendur með verkefni við hæfi. Lögð er áhersla á samvinnu 

nemenda í verkefnavinnu en einnig verður lögð áhersla á einstaklingsvinnu og sjálfstæð 

vinnubrögð. Reynt verður að sníða kennsluna að þörfum hvers og eins þó að í grunninn fari allir 

nemendur í gegnum það sama í námsefninu. Þeir námsþættir sem lögð verður áhersla á snúa að 

áhugasviði nemendanna, byggja á þekkingu þeirra og reynsluheimi. Áhersla verður á leik, að 

nemendur læri í gegnum leik, og á meðan þeir leika sér saman í verkefnavinnunni.  

 

Námsefni: 

Let´s learn and play, leikir, söngvar, myndbönd og annað efni sem kennari leggur fyrir hverju sinni.  

 

Námsmat: 

Nemendur safna verkefnum í námsmöppu allan veturinn sem fer heim þrisvar yfir önnina (október, 

ferbrúar og maí) ásamt frammistöðumati (febrúar og maí).   

Haustönn:  Leiðsagnarmat og sjálfsmat (október, nóvember), stöðumat (desember) 

Vorönn: Leiðsagnarmat og sjálfsmat (febrúar og maí), stöðumat (maí) 

 

2.5.5 Hannyrðir 

Kennari: Íris Hauksdóttir  

Vikustundir: 90 mínútur 

Markmið: Stefnt er að því að nemendur geti 

 

Handverk, aðferðir og tækni 

• þekkja áhöldin í stofunni með nafni og hvernig eigi að umgangast þau  

• læra mismunandi gerðir af útsaumssporum 

• læra að búa til ústsaumsmunstur 

• kunna að þræða nál  

• kunna að ganga frá endum og byrja á nýju spori 

• Læra að sauma einföld verkefni á saumavél 

• Þekki undir og yfirtvinna á saumavél 

 

Sköpun, hönnun og útfærsla 

• nota skissugerð í hugmyndabók sem hluta af hugmyndavinnu og vinnuferli 

• sauma útsaum eftir eigin hönnun 

• þekkja hugtök og heiti sem tengjast viðfangsefnum greinarinnar 

• geta farið eftir skriflegum og munnlegum leiðbeiningum  

• geta unnið eftir sýnikennlsu myndböndum  

 

Menning og umhverfi 
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• þekkja mismunandi gerðir af útsaumsgarni og efnum sem notuð eru við útsaum 

• átta sig á endurvinnslu í textíl og mikilvægi hennar 

 

Menningarlæsi 

• sýna vinnusemi og áhuga við vinnu sína 

• vera duglegur að koma sér að verki og nýtia tímann sinn vel 

• geta sagt frá verkefninu sínu og vinnuferlinu á bak við það  

• kunna að ganga frá eftir vinnu sína  

• geti lagt mat á eigin verk 

 

Leiðir að markmiðum: Nemendur vinna ýmist einstaklingslega eða í pörum að fjölbreyttum 

verkefnum með það að leiðarljósi að nemendur nái ofangreindum markmiðum. 

 

Námsefni: Unnið með mismunandi gerðir af textílefnum 

 

Mat: Símat á frammistöðu og afrakstri nemenda í tímum 

 

2.5.6 Hönnun og smíði 

Kennari: Guðrún Ásta Þrastardóttir 

Vikustundir: 45 mínútur 

Markmið: Stefnt er að því að nemendur geti 

 

Menningarlæsi 

• Unnið eftir einföldu ferli frá hugmynd til afurðar 

• Hagnýtt þá leikni sem hann hefur öðlast í einföldum verkefnum 

• Unnið einföld verkefni í hópi 

• Útskýrt á einfaldan hátt áhrif vinnu sinnar á umhverfið 

• Gert grein fyrir hugtakinu tækni og hvernig það tengist vinnu hans 

• Fjallað á einfaldan hátt um þætti sem snerta menningu í tenglsum við verk sín  

• Tjáð sig á einfaldan hátt um viðfangsefni sitt 

• Gengið frá eftir vinnu sína 

• Lagt mat á eigin verk 

Handverk 

• Valið og notað nokkur verkfæri sem hæfa viðfangsefni á öruggan hátt 

• Gert grein fyrir nokkrum smíðaefnum sem unnið er með 

Hönnun og tækni 

• Dregið einfalda skissu til að útskýra hugmyndir sínar 

• Unnið verkefni frá hugmynd að fullunum hlut með áherslu á form og útlit 

• Framkvæmt einfaldar samsetningar 

• Bent á ýmis tæknifyrirbrigði er tengjast hans daglega lífi 
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• Greint einfaldar þarfir í umhverfi sínu og rætt nokkrar lausnir 

Umhverfi 

• Valið efni út frá umhverfissjónarmiðum og sagt frá kostum þess að nota efni úr nærumhverfi 

• Sýnt góða nýtingu þeirra efna sem unnið er með 

• Beitt líkamanum rétt við vinnu sína og sýnt rétta notkun hlífðarbúnaðar 

Leiðir að markmiðum 

Samkennsla árganga er í 4. til 6. bekk en leitast er við að koma til móts við nemendur með verkefni 

við hæfi. Áhersla verður lögð á að nemendur vinni bæði sjálfstætt við einstaklingsverkefni og fái 

einnig að takst á við að vinna að stóru verkefni með öðrum í hóp. Lögð verður áhersla á að auka 

þekkingu á þeim efnivið sem unnið er með og færni í notkun verkfæra. Lögð verður áhersla á að 

efla skilning nemenda á tenglsum manns og umhverfis með samþættingu í smíðakennslu, 

náttúrufræði og útikennslu þar sem lögð verður meðal annars áhersla á umhverfisvitund og 

umhverfisvernd með fjölbreyttum hætti. Þannig er nemandi meðal annars vakinn til umhugsunar um 

notkun efnis í nærumhverfi sínu, nýti þann efnivið sem er við hendina á skólasvæðinu og stuðli 

þannig að sjálfbærni.  

 

Námsefni: 

Efni úr nærumhverfi skólans, áhöld og tæki smíðastofunnar og ýmiskonar efni til að vinna úr.   

 

Námsmat: 

Haustönn:  Leiðsagnarmat og sjálfsmat  

Vorönn: Leiðsagnarmat og sjálfsmat  

 

2.5.7 Sjónlistir 

Kennari: Guðrún Ásta Þrastardóttir 

Vikustundir: 90 mínútur 

Markmið: Stefnt er að því að nemendur geti 

 

Formfræði, litafræði og myndbygging 

• þekkja sexlitahringinn, frumliti og andstæðu litina 

• þekkja grunnformin í umhverfinu og nýti sér þau í myndgerð 

• þekkja nálægð og fjarlægð 

• þekkja myndbyggingu 

• geta beitt mismunandi litatónum 

• geta nýtt sér ólíkar útfærslur línuteikningar 

• þekkja forgrunn, miðrými og bakgrunn 

• þekkja hugtökin neikvætt og jákvætt rými 

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

og myndbyggingar 

• skapað myndverk í ýmsum tilgangi með margvíslegum aðferðum 
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Tækni 

• geta nýtt sér skissuvinnu sem eðlilegan hlut af vinnuferli 

• þekkja mismunandi áferðir/þrykk og beita þeim í mynd 

• geta breytt tvívíðu formi í þrívítt 

• útskýrt og sýnt vinnuferli sem felur í sér þróun frá hugmynd að myndverki 

• unnið út frá kveikju við eigin listsköpun 

• þekkt og notað hugtök og heiti sem tengjast lögmálum og aðferðum verkefna hverju sinni 

Listrýni 

• geta tjáð sig um eigin verkefni og annarra 

• geta á einfaldan hátt lagt mat á eigin verk og annarra 

• þekkja ákveðna listastefnu og listamenn 

• fjallað um eigin verk og annarra 

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

• þekkt og gert grein fyrir völdum verkum listamann, lýst þeim og greint yrkisefnið á 

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

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

• greint á einfaldan hátt áhrif myndmáls í nærumhverfi hans 

• skilið mismunandi tilgang hönnunar 

Umgengni 

• ganga vel um og sýna ábyrgð og nærgætni í myndmenntastofunni 

• gengið frá myndunum sínum, efnum og áhöldum sem unnið hefur verið með 

 

Leiðir að markmiðum 

Samkennsla árganga er í 4. til 6. bekk en leitast er við að koma til móts við nemendur með verkefni 

við hæfi. Nemendur vinna ákveðin skylduverkefni auk frjálsra verkefna með mismunandi efnum, 

litum og áhöldum. Kennt er með sýnikennslu þar sem verkefni eru kynnt og sýnd og um þau rætt. 

Einnig verður stuðst við myndbönd og bækur.  

 

Námsefni: 

Notast verður við bækur til myndörvunar, sýnd myndbönd ásamt því að nota netið áður en vinna 

nemenda hefst.  

 

Námsmat: 

Haustönn:  Leiðsagnarmat og sjálfsmat  

Vorönn: Leiðsagnarmat og sjálfsmat  

 

2.5.8 Upplýsingatækni 

Kennari: Bjarni Jóhann Valdimarsson 

Vikustundir: 100 mínútur 
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Markmið: Stefnt er að því að nemendur geti: 

 

Vinnulag og vinnubrög 

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

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

• gert sér grein fyrir ólíkum aðferðum við notkun á ýmsum tæknibúnaði, 

• sýnt frumkvæði og tekið þátt í samvinnuverkefnum undir leiðsögn, 

• beitt undirstöðuatriðum í fingrasetningum. 

Upplýsingaöflun og úrvinnsla 

• leitað upplýsinga og nýtt við verkefnavinnu, 

• nýtt upplýsingatækni og forrit við uppbyggingu einfaldra verkefna, 

• nýtt hugbúnað/forrit við framsetningu á einföldum tölulegum gögnum 

• nýtt rafrænt og gagnvirkt námsefni. 

Forritun 

• leyst einföld forritunarverkefni, 

• beitt rökum til að leysa verkefni t.d. hvað varðar röð aðgerða 

Tækni og búnaður 

• notað hugbúnað/forrit við einföld ritunarverkefni og framsetningu tölulegra gagna, 

• notað einfaldan hugbúnað/ forrit við myndvinnslu. 

Sköpun og miðlun 

• lýst á einfaldan hátt eigið upplýsinga- og miðlalæsi, 

• notað hugbúnað/forrit við miðlun þekkingar á einfaldan hátt. 

Siðferði og öryggismál 

• sýnt ábyrgð í meðferð upplýsinga, 

• farið eftir einföldum reglum um ábyrga netnotkun og er meðvitaður um siðferðislegt gildi 

þeirra. 

Leiðir að markmiðum/Kennsluhættir: 

Í upplýsinga- og tæknimennt er unnið með upplýsinga- og miðlalæsi, sem þverfaglegt námssvið. 

Áhersla er lögð á að kynna nemendum tækni og aðferðir við öflun, úrvinnslu, sköpun og miðlun 

upplýsinga í tengslum við annað nám. Samkennsla árganga er í 4. til 6. bekk en leitast er við að 

koma til móts við nemendur með verkefnum við hæfi. Kennslan fer fram á bókasafni þar sem 

tölvuver skólans er staðsett. Nemendur vinna að mestu sjálfstætt í sínum verkefnum. 

 

Námsefni/inntak: 

Notast er við kennsluvefi af vef Menntamálastofnunar auk gagnvirkra leikja frá sömu stofnun. 

 

Námsmat: 
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Umsögn við annaskipti. 

 

2.5.9 Skólaíþróttir 

Kennari: Helena Frímannsdóttir 

Vikustundir: 2x60 mínútur á vikur. Að vori og hausti er sund kennt í ca. 7 vikur. Þess á milli eru 

íþróttir. 

Markmið:  

 

Líkamsvitund, leikni og afkastageta 

• gert æfingar sem reyna á þol 

• sýnt einfaldar hreyfingar sem reyna á lipurð og samhæfingu 

• sýnt nokkra boltafærni 

• tekið þátt í leikjum í vatni 

• synt fótatök í skriðsundi og bringusundi með eða án hjálpartækja 

 

Félagslegir þættir 

• geta oftast farið eftir leikreglum 

 

Heilsa og efling þekkingar 

• útskýrt líkamlegan mun á kynjum 

• þekkt heiti nokkra líkamshluta 

• ratað um skólahverfið sitt og þekkt helstu göngu- og hjólaleiðir nærumhverfis 

• gert einfaldar talningar í leikjum og æfingum 

 

Öryggis- og skipulagsvenjur 

• farið eftir umgengnisreglum 

 

Sund  

• 25 m bringusund. 

• 15 m skólabaksund. 

• 12 m skriðsund. 

• 12 m baksund. 

• Flugsundsfótatök. 

• Stunga af bakka eða palli. 

 

Leiðir að markmiðum: Meginmarkmið skólaíþrótta er að örva skyn- og hreyfiþroska hvers 

nemenda, auka þrek hans og afkastagetu og stuðla þannig að heilbrigði og velferð einstaklingsins. 

Markmiðið sunds, er einnig að gera nemendur það vel synda að þeir geti bjargað sjálfum sér og 

öðrum á sundi og að nemendur fræðist um gildi sundiðkunar með tilliti til almennrar líkams- og 

heilsuræktar. 

Íþróttakennslan byggist upp á ýmsum leikjum, boltaleikjum, áhaldaleikfimi, stöðvahringjum og 

teygjum.  Reynt er að hafa íþróttakennsluna fjölbreytta og er mikil áhersla lögð á nám í gegnum 
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leik. Áhersla er einnig lögð á jákvæðan aga og að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. Innlögn 

verkefna fer yfirleitt fram yfir allan hópinn og síðan vinna nemendur ýmist einir, í pörum eða 

hópum.  Í sundi er reynt að miða kennsluna við getu og þarfir hvers nemenda. Verkefni eru lögð 

fyrir yfir allan hópinn eða í litlum hópum (fyrirmæli við hvern hóp). Yfirleitt er kennari ofan í laug 

og aðstoðarmaður upp á bakka. Meginmarkmið skólasunds í 1. bekk er vatnsaðlögun og grunnur í 

flestum sundtegundum með sérstaka áherslu á bringusund og skriðsund. Komið er inn á fótatök og 

notkun handa í bringusundi, skriðsundi, skólabaksundi og baksundi. Tækni við öndun, köfun, 

stungur og spyrna í bakka. Notuð eru áhöld og tæki í Árskógi s.s. boltar, bekkir, dýnur, keilur, 

mörk, rimlar, kaðlar, smááhöld, flár, sundblöðkur, kútar, flotstangir, hringir, köfunardót o.fl. 

 

Námsmat: Námsmat er símat þar sem kennari meta nemendur jafnóðum. Námsmat í íþróttum er 

afhent 2 sinnum yfir veturinn sem umsögn. Á haustönn er, þol (Píptest: þrep 8=10), liðleiki 

(Liðleikapróf: ná inn á kassa 26 cm =til fyrirmyndar), virkni í tímum og hegðun skoðuð. Á vorönn 

eru metnir þættir eins og færni í leikjum, hreysti (mælingar í langstökki með og án atr, sippa, hanga 

og hástökk), virkni og færni í leikfimi, viðhorf og hegðun. Í sundi er námsmat afhent 2 sinnum yfir 

veturinn sem umsögn. Á haustönn eru færni (staða nemenda eftir haustönn), viðhorf og hegðun 

skoðuð og á vorönn fá nemendur umsögn sem kemur inn á stöðu þeirra miða við samræmd 

markmið 4 bekkjar. Með umsögninni fá nemendur ýmist: Markmiði náð- framvinda góð- þarfnast 

frekari þjálfunar- þarfnast verulegra úrbóta.  

 

2.6   5. bekkur  
2.6.1 Íslenska 

Kennari: Guðrún Ásta Þrastardóttir 

Vikustundir: 340 mínútur 

Markmið: Stefnt er að því að nemendur geti 

 

Talað mál, hlustun og áhorf 

• Tjáð sig skýrt og áheyrilega og gert sér grein fyrir gildi góðrar framsagnar 

• Tjáð eigin skoðun og tilfinningar og haldið athygli áheyrenda 

• Tekið þátt í samræðum og rökræðum samkvæmt reglum 

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

frá aðalatriðum 

• Átt góð samskipti, hlustað, gætt tungu sinnar og sýnt viðeignandi kurteisi 

Lestur og bókmenntir  

• 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 

• Lesið gamlar og nýjar bókmenntir, þar á meðal þjóðsögur, ljóð og bókmenntir ætlaðar 

börnum 
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• Greint nokkur frásagnarform bókmennta og beitt fáeinum bókmenntafræðilegum hugtökum 

til að efla skilning, svo sem tíma, sjónarhorni, sögusviði og boðskap 

• Afla upplýsinga úr bókum, unnið úr þeim og nýtt við lausn verkefna 

• Lesið úr einföldum tölulegum og myndrænum upplýsingum og túlkað þær 

Ritun 

• Skrifað læsilega og af öryggi 

• Samið texta þar sem beitt er eigin sköpun, notið þess að tjá hugmyndir sínar og reynslu og 

veitt öðrum hlutdeild með því að kynna ritunina eða leyfa öðrum að lesa 

• Beitt helstu atriðum stafsetningar og hefur náð valdi á þeim 

Málfræði 

• Gert sér grein fyrir eigin máli og hefur skilning á gildi þess að bæta það 

• Notað allríkulegan orðaforða í ræðu og riti, gert sér grein fyrir margræðni orða og nýtt sér 

málfræðikunnáttu sína við orðamyndun, tal og ritun 

• Nýtt sér kunnáttu og færni til að fletta upp orðum í orðabókum 

• Notað orðtök og málshætti í töluðu máli og rituðu 

• Beitt þekkingu sinni í málfræði 

• Gert sér grein fyrir notagildi íslenskrar málfræði, m.a. við ritun og stafsetningu 

 

Leiðir að markmiðum 

Samkennsla árganga er í 5. til 6. og vinna þeir að sameiginlegum verkefnum þar sem leitast er við 

að koma til móts við nemendur með verkefni við hæfi. Notast verður við fjölbreyttar 

kennsluaðferðir sem styðja við markmiðin og fjölbreytt viðfangsefni. Lögð verður áhersla á að 

nemendur tjái sig með innlifun og leikrænum hætti. Einnig verður lögð áhersla á að skapa umræður 

og efla þannig skilning nemenda á viðfangsefninu.  

 

Námsefni: 

Lestrarbækur í samræmi við getu og áhuga hvers og eins, Skinna 1-2, Orðspor 1 lestrarbók og 

vinnubók, valið efni úr Vandamálið – Ekki málið vinnubók. Ítarefni: Lesrún 1-2, Smellur vinnubók, 

sóknarskrift og aðrar stafsetningaræfingar 

 

Námsmat:  

Nemendur safna verkefnum í námsmöppu allan veturinn sem fer heim þrisvar yfir önnina (október, 

ferbrúar og maí) ásamt frammistöðumati (febrúar og maí).   

Haustönn:  Orðarún (september), Lesfimi (september), Stafsetningarkönnun (október) Stöðumat og 

sjálfsmat (desember) 

Vorönn: Lesfimi (janúar og maí), Orðarún (apríl), Stöðumat og sjálfsmat (maí),  

 

Heimanám: 

Nemendur í 5. bekk fá lestrarbækur heim í sérstakri lestrarmöppu og lesa daglega í þeim í 15 

mínútur að lágmarki. Ásamt lestri fylgir lestrarmöppunni stílabók sem við köllum Orðakistuna. Eftir 
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lestur hjá barninu velur sá sem hlustaði nokkur orð (a.m.k. 5 orð) úr textanum og les þau upphátt 

fyrir barnið. Barnið skrifar orðin niður eftir leiðbeiningum sem fylgja Orðakistunni.  

 

2.6.2 Stærðfræði 

Kennari: Guðrún Ásta Þrastardóttir 

Vikustundir: 240 mínútur 

Markmið: Að nemendur 

 

Að geta spurt og svarað með stærðfræði: 

• þekkir aðferðir við að útskýra úrlausnir dæma munnlega og skriflega og geti nýtt sér 

teikningar, myndrit og önnur tæki 

• þekkir mismunandi aðferðir við lausnir stærðfræðiþrauta 

Að kunna að nýta sér verkfæri stærðfræðinnar: 

• geti notað reiknivélar til að leggja saman, draga frá, margfalda og deila 

• þekki til vinnu með gráðuboga 

• þekki tengsl á milli orðadæma og uppsettra dæma 

• geti notað einföld stærðfræðitákn 

• geti notað talnalínu við úrlausn dæma 

Vinnubrögð í stærðfræði: 

• geti notfært sér andhverfar aðgerðir til að sannreyna svör 

• þekki til uppsetningar á dæmum í reikningsbók 

 

Tölur og reikningur: 

• þekki tugakerfið sem sætiskerfi og áttað sig á hvaða áhrif það hefur að flytja tölur á milli 

sæta 

• þekki náttúrulegar og neikvæðar tölur  

• geti lagt tveggja stafa tölu við þriggja stafa tölu 

• geti dregið tveggja stafa tölu frá þriggja stafa tölu 

• geti námundað 

• þekki margföldunartöflu frá 1 – 12 og geti nýtt sér hana 

• geti magfaldað og deilt tveggja stafa tölu með eins stafs tölu 

• geti deilt með 10 og 100 

• þekki stærðar tölur, getur raðað þeim eftir stærð og borið saman 

 

Algebra: 

• geti fundið 1%, 10% og 50% af heilum hundruðum 

• geti sýnt hlutfall á myndrænan hátt 

• þekki tugabrot með tveimur og þremur aukastöfum 

• geti sett upp, lagt saman og dregið frá dæmi með tugabrotum 

• þekki til samhengisins á milli almennra brota, tugabrota og mynda og getur breytt á milli 
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Rúmfræði og mælingar: 

• þekki almenn hugtök úr rúmfræði, s.s. punkt, línu, horn, samsíða og hornréttar línur  

• þekki hugtökin gleitt horn, hvasst horn og rétt horn 

• geti fundið flatarmál með rúðuneti, og notfært sér reglur um flatarmál rétthyrninga og 

þríhyrnings 

• þekki talnalínu og fjarlægð milli punkta á henni 

• þekki að hringur er 360° 

• geti speglað, hliðrað og snúið 

• þekki og geti unnið með hnitakerfið 

 

Tölfræði og líkindarreikningur: 

• þekki hugtökin gagnasöfn, tíðni, meðaltal og miðgildi 

• geti notað tíðnitöflur, súlurit og línurit sem aðferðir til að setja fram töluleg gögn 

• geti metið líkur út frá gefnum forsendum 

• geti gert einfaldar tölfræðirannsóknir og sett upp í töflu 

Leiðir á markmiðum 

Nemendur vinna ýmist einstaklingslega, í pörum eða hópum að fjölbreyttum verkefnum með 

það að leiðarljósi að nemendur nái ofangreindum markmiðum.  

Námsefni: 

Námsefni sem stuðst er við er Stika 1A og Stika 1B, fjölbreytt áþreifanleg námsgögn, gagnvirkt 

efni af vef (t.d. mms.is, code.org og multi.no) og  ýmis spil og leikir úr smiðju kennara. 

Námsmat:  

Símat á hæfni nemenda við að tileinka sér sett markmið. Auk þess sem kennari metur 

frammistöðu nemenda í tímum. 

2.6.3 Náttúru- og samfélagsgreinar 

Kennari: Guðrún Ásta Þrastardóttir 

Vikustundir: 300 mínútur 

Markmið: Stefnt er að því að nemendur geti 

 

Geta til aðgerða  

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

íbúa og umhverfi þeirra 

• Rætt mikilvægi samvinnu í samstilltum aðgerðum sem varðar eigið umhverfi  

 

Nýsköpun og hagnýt þekking 

• Fjallað um þekktar tækninýjungar og vísindauppgötvanir og áhrif þeirra á atvinnuhætti og 

mannlíf í  heimabyggð, umhverfi og náttúru.  

 

Gildi og hlutverk vísinda og tækni 
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Árskógarskóli leik- og grunnskóli 
 

 

• Lesið og og skrifað um hugtök í náttúruvísindum 

• Útskýrt áhrif tækni og vísinda á líf fólks  

• Gert sér grein fyrir mikilvægi gagna og líkana við að útskýra hluti og fyrirbæri 

 

Vinnubrögð og færni 

• Framkvæmt og útskýrt einfaldar athuganir úti og inni. 

• Útskýrt texta um náttúruvísindi sér til gagns og farið eftir einföldum munnlegum og 

skriflegum leiðbeiningum. 

• Sett fram og rætt niðurstöður athugana á skýran og skipulegan hátt. 

• Hlustað á, metið og rætt hugmyndir annarra.  

 

Ábyrgð á umhverfinu 

• Lýst dæmum af áhrifum af gjörðum mannsins á náttúru og manngert umhverfi í heimabyggð 

og á Íslandi, sagt frá hugsanlegri þróun í framtíðinni 

• Tekið þátt í að skoða, skilgreina og bæta eigið umhverfi umhverfi og náttúru.  

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

 

Að búa á jörðinni 

• Lýst veðri í heimabyggð og loftslagi á Íslandi 

• Útskýrt hvernig ísland byggist upp, hvernig landslag þess og jarðvegur breytist 

 

Náttúra íslands  

• Lýst reynslu sinni , athugun og upplifun af lífverum í náttúrulegu umhverfi 

• Lýst einkennum plantna og dýra, stöðu þeirra í náttúrunni, tengsl þeirra innbyrðis og við 

umhverfi sitt 

• Útskýrt hvernig aðlögun lífvera að umhverfinu gerir þær hæfari til að lifa af og fjölga sér 

 

Heilbrigði umhverfisins  

Lýst kröftum sem hafa áhrif á daglegt líf manna 

• Dregið ályktanir af tilgangi flokkunar úrgangs  

 

Samspil vísinda, tækni og þróunar í samfélaginu  

• Lýst bylgjuhreyfingum og rætt nýtingu hljóðs og ljóss í tækni og atvinnulífi 

• Lýst eiginleikum segla og notkun þeirra 

 

Reynsluheimur 

• geta bent á dæmi um áhrif tækni og framkvæmda á mannlíf og umhverfi 

• geta bent á dæmi um hvernig sagan birtist okkur í daglegu lífi 

• geta bent á nokkrar mikilvægar stofnanir samfélagsins 

 

Hugarheimur 
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Árskógarskóli leik- og grunnskóli 
 

 

• geta sett sig í spor fólks með ólíkan bakrunn á völdum stöðum og tímum 

• geta gert sér grein fyrir hvar strykur hans liggur 

 

Félagsheimur 

• geta sýnt sanngirni, sjálfstraust og virðingu í samskiptum og samvinnu við aðra 

• geta rætt reglur í samskiptum fólks og tekið þátt í að setja sameiginlegar leikreglur með 

öðrum 

• geta rætt um eigin athafnir og afleiðingar þeirra 

• geta sýnt samferðafólki sínu tillitsemi og umhyggju 

 

Leiðir að markmiðum 

Samkennsla árganga er í 5. til 6. og vinna þeir að sameiginlegum verkefnum þar sem leitast er við 

að koma til móts við nemendur með verkefni við hæfi. Kennsla í náttúrufræði og samfélagsfræði er 

kennd samhliða og er samþætt útiskólakennslu. Tekin verða fyrir ákveðin þemu í hverjum mánuði 

sem endurspegla vinnu nemenda í kennslustundum.  

Árskógarskóli er Grænfána skóli og verða unnin verkefni sem tengjast með einhverjum hætti 

umhverfissáttmála skólans og leiðum að honum. Lögð verður áhersla á að leggja rækt við 

umhverfið og sýna því virðingu, til dæmis með góðri umgengni og flokkun sorps og hvernig hægt 

sé að nýta nánasta umhverfi og efnivið náttúrunnar í leik, nám og kennslu. Unnið verður að 

margskonar verkefnum og athugunum. Kennsla fer fram bæði innan dyra og úti í nærumhverfi 

skólans. Kennsluaðferðir eru fjölbreyttar, svo sem samlestur, umræður, sýnikennsla, tilraunir, 

verklegar æfingar, vettvangsferðir, leikir, skrifleg verkefni og hópavinnaNámsefni: 

Umhverfið, skiptir það máli? Maður og náttúra, verkefnakista Grænfánans, verkefni tengd 

uppbyggingarstefnunni, Ísland – veröld til að njóta lestrar og verkefnabók, Ísland, landið okkar, 

verkefni frá kennara og alls kyns ítarefni.  

 

Námsmat: 

Nemendur safna verkefnum í námsmöppu allan veturinn sem fer heim þrisvar yfir önnina (október, 

ferbrúar og maí) ásamt frammistöðumati (febrúar og maí).   

Haustönn:  Leiðsagnarmat og sjálfsmat (október, nóvember), könnun á eftir þemavinnu 

(október/nóvember) 

Vorönn: Leiðsagnarmat og sjálfsmat (febrúar og maí), könnun á eftir þemavinnu 

(október/nóvember).  

 

2.6.4 Enska 

Kennari: Guðrún Ásta Þrastardóttir 

Vikustundir: 120 mínútur 

Markmið: Stefnt er að því að nemendur geti 

 

Hlustun 

• Skilji í meginatriðum samtöl og viðtöl af ýmsum toga um efni tengt daglegu lífi og nýtt sér í 

ræðu og riti 
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Árskógarskóli leik- og grunnskóli 
 

 

• Fylgt þræði í aðgengilegu fjölmiðlaefni og efni dægurmenningar sem höfðar til hans og 

getur sagt frá og unnið með það 

• Geti hlustað eftir einstökum nákvæmum atriðum  

Lesskilningur 

• Fundið lykilupplýsingar í texta í þeim tilgangi að nýta sér í verkefnavinnu 

• Skilið leiðbeiningar og upplýsingar um það sem snertir daglegt líf t.d. tómstundir og 

ferðalög 

Samskipti 

• Tekið þátt í óformlegu spjalli um daglegt líf og áhugamál sín 

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

Frásögn 

• Sagt frá reynslu, framtíðaráformum og eigin skoðunum á hnökralítinn hátt. Flutt tilbúið eða 

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

Ritun 

• Lýst atburðarás eða því sem hann hefur upplifað og notað orðaforða sem lýsir hraða, þróun, 

eftirvæntingu og svo framvegis.  

• Samið texta þar sem ímyndunaraflið fær að njóta sín.  

Menningarlæsi 

• Sýnt fram á að hann þekki til siða, hefða og viðhorfa enskumælandi svæða og geti borið 

saman við eigin menningu 

• Sýnt fram á að hann þekki til skyldleika milli enskrar og íslenskrar tungu 

 

Leiðir að markmiðum: 

Nemendur fást við fjölbreytt verkefni og vinna til að mynda ýmis skrifleg verkefni, þjálfast í 

hlustun og lestri auk þess að fá mörg tækifæri til að vinna í hópum jafnt sem einir með tungumálið á 

fjölbreyttan hátt. 

 

Námsefni: 

Build Up 1 og 2 vinnubækur, Portfolio topic books; Amzing Animals, A Year of Fun!, Into Hobbies, 

A World of Records.  

 

Námsmat: 

Nemendur safna verkefnum í námsmöppu allan veturinn sem fer heim þrisvar yfir önnina (október, 

ferbrúar og maí) ásamt frammistöðumati (febrúar og maí).   

Haustönn:  Leiðsagnarmat og sjálfsmat (október, nóvember), stöðumat (desember) 

Vorönn: Leiðsagnarmat og sjálfsmat (febrúar og maí), stöðumat (maí) 

 

2.6.5 Hannyrðir 

Kennari: Guðrún Ásta Þrastardóttir 
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Árskógarskóli leik- og grunnskóli 
 

 

Vikustundir: 45 mínútur 

Markmið: Stefnt er að því að nemendur geti 

 

1. bekkur 

Handverk, aðferðir og tækni 

• þekkja mismunandi gerðir af garni  

• læra að fitja upp í prjóni 

• kunna að prjóna garðaprjón 

• læra að fella af 

• læra að hekla 

• Læra að gera einfalt snið af t.d púða eða húfu. Mæla fyrir saumförum, sníða og sauma 

verkefnið 

 

Sköpun, hönnun og útfærsla 

• nota hugmyndabók til sköpunar og hugmyndavinnu  

• þekkja áhöld í stofunni með nafni og hvernig eigi að nota þau 

 

Menning og umhverfi 

• kynnast möguleikum á endurvinnslu í textíl 

 

Menningarlæsi 

• geta lagt mat á eigin verk 

• sýna fram á sjálfstæði og áhuga við vinnu sína  

• sýna vinnusemi og áhuga við vinnu sína 

• kunna að ganga frá eftir vinnu sína  

• vera duglegur að koma sér að verki og nýta tímann sinn vel 

 

Leiðir að markmiðum: Nemendur vinna ýmist einstaklingslega eða í pörum að fjölbreyttum 

verkefnum með það að leiðarljósi að nemendur nái ofangreindum markmiðum. 

 

Námsefni: Unnið með mismunandi gerðir af textílefnum 

 

Mat: Símat á frammistöðu og afrakstri nemenda í tímum 

 

2.6.6 Hönnun og smíði 

Kennari: Guðrún Ásta Þrastardóttir 

Vikustundir: 45 mínútur 

Markmið: Stefnt er að því að nemendur geti 

 

Menningarlæsi 

• Útskýrt og sýnt vinnuferli sem felur í sér þróun frá hugmynd til afurðar 

• Hagnýtt leikni og þekkingu sem hann hefur öðlast til að takast á við fjölbreytt viðfangsefni 

• Tekið tillit til annarra í hópavinnu og sýnt frumkvæði 
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Árskógarskóli leik- og grunnskóli 
 

 

• Haft sjálfbærni að leiðarljósi í vinnu sinni 

• Gert grein fyrir hugtskinu tækni og hvernig það tengist vinnu hans 

• Fjallað á einfaldan hátt um þætti sem snerta menningu í tenglsum við verkefni sín 

• Gert grein fyrir helstu hugtökum sem tengjast viðfangsefni hans 

• Sýnt ábyrga og örugga umgengni við vinnu og frágang á vinnusvæði 

• Lagt mat á eigin verk og sýnt skilning á vönduðum vinnubrögðum 

Handverk 

• Valið og notað á réttan og öruggan hátt helstu verkfæri og mælitæki á öruggan hátt 

• Gert grein fyrir uppruna og notagildi þess efniviðar sem notaður er í smíðastofunni 

Hönnun og tækni 

• Útskýrt hugmyndir sínar með því að rissa upp (málsetta) vinnuteikningu 

• Lesið einfalda teikningu og smíðað eftir henni 

• Framkvæmt samsetningar og yfirborðsmeðferð sem hæfa verkefnum 

• Greint þarfir í umhverfi sínu og rætt mögulegar lausnir 

Umhverfi 

• Gert grein fyrir hvort efni séu hættuleg og hvernig hægt er að endurnýta og flokka efni sem 

fellur til í smíðastofunni 

• Sýnt góða nýtingu þeirra efna sem unnið er með 

• Útskýrt rétta vinnustellingar og valið viðeigandi hlífðarbúnað 

Leiðir að markmiðum 

Samkennsla árganga er í 4. til 6. bekk og vinna þeir að sameiginlegum verkefnum þar sem leitast er 

við að koma til móts við nemendur með verkefni við hæfi. Áhersla verður lögð á að nemendur vinni 

bæði sjálfstætt við einstaklingsverkefni og fái einnig að takst á við að vinna að stóru verkefni með 

öðrum í hóp. Lögð verður áhersla á að auka þekkingu á þeim efnivið sem unnið er með og færni í 

notkun verkfæra. Lögð verður áhersla á að efla skilning nemenda á tenglsum manns og umhverfis 

með samþættingu í smíðakennslu, náttúrufræði og útikennslu þar sem lögð verður meðal annars 

áhersla á umhverfisvitund og umhverfisvernd með fjölbreyttum hætti. Þannig er nemandi meðal 

annars vakinn til umhugsunar um notkun efnis í nærumhverfi sínu, nýti þann efnivið sem er við 

hendina á skólasvæðinu og stuðli þannig að sjálfbærni.  

 

Námsefni: 

Efni úr nærumhverfi skólans, áhöld og tæki smíðastofunnar og ýmiskonar efni til að vinna úr.   

 

Námsmat: 

Haustönn:  Leiðsagnarmat og sjálfsmat  

Vorönn: Leiðsagnarmat og sjálfsmat  

 

2.6.7 Sjónlistir 

Kennari: Guðrún Ásta Þrastardóttir 

Vikustundir: 45 mínútur 
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Árskógarskóli leik- og grunnskóli 
 

 

Markmið: Stefnt er að því að nemendur geti: 

 

Formfræði, litafræði og myndbygging 

• þekkja litahringinn, frumliti og andstæðulitina 

• geta nýtt sér ólíkar útfærslur línuteikningar 

• teikna eftir fyrirmyndum 

• þekkja mismunandi áhrif lita og beiti ýmsum litatónum 

• þekkja kyrrð og hreyfingu í byggingu myndverka 

• þekkja hugtakið uppstilling 

• þekkja virkni ljóss og skugga 

• þekkja hugtakið fjarvídd 

Tækni 

• geta nýtt skissuvinnu sem eðlilegan hlut af vinnuferli 

• þekkja þrykk/áferð og fjölföldun 

• kynnast ýmsum grafíkaðferðum 

Listrýni 

• gera sér grein fyrir mismunandi stefnum listasögunnar 

• geti tjáð sig um eigin verk og annarra 

• þekkja ákveðnar stefnur listasögunnar 

Umgengni 

• ganga vel um og sýna ábyrgð og nærgætni í myndmenntastofunni 

Leiðir að markmiðum: 

Samkennsla árganga er í 4. til 6. bekk en leitast er við að koma til móts við nemendur með verkefni 

við hæfi. Nemendur vinna ákveðin skylduverkefni auk frjálsra verkefna með mismunandi efnum, 

litum og áhöldum. Kennt er með sýnikennslu þar sem verkefni eru kynnt og sýnd og um þau rætt. 

Einnig verður stuðst við myndbönd og bækur.  

 

Námsefni: 

Notast verður við bækur til myndörvunar, sýnd myndbönd ásamt því að nota netið áður en vinna 

nemenda hefst.  

 

Námsmat: 

Haustönn:  Leiðsagnarmat og sjálfsmat  

Vorönn: Leiðsagnarmat og sjálfsmat  

 

2.6.8 Upplýsingatækni 

Kennari: Bjarni Jóhann Valdimarsson 

Vikustundir: 100 mínútur 

Markmið: Stefnt er að því að nemendur geti: 
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Árskógarskóli leik- og grunnskóli 
 

 

Vinnulag og vinnubrög 

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

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

• sýnt sjálfstæði í vinnubrögðum undir leiðsögn og í samvinnu með öðrum, 

• nýtt sér mismunandi tæknibúnað á hagkvæman og fjölbreyttan hátt, 

• beitt réttri fingrasetningu. 

Upplýsingaöflun og úrvinnsla 

• nýtt fjölbreyttar leiðir og leitarvélar við markvissa öflun upplýsinga við hæfi, 

• nýtt rafrænt og gagnvirkt námsefni á fjölbreyttan hátt, 

• verið gagnrýninn á gæði ýmissa upplýsinga,  

• nýtt hugbúnað og forrit við einfalda uppbyggingu og uppsetningu ritsmíða, 

• nýtt hugbúnað/forrit við einfalda framsetningu á tölulegum gögnum. 

  

Forritun 

• leyst einföld forritunarverkefni, 

• beitt rökum til að leysa verkefni t.d. hvað varðar röð aðgerða 

Tækni og búnaður 

• nýtt hugbúnað/forrit við gerð ritunarverkefna og framsetningu tölulegra gagna, 

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

• nýtt hugbúnað/forrit við vefsmíðar.  

Sköpun og miðlun 

• rætt og útskýrt á gagnrýninn hátt eigið upplýsinga- og miðlalæsi, 

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

Siðferði og öryggismál 

• sýnt ábyrgð í meðferð upplýsinga og við heimildavinnu, 

• farið eftir reglum um ábyrga netnotkun, er meðvitaður um siðferðislegt gildi þeirra og tekur 

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

Leiðir að markmiðum: 

Í upplýsinga- og tæknimennt er unnið með upplýsinga- og miðlalæsi, sem þverfaglegt námssvið. 

Áhersla er lögð á að kynna nemendum tækni og aðferðir við öflun, úrvinnslu, sköpun og miðlun 

upplýsinga í tengslum við annað nám. Samkennsla árganga er í 4. til 6. bekk en leitast er við að 

koma til móts við nemendur með verkefnum við hæfi. Kennslan fer fram á bókasafni þar sem 

tölvuver skólans er staðsett. Nemendur vinna að mestu sjálfstætt í sínum verkefnum. 

 

Námsefni/inntak: 

Notast er við kennsluvefi af vef Menntamálastofnunar auk gagnvirkra leikja frá sömu stofnun. 

 

Námsmat: 

Umsögn við annaskipti 
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Árskógarskóli leik- og grunnskóli 
 

 

 

2.6.9 Skólaíþróttir 

Kennari: Helena Frímannsdóttir 

Vikustundir: 2x60 mínútur á viku. Að vori og hausti er sund kennt í ca. 7 vikur. Þess á milli eru 

íþróttir. 

Markmið:  

Líkamsvitund, leikni og afkastageta 

• gert æfingar sem reyna á þol 

• sýnt einfaldar hreyfingar sem reyna á lipurð og samhæfingu 

• sýnt nokkra boltafærni 

• tekið þátt í leikjum í vatni 

• synt fótatök í skriðsundi og bringusundi með eða án hjálpartækja 

 

Félagslegir þættir 

• geta oftast farið eftir leikreglum 

 

Heilsa og efling þekkingar 

• útskýrt líkamlegan mun á kynjum 

• þekkt heiti nokkra líkamshluta 

• ratað um skólahverfið sitt og þekkt helstu göngu- og hjólaleiðir nærumhverfis 

• gert einfaldar talningar í leikjum og æfingum 

 

Öryggis- og skipulagsvenjur 

• farið eftir umgengnisreglum 

 

Sund 

• 75 m bringusund, stílsund 

• 25 m skriðsund, stílsund 

• 25 m skólabaksund, stílsund 

• 25 m baksund, stílsund 

• Stunga og kafsund, stílsund 

• Troða marvaða í 30 sek 

• Björgunarsund án félaga  

• Flugsundsfótatök 

 

 

Leiðir að markmiðum: Meginmarkmið skólaíþrótta er að örva skyn- og hreyfiþroska hvers 

nemenda, auka þrek hans og afkastagetu og stuðla þannig að heilbrigði og velferð einstaklingsins. 

Markmiðið sunds, er einnig að gera nemendur það vel synda að þeir geti bjargað sjálfum sér og 

öðrum á sundi og að nemendur fræðist um gildi sundiðkunar með tilliti til almennrar líkams- og 

heilsuræktar. 
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Íþróttakennslan byggist upp á ýmsum leikjum, boltaleikjum, áhaldaleikfimi, stöðvahringjum og 

teygjum.  Reynt er að hafa íþróttakennsluna fjölbreytta og er mikil áhersla lögð á nám í gegnum 

leik. Áhersla er einnig lögð á jákvæðan aga og að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. Innlögn 

verkefna fer yfirleitt fram yfir allan hópinn og síðan vinna nemendur ýmist einir, í pörum eða 

hópum.  Í sundi er reynt að miða kennsluna við getu og þarfir hvers nemenda. Verkefni eru lögð 

fyrir yfir allan hópinn eða í litlum hópum (fyrirmæli við hvern hóp). Yfirleitt er kennari ofan í laug 

og aðstoðarmaður upp á bakka. Meginmarkmið skólasunds í 1. bekk er vatnsaðlögun og grunnur í 

flestum sundtegundum með sérstaka áherslu á bringusund og skriðsund. Komið er inn á fótatök og 

notkun handa í bringusundi, skriðsundi, skólabaksundi og baksundi. Tækni við öndun, köfun, 

stungur og spyrna í bakka. Notað verður áhöld og tæki í Árskógi s.s. boltar, bekkir, dýnur, keilur, 

mörk, rimlar, kaðlar, smááhöld, flár, sundblöðkur, kútar, flotstangir, hringir, köfunardót o.fl. 

 

Námsmat: Námsmat er símat þar sem kennari meta nemendur jafnóðum. Námsmat í íþróttum er 

afhent 2 sinnum yfir veturinn sem umsögn. Á haustönn er, þol (Píptest: þrep 8.5=10), liðleiki 

(Liðleikapróf: ná inn á kassa 26 cm =til fyrirmyndar), virkni í tímum og hegðun skoðuð. Á vorönn 

eru metnir þættir eins og færni í leikjum, hreysti (mælingar í langstökki með og án atr, sippa, hanga 

og hástökk), virkni og færni í leikfimi, viðhorf og hegðun. Í sundi er námsmat afhent 2 sinnum yfir 

veturinn sem umsögn. Á haustönn eru færni (staða nemenda eftir haustönn), viðhorf og hegðun 

skoðuð og á vorönn fá nemendur umsögn sem kemur inn á stöðu þeirra miða við samræmd 

markmið 5 bekkjar. Með umsögninni fá nemendur ýmist: Markmiði náð- framvinda góð- þarfnast 

frekari þjálfunar- þarfnast verulegra úrbóta.  

 

2.7   6. bekkur  
2.7.1 Íslenska 

Kennari: Guðrún Ásta Þrastardóttir 

Vikustundir: 340 mínútur 

Markmið: Stefnt er að því að nemendur geti 

 

Talað mál, hlustun og áhorf 

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

• tjáð eigin skoðun og tilfinningar og haldið athygli áheyrenda 

• tekið þátt í samræðum og rökræðum samkvæmt reglum 

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

aðalatriðum 

• átt góð samskipti, hlustað, gætt tungu sinnar og sýnt viðeignandi kurteisi 

Lestur og bókmenntir  

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

börnum 

• greint nokkur frásagnarform bókmennta og beitt fáeinum bókmenntafræðilegum hugtökum 

til að efla skilning, svo sem tíma, sjónarhorni, sögusviði og boðskap 

• afla upplýsinga úr bókum, unnið úr þeim og nýtt við lausn verkefna 

• lesið úr einföldum tölulegum og myndrænum upplýsingum og túlkað þær 

Ritun 

• skrifað læsilega og af öryggi 

• samið texta þar sem beitt er eigin sköpun, notið þess að tjá hugmyndir sínar og reynslu og 

veitt öðrum hlutdeild með því að kynna ritunina eða leyfa öðrum að lesa 

• beitt helstu atriðum stafsetningar og hefur náð valdi á þeim 

Málfræði 

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

• notað allríkulegan orðaforða í ræðu og riti, gert sér grein fyrir margræðni orða og nýtt sér 

málfræðikunnáttu sína við orðamyndun, tal og ritun 

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

• notað orðtök og málshætti í töluðu máli og rituðu 

• beitt þekkingu sinni í málfræði 

• gert sér grein fyrir notagildi íslenskrar málfræði, m.a. við ritun og stafsetningu 

 

Leiðir að markmiðum 

Samkennsla árganga er í 5. til 6. og vinna þeir að sameiginlegum verkefnum þar sem leitast er við 

að koma til móts við nemendur með verkefni við hæfi. Notast verður við fjölbreyttar 

kennsluaðferðir sem styðja við markmiðin og fjölbreytt viðfangsefni. Lögð verður áhersla á að 

nemendur tjái sig með innlifun og leikrænum hætti. Einnig verður lögð áhersla á að skapa umræður 

og efla þannig skilning nemenda á viðfangsefninu. 

 

Námsefni: 

Lestrarbækur í samræmi við getu og áhuga hvers og eins, Skræða 1-2, Orðspor 1 lestrarbók og 

vinnubók, valið efni úr Vandamálið – Ekki málið vinnubók. Ítarefni: Lesrún 2, Smellur vinnubók, 

og önnur lesskilningsverkefni, sóknarskrift og aðrar stafsetningaræfingar 

 

Námsmat:  

Nemendur safna verkefnum í námsmöppu allan veturinn sem fer heim þrisvar yfir önnina (október, 

ferbrúar og maí) ásamt frammistöðumati (febrúar og maí).   

Haustönn:  Orðarún (september), Lesfimi (september), Stafsetningarkönnun (október) Stöðumat og 

sjálfsmat (desember) 

Vorönn: Lesfimi (janúar og maí), Orðarún (apríl), Stöðumat og sjálfsmat (maí),  

 

Heimanám: 
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Nemendur í 6. bekk fá lestrarbækur heim í sérstakri lestrarmöppu og lesa daglega í þeim í 15 

mínútur að lágmarki. Ásamt lestri fylgir lestrarmöppunni stílabók sem við köllum Orðakistuna. Eftir 

lestur hjá barninu velur sá sem hlustaði nokkur orð (a.m.k. 5 orð) úr textanum og les þau upphátt 

fyrir barnið. Barnið skrifar orðin niður eftir leiðbeiningum sem fylgja Orðakistunni.  

 

2.7.2 Stærðfræði  

Kennari: Guðrún Ásta Þrastardóttir 

Vikustundir: 240 mínútur 

Markmið: Að nemendur 

 

 

Að geta spurt og svarað með stærðfræði: 

• notar aðferðir við að útskýra úrlausnir dæma munnlega og skriflega og geti nýtt sér 

teikningar, myndrit og önnur tæki 

• getur safnað upplýsingum, flokkað þær og sett upp í töflur og gröf 

• notar mismunandi aðferðir við lausnir stærðfræðiþrauta 

Að kunna að nýta sér verkfæri stærðfræðinnar: 

• notar reiknivélar og önnur hjálpargögn við úrlausn verkefna 

• notar gráðuboga við úrlausn verkefna 

• getur unnið með tengslin á milli orðadæma og uppsettra dæma 

• geti samið stærðfræðisögu út frá táknmáli stærðfræðinnar 

Vinnubrögð í stærðfræði: 

• geti búið til reglur um tölur þar sem er t.d. tvöfaldað, helmingað, lagt við eða dregið frá 

• geti reiknað í huganum þegar það hentar 

• noti uppsetningu á dæmum í reikningsbók við úrlausn verkefna 

• geti kynnt stærðfræðivinnu sína 

• geti unnið með öðrum að lausn stærðfræðiverkefna 

• geti unnið með stærðfræði úr umhverfinu 

Tölur og reikningur: 

• þekki til frumtalna (prímtalna) 

• þekki til þess að víxla má tölum í samlagningu og margföldun en ekki í frádrætti og deilingu 

• þekki hvað margföldun og deiling með 10 og 100 jafngildir mörgum færslum í tugakerfinu 

• viti að þó maður deili með heilli tölu í heila þá fær maður ekki endilega heila tölu út 

• geti lagt saman stórar tölur 

• geti notað ýmis hjálpartæki s.s. reiknivél, tölvuforrit, útreikninga til að leysa verkefni úr 

daglegu lífi 

Algebra: 

• geti notað bókstafi sem staðgengil talna og fundið gildi þeirra 

• þekki og geta notað hugtakið hlutfall 
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• geti breytt tugabrotum með tveimur aukastöfum í almenn brot 

• geti skráð brot sem tugabrot, almennt brot og prósentur 

• geti breytt tugabrotum í almenn brot og öfugt 

• þekki jafngild brot 

• geti raðað tugabrotum og almennum brotum eftir stærð 

• geti lagt saman, fundið mismun og margfaldað með tugabrotum 

 

Rúmfræði og mælingar: 

• þekki rétthyrninga, jafnhliða og jafnarma þríhyrninga, og ferhyrninga 

• noti gráðuboga til að teikna og mæla horn 

• hafi tileinkað sér reglur um flatarmál rétthyrnings og þríhyrnings og geti beitt þeim 

• þekki hornasummu þríhyrnings 

• geti teiknað þríhyrning út frá gefnum stærðum 

 

Tölfræði og líkindarreikningur: 

• geti sett upplýsingar í súlurit, töflur og línurit 

• geti notað upplýsingar úr töflum við útreikninga 

Leiðir á markmiðum 

Nemendur vinna ýmist einstaklingslega, í pörum eða hópum að fjölbreyttum verkefnum með það að 

leiðarljósi að nemendur nái ofangreindum markmiðum.  

Námsefni: 

Námsefni sem stuðst er við er Stika 2A og 2B, fjölbreytt áþreifanleg námsgögn, gagnvirkt efni af 

vef (t.d. mms.is, code.org og multi.no) og ýmis spil og leikir úr smiðju kennara. 

Námsmat:  

Símat á hæfni nemenda við að tileinka sér sett markmið. Auk þess sem kennari metur frammistöðu 

nemenda í tímum. 

2.7.3 Náttúru- og samfélagsgreinar 

Kennari: Guðrún Ásta Þrastardóttir 

Vikustundir: 300 mín. 

Markmið: Stefnt er að því að nemendur geti 

 

Geta til aðgerða  

• Greint þarfir fólks í í nánast umhverfi sínu og tjáð hugmyndir sínar um lausnir  

• Rætt mikilvægu samvinnu í samstilltum aðgerðum sem varðar eigið umhverfi  

  

Nýsköpun og hagnýt þekking 

• Fjallað um tækninýjungar og vísindauppgötvanir og áhrif þeirra á atvinnuhætti og mannlíf í  

heimabyggð, umhverfi og náttúru.  
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Gildi og hlutverk vísinda og tækni 

• Lesið og og skrifað um hugtök í náttúruvísindum 

• Útskýrt áhrif tækni og vísinda á líf fólks  

 

Vinnubrögð og færni 

• Framkvæmt og útskýrt einfaldar athuganir úti og inni. 

• Útskýrt texta um náttúruvísindi sér til gagns og farið eftir einföldum munnlegum og 

skriflegum leiðbeiningum. 

• Sett fram og rætt niðurstöður athugana á skýran og skipulegan hátt. 

• Hlustað á, metið og rætt hugmyndir annarra.  

  

Ábyrgð á umhverfinu 

• Lýst dæmum af áhrifum af gjörðum mannsins á náttúru og manngert umhverfi í heimabyggð 

og á Íslandi, sagt frá hugsanlegri þróun í framtíðinni 

• Tekið þátt í að skoða, skilgreina og bæta eigið umhverfi umhverfi og náttúru.  

 

Að búa á jörðinni 

• Lýst veðri í heimabyggð og loftslagi á Íslandi 

• Útskýrt innyrðis afstöðu sólar og jarðar og hvernig hreyfing þeirra tengist árstíða- og 

dægraskiptum og því að tíminn líður  

  

Lífsskilyrði manna 

• Gert grein fyrir muni á hreimu vatni og menguðu, hvað megi gera til að draga úr 

vatnsmengun 

 

Náttúra íslands  

• Lýst reynslu sinni , athugun og upplifun af lífverum í náttúrulegu umhverfi 

• Lýst einkennum plantna og dýra, stöðu þeirra í náttúrunni, tengsl þeirra innbyrðis og við 

umhverfi sitt 

• Lýst ólíkum vistkerfum á heimaslóð eða við Ísland  

  

Heilbrigði umhverfisins  

• Gert grein fyrir notkun manna á auðlindum  

• Dregið ályktanir af tilgangi flokkunar úrgangs  

  

Samspil vísinda, tækni og þróunar í samfélaginu  

• Bent á algeng efni á heimilum og í samfélaginu og notkun þeirra og áhrif á heilsu manna 

umhverfi   

  

Reynsluheimur 

• Geta gert grein fyrir einkennum, stöðu og samstarfi Norðurlandanna 

• Geta áttað sig á hvernig loftslag og gróðurfar hafa áhrif á búsetu og lífskilyrði manna 
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• Geta gert grein fyrir nýtingu og vernd auðlinda og umhverfis 

• Geta gert grein fyrir helstu atriðum kristni ásamt helstu trúarbrögðum heims, táknum þeirra, 

siðum og hefðum 

• Geta gert sér grein fyrir áhrifum trúarbragða á líf og samskipti fólks 

• Geta lýst nokkrum einkennum lýðræðislegra samfélagshátta og hlutverkum nokkrurra 

stofnanna samfélagsins 

 

Hugarheimur 

• Geta gert sér grein fyrir eigin styrkleikum og veikleikum 

• Geta sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn á völdum stöðum og tímum 

 

Félagsheimur 

• Geta tekið þátt í lýðræðislegu samstarfi og samræðu 

• Geta metið og brugðist við ólíkum skoðunum og upplýsingum á fordómalausan hátt 

• Geta tjáð þekkingu sína og viðhorf með fjölbreyttum hætti, einn og sér og í samstarfi við 

aðra 

 

Leiðir að markmiðum 

Samkennsla árganga er í 5. til 6. og vinna þeir að sameiginlegum verkefnum þar sem leitast er við 

að koma til móts við nemendur með verkefni við hæfi. Kennsla í náttúrufræði og samfélagsfræði er 

kennd samhliða og er samþætt útiskólakennslu. Tekin verða fyrir ákveðin þemu í hverjum mánuði 

sem endurspegla vinnu nemenda í kennslustundum.  

Árskógarskóli er Grænfána skóli og verða unnin verkefni sem tengjast með einhverjum hætti 

umhverfissáttmála skólans og leiðum að honum. Lögð verður áhersla á að leggja rækt við 

umhverfið og sýna því virðingu, til dæmis með góðri umgengni og flokkun sorps og hvernig hægt 

sé að nýta nánasta umhverfi og efnivið náttúrunnar í leik, nám og kennslu. Unnið verður að 

margskonar verkefnum og athugunum. Kennsla fer fram bæði innan dyra og úti í nærumhverfi 

skólans. Kennsluaðferðir eru fjölbreyttar, svo sem samlestur, umræður, sýnikennsla, tilraunir, 

verklegar æfingar, vettvangsferðir, leikir, skrifleg verkefni og hópavinna 

 

Námsefni: 

Maður og náttúra, verkefnakista Grænfánans, verkefni tengd uppbyggingarstefnunni, Ísland – 

veröld til að njóta lestrar og verkefnabók, Ísland, landið okkar, verkefni frá kennara og alls kyns 

ítarefni.  

 

Námsmat:  

Nemendur safna verkefnum í námsmöppu allan veturinn sem fer heim þrisvar yfir önnina (október, 

ferbrúar og maí) ásamt frammistöðumati (febrúar og maí).   

Haustönn:  Leiðsagnarmat og sjálfsmat (október, nóvember), könnun á eftir þemavinnu 

(október/nóvember) 

Vorönn: Leiðsagnarmat og sjálfsmat (febrúar og maí), könnun á eftir þemavinnu 

(október/nóvember).  

 



 

 námsÁhugi-þRautseigja-Samvinna-leiKur-útiskÓli-Gleði-Umhyggja-viRðing 
 

84 

 

 

Árskógarskóli leik- og grunnskóli 
 

 

2.7.4 Enska 

Kennari: Guðrún Ásta Þrastardóttir 

Vikustundir: 120 mínútur 

Markmið: Stefnt er að því að nemendur geti 

 

Hlustun 

• Skilið talað má og efni er varðar hann sjálfan, áhugamál hans og daglegt líf þegar talað er 

skýrt og áheyrilega  

• Geti skilið í meginatriðum samtöl í daglegu lífi 

Lesskilningur 

• Geti lesið sér til gagns og gamans auðlesnar bækur og tímarit ætluð ungu fólki og fjallað um 

efni þeirra og skilið leiðbeiningar og upplýsingar um það sem snertir daglegt líf t.d. 

tómstundir og ferðalög 

Samskipti 

• Geti tekið þátt í oformlegu spjalli 

• Geti bjargað sér við algengar aðstæður í verslun, veitingastöðum og ferðalögum 

Frásögn 

• Geti sagt fá reynslu sinni og eigin skoðunum 

• Geti greint frá og lýst atburðum og athöfnum 

Ritun 

• Skrifað texta af mismunandi gerðum, bæði formlega og óformlega með stuðningi gátlista og 

fyrirmynda 

• Geti samið texta þar sem að ímyndunaraflið fær að njóta sín 

• Geti skrifað frásögn af eigin reynslu 

Menningarlæsi 

• Sýnt fram á að hann þekkir til siða og hefða viðkomandi mál- og menningarsvæða og getur 

borið saman við eigin menningu 

Námshæfni 

• Nýtt sér eigin reynsæu og þekkingu þegar kemur að því að tileinka sér nýja þekkingu 

• Tekið þátt í samvinnu um ýmiskonar viðfgansgefni og sýnt öðrum tillitsemi 

• Nýtt sér algengustu hjálpartæki, s.s. uppflettirit, orðabækur, veforðasöfn, leiðréttingarforrit 

og leirarvélar 

Leiðir að markmiðum: 

Nemendur fást við fjölbreytt verkefni og vinna til að mynda ýmis skrifleg verkefni, þjálfast í 

hlustun og lestri auk þess að fá mörg tækifæri til að vinna í hópum jafnt sem einir með tungumálið á 

fjölbreyttan hátt. 

 

Námsefni: 
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Build Up 1 og 2 vinnubækur, Portfolio topic books; Amzing Animals, A Year of Fun!, Into Hobbies, 

A World of Records.  

 

Námsmat: 

Nemendur safna verkefnum í námsmöppu allan veturinn sem fer heim þrisvar yfir önnina (október, 

ferbrúar og maí) ásamt frammistöðumati (febrúar og maí).   

Haustönn:  Leiðsagnarmat og sjálfsmat (október, nóvember), stöðumat (desember) 

Vorönn: Leiðsagnarmat og sjálfsmat (febrúar og maí), stöðumat (maí) 

 

2.7.5 Hannyrðir 

Kennari: Íris Hauksdóttir 

Vikustundir: 45 mínútur 

Markmið: Nemendur  

 

Handverk, aðferðir og tækni 

• kunna að ganga um saumavél 

• kunna að þræða saumavél með undir- og yfirtvinna 

• læra að taka mál af líkamanum og finna út stærð á sniði 

• læra að taka upp snið og leggjað það á efni 

• Geti sniðið og saumað einfalda flík 

 

Sköpun, hönnun og útfærsla 

• nota hugmyndabók til sköpunar og hugmyndavinnu  

• þekkja áhöld í stofunni með nafni og hvernig eigi að nota þau  

• geta notað nokktar mismunandi aðferðir við skreytingar á textílefnum 

 

Menning og umhverfi 

• þekkja mismunandi gerðir af textílefnum 

 

Menningarlæsi 

• geta lagt mat á eigin verk 

• sýni fram á sjálfstæði og áhuga við vinnu sína  

• sýna vinnusemi og áhuga við vinnu sína 

• kunna að ganga frá eftir vinnu sína  

• vera duglegur að koma sér að verki og nýta tímann sinn vel 

 

Leiðir að markmiðum: Nemendur vinna ýmist einstaklingslega eða í pörum að fjölbreyttum 

verkefnum með það að leiðarljósi að nemendur nái ofangreindum markmiðum.  

Námsefni: Unnið með mismunandi gerðir af textílefnum 

Mat: Símat á frammistöðu og afrakstri nemenda í tímum 

 

2.7.6 Hönnun og smíði 



 

 námsÁhugi-þRautseigja-Samvinna-leiKur-útiskÓli-Gleði-Umhyggja-viRðing 
 

86 

 

 

Árskógarskóli leik- og grunnskóli 
 

 

Kennari: Guðrún Ásta Þrastardóttir 

Vikustundir: 45 mínútur 

Markmið: Stefnt er að því að nemendur geti 

 

Menningarlæsi 

• Útskýrt og sýnt vinnuferli sem felur í sér þróun frá hugmynd til afurðar 

• Hagnýtt leikni og þekkingu sem hann hefur öðlast til að takast á við fjölbreytt viðfangsefni 

• Tekið tillit til annarra í hópavinnu og sýnt frumkvæði 

• Haft sjálfbærni að leiðarljósi í vinnu sinni 

• Gert grein fyrir hugtskinu tækni og hvernig það tengist vinnu hans 

• Fjallað á einfaldan hátt um þætti sem snerta menningu í tenglsum við verkefni sín 

• Gert grein fyrir helstu hugtökum sem tengjast viðfangsefni hans 

• Sýnt ábyrga og örugga umgengni við vinnu og frágang á vinnusvæði 

• Lagt mat á eigin verk og sýnt skilning á vönduðum vinnubrögðum 

Handverk 

• Valið og notað á réttan og öruggan hátt helstu verkfæri og mælitæki á öruggan hátt 

• Gert grein fyrir uppruna og notagildi þess efniviðar sem notaður er í smíðastofunni 

Hönnun og tækni 

• Útskýrt hugmyndir sínar með því að rissa upp (málsetta) vinnuteikningu 

• Lesið einfalda teikningu og smíðað eftir henni 

• Framkvæmt samsetningar og yfirborðsmeðferð sem hæfa verkefnum 

• Greint þarfir í umhverfi sínu og rætt mögulegar lausnir 

Umhverfi 

• Gert grein fyrir hvort efni séu hættuleg og hvernig hægt er að endurnýta og flokka efni sem 

fellur til í smíðastofunni 

• Sýnt góða nýtingu þeirra efna sem unnið er með 

• Útskýrt rétta vinnustellingar og valið viðeigandi hlífðarbúnað 

 

Leiðir að markmiðum 

Samkennsla árganga er í 5. til 6. bekk og vinna þeir að sameiginlegum verkefnum þar sem leitast er 

við að koma til móts við nemendur með verkefni við hæfi. Áhersla verður lögð á að nemendur vinni 

bæði sjálfstætt við einstaklingsverkefni og fái einnig að takst á við að vinna að stóru verkefni með 

öðrum í hóp. Lögð verður áhersla á að auka þekkingu á þeim efnivið sem unnið er með og færni í 

notkun verkfæra. Lögð verður áhersla á að efla skilning nemenda á tenglsum manns og umhverfis 

með samþættingu í smíðakennslu, náttúrufræði og útikennslu þar sem lögð verður meðal annars 

áhersla á umhverfisvitund og umhverfisvernd með fjölbreyttum hætti. Þannig er nemandi meðal 

annars vakinn til umhugsunar um notkun efnis í nærumhverfi sínu, nýti þann efnivið sem er við 

hendina á skólasvæðinu og stuðli þannig að sjálfbærni.  

 

Námsefni: 
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Efni úr nærumhverfi skólans, áhöld og tæki smíðastofunnar og ýmiskonar efni til að vinna úr.   

 

Námsmat: 

Haustönn:  Leiðsagnarmat og sjálfsmat  

Vorönn: Leiðsagnarmat og sjálfsmat  

 

2.7.7 Sjónlistir 

Kennari: Guðrún Ásta Þrastardóttir 

Vikustundir: 45 mínútur 

Markmið: Stefnt er að því að nemendur geti 

 

Formfræði, litafræði og myndbygging 

• þekkja litahringinn, frumliti og andstæðulitina 

• geta nýtt sér ólíkar útfærslur línuteikningar 

• teikna eftir fyrirmyndum 

• þekkja mismunandi áhrif lita og beiti ýmsum litatónum 

• þekkja kyrrð og hreyfingu í byggingu myndverka 

• þekkja hugtakið uppstilling 

• þekkja virkni ljóss og skugga 

• þekkja hugtakið fjarvídd 

Tækni 

• geta nýtt skissuvinnu sem eðlilegan hlut af vinnuferli 

• þekkja þrykk/áferð og fjölföldun 

• kynnast ýmsum grafíkaðferðum 

Listrýni 

• gera sér grein fyrir mismunandi stefnum listasögunnar 

• geti tjáð sig um eigin verk og annarra 

• þekkja ákveðnar stefnur listasögunnar 

Umgengni 

• ganga vel um og sýna ábyrgð og nærgætni í myndmenntastofunni 

 

Leiðir að markmiðum: 

Samkennsla árganga er í 1. til 4. bekk en leitast er við að koma til móts við nemendur með verkefni 

við hæfi. Nemendur vinna ákveðin skylduverkefni auk frjálsra verkefna með mismunandi efnum, 

litum og áhöldum. Kennt er með sýnikennslu þar sem verkefni eru kynnt og sýnd og um þau rætt. 

Einnig verður stuðst við myndbönd og bækur.  

 

Námsefni: 

Notast verður við bækur til myndörvunar, sýnd myndbönd ásamt því að nota netið áður en vinna 

nemenda hefst.  
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Námsmat: 

Haustönn:  Leiðsagnarmat og sjálfsmat  

Vorönn: Leiðsagnarmat og sjálfsmat  

 

2.7.8 Upplýsingatækni 

Kennari: Bjarni Jóhann Valdimarsson 

Vikustundir: 100 mínútur 

Markmið: Stefnt er að því að nemendur geti: 

 

Vinnulag og vinnubrög 

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

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

• sýnt sjálfstæði í vinnubrögðum undir leiðsögn og í samvinnu með öðrum, 

• nýtt sér mismunandi tæknibúnað á hagkvæman og fjölbreyttan hátt, 

• beitt réttri fingrasetningu. 

Upplýsingaöflun og úrvinnsla 

• nýtt fjölbreyttar leiðir og leitarvélar við markvissa öflun upplýsinga við hæfi, 

• nýtt rafrænt og gagnvirkt námsefni á fjölbreyttan hátt, 

• verið gagnrýninn á gæði ýmissa upplýsinga,  

• nýtt hugbúnað og forrit við einfalda uppbyggingu og uppsetningu ritsmíða, 

• nýtt hugbúnað/forrit við einfalda framsetningu á tölulegum gögnum. 

  

Forritun 

• leyst einföld forritunarverkefni, 

• beitt rökum til að leysa verkefni t.d. hvað varðar röð aðgerða 

Tækni og búnaður 

• nýtt hugbúnað/forrit við gerð ritunarverkefna og framsetningu tölulegra gagna, 

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

• nýtt hugbúnað/forrit við vefsmíðar.  

Sköpun og miðlun 

• rætt og útskýrt á gagnrýninn hátt eigið upplýsinga- og miðlalæsi, 

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

Siðferði og öryggismál 

• sýnt ábyrgð í meðferð upplýsinga og við heimildavinnu, 

• farið eftir reglum um ábyrga netnotkun, er meðvitaður um siðferðislegt gildi þeirra og tekur 

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

Leiðir að markmiðum/Kennsluhættir: 
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Í upplýsinga- og tæknimennt er unnið með upplýsinga- og miðlalæsi, sem þverfaglegt námssvið. 

Áhersla er lögð á að kynna nemendum tækni og aðferðir við öflun, úrvinnslu, sköpun og miðlun 

upplýsinga í tengslum við annað nám. Samkennsla árganga er í 4. til 6. bekk en leitast er við að 

koma til móts við nemendur með verkefnum við hæfi. Kennslan fer fram á bókasafni þar sem 

tölvuver skólans er staðsett. Nemendur vinna að mestu sjálfstætt í sínum verkefnum. 

 

Námsefni/inntak: 

Notast er við kennsluvefi af vef Menntamálastofnunar auk gagnvirkra leikja frá sömu stofnun. 

 

Námsmat: 

Umsögn við annaskipti. 

 

2.7.9 Skólaíþróttir 

Kennari: Helena Frímannsdóttir 

Vikustundir: 2x60 mínútur á vikur. Að vori og hausti er sund kennt í ca. 7 vikur. Þess á milli eru 

íþróttir. 

Markmið: Stefnt er að því að nemendur geti: 

 

Líkamsvitund, leikni og afkastageta 

• gert æfingar sem reyna á þol 

• sýnt einfaldar hreyfingar sem reyna á lipurð og samhæfingu 

• sýnt nokkra boltafærni 

• tekið þátt í leikjum í vatni 

• synt fótatök í skriðsundi og bringusundi með eða án hjálpartækja 

 

Félagslegir þættir 

• geta oftast farið eftir leikreglum 

 

Heilsa og efling þekkingar 

• útskýrt líkamlegan mun á kynjum 

• þekkt heiti nokkra líkamshluta 

• ratað um skólahverfið sitt og þekkt helstu göngu- og hjólaleiðir nærumhverfis 

• gert einfaldar talningar í leikjum og æfingum 

 

Öryggis- og skipulagsvenjur 

• farið eftir umgengnisreglum 

•  

Sund 

• Bringusund, stílsund 

• Skriðsund, stílsund 

• Skólabaksund, stílsund 

• baksund, stílsund 
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• 8 m Kafsund   

• 15 m björgunarsund   

• 20 mín þolsund 

• 25m skriðsund tímataka, lágmark 35 sek 

• 50m bringusund tímataka, lágmark 74 sek 

 

Leiðir að markmiðum/Kennsluhættir: Meginmarkmið skólaíþrótta er að örva skyn- og 

hreyfiþroska hvers nemenda, auka þrek hans og afkastagetu og stuðla þannig að heilbrigði og 

velferð einstaklingsins. Markmiðið sunds, er einnig að gera nemendur það vel synda að þeir geti 

bjargað sjálfum sér og öðrum á sundi og að nemendur fræðist um gildi sundiðkunar með tilliti til 

almennrar líkams- og heilsuræktar. Íþróttakennslan byggist upp á ýmsum leikjum, boltaleikjum, 

áhaldaleikfimi, stöðvahringjum og teygjum.  Reynt er að hafa íþróttakennsluna fjölbreytta og er 

mikil áhersla lögð á nám í gegnum leik. Áhersla er einnig lögð á jákvæðan aga og að bera virðingu 

fyrir sjálfum sér og öðrum. Innlögn verkefna fer yfirleitt fram yfir allan hópinn og síðan vinna 

nemendur ýmist einir, í pörum eða hópum.  Í sundi er reynt að miða kennsluna við getu og þarfir 

hvers nemenda. Verkefni eru lögð fyrir yfir allan hópinn eða í litlum hópum (fyrirmæli við hvern 

hóp). Yfirleitt er kennari ofan í laug og aðstoðarmaður upp á bakka. Meginmarkmið skólasunds í 1. 

bekk er vatnsaðlögun og grunnur í flestum sundtegundum með sérstaka áherslu á bringusund og 

skriðsund. Komið er inn á fótatök og notkun handa í bringusundi, skriðsundi, skólabaksundi og 

baksundi. Tækni við öndun, köfun, stungur og spyrna í bakka. Notast er við áhöld og tæki í Árskógi 

s.s. boltar, bekkir, dýnur, keilur, mörk, rimlar, kaðlar, smááhöld, flár, sundblöðkur, kútar, 

flotstangir, hringir, köfunardót o.fl. 

 

Námsmat: Námsmat er símat þar sem kennari meta nemendur jafnóðum. Námsmat í íþróttum er 

afhent 2 sinnum yfir veturinn sem umsögn. Á haustönn er, þol (Píptest: þrep 9=10), liðleiki 

(Liðleikapróf: ná inn á kassa 26 cm =til fyrirmyndar), virkni í tímum og hegðun skoðuð. Á vorönn 

eru metnir þættir eins og færni í leikjum, hreysti (mælingar í langstökki með og án atr, sippa, hanga 

og hástökk), virkni og færni í leikfimi, viðhorf og hegðun. Í sundi er er námsmat afhent 2 sinnum 

yfir veturinn sem umsögn. Á haustönn eru færni (staða nemenda eftir haustönn), viðhorf og hegðun 

skoðuð og á vorönn fá nemendur umsögn sem kemur inn á stöðu þeirra miða við samræmd 

markmið 6 bekkjar. Með umsögninni fá nemendur ýmist: Markmiði náð- framvinda góð- þarfnast 

frekari þjálfunar- þarfnast verulegra úrbóta.  

 

 

 


