
Kennsluáætlun á haustönn skólaárið 2017– 2018       Dalvíkurskóli 

  

Námsgrein: Smíðaval 7.-8. bekkur 
 

Vikurstundir: 1.5 í eina 

önn 
Kennari: Skapti Þór Runólfsson Samstarfsfólk: 

 
Yfirlit 

Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
Markmið að nemandi geti: 

Námsefni/viðfangsefni 
og kennsluhættir 

Leiðir og verkefni Mat á 
námsþætti/afurð 

23/8-

17/1

1 

Menningarlæsi 

• útskýrt og sýnt vinnuferli sem felur í sér þróun frá 

hugmynd til afurðar, 

• tekið tillit til annarra í hópvinnu og sýnt frumkvæði, 

• haft sjálfbærni að leiðarljósi í vinnu sinni, 

• sýnt ábyrga og örugga umgengni við vinnu og frágang 
á vinnusvæði, 

Handverk 

• valið og notað á réttan og öruggan hátt verkfæri og 

mælitæki  

Hönnun og tækni 

• 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, 

• sýnt góða nýtingu þeirra efna sem unnið er með,  
• notað réttar vinnustellingar og valið viðeigandi 

hlífðarbúnað  

Sýnikennsla fer ýmist fram 
yfir allan hópinn eða að hver 
nemandi fær leiðsögn með sitt 
verkefni.  Nemendur vinna 
verkefni sem kalla á 
hugmyndaauðgi og hönnun, 
verkefni sem geta sameinað 
nokkra verkþætti s.s. 
trésmíði, málmsmíði og 
rafmagn. Nemendur vinna 
sjálfstætt að sínum verkefnum 
en einnig er lögð áhersla á að 
þeir hjálpist að við lausn 
vandamála. 

  

Farið yfir vinnuaðstöðuna 
og umgengni í 
smíðastofunni. 
Rifjuð upp heiti á helstu 
verkfærum. Helstu 
smíðaefni kynnt. 
 
 
Spjall um þeirra hugmyndir 
að verkefnum. 
 
Hönnun á valverkefni. 

Smíðaval kynnt og farið yfir umgengnisreglur. 
Áhersla á góða umgengni í málningarherbergi. 
 
Farið yfir hefilbekkinn og heiti á honum. Rifjað upp 
hvar verkfæri eru geymd. Efni kynnt: MDF, 
krossviður og fura.  
 
Farið yfir hvaða möguleikar eru í verkefnavali. 
Nemendur fá aðgang að tölvu/ipad til að skoða 
hugmyndir að verkefnum. 
 
 
 
 

Vinnusemi, 

verklægni, 

sjálfstæði/hugmynda

auðgi, vandvirkni og 

hegðun metin með 

tikklista. 

 

Nemendur gera 

verklýsingar þegar 

verkefnum lýkur. Ein 

þeirra fer í 

sýnimöppu. 
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Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
Markmið að nemandi geti: 

Námsefni/viðfangsefni 
og kennsluhættir 

Leiðir og verkefni Mat á 
námsþætti/afurð 

2. Menningarlæsi 

• hagnýtt leikni og þekkingu sem hann hefur öðlast til að 
takast á við fjölbreytt viðfangsefni, 

• tekið tillit til annarra í hópvinnu og sýnt frumkvæði, 

• haft sjálfbærni að leiðarljósi í vinnu sinni, 

• 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, 

• gert grein notagildi þess efniviðar sem notaður er  

Hönnun og tækni 

• útskýrt hugmyndir sínar með því að rissa upp 

(málsetta) vinnuteikningu 

• lesið einfalda teikningu og smíðað eftir henni, 

Umhverfi  

• sýnt góða nýtingu þeirra efna sem unnið er með  

 
Hönnun á valverkefni 
 
 

Áhersla á að nemendur vinni saman og geri jafnvel 
verkefni saman. 
 
Nemendur fá að prófa bandsög. Áhersla á 
öryggisatriði. 

Vinnusemi, 
verklægni, 
sjálfstæði/hugmynda
auðgi, vandvirkni og 
hegðun metin. 

3. Menningarlæsi 
• hagnýtt leikni og þekkingu sem hann hefur öðlast til að 

takast á við fjölbreytt viðfangsefni, 

• tekið tillit til annarra í hópvinnu og sýnt frumkvæði, 

• 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, 

Hönnun og tækni 

• 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 réttar vinnustellingar og valið viðeigandi 

hlífðarbúnað 

Valverkefni Nemendur vinna að verkefnum með aðstoð 
kennara en áhersla á að nemendur hjálpist að t.d. 
halda við hluti meðan sagað er eða borað. Aðstoða 
hvern annan við límingu o.fl. 
 
Nemendur hvattir til að nota rafmagnsverkfæri og 
eru þeir aðstoðaðir eftir þörfum. 

Vinnusemi, 
verklægni, 
sjálfstæði/hugmynda
auðgi, vandvirkni og 
hegðun metin. 
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Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
Markmið að nemandi geti: 

Námsefni/viðfangsefni 
og kennsluhættir 

Leiðir og verkefni Mat á 
námsþætti/afurð 

4. Menningarlæsi 

• hagnýtt leikni og þekkingu sem hann hefur öðlast til að 
takast á við fjölbreytt viðfangsefni, 

• gert grein fyrir hugtakinu tækni og hvernig það tengist 

vinnu hans, 

• 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, 

• gert grein fyrir uppruna og notagildi þess efniviðar 

sem notaður er í smíðastofunni 

Hönnun og tækni 

• útskýrt hugmyndir sínar með því að rissa upp 

vinnuteikningu 

• greint þarfir í umhverfi sínu og rætt mögulegar lausnir 

Umhverfi  
• sýnt góða nýtingu þeirra efna sem unnið er með  

• útskýrt réttar vinnustellingar og valið viðeigandi 

hlífðarbúnað 

Kynning á rennibekk 
 
 
 
Áframhaldandi vinna að 
valverkefnum. 
 
 

Kennari fer yfir notkun á rennibekk og sýnir rennsli 
milli odda. Nemendur fá að prófa. Áhersla að 
öryggisþætti. Hlífðarbúnað, hár í teygju, rykgrímu 
o.fl. 
 
Nemendur halda áfram með valverkefni. 

Vinnusemi, 
verklægni, 
sjálfstæði/hugmynda
auðgi, vandvirkni og 
hegðun metin. 
 
 
 
 
 

5. Menningarlæsi 

• gert grein fyrir hugtakinu tækni og hvernig það tengist 

vinnu hans, 

• 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, 

• gert grein fyrir uppruna og notagildi þess efniviðar 

sem notaður er í smíðastofunni 

Hönnun og tækni 

• útskýrt hugmyndir sínar með því að rissa upp 

vinnuteikningu 
• greint þarfir í umhverfi sínu og rætt mögulegar lausnir 

Umhverfi  

• útskýrt réttar vinnustellingar og valið viðeigandi 

hlífðarbúnað 

Rennibekkur 
 
 
 
 
Valverkefni 
 

Kennari fer aftur yfir helstu atriði í notkun á 
rennibekk og sýnir rennsli milli odda og hvernig 
pússað er. Nemendur fá að prófa og gera t.d. 
kertastjaka. Áhersla að öryggisþætti. Hlífðarbúnað, 
hár í teygju, rykgrímu o.fl. 
 
Nemendur halda áfram með valverkefni. 
Áhersla á vandvirkni og yfirborðsmeðferð. 

Vinnusemi, 
verklægni, 
sjálfstæði/hugmynda
auðgi, vandvirkni og 
hegðun metin. 
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Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
Markmið að nemandi geti: 

Námsefni/viðfangsefni 
og kennsluhættir 

Leiðir og verkefni Mat á 
námsþætti/afurð 

6. 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 hópvinnu og sýnt frumkvæði, 

• haft sjálfbærni að leiðarljósi í vinnu sinni, 

• gert grein fyrir hugtakinu tækni og hvernig það tengist 

vinnu hans, 

• gert grein fyrir helstu hugtökum sem tengjast 

viðfangsefni hans, 
• sýnt ábyrga og örugga umgengni við vinnu og frágang 

á vinnusvæði, 

Handverk 

• valið og notað á réttan og öruggan hátt helstu 

verkfæri 

• gert grein fyrir uppruna og notagildi þess efniviðar 

sem notaður er í smíðastofunni 

Hönnun og tækni 

• útskýrt hugmyndir sínar með því að rissa upp 

vinnuteikningu 
• 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 réttar vinnustellingar og valið viðeigandi 

hlífðarbúnað 

Rennibekkur 
 
Plast 

Þeir nemendur sem ekki hafa prófað rennibekkinn 
gera það. 
 
Plast sýnt og dæmi um nokkur verkefni.  
Farið yfir möguleika á formun í bakaraofni, með 
hitablásara eða í beygjuvél. 
Nemendur teikna upp hugmyndir að verkefni og 
gera snið úr pappír. Snið límt á plast. 
Hlutur festur á hefilbekk með þvingu eða klemmu 
og sagað með útsögunarsög/málmsagarsög eða 
sagað í tifsög með aðstoð kennara. Kantur á 
hlutnum pússaður. Áhersla á að taka ekki 
hlífðarplast af fyrr en alveg í lokin. 

Vinnusemi, 
verklægni, 
sjálfstæði/hugmynda
auðgi, vandvirkni og 
hegðun metin með 
tikklista. 
 
 

7. Menningarlæsi 

• sýnt vinnuferli sem felur í sér þróun frá hugmynd til 

afurðar, 
Handverk 

• valið og notað á réttan og öruggan hátt helstu 

verkfæri, 

Hönnun og tækni 

• útskýrt hugmyndir sínar með því að rissa upp 

vinnuteikningu og smíða eftir henni, 

Umhverfi  

• sýnt góða nýtingu þeirra efna sem unnið er með  

• notað viðeigandi hlífðarbúnað 

Plast 
 
 
 
 
 
Valverkefni 

Áframhaldandi vinna með plast. Farið yfir helstu 
þætti í vinnuferlinu aftur og sýnt hvernig kantar 
eru glattaðir með gasloga. 

 

8. 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, 

• fjallað á einfaldan hátt um þætti sem snerta menningu 

í tengslum við verkefni sín, 

• gert grein fyrir helstu hugtökum sem tengjast 

viðfangsefni hans, 

Leður 
 
 
 
 
 

Leður sýnt og möguleikar á verkefnum.  
Farið yfir hvernig snið er gert, teiknað á holdrosuna 
og klippt.  
Sýnd formun með stimplum.  
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Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
Markmið að nemandi geti: 

Námsefni/viðfangsefni 
og kennsluhættir 

Leiðir og verkefni Mat á 
námsþætti/afurð 

• 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, 

• gert grein fyrir uppruna og notagildi þess efniviðar 

sem notaður er í smíðastofunni 

Hönnun og tækni 

• útskýrt hugmyndir sínar með því að rissa upp 
vinnuteikningu 

• 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 

• valið viðeigandi hlífðarbúnað 

Valverkefni 
 

9. 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 og sýnt frumkvæði, 

• 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, 
Hönnun og tækni 

• útskýrt hugmyndir sínar með því að rissa upp 

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  

• sýnt góða nýtingu þeirra efna sem unnið er með  
• notað réttar vinnustellingar og valið viðeigandi 

hlífðarbúnað 

Leður 
 
Valverkefni 
 
Jólaverkefni 

Áfram unnið með leður fyrir þá sem vilja. 
Leðurlitun. Áhersla á hlífðarhanska við litun. 
 
Nemendur geta valið jólaverkefni úr timbri þó 
aðeins sé byrjun á nóvember. Frjálst val, teikna 
sjálf eða finna til snið. 
Nemendur saga út í tifsög, pússa síðan hlutinn, 
líma saman hluti ef við á og yfirborðsmeðhöndla 
hann. 
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Námsgrein og bekkur: Blakval ca. 9 vikur 

 

Vikustundir: Kennari: Helena Frímannsdóttir Samstarfsfólk: 

 

Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

Vika 1 Tekið þátt í hópíþróttum, 

einstaklingsíþróttum og heilsurækt innan 

og utan skólans,  

teknar ákvarðanir á grundvelli öryggis- og 

umgengnisreglna og brugðist við óvæntum 

aðstæðum.  

-Skoða stöðu nemendanna. Hvað vilja 

þau fá út úr námskeiðinu. Ræða við þau 

að taka þát í blakmóti Rima. 

Skoða og sjá hvar þau 

standa í íþróttinni. Gera 

grunnæfingar sem verða 

svo teknar fyrir í næstu 

tímum. 

Símat fer alltaf fram í 

hverjum tíma. 

Vika 2 sýnt og framkvæmt styrktaræfingar sem 

reyna á hámarksgetu og úthald í kyrrstöðu 

og hreyfingu,  

rökrætt kynheilbrigði, kyn-og 

staðalímyndir, afleiðingar eineltis og tekið 

virka afstöðu gegn ofbeldi.  

 - Farið í grunntækni, líkamsstaða, 

fleygur, og fingurslag. Uppgjafir. 

Blakvöllur (sóknarhelmingur, 

varnarhelmingur, uppgjafarreitur). 

Fara yfir allar línur á 

vellinum. Grunnæfingar 

í fleyg og fingurslag. 

Hita upp með spili 2 og 

2 saman. Síðan smassa 

og enda á uppgjöfum 

 

Vika 3 skýrt helstu áhrif hreyfingar á líkamlega og 
andlega líðan og mikilvægi góðrar næringar fyrir 
vöxt og viðhald líkamans, 

- Smass, hávörn, lágvörn. Helstu atriði 

leikskipulags og reglur kynntar. 

Fleygur og fingurslag í 

upphitun. Fara yfir 

smass og hávörn. Spila 

og enda á teygjum.  

 

Vika 4 þekkt leikreglur, farið eftir þeim og sýnt 

háttvísi í leik,  

útskýrt þjálfunaraðferðir 

- Leikfræði, leikreglur, dómari og merki 

dómara.     

Fara yfir helstu 

merkingar í blaki. Hita 

upp og taka spil með 

dómurum 

 

Vika 5 gert æfingar sem reyna á loftháð og loftfirrt 

þol,  

 

Spil æfing Draga í lið og spila eftir 

góða upphitun. 
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Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

Vika 6 rætt eigin ábyrgð á líkamlegu og andlegu 

heilbrigði bæði sínu eigin og annarra, skilið 

mikilvægi virðingar og góðrar framkomu til 

að efla liðsandann 

 

-Stöðvaþjálfun og spil. 
 

Stöðvar sem æfa, 

fingurslag, fleyg og 

smass. 

 

Vika 7 tekið þátt í leikjum af margvíslegu tagi. 

skilið mikilvægi góðrar ástundunar, 

sjálfsaga og sjálfstæðra vinnubragða, 

-Leikir í kringum blak og spila  Uppgjafarleikir. Fara 

yfir mótið. 
 

Vika 8 vitað hvaða hlutverk helstu vöðvahópar 

líkamans hafa í tengslum við þjálfun 

líkamans 

-Stöðvaþjálfun og spil. 
 

Stöðvar sem æfa, 

uppspil og uppgjafir. 
 

Vika 9 sýnt útfærslu flókinna hreyfinga þannig að 

þær renni vel saman, 

samvinna og tillitsemi í tengslum við góðan 
árangur í íþróttum. 

-Upphitun og spil. 
 

Draga í lið og spila eftir 

góða upphitun. 
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Námsgrein: Hugmyndaval og sköpun 
 

Vikurstundir: 1.5 Kennari Valdís Guðbrandsdóttir Samstarfsfólk: 
 

Yfirlit 

Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

Ágúst-okt Menningarlæsi: 

• Getur unnið sjálfstætt eftir 
vinnuferli frá hugmynd til 
lokaafurðar og greint frá 
mismunandi nálgun við vinnuna. 

• Getur hagnýtt þá sérhæfðu leikni 
og þekkingu sem nemandinn 
hefur öðlast á skapandi hátt og 
sýnt frumkvæði. 

• Tekið þátt í samvinnu með 
sameiginlegt markmið hópsins að 
leiðarljósi. 

• Skipulagt vinnu sína með 
sjálfbærni í huga. 

• Sýnt frumkvæði í góðri umgengni 
og frágangi á vinnusvæði. 

Sjónlistir: 

• Skrásett og sett fram hugmyndir 
á fjölbreyttan hátt byggðar á 
eigin hugmyndum og/eða 
rannsókn, myndrænt og/eða í 
texta. 

Handverk: 

Einstaklings- og 

hópavinna.  

Nemendur vinna að 
eigin hugmyndum 
og er lögð áhersla á 
sjálfstæði í 
vinnubrögðum og 
hugmyndaauðgi.  
Hugmyndaval og 
sköpun á facebook 
síðu og eiga 
nemendur að taka 
þrjár myndir af 
öllum verkefnum 
sem þau gera og 
setja inn á síðuna 
ennfremur að skila 
til kennara útfylltu 
skjali með lýsingu á 
verkefninu og 
efnislista.  
 
 

Í þessu vali eiga nemendur að 
gera þrjú skylduverkefni en 
þau eru að prófa eitthvað nýtt 
í tengslum við matargerð sem 
takmarkast við tvær 
eldavélahellur og frystikistu. 
Búa til eitthvað nýtt sem þau 
hafa ekki prófað að gera áður 
sem getur nýst þeim í daglegu 
lífi. Þriðja verkefnið er að 
vinna verkefni með 
endurvinnslu í huga. 
 
Ekkert sérstakt námefni fylgir 
þessari valgrein.  
 
Nemendur nota vefmiðla, t.d. 
pinterest, youtube, google til 
að finna hugmyndir og 
verkferla eða koma með 
hugmynd af verkefni sjálf – 
nýsköpun.  

• Símat eftir hvern tíma byggt á 
frumkvæði, færni, samvinnu, 
sjálfstæði, virkni, áhuga, 
umgengni og hegðun.  

• Nemendur skila inn sjálfsmati 
eftir hvert verkefni sem þeir 
gera, bæði skriflega umsögn og 
tölulega einkunn. 
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Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

• Valið aðferðir, efni og verkfæri 
við hæfi og sýnt rétta og ábyrga 
notkun verkfæra. 

Umhverfi: 

• Greint vistvæn efni frá 
óvistvænum og haft sjálfbærni að 
leiðarljósi við vinnu sína s.s. við 
efnisval. 

• Gert sér grein fyrir hvort og 
hvernig hægt er að endurnýja 
ýmsa hluti til að lengja líftíma 
þeirra. 
 

 

 

  

http://www.dalvik.is/sidur/files/HandbokDB-2001.pdf


Kennsluáætlun á haustönn skólaárið 2017– 2018       Dalvíkurskóli 

  

Námsgrein:  Hugarfrelsi 
 

Vikurstundir: 90 mín Kennari Guðríður Sveinsdóttir Samstarfsfólk: 
 

Yfirlit 

Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

Ágúst - 

nóvember 

Sjálfsstyrking 
Auka skilning nemenda á sjálfsmynd sinni 
Nemendur kynnist aðferðum til að styrkja 
sjálfsmynd sína 
Gera nemendur meðvitaða um styrkleika sína 
Nemendur geri sér grein fyrir því að hugarfar hafi 
bein áhrif á sjálfsmynd 
Að nemendur noti jákvæðar hugsanir til að 
styrkja sjálfsmyndina 
 
Öndun 
Að nemendur læri djúpa öndun 
Að nemendur læri að nota öndun til að ná ró á 
hugann 
Að nemendur nýti sér öndun þegar kvíði gerir 
vart við sig 
Að nemendur nýti sér öndun til að ná aukinni 
einbeigingu og hugarró 
 
Jóga 
Að nemendur kynnist helstu jógaæfingum 
Að nemendur kynnist því að jóga getur aukið 
einbeitingu 
Að nemendur kunni æfingar sem koma 
blóðflæðinu af stað og hægt er að framkvæma 
inn í skólastofu 
 
Slökun 

Unnið í sameiningu. Kennari stýrir 

kennslustundum sem byggðar eru 

svipaðar upp 

 

Sjálfsstyrking (30-40 mín) 

Öndun (5 mín) 

Jóga (15-20 mín) 

Slökun (10 mín) 

Hugleiðsla (10 mín) 

 

 

 

Hugarfrelsisbækur 

- Aðferðir til að efla 

börn og unglinga 

- Kennsluleiðbeiningar 

 

Umsögn í lok annar sem byggir 

á þátttöku, áhuga, kurteisi og 

virðinu. 
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Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

Að nemendur geri sér grein fyrir mikilvægi þess 
að slaka á 
Að nemendur læri að slaka á 
Að nemendur nái að komast í slökunarástand á 
stuttum tíma 
Að nemendur læri að nýta sér slökun í erfiðum 
aðstæðum 
 
Hugleiðsla 
Að nemendur læri að leiða hugann í ákveðna átt 
Að nemendur nái að slaka á og nýta sér 
hugleiðslusögur sem kennari les 
Að nemendur nái að beina athyglinni að sjálfum 
sér, kynnast styrkleikum sínum, hæfileikum og 
kostum. 
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Námsgrein:  Heimilisfræði val 
 

Vikurstundir: 90 mín Kennari Matthildur Matthíasd Samstarfsfólk: 
 

Yfirlit 

Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

Febrúar- 

júni 

Matur og vinnubrögð: 
Geti skipulagt og matreitt fjölbreyttar, hollar og 
vel samsettar máltíðir úr algengu hráefni með 
áherslu á hagkvæni og nýtni. 
 
Geti beitt helstu matreiðsluaðferðum og notað til 
þess ýmis mæli- og eldhúsáhöld 
 
Geti nýtt margvíslega miðla til að afla upplýsinga 
um greinina. 
 
Matur og lífshættir: 
 
Geti farið eftir leiðbeiningum um hreinlæti og 
þrif tengd matreiðslu   
 
Matur og menning: 
 
Geti sagt frá íslenskri og erlendri matarmenningu 
og matreitt fjölbreytta rétti.  
 
Matur og umhverfi: 
 
Geti tengt viðfangsefni fagsins við jafnrétti og 
sjálfbærni 

Sýnikennsla kennara, 

einstaklings og 

hópavinna. 

Umræður og samvera 

Útieldun  

 

 

 

 

 

Matargerð úr öllum áttum. 

Mexikönsk, ítölsk og austurlensk. 

 

Útbúnir fjölbreyttir réttir s.s. súpur, 

pastaréttir, brauðréttir, og kjötréttir 

 

Verkefni hvers tíma eru ákveðin með 

viku fyrirvara í hvert sinn, helst í 

samráði  við nemendur. 

Lögð verður áhersla á sparsemi. 

Verkefni frá kennara og af vef. 

 

Símat byggt á frumkvæði, samvinnu, 

sjálfstæði, virkni og þekkingu. 
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Námsgrein og bekkur: Íþróttaval 

 

Vikustundir: 1,5 Kennari: Ása Fönn Samstarfsfólk: 

 

Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

Vika 1 

 

Geta tekið þátt í hópíþróttum, 

einstaklingsíþróttum og heilsurækt innan og utan 

skólans. 

Hreyfing og spjall  

Skokk/labb 

Spjall um komandi önn. 

Skipulag og 

áhersluatriði 

Nemendur fá eitthvað 

um það að segja hvað 

verður gert. 

Vika 2 Skýrt helstu áhrif hreyfingar á líkamlega og 
andlega líðan og mikilvægi góðrar næringar fyrir 
vöxt og viðhald íkamans. 

Úthaldsþjálfun Lyftusporið gengið 
viðstöðulaust. 

Þol og styrkur. 

Vika 3 Tekið ákvarðanir á grundvelli öryggis- og 
umgengnisreglna og brugðist  við óvæntum 
aðstæðum.   

Þolþjálfun Sveitahringurinn 

hjólaður 27 km. 

Þol og styrkur. 

Vika 4 Skýrt helstu áhrif hreyfingar á líkamlega og 
andlega líðan og mikilvægi góðrar næringar fyrir 
vöxt og viðhald íkamans. 

Boot Camp-úti/Kross -  Fit Ýmsar þol og 
styrktaræfingar með 
eigin líkamsþyngd. 

 

Vika 5 Skýrt helstu áhrif hreyfingar á líkamlega og 
andlega líðan og mikilvægi góðrar næringar fyrir 
vöxt og viðhald íkamans. 

Boot Camp-úti/Kross -  Fit Ýmsar þol og 
styrktaræfingar með 
eigin líkamsþyngd. 
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Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

Vika 6 Skýrt helstu áhrif hreyfingar á líkamlega og 
andlega líðan og mikilvægi góðrar næringar fyrir 
vöxt og viðhald íkamans. Vitað hvaða hlutverk 
helstu vöðvahópar líkamans hafa í tengslum við 
þjálfun líkamans. 

Áfangaþjálfun inni.  Hóp skipt í 4 hópa. Hver 

hópur fær 

æfingaáætlun. 

Bekkpressa 

Réttstöðulyfta 

Fótapressa 

Liggjandi Róður 

Aftanverð læri 

Flug 

 

Vika 7 Geta sýnt og framkvæmt styrktaræfingar sem 

reyna á hámarksgetu og úthald í kyrrstöðu og 

hreyfingu.  

Sett sér skammtíma- og langtímamarkmið í 
heilsurækt, gert og framkvæmt eigin 
þjálfunaráætlun á grundvelli niðurstaðna prófa. 

Íþróttasalur og rækt. 
Styrktarþjálfun- ræktarsalur 
Nokkrar áætlanir í boði. 

Læra markvisst á tækin 

og vinna eftir ákveðinni 

æfingaáætlun. 

 

 

Vika 8  
Sett sér skammtíma- og langtímamarkmið í 
heilsurækt, gert og framkvæmt eigin 
þjálfunaráætlun á grundvelli niðurstaðna prófa. 

Íþróttasalur og rækt. 
Styrktarþjálfun- ræktarsalur 
Nokkrar áætlanir í boði. 

Læra markvisst á tækin 

og vinna eftir ákveðinni 

æfingaáætlun. 

 

Vika 9  Skotboltaleikir, stigahopp og æfingar og 
triggerboltar í litla sal. 

  

Vika 10 Geta tekið þátt í hópíþróttum, 

einstaklingsíþróttum og heilsurækt innan og utan 

skólans. 

HIIT Hóp skipt í 2 hópa. 

Annar hópurinn gerir 

þolæfingar í  3-5 

mínútur meðan hinn 

hópurinn gerir æfingar 

og svo er skipt. 
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Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

Vika 11 Hafa gaman af núinu og samstaða um að hafa 

gaman. 

 

Sund- frjálst Sundbolti og 

huggulegheit 
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Námsgrein: Smíðaval 7.-10. bekkur 
 

Vikurstundir: 1.5 

stundir í eina önn. 
Kennari: Skapti Þór Runólfsson Samstarfsfólk:  

 
Yfirlit 

Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
Markmið að nemandi geti: 

Kennsluhættir Leiðir og verkefni Mat á 
námsþætti/afurð 

23/8-

17/11 

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 hópvinnu og sýnt frumkvæði, 

• haft sjálfbærni að leiðarljósi í vinnu sinni, 

• gert grein fyrir hugtakinu tækni og hvernig það 

tengist vinnu hans, 

• fjallað á einfaldan hátt um þætti sem snerta 

menningu í tengslum 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 aðferðir, efni og verkfæri við hæfi og sýnt rétta 

og ábyrga notkun verkfæra, 

• sagt frá mikilvægi verkþekkingar í nútíma samfélagi. 

Hönnun og tækni 

• útskýrt hugmyndir sínar fríhendis og með 

grunnteikningu,  

• unnið sjálfstætt eftir verkáætlun og vinnuteikningu, 

útbúið efnislista og reiknað kostnað,  

Nemendur velja flest öll verkefni en þeir 

hvattir til að prófa sem fjölbreyttust 

verkefni. 

Sýnikennsla fer ýmist fram yfir allan 

hópinn eða að hver nemandi fær 

leiðsögn með sitt verkefni. 

Nemendur vinna verkefni sem kalla á 

hugmyndaauðgi og hönnun, verkefni 

sem geta sameinað nokkra verkþætti 

s.s. trésmíði, málmsmíði og rafmagn. 

Nemendur vinna sjálfstætt að sínum 

verkefnum en einnig er lögð áhersla á 

að þeir hjálpist að við lausn vandamála. 

Samvinna er með öðrum kennurum eða 

iðnaðarmönnum ef verkefni krefjast 

þess. 

 

Í smíðavali í 9. og 10. bekk er m.a. 

áhersla á að nemendur:   

• vinni með sem fjölbreyttust 

verkfæri, bæði handverkfæri og 

rafmagsverkfæri. 

• kynnist málmsmíði, að kveikja 

saman með gasloga og pólera á 

púða. 

• nýti sér orkugjafa í verkefnum, 

• vandi frágang og meti eigin vinnu, 

• geti skreytt hluti á persónulegan 

hátt, 

• framkvæmi límingu, neglingu, 

skrúfi saman hluti og geri flóknari 

samsetningar ef verkefni bjóða 

upp á það, 

• vinni með ýmiss konar efni s.s. 

furu, krossvið, MDF, leður, plast, 

málm og efni úr skógreit, 

málningu og liti. Einnig að þeir 

komi með efni heiman að frá. 

• geri raunhæfar kröfur til eigin getu 

og færni, 

Vinnusemi, 

verklægni, 

sjálfstæði/hugmynda

auðgi, vandvirkni og 

hegðun metin með 

tikklista. 

 

Nemendur gera 

verklýsingar þegar 

verkefnum lýkur og 

einnig sjálfmat.. Ein 

þeirra fer í 

sýnimöppu. 
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Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
Markmið að nemandi geti: 

Kennsluhættir Leiðir og verkefni Mat á 
námsþætti/afurð 

• framkvæmt flóknari samsetningar, s.s. samlímingu, 

töppun og skrúfun,  

• hannað verkefni út frá efni, fagurfræði, tækni, 

umhverfi, notkun og endingu,  

• sagt frá hvernig tækni er nýtt í atvinnulífinu,  

• gert grein fyrir áhrifum nýsköpunar á umhverfi sitt 

og samfélag. 

Umhverfi  

• greint vistvæn efni frá óvistvænum og haft 

sjálfbærni að leiðarljósi við vinnu sína, s.s. við 

efnisval, 

• gert sér grein fyrir hvort og hvernig hægt er að 

endurnýja ýmsa hluti til að lengja líftíma þeirra, 

• beitt viðeigandi vinnustellingum og notað réttan 

hlífðarbúnað og fjallað um vinnuvernd og hvers 

vegna reglur þar að lútandi eru settar. 

• kynnist fyrirtækjum þar sem alls 

kyns smíði/hönnun fer fram. 

• læri rétta notkun vinnuhanska, 

öryggisgleraugna og heyrnarhlífa. 

• gangi vel um og geti þrifið 

vinnuumhverfi sitt skipulega. 
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Námsgrein: Leiklist 9. – 10. bekkur (árg. 2003 og 2002) 
 

Vikurstundir: 2 Kennari: Hólmfríður J. Lúðvíksdóttir Samstarfsfólk:  
 

Yfirlit 

Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

Ágúst – 

okt. 

• Menntun í leiklist snýst um að þjálfa 

nemendur í aðferðum listgreinarinnar en ekki 

síður um læsi á leiklist í víðu samhengi og á að 

dýpka skilning nemenda á sjálfum sér, 

mannlegu eðli og samfélagi. Í leiklist fá 

nemendur tækifæri til þess að setja sig í spor 

annarra og prófa sig áfram með mismunandi 

tjáningarform, hegðun og lausnir í öruggu 

umhverfi í skólanum. Hún styður nemandann 

í að tjá, móta og miðla hugmyndum sínum og 

tilfinningum. Leiklist reynir auk þess stöðugt á 

samvinnu, samskipti, sköpun, tungumál, 

tjáningu, gagnrýna hugsun, líkams-og 

raddbeitingu. Allt fer þetta fram í gegnum leik 

og sköpun. 

Fjölbreyttar leiklistar-, 

rýmis- og spunaæfingar, 

æfingar með rödd og 

líkamstjáningu, 

einbeitingarþjálfun. 

• Leikur – Sköpun – Tjáning 

Handbók fyrir leiklistarkennslu e. 

Þóreyju Sigþórsdóttur. 

• Sjálfsmat og umsögn frá kennara. 

 

Niðurstöður úr einstökum þáttum námsmatsins eru birtar á Namfus.is undir flipanum Verkefnabók. 

 

Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 
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