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Námsgrein: Íslenska 8. bekkur  
 

Vikustundir: 4 Kennari: Klemenz Bjarki  Samstarfsfólk: Lovísa María  
 

Yfirlit 
Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 

Markmið  
Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

23.8-10.9 Talað mál, hlustun og áhorf 

• Getur átt góð samskipti og sýnt 
tillitsemi og virðingu 

• Getur komið fram fyrir framan 
áheyrendur og flutt/lesið texta á 
skýran hátt. 

• Tekur þátt í umræðum um námsefni 
hverju sinni, t.d. skáldsögur, 
blaðagreinar, kvikmyndir og málefni 
líðandi stundar. 

 
Lestur og bókmenntir 

• Velur lestrarefni t.d. skáldsögur, 
fræðibækur, tímarit, teiknimyndasögur 
o.fl. 

• Þekkir mismunandi texta og vinnur 
verkefni þeim tengdum, s.s. ljóðum, 
örsögum og stuttum textum. 

• Getur lesið bókmenntir með það fyrir 
augum að kryfja efni þeirra. 

 
Ritun 

• Getur skrifað stutta texta, s.s. útdrátt. 

Samvinna 
Hópvinna 
Tæknivinna 

• Fréttir af netinu  

• Sögubrot úr 
Skuggasjónaukanum 

Flipgrid myndbönd 
Keynote glæra 
Myndbandaverkefni 
Ritun 
Orðaverkefni 

http://www.dalvik.is/sidur/files/HandbokDB-2001.pdf
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Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

11.9-4.10 Lestur og bókmenntir 
 

• Velur lestrarefni t.d. skáldsögur, 
fræðibækur, tímarit, teiknimyndasögur 
o.fl. 

• Eykur lestrarhraða, t.d. í gegnum 
lestrarátak 

• Les a.m.k. 180 orð (300 atkv) á mínútu 
af skilningi 

• Þekkir mismunandi texta og vinnur 
verkefni þeim tengdum, s.s. ljóðum, 
örsögum og stuttum textum. 

 
Talað mál, hlustun og áhorf 
 

• Tekur þátt í umræðum um námsefni 
hverju sinni, t.d. skáldsögur, 
blaðagreinar, kvikmyndir og málefni 
líðandi stundar. 

• Getur komið fram fyrir framan 
áheyrendur og flutt/lesið texta á 
skýran hátt. 

 
Ritun 
 

• Getur skrifað stutta texta, s.s. útdrátt. 

• Getur skrifað frjálsan texta með 
tilfinningu fyrir uppsetningu, 
stafsetningu og uppbyggingu. 

 
 
Málfræði 

Miðstýrt 
lestrarverkefni 
Yndislestur 
Umræður 
Innlögn 
Einstaklings- og 
samvinna 

• Lestu nú 

• Kveikjur, valið efni 

• Yndislestrarbækur 

• Efni frá kennara 

Draumaskólinn minn – ritun 
Myndbandsverkefni á Classroom 
Umræður  
 

http://www.dalvik.is/sidur/files/HandbokDB-2001.pdf
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Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

 

• Kann að finna stofn nafnorða 

• Þekkir hugtakið kenniföll og hver þau 
eru 

 

7.10-28.11 Talað mál, hlustun og áhorf 
 

• Getur komið fram fyrir framan 
áheyrendur og flutt/lesið texta á 
skýran hátt. 

• Getur nýtt sér sköpunarkraft við að 
velja miðil sem hentar til þess að koma 
frá sér verkefnum fyrir framan hóp, 
einn eða í samvinnu við aðra. 

• Tekur þátt í umræðum um námsefni 
hverju sinni, t.d. skáldsögur, 
blaðagreinar, kvikmyndir og málefni 
líðandi stundar. 

• Getur átt góð samskipti og sýnt 
tillitsemi og  

Virðingu 
 
Lestur og bókmenntir 
 
 

• Getur lesið bókmenntir með það fyrir 
augum að kryfja efni þeirra. 

• Þekkir hugtök eins og innri og ytri 
tíma, fléttu, sjónarhorn og sögusvið og 
greinir texta út frá þeim  

 
Ritun 

Innlegg 
Umræður 
Samvinna 
Einstaklingsvinna 
Tæknivinna 
 

• Vertu ósýnilegur 

• Málið í mark 

• Málvísir 

• Glósur af Classroom 

• Sphero 
 

• Flipgrid 

• Ritun 

• Book bento 

• Myndband 

• Skapandi skil 
 

http://www.dalvik.is/sidur/files/HandbokDB-2001.pdf
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Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

• Getur skrifað stutta texta, s.s. útdrátt. 

• Getur skrifað frjálsan texta með 
tilfinningu fyrir uppsetningu, 
stafsetningu og uppbyggingu 

 
Málfræði 
 

• Þekkir sameiginleg einkenni fallorða. 

2.12-20.12 Lestur og bókmenntir 
 

• Velur lestrarefni kennslustundum,t.d. 
skáldsögur, fræðibækur, tímarit, 
teiknimyndasögur o.fl. 

• Þekkir mismunandi texta og vinnur 
verkefni þeim tengdum, s.s. ljóðum, 
örsögum og stuttum textum. 

• Greinir og skilur aðalatriði úr texta í 
gegnum myndmál, útdrætti og 
hugarkort. 

 
Ritun 
 

• Getur skrifað stutta texta, s.s. útdrátt. 
 
Talað mál, hlustun og áhorf 

• Getur átt góð samskipti og sýnt 
tillitsemi og virðingu 

 

Yndislestur 
Hópavinna 
Hringekja 

• Yndislestrarbækur 

• Efni frá kennara 

•  

Samskipti 
Virkni 
Samvinna 

 
 
  

http://www.dalvik.is/sidur/files/HandbokDB-2001.pdf
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Námsgrein: Stærðfræði  8.bekkur 
 

Vikurstundir: 3 Kennari : Katla og Elmar Samstarfsfólk: Ingibjörg María Ingvadóttir 

Yfirlit 
Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 

Markmið  
Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á 

námsþætti/afurð 

26. ágúst – 

4. október 

Tölur  

• Þjálfist í hugarreikningi 

• Viti hvort 2, 3, 4 eða 5 ganga upp í tölu. 

• Veit hvað frumtala er. 

• Getur frumþáttað tölur. 

• Veit hvað ferningstala og –rót er. 

• Getur notað reikniaðgerðir á tölur báðum megin við núll  

• Getur reiknað með forgangsröð aðgerða 

• Getur fundið gildi velda. 

• Getur skráð endurtekna margföldun sem veldi. 

• Getur margfaldað og deilt í veldi með sömu stofntölu 

• Fyrri hluta kaflans 
er stjórnað af 
kennara og 
nemendur vinna 
tveir og tveir 
saman. 

• Seinni hluti er 
unnið 
einstaklingslega í 
lotu en uppbrot 
með hópavinnu 
tengt efninu. 

• Skali 1a nem. 
     Bls. 6 – 60 

• Skali 1a æf. í 
heimanámi 

•  

• Kaflapróf 15% 

• Heimanám 5% 

• Samvinnuverkefni 
10% (lokaverkefni) 

• Hugtakakort 

7. október 
– 8. nóv. 

Rúmfræði 

• Þekki hugtökin punktur, lína, strik og hálflína 

• Geti mælt og teiknað horn og áætlað stærð þeirra 

• Þekki heiti horna og hvernig lesið er úr þeim 

• Þekki og noti eiginleika topphorna, grannhorna, lagshorna, 
einslægra horna, réttra horna, hvassra horna og gleiðra horna 

• Getur notað hringfara og reglustiku við að teikna hin ýmsu 
form. 

• Geti notað Geogebru til að teikna hin ýmsu form 

• Getur reiknað út hornastærðir í þríhyrningum og ferhyrningum. 

• Getur fundið hornasummu marghyrninga. 

• Getur fundið ummál og flatarmál hrings. 

• Unnið 
einstaklingslega 
með lotu í Skala 1a. 

• Tveir og tveir vinna 
saman í Geogebru 

• Unnið 
einstaklingslega 
með lotu tengda 
hringnum 

• Skali 1a nem. 
    Bls. 72 – 131 

• Heimanámsverkefni 
með hornum 

• Verkefni frá kennara 
tengt hringnum.  

• Kaflapróf 15% 

• Myndband 5% 

• Heimanám 5% 

• Hugtakakort 

http://www.dalvik.is/sidur/files/HandbokDB-2001.pdf
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Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á 
námsþætti/afurð 

11. nóv-13. 
des 

Almenn brot 

• Geti skrifað tölu sem eiginleg brot, óeiginleg brot og blandna 
tölu. 

• Geti staðsett almenn brot á talnalínu 

• Getur fundið jafngild brot. 

• Getur lengt og stytt brot. 

• Getur fundið hluta af heilli tölu. 

• Getur notað samlagningu og frádrátt með ósamnefndum 
almennum brotum. 

• Kynnist þvi að finna MSN (minnsta samnefnara) með frumþáttun. 

• Getur margfaldað saman heila tölu og almennt brot. 

• Getur margfaldað saman tvö almenn brot. 

• Unnið að hluta til í 
stöðvavinnu 

• Unnið í lotu í pörum 

• Skali 1a nem. Bls 
148-172 

• Heimanám úr 
æfingahefti 

• Kaflapróf 15% 

• Heimanám 10% 

• Hugtakakort 
 
 
 
 
 
Vinnubrögð 10% 
Vinna í tímum 10% 

 

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

 

Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 

 

  

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

Vikustundir:2 Kennari: Magni Þór Óskarsson Samstarfsfólk: 
 

Yfirlit 
Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 

Markmið  
Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

26. ágúst – 

18. 

október 

Hlustun: 

• Getur hlustað á samtal eða 
frásögn og svarað spurningunum 
um helstu aðalatriði, bæði með 
krossum og skriflega. 

Lesskilningur:  

• Getur lesið texta úr námsbókum, 
tileinkað sér grunnorðaforða og 
nýtt sér í verkefnavinnu 

Samskipti: 

• Getur svarað spurningum úr 
undirbúnu efni. 

Frásögn: 

• Getur sagt frá námsefni líðandi 
stundar, t.d. kvikmynd sem horft 
hefur verið á eða texta sem áður 
var lesinn. 

Ritun: 

• Hefur vald á reglulegri og 
óreglulegri fleirtölu nafnorða og 
óákveðnum greini. 

• Þekkir til fornafna og réttrar 
notkunar þeirra. 

 

• Glósur 

• Samræður 

• Ritun 

• Verkefni úr 
les- og 
vinnubók. 

• Hlustun 

• Einstaklingsvi
nna 

• Paravinna 

• Hópavinna 

 

• Spotlight 8 les- og 
vinnubók. 

• Orðabækur 

• Google translate 

• Verkefni og orðaforði 
sem tengist dýrum. 
 

 

• Kaflapróf úr Spotlight 8 
(Animal power) (20%) 

• Verkefni úr léttlestrarbók 
(15%) 
 

http://www.dalvik.is/sidur/files/HandbokDB-2001.pdf
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Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

21. 
október –
19 . 
desember 

Hlustun: 

• Getur hlustað á söngtexta og fyllt 
inn í orð sem vantar. 
 

Lesskilningur:  

• Les léttlestrarbækur við hæfi og 
eykur þar með orðaforða og 
tilfinningu fyrir rituðu máli. 

Samskipti: 

• Hefur öðlast þjálfun í helstu 
framburðarreglum, s.s. –ed 
endingum, og þekkir til áherslu í 
orðum (þ.e. hvað er frábrugðið 
íslensku). 

Frásögn:  

• Getur sagt frá námsefni líðandi 
stundar, t.d. kvikmynd sem horft 
hefur verið á eða texta sem áður var 
lesinn. 

Ritun: 

• Þjálfist í að skrifa stutta endursögn í 
samfelldu máli. 

• Getur skrifað stuttan texta út frá 
fyrirfram gefnu yfirheiti og beiti þar 
tengiorðum. 
 

• Glósur 

• Samræður 

• Ritun 

• Verkefni úr 
les- og 
vinnubók. 

• Hlustun 

• Einstaklingsvi
nna 

• Paravinna 

• Hópavinna 

• Málfræði: Nafnorð-
óregluleg fleirtala, 
óákveðin greinir – a og 
an, spurnarorð, 
úrfellingarmerki og 
persónufornöfn. 

• Léttlestrarbækur 
Orðabækur 

• Google translate 

• Kaflapróf úr Spotlight 8 (Me, 
you and everybody else) 
(20%) 

• Könnun úr málfræðihluta I 
(25%) 

• Stand by me 
kvikmyndaverkefni (15%) 

• Þátttaka, virkni, hegðun 
(5%) 

 
 

 

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

 

Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 

  

http://www.dalvik.is/sidur/files/HandbokDB-2001.pdf
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Námsgrein: Danska 8. bekkur  
 

Vikustundir: 2  Kennari: Hugrún Felixdóttir Samstarfsfólk: Ingibjörg María Ingvadóttir, Ingvi Rafn Ingvason 
 

Yfirlit 
Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 

Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

26. ágúst - 

25. okt. 

     Viðfangsefni: 

Heimur dýranna – Dyrenes verden 

Tölurnar 1-100 

Markmið: 
Að nemendur; 

• geti lesið sér til gagns og gamans um 

dýr og lifnaðarhætti þeirra 

• skilji þegar rætt er á einfaldan hátt 

um dýr 

• geti sjálf rætt á einfaldan hátt um 

dýr 

• geti skrifað stuttan texta um t.d. 

hegðun og útlit dýranna 

• geti talið upp að 100 og skilið þegar 

tölurnar eru nefndar í mismunandi 

samhengi 

• átti sig á muninum á danska og 

íslenska stafrófinu 

• átti sig á helstu persónufornöfnum 

Samvinnunám 

Samtalsæfingar 

Hlustunaræfingar 

Leikir 

Skapandi verkefni 

• Smart lesbók bls. 3-17 

• verkefnabók bls. 3-32 

• Leikir og spil 

• Ítarefni af ýmsi tagi 

 

Myndasaga um dýr 
Kaflapróf 

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

Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

28. okt. -6. 

des. 

Viðfangsefni: 

Nú borðum við – Nu spiser vi 

Markmið: 
Að nemendur; 

• geti lesið og leitað upplýsinga um 
húsdýr og ýmsar matartegundir 

• skilji þegar rætt er á einfaldan hátt 
um mat og húsdýr 

• geti tekið þátt í samræðum um mat 
og notað til þess viðeigandi 
kurteisisfrasa 

• geti notað algeng spurnarorð 

Samvinnunám 

Samtalsæfingar 

Hlustunaræfingar 

Leikir 

Skapandi verkefni 

• Smart lesbók bls. 20-23 

           verkefnabók bls. 33-47 

• Vefsíður veitingastaða og 

uppskriftasíður 

 

Matseðill 
Kaflapróf 

9.des. -

19.des 

Jólaglens – jólalög    

 

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

 

Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 

 

  

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

Vikurstundir: 2 Kennari: Guðrún Anna og Katla  Samstarfsfólk:  
 

Yfirlit 
Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 

Markmið  
Verkefni/Námsefni Kennsluhættir Mat á námsþætti/afurð 

26. – 30. 

ágúst  

• Nýsköpun og hagnýting þekkingar 

Nemandi  áttar sig á að niðurstöður 

rannsókna hafa áhrif á tækni og atvinnulíf.  

Nemandi getur unnið eftir verk- og 

tímaáætlun hóps.  

• Gildi og hlutverk vísinda og tækni Nemandi 

skilur og getur útskýrt algeng hugtök og 

heiti í náttúrugreinum unglingastigsins.  

• Vinnubrögð og færni Nemandi getur tekið 

þátt í verklegum æfingum og áttar sig á 

vísindalegum vinnubrögðum. Nemandi 

getur lesið texta um náttúrufærði sér til 

gagns. Nemandi getur aflað upplýsinga um 

náttúruvísindi úr heimildum á íslensku. 

Áttar sig á að heimildir eru misáreiðanlegar. 

Nemandi getur notað fræðibækur og 

upplýsingaveitur við öflun heimilda. 

• Efni frá kennara 

• Ævar vísindamaður 

(valið efni) 

Efni frá kennara 

• Forvitni og 

Nákvæmni í 

vísindum 

• Útikennsla 

• Símat alla önnina byggt á 

hæfniviðmiðum. 

2. – 13. 
sept. 

• Lífheimurinn 

• Lífið á jörðinni 

• Líffræðilegur 

fjölbreytileiki 

• Verkefni 

• Frumur 

Hugtakavinna 

Kann – vill vita – hef 

lært 

 

 

16. sept – 
18. okt  

• Lífheimurinn 

• Sveppir og fléttur 

• Bakteríur og veirur 

• Skógardagurinn 

• Verkefni 

• Ég greini fléttur - 

fjallagrös 

Hugtakavinna 
Verkleg vinna 
Leitarnám 
 
 

http://www.dalvik.is/sidur/files/HandbokDB-2001.pdf
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Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
Markmið  

Verkefni/Námsefni Kennsluhættir Mat á námsþætti/afurð 

Nemandi getur fært rök fyrir vali sínu á efni 

og heimildum. 

• Ábyrgð á umhverfinu Nemandi gerir sér 

grein fyrir að í umhverfinu eru atriði sem 

hafa áhrif á lífsgæði okkar. Nemandi sýnir af 

sér góða umgengni og virðingu fyrir 

nátúrunni á útivistardögum og í 

vettvangsferðum.  

• Náttúra Íslands Nemandi áttar sig á ólíkri 

hegðun lífvera með tilliti til búsvæða. 

Nemandi þekkir orðið búsvæði. Nemandi 

gerir sér grein fyrir ólíkum þörfum lífvera í 

ólíkum vistkerfum. Nemandi áttar sig á 

flokkun lífvera eftir skyldleika. 

• Samspil vísinda, tækni og þróunar í 

samfélaginu Nemandi gerir sér grein fyrir 

tengslum rafmagns og segulmagns og 

þekkir ýmis hugtök tengd því.   

• Val verkefni um 

bakteríur og veirur 

 

21. okt – 1. 
nóv. 

• Lífheimurinn 

• Þörungar og frumdýr 

Hugtakavinna 
Kann – vill vita – hef 
lært 

11. – 29. 
nóv. 

Eðlisfræði 1 

• Rafhleðsla 

 

Hugtakavinna 
Verkleg vinna 

Desember Eðlisfræði 1 

• Ljós 

Verkefni 

• Ljósakassi  

Hugtakavinna 
Verkleg vinna 

   

 

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

 

Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun.  

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


Kennsluáætlun á haustönn skólaárið 2019 – 2020       Dalvíkurskóli 

  

14 
 

Námsgrein: Samfélagsfræði  
 

Vikurstundir: 1 Kennari: Hugrún og Matthildur Samstarfsfólk:  
 

Yfirlit 
Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 

Markmið  
Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

24. ágúst- 

19.des 

 

Að nemandi geti:  
-Gert grein fyrir einkennum og stöðu Íslands í 
heiminum í ljósi legu og sögu landsins, 
breytilegrar menningar, trúar og lífsviðhorfa. 
 -Aflað sér, metið og hagnýtt upplýsingar um 
menningar- og samfélagsmálefni í 
margvíslegum gögnum og miðlum menningar, 
trúar og lífsviðhorfa. 
-Rætt á upplýstan hátt um tímabil, atburði og 
persónur, sem vísað er til í 
þjóðfélagsumræðu. 
-Notað mikilvæg hugtök til að fjalla um 
menningar- og samfélagsmálefni. 
-Áttað sig á ólíkum kynhlutverkum á nokkrum 
sviðum og hvernig þau mótast og breytast. 
-Gert sér grein fyrir eigin styrkleikum og 
veikleikum. 
-Sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn á 
völdum stöðum og tímum. 
-Borið kennsl á ólíkan bakgrunn fólks og virt 
frelsi þess til mismunandi trúar, lífsgilda, 
skoðana og lífshátta.  
-Tjáð þekkingu sína og viðhorf með 
fjölbreyttum hætti, einn sér og í samstarfi við 
aðra. 

Lestur, 

verkefnavinna, 

fyrirlestrar, 

sköpunarverkefni, 

hópa-, para- og 

einstaklingsvinna. 

 

Sögueyjan 3 20. öldin 

Ýmislegt efni og verkefni frá 

kennurum. 

Myndbönd.. 

Símat alla önnina byggt á 

hæfniviðmiðum. 
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Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

-Sýnt sanngirni, sjálfstraust og virðingu í 
samskiptum og samvinnu við aðra. 
-Rætt reglur í samskiptum fólks og tekið þátt í 
að setja sameiginlegar leikreglur með öðrum.   
-Sýnt samferðafólki sínu tillitssemi og 
umhyggju. 
 

 

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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Námsgrein:  Lífsleikni 7. -8. bekkur 
 

Vikustundir: Kennari: Magni Þór Óskarsson, 
Matthildur Matthíasdóttir 

Samstarfsfólk:  

 

Yfirlit 
Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 

Markmið  
Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

 Markmið sem tilgreind eru hér að neðan 
flæða á milli námsvikna og verða ekki tekin 
fyrir í þeirri röð sem þau koma fyrir. 

• Sýnt fram á skilning á mikilvægi þess að 
bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, 
fyrir mannréttindum, félagslegu réttlæti, 
jöfnuði og helgi mannlegs lífs.  

 

• Stjórnendur fara 

inn í bekki og fara 

yfir skólareglur. 

• Umsjónarkennara

r sjá um að fara í 

hina þættina með 

nemendum.  

• Skólareglur 

• Y – spjald – Drauma 
kennslustundin. 

• Bekkjarsáttmáli 

• Viðurlög við broti á 
bekkjarsáttmála rædd og  
nemendum og foreldrum 
gerð grein fyrir ferlinu. Gul 
og rauð spjöld. 

• Mitt og þitt hlutverk – 
starfslýsingar nemenda og 
starfsfólks. 

• Skólareglur gerðar sýnilegar um 
skólann (sjónrænar að hluta til) 

• Bekkjarsáttmáli hengdur upp í 
skólastofu og notaður sem 
agastjórnunartæki í 
kennslustundum.  

• Mitt og þitt hlutverk hengt upp á 
viðeigandi staði. 

 • Rökstutt gildi jákvæðra lífsviðhorfa, 
dyggða og gildismats, sem mikilvægs 
þáttar í heilbrigðri sjálfsvitund. 

• Gert sér grein fyrir eigin styrkleikum og 
veikleikum og tekið ákvarðanir á grunni 
þeirrar sjálfsþekkingar. 

• Lýst margbreytileika tilfinninga og bent á 
víxlverkun tilfinninga, hugsunar, 
hegðunar og samskipta. 

• Sýnt  styrk til að bera ábyrgð á eigin lífi, 
lífsháttum og heilbrigði. 

• Kennarar fara yfir 
reglur 
bekkjarfunda.+ 

• Eineltisteymi 
kynnir sig og 
eineltisáætlun 
Dalvíkurskóla.  

• Farið yfir mikilvægi 
bekkjarfunda og markmið 
þeirra. Þeir eiga svo að vera 
tvisvar sinnum í mánuði hér 
eftir. 

• Eineltisfræðsla 

• Eineltishringurinn 

• Mitt og þitt hlutverk 
 
 

• Eineltishringur hengdur upp í 
stofunni. 

• Unnið með verkefnið Tóbakslaus 
bekkur í samstarfi við 
Landlæknisembættið. 
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Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

• Sett sér markmið og framtíðaráætlun, til 
að stefna að í framtíðinni í samræmi við 
eigin styrkleika og áhuga. 

 • Vegið og metið skoðanir og upplýsingar, 
brugðist við þeim á fordómalausan og 
réttsýnan hátt 

• Sýnt sjálfsaga, sjálfstraust og virðingu í 
margvíslegum samskiptum og samstarfi 
við ólíka einstaklinga. 

• Ígrundað eigin getu til að aðgerða og 
gert sér grein fyrir afleiðingum gerða 
sinna eða aðgerðarleysis. 

• Útskýrt gildi reglna í samskiptum fólks í 
fjölskyldu, vinahópi og þjóðfélaginu í 
heild og tekið þátt í að móta slíkar 
reglur. 

• Sinnt velferð og hag samferðafólks síns. 

• Kennarar kynna 
fyriri nemendum 
þessi verkfæri. 

• Gera verkfærin 
sýnileg í stofunni. 

• Friðarborðið og/eða 
lausnahjólið (úr jákvæðum 
aga) 

• VAL úr jákvæðum aga 

• Sleikipinnaheilinn og/eða að 
hafa heilann í hendi sér úr 
jákvæðum aga. 

• Bekkjarfundir 

• Umræða um hreinlæti 
(íþr.kennarar) 

 

• Friðarborðið og lausnahljólið 
gert sýnilegt fyrir nemendum.  

• Unnið með verkefnið 
Tóbakslaus bekkur í samstarfi 
við Landlæknisembættið 

 • Að nemandi læri að virða leikreglur, 

þjálfist í að tjá tilfinningar sínar, hugsanir 

og væntingar á ýmsan hátt.  

• Geti sett sig í spor deiluaðila og leitað 

sáttaleiða. 

• Geti sett sig í spor ólíkra persóna til að 

finna samkennd með þeim og geri sér 

grein fyrir að ekki eru allir eins. 

• Geti sett sér raunhæf markmið að eigin 

frumkvæði. 

➢ Kennarar fara 
í 
Bílinn/Lífsvag
ninn með 
nemendum. 

• Rifja upp efni 
síðustu mánaða. 
Áhersla lögð á 
sköpun og 
verklegar æfingar 
við upprifjun. 

• Bíllinn/Lífsvagninn – glærur á 
sameign. Unnið með 
Lífsvagninn þar sem 
nemendum er kennt að bera 
ábyrgð á eigin hegðun og 
líðan. Nemendur átta sig 
betur á því að þeir stjórna 
hegðun sinni og hvernig 
þeim líður.   

• Efni síðustu þriggja mánaða 
rifjað upp 

• Góðverkadagurinn. 

• Bekkjarfundir. 
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Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

  • Unnið með 
þarfirnar 5 og 
vinnan gerð 
sýnileg í stofunni. 

• Nemendur föndra 
þarfatáknin. 

• Þarfirnar 5 – nemendur læra 
að meta þarfir sínar með 
þarfagreiningarblaðinu.  

• Nemendur læra mikilvægi 
þess að þekkja þarfir sínar og 
annarra. 

• Nemendur þarfagreina 
persónu úr sögubók.  

• Bekkjarsáttmáli og mitt og 
þitt hlutverk rifjað upp. 

• Bekkjarfundir 

• Þarfirnar gerðar sýnilegar í 
stofunni. 

• Nemendur hengja upp á vegg 
form með sterkustu þörfinni og 
skrifa nafnið sitt eða setja mynd 
af sér á formið.  

• Unnið með verkefnið 
Tóbakslaus bekkur í samstarfi 
við Landlæknisembættið 

• Veggspjald um þarfagreiningu 
persónu úr sögubók.  

    • Unnið með verkefnið 

Tóbakslaus bekkur í 7.bekk í 

samstarfi við 

Landlæknisembættið. 

 

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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Námsgrein: Sköpun 7. –  8.  bekkur 
 

Vikurstundir: 2 Kennari: Magni Þór Óskarsson og 
Matthildur Matthíasdóttir 

Samstarfsfólk: 

 

Yfirlit 
Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 

Markmið  
Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

23. ágúst – 

20. 

desember 

Að nemandi: 

•  geti útskýrt hugmyndir sínar með því að 
rissa upp vinnuteikningu. 

• Lesið einfalda teikningu. 

• Unnið eftir hönnunarferli og hugmynd 
að lokaafurð. 

Nemendur vinna frá 

grunni til lokaafurðar 

og hafa frjálsar 

hendur. 

Fyrirlestrar frá 

kennara 

 

Tölvur og upplýsingatækni 

 

Sköpunarverkefni tengt 

áhugasviði (20% 

Hönnun og smíði á rúmi (40%) 

 • Valið  samsetningar og yfirborðsmeðferð 
sem hæfa verkefnum. 

• Greint þarfir í umhverfi sínu og rætt 
mögulegar lausnir. 

   
Árið er… (20%) 
 
Dýr (20%) 

 • Geti gert sér grein fyrir hvort og hvernig 
hægt er að endurnýta ýmsa hluti. 

• Unnið með einföld snið og uppskriftir. 

   

 • Þróað eigin hugmyndir og unnið eftir 
ferli. 

• Nýtt helstu miðla til að afla upplýsinga. 

   

 

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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Námsgrein og bekkur: Íþróttir  5. –  8.   

 

Vikustundir: 1 klst Kennari: Helena og Ása Fönn Samstarfsfólk: 

Yfirlit 
Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

Vika 1 Gert æfingar sem reyna á loftháð þol. Leikir og útihlaup 
Blöðruleikur: Lið B eltir lið A(fær blöðrur) 
sem fær forskot.  B reynir að sprengja sem 
flestar blöðrur hjá A áður en A kemst á 
áfangastað. 
 

Upphitun: hlaupa 
hring(i) á 
íþróttavellinum.  
 
Ein króna, stórfiskur, 
krókódíll, stórt skip lítið 
skip, þriðji hleypur… 

Virkni metin  
Alhliða 
hreyfifærni. Þol, 
sprettir. 

Vika 2 Gert æfingar sem reyna á loftháð þol.  Þol og úthald 

Leikir / fótbolti 

Hlaup/skokk/ganga 
20 mín hlaup. 

Virkni metin 

Vika 3 Gert æfingar sem reyna á styrk og stöðugleika útlima 
og bols. 

Notað mælingar með mismunandi 
mælinákvæmni við mat á afkastagetu. 
Gert sér grein fyrir mikilvægi öryggis- og 
umgengnisregla og tekið og tekið ákvarðanir á 
þeim grunni. 

Frjálsar 
Langstökk, boltakast/spjót 
kúluvarp 

Upphitun: Skokka, 
drillur, sprettir 
Langst. Stokkið af svæði. 
Boltakast: kasta á milli, 
kast úr kyrrstöðu og 
með atrennu.  
ATH! Kenna öryggisatriði í 
kastgreinum 

Sjálfstæði í 

vinnubrögðum 

metin 

Vika 4 Gert hreyfingar sem reyna á styrk og stöðugleika 
útlima og bols. 
Gert flóknar samsettar æfingar sem reyna á 
lipurð og samhæfingu. 
 

Fótboltagolf/Frisbí 
Blöðrufeló: 2 lið. Einn í hverju liði með 
blöðru.  Liðin bíða meðan blöðrudúddarnir 
fela sig. Blaraa sprungin= Vinn.. 

Skipt í holl og 9 holur 
spilaðar. 
Tveir saman með einn 
bolta, skipst á að skjóta. 
Tveir með tvo bolta. 

Sjálfstæði í vinnubrögðum 
metin 

Vika 5 Sýnt virðingu og góða framkomu hvort sem leikur 
vinnst eða tapast. Jafnframtviðhaft jákvæðog 
árangursrík samskipti til að efla liðsanda. 

Ratleikur Teningaratleikur a la 

Helena 

Samvinna metin 
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Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

Vika 6 Gert hreyfingar sem reyna á styrk og stöðugleika 
útlima og bols. 
Gert flóknar samsettar æfingar sem reyna á 
lipurð og samhæfingu. 

Fótbolti og 
Fótboltagolf fyrir þá sem ekki vilja í fótbolta 
 

Upphitun : Reka bolta, 
senda á milli, skjóta á 
mark. 
Skipt í lið og spilað. 

Virkni metin 

Vika 7 Skýrt mikilvægi þess að hafa leikreglur, farið eftir 
þeim bæði í hóp- og einstaklingsíþrótt. 

 

Skotboltaleikir Frelsari, fangelsisleikur og 
höfðingi…..sá sem nær 
bolta tekur skotið, bannað 
að rétta öðrum. 

Færni virkni 

Vika 8 Tekið þátt í stöðluðum prófum til að meta þrek 
og hreysti, lipurð og samhæfingu. 

Piptest, liðleikapróf og hlaupaleikir. Próf 
Ostakjallarinn 

Þol og 

hraðaúthald 

Vika 9 Sýnt virðingu og góða framkomu hvort sem leikur 
vinnst eða tapast. Jafnframt viðhaft jákvæð og 
árangursrík samskipti til að efla liðsanda. 

 

Handbolti/Blak 
Byrja á mælingum: 
armbeygjur, stökk, dýfur o.fl (Skrá í exelskjal 

Tækniæfingar með bolta. 
Henda á milli,dripla, kasta 
og grípa, hraðaupphlaup, 
skot á mark frá ýmsum 
stöðum. 
Skipta í lið og spilað. 

Boltafærni/virkni 

Vika 10 Sýnt virðingu og góða framkomu hvort sem leikur 
vinnst eða tapast. Jafnframt viðhaft jákvæð og 
árangursrík samskipti til að efla liðsanda. 

 

Handbolti/Badminton 
Byrja á mælingum: 
armbeygjur, stökk, dýfur o.fl (Skrá í exelskjal 

 Tækniæfingar með bolta. 
Henda á milli,dripla, kasta 
og grípa, hraðaupphlaup, 
skot á mark frá ýmsum 
stöðum. 
Skipta í lið og spilað. 
Vetrarfrí 27. október 
Skipulagsdagur 28. 
október 

Boltafærni/virkni 

Vika 11 Gert flóknar samsettar æfingar sem reyna á 
lipurð og samhæfingu. 

Fimleikar Æfingar á dýnu, stökk, 
klifur, hringir. 

Samhæfing og 

færni 

Vika 12 Sýnt leikni í   mismunandi íþróttagreinum. Skýrt 
mikilvægi þess að hafa leikreglur og farið eftir 
þeim í hópíþrótt. 

Körfubolti/Sparkó Upphitun: boltaæfingar 
Skipt í lið og spilað með 
kistur, haldið á 
fötum/körfum. Einnig 
spilað á körfur. 

Boltafærni/virkni 
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Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

Vika 13 Sýnt leikni. Gert æfingar sem reyna á loftháð þol.   
Gert hreyfingar sem reyna á styrk og stöðugleika 
útlima og bols. 
Gert flóknar samsettar æfingar sem reyna á 
lipurð og samhæfingu. 

Leikir  

Kenna armbeygjur og planka og láta 
nemendur dæma hvot þetta sé gert rétt. 

Setja upp braut, 
nemendur hjálpa til við að 
dæma. 

Mælingar/samvin

na 

Vika 14 Notað mælingar með mismunandi 
mælinákvæmni við mat á afkastagetu. 

Hástökk  
Skrá á blað 
Fleiri mælingar ef tími er. 

Upphitun: hlaup og hopp. 
Stökkva yfir teygjuslá. 
Leikur 

Færni 

Vika 15 Sýnt virðingu og góða framkomu hvort sem leikur 
vinnst eða tapast. Jafnframt viðhaft jákvæð og 
árangursrík samskipti til að efla liðsanda. 

Sparkó/Feluskoti Skipt í lið og 
spilað. 

Virkni 

Vika 16 Gert æfingar sem reyna á loftháð þol.   
Gert hreyfingar sem reyna á styrk og stöðugleika 
útlima og bols. 

Ísjakahlaup 

Ákveðin uppsetning í sal. Þol, snerpa, 

útsjónasemi 

Vika 17 Sýnt virðingu og góða framkomu hvort sem leikur 
vinnst eða tapast. Jafnframt viðhaft jákvæð og 
árangursrík samskipti til að efla liðsanda. 

 Leikir 

Tóbías í turninum og fl. Virkni og 

samvinna 

 

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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Námsgrein og bekkur:  Sund 5. -  8. bekkur 

 

Vikustundir: Kennari: Ása, Helena og Sóla  Samstarfsfólk: 

 
Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

Vika 1 Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
-synt viðstöðulaust baksund, skriðsund og kafsund 8 m 
auk þess að stinga sér af bakka.  
Félagslegir þættir 
-sýnt virðingu og góða framkomu,  
Heilsa og efling þekkingar 
-gert sér grein fyrir gildi heilbrigðs lífernis og mikilvægi 
hreinlætis í tengslum við sundiðkun,   

Öryggis og skipulagsreglur 

-áttað sig á mikilvægi öryggis- og umgengnisregla  

Farið yfir reglur 
íþróttamiðstöðvar og 
kennara.  
Meta stöðu nemenda. 
Leikur. 

Bringu-, skóla-, skrið- og bak-, og 
flugsund. 

Tækni og virkni metin. 

Vika 2 Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
-gert æfingar sem reyna á loftháð þol, styrk og 
stöðugleika útlima og bols,  
-gert flóknar samsettar æfingar sem reyna á lipurð og 
samhæfingu,  
-sýnt leikni í nokkrum mismunandi sundgreinum,   
-synt viðstöðulaust baksund og skriðsund  
Heilsa og efling þekkingar 
-notað hugtök sem tengjast sundiðkun, 
-tengt hlutverk taugakerfis, hjarta, blóðrásar og lungna 
við líkamlega áreynslu,  

 Bringu-, skrið-,  skóla- , 

bak-, og flugsund 

 

Fótatök með flá. 
Hendur með M-kút 

Tækni og virkni metin. 

Vika 3 Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
-tekið þátt í stöðluðum prófum til að meta þrek og 
hreysti, lipurð og samhæfingu, 
Heilsa og efling þekkingar  

Tímatökur, 25m skrið, 50m skrið og 50m 
bringa. Með eða án stungu. 

Tímatökur 
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Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

-nýtt niðurstöður prófa til að setja sér skammtíma- og 
langtímamarkmið   

Vika 4 Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
-gert æfingar sem reyna á loftháð þol,  
-gert æfingar sem reyna á styrk og stöðugleika  
-gert flóknar samsettar æfingar  
-synt viðstöðulaust kafsund 
Heilsa og efling þekkingar 
-notað hugtök sem tengjast sundiðkun,  
-nýtt niðurstöður prófa til að setja sér skammtíma- og 
langtímamarkmið   

Öryggis og skipulagsreglur 

-bjargað jafningja á sundi stutta sundleið. 

Bringusund,  marvaði, 
kafsund. 
Klára tímatökur ef þarf. 
 

Upphitun: stungur með 
Bringa: Fótatök með flá. 
Hendur með M-kút. 
Marvaði: Með flá, halda í fangi og 
sitja á henni og taka hendur. 
Kafsundsþrautir. 

Tækni og virkni metin. 

Vika 5  Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
-gert æfingar sem reyna á styrk og stöðugleika 
-gert flóknar samsettar æfingar sem reyna á lipurð og 
samhæfingu,  

Bringusund,   
 

Upphitun: baksund yfir, stunga, 
skrið til baka. 
15 min stanslaus bringa. 
Kafa eftir peningum. 

Tækni og virkni metin. 

Vika 6 Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
-gert æfingar sem reyna á styrk og stöðugleika útlima og 
bols,  
-synt viðstöðulaust skriðsund auk þess að stinga sér af 
bakka.  
Heilsa og efling þekkingar 
-notað hugtök sem tengjast sundiðkun, 
-tengt hlutverk taugakerfis, hjarta, blóðrásar og lungna 
við líkamlega áreynslu,   

Skriðsund með 
froskalappir. 
Flugsundsþrautir 
 
 

Upphitun: skólabak yfir, stunga, 
bringa til baka.  
Froskalappir 
Skriðsund-fætur á öllum hliðum, 
flá önnur hönd yfir hin til baka, 
öndun. Skriðsund. 
Flugþrautir: ormur á maga og 
baki. Þrautir án froskalappa. 

Tækni og virkni metin. 

Vika 7 Líkamsvitund, leikni og afkastageta  
-gert æfingar sem reyna á styrk og stöðugleika útlima og 
bols,  
-gert flóknar samsettar æfingar sem reyna á lipurð og 
samhæfingu,  

Skriðsund án froskalappa. 
 
Snúningar,stungur og 
rennsli. 
 

Upphitun: bringusund. 
Skriðsund: Hraðabreytingar. 
Synda hægt rautt (á línu) svo 
hratt. Hratt hálfa leið og svo 
hægt.  

Tækni og virkni metin. 
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Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

-sýnt leikni í nokkrum mismunandi sundgreinum,   
-synt viðstöðulaust skriðsund og gert kafsundstak auk 
þess að stinga sér af bakka.  
Heilsa og efling þekkingar 
-notað hugtök sem tengjast sundiðkun,  

Snúningur. 
Stunga og rennsli. 

Vika 8 Félagslegir þættir 
-sýnt virðingu og góða framkomu. Jafnframt viðhaft 
jákvæð og árangursrík samskipti   
-rætt líkamsvitund  

Öryggis og skipulagsreglur 

-gert sér grein fyrir mikilvægi öryggis- og 

umgengnisregla og tekið ákvarðanir á þeim grunni.  

-beitt helstu atriðum skyndihjálpar, endurlífgun og 

bjargað jafningja á sundi stutta sundleið. 

Skólabak 
Björgunarsund 
Leysitök 
Marvaði 

Upphitun:Skriðsund og bringa. 
Skólabak: Flá fætur, M-kútur 
hendur, skólabak.  
Björgun: Ganga með félaga. 
Synda með bolta. Synda með 
jafningja. 

Virkni og tækni í 

björgun. 

Vika 9 Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
-gert flóknar samsettar æfingar sem reyna á lipurð og 
samhæfingu,  
Heilsa og efling þekkingar  
-notað hugtök sem tengjast sundiðkun 

Flugsund /froskalappir 
 
 

Upph: skólab yfir og stunga skrið 
til baka. 
Flugfætur allar hliðar, hendur 
niðri og seilingu. Flugfætur, 
skriðhendur. Flá önur í einu. 
1,1,2. Flugsund.  

Tækni og virkni metin. 

Vika 10 Félagslegir þættir 
-sýnt virðingu og góða framkomu. Jafnframt viðhaft 
jákvæð og árangursrík samskipti  
-skýrt mikilvægi þess að hafa leikreglur,  
-rætt líkamsvitund og tekið virka afstöðu gegn ofbeldi.  

Sundbolti 
 
 

Skipta í lið og spila Tækni og virkni metin. 

Vika 11 Líkamsvitund, leikni og afkastageta  
-gert æfingar sem reyna á styrk og stöðugleika, lipurð 
og samhæfingu,  
-synt viðstöðulaust baksund auk þess að stinga sér af 
bakka.  
 

Baksund/ froskalappir 
 

Upph: Val 150 m. með stungu.  
Bakfætur og hendur í seilingu. 
Bakfætur og snúningur í öxlum. 
15x fætur og snúningur í öxlum. 
Baksund og áhersla á sunning í 
öxlum.   

Tækni og virkni metin. 
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Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

Vika 12 Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
-gert æfingar sem reyna á loftháð þol, styrk og 
stöðugleika, lipurð og samhæfingu,   
-synt viðstöðulaust baksund,  
Heilsa og efling þekkingar  
-notað hugtök sem tengjast sundiðkun, 
-tengt hlutverk taugakerfis, hjarta, blóðrásar og lungna 
við líkamlega áreynslu,  
-nýtt niðurstöður prófa til að setja sér skammtíma- og 
langtímamarkmið   

Flugsund 
Baksund 
 

Upph: 150 m. hafmey og ormur til 
skiptis. Flá: ormur yfir og 
bakfætur til baka. M-kútur og 
hendur. Flug og bak. 
Köfunarkeppni. 

Annaskipti: Færni, 

viðhorf og hegðun 

metin. Umsögn 

Vika 13 Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
-gert ýmsar ólíkar æfingar 
-gert einfaldar mælingar og talningar í leikjum 
Félagslegir þættir 
-sýnt virðingu og góða framkomu. Jafnframt viðhaft 
jákvæð og árangursrík samskipti  
-skýrt mikilvægi þess að hafa leikreglur,  

Stöðvaþjálfun 1. Stunga og spretta að miðju. 
2. Bombur af pali.  
3. Snúningar og spyrna frá. 
4. Kafa eftir lóðum. 
5. Baksunds start og ormur út. 

Virkni 

Vika 14 Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
-gert æfingar sem reyna á þol, styrk og stöðugleika, 
lipurð og samhæfingu,  
Heilsa og efling þekkingar 
-notað hugtök sem tengjast sundiðkun, 

Skriðsund og skólabaksund Upph: 100 m. frjálst. Synda c.a. 
300 m. skrið(hægt hálfa og 
spretta svo) og 300 m. skólabak. 
Enda á leikjum. 

Tækni og virkni metin. 

Vika 15 Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
-gert æfingar sem reyna á þol, styrk og stöðugleika, 
lipurð og samhæfingu,  
Heilsa og efling þekkingar 
-notað hugtök sem tengjast sundiðkun, 

Bringusund og baksund 
 

Upph: Kafsund og stungur. Synda 
300 m. í hvoru. Synda hratt í 
byrjun hálfa og svo hægt. 
Handstöðukeppni 

Tækni og virkni metin. 

Vika 16 Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
-gert æfingar sem reyna á þol, styrk og stöðugleika, 
lipurð og samhæfingu,  
Heilsa og efling þekkingar 
-notað hugtök sem tengjast sundiðkun, 

Flugsund / froskalappir Upph: Bringusund.  
Flugfætur og skriðhendur. 
Flugfætur og bringuhendur. 
Flugsund. 
Pottur 

Tækni og virkni metin. 
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Tími Viðfangsefni og hæfniviðmið Námsefni og verkefni Kennsluhættir Mat/afurð 

Vika 17 Félagslegir þættir 
-sýnt virðingu og góða framkomu. Jafnframt viðhaft 
jákvæð og árangursrík samskipti  
-skýrt mikilvægi þess að hafa leikreglur,  
-rætt líkamsvitund og tekið virka afstöðu gegn ofbeldi.  

Öryggis og skipulagsreglur 

-gert sér grein fyrir mikilvægi öryggis- og 
umgengnisregla. 

Frjálst Áhöld og tæki laugar í boði.  Tækni og virkni metin. 

 

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

 

Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 

 

 
 

 

  

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


Kennsluáætlun á haustönn skólaárið 2019 – 2020       Dalvíkurskóli 

  

28 
 

Námsgrein:  Heimilisfræði val/verkgreinaval  
 

Vikurstundir: 90 mín Kennari Matthildur Matthíasd Samstarfsfólk: 
 

Yfirlit 
Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 

Markmið  
Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

Ágúst- 

desember 

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. 

Útbúnir fjölbreyttir réttir s.s. 

súpur, pastaréttir, brauðréttir, og 

kjötréttir. Tengjum bakstur og 

matargerð haustinu og jólum 

eins og unnt er. 

 

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. 

 

 

Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun.  
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Námsgrein:  Sjónlist ir :  Leirmótun keramík, smiðja  
 

Vikurstundir: 90 mín Kennari Skapti Runólfsson Samstarfsfólk: 

Yfirlit 
Tími Viðfangsefni Leiðir og 

verkefni 
Námsefni Hæfniviðmið  Afurð / Námsmat 

14/11- 10/2 

 

• kynnist grunnaðferðum við 
leirmótun 

• læri að nota verkfæri sem 
notuð eru við leirmótun 

• átti sig á ferli frá hugmynd til 
lokaafurðar 

• teikni skissu af hlut, jafnvel frá 
fleiri en einni hlið, og móti 
hann 

Sýnikennlsa 

og 

útskýringar 

dæmum. 

Efni sem útbúið af 

kennara og efni 

sótt af netinu. 

 

• valið á milli mismunandi aðferða við sköpun, 
prófað sig áfram og unnið hugmyndir í 
fjölbreytta miðla. 

• greint og beitt fjölbreyttum aðferðum og 
tækni. 

• sýnt og útskýrt vinnuferli frá hugmynd að 
lokaverki sem felur m.a. í sér upplýsingaöflun, 
tilraunir og samtal. 

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

• gagnrýnt af þekkingu, sanngirni og virðingu 
eigin verk og annarra bæði einn og í sam 
vinnu. 

• greint hvernig sjónrænt áreiti daglegs lífs 
hefur áhrif á líf okkar og gildismat. 

Umsögn í námsfús 
sem byggist á 
símati eftir lok 
hvers verkefnis. 
Samkvæmt 
hæfniviðmiðum og 
sjálsmati 
nemandan. 

Verkefni • Farið verður í skissugerð og 
undirbúning að listaverki. 

• Farið verður í vettfangsferðir 
á söfn, skóla og á vinnustofur 
listamanna ef það er 
möguleiki. 

• Gerð er krafa um áhuga, 
sjálfstæð og öguð vinnubrögð. 
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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. 

Einstaklings- og 

hópavinna.  

Nemendur vinna að 
eigin hugmyndum 
og er lögð áhersla á 
sjálfstæði í 
vinnubrögðum og 
hugmyndaauðgi.  
Nemendur skila inn 
inn kennara útfylltu 
skjali með lýsingu á 
verkefninu og 
efnislista ásamt 
þremur myndum af 
verkferli verkefna 
sem þau taka sér 
fyrir hendur inn á 
Google docs.  

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.  
 

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


Kennsluáætlun á haustönn skólaárið 2019 – 2020       Dalvíkurskóli 

  

31 
 

Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

Handverk: 

• 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. 
 

 
 

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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Vikurstundir: 1 ½ klst Kennari Skapti Runólfsson Samstarfsfólk: 

Yfirlit 
Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 

Markmið  
Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

27. ágúst 

til 19. 

október 

• kynnist aðferðum sem notaðar eru við 
gerð myndverka frá hugmynd til 
lokaafurðar. 

• kynnist þeim verkfærum sem hentar 
best að nota við sköpun myndverka. 

• kynnist mismunandi efnum sem notuð 
eru til myndgerðar. 

• vinni skissu út frá eigin hugmynd, 
stækki hana og vinni litaprufur. 

• útfæri endanlegt myndverk. 

• ræði við aðra nemendur um eigið verk 

og taki þátt í umræðum um verk 

annarra. 

Sýnikennsla ásamt 

efni sem útbúið er af 

kennara. 

•  Kynning á helstu 
umgengnisreglum og þeim 
efnum og áhöldum sem unnið 
verður með. 

•  Verkefnamappa gerð með 
frjálst val. 

• Skissubók útbúin. 

• Grunn aðferð í skyggingum 
kennd. 

• Fjarvídd 

• Málverk unnið útfrá þema og 
þeim aðferðum sem settar 
verða fyrir. 

• Málverk unnið útfrá eigin 
hugmynd. 

Gátlistar byggðir á forsendum 
verkefna. 
Afurðir: Verkefnamappa, 
skissubók, teikningar og málverk. 

 

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

Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 

  

Námsgrein: Myndmennt myndmennt val  

http://www.dalvik.is/sidur/files/HandbokDB-2001.pdf
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Vikurstundir: 2 klst Kennari Skapti Runólfsson Samstarfsfólk: 

Yfirlit 
Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 

Markmið  
Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

27. ágúst 

til 4. 

október 

• kynnist aðferðum sem notaðar eru við 
þrykk,prent og grafík (ÞPG) frá 
hugmynd til lokaafurðar. 

• kynnist þeim verkfærum sem hentar 
best að nota við ÞPG. 

• kynnist mismunandi efnum sem notuð 
eru við ÞPG. 

• vinni skissu út frá eigin hugmynd, 
stækki hana og vinni litaprufur. 

• útfæri endanlegt ÞPG. 

• ræði við aðra nemendur um eigið verk 

og taki þátt í umræðum um verk 

annarra. 

Sýnikennsla ásamt 

efni sem útbúið er af 

kennara. 

•  Kynning á helstu 
umgengnisreglum og þeim 
efnum og áhöldum sem unnið 
verður með. 

•  Verkefnamappa gerð með 
frjálst val. 

• Skissubók útbúin. 

• Grunn aðferðir í ÞPG 
kenndar. 

• Verkefni unnin með 
mismunandi tækni s.s. 
einþrykk, límþrykk, dúk og 
tréristur, silkiþrykk. 

Gátlistar byggðir á forsendum 
verkefna. 
Afurðir: Verkefnamappa, 
skissubók, teikningar og verkefni. 

 

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

Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 

 

 
 

Námsgrein: Myndmennt, Smiðja -  þrykk -  grafík -  prent 

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

