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Námsgreinar  í 8. bekk skiptist í kjarnagreinar og frjálst val 
 

Kjarninn skiptast á eftirfarandi hátt: 
  
Íslenska    6 kennslustundir 
Stærðfræði    5 kennslustundir 
Danska    3 kennslustundir 
Enska    3 kennslustundir 
List- og verkgreinar  5 kennslustundir 
Íþróttir     2 kennslustundir 
Sund  1 kennslustund 
Upplýsinga-tæknim.  1 kennslustund 
Náttúrufræði     3 kennslustundir 
Samfélagsfræði     3 kennslustundir 
Samtals                    32 kennslustund 

   

 

Frjálst val 
Til viðbótar kjarna eiga nemendur að velja sér valgreinar í frjálsu vali þannig að 
heildartímafjöldinn verði um 37 kennslustundir á viku. 
Hafið það hugfast, að valgreinarnar eru ekki aukagreinar heldur eru þær jafn 
mikilvægar og skyldugreinarnar og kröfur um ástundun og árangur verða á engan 
hátt minni. 
Til þess að hægt sé að halda uppi kennslu í valgrein í frjálsu vali þarf tiltekinn 
lágmarksfjöldi  að velja hana. Þess vegna verða nemendur að velja 6 valgreinar 
á valblöðum sínum. Þær koma þá til álita ef aðrar valgreinar sem nemandinn 
hefur valið falla niður sökum fámennis eða að ekki fæst kennari í greinina.  

 
 

Valgreinar í boði 
Bakstur 
Markmið 

 Að nemendur þjálfist í að skoða uppskriftir og vinna eftir þeim. 

 Að nemendur læri þrjár grunnaðferðir baksturs. 
Áfangalýsing 
Tvær kennslustundir á viku, bæði bóklegar og verklegar. 
Námsefni: ljósrit og fræðsluefni af netinu. 
Verkefni verða margvíslegur gerbakstur, tertur, smákökur, cupcakes, fleira eftir 
óskum hópsins. 
Farið verður í vettvangsferð í bakarí. 
 
 
 



 

 

Námsmat 
Símat, byggt á frammistöðu nemenda í tímum. Metnir verða þættir eins og 
vandvirkni, samstarf, 
frumkvæði og framfarir. 
 

Fatasaumur, prjón og hekl 
Markmið 

 Að nemendur fái grunnþjálfun í saumum. 

 Að nemendur læri að taka upp snið úr blöðum og sauma einfalda flík. 

 Að nemendur fái grunnþjálfun í hekli og prjóni. 

 Að nemendur læri að vinna eftir uppskriftum og lesa þær. 
 
Áfangalýsing 
Verkefnin eru fjölbreytt og ætlast er til sjálfstæðra vinnubragða hjá nemendum og 
stefnt að því að þeir verði að mestu leyti sjálfbjarga. 
Ef nemandi hefur áhuga á að sauma flík úr eigin efnum getur hann fengið aðstoð 
við það. Möglegt er í samstarfi við Setrið að taka þátt í Stíl. 
 
Námsmat  
Byggir á virkni og vinnusemi. 
 
 

Félagsstörf og atburðastjórnun 
Markmið 

 Að nemendur þjálfist í að halda fundi og að stjórna atburðum og 
félagsstarfi. 

Áfangalýsing 
Ein kennslustund á viku. 
Valið er m.a.ætlað þeim nemendum sem kosnir verða í nemendaráð og ýmsar 
nefndir. Þeir aðstoði við að skipuleggja og halda stóra og smáa viðburði í 
skólanum. 
Námsmat  
Byggir á virkni og vinnusemi. 
 

Heimanám 
Markmið 

 Að nemendur fái aðstoð við heimanám. 

 Að nemendur læri að bera ábyrgð á eigin námi. 

 Að nemendur fái aðstoð við að skipuleggja nám sitt. 
Áfangalýsing 
Ein kennslustund á viku 
Nemendum stendur til boða stuðningur og aðhald við námið. Lögð er áhersla á 
að nemendur læri að skipuleggja vinnu sína og að setja sér markmið. 



 

 

Námsmat 
Umsögn um virkni og vinnusemi í tímum. 

 
 
Hundar sem gæludýr 
Markmið 

 Að nemendur læri um ýmsar hundategundir. 

 Að nemendur læri að bera ábyrgð á gæludýrum. 

 Að nemendur njóti útiveru og samveru með hundum. 
 Að nemendur kynnist öðrum nemendum með sama áhugamál. 

Áfangalýsing 
Tvær  kennslustundir á viku í eina önn. 
Tímarnir eru bæði utanhúss og í kennslustofu. Nauðsynlegt er að koma klæddur 
eftir veðri í útitímana.  
Námsmat 
Eingöngu er gefin skólaeinkunn í lok annar sem byggir á vinnu annarinnar og 
vettvangsferðum.  
 
Jóga 
Markmið 

 Að nemendur kynnist jóga sem byggist á jógaæfingum og öndun. Unnið er 
að því að styrkja líkamann og veita vellíðan. 

 
Áfangalýsing 
Tvær kennslustundir á viku. 
Farið verður yfir hugmyndafræði jóga. Kennd slökun og jógaæfingar. 
Námsmat 
Áhugi,virkni og vinnusemi í tímum. 
 

 
Kvikmyndaval 
Markmið 

 Að nemendur læri að meta og gagnrýna kvikmyndir. 

 Að nemendur læri að meta heimildamyndir. 

 Að nemendur læri að skrifa gagnrýni um myndir. 
 
Áfangalýsing 
Tvær kennslustundir á viku. 
Horft verður á valdar kvikmyndir, þær gagnrýndar skriflega og ræddar. Nemendur 
læra kvikmyndagagnrýni. 
Námsmat 
Áhugi,virkni og vinnusemi í tímum. 
 

 



 

 

Leiklistarval Gaflaraleikhússins 
Markmið 

 Að efla sjálfstraust, virkni, framkomu og leikræna tjáningu. 
Áfangalýsing 
Leiklistarþjálfun í formi æfinga og leiklesturs til að efla sjálfstraust, virkni, 
framkomu og leikræna tjáningu. Innifaldar eru heimsóknir á æfingar/sýningar hjá 
leikhúsum og leikhópum). Spunaleikir til að virkja skapandi hugsun og samvinnu í 
hóp. 

Í um 2 klst. 1x í viku á mánudögum í um 24 vikur (september-apríl), á bilinu kl. 
16-18. 

 
 
Lestur og lesskilningur  
Markmið 

• Að nemendur auki sjálfvirkni í lestri. 
• Að nemendur læri að vinna með mismunandi texta.  
• Að nemendur efli lesskilning og læri aðferðir sem nýtast þeim í lestri.  

Áfangalýsing 
Tvær kennslustundir á viku. Nemendum stendur til boða að þjálfa lesturinn og 
efla lesskilning við lestur. Lögð er áhersla á þjálfun sem bætir sjálfvirkni í lestri 
þannig að nemendur læri að lesa hratt og nákvæmt. Einnig er unnið með 
mismunandi texta þar sem nemendur fá tækifæri til að læra aðferðir sem hjálpa 
þeim við lesskilning (að lesa sér til gagns). 
Námsmat 
Símat , byggt á frammistöðu nemenda í tímum. Metnir verða þættir eins og 
vandvirkni, samstarf, frumkvæði og framfarir. 

 

 

Líkamsrækt 
Markmið 

 Að efla hreyfingu hjá þeim sem langar til að hreyfa sig en eru ekki að æfa 
skipulagðar íþróttir. 

 Að auka fjölbreytni hjá þeim sem langar í aukna hreyfingu. 
Áfangalýsing 
Tvær kennslustundir á viku 
Í tímum er lögð áhersla á margvíslega hreyfingu í formi hefðbundinna íþrótta, 
styrktar- og þolæfinga og leikja. Að sama skapi er reynt að auka meðvitund 
nemenda á því hvað verið er að þjálfa hverju sinni, svo þeir geti seinna meir nýtt 
sér það í sínu daglega lífi. 
Námsmat 
Áhugi,virkni og vinnusemi í tímum. 
 
 

 
 



 

 

Myndmennt 
Markmið 

 Unnið verður að verkefnum og færniþáttum sem nemendur í 8. bekk eiga 
að kynnast samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla.  

 

Áfangalýsing 
Tvær kennslustundir á viku. 
Á þessu stigi er áhersla lögð á sjálfstæða vinnu nemenda á grundvelli fyrra 
náms. Verkefnin eru fjölbreytt og ætlast er til sjálfstæðra vinnubragða hjá 
nemendum.  
Námsmat 
Símat sem byggir á virkni og vinnusemi. 
 

 
Smíðar og hönnun 
Markmið 

 Unnið verður að verkefnum og færniþáttum sem nemendur í 8. bekk eiga að 
kynnast samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla. 

Áfangalýsing 
Tvær kennslustundir á viku   
Bókleg verkfæra og efniskennsla.   
Unnin einföld verkefni að eigin vali (hönnun, handverk). 
Verkefnin eru fjölbreytt og ætlast er til sjálfstæðra vinnubragða hjá nemendum.   

Námsmat 
Símat sem byggir á virkni og vinnusemi. 
 

Snjalltæki og tölvutækni 
Markmið 

 Að nemendur kynnist ýmsum smáforritum í spjaldtölvu og noti ýmis forrit í pc-
tölvu.  

Áfangalýsing 
Kennsla verður í formi sýnikennslu og verklegra æfinga með spjald- og pc- tölvu, 
tvær kennslustundir á viku í eina önn. 

 Að gera rafbók með Book Creator með ákveðið efni í huga. 

 Myndvinnsla með myndforrit, þar sem hver og einn vinnur sína ljósmynd með 
þeirri tækni sem forrit býður upp á. 

 Að kynnast nokkrum forritum til að kynnast forritun s.s. kodable, scratch. 

 Að læra vinnuferli við kvikmyndagerð og gera stuttmynd með Imovie og nota 

hljóðvinnsluforrit s.s. Garageband til að setja inn á kvikmynd. 

 Hreyfimyndagerð með pivot og stopmotion. 

Farið verður yfir reglur varðandi höfundarrétt og siðfræði Internetsins í verkefnum 
nemenda t.d. hvað varðar nýtingu texta og mynda af netinu.  
Námsmat 
Skil á verkefnum, frammistaða nemenda og virkni í tímum verða metin til 
einkunnar. Einkunn: lokið/ólokið. 



 

 

Spil og spurningaleikir sem tómstundagaman 
Markmið 

 Að nemendur læri ýmis konar spil, borðspil og spurningaspil og geti spilað 
þau sér og öðrum til skemmtunar.  

Áfangalýsing 
Tvær kennslustundir á viku 

Nemendur koma með spil og kynna fyrir öðrum.    
Stefnt skal að því að fara í heimsókn í Spilavini og skoða það sem er á 
boðstólum þar. Einnig að vera til taks til að kenna yngri börnum og bjóða vinum 
eða einhverjum úr fjölskyldunni í spilatíma/spilakvöld. Bjóða Spilavinum í 
heimsókn eða fara til þeirra á spilakvöld.  
Nokkur dæmi: Bohnanza, Catan, Game og life, Dominon, Trivial, Rummy Kub, 
Dixit, Gettu betur, 7Wonders, Teiknispilið, Bezzerwisser, Carcassonne, 
Pandemic, Ticket to Ride, Zatre og margt fleira 
Námsmat 
Virkni og áhugi. 
 

Tónlistarval  
Markmið 

 Að nemendur fái tækifæri til að setja saman hljómsveit þar sem hver og 
einn finnur sína útfærslu að eigin smekk, sungið í hóp eða einsöngur. 

Áfangalýsing 
Tvær kennslustundir á viku. 
Ætlað fyrir nemendur sem þegar spila á hljóðfæri eða leggja áherslu á söng. 
Námsmat 
Frammistaða metin í tímum og á viðburðum skólans. 

 

Útgáfuhópur 

Markmið  

 Að nemendur læri grundvallaratriði í greinaskrifum. 

 Að nemendur læri ljósmyndun fyrir fréttabréf. 

 Að nemendur læri undirstöðuatriði í umbrotsvinnu. 

 Að nemendur gefi út árbók Setbergsskóla 2016-17 

Áfangalýsing  

Tvær kennslustundir í viku. Álagi getur verið misdreift milli vikna Nemendur gefa 
út fréttabréf nokkrum sinnum á skólaárinu og  vinna einnig árbók Setbergsskóla. 
Gott vald á íslensku máli  og sjálfstæð vinnubrögð eru  æskilegir eiginleikar fyrir 
þátttöku í útgáfuhópnum. 

Námsmat 

 Virkni og vinnusemi í verkefnum vetrarins. 



 

 

Útivist 
Markmið 

 Að kynna nemendum fyrir grunnatriðum útivistar, hvaða möguleikar séu í 
boði og hvaða svæði liggja hér í nánasta umhverfi sem hver og einn gæti 
svo nýtt sér síðar meir.  

Áfangalýsing 
Tvær kennslustundir á viku. 

Áfanginn er byggður upp á ýmsum ferðum. Þar eru fastir punktar eins og 
Esjuganga, skautar og skíði. Að auki eru hjóla og gönguferðir í náttúrunni í 
nánasta umhverfi og önnur tilfallandi verkefni (sund, golf, frisbee-golf o.s.frv.). Við 
fáum fyrirlesara (1-2 á árinu) sem hafa mikla reynslu af útivist og hafa áhuga á að 
deila henni með okkur. Lögð er áhersla á að nemendur mæti í klæðnaði eftir 
veðri og með þann útbúnað sem til þarf í hvert skipti.  
Námsmat 
Virkni og áhugi. 

 

Yndislestur 

Markmið 

 Að nemendur lesi bókmenntir frá ýmsum tímabilum  eftir innlenda sem 
erlenda höfunda. 

 Að nemendur læri að beita gagnrýnni hugsun við lestur bókmennta.  

 Að nemendur  læri að skrifa umsögn um bókmenntir. 

Áfangalýsing  

Tvær kennslustundir í viku.  Nemendur lesa  bókmenntir sem kennari velur  og 
bækur að eigin vali. Vettvangsferðir á staði sem tengjast námsefninu.  Horft á 
kvikmyndir sem gerðar eru eftir kvikmyndum.  

Námsmat 

Virkni og vinnusemi í tímum, munnleg og skrifleg skil  auk smærri verkefna, 
hópverkefna og lokaverkefnis. 

 

Val utan skóla 
2- 4  stundir á viku (Fer eftir umfangi utanskóla valgreinar). 
Hægt er að fá annað nám  metið sem valgrein, t.d. tónlistarnám, knapamerki, listdans, 
íþróttir. 
 

  

Athugið!  
Nemendur verða að  gera samning og skila inn staðfestingu um námið 
undirrituðum af forráðamönnum. 
 


