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Formáli 
Skólanámskrá hvers grunnskóla er gefin út í samræmi við lög um grunnskóla, nú frá árinu 2008 og 

ákvæði í aðalnámskrá grunnskóla, almennum hluta frá árinu 2011 og greinahluta frá árinu 2013. Sú 

skólanámskrá sem hér birtist er að auki samhæfð fyrir grunnskóla Hafnarfjarðar. Í því felst að 

skólanámskráin hefur sömu uppbyggingu í öllum grunnskólum hvað efnisyfirlit (röðun), form (umbrot) 

og snið (efnisþættir) varðar en inntakið sjálft er ákvörðun hvers skóla – í samræmi við aðalnámskrá. 

Tilgangur þessa er bæði að auka fagmennsku í útgáfu skólanámskrár og að auðvelda yfirsýn 

skólanámskráa einstakra skóla innan Hafnarfjarðar, t.d. að koma í veg fyrir að efni vanti í þær og 

auðveldara sé að bera þær saman. Þrátt fyrir sameiginlegt form og efnisyfirlit er meginatriði 

skólanámskrárinnar sérstaða skólans sem kynnir þar áherslur sínar um nám og kennslu nemenda í 

samræmi við þá ábyrgð sem hann hefur samkvæmt lögum og reglugerðum. 

 

Þótt skólanámskrá hvers skóla eigi að birta „sérstöðu“ hans er slíkt þó ekki einhlýtt. Þar sem 

aðalnámskrá grunnskóla birtir sameiginlega sýn um skólastarf á Íslandi þarf skólanámskrá hvers skóla 

einnig að endurspegla slíkt. Í ákveðnum tilvikum getur skólakerfið í Hafnarfirði sameinast um ákveðna 

samhæfingu í inntaki skólastarfsins í öllum skólum. En í flestum tilvikum er það hvers skóla að skilgreina 

eigin útfærslu á skólastarfinu, innan ramma aðalnámskrár, sem marki sérstöðu skólans og hans sérstöku 

aðstæður. 

 

Skólanámskrá samanstendur af tíu bekkjarnámskrám í heildstæðum grunnskóla. Þetta plagg er ein 

bekkjarnámskrá og skiptist í inngang (saga skóla) og þrjá meginhluta auk viðauka. I. hluti kynnir 

menntastefnu skólans sem hefur að geyma þær helstu atriði sem skólinn leggur áherslu á í framkvæmd 

skólastarfsins  II. hluti kynnir skipulag og sameiginlega þætti í starfsemi viðkomandi bekks/árgangs. III. 

hluti er kynning á námssviðum og námsgreinum sem eru hluti náms og kennslu í viðkomandi bekk. 

Viðauki er loks með upplýsingar og viðmið um gerð skólanámskrárinnar og kynnir uppbyggingu hennar. 

Viðaukinn er sameiginlegur fyrir alla grunnskóla bæjarins. 

 

Hlutverk skólanámskrár er að veita upplýsingar um áætlaða framkvæmd skólastarfs í grunnskólanum 

með áherslu á það nám og kennslu sem stefnt er að fari fram í viðkomandi árgangi (þetta plagg sem ein 

bekkjarnámskrá). Hún er þannig leiðarvísir um skólastarfið og gefur til kynna að hverju er stefnt í 

skólastarfinu, þ.e. að hvaða hæfni er stefnt að nemandi nái á hverju námssviði, og fer fram í einstökum 

námsgreinum. Framkvæmdin sjálf, þ.e. hið daglega skólastarf, er þannig stöðug viðleitni til að ná ætlaðri 

stefnu þar sem ábyrgðin á framkvæmdinni er sameiginleg hjá skólayfirvöldum, starfsfólki skóla, 

foreldrum og nemendum með vissri verkaskiptingu og mismunandi ábyrgð í skólastarfinu. Til að 

framkvæmdin verði í samræmi við stefnuna þurfi allir aðilar að taka ábyrgð sína alvarlega. 

 

Samhliða skólanámskrá er gefin út starfsáætlun skóla sem þarf að lesast samhliða skólanámskránni til 

að hún skiljist til fullnustu og fái fullt samhengi. Munur skólanámskrár og starfsáætlunar er ákvarðaður 

í aðalnámskrá grunnskóla, almennum hluta, (2011, bls. 64-65). Hafnarfjörður er með eigin áherslur um 

samspil skólanámskrár og starfsáætlunar. 

 

Þessi formáli er sameiginlegur fyrir allar skólanámskrár, þ.e. námskrár allra bekkja,  allra grunnskóla í 

Hafnarfirði sem starfræktir eru af bæjaryfirvöldum.  
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Inngangur 
Skólanámskrá Setbergsskóla er unnin út frá Aðalnámskrá grunnskóla frá 2011. Sex grunnþættir mynda 

kjarna Aðalnámskrárinnar og liðast þeir um skipulag skólastarfsina. Þættirnir eru læsi, sjálfbærni, 

heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi jafnrétti og sköpun. Skólanámskrá 

Setbergsskóla er grunnur að öllu skólastarfinu og fjallar um áherslur í námi og kennslu. Hún 

er okkar vinnuplagg og segja má að skólanámskráin sé lifandi plagg því hún getur tekið 

breytingum á milli ára því skólastarfið er þess eðlis að það er í sífelldri endurskoðun.  
 

Skólanámskránni er skipt eftir árgöngum. Stutt ágrip er af sögu skólans í byrjun. Fyrsti kafli 

fjallar síðan um menntastefnu hans og skiptist sá kafli í tvennt. Kafli tvö fjallar um námssvið og 

námsgreinar, námsaðstæður og námsmat. Í þeim kafla eru skilgreind markmið og leiðir sem 

farnar eru að settu marki. Kennararnir útfæra síðan skólastarfið námkvæmar við gerð 

kennsluáætlana, viku- og dagskipulags. 

 

Í lokakaflanum má síðan finna í viðauka kynningu og viðmið grunnskólastarfs í Hafnarfirði. 

 
 

  



SETBERGSSKÓLI SKÓLANÁMSKRÁ 2016 – 2017 

 

7. BEKKUR  Bls. 7 

 

 

Saga skóla og starfsemi frá upphafi 
Setbergsskóli tók til starfa haustið 1989 en þá var fyrsti áfangi skólans tekinn í notkun. Síðan hefur verið 

byggt við skólann fjórum sinnum. Arkitektar voru Björn Hall og Jón Þór Þorvaldsson. Merki skólans er 

teiknað af Sigurði Einarssyni, arkitekt. Rendurnar þrjár tákna setbergið sem er grunnur barnanna. Þau 

eru á mismunandi aldri, en sækja öll upp á við í þjóðfélaginu. 

Fyrsta starfsár skólans voru 187 nemendur í 11 bekkjardeildum í 1. – 7. bekk en þegar fjölmennast var 

þá var 801 nemandi í 35 bekkjardeildum en það var skólaárið 2000 – 2001. Samtals störfuðu þá 56 

kennarar við skólann. Síðan þá hefur nemendum fækkað og skólaárið 2016 – 2017 eru nemendur um 

400 á aldrinum 6 – 15 ára. Bekkjardeildir eru 19 og við skólann er jafnframt deild fyrir einhverf börn. Í 

skólanum starfa nú um 40 kennarar auk skólastjóra, aðstoðarskólastjóra og þriggja deildarstjóra.  Við 

skólann starfa einnig skólaliðar, stuðningsfulltrúar, náms- og starfsráðgjafi, þroskaþjálfar, sálfræðingur, 

skólaritari, hjúkrunarfræðingur, auk umsjónarmanns skólahúsnæðis.  

Í skólanum eru 23 almennar kennslustofur auk stofa fyrir list- og verkgreinakennslu, bókasafn og stofur 

fyrir tölvukennslu, sérkennslu og eðlis- og líffræðikennslu. Einnig er aðstaða fyrir unglinga, heilsugæslu 

og fjölnýtisalur þar sem íþróttir voru kenndar fyrstu árin. Fasteignafélag Hafnarfjarðar er rekstraraðili 

skólahúsnæðis. 

Skólalóðin er mjög skemmtileg með leiksvæðum og gróðri og lækurinn sem liðast um hana hefur mikið 

aðdráttarafl. Stekkjarhraunið er hinum megin við lækinn með öllum þeim möguleikum sem það gefur 

til leikja og útikennslu. 

Frá 1993 hefur skólinn haft mikil samskipti við leikskólana í hverfinu og gott samstarf er á milli 

skólastiganna. Árið 1997 fékk skólinn þróunarstyrk til að auka samstarf leik- og grunnskóla. Auk þess 

hefur skólinn verið í mjög góðu samstarfi við framhaldsskólastigið. 

Árið 1991 fengu þrír starfsmenn Setbergsskóla styrk til að semja og staðfæra stærðfræðinámsefni. Þetta 

námsefni var gefið út af Námsgagnastofnun og er notað í fjölmörgum skólum landsins. Þetta eru 

svokallaðar stjörnubækur sem eru nefndar eftir reikistjörnunum. Skólinn hefur verið forystuskóli í læsi 

og námsvitund frá því haustið 2003. 

Foreldrafélag hefur verið starfrækt frá 1990 og einnig foreldraráð en eftir lagabreytingar tók skólaráð 

til starfa árið 2008. Foreldrafélagið hefur beitt sér í ýmsum málum til hagsbóta fyrir skólann og þar með 

nemendur. Þar hafa ýmsir lagt gjörfa hönd á plóginn og má þar nefna stuðning við kaup á námsgögnum, 

orðabókum, afmæli skólans, foreldrarölt, jólaföndur og ýmislegt fleira. Skólinn og foreldrafélagið hafa 

staðið fyrir námskeiðum fyrir foreldra nemenda í 1., 5. og 8. bekkjum. Foreldrafélagið hefur einnig 

útbúið handbók fyrir foreldra þar sem fram koma gagnlegar upplýsingar um skólastarfið út frá sjónarhóli 

foreldra auk leiðbeininga um samskipti heimilis og skóla. Á hverju hausti stendur foreldrafélagið líka 

fyrir fræðslufundi fyrir bekkjarfulltrúa skólans. 

Skólaárið 2004 – 2005 var nemendum í fyrsta sinn boðið að kaupa heitan mat í hádeginu og gerði 

Hafnarfjarðarbær samning við SS um rekstur mötuneytis. Frá því haustið 2010 sér fyrirtækið Skólamatur 

um rekstur mötuneytisins og sér nemendum og starfsfólki fyrir heitum mat. 

Íþróttahús var byggt við skólann og var það afhent í desember 2005. Þar er íþróttasalur, þrjár 

kennslustofur sem ÍTH hefur nú afnot af fyrir heilsdagsskóla sem börn í 1. – 4. bekk sækja. Þar er einnig 

fyrirlestrarsalur. Húsið er nýtt á kvöldin og um helgar af ÍBH. Unglingar sækja íþróttakennslu í 
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Kaplakrika. Aðstaða til sundkennslu yngri nemenda er í sundlaug Lækjarskóla en eldri nemendur sækja 

skólasund í Suðurbæjarlaug. 
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I. Menntastefna skólans 
Menntastefna skóla er grunnstefna skóla og felur í sér á allar stefnuáherslur skólans í einni stefnu og 

skal birtast í skólanámskrá (aðalnámskrá 2011, bls. 64). Menntastefna skólans er sett fram á grundvelli 

sjónarmiða á aðalnámskrá grunnskóla þar sem kjarni hennar skulu vera sex grunnþættir menntunar 

(heilbrigði og velferð, jafnrétti, lýðræði og mannréttindi, læsi, sjálfbærni og sköpun). Meginatriði í 

menntastefnu skóla eru megináherslur skólastarfsins sem skilgreina má í gegnum margvíslega 

stefnuþætti um „stefnu skólans, gildi, uppeldis- og kennslufræðilega stefnu og kennsluhætti“ 

(aðalnámskrá grunnskóla 2011, bls. 66). 

Menntastefna skóla er þannig aðgreind frá (1) menntastefnu ríkisins en aðalnámskrá grunnskóla er þá 

birtingarmynd hennar á hverjum tíma og (2) menntastefnu sveitarfélagsins sem er skólastefna bæjarins. 

  

Menntastefna skóla: 

Menntastefna skólans birtist í nokkrum hlutum eða þáttum sem lýsir því hvernig skóli markar sér 

sérstöðu í því að taka ábyrgð á sínu samfélagslega verkefni að mennta nemendur í öruggu umhverfi. 

Kveðið er á um að hver skóli skilgreini eigin menntastefnu í aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 62) og 

menntastefna skólans er nánari útfærsla á aðalnámskrá. 

  

Menntastefna skóla birtist í nokkrum hlutum sem hér eru greind er eftirfarandi þætti: 

1. Gildi, leiðarljós, uppeldis- og kennslufræðileg sýn til kennsluhátta skólans. 

 

2. Stefna og stefnuþættir skólastarfsins:  

a. Grunnþættir menntunar og forvarnir. 

b. Símenntun, þróunarstarf og innra mat skóla 

c. Foreldrasamstarf, upplýsingamiðlun og mótun skólasamfélags. 

d. Samstarf og tengsl skólastiga og við nærumhverfið. 

e. Aðrar áherslur skóla. 

 

1. Gildi, leiðarljós, uppeldis- og kennslufræðileg sýn til kennsluhátta skólans. 
Skólinn starfar með eftirfarandi atriði sem grunn í stefnu skólans. 

 

a. Gildin sem eru leiðarljós skólastarfsins eru virðing, víðsýni og vinsemd. 

 

Leitað var til allra sem koma að skólasamfélaginu eftir hugmyndum að leiðarljósum Setbergsskóla. Að 

endingu kom skólasamfélagið sér saman um að vinna eftir leiðarljósunum; virðing, víðsýni og vinsemd. 

Lögð er áhersla á að skólastarfið endurspegli þessi leiðarljós. Á tuttugu ára afmæli skólans árið 2009 

eignaðist skólinn skólasöng sem saminn var af Bjarna Arasyni. Textann samdi Ómar Óskarsson og 

hafði hann leiðarljósin í huga við textagerðina. Skólasönginn má sjá á heimsíðu skólans. 

Við leggjum okkur fram við að góður andi ríki í skólanum og virðing, víðsýni og vinsemd sé sífelld í 

heiðri höfð meðal allra. Samskipti í Setbergsskóla skulu grundvallast á gagnkvæmri virðingu, 

umburðarlyndi og jákvæðu viðmóti. Umburðarlyndi og virðing fyrir nemendum og samstarfsfólki eru 

grundvallarviðmið sem framar öðru eru til þess gerð að skapa traust í öllum samskiptum. 

Starfsfólk skólans vill efla virðingu nemenda fyrir sjálfum sér, foreldrum og öðrum í umhverfinu og 

einnig fyrir eignum sínum og annarra. Að virðing sé borin fyrir samskiptum á netmiðlum og að ábyrgð 

fylgir gjörðum og orðum. Við viljum að nemendur beri virðingu fyrir landinu, náttúrunni og 

umhverfinu sem við búum í. Við viljum að nemendur læri að það skiptir máli hvernig þeir koma fram 

við hvern annan, bæði hvað sagt er og gert. Starfsfólk og nemendur beri virðingu fyrir hvert öðru og 
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tíma hvers annars. Það gerir starfsfólkið m.a. með því að mæta á réttum tíma og vera með því góðar 

fyrirmyndir.  

Með skólastarfinu viljum við auka víðsýni nemenda með því að veita þeim tækifæri til að afla sér 

þekkingar og leikni til að temja sér vinnubrögð sem stuðla að stöðugri viðleitni til menntunar og 

þroska. Með aukinni menntun eflum við skilning á kjörum fólks, umhverfi, þjóðfélaginu, sögu þess, 

sérkennum og skyldum einstaklingsins við samfélagið. Skólastarfið miðar að því að leggja grundvöll að 

sjálfstæðri hugsun nemenda og þjálfa hæfni þeirra til samstarfs við aðra. Nemendur fái tækifæri til að 

æfa færni í mannlegum samskiptum, geti tekið þátt í rökræðum og virt ólíkar skoðanir og viðhorf 

annarra. 

Í samskiptum innan sem utan skólans sýnum við vinsemd í verki, hverjum sem við mætum. Horfum á 

það jákvæða í fari annarra og að nemendur og starfsfólk temji sér vinsamleg samskipti þar sem traust, 

trúnaður og samvinna ríkir. Bjóðum góðan daginn, brosum til allra og hrósum hvert öðru fyrir það 

sem vel er gert. Við lok grunnskóla hafi nemendur öðlast sterka sjálfsmynd og standi uppi sem 

sjálfstæðir einstaklingar með skoðanir og geti komið þeim á framfæri.  

b. Uppeldis- og kennslufræðileg sýn á skólastarfið er að búa nemendum og starsfólki starfshvetjandi og 

öruggt umhverfi sem ýtir undir fróðleiksfýsn og metnað til að gera betur í dag en í gær. Eiga gott 

samstarf við heimilin og nærumhverfi okkar. Skapa andrúmsloft náms og samvinnu þar sem 

fjölbreyttir kennsluhættir eru hafðir að leiðarljósi við skipulag kennslu fyrir ólíka námshópa og þannig 

leitast við að laða fram það besta hjá hverjum og einum. Kennurum og öðru starfsfólki skólans ber 

að sýna fagmennsku í öllum sínum verkum og rækta starf sitt af samviskusemi og alúð. Þeir þurfa 

að bera virðingu fyrir sér og öðrum og sýna samheldni. Til að ná fram því besta hjá öllum þurfum 

við að eiga uppbyggileg og hvetjandi samskipti við heimili nemenda og umhverfið í heild. 

Setbergsskóli er SMT skóli sem felur í sér að unnið er eftir fyrirbyggjandi agakerfi þar sem stuðlað er 

að sem bestri aðlögun allra nemenda skólans og að jákvæð hegðun sé styrkt. Allt starfsfólk skólans 

stefnir í sömu átt og vinnur eftir SMT. 

 

c. Sérkenni skólans sem móta skólastarf hans og kennsluhætti er skólaumhverfið í heild, sá mannauður 

sem innan skólans starfar, stefna okkar í læsi og námsvitund, umhverfismennt og gott samstarf við 

foreldra m.a. í gegnum öflugt foreldrafélag. Innan skólans ríki ávalt vingjarnlegt andrúmsloft þar sem 

metnaðarfullir nemendur, kennarar og annað starfsfólk vinnur. Við viljum að gott samstarf sé á milli 

heimilis og skóla, milli nemenda og kennara og að jákvæður skólaandi ríki. Áhersla er lögð á það að 

skólinn sé opinn foreldrum og að foreldrara/forráðamenn sé alltaf velkomin í skólann. Nemendur 

halda skemmtanir á sal og bjóða samnemendum og fjölskyldum sínum að mæta á þær. Innan 

skólans starfar skólakór. Á þeim samkomum sem haldnar eru innan skólans er lögð áhersla á að 

virkja þá fjölmörgu hæfileikaríku nemendur sem í skólanum eru. 

 

Staðsetning skólans  
Setbergsskóli er staðsettur á einum fegursta stað bæjarins í Setbergshverfinu þar sem lækurinn liðast 

niður eftir skólalóðinni og hraunsins norðan við hana. Staðsetningin býður upp á óteljandi möguleika 

til útivistar, hreyfingar, leikja, náttúruskoðunar, rannsókna, eflingar ímyndunarafls o.fl.  
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Skólareglur Setbergsskóla   
Reglutaflan er jafnframt skólareglur Setbergsskóla.  

 Virðing Víðsýni Vinsemd 

 

Öll svæði 
Förum eftir fyrirmælum 

Höfum hendur og fætur hjá okkur 
Skiljum óþarfa hluti eftir heima * 
Göngum snyrtilega um 

Tökum ábyrgð á eigin málum 

Leiðum óæskilega hegðun annarra hjá 

okkur 
Gerum okkar besta 
Sýnum frumkvæði 

Höfum samskipti jákvæð 

Notum vinaleg orð og athafnir 

Hrósum hvert öðru 
Hugsum um þá sem eru einir 

 

Kennslu- 

stofur 

Verum tilbúin með námsgögn 
Hlustum á þann sem hefur orðið 

 

Leggjum okkur fram við nám 
 

Höldum vinnufrið 
Sköpum vinsamlegt umhverfi 

 

 

Bóka- 

safn 

Göngum  frá eftir okkur 
Virðum útlánsreglur 

Notum safnið til gagns og gamans Tökum tillit til annarra sem eru á safninu 
 

 

Fyrir- 

lestra- 

salur 

Hlustum á þann sem hefur orðið Nýtum veru okkar í salnum til gagns og 
gamans 

Tökum vel á móti gestum 

 

Anddyri/ 

fatahengi 
 

Skór í hillur 

Göngum frá húfum og yfirhöfnum 

Verum  hjálpsöm 

 

Sýnum tillitssemi 

 

Gangar 
Göngum hægra megin 
Höldum röðum 
Virðum skápareglur 
Höldum okkur á okkar svæðum 

Göngum inni  Sköpum rólegt umhverfi 
 

 

Matsalur 
Förum í röð 
Notum borðsiði 

Göngum frá eftir okkur 
Förum á okkar svæði eftir mat  

Verum tilbúin að sitja hjá hverjum sem er Sköpum rólegt umhverfi 
 

 

Skólalóð 
Virðum leiki annarra 
Göngum vel um umhverfi okkar, bæði 
gróður og leiktæki 
Skilum lánsdóti 

Leysum vandamál ef  við getum 
 

Leikum saman 
 

 

Búnings- 

klefar/ 

íþróttahús/

sundlaug 

Munum eftir íþróttafatnaði 
Sýnum hreinlæti 

Gætum eigna okkar 

Sýnum öðrum skilning Sýnum öllum vinsemd 
 

 

 

Skólabíll 
Bíðum í röð 

Spennum öryggisbeltin 
Gætum  eigna okkar 

Verum  tilbúin að sitja hjá hverjum sem er 

 

Notum innirödd 

 

Vett- 

vangs- 

ferðir 

Sýnum umhverfinu virðingu 
Höldum hópinn 

Fylgjum reglum sem gilda á hverjum stað Verum vingjarnleg og þökkum fyrir okkur 

*M.a. hlaupahjól, hjólabretti, hjólaskó, gos, tyggjó og sælgæti á að skilja eftir heima. Að öðrum kosti eru þessir 

hlutir gerðir upptækir og foreldrar/forráðamenn sækja þá í skólann. Í 1. – 7. bekk eru farsímar geymdir í töskum 

og haft slökkt á þeim. Í unglingadeild mega nemendur vera með símana til að hlusta á tónlist eða vera í leikjum í 

frítíma þeirra. Þeir mega hringja úr þeim í anddyri unglingadeildar. Bannað er að taka myndir eða taka upp efni. 

Almenn umferðalög gilda um notkun hjóla. Ekki er leyfilegt að leika sér á þeim á skólatíma. 
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2. Stefna og stefnuþættir skólans 
Setbergsskóli starfar eftir lögum um grunnskóla nr. 91/2008. Í aðalnámskrá grunnskóla er lögð áhersla 

á aukið sjálfstæði skóla, meiri sveigjanleika í skipulagi náms og kennslu, áhersla lögð á einstaklings-

miðaða kennslu og samfellu í námi á milli skólastiga. Þessar breytingar taka mið af þróun á skólastarfi á 

undanförnum árum eins og grunnskólalög  og aðalnámskrá bera með sér. Einnig tekur allt skólastarfið 

og stefnumótun mið af skólastefnu Hafnarfjarðar sem samþykkt var í bæjarráði árið 2009.  

Í skólastarfinu er lögð áhersla aukinn sveigjanleika í námi, fjölbreytta kennsluhætti, námsmat með áherslu 

á símat, leiðsagnargildi og endurspeglun á fjölbreyttum hæfileikum og getu hvers nemanda. Námsmat 

skal vera í samræmi við aðalnámskrá grunnskóla, lög og reglugerðir, skólastefnu Hafnarfjarðar og 

Skólanámskrá Setbergsskóla. Áherslur í kennslu og skólastarfi endurspeglast í námsmati hverju sinni. 

Mikilvægt er að nemendur viti hvaða þættir verða metnir og til hvers er ætlast af þeim.  

Undanfarin ár hefur verið unnið að því að endurskoða námsmat í skólanum. Markmiðið með þessari 

vinnu er að hafa námsmat fjölbreytt þannig að það mæli ólíka styrkleika nemenda. Fjölbreytni við 

matsaðferðir hefur aukist. Auk þess að hafa miðsvetrar- og vorpróf er lögð áhersla á símat. Allt það 

mat sem fram fer í skólanum hefur leiðsagnargildi og er ætlað til leiðbeiningar við nám og kennslu.  

Tilgangur námsmats er að gefa uppbyggilega endurgjöf sem hefur leiðsagnargildi, metur nám og framfarir 

nemenda til að styðja og þróa áframhaldandi nám. Námsmat getur verið í formi sjálfsmats, jafningjamats, 

munnlegra prófa, skriflegra prófa, kannana, verkefnavinnu, einstaklingsverkefna, hópverkefna, skýrslna, 

ritgerða, matsblaða og verkefnabóka.  

Mikilvægt er að nemendur, kennarar og forráðamenn geti glöggvað sig með árangursríkum hætti á því 

hvernig miðar í náminu. Framfarir í námi verða metnar jafnt og þétt yfir skólaárið. Námsmat er skráð í 

verkefnabækur í Mentor til að nemendur og forráðamenn geti fylgst með framvindu náms. 

Vitnisburðarblöð fara heim með nemendum tvisvar á ári að loknum miðsvetrar- og vorprófum.  

Settum markmiðum í námi náum við með fjölbreyttum kennsluaðferðum, ólíkum verkefnum sem reyna 

á mismunandi styrkleika og færni nemenda.  

Setbergsskóli er forystuskóli í læsi og námsvitund. Lögð er áhersla á læsi í víðum skilningi með því að 

vinna með hugtök sem leið til aukins skilnings á öllum þeim viðfangsefnum sem nemendur fást við. 

Nemendur geti lesið sér til gagns og gamans. Með því að vinna með námsvitund er lögð áhersla á að 

hver og einn geri sér grein fyrir hvaða aðferðir henti til náms. Áhersla er lögð á færni nemenda í lestri 

og vitund þeirra um námsaðferðir sem henta hverjum og einum. Lögð hefur verið áhersla á að vinna 

með gagnvirkan lestur, hraðlestur í eldri bekkjunum, yndislestur og hugtök og gerð hugtakakorta. 

Jafnframt vinnum við með PALS þar sem markmiðið er að efla lesskilning nemenda og færni þeirra í 

að átta sig á meginatriðum í texta. 

Lestrarkunnátta er öllum nauðsynleg sem tæki til náms og til þess að geta fylgst með því sem er að 

gerast í því þjóðfélagi sem við lifum í. Þess vegna þurfa heimili og skóli að vinna saman  að því að efla 

og auka lestur barna. Samstarf við heimilin og sá stuðningur sem nemendur fá heima er einn af 

lykilþáttum í að þeir öðlist færni í lestri og njóti þess að lesa sér til yndis og gagns.  

Við lítum á bókasafnið sem mikilvægan hlekk í öllu starfi skólans þar sem nemendur eru hvattir til að 

lesa sér til gagns og gleði. Skólasafnið á að vera lifandi fræðslu-, upplýsinga- og menningarmiðstöð 

skólans þar sem fyrir hendi er fjölbreytt úrval náms- og kennslugagna auk bóka til yndislestrar. Það er 

ætlað bæði nemendum og starfsfólki. Jafnframt eru ætlaðir tímar á safninu fyrir leikskólana í hverfinu.  



SETBERGSSKÓLI SKÓLANÁMSKRÁ 2016 – 2017 

 

7. BEKKUR  Bls. 13 

 

 

Sérstakt læsisteymi hefur starfað innan skólans og m.a. haldið utan um Stóru upplestrarkeppnina, 

skipulag á degi íslenskrar tungu, lestrarspretti og stuðning við framkvæmd PALS. Jafnframt hefur teymið 

lagt grunn að læsisstefnu skólans í samstarfi við kennarana. 

a. Grunnþættir menntunar 
Tilgangur: „Að undirstrika  meginatriði í almennri menntun og stuðla að meiri samfellu í öllu skólastarfi.“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 14). 

 

Frekari áherslur um grunnþætti menntunar í stefnu skólans varðandi áherslur við einstaka 

grunnþætti menntunar eins og þeir eru skilgreindir í aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 13-24) 

birtast hér á eftir. Þar samhæfir skólinn fræðslu um forvarnir og ferla sem henni tengist við 

grunnþætti menntunar, í samræmi við starfsviðmið fræðsluþjónustunnar um forvarnir og gefið er út 

í sérstöku plaggi sem er til leiðbeiningar fyrir hvern grunnþátt. 

 

Grunnþættir menntunar eru skilgreindir til þess að skerpa markmið skóla og tengja þau saman. 

Flesta þætti skólastarfsins má fella undir fleiri en einn grunnþátt og marga þeirra undir hvern þeirra 

sem er. Það er því skýrt að grunnþættirnir skarast og mikilvægt að hafa það í huga við skipulag 

skólastarfs. 

 

HEILBRIGÐI OG VELFERÐ 

Skólinn setur fram eftirfarandi stefnu um grunnþáttinn heilbrigði og menntun: 

a. Ýta undir hollt mataræði með því að hvetja nemdur til að koma með hollt nesti að heiman og fá 

foreldra jafnframt til samstarfs við okkur í þeim tilgangi. Jafnframt bjóða upp á holla næringu í 

mötuneyti og sjoppu nemenda. 

b. Hvetja til hollrar og fjölbreyttrar hreyfingar bæði í íþróttum og öðrum námsgreinum, má þar m.a. 

nefna útikennslu. 

c. Eiga góð samskipti við nemendur, foreldra, starfsfólk og aðra sem að skólastarfinu koma. Það 

gerum við með því að vera góðar fyrirmyndir og skapa skólabrag þar sem jákvæð og opin 

samskipti eru höfð að leiðarljósi. 

d. Mikilvægt að nemendur fái nægjanlega hvíld og að jafnvægi sé á milli skóla og tómstunda. 

 

JAFNRÉTTI 

Skólinn setur fram eftirfarandi stefnu um grunnþáttinn jafnrétti: 

a. Mikilvægt er að hver einstaklingur sé metinn á eigin forsendum og  fái að þroskast óháð kyni, 

fötlun, búsetu, stétt, kynhneigð, lítarhætti, lífsskoðunum, trúarbrögðum, tungumáli, ætterni og 

þjóðerni 

b. Fagna margbreytileikanum og líta á hann sem tækifæri fremur en hindrun. 

c. Koma fram við alla innan skólans, jafnt nemendur sem starfsmenn,  af virðingu. 

d. Standa vörð um gildin okkar, leitast við að skilja í stað þess að dæma, hlusta og leiðbeina 

nemendum okkar með því að virkja þá og vekja til umhugsunar um hverja þá orðræðu sem upp 

kemur. 

e. Vera meðvitaður um hvert við beinum athyglinni innan nemendahópsins og að allir séu virkjaðir 

innan hópanna. 

f. Gæta þess að einstaklingum sé ekki mismunað eftir kynferði, kynþætti, fötlun, þjóðerni, aldri, né 

vegna trúar- eða stjórnmálaskoðana. 

g. Ýta undir að drengir og stúlkur átti sig á því valdi sem það hefur í að velja og hafna m.a. í 

samskiptum sínum við hitt kynið.  
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LÝÐRÆÐI OG MANNRÉTTINDI  

Skólinn setur fram eftirfarandi stefnu um grunnþáttinn lýðræði og mannréttindi: 

a. Gera nemendur ábyrga fyrir námi sínu og verkum. 

b. Nemendur læri um rétt sinn og skyldur (sjá Barnasáttmálann, Mannréttindasáttmálann, 

Salamanca-yfirlýsinginuna) og að réttindum fylgir ábyrgð. 

c. Nemendur verði meðvitaðir um mátt orðnotkunar í ræðu og riti. 

d. Nemendur læri að bera virðingu fyrir margbreytileika mannlífsins og að virða hvern og einn eins 

og hann er. Nemendur geti unnið með ólíku fólki, virt skoðanir þess, tekist á við áskoranir og 

hugsað í lausnum. 

e. Nemendum séu skapaðar aðstæður til umræðna þar sem rýnt er í efnið, þeir læri að ýmislegt 

getur legið að baki því sem virðist óskiljanlegt í fyrstu og að þeir geti haft áhrif með því að koma 

skoðunum sínum á framfæri. 

f. Nemendur læri um mátt lýðræðis.  T.d. að með lýðræði getur maður komið skoðunum sínum á 

framfæri, kosið um ýmis mál og lært þannig að meirihlutinn ræður.  Þannig læra nemendur að 

axla ábyrgð. 

g. Nemendur læri að til þess að skapa samfélag þar sem öllum líður vel þurfum við að vera 

samábyrg, geta sýnt umhyggju fyrir öðrum og vera meðvituð og virkir þátttakendur í 

skólasamfélaginu. 

 

LÆSI 

Skólinn setur fram eftirfarandi stefnu um grunnþáttinn læsi: 

a. Að kenna nemendum grunnfærni í að lesa; læra hljóð og stafi að þeir myndi orð og orð setningar. 

b. Hvetja nemendur til bóklestrar og að þeir geti lesið sér til gagns. 

c. Ýta undir víðtækan skilning á læsi s.s. umhverfislæsi, tölvulæsi, stafrænt læsi, tæknilæsi, 

fjölmiðlalæsi.  

d. Allir kennarar skólans leggja sig fram um að búa nemendum þær aðstæður að þeir verði læsir á 

umhverfi sitt og geti lesið sér til gagns í víðtækum skilningi. 

e. Læsi snýst um sköpun merkingar sem á sér stað í samskiptum nemenda við þá sem þeir 

umgangast og í því umhverfi sem þeir búa við. Skólinn þarf að byggja á þeim grunni og styrkja 

enn frekar bæði undirstöðurnar og það sem byggt er ofan á með því að virkja nemendur í 

lærdómsferlinu. 

f. Vera læs á náttúru, umhverfi, menningu og aðstæður. 

g. Vera læs á mannleg samskipti/samfélagið og með því að vera læs á sjálfan sig þá læra nemendur 

smátt og smátt að þekkja muninn á eigin hugmyndum og annarra og virða þær. 

h. Leggja áherslu á gott samstarf við heimilin í tengslum við læsi og auka skilning þeirra á mikilvægi 

þess að virkja nemendur í lærdómsferlinu. Nemendur lesi reglulega heima og skólinn fræði foreldra 

um læsi og merkingu þess. 

i. Styðja við nemendur sem kljást við sértæka lesörðugleika.  

 

SJÁLFBÆRNI 

Skólinn setur fram eftirfarandi stefnu um grunnþáttinn sjálfbærni: 

a. Nemendur öðlist skilning á sampili umhverfis, félagslegra þátta og efnahagsþróunar; það skiptir 

máli að við nýtum auðlindir okkar skynsamlega og að nemendur átti sig á hringrásum og lögmálum 

náttúrunnar. 

b. Skapa samábyrgt samfélag innan skólans þar sem allir eru virkjaðir og skoðað saman hvort allir 

hafi möguleika á þátttöku í því sem við erum að gera. 

c. Gera nemendur meðvitaða um þeirra þátt í daglegri umgengni innan skólans; flokka rusl og stefna 

að því að hafa sem minnst af því, nota fjölnota umbúðir fyrir mat og drykki, hvetja til 

orkusparnaðar (slökkva ljós, fygjast með hita á ofnum eftir veðurfari, notkun á vatni, sápu og 

pappír, skoða hvernig við ferðumst til og frá skóla). 

d. Skapa samfélag þar sem skólinn, heimilin, mötuneytið,  foreldrafélagið, félagsmiðstöðin, leikskólinn 

vinna saman og eru upplýstir um stefnu skólans. 

e. Stofnað verði umhverfisráð og nemendur virkjaðir þannig enn frekar. 

f. Nemendur læri hvernig hlutir verða til og hvaðan þeir koma og hvert þeir fara. 
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SKÖPUN  

Skólinn starfar á grundvelli eftirfarandi stefnuþátta um grunnþáttinn sköpun: 

a. Leyfa öllum að njóta sín og leggja áherslu á það í vinnu með nemendum að ferlið skiptir jafn miklu 

máli og afraksturinn. 

b. Fá tækifæri til að uppgötva og tengja við fyrri þekkingu ásamt því að átta sig á því að sköpun 

byggir líka á gagnrýninni hugsun sem opnar nýjar leiðir til að nálgast viðfangsefnið. 

c. Fá tækifæri til að ígrunda skoðanir og öðlast eigin sýn á heiminn. 

d. Ýta undir skapandi hugsun í öllum námsgreinum og virkja hugann til að leita fljölbreyttra leiða til 

lausna. 

e. Leitast við að vera opinn fyrir hugmyndum nemenda svo þeir verði óhræddir við að segja frá, prófa 

sig áfram, að vera forvitnir og ígrunda.  

f. Nálgast námsefnið í gegnum leik og tjáningu bæði leikræna, sjónræna og myndræna. 

g. Örva ímyndunaraflið og vera tilbúin að nota bæði efnivið og umhverfi á sem fjölbreyttastan hátt 

til að ýta undir sköpunargleði nemenda. 

h. Bjóða upp á fjölbreytt og krefjandi verkefni sem miða við reynslu og þroska nemenda. 

 

 

b. Símenntun, þróunarstarf og innra mat skóla 
Tilgangur: Að stuðla að skólaþróun og færa skólanum aðferðir og tæki til að meta árangur og gæði 

skólastarfsins með kerfisbundnum hætti (sbr. aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 59). 

 

Skólinn setur fram eftirfarandi stefnu um símenntun, þróunarstarf og innra mat skóla þar sem 

áhersla er lögð á að vinna úr öllum gögnum í samvinnu við starfsfólk skólans og vinna 

úrbótaáætlanir í kjölfarið. 

 

Einstakir stefnuþættir: 

i. Í Setbergsskóla er starfandi matsteymi sem vinnur að sjálfsmati og skipulagi þess í skólanum. 

Sjálfsmat skólans styður við og er liður í árangursstjórnun. Ávallt er unnið að því að ná sem 

breiðastri samstöðu um þá úrbótaáætlun sem unnin er í kjölfar mats.  

ii. Starfsmannasamtöl fara fram að minnsta kosti einu sinni á ári. Tilgangur þeirra er meðal annars 

að tryggja að mannauður skólans sé nýttur á sem bestan hátt til hagsbóta fyrir skólann og að 

stuðla að bættum starfsanda og ánægju í starfi. 

iii. Stefnt skal að því að starfsmenn eigi kost á tækifærum til starfsþróunar innan sem utan 

stofnunar til að auka þekkingu sína og faglega hæfni sem nýtist í starfi. Starfsþróun er bæði á 

ábyrgð starfsmanns og yfirmanns. 

iv. Skólapúlsinn er verkfæri til að meta skólastarfið og er lagður fyrir nemendur, starfsmenn og 

foreldra.  

v. Rýnihópaviðtöl eru tekin reglulega til að meta viðhorf nemenda til ákveðinna þátta í starfi 

skólans. Inntak viðtalanna er m.a. ákveðið út frá niðurstöðum Skólapúls og Olweusarkönnunar. 

 

c. Foreldrasamstarf, upplýsingamiðlun og mótun skólasamfélags 
Tilgangur: Að skólasamfélag (starfsfólk, nemendur, foreldrar) hvers skóla vinni vel saman að mótun 

skólastarfsins og þeirra umgengishátta sem eiga að einkenna samskipti innan skólans og 

utan (sbr. aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 71). 

 

Til þessa að uppbyggilegt samstarf náist á milli heimilis og skóla þá er grundvallaratriði að 

gagnkvæm virðing ríki á milli allra aðila og að störfum allra sé sýnd virðing. Mikilvægt er að tryggja 

að foreldrar séu upplýstir um starfið í skólanum og að starfsfólk skólans leggi sig fram við að 

stuðla að jákvæðu viðhorfi gagnvart honum. Svo traust geti skapast og að nemendum líði vel þá 

er þetta eitt af grundvallaratriðum í farsælli skólagöngu þeirra. 

 

Einstakir stefnuþættir: 
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i. Haustfundir eru haldin í samstarfi við Foreldrafélag Setbergsskóla; skólafærninámskeið fyrir 

foreldra fyrstu bekkinga, námskeið fyrir foreldra fimmtu bekkinga um samskipti og  fyrir foreldra 

áttundu bekkinga um breytingar við að hefja nám í unglingadeild. Þessi námskeið eru haldin af 

starfsfólki skólans og einnig gestafyrirlesurum eftir þörfum. Jafnframt eru haustfundir í hverjum 

árgangi þar sem farið er yfir það helsta varðandi námsefni og upplýsingar sem mikilvægt er að 

allir foreldrar séu upplýstir um varðandi skólagöngu barnanna. Á þessum fundum gefst 

kennurum og foreldrum líka tækifæri til að eiga samtal um skólastarfið og hitta aðra foreldra. 

ii. Foreldrar og nemendur eru boðaðir tvisvar á ári til viðtals við kennara á viðtalsdögum sem 

auglýstir eru á skóladagatali. Það fyrra er að hausti og hið síðara á miðjum vetri. 

iii. Foreldrar verðandi fyrstu bekkinga eru kallaðir til fundar að vori til að kynna skólann og 

væntanlegt starf í 1. bekk að komandi hausti. 

iv. Öll sex ára börn koma í viðtöl með foreldrum sínum strax í byrjun vetrar.  

v. Reglulegir teymisfundir eru haldnir vegna einstakra nemenda þar sem umsjónarkennari, 

deildarstjóri og/eða skólastjórar, foreldrar og þjónustuaðilar utan skólans, þegar við á, hittast og 

fara yfir stöðu mála og leita leiða til úrbóta. 

vi. Sérkennarar sjá um skimanir á yngri stigum varðandi hugsanlegum mál eða lestrarerfiðleikum. 

Jafnframt er skimað fyrir lestrarerfiðleikum í 9. bekk. Tillaga: Skimað er fyrir mál og /eða 

lestrarerfiðleikum í 1. – 4. bekk. Jafnframt er skimað fyrir lestrarörðugleikum í 9. bekk 

vii. Nemendum er vísað í greiningu til sálfræðings, talmeinafræðinga og sérkennara. Haldnir eru 

skilafundir svo allir sem að barninu koma séu upplýstir um stöðu þess og hægt sé að vinna með 

barninu í ljósi nýrra upplýsinga. 

viii. Leitað er eftir samstarfi, stuðningi og fræðslu frá sérfræðingum utan skólans eftir þörfum 

nemenda. Það getur verið frá Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og 

daufblinda einstaklinga, Heyrnar og talmeinastöð, Þroska og hegðunarstöð eða Barna og 

unglingageðdeild.  

ix. Foreldrar fá upplýsingar og stuðning innan skólans við uppeldi barna sinna eftir því sem þörf er 

á. Það getur verið í formi ráðgjafar/samræðu, reglulegra funda, vísunar í PMT ráðgjöf, meðferð 

eða námskeið á vegum skólaskrifstofu eða ábendinga um bækur eða vefsíður. 

x. Fylgst er með félagslegri þátttöku nemenda. Umsjónarkennari er þar í lykilhlutverki í dags 

daglegum samskiptum og leitar eftir aðstoð annarra fagaðila innan skólans eftir þörfum. Má 

þar nefna úrræði SMT, stuðning frá námsráðgjafa, eineltisteymi og lausnateymi. 

xi. Einn þátturinn í samstarfi heimilis og skóla er heimanám nemenda þar sem foreldrum gefst 

tækifæri til að fylgjast með námi barna sinn, styðja við þau og hvetja þau áfram. Einn 

mikilvægasti þáttur í heimanámi er lestur og þarf að sinna honum af kostgæfni. 

xii. Óski foreldrar eftir því að sjá prófúrlausnir eða mat eiga þeir rétt á því eftir ákeðnum reglum. 

xiii. Skólaráð starfar við skólann og fundar einu sinni í mánuði. 

xiv. Foreldrafélag starfar við skólann, styður við hann á margvíslegan hátt og stendur fyrir viðburðum 

í samstarfi við skólann. Í stjórn félagsins eru bæði foreldrar og starfsmenn skólans. 

xv. Nemendafélag starfar við skólann í samstarfi við Setrið. 

xvi. Félagsmiðstöðin Setrið og Tómstundaheimilið Krakkaberg er rekið undir stjórn skólastjóra en 

verkefnastjóri sér um daglegan rekstur.  

 

d. Samstarf og tengsl skólastiga og tengsl við nærumhverfið 
Tilgangur: Að stuðla að sem bestu samstarfi í því að svigrúm, sveigjanleiki og samfella sé í námi á milli 

skólastiga og í upplýsingamiðlun á skilum skólastiga (sbr. aðalnámskrá grunnskóla, 2011, 

bls. 74). 

 

Einstakir stefnuþættir: 

i. Áhersla er lögð á að eiga gott og uppbyggilegt samstarf við leikskóla hverfisins. 

ii. Samstarf er við framhaldsskóla bæjarins, bæði Flensborgarskóla og Iðnskóla Hafnarfjarðar og 

áhersla er lögð á að kynna þá möguleika, sem skólarnir hafa upp á að bjóða, mjög vel fyrir 

nemendum á unglingastigi. 

iii. Samstarf hefur verið við Gaflaraleikhúsið að undirlagi Skólaskrifstofu við skipulag valhópa í 

leiklist fyrir alla skóla bæjarins. 
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iv. Samstarf við íþróttafélög bæjarins. 

v. Samstarf við Skólaskrifstofu Hafnarfjarðarbæjar er víðtækt. Það sem tengist einstökum málum 

vegna nemenda, stuðningur við starfsfólk skólanna í formi námskeiða, fræðslu og skipulag 

viðburða í samvinnu við skólana. Má þar nefna Stóru og Litlu upplestrarkeppnina og Bjarta 

daga. 

vi. Hafnarborg hefur boðið upp á fjölbreytt tækifæri fyrir skólann að njóta lista og fræðast um það 

sem þau hafa haft upp á að bjóða. Skólinn nýtir sér það sem frekast er kostur. 

vii. Bæjarbókasafnið býður upp á að einstakir bekkir og árgangar komi í heimsókn á safnið. Með 

því viljum við að nemendur okkar læri að nýta sér þann þekkingar og fróðleiks grunn sem safnið 

býr yfir. 

viii. Útikennsla sem miðast að því að kenna nemendum á umhverfi sitt og að þeirra þáttur skiptir 

máli; hreinsa skólalóð, planta trjám, setja kaffikorg í beðin, fara í vettvangsferðir svo sem 

Tröllaskóg, að Hvaleyrarvatni, heimsækja skólana í grenndinni, gönguferðir niður að læk, 

rannsaka lífríki lækjarins og sækja listamenn í hverfinu heim. 

ix. Stuðningur foreldra við að fegra umhverfi skólans þar sem stjórn Foreldrafélagsins hefur 

skipulagt hreinsi- og viðhaldsdag að vori með því að virkja bæði foreldra og nemendur. 

x. Samfélagsþjónusta – kórin fer á Sólvang og syngur fyrir vistmenn. 

 

e. Aðrar áherslur 

Tilgangur:  

 

Áhersla hefur verið á öflugan stuðning við nemendur sem þurfa á sérkennslu að halda. Áhersla 

er lögð á gott samstarf allra sem að nemendum koma og teymi stofnuð um nemendur. Þar er 

þekking allra virkjuð í þágu nemandans og reglulegt samstarf lykill að góðum lausnum. 

 

Einstakir stefnuþættir: 

i. Skólastjórnendur skipuleggja sérkennslumál í samráði við sérkennara og þroskaþjálfa sem eiga 

síðan í nánu samstarfi við umsjónarkennara þeirra nemenda sem þeir kenna og leiða áfram. 

Þessir aðilar vinna í samvinnu einstaklingsnámskrár fyrir sína nemendur. 

ii. Ef mælt er með sérstökum búnaði fyrir nemendur þá er reynt að útvega hann fyrir nemendur. 

iii. Reglulegir fundir eru haldnir um málefni einstakra nemenda eða hópa í nemendaverndraráði, 

lausnateymi eða eineltisteymi skólans. 

 
 

  



SETBERGSSKÓLI SKÓLANÁMSKRÁ 2016 – 2017 

 

7. BEKKUR  Bls. 18 

 

 

II. Skólastarf 7. bekkjar 
Hlutverk þessa kafla er að kynna fyrir skólasamfélaginu megináherslur í starfsemi bekkjar svo það sé 

upplýst um framkvæmd skólastarfs í bekknum/árganginum. Það er m.a. gert til að foreldrar geti verið 

virkir þátttakendur í námi barna sinna á grundvelli uppeldisréttar síns. Um leið kynna kennarar 

fagmennsku skólastarfsins til að sýna fram á faglegt inntak og samhengi milli bekkja/árganga um þau gæði 

sem stefnt er að í skólastarfinu.  

 

Kaflanum er skipt í eftirfarandi hluta: 

1. Samantekt kennslu árgangs  

2. Áherslur grunnþátta menntunar  

3. Kennsluaðstæður, kennsluáætlanir og kennslugögn í árganginum  

4. Foreldrasamstarf og upplýsingagjöf í árganginum  

5. Námsmat og vitnisburðarkerfi árgangs  
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II.1. Samantekt kennslu í 7. bekk 
Kennslutímar á viku skiptast í eftirfarandi námsgreinar. 
 

 

Námssvið Námsgreinar Tímafjöldi í 

skóla á viku 

1. Íslenska 1.1. Talað mál, hlustun og áhorf 

1.2. Lestur og bókmenntir 

1.3. Ritun 

1.4. Málfræði 

0,5 

1,5 

1,5 

1,5 

2. Erlend tungumál 2.1. Enska 

2.2. Danska og önnur Norðurlandamál 

3 

3 

3. List- og verkgreinar A Listgreinar: 

3.1. Sviðslistir (dans og leiklist) 

3.2.  Sjónlistir (myndmennt) 

3.3. Tónmennt 

B Verkgreinar: 

3.4. Heimilisfræði 

3.5. Hönnun og smíði 

3.6. Textílmennt 

4 

2 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

4. Náttúrugreinar 4.0. Náttúrufræði 

4.1. Eðlis- og efnavísindi 

4.2. Jarð- og störnufræði 

4.3. Lífvísindi 

4.4. Umhverfismennt 

3 

x 

x 

x 

6. Samfélagsgreinar  6.1. Heimspeki, siðfræði og trúarbragðafræði 

6.2. Jafnrétti og lífsleikni 

6.3. Landafræði, saga, sam-/þjóðfélagsfræði 

1,5 

1,5 

2  

5. Skólaíþróttir 5.1. Íþróttir 

5.2. Sund 

2 tímar 

1 tími 

7. Stærðfræði 7.1. Tjáning, tungumál, verkfæri, vinnubrögð og beiting 

stærðfræðinnar  

7.2. Tölur, reikningur og algebra 

7.3. Rúmfræði, mælingar, tölfræði og líkindi  

1 

 

3 

1 

8. Upplýsinga- og 

tæknimennt 
8.1. Miðlamennt og skólasafnsfræði 

8.2. Tölvunotkun og upplýsinga- og samskiptatækni 

0,5 

0,5 

9. Val 9.1. Valgrein 1 

 

0 

Alls  35 
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II.2. Áherslur grunnþátta menntunar í 7. bekk 
Í þessum árgangi eru áherslur sex grunnþátta menntunar eftirfarandi í samræmi við stefnu skólans og 

samhæfir áherslum skólans um forvarnir. 

 

 

Áherslur grunnþátta menntunar í árgangi eru sett fram í markmiðum 

Grunnþáttur 

menntunar 

Áhersluatriði  

HEILBRIGÐI OG 

VELFERÐ: 

 

Það er unnið með heilbrigði og velferð í árganginum út frá stefnu skólans þar 

sem áherslur grunnþáttarins eru útfærðar í eftirfarandi markmið: 

 Ýta undir að hollt mataræði með því að hvetja nemdur til að koma með hollt 

nesti að heiman og fá foreldra jafnframt til samstarfs við okkur í þeim tilgangi. 

Jafnframt bjóða upp á holla næringu í mötuneyti og sjoppu nemenda. 

 Hvetja til hollrar og fjölbreyttrar hreyfingar bæði í íþróttum og öðrum 

námsgreinum, má þar m.a. nefna útikennslu. 

 Eiga góð samskipti við nemendur, foreldra, starfsfólk og aðra sem að 

skólastarfinu koma. Það gerum við með því að vera fyrirmyndir og skapa 

skólabrag þar sem jákvæð og opin samskipti eru höfð að leiðarljósi. 

 Mikilvægt að nemendur fái nægjanlega hvíld og að jafnvægi sé á milli skóla 

og tómstunda. 

JAFNRÉTTI: 

 

Það er unnið með jafnrétti í árganginum út frá stefnu skólans þar sem áherslur 

grunnþáttarins eru útfærðar í eftirfarandi markmið: 

 Mikilvægt er að hver einstaklingur sé metinn á eigin forsendum og  fái að 

þroskast óháð kyni, fötlun, búsetu, stétt, kynhneigð, lítarhætti, lífsskoðunum, 

trúarbrögðum, tungumáli, ætterni og þjóðerni 

 Fagna margbreytileikanum og líta á hann sem tækifæri fremur en hindrun. 

 Koma fram við alla innan skólans, jafnt nemendur sem starfsmenn,  af 

virðingu. 

 Standa vörð um gildin okkar, leitast við að skilja í stað þess dæma og hlusta og 

leiðbeina nemendum okkar með því að virkja þá og vekja til umhugsunar um 

hverja þá orðræðu sem upp kemur. 

 Vera meðvitaður um hvert við beinum athyglinni innan nemendahópsins og að 

allir séu virkjaðir. 

 Gæta þess að einstaklingum sé ekki mismunað eftir kynferði, kynþætti, fötlun, 

þjóðerni, aldri, né vegna trúar- eða stjórnmálaskoðana. 

 Ýta undir að drengir og stúlkur átti sig á því valdi sem það hefur í að velja og 

hafna m.a. í samskiptum sínum við hitt kynið. 

LÝÐRÆÐI OG 

MANNRÉTTINDI: 

 

Það er unnið með lýðræði og mannréttindi í árganginum þar sem áherslur 

grunnþáttarins eru útfærðar í eftirfarandi markmið: 

 Gera nemendur ábyrga fyrir námi sínu og verkum. 

 Nemendur læri um rétt sinn og skyldur og að réttindum fylgir ábyrgð. 

 Nemendur verði meðvitaðir um mátt orðnotkunar í ræðu og riti. 

 Nemendur læri að bera virðingu fyrir margbreytileika mannlífsins og að virða 

hvern og einn eins og hann er. Nemendur geti unnið með ólíku fólki, virt 

skoðanir þess, tekist á við áskoranir og hugsað í lausnum. 

 Nemendum séu skapaðar aðstæður til umræðna þar sem rýnt er í efnið og 

þeir læri að ýmislegt getur legið að baki því sem virðist óskiljanlegt í fyrstu. 

 Nemendur læri að til þess að skapa samfélag þar sem öllum líður vel þurfum 

við að vera samábyrg, geta sýnt umhyggju fyrir öðrum og vera meðvituð og 

virkir þátttakendur í skólasamfélaginu. 
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 Nemendur læri um mátt lýðræðis.  T.d. að með lýðræði getur maður komið 

skoðunum sínum á framfæri, kosið um ýmis mál og lært þannig að 

meirihlutinn ræður.  Þannig læra nemendur að axla ábyrgð. 

LÆSI: 

 

Það er unnið með læsi í árganginum út frá stefnu skólans þar sem áherslur 

grunnþáttarins eru útfærðar í eftirfarandi markmið: 

 Ýta undir víðtækan skilning á læsi s.s. umhverfislæsi, tölvulæsi, stafrænt læsi, 

tæknilæsi, fjölmiðlalæsi og en hvetja jafnframt til bóklestrar og að nemendur 

geti lesið sér til gagns. 

 Allir kennarar skólans leggja sig fram um að búa nemendum þær aðstæður 

að þeir verði læsir á umhverfi sitt og geti lesið sér til gagns í víðtækum skilningi. 

 Læsi snýst um sköpun merkingar sem á sér stað í samskiptum nemenda við 

þá sem þeir umgangast og í því umhverfi sem þeir búa við. Skólinn þarf að 

byggja á þeim grunni og styrkja enn frekar bæði undirstöðurnar og það sem 

byggt er ofan á með því að virkja nemendur í lærdómsferlinu. 

 Vera læs á náttúru, umhverfi, menningu og aðstæður. 

 Vera læs á mannleg samskipti/samfélagið og með því að vera læs á sjálfan 

sig þá læra nemendur smátt og smátt að þekkja muninn á eigin hugmyndum 

og annarra og virða þær. 

 Leggja áherslu á gott samstarf við heimilin í tengslum við læsi og auka skilning 

þeirra á mikilvægi að virkja nemendur í lærdómsferlinu.  

 Styðja við nemendur sem kljást við sértæka lesörðugleika.  

SJÁLFBÆRNI: 

 

Það er unnið með sjálfbærni í árganginum út frá stefnu skólans þar sem 

áherslur grunnþáttarins eru útfærðar í eftirfarandi markmið: 

 Skapa samábyrgt samfélag innan skólans þar sem allir eru virkjaðir og skoðað 

saman hvort allir hafi möguleika á þátttöku í því sem við erum að gera. 

 Gera nemendur meðvitaða um þeirra þátt í daglegri umgengni innan skólans; 

flokka rusl og stefna að því að hafa sem minnst af því, nota fjölnota umbúðir 

fyrir mat og drykki, hvetja til orkusparnaðar (slökkva ljós, fygjast með hita á 

ofnum eftir veðurfari, notkun á vatni, sápu og papír, skoða hvernig við 

ferðumst til og frá skóla). 

 Nemendur læri hvernig hlutir verða til og hvaðan þeir koma og hvert þeir fara. 

 Skapa samfélag þar sem skólinn, heimilin, mötuneytið,  foreldrafélagið, 

félagsmiðstöðin, leikskólinn vinna saman og eru upplýstir um stefnu skólans. 

 Nemendur öðlist skilning á sampili umhverfis, félagslegra þátta og 

efnahagsþróunar; það skiptir máli að við nýtum auðlindir okkar skynsamlega 

og að nemendur átti sig á hringrásum og lögmálum náttúrunnar. 

 Stofnað verði umhverfisráð og nemendur virkjaðir þannig enn frekar. 

SKÖPUN: 

 

Það er unnið með sköpun í árganginum út frá stefnu skólans þar sem áherslur 

grunnþáttarins eru útfærðar í eftirfarandi markmið: 

 Leyfa öllum að njóta sín og leggja áherslu á það í vinnu með nemendum að 

ferlið skiptir jafn miklu máli og afraksturinn. 

 Fá tækifæri til að uppgötva og tengja við fyrri þekkingu ásamt því að átta sig 

á því að sköpun byggir líka á gagnrýninni hugsun sem opnar nýjar leiðir til að 

nálgast viðfangsefnið. 

 Fá tækifæri til að ígrunda skoðanir og öðlast eigin sýn á heiminn. 

 Ýta undir skapandi hugsun í öllum námsgreinum og virkja hugann til að leita 

fljölbreyttra leiða til lausna. 

 Leitast við að vera opinn fyrir hugmyndum nemenda svo þeir verði óhræddir 

við að segja frá, prófa sig áfram, að vera forvitnir og ígrunda.  

 Nálgast námsefnið í gegnum leik og tjáningu bæði leikræna, sjónræna og 

myndræna. 

 Örva ímyndunaraflið og vera tilbúin að nota bæði efnivið og umhverfi á sem 

fjölbreyttastan hátt til að ýta undir sköpunargleði nemenda. 
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 Bjóða upp á fjölbreytt og krefjandi verkefni sem miða við reynslu og þroska 

nemenda. 
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II.3. Kennsluaðstæður, kennsluáætlanir og 

kennslugögn í 7. bekk 
Hver skóli útfærir í samræmi við eigin stefnu og áherslur og eyðir þessum texta. 

 

i. Kennsluaðstæður 

Skýra frá hvernig skóli/kennari leggur upp kennsluaðstæður fyrir námið í árganginum og eyðir þessum texta. 

 

ii. Kennsluáætlanir 

Skýra frá hvernig skóli/kennari leggur fram áætlanir um viðfangsefni í kennslu eftir tímabilum, heimanám og 

mat á námi og kennslu í árganginum og eyðir þessum texta. 

 

iii. Náms- og kennslugögn 

Skýra frá hvað skóli/kennari leggur til kennslunnar í árganginum og eyðir þessum texta. 

 

Námsbækur og 

almenn kennslugögn 

skóla: 

 

 Allar nauðsynlegar náms- og kennslubækur (sjá viðkomandi námsgreinar). 

 Aðgangur að tölvum og hugbúnaði í skóla eftir þörfum. 

  

Ritföng nemenda og 

persónuleg hjálpar-

gögn sem nemendur 

þurfa að hafa/eiga á 

hverjum tíma: 

 Skólataska 

 Pennaveski 

 Strokleður 

 lokaðan yddara 

 Blýantar 

 1 stk. bláan eða svartan penna með tússoddi 

 Reglustiku 

 Gráðubogi ½ hringur 

 Vasareiknir 

 Trélitir 

 2 límstifti 

 Skæri 

 3 stílabækur A4 (ekki gormabækur)  

 4 stílabækur A5 (ekki gormabækur)  

 3 reikningsbækur A4 (ekki gormabækur)  

 1 reikningsbók A5 (ekki gormabók)  

 8 plastmöppur, A4  

 5 plastvasar A4  

 1 plastmappa með teygju A4 (fyrir heimanám)  

 2 tímaritabox til að geyma bækur (úr hörðu plasti, tré eða járni)  

 Námsmappa A4 (má nota sömu frá því í fyrra)  

 Spilastokkur 

 

II.4. Foreldrasamstarf og upplýsingagjöf. 
 

Gott samstarf við heimilin er lykillinn að farsælu námi og velferð barnanna í skólanum og er sú 
samvinna mikilvægur hluti af starfi kennara. Á haustin eru haldnir fundir sem skipulagðir eru af 
umsjónarkennurum og faggreinakennurum í samstarfi við stjórnendur skólans. Tilgangur þessara funda 
er að stilla saman strengi, fara yfir markmið með skólagöngunni og ýmis hagnýt mál sem mikilvægt er 
að ræða. Á þessum haustfundum er líka markviss fræðsla í ákveðnum árgöngum sem skipulögð er í 
samvinnu við foreldrafélag skólans. Tvisvar á ári boða umsjónarkennarar foreldra í einstaklingsviðtöl 
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ásamt börnum þeirra þar sem farið er yfir námsframgöngu, líðan og samskipti. Á þessum dögum eru 
faggreinakennarar jafnframt til viðtals.  Mikilvægt er í þessari samvinnu að skólinn veiti upplýsingar um 
gengi og líðan nemenda en jafnframt að foreldrar geri slíkt hið sama.  Kennarar eru með viðtalstíma í 
töflu, setja inn upplýsingar inn á Mentor og tölvupóstsamskipti eru jafnframt mikið notuð. Kennarar 
vinna heimavinnuáætlanir og sendir eru póstar um það sem verið er að gera í skólanum. Jafnframt eru 
upplýsingar settar inn á heimsíðuna um skólastarfið. 
 
Í sumum tilvikum eru teymi um ákveðna nemendur til að styðja enn frekar við þá. Innan skólans starfar 
skólaráð undir stjórn skólastjóra sem og foreldrafélag. Hlutverk þess er að styðja við skólastarfið, efla 
tengsl heimila og skóla og stuðla þannig enn frekar að velferð nemenda. 
Nánar um foreldrasamstarf og upplýsingagjöf er að finna í A hluta skólanámskrár – starfsáætlun. 

II.5. Námsmat og vitnisburðarkerfi 
 

Námsmat í bekknum greinist í þrennt, leiðsagnarmat, stöðumat og lokamat (út frá hæfniviðmiðum). 

Framkvæmdin í árganginum er með þessum hætti: 

 

a. Leiðsagnarmat. 

Leiðbeinandi námsmat, leiðsagnarmat, fer fram reglulega yfir allt skólaárið í öllum námsgreinum. Í 

því felst að kennarar nota ýmsar leiðir til að styðja við og leiðbeina nemendur að ná árangri. Í þessum 

árgangi er lögð áhersla á eftirfarandi aðferðir við leiðsögnina: 

 meginaðferð 1 

 meginaðferð 2 o.s.frv. 

 

b. Stöðumat. 

Stöðumat fer fram x sinnum á skólaárinu með viðtali nemanda og foreldra með umsjónarkennara. 

Tilgangur stöðumatsins er að veita mat á stöðu nemenda til þeirra sjálfra og aðstandenda þeirra, til 

að hjálpa þeim til að ná frekari árangri í náminu.  

 

b. Lokamat: 

Lokamat fer fram í lok skólaárs þar sem nemandi fær mat á náminu sínu yfir skólaárið. Meginmarkmið 

þess að veita nemanda yfirsýn yfir stöðu sína eftir nám vetrarins og gefa honum einkunn fyrir 

frammistöðu sína. 
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I1. Námssvið og námsgreinar 
Í þessum hluta námskrárinnar er kynnt áætlun um það nám og kennslu sem stefnt er að fari fram á 

skólaárinu í bekknum/árganginum. Aðalnámskrá grunnskóla skiptir viðfangsefnum skólastarfsins í átta 

skilgreind námssvið og eitt opið (val) en hverju námssviði heyra mismargar námsgreinar. Fyrir hvert 

námssvið eru gefin út hæfniviðmið, námshæfni, fyrir 4., 7. og 10. í aðalnámskrá en skólar útfæra fyrir 

aðra árganga. Sömuleiðis er lýst áherslum í hverri námsgrein árgangs og flokkað eins og tilheyrir hverju 

námssviði. Megintilgangur þess er að skýra þær væntingar og áherslur sem eru í náminu svo stefnt sé 

að sameiginlegu markmiði í skólastarfinu sem öllum sé ljós. 

 

Í einhverjum tilvikum fá sumir nemendur sérstakt námsefni sem hæfa þeim betur en námsefni bekkjar 

og fá því sína eigin námsskrá (að hluta a.m.k.) sem er nefnd einstaklingsnámskrá. Hún er utan þessa 

plaggs og unnin í hverju tilviki í samráði við aðstandendur viðkomandi nemenda eftir því sem við á. 

 

1. Matsaðferðir og matsverkfæri fyrir lykilþætti eftir stigum 
 

Lykilþættir Matsverkefni Matsaðferðir Matsverkfæri 

Tjáning og 

miðlun 

 Leikrit.  

 Kynningar. 

 Bekkjarsamræður 

 Kynningamat. 

 Bekkjarumræðumat. 

 Gátlistar með atriðalistum um 

gæði tjáningar og miðlunar 

Skapandi og 

gagnrýnin 

hugsun 

 Umræður 

 Skrifleg verkefni. 

 Framlag í 

persónulegum 

verkefnum. 

 Þátttaka í umræðum. 

 Mat á verkefnum 

Sjálfstæði og 

samvinna 

 Hópavinna 

 Sjálfstæð verkefni 

 Frímínútnaþátttaka 

 Þátttaka í hópastarfi. 

 Lausn persónulegra 

krefjandi verkefna. 

 Mat á hóp- og einstaklings-

verkefnum. 

Notkun og 

beiting 

upplýsinga 

      

Ábyrgð á 

eigin nám 

 Heimanám. 

 Virkni í tímum. 

 Verkefnaskil. 

  

   Virknimat í tímum 

 Mætingaskráningar. 

 Heimanámsskráningar 

 

 

 

 

Lykil-

þáttur 

2a. Hæfniviðmið eftir 

lykilþáttum 

2b. Matslýsingar fyrir A-D kvarða 

Við lok skólaárs getur 

nemandi: 
A B C D 

TJÁNING 

OG 

MIÐLUN 

• tjáð hugsanir sínar og 

tilfinningar á skipulegan 

hátt með ýmsum miðlum  

• hlustað eftir rökum og 

upplýsingum í 

samræðum og byggt upp 

röksemdafærslu í máli 

sínu og tekið tillit til 

ólíkra sjónarmiða 

Tjáð vel hugsanir 

sínar og tilfinningar 

og af öryggi tekið 

þátt í samræðu með 

skýran rökstuðning 

og jafnframt tekið 

tillit til skoðana 

annarra. Gert grein 

fyrir og miðlað 

mjög vel eigin 

Tjáð hugsanir sínar 

og tilfinningar og 

tekið þátt í samræðu 

með skýran rök-

stuðning og 

jafnframt tekið tillit 

til skoðana annarra. 

Gert grein fyrir og 

miðlað vel eigin 

sjónarmiðum með 

Tjáð að einhverju 

leyti hugsanir sínar 

og tilfinningar og 

stundum tekið þátt 

í samræðu með 

skýran rökstuðning 

og jafnframt tekið 

tillit til skoðana 

annarra. Gert grein 

fyrir og miðlað að 
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• tekið mið af og lagað 

framsetningu sína að 

kröfum eða þörfum 

viðmælenda og notað 

viðeigandi hugtök og 

orðaforða sem tengjast 

umfjöllunarefni hverju 

sinni 

• gert vel grein fyrir og 

miðlað af þekkingu sinni 

og leikni, skoðunum, 

hugsunum og 

tilfinningum á þann hátt 

sem við á hverju sinni  

sjónarmiðum með 

framsetningu sem 

lagar sig vel að 

þörfum viðmælenda 

með viðeigandi 

orðaforða. 

framsetningu sem 

lagar sig að þörfum 

viðmælenda með 

viðeigandi 

orðaforða. 

vissu marki eigin 

sjónarmiðum með 

framsetningu sem 

lagar sig að þörfum 

viðmælenda með 

viðeigandi 

orðaforða. 

SKAP-

ANDI OG 

GAGN-

RÝNIN 

HUGSUN 

• spurt spurninga og sett 

fram áætlun um efnistök 

og úrlausn verkefna  

• skilgreint viðmið um 

árangur 

• lært af mistökum og nýtt 

sér óvæntar niðurstöður 

við lausn verkefna  

• áttað sig á mismunandi 

túlkunum og greint milli 

staðreynda og skoðana 

með rökum 

• vegið og metið hvort 

aðferð við verkefnavinnu 

hafi borið árangur og 

tekið þátt í mótun og 

miðlun viðfangsefna á 

skapandi hátt 

Skilgreint vel 

viðmið um árangur 

á grundvelli 

öruggra 
vinnubragða við 

efnistök og úr-

vinnslu verkefna þar 

sem lært er af mis-

tökum. Gert sér 

mjög vel grein fyrir 

mismunandi 

túlkunum og greint 

vel á milli stað-

reynda og skoðana 

með rökum. Af 

öryggi metið og 

vegið árangur af 

verkefnavinnu og 

tekið þátt í að miðla 

viðfangsefnum á 

skapandi hátt. 

Skilgreint viðmið 

um árangur á 

grundvelli 

vinnubragða við 

efnistök og úr-

vinnslu verkefna þar 

sem lært er af mis-

tökum. Gert sér vel 

grein fyrir mismun-

andi túlkunum og 

greint vel á milli 

staðreynda og 

skoðana með 

rökum. Metið og 

vegið vel árangur af 

verkefnavinnu og 

tekið þátt í að miðla 

viðfangsefnum á 

skapandi hátt. 

Stundum skilgreint 

viðmið um árangur 

á grundvelli 

vinnubragða við 

efnistök og úr-

vinnslu verkefna þar 

sem lært er af mis-

tökum. Gert sér að 

einhverju leyti 
grein fyrir mismun-

andi túlkunum og 

stundum greint á 

milli staðreynda og 

skoðana með 

rökum. Metið og 

vegið árangur af 

verkefnavinnu að 

einhverju leyti og 

að vissu marki 
tekið þátt í að miðla 

viðfangsefnum á 

skapandi hátt. 

 

SJÁLF-

STÆÐI 

OG SAM-

VINNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• gert sér grein fyrir til 

hvers er ætlast í námi og 

skólastarfi og hagað 

námi sínu og störfum í 

samræmi við það 

• gert sér grein fyrir 

styrkleikum sínum með 

það að markmiði af efla 

og byggja upp 

sjálfsmynd sína 

• unnið með öðrum og 

lagt sitt af mörkum í 

samstarfi sem tengist 

námi og félagsstarfi 

innan skóla 

• gert sér grein fyrir eigin 

hlutverki sínu í samstarfi 

og tekið þátt í að útfæra 

leiðir að sameiginlegum 

markmiðum 

• hafi á virkan hátt áhrif á 

skólasamfélag sitt með 

þátttöku í leik og starfi 

• tekið leiðsögn og 

uppbyggilegri gagnrýni 

á jákvæðan hátt 

Gert sér af öryggi 

grein fyrir hvers 

ætlast er til í námi 

og nýtt sér vel 

styrkleika sína til að 

efla sig í náminu. 

Unnið mjög vel í 

samstarfi og vel að 

því marki að ná 

sameiginlegum 

markmiðum með 

virkri þátttöku. 

Tekið mjög vel 

leiðsögn og upp-

byggilegri gagnrýni 

á jákvæðan hátt. 

Gert sé vel grein 

fyrir eigin hlutverki 

í samstarfi og unnið 

mjög vel að útfæra 

leiðir til að ná 

sameiginlegum 

markmiðum. 

Gert sér grein fyrir 

hvers ætlast er til í 

námi og nýtt sér vel 

styrkleika sína til að 

efla sig í náminu. 

Unnið vel í 

samstarfi og því að 

ná sameiginlegum 

markmiðum með 

virkri þátttöku. 

Tekið vel leiðsögn 

og uppbyggilegri 

gagnrýni á 

jákvæðan hátt. Gert 

sé grein fyrir eigin 

hlutverki í samstarfi 

og unnið vel að 

útfæra leiðir til að 

ná sameiginlegum 

markmiðum. 

Gert sér að 

einhverju leyti 
grein fyrir hvers 

ætlast er til í námi 

og nýtt sér að 

nokkru styrkleika 

sína til að efla sig í 

náminu. Stundum 

unnið vel í samstarfi 

og því að ná 

sameiginlegum 

markmiðum. Tekið 

að vissu marki 
leiðsögn og 

uppbyggilegri 

gagnrýni á 

jákvæðan hátt. Gert 

sé að einhverju 

leyti grein fyrir 

eigin hlutverki í 

samstarfi og unnið 

að því að útfæra 

leiðir til að ná 

sameiginlegum 

markmiðum að 

einhverju leyti. 
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NÝTING 

MIÐLA 

OG 

UPPLÝS-

INGA 

• notað margvíslegar 

upplýsingaveitur og 

hjálpartæki við öflun 

gagna og til stuðnings 

við nám  

• notað ýmsa miðla við 

nýsköpun, þróun og 

framsetningu upplýsinga 

og hugmynda 

• sýnt ábyrgð í meðferð og 

dreifingu upplýsinga 

hvort sem er til 

persónulegra nota eða 

verkefnavinnu og nýtt 

rafrænar leiðir og 

samskiptamiðla af 

ábyrgð 

Nýtt sér mjög vel 

margvíslegar 

upplýsingaveitur og 

hjálpartæki við nám 

og ýmsa miðla við 

þróun og 

framsetningu 

upplýsinga og hug-

mynda. Sýnt mikla 

ábyrgð í meðferð og 

dreifingu 

upplýsinga og nýtt 

vel samskiptamiðla. 

Nýtt sér vel marg-

víslegar upplýsinga-

veitur og 

hjálpartæki við nám 

og ýmsa miðla við 

þróun og 

framsetningu 

upplýsinga og hug-

mynda. Sýnt ábyrgð 

í meðferð og 

dreifingu 

upplýsinga og nýtt 

samskiptamiðla. 

Nýtt sér að 

einhverju leyti 
margvíslegar 

upplýsingaveitur og 

hjálpartæki við nám 

og ýmsa miðla við 

þróun og 

framsetningu 

upplýsinga og hug-

mynda. Sýnt 

nokkra ábyrgð í 

meðferð og 

dreifingu 

upplýsinga og nýtt 

nokkuð vel 
samskiptamiðla. 

 

ÁBYRGÐ 

OG MAT 

Á EIGIN 

NÁMI 

Við lok skólaárs getur 

nemandi: 

• gert sér grein fyrir 

styrkleikum sínum og 

hvernig hann getur nýtt 

sér það í námi  

• sett sér markmið í námi 

og unnið eftir þeim 

• skipulagt eigið nám með 

hliðsjón af 

hæfniviðmiðum 

aðalnámskrár 

Gert sér grein fyrir 

styrkleikum sínum 

og nýtt þá vel í 

námi, sett sér af 

öryggi markmið í 

námi og unnið eftir 

þeim. Skipulagt 

eigið nám mjög vel 

með hliðsjón af 

hæfniviðmiðum. 

Gert sér grein fyrir 

styrkleikum sínum 

og nýtt þá í námi, 

sett sér markmið í 

námi og unnið eftir 

þeim. Skipulagt 

eigið nám vel með 

hliðsjón af 

hæfniviðmiðum. 

Gert sér grein fyrir 

styrkleikum sínum 

að einhverju leyti og 

nýtt þá í námi, sett 

sér að einhverju 

leyti markmið í 

námi og unnið eftir 

þeim. Stundum 

skipulagt eigið nám 

með hliðsjón af 

hæfniviðmiðum. 
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1. Íslenska 
Námshæfni – viðmið um hæfni í íslensku 

 

Eftirfarandi viðmið eru lögð til grundvallar mati á námshæfni nemanda í lok árgangs (lokamat): 

Efnisþættir: Viðmið um námshæfni í íslensku Þ L V 

Talað mál, 

hlustun og 
áhorf: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Tjáð sig skýrt og áheyrilega og gert sér grein fyrir gildi góðrar 

framsagnar.  

 Tjáð eigin skoðanir og tilfinningar og haldið athygli áheyrenda, 

m.a. með aðstoð leikrænna tjáningar. 

 Tekið þátt í samræðum og rökstutt samkvæmt reglum. 

 Hlustað af athygli og skilið það sem sagt er og greint frá 

aðalatriðum. 

 Nýtt sér myndefni og rafrænt efni á gagnrýninn hátt. 

 Átt góð samskipti, hlustað, gætt tungu sinnar og sýnt 

viðeigandi kurteisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

Lestur og 

bókmenntir: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 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 texta. 

 Lesið sér til ánægju og fróðleiks og gert öðrum grein fyrir 

þeim áhrifum sem texti hefur á hann. 

 Lesið gamalar og nýjar bókmenntir, þar á meðal þjóðsögur, 

ljóð og bókmenntir ætlaðar börnum. 

 Greint nokkur frásagnarform bókmennta og beitt fáeinum 

bókmenntalegum hugtökum til að efla skilning, svo sem tíma, 

sjónarhorni, sögusviði og boðskap. 

 Beitt nokkrum hugtökum til að fjalla um form og innihald 

ljóða, svo sem rím, ljóðstafi, hrynjandi, líkingar og boðakap. 

 Afla upplýsinga úr bókum og fjölbreyttu rafrænu efni, unnin úr 

þeim og nýtt við lausn verkefna, lagt nokkurt mat á gildi og 

trúverðleika upplýsinga 

 Lesið úr einföldum tölulegum og myndrænum upplýsingum og 

túlkað þær. 

 Valið sér fjölbreytt lesefni við hæfi til gagns og ánægju. 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

Ritun: Við lok árgangs geti nemandi: 

 Skrifað læsilega og af öryggi með persónulegri rithönd, beitt 

algengum aðgerðum í ritvinnslu, gengið frá texta og notað 

orðabækur.  

 Valið textategund, skipulagt og orðað texta, svo sem sögur, 

frásagnir, lýsingar og fyrirmæli á þann hátt sem hæfir tilefni. 

 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 og leyfa öðrum að lesa. 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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 Beitt helstu atriðum stafsetningar og greinamerkjasetningar 

og hefur náð valdi á þeim. 

 Lesið texta og skoðað hann með það í huga að kanna hvernig 

höfundur skrifar og nýtt það sem við eigin ritun. 

 Skrifað texta á tölvu og beitt nokkrum aðgerðum í ritvinnslu, 

vísað til heimilda. 

 Skrifað texta með ákveðinn lesanda í huga á blað eða í tölvu. 

 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

Málfræði: 

 

. 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Geri sér nokkra grein fyrir eigin máli og hefur skilning á gildi 

þess að bæta það. 

 Nota allríkulegan orðaforða í ræðu og riti og nýtt sé 

málfræðikunnáttu sína við orðmyndun, tal og ritun. 

 Nýtt sér kunnáttu og færni til að fletta upp orðum í 

orðabókum og öðrum gagnabrunnum um mál. 

 Átta sig á hvernig orðforðinn skiptist í sagnorð, fallorð og 

óbeygjanleg orð og greint hlutverk og helstu einkenni þeirra. 

 Nota orðtök og málshætti í töluðu máli og rituðu og greint 

notagildi þeirra í texta. 

 Beitt þekkingu sinni á málfræði til að búa til setningar, 

málsgreinar og efnisgreinar og gert sér grein fyrir 

fjölbreytileika málsins. 

 Beitt þekkingu sinni á málfræðilegum hugtökum í umræðu um 

mál, ekki síst eigið mál talað og ritað. 

 Nýtt orðaforð sinn til að skapa ný orð og orðasambönd og 

notað þau í texta. 

 Geri sér grein fyrir notagildi íslenskrar málfæði, ritunar og 

stafsetningu 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

1.1. Talað mál, hlustun og áhorf 

Lýsing á námi og kennslu námsgreinarinnar 

Námsgrein er útfærð hér í samræmi við áherslur innan skóla og kynnt nánar síðar í kennsluáætlunum. 

Tímafjöldi: 1 tímar (40 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár). 

 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

 Framsögn  

 Leikræn tjáning 

 Hlustun 

 

ii. Námsgögn og kennsluefni 

Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

 Bækur af skólabókasafni 

 Ljóðspor 

 Efni í tengslum við stóru upplestrarkeppnina 

 Myndbönd 

 

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 
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Í meginatriðum fer námið og kennslan í skóla og heima (utan skóla) fram á eftirfarandi hátt:  

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

 Tjáð eigin skoðanir og tilfinningar og haldið athygli áheyrenda meðal annars með aðstoð 

leikrænnar tjáningar. 

 Tekið þátt í samræðum og rökræðum samkvæmt reglum 

 Hlustað af athygli og skilið það sem sagt er 

 

Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við nemendur að læra út frá eigin forsendum 

og að námið komi þeim að sem mestu gagni: 

 Nemendur fá tækifæri til að koma fram  

 Nemendur geti nýtt sér myndefni og rafrænt efni 

 Nemendur geti átt góð samskipti, hlustað, gætt tungu sinnar og sýnt viðeigandi kurteisi. 

 

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

Aðferðir og vinnubrögð sem liggja til grundvallar námsmatinu í námsgreininni eru eftirfarandi 

varðandi: 

Námshæfni: 

 Framsagnarpróf 

 

1.2. Lestur og bókmenntir 

Lýsing á námi og kennslu námsgreinarinnar 

Námsgrein er útfærð hér í samræmi við áherslur innan skóla og kynnt nánar síðar í kennsluáætlunum. 

Tímafjöldi: 2 tímar (40 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár). 

 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

 Mismunandi lausamálstextar, smásögur, þjóðsögur, goðasögur og ævintýri. 

 Taki þátt í leikrænni tjáningu á bókmenntatexta 

 Þekki hugtakið rím, stuðlar, persónugerving og líking. 

 

ii. Námsgögn og kennsluefni 

Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

 Vestur í bláinn (samlestrarbók) 

 Grænkápa 

 Bækur af skólabókasafninu 

 Gegnum holt og hæðir 

 Ljóðspor 

 Flökkuskinna  

 PALS 
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iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

Í meginatriðum fer námið og kennslan í skóla og heima (utan skóla) fram á eftirfarandi hátt:  

 Lesið fyrir nemendur og nemendur lesa upphátt fyrir bekkinn. 

 Kennari útskýrir textann og innihald sögunnar 

 Nemendur vinna verkefni í tengslum við lesefnið. 

 Nemendur læra ákveða þætti bragfræðinnar s.s. rím og ljóðstafi 

 Nemendur lesi sér til yndis og þjálfunar heima og í skóla. 

 

Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við nemendur að læra út frá eigin forsendum 

og að námið komi þeim að sem mestu gagni: 

 Nemendur hlusta á upplestur kennara eða nemendur og þjálfast þar með einnig í virkri 

hlustun. 

 Nemendur vinna nánar með efni textans með því að svara spurningum og þurfa þar með að 

kafa nánar í efnið. 

 Nemendur vinna verkefni úr ljóðahefti og greina þá þætti sem unnið er með í leið 4 hér að 

ofan 

 

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

Aðferðir og vinnubrögð sem liggja til grundvallar námsmatinu í námsgreininni eru eftirfarandi 

varðandi: 

Námshæfni: 

 Umsögn um bókmenntir 

 Ljóðakannanir yfir veturinn 

 Mat á unnum verkefnum 

 

1.3. Ritun 

Lýsing á námi og kennslu námsgreinarinnar 

Námsgrein er útfærð hér í samræmi við áherslur innan skóla og kynnt nánar síðar í kennsluáætlunum. 

Tímafjöldi: 2 tímar (40 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár). 

 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

 Þjálfa skriftarhraða 

 Auka færni í stafsetningu 

 Rita texta 

 Orð af orði, nemendur vinna verkefni þar sem þeir vinna með orð og orðhluta á fjölbreyttan 

hátt. 

 

ii. Námsgögn og kennsluefni 

Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

 Stafsetning – brúna bókin 

 Efni af Miðbjörgu 

 Mál er miðill grunnbók og verkefnabók 

 LJóðspor 
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iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

Í meginatriðum fer námið og kennslan í skóla og heima (utan skóla) fram á eftirfarandi hátt:  

 leið 1 

 leið 2 o.s.frv. 

 

Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við nemendur að læra út frá eigin forsendum 

og að námið komi þeim að sem mestu gagni: 

 aðferð 1 

 aðferð 2 o.s.frv. 

 

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

Aðferðir og vinnubrögð sem liggja til grundvallar námsmatinu í námsgreininni eru eftirfarandi 

varðandi: 

Námshæfni: 

 Símat í stafsetningu 

 fimm stafsetningakannanir 20% , upplestur og innfyllingarkannanir 

 1 x skólaritun 15%, 1 x heimaritun 15% , Heimildaritgerð um 1 Evrópuland 40%, 

Reykjaritgerð 30% 

 

1.4. Málfræði 

Lýsing á námi og kennslu námsgreinarinnar 

Námsgrein er útfærð hér í samræmi við áherslur innan skóla og kynnt nánar síðar í kennsluáætlunum. 

Tímafjöldi: 2 tímar (40 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár). 

 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

 Nafnorð, lýsingarorð, sagnorð, fornöfn  

 Fall fallorða, tala og kyn og kynnist sambeygingu 

 Fallbeyging og stigbreyting 

 Þekkja nafnhátt sagna, nútíð og þátíð sagnorða. 

 Þekki frumlag og umsögn 

 Geti fundið stofn orða og nýtt sér við ritun. 

 Þekki mun á orðtökum og málsháttum 

 

ii. Námsgögn og kennsluefni 

Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

 Málrækt 3 

 Skrudda I 

 Skrudda II 

 Ljósrit 

 Krossgátubók 
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iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

Í meginatriðum fer námið og kennslan í skóla og heima (utan skóla) fram á eftirfarandi hátt:  

 Innlögn, hóp innlögn 

 Skrifleg og munnleg verkefni og einstaklingsvinna. 

 

Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við nemendur að læra út frá eigin forsendum 

og að námið komi þeim að sem mestu gagni: 

 Nemendur vinna eftir fyrirmælum kennara 

 Nemendur vinna sjálfstætt á sínum hraða 

 Nemendru nota fjölbreyttar aðferðir til að nálgast viðfangsefnið eins og t.d. Orð af orði 

 

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

Aðferðir og vinnubrögð sem liggja til grundvallar námsmatinu í námsgreininni eru eftirfarandi 

varðandi: 

Námshæfni: 

 Símat 

 Sjálfsmat 

  Þrjár málfræðikannanir 33% hver 

 

 

 

 

 

 

 

  



SETBERGSSKÓLI SKÓLANÁMSKRÁ 2016 – 2017 

 

7. BEKKUR  Bls. 34 

 

 

2. Erlend tungumál 
Viðmið um námshæfni í erlendum tungumálum 

 

Enska og Danska 

Eftirfarandi viðmið eru lögð til grundvallar mati á námshæfni nemanda í lok árgangs (lokamat): 

 

Efnisþættir: Viðmið um námshæfni í erlendum tungumálum Þ L V 

Hlustun: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Skilið einfalt mál er varðar hann sjálfan og hans nánasta 

umhverfi þegar talað er skýrt 

 Skilið það mál sem notað er í kennslustofunni og brugðist 

við með orðum eða athöfnum 

 Fylgt meginþræði í einföldum frásögnum um kunnuglegt 

efni með stuðningi, t.d. af myndum, hlutum eða líkamsmáli 

og notað sér upplýsingarnar í eigin verkefni 

 Fylgst með einföldu efni í myndmiðlum og úr heimi 

dægurmenningar sem er kunnuglegt úr heimi barna og 

unglinga og greint frá því helsta.  

   

Lesskilningur: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Lesið og skilið stutta texta með grunnorðaforða daglegs 

lífs um efni sem tengist þekktum aðstæðum og 

áhugamálum,  

 Skilið megininntak í stuttum einföldum frásögnum 

dagblaða, tímarita og netmiðla með stuðningi, t.d. af 

myndum,  

 Fundið afmarkaðar upplýsingar í einföldum texta og nýtt 

sér í verkefnavinnu,  

 Lesið sér til gagns og gamans stuttar, einfaldar bækur og 

fræðsluefni fyrir börn og unglinga og rætt efni þeirra með 

stuðningi kennara eða skólasystkina.  

   

Samskipti: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Haldið uppi einföldum samræðum með stuðningi frá 

viðmælanda með eðlilegum framburði og áherslum á 

lykilorðaforða og kann að beita algengustu 

kurteisisvenjum,  

 Spurt og svarað á einfaldan hátt um það sem stendur 

honum næst,  

 Skipst á upplýsingum og skoðunum við skólasystkini og 

kennara um efni tengt náminu,  

 Tekið þátt í samskiptaleikjum og unnið samtalsæfingar.  

   

Frásögn: Við lok árgangs geti nemandi: 

 Í einföldu máli sagt frá og notað lykilorðaforða sem 

unnið hefur verið með í viðfangsefnum námsins og beitt 

eðlilegum framburði og áherslum  

 Sagt frá eða lýst sjálfum sér, vinum, fjölskyldu, 

áhugamálum og nánasta umhverfi á einfaldan hátt  

 Endursagt og lýst atburðum eða reynslu á einfaldan hátt 

með stuðningi hluta, mynda, tónlistar o.s.frv. 

 Flutt atriði, sagt stutta sögu eða lesið upp eiginn texta 

sem hann hefur haft tækifæri til að æfa 
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Ritun: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Skrifað stuttan samfelldan texta um efni sem tengist 

honum persónulega, tengt saman einfaldar setningar, 

stafsett flest algengustu orðin og notað algengustu 

greinarmerki, eins og punkta og spurningarmerki,  

 Skrifað texta með orðaforða úr efnisflokkum sem fengist 

er við með stuðningi frá mynd, hlut eða gátlista,  

 Lýst í einföldu máli því sem næst honum er, fjölskyldu, 

áhugamálum, vinum og umhverfi,  

 Skrifað einföld skilaboð, smáskilaboð og tölvupóst,  

 Samið stuttan texta frá eigin brjósti með stuðningi mynda, 

hluta, tónlistar o.s.frv.  

   

Menningarlæsi: 

 

 Við lok árgangs geti nemandi: 

 Sýnt fram á að hann kann skil á ýmsum þáttum sem snúa 

að daglegu lífi, s.s. fjölskyldu, skóla, frítíma og hátíðum og 

áttað sig á hvað er líkt eða ólíkt því sem tíðkast í hans 

eigin menningu,  

 Sýnt fram á að hann þekkir nokkuð til ytri umgjarðar 

menningarsvæðisins, s.s. landfræðilegrar legu, staðhátta og 

þekktra staða,  

 Sýnt fram á að hann þekkir til þátta sem einkenna barna- 

og unglingamenningu viðkomandi málsvæðis, s.s. 

söguhetja barnabóka, leikja, söngva og ævintýra,  

 Sýnt fram á að hann áttar sig á að mörg algeng orð í 

erlenda tungumálinu eru lík og skyld öðrum sem hann 

þekkir.  

   

Námshæfni: Við lok árgangs geti nemandi: 

 Sett sér einföld markmið og lagt mat á námsframvindu 

með stuðningi frá kennara ef með þarf,  
 Beitt einföldum námsaðferðum til að auðvelda námið, t.d. 

nýtt sér titil á texta eða myndir sem fylgja til að auðvelda 

skilning á inntaki,  

 Beitt sjálfsmati sem tengist viðfangsefnum námsins með 

stuðningi kennara eftir því sem þörf krefur,  

 Tengt ný viðfangsefni eigin reynslu og þekkingu,  

 Tekið þátt í hóp- og tvenndarvinnu, hlustað á og tekið 

tillit til þess sem aðrir hafa að segja,  

 Nýtt sér hjálpartæki, s.s. einfaldar orðabækur , 

veforðasöfn, leiðréttingarforrit og leitarvélar.  

   

 

2.1. Enska 

Lýsing á námi og kennslu námsgreinarinnar 

Nemendur lesa fjölbreytta texta og vinna ýmis verkefni  sem tengjast þeim. Lögð er áhersla á hlustun 

og að nemendur þjálfist í að tjá sig munnlega og skriflega. Helstu málfræðiatriði kennd. 

 

Tímafjöldi: 3 tímar (40 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár). 

 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 
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 Spádómar 

 Lífsstíll 

 Glæpir og dularfullir atburðir 

 Samskipti 

 Margs konar frægð 

 Ferðalög og menning 

 Grunnur að málfræði 

 

 

ii. Námsgögn og kennsluefni 

Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

 Action lesbók 

 Acion vinnubók A 

 Action vinnubók B 

 Robinson Crusoe 

 Secret garden 

 Ýmis verkefni í málfræðii frá kennara 

 Kvikmyndir sem tengjast námsefni 

 

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

Í meginatriðum fer námið og kennslan í skóla og heima (utan skóla) fram á eftirfarandi hátt:  

 Hópinnlögn 

 Sjálfstæð vinna 

 Hópverkefni 

 Ritunarverkefni 

 

Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við nemendur að læra út frá eigin forsendum 

og að námið komi þeim að sem mestu gagni: 

 Tölvur, gagnvirk efni 

 

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

Aðferðir og vinnubrögð sem liggja til grundvallar námsmatinu í námsgreininni eru eftirfarandi 

varðandi: 

Námshæfni: 

 

 Léttlestrarbók próf 10% 

 léttlestrarbók vinnubók5% 

 léttlestrarbók próf 10% 

 léttlestrarbók vinnub. 5% 

 Kafli 1 Action próf 15% 

 Kafli 2 Action próf 15%  

 Kaflar 3 og 4 Action próf 15% 

 Vorpróf 25% 
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2.2. Danska og önnur Norðurlandamál 

Lýsing á námi og kennslu námsgreinarinnar 

Nemendur lesa fjölbreytta texta og vinna ýmis verkefni  sem tengjast þeim. Lögð er áhersla á hlustun 

og að nemendur þjálfist í að tjá sig munnlega og skriflega. Einföld málfræðihugtök kennd. 

 

Tímafjöldi: 3 tímar (40 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár). 

 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

 Ég sjálf/ur 

 Fjölskyldan 

 Tölur, dagar, árstíðir, litir, klukkan 

 Umhverfið 

  

ii. Námsgögn og kennsluefni 

Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

 Start lesbók og vinnubók.  

 Smart.lesbók og vinnubók 

 Málfræðiverkefni 

 Efni af vef 

 Kvikmyndir  

 

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

Í meginatriðum fer námið og kennslan í skóla og heima (utan skóla) fram á eftirfarandi hátt:  

 Hópinnlögn 

 Sjálfstæð vinna 

 Hópverkefni 

 Ritunarverkefni 

 Hlustun og tjáning 

 

Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við nemendur að læra út frá eigin forsendum 

og að námið komi þeim að sem mestu gagni: 

 Tölvur, gagnvirk verkefni 

 

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

Aðferðir og vinnubrögð sem liggja til grundvallar námsmatinu í námsgreininni eru eftirfarandi 

varðandi: 

Námshæfni: 

 Kaflapróf, símat allan veturinn 

 Ýmis verkefni 

 Frammistaða í tímum 

 Heimavinnuskil 
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3. List- og verkgreinar 
Viðmið um námshæfni í list- og verkgreinum 

Eftirfarandi viðmið eru lögð til grundvallar mati á námshæfni nemanda í lok árgangs (lokamat): 

Efnisþættir: Viðmið um námshæfni í list- og verkgreinum Þ L V 

Sviðslistir: Við lok árgangs geti nemandi: 

 nýtt sér hugmyndir jafningja og lagt fram sínar eigin í 

leikrænu ferli og við undirbúning og sköpun leikþáttar, 

 nýtt sér efni úr ýmsum áttum sem kveikju við frumsköpun 

leikins efnis.  

 skapað leikþætti í félagi við aðra með skýrum persónum, 

söguþræði og framvindu, 

 nýtt sér leikmuni, búninga, einfaldan sviðsbúnað og tækni til 

þess að styrkja sköpun sína, 

   

Sjónlistir: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Geri sér grein fyrir verðmæti og eiginleikum efna sem unnið 

er með hverju sinni. 

 Þekki möguleika línuteiknunar og útfært munstur og fléttur 

 Þekki virkni ljóss og skugga úr umhverfinu 

 Tjáð tilfinningar í eigin myndsköpun 

 Unnið myndverk í anda expressionista og þekkt þá stefnu í 

myndlist  

 Þekki hugtakið fjarvídd og vinni verk sem fela í sér notkun 

sjónhæðarlínu og hvarfpunkta. 

 Fjallað um eigin verk og annarra í virku samtali. 

   

Tónmennt: Við lok árgangs geti nemandi: 

 Notað einfaldar aðferðir greinarinnar og beitt viðeigandi 

aðferðum  

 Unnið í hóp og tekið tillit til annarra                         

 Leikið á ásláttarhljóðfæri púls og hryn   

 Skynjað form og stíl tónlistar með dansi og hlustun 

 Öðlast leikni í notkun slagverkshljóðfæra með hlustun, 

samvinnu og spuna.   

 Hljóðgjafar, hljóðfæri kannaðir og greindir. Ljóð og textar 

hljóðsettir, samin tónlist.  

 Greint og hlustað á tóndæmi eftir íslenska og erlenda 

höfunda, hlustað eftir ákveðnum hljóðfærum, mótívum og 

formi, meira af greinandi tónlist  samið einföld lög með eða 

án texta klappað með fjölbreyttum sönglögum rythma og 

hreyfingu í takt við tónlist. 

   

Heimilisfræði: Við lok árgangs geti nemandi: 

 Unnið sjálfstætt og í samvinnu með öðrum 

 Gert sér grein fyrir mikilvægi hreinlætis við matargerð 

 Gert sér grein fyrir meðferð og geymslu matvæla 

 Farið eftir uppskrift og aðferð 

 Þekkt fæðuflokkana og gildi þeirra 

 Þekkt helstu næringarefni s.s. orkuefni, vítamín og steinefni 

og snefilefni 

 Þekkt úr hvaða fæðutegundum næringarefnin fást 

 Þekkt algengustu korntegundir og kryddjurtir 
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 Gert sér grein fyrir mikilvægi hollrar fæðu, hreyfingu og 

hvíldar  

 Notað helstu mælitæki 

 Notað eldavél og bakarofn og þekkt slysahættu í eldhúsinu 

 skilið betur orðið neytendavitund 

 Tamið sér jákvætt viðhorf gagnvart matarmenningu 

annarra þjóða 

 Gert sér grein fyrir þátttöku sinni til verndar umhverfinu 

Hönnun og 

smíði: 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Valið og notað á réttan hátt helstu verkfæri og mælitæki 

 Gert grein fyrir uppruna og notagildi þess efniviðar sem 

notaður er. 

 Rissað upp og málsett vinnuteikningu 

 Lesið einfalda vinnuteikningu 

 Skilið hönnunarferki frá hugmynd til lokaafurðar 

 Valið samsetningar og yfirborðsmeðferð sem hentar. 

 Notað réttar vinnustellingar 

 Þarfagreint og rætt lausnir. 

 Lýst birtingarformi tækninnar í samfélaginu 

 Gert sér grein fyrir skaðsemi efna 

 Endurnýtt og gert við 

 Notað réttan hlífðarbúnað 

   

Textílmennt: Við lok árgangs geti nemandi: 

 Beitt grunnaðferðum og áhöldum greinarinnar. 

 Geta unnið úr fjölbreyttum textílefnum. 

 Unnið með  einföld snið og uppskriftir. 

 Kunna á saumavél og unnið sjálfstætt á hana. 

 

   

 

3.1. Sviðslistir – leiklist og framsögn 

Tímafjöldi: x2 tímar (40 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár). 

 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

 Nýta hugmyndir og leggja fram sína eigin leikrænuferli 

 Nýta sér efni úr ýmsum áttum sem kveikju að sköpun 

 Nýta sér leikmuni, búninga og einfaldan sviðsbúnað 

 Geta flutt leiktexta fyrir framan áhorfendur með viðeigandi radd- og líkamsbeitingu 

 Geta flutt margvíslegan texta eftir reglum í framsögn 

 

ii. Námsgögn og kennsluefni 

Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

 Textar úr námsbókum 

 Leikritatextar 

 Búningar  

 Pappír, málning, endurnýtanlegar umbúðir o.fl.  
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 Leikræn tjáning e. Elfar Loga Hannesson,  

 Flökkuskinna,  

 Skræða,  

 Skrudda,  

 Trunt, trunt og tröllin,  

 Leikjabækur 

 Brandarabækur ,  

 Leiklestrarbókin Leikum leikrit 

 Framsagnaræfingar fyrir upplestrarkeppnina 

 Leik og spunaæfingar , ljósrit frá Leikfélagi Hafnarfjarðar 

 Ljósrit frá upplestrarkeppni 

 Hlustun á góðan upplestur 

 Myndband um upplestrarkeppnina 

 Leikjavefurinn 

 Miðbjörg, glærur um framsögn 

 Handrit að jólasveinaleikþætti  

 Jólasveinkur eftir Davíð Þór 

 

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

Í meginatriðum fer námið og kennslan í skóla og heima (utan skóla) fram á eftirfarandi hátt:  

 Æfa flutning á texta fyrir aðra 

 Flytja leikrit , (dans) -og söngatriði fyrir aðra 

 Útbúa sviðsmynd  

 Setja upp leikþátt um jólasveina og jólasveinkur á jólaskemmtun skólans 

 Skemmtun á sal 

 

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

Aðferðir og vinnubrögð sem liggja til grundvallar námsmatinu í námsgreininni eru eftirfarandi 

varðandi: 

Námshæfni: 

 Fylgst er með virkni nemenda og samskiptum. 

 

3.2. Sjónlistir - myndmennt 

Tímafjöldi: 4 tímar (40 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár). 

 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

 Unnið með stafagerð í þrívídd 

 Listamaður kynntur unnið út frá því 

 Unnið með þrívítt form í leir 

 Umhverfi unnið út frá þrívídd 

 Klippimynd 

 Vatnslitamynd unnin út frá suðrænum slóðum 

 

ii. Námsgögn og kennsluefni 



SETBERGSSKÓLI SKÓLANÁMSKRÁ 2016 – 2017 

 

7. BEKKUR  Bls. 42 

 

 

Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

 Blýantur, pappír, penslar, skæri, strokleður, lím, ýmis konar litir og málning, leir og leirlitir 

og ýmisleg fleira 

 

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

Í meginatriðum fer námið og kennslan í skóla og heima (utan skóla) fram á eftirfarandi hátt:  

 Kennt er í lotum og er 5 bekk skipt í 4 hópa og kemur hver hópur 2 x 80 min. Í viku ¼ af 

skólaárinu.   

 

Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við nemendur að læra út frá eigin forsendum 

og að námið komi þeim að sem mestu gagni: 

 Sýnikennsla 

 Einstaklingskennsla 

 

 

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

Aðferðir og vinnubrögð sem liggja til grundvallar námsmatinu í námsgreininni eru eftirfarandi 

varðandi: 

Námshæfni: 

 Kennt er í 4 lotum yfir skólanámsárið. Námsmat gefið í lok lotu. Gefið er fyrir í heilum og 

hálfum tölum og hæst 10. 

 

3.3. Tónmennt 

Tímafjöldi: x tímar (40 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár). 

 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

 Hlustað á margs konar tónverk við hæfi eftir íslenska og erlenda höfunda, verkefni, 

umræður. 

 Tónlistarhugtök og tákn, veikt, sterkt bjart og dimmt, hátt, djúpt, Dúr , moll, crecendo 

diminiendo. 

 Spuni með rödd  og hljóðfæri kannað. Tónsmíð. 

 Kannaðar hreyfingar til hljóðsköpunar og hrynleikja (klappa stappa,  ofl.) 

 

ii. Námsgögn og kennsluefni 

Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

 Það var lagið hugmyndaefni fyrir tónmennt ýmis fróðleikur og verkefni. 

 Tónmenntavefurinn, Háskaleikur – tónlistargetraun, ýmis fróðleikur, hljóðfæri, nótur og 

tákn. 

 

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

Í meginatriðum fer námið og kennslan í skóla og heima (utan skóla) fram á eftirfarandi hátt:  

 Kennt í lotum: Söngur, hreyfing í takt við tónlist, hrynleikir,  myndskreytt og  dansað eftir  

tónlist.. Leikið á rythma og laglínuhljóðfæri. Samhæfing og samvinna i samspili þjálfuð og 

að fara eftir fyrirmælum stjórnanda.  
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iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

Aðferðir og vinnubrögð sem liggja til grundvallar námsmatinu í námsgreininni eru eftirfarandi 

varðandi: 

 

 Frammistaða metin yfir skólaárið einkunn gefin að vori 

 

3.4. Heimilisfræði 

Tímafjöldi:  tími (40 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár). 

 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

 Neysluvenjur 

 Fæðuflokkarnir 

 Næringarefni í fæðunni: Vítamín, orkuefni, steinefni og snefilefni 

 Meðferð og geymsla matvæla 

 Kornvörur, krydd og bragðefni 

 Áhöld og tæki í eldhúsinu 

 Mikilvægi hreinlætis í meðferð matvæla og eldhústækja 

 Uppþvottur og frágangur í eldhúsinu 

 Mælingar og skammstafanir 

 Að vinna eftir bakstursuppskriftum 

 Suða og steiking á kjöti og fiski 

 Siðir og venjur 

 Að strauja þvott 

 Umhverfisvitund 

 Neytendavitund og auglýsingar 

 

ii. Námsgögn og kennsluefni 

Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

 Gott og gagnlegt 3 – vinnubók 

 Uppskriftir 

 Eldavél, ofn, helstu eldhúsáhöld 

 

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

Í meginatriðum fer námið og kennslan í skóla fram á eftirfarandi hátt:  

 Hópinnlögn 

 Einstaklingsvinna, hópa- og paravinna 

 Verkleg verkefni 

 Vinnubók  

 

Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við nemendur að læra út frá eigin forsendum 

og að námið komi þeim að sem mestu gagni: 

 Sýnikennsla 

 Einstaklingskennsla 

 Einstaklingsvinna, hópa- og paravinna 
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iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

Aðferðir og vinnubrögð sem liggja til grundvallar námsmatinu í námsgreininni eru eftirfarandi 

varðandi: 

Námshæfni: 

 Símat er á vinnu nemenda og fá þeir námsmatsblað í lok hverrar lotu.  

 Gefin er einkunn í heilum og hálfum tölum og er 10 hæsta einkunn. 

3.5. Hönnun og smíði 

Lýsing á námi og kennslu námsgreinarinnar 

Námsgrein er útfærð hér í samræmi við áherslur innan skóla og kynnt nánar síðar í kennsluáætlunum. 

Tímafjöldi: x tímar (40 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár). 

 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

 Hilla úr furu handverk/hönnun 

 Verkefni unnið í trérennibekk 

 Kertastjakar úr plexigleri 

 Rafmagnsbátur 

 

ii. Námsgögn og kennsluefni 

Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

 Almenn handverkfæri, hefilbekkur 

 Trérennibekkur, pússband, tifsagir 

 Krossviður, fura, plexigler 

 Lím, naglar, skrúfur, málning ofl.  

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

Í meginatriðum fer námið og kennslan í skóla og heima (utan skóla) fram á eftirfarandi hátt:  

 Kennt er í lotum og er 7 bekk skipt í 4 hópa og kemur hver hópur 2 x 80 min. Í viku ¼ af 

skólaárinu. Kennt er í smíðastofu og er aðallega um að ræða sýnikennslu og 

einstaklingskennslu. 

 

Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við nemendur að læra út frá eigin forsendum 

og að námið komi þeim að sem mestu gagni: 

 aðferð 1 

 aðferð 2 o.s.frv. 

 

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

Aðferðir og vinnubrögð sem liggja til grundvallar námsmatinu í námsgreininni eru eftirfarandi 

varðandi: 

Námshæfni: 

 Símat er á vinnu nemenda og fá þeir námsmatsblað í lok hverrar lotu.  

 Gefin er einkunn í heilum og hálfum tölum og er 10 hæsta einkunn. 
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3.6. Textílmennt 

Lýsing á námi og kennslu námsgreinarinnar 

Námsgrein er útfærð hér í samræmi við áherslur innan skóla og kynnt nánar síðar í kennsluáætlunum. 

 

Tímafjöldi: 1 tími (40 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár). 

 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

 Prjóni eitt verkefni eftir uppskrift. 

 Læri að taka upp munstur og setja á efni. 

 Vinni saumavélaverkefni. 

 Saumi út eftir munstri. 

 

ii. Námsgögn og kennsluefni 

Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

 Mismunandi garntegundir. 

 Mismunandi efnistegundir. 

 Saumavélar. 

 Skæri, nálar, prjónar, lím og ýmsir smáhlutir 

 

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

Í meginatriðum fer námið og kennslan í skóla og heima (utan skóla) fram á eftirfarandi hátt:  

 Sýniskennsla. 

 Einstaklingskennsla. 

 

Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við nemendur að læra út frá eigin forsendum 

og að námið komi þeim að sem mestu gagni: 

 Hver og einn fer á sínum hraða og getu, stuðningur við þá sem það þurfa. 

 

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

Aðferðir og vinnubrögð sem liggja til grundvallar námsmatinu í námsgreininni eru eftirfarandi 

varðandi: 

Námshæfni: 

 Umsagnir sendar heim við lok lotu. 

 Metin vinnusemi í tímum og hegðun. Gefið er í heilum og hálfum tölum, hæst 10. 
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4. Náttúrugreinar 
Námshæfni – viðmið og mat 

Mat á námshæfni felur í sér að meta árangur nemenda í náttúrugreinum í lok námstíma. Þau 

byggjast á (a) viðmiðum og (b) kvarðanum A-D til að meta viðmiðin sem liggja til grundvallar 

námsmati í lok skólaárs. Það er þó hvers skóla að ákveða hvort hann nýtir A-D kvarðann fyrr 

en í 10. bekk eða aðra matskvarða þótt hæfniviðmiðin liggi alltaf til grundvallar námsmati 

hverjar sem aðferðir og matskvarðar eru í einstaka skólum og bekkjum. 

 

a. Viðmið um námshæfni í náttúrugreinum 

Eftirfarandi viðmið eru lögð til grundvallar mati á námshæfni nemanda í lok árgangs (lokamat): 

 

 

Efnisþættir: Viðmið um námshæfni í náttúrugreinum Þ L V 

Geta til 

aðgerða: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Tekið afstöðu til málefna sem varða heimabyggð með því að 

vega og meta ólíka kosti. 

   

Nýsköpun og 

hagnýting 
þekkingar: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Fjallað um þekktar tækninýjungar eða vísindauppgötvanir og 

áhrif þeirra á atvinnuhætti og mannlíf í heimabyggð, umhverfi 

og náttúru. 

   

Gildi og 

hlutverk 

vísinda og 
tækni: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Tengt þekkingu og beitingu vinnubragða í náttúrufræðinámi 

við lausn annarra verkefna. 

  Útskýrt hugsanleg áhrif nýjustu tækni og vísinda á vísindalega 

þekkingu.  

   

Vinnubrögð 

og færni: 

 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Aflað sér upplýsinga um náttúruvísindi úr efni á öðru 

tungumáli en íslensku.  

 Beitt vísindalegum vinnubrögðum við öflun einfaldra 

upplýsinga innan náttúruvísinda og útskýrt ferlið.  

 Kannað áreiðanleika heimilda með því að nota bækur, Netið 

og aðrar upplýsingaveitur. 

   

Ábyrgð á 

umhverfi 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Lýst dæmum af áhrifum af gjörðum mannsins á náttúru og 

manngert umhverfi í heimabyggð og á Íslandi, sagt frá 

hugsanlegri þróun í framtíðinni. 

   

Að búa á 

jörðinni 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Notað gervihnatta- og loftmyndir af yfirborði jarðar, til að lýsa 

heimabyggð, landinu í heild og völdum svæðum heimsins.  

   

Lífsskilyrði 

manna 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Útskýrt lífskilyrði manna og helstu áhættuvalda í umhverfinu. 

   

Náttúra 

Íslands 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Lýst ólíkum vistkerfum á heimaslóð eða við Ísland. 

 Lýst og útskýrt hvernig orka í  íslensku umhverfi getur breytt 

um mynd.  

   

Heilbrigði 

umhverfisins 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Gert grein fyrir notkun manna á auðlindum. 

 Útskýrt þjónustu sem náttúrulegir ferlar veita.  
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 Gert grein fyrir og nefnt dæmi um efnabreytingar og 

hamskipti. 

Samspil 

vísinda, tækni 

og þróunar í 
samfélaginu 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Lýst áhrifum tækni á íslenskar atvinnugreinar.  

   

 

 

4.1. Náttúrufræði 

Lýsing á námi og kennslu námsgreinarinnar 

Námsgrein er útfærð hér í samræmi við áherslur innan skóla og kynnt nánar síðar í kennsluáætlunum. 

Tímafjöldi: x3 tímar (40 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár). 

 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

 Þekkingar er best aflað með athugunum og markvissri umræðu. 

 Nýsköpunarferlið felst í því að greina vanda, skoða ólíkar hliðar hans, setja fram 

 hugmyndir um lausnir og sannreyna þær. 

 Í vísindum togast oft á ólíkir hagsmunir og siðferðismál. 

 Tækninotkun og sjálfvirkni getur bæði aukið og dregið úr lífsgæðum íbúa og 

umhverfis þeirra. 

 Allt í umhverfi okkar er úr frumeindum. 

 Frumeindir geta tengst saman og myndað sameindir. 

 Efni geta ýmist verið frumefni, efnasambönd eða efnablöndur. 

 Við blöndun tveggja efna getur orðið til nýtt efni. 

 Efni eru ýmist föst efni, vökvar eða lofttegundir. 

 Efni hefur magn og massa. 

 Hægt er að mæla magn efnis með því að kanna rúmmál þess í lítrum eða 

rúmmetrum. 

 1 ml efnis er jafn mikið og 1 cm³ efnis. 

 Massi er mælikvarði á efnismagn og er gjarna mældur í grömmum. 

  Massi efnis varðveitist við efnabreytingar. 

 Massi er ekki það sama og þyngd. 

 Hugtökin: Bræðslumark, storknunarmark, suðumark, storkuhamur, vökvahamur, 

lofthamur, gufun, þétting, fast efni, vökvi og lofttegund tengjast öll efni kaflans. 

 Hamur efnis fer eftir bræðslu– og suðumarki þess. 

 Hiti hefur áhrif á leysni og hitaþenslu efna. 

 Hitaþensla efna tengist hreyfingum frumeinda og sameinda í efni. 

 Leysni efna fer meðal annars eftir hitastigi og hefur áhrif á hvort mettun og 

felling verður í efninu. 

 Hiti er mælikvarði á hreyfiorku sameinda í efni. 

 Orkan sem tengist hreyfingu sameindanna kallast varmi. 

 Varmi er háður hitastigi, stærð og magni efnis. 

 Varmi flyst með varmaleiðingu, varmaburði og varmageislun. 

 Föst efni leiða mörg varma vel en vökvar og lofttegundir illa. 

 Einangrun dregur úr flutningi varma. 
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 Orka breytir um mynd og glatast ekki. 

 Innlendar orkulindir eru vatnsafl og jarðvarmi og eru þessar orkulindir 

endurnýjanlegir orkugjafar. 

 Virkjun vatnsafls og jarðvarma hefur áhrif á umhverfið. 

 Íslendingar nota einnig innflutt eldsneyti eins og olíu, bensín og gas sem til er í 

takmörkuðu magni í náttúrunni. 

 Maðurinn er hluti af náttúrunni og lífsafkoma komandi kynslóða byggist á 

umgengni manns við náttúruna. 

 Ef hlutur fær í sig mikið af rafeindum er hann hlaðinn stöðurafmagni. 

 Rafeindir frá rafstöð berast í rafstraumi. 

 Í rafrás er straumgjafi og leiðari. 

 Rafsegull getur myndað rafsegulsvið. 

 Rafmagnstæki eru tengd inn í rafrás. 

 Lögð er áhersla á vistkerfi í fersku vatni, fjallað um eiginleika fersks vatns, mikilvægi þess í 

náttúrunni og útlit og eiginleika lífvera sem lifa í, á eða við ferskt vatn. 

 Einstökum tegundum geitunga er lýst, sagt frá lífsháttum þeirra og gerð búa þessara 

áhugaverðu félagsskordýra. 

 

ii. Námsgögn og kennsluefni 

Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

 Geitungar 

 Auðvitað Heimilið 

 Lífríkið í fersku vatni 

 Kvistir á mms.is 

 Fuglavefurinn á mms.is 

 

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

Í meginatriðum fer námið og kennslan í skóla og heima (utan skóla) fram á eftirfarandi hátt:  

 Hópinnlögn 

 Skrifleg verkefni 

 Verkleg verkefni 

 Hópvinna 

 Einstaklingsvinna 

 

 

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

Aðferðir og vinnubrögð sem liggja til grundvallar námsmatinu í námsgreininni eru eftirfarandi 

varðandi: 

Námshæfni: 

 Auðvitað 3:   Vinnubók 50% og vinna í tímum 50% 

 Lífríki í fersku vatni: Vinnubók metin og virkni í tímum 100% 

 Geitungar: Vinnubók metin og virkni í tímum 100% 

 

Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við nemendur að læra út frá eigin forsendum 

og að námið komi þeim að sem mestu gagni: 

 Stuttar ferðir frá skólanum, gangandi eða með strætó.  
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 Umhverfisskoðun 

 Skýrslugerð 

 Fara eftir fyrirmælum og halda hópinn að og frá vettvangi 
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5. Samfélagsgreinar 
Viðmið um námshæfni í samfélagsgreinum 

Eftirfarandi viðmið eru lögð til grundvallar mati á námshæfni nemanda í lok árgangs (lokamat): 

 

Efnisþættir: Viðmið um námshæfni í samfélagsgreinum Þ L 
Reynsluheimur Við lok árgangs geti nemandi: 

 sýnt fram á skilning á mikilvægum gildum, svo sem kærleika, 

mannhelgi, félagslegu réttlæti, umhyggju fyrir öðrum mönnum 

og öllu lífi 

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

lífsskilyrði 

 gert sér grein fyrir nýtingu og vernd auðlinda og umhverfis, 

hvernig hver einstaklingur getur lagt sitt af mörkum til 

verndar  

 notað kort og gröf til að afla sér upplýsinga 

 rætt á upplýstan hátt um tímabil, atburði og persónur, sem 

vísað er til í þjóðfélagsumræðu  

 lýst margbreytileika helstu trúarbragða og lífsviðhorfa og 

áhrifum þeirra á líf fólks  

 séð gildi slysavarna og viðbragða við slysum í heimahúsum, 

nærsamfélagi og náttúrunni.  

 

  

Hugarheimur Við lok árgangs geti nemandi: 

 lýst sjálfum sér og tekið dæmi um þætti sem hafa áhrif á 

sjálfsmynd hans, svo sem úr nærsamfélagi, umhverfi og 

menningu 

 áttað sig á ólíkum kynhlutverkum á nokkrum sviðum og 

hvernig þau mótast og breytast 

 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 

 gert sér grein fyrir jafngildi sínu og annarra manna og rætt 

þýðingu þess  

 sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn á völdum stöðum 

og tímum 

 sett sér markmið og gert áætlanir við fjölbreytt viðfangsefni. 

  

Félagsheimur Við lok árgangs geti nemandi: 

 tekið þátt í lýðræðislegu samstarfi og samræðu  

 metið og brugðist við ólíkum skoðunum og upplýsingum á 

fordómalausan hátt  

 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 
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 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 

 sýnt samferðafólki sínu tillitssemi og umhyggju 

 

5.1. Heimspeki, siðfræði og trúarbragðafræði 

Lýsing á námi og kennslu námsgreinarinnar 

Námsgrein er útfærð hér í samræmi við áherslur innan skóla og kynnt nánar síðar í kennsluáætlunum. 

Tímafjöldi: 1 tími (40 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár). 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

Nemandi:  

 Kynnist helstu trúarbrögðum heimsins  

 temji sér virðingu fyrir ólíkum lífsviðhorfum og trúarbrögðum  

 kynnist uppruna, sögu og útbreiðslu hindúatrúar og íslam  

 kynnist almennri siðfræði og náungakærleika  

 

ii. Námsgögn og kennsluefni 

Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

 Buddha. 

 Islam-að lúta vilja Guðs.  

 Brauð lífsins- valið efni og verkefni 

 Lestrarbókin „Kristin trú“ að hluta 

 Myndbönd á mms.is 

 

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

 

Í meginatriðum fer námið og kennslan í skóla og heima (utan skóla) fram á eftirfarandi hátt:  

 Lesið saman,  

 Spjallað um efnið   

 Verkefni unnin 

 Gagnvirkur lestur 

 Fræðsluþættir 

Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við nemendur að læra út frá eigin forsendum 

og að námið komi þeim að sem mestu gagni: 

 Tölvunotkun fyrir þá sem þurfa 

 Skila verkefnum á mismunandi hátt.  

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 
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Aðferðir og vinnubrögð sem liggja til grundvallar námsmatinu í námsgreininni eru eftirfarandi 

varðandi: 

 Verkefnabók nemanda 60% 

 Ástundun og virkni í kennslustundum 40% 

a. Lykilhæfni: 

 Tjáning og miðlun 

o tjáð hugsanir sínar og tilfinningar á skipulegan hátt með ýmsum miðlum  

o hlustað eftir rökum og upplýsingum í samræðum og byggt upp röksemdafærslu í máli sínu og 

tekið tillit til ólíkra sjónarmiða   

 

 Skapandi og gagnrýnin hugsun: 

o spurt spurninga og sett fram áætlun um efnistök og úrlausn verkefna  

o lært af mistökum og nýtt sér óvæntar niðurstöður við lausn verkefna  

o áttað sig á mismunandi túlkunum og greint milli staðreynda og skoðana með rökum  

 Sjálfstæði og sköpun  

o gert sér grein fyrir til hvers er ætlast í námi og skólastarfi og hagað námi sínu og störfum í 

samræmi við það  

o gert sér grein fyrir styrkleikum sínum með það að markmiði af efla og byggja upp sjálfsmynd 

sína  

o unnið með öðrum og lagt sitt af mörkum í samstarfi sem tengist námi og félagsstarfi innan 

skóla  

o gert sér grein fyrir eigin hlutverki sínu í samstarfi og tekið þátt í að útfæra leiðir að 

sameiginlegum markmiðum  

o tekið leiðsögn og uppbyggilegri gagnrýni á jákvæðan hátt  

 

 Nýting miðla og upplýsinga 

o notað margvíslegar upplýsingaveitur og hjálpartæki við öflun gagna og til stuðnings við nám  

o notað ýmsa miðla við nýsköpun, þróun og framsetningu upplýsinga og hugmynda   

 

 Ábyrgð og mat á eigin námi 

o gert sér grein fyrir styrkleikum sínum og hvernig hann getur nýtt sér það í námi  

o sett sér markmið í námi og unnið eftir þeim  

o skipulagt eigið nám með hliðsjón af hæfniviðmiðum aðalnámskrár  

 

5.2. Jafnrétti og lífsleikni 

Lýsing á námi og kennslu námsgreinarinnar 

Námsgrein er útfærð hér í samræmi við áherslur innan skóla og kynnt nánar síðar í 

kennsluáætlunum. 

Tímafjöldi: 1 kennslutími á viku 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

Læri að nýta sér fjölbreytilegar aðferðir í samskiptum til að geta:  

 öðlist aukinn skilning á sjálfum sér og þeim gildum sem þeim finnst mikilvæg  

 efli og styrki sjálfsmynd sína  

 læri að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum  
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 þjálfist í að vera læsir á eigin tilfinningar og annarra  

 læri ýmsar gagnlegar aðferði í samskiptum  

 geri sér grein fyrir réttindum sínum og skyldum og í hverju borgaravitund felst  

 geri sér grein fyrir eigin ábyrgð í tengslum við umhverfismál og umhverfisvernd  

 dyggðir, kynnist margvíslegum kostum mannsins í gegnum SMT með leiðarljósum skólans 

Viðsýni, Virðingu og Vináttu.  

ii. Námsgögn og kennsluefni 

Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

 „Ertu“ vinnubók í lífsleikni  

 Stattu með þér  

 Stöndum saman 

 Olweus 

 SMT 

 

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

Í meginatriðum fer námið og kennslan í skóla og heima (utan skóla) fram á eftirfarandi hátt:  

 Einstaklingsvinna 

 Hópavinna 

 Samræður 

 Lausnir fundnar á uppákomum daglegs lífs 

 Bekkjarfundir1x í viku a.m.k. 

 Myndefni af netinu 

 

Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við nemendur að læra út frá eigin forsendum 

og að námið komi þeim að sem mestu gagni: 

 Tölvunotkun fyrir þá sem þurfa. 

 Skila verkefnum á mismunandi hátt 

 

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

Aðferðir og vinnubrögð sem liggja til grundvallar námsmatinu í námsgreininni eru eftirfarandi 

varðandi:  

a. Lykilhæfni: 

 Tjáning og miðlun 

o tjáð hugsanir sínar og tilfinningar á skipulegan hátt með ýmsum miðlum  

o gert vel grein fyrir og miðlað af þekkingu sinni og leikni, skoðunum, hugsunum og 

tilfinningum á þann hátt sem við á hverju sinni  

 

 Skapandi og gagnrýnin hugsun 

o lært af mistökum og nýtt sér óvæntar niðurstöður við lausn verkefna  

o áttað sig á mismunandi túlkunum og greint milli staðreynda og skoðana með rökum  

 

 Sjálfstæði og samvinna 

o gert sér grein fyrir styrkleikum sínum með það að markmiði af efla og byggja upp 

sjálfsmynd sína  

o unnið með öðrum og lagt sitt af mörkum í samstarfi sem tengist námi og félagsstarfi 

innan skóla  

o hafi á virkan hátt áhrif á skólasamfélag sitt með þátttöku í leik og starfi  

o tekið leiðsögn og uppbyggilegri gagnrýni á jákvæðan hátt  

b. Námshæfni: 

 Ertu nemendavinnuhefti 60%  
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 Ástundun og virkni í kennslustundum 40% 

 

5.3. Landafræði, saga og sam-/þjóðfélagsfræði 

Lýsing á námi og kennslu námsgreinarinnar 

Námsgrein er útfærð hér í samræmi við áherslur innan skóla og kynnt nánar síðar í 

kennsluáætlunum. 

Tímafjöldi: 4 tímar (40 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár). 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

 Evrópulöndin að undanskildum Norðurlöndunum. 

 Að nemandi efli kunnáttu sína og skilning á sögulegum arfi Íslendinga og tengsl okkar við 

önnur lönd í Evrópu  

 Að nemandi  átti sig á því að kjör fólks voru mjög ólík fyrr á tímum  

 Að nemandi  átti sig á afleiðingum stríðs og friðar.  

 Kynnist landafræði Evrópu  

 Þjálfist í lestri korta og einfaldri kortagerð.  

 

ii. Námsgögn og kennsluefni 

Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

 Sögueyja 2 kaflar 1-5 

 Evrópa lesbók 

 Evrópa vinnubók 

 

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

Í meginatriðum fer námið og kennslan í skóla og heima (utan skóla) fram á eftirfarandi hátt:  

 Sögueyjan: 

 Nemendur lesa og búa til hugtakakort í stílabók,  

 tímalína búin til með myndum í hópavinnu,  

 vinna vinnubók,  

 

Evrópa 

 Nemendur lesa og búa til spurningar úr efninu í stílabók  

 hugtakakort 

  vinna vinnubók,  

 gera glærusýningu um Evrópu einstaklingsvinna  

 heimildaritgerð 

 

 

Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við nemendur að læra út frá eigin forsendum 

og að námið komi þeim að sem mestu gagni: 

 Tölvunotkun fyrir þá sem þurfa 

 Verkefnum má skila á mismunandi hátt 

 

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

Aðferðir og vinnubrögð sem liggja til grundvallar námsmatinu í námsgreininni eru eftirfarandi 

varðandi: 

a. Lykilhæfni: 
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 Tjáning og miðlun 

o tjáð hugsanir sínar og tilfinningar á skipulegan hátt með ýmsum miðlum  

o hlustað eftir rökum og upplýsingum í samræðum og byggt upp röksemdafærslu í máli sínu og 

tekið tillit til ólíkra sjónarmiða  

o tekið mið af og lagað framsetningu sína að kröfum eða þörfum viðmælenda og notað 

viðeigandi hugtök og orðaforða sem tengjast umfjöllunarefni hverju sinn 

o gert vel grein fyrir og miðlað af þekkingu sinni og leikni, skoðunum, hugsunum og 

tilfinningum á þann hátt sem við á hverju sinni  

 Skapandi og gagnrýnin hugsun 

o spurt spurninga og sett fram áætlun um efnistök og úrlausn verkefna  

o skilgreint viðmið um árangur   

o vegið og metið hvort aðferð við verkefnavinnu hafi borið árangur og tekið þátt í mótun og 

miðlun viðfangsefna á skapandi hátt  

 

 Sjálfstæði og samvinna 

o unnið með öðrum og lagt sitt af mörkum í samstarfi sem tengist námi og félagsstarfi innan 

skóla  

o gert sér grein fyrir eigin hlutverki sínu í samstarfi og tekið þátt í að útfæra leiðir að 

sameiginlegum markmiðum  

o hafi á virkan hátt áhrif á skólasamfélag sitt með þátttöku í leik og starfi  

o tekið leiðsögn og uppbyggilegri gagnrýni á jákvæðan hátt  

 Nýting miðla og upplýsingar 

o notað margvíslegar upplýsingaveitur og hjálpartæki við öflun gagna og til stuðnings við nám  

o notað ýmsa miðla við nýsköpun, þróun og framsetningu upplýsinga og hugmynda  

 

 Ábyrgð á eigin námi 

o gert sér grein fyrir styrkleikum sínum og hvernig hann getur nýtt sér það í námi  

o sett sér markmið í námi og unnið eftir þeim  

o skipulagt eigið nám með hliðsjón af hæfniviðmiðum aðalnámskrár  

 

b. Námshæfni: 

Sögueyjan 2  

 Kannanir (glósu-samvinnupróf, próf með bók) 40%,  

 Vinnubók  30%,   

 Hópavinna 30%  

 

Evrópa  

 Vinnubók 20%,  

 3 Kannanir, 40%,  

 Power point 20%  

 Heimildaritgerð 20% 
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6. Skólaíþróttir 
Námshæfni – viðmið og mat 
Mat á námshæfni felur í sér að meta árangur nemenda í skólaíþróttum í lok námstíma. Þau byggjast á (a) viðmiðum 

og (b) kvarðanum A-D til að meta viðmiðin sem liggja til grundvallar námsmati í lok skólaárs. Það er þó hvers 

skóla að ákveða hvort hann nýtir A-D kvarðann fyrr en í 10. bekk eða aðra matskvarða þótt hæfniviðmiðin liggi 

alltaf til grundvallar námsmati hverjar sem aðferðir og matskvarðar eru í einstaka skólum og bekkjum/árgöngum. 

 

a. Viðmið um námshæfni í skólaíþróttum 

Eftirfarandi viðmið eru lögð til grundvallar mati á námshæfni nemanda í lok árgangs (lokamat): 

Efnisþáttur Hæfniþættir Viðmið um námshæfni í skólaíþróttum fyrir 7. bekk 

Við lok árgangs geti nemandi 

 Þekking  Geti nýtt sér æfingar sem efla líkamsþol, hjarta- og blóðrásarkerfi 

 Þekkt mikilvægi hreyfingar og umhirðu líkamans fyrir eigin velferð og heilsu 

 tekið þátt í umræðum um gildi íþrótta  

 Þekki mikilvægi svefns, hvíldar og heilsusamlegs mataræðis 

Heilsa og  

velferð 

Leikni  tekið þátt í leikjum og æfingum sem efla líkamsþol, styrk og  hraða  

 nýtt sér fjölbreyttar aðferðir til daglegrar hreyfingar 

 

Viðhorf  Sýnt heilsu og velferð jákvætt viðhorf og er tilbúinn að efla hana í daglegu lífi 

 

Efnisþáttur Hæfniþættir Viðmið um námshæfni í skólaíþróttum fyrir 7. bekk 

Við lok árgangs geti nemandi 

 Þekking  Þekki reglur helstu hóp- og einstaklingsleikja 

 Þekkt undirstöðuatriði helstu íþróttagreina sem stundaðar eru hér á landi 

Hreyfing og  

afkastageta 

Leikni  Geti framkvæmt allt frá einföldum gróf- og fínhreyfingum í flóknar samsettar hreyfingar 

sem reyna á samhæfingu.  

 Viðhorf  haft ánægju af því að hreyfa sig reglulega. 

 haft jákvæða upplifun af íþróttaiðkun. 

 

Efnisþáttur Hæfniþættir Viðmið um námshæfni í skólaíþróttum fyrir 7. bekk 

Við lok árgangs geti nemandi 

 

Þekking  Þekkt mikilvægi leikreglna, farið eftir þeim bæði í hóp- og einstaklingsíþrótt 

 Þekkt áhrif og birtingarmyndir eineltis og stríðni og brugðist við því á æskilegan hátt 

 Þekkt hvernig leysa á úr ágreiningi í leikjum og íþróttum 

Félagslegir 

þættir og  

samvinna 

Leikni  farið eftir leikreglum og fylgt fyrirmælum 

 borið virðingu fyrir mismunandi getu samnemenda sinna 

 tekið þátt í fjölbreyttum leikjum sem krefjast mismunandi reglna og samskipta 

 Viðhorf  sýnt virðingu og góða framkomu hvort sem leikur vinnst eða tapast 

 haft jákvæð og árangursrík samskipti til að efla liðsandann 

 

Efnisþáttur Hæfniþættir Viðmið um námshæfni í skólaíþróttum fyrir 7. Bekk 

Við lok árgangs geti nemandi 

 Þekking  þekkt helstu reglur um umgengni og öryggi í íþróttamannvirkjum 

Öryggi og 

skipulag 

Leikni  fylgt settum reglum og brugðist á réttan hátt  við fyrirmælum kennara – og starfsmanna 

íþróttahúsa og sundlauga 

 Viðhorf  Borið virðingu fyrir áhöldum og eigum skóla 

 sýnt starfsfólki íþróttahúsa og sundlauga tillitssemi og virðingu   
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b. Matsviðmið og matskvarði fyrir námshæfni í skólaíþróttum 

Eftirfarandi viðmið um hæfni nemanda í lok námsins og mynda grunn að mati á námi hans eftir 

skólaárið, hvort sem matið er fyrir námssviðið í heild sinni eða einstakar námsgreinar innan þess. 

Skóla er þó í sjálfsvald sett hvort hvernig hann notast við matsviðmiðin og hvort hann notar þennan 

matskvarða (A-D) fyrr en í 10. bekk: 

 

Mats-

kvarði 
Matsviðmið fyrir námshæfni í skólaíþróttum 

A  

B  

C  

D 

Nemandi hefur ekki náð viðmiðum námshæfni sem skilgreint er undir matskvarða C 

og er ekki skilgreint frekar. Í sumum tilvikum fær nemandi fyrir vikið einstaklings-

námskrá með eigin, persónulegum viðmiðum um námshæfni. 

c. Grunnþættir menntunar í skólaíþróttum 

Eftirfarandi áherslur eru skilgreindar fyrir grunnþætti menntunar í skólaíþróttum: 

 

Grunnþáttur 
Áhersluþættir grunnþátta menntunar 

Að nemandi 

HEILBRIGÐI OG 

VELFERÐ: 

 hreyfi sig alla daga vikunnar. 

 taki þátt í leikjum og/eða stundi íþróttir með ánægju og félagsleg samskipti 

að leiðarljósi ásamt því að efla almennt líkamshreysti 

 hafi grunnþekkingu á mikilvægi góðrar næringar, nægum svefni og almennri 

umhirðu 

JAFNRÉTTI: 

 

 stundi fjölbreytta hreyfingu í formi leikja og/eða íþrótta sem eru án fordóma 

á skólatíma og utan þess í nærsamfélagi 

 hafi rétt á þátttöku í íþróttum til jafns við aðra 

 hafi fengið kynningu á þeim íþróttagreinum sem í boði eru í nærsamfélaginu 

LÝÐRÆÐI OG 

MANNRÉTTINDI: 

 Þjálfist í því að bera virðingu hvort fyrir öðru í gegnum leiki og æfingar. 

 hafi sama rétt og aðrir til að stunda hreyfingu sér til ánægju og yndisauka 

LÆSI: 

 fái tækifæri til að ræða um mikilvægi hreyfingar fyrir líkamlega og andlega 

heilsu. 

 Þekki heiti helstu líkamshluta. 

 tileinki sér réttar reglur í leikjum og geti skorið úr ágreiningi ef upp kemur. 

 tileinki sér almennar reglur íþróttamannvirkja. 

 læri að taka tapi sem og sigri. 

 tekið þátt í leikjum sem styrkja samvinnu og samskipti nemenda. 

SJÁLFBÆRNI: 

 þjálfist í því að fara rólega af stað í upphafi reglubundinnar hreyfingar og 

einnig í lok æfingar og skilji hvers vegna. 

 hafi jákvæða upplifun af íþróttaiðkun. 

 þjálfist í því að leysa verkefni út frá eigin forsendum. 

 sé meðvitaður um gildi æfinga sem stundaðar eru í íþróttatímum. 

SKÖPUN: 

 sé kennt að leita leiða til að virkja sinn eigin sköpunarkraft. 

 læri að taka sjálfstæðar ákvarðanir út frá þeim verkefnum sem unnið er 

með hverju sinni.  
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6.1. Íþróttir 

Lýsing á námi og kennslu námsgreinarinnar 

Námsgrein er útfærð hér í samræmi við áherslur innan skóla og kynnt nánar síðar í kennsluáætlunum. 

Tímafjöldi: Tvær 40 mínútna kennslustundir að jafnaði á viku yfir heilt skólaár. 

 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

 Viðfangsefni 1; Grunnþættir líkams- og hreyfiþroska 

o Líkamsstaða og líkamsbeiting, samhæfing, styrkur, þol, hraði, jafnvægi, liðleiki 

 Viðfangsefni 2; Leikfimiæfingar  

o með bolta, hringi, sippubönd, bönd, keilur  

 Viðfangsefni 3; Dans 

o Dansleikir og tjáninga- og sköpunardansar 

 Viðfangsefni 4; Áhaldafimleikar 

o Hindranahlaup, gólfæfingar, stökk, sveiflur, klifur, róla sér 

 Viðfangsefni 5; Leikir 

o Boltaleikir, hlaupa- og viðbragðsleikir, kraftleikir, leiknileikir, samvinnuleikir, 

hugmyndaleikir, ratleikir 

 Viðfangsefni 6; Frjálsíþróttir 

o Hlaup, stökk, köst 

 Viðfangsefni 7; Sértækir námsþættir 

o Gönguferðir 

 

ii. Námsgögn og kennsluefni 

Þau námsgögn sem helst er stuðst við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

 Námsgagn 1 : Áhöld í íþróttasal 

o Minni áhöld: Boltar, gjarðir, sippubönd, snú-snú bönd, teygjur, léttar dýnur, liðabönd, vesti, 

mjúkir boltar, badminton flugur og spaðar, bandý boltar og kylfur, combi sett, keilur, 

skeiðklukkur, málband, spilastokkur, mottur. 

o Stærri áhöld: Kistur, kubbar, hestar, kaðlar, slár, badminton uppistöður, blak uppistöður, 

mörk, körfur, bekkir, stærri dýnur, stökkbretti, boltagrindur, boltanet.  

 

 Námsgagn 2 : Áhöld í skóla og á skólalóð 

o Minni áhöld: Boltar, sippubönd, snú-snú bönd, teygjur, mjúkir boltar, liðabönd, vesti, bandý 

kylfur. 

o Stærri áhöld: Klifurbrautir, rólur, mörk, gervigrasvöllur, körfuspjöld, yfir veggur. 

 

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

Í meginatriðum fer námið og kennslan í skóla fram á eftirfarandi hátt:  

 Leið 1: Kennsla í íþróttahúsi 

o Íþróttasalur 

 Leið 2: Kennsla utanhúss 

o Skólalóð 

o Nærliggjandi umhverfi og íþróttaaðstöður 
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Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við nemendur að læra út frá eigin forsendum 

og að námið komi þeim að sem mestu gagni: 

 Kennsluaðferðir 

o Sýnikennsla, endurtekningaræfingar, námsleikir, stöðvaþjálfun, áfangaþjálfun, stöðugt 

þjálfunarálag, spurnaraðferðir, þrautalausnir og þrautabrautir, hlutverkaleikir, hermileikir, 

lausnarleitaraðferðir, hópvinna, frásögn og sagnalist, sköpun, hugarflug, leikræn tjáning, 

sviðsetning, söguaðferð og kannanir 

 

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

 

Aðferðir og vinnubrögð sem liggja til grundvallar námsmatinu í námsgreininni eru eftirfarandi 

varðandi: 

Lykilhæfni 

 

o   Hreyfing og afkastageta 

Stöðumat á líkamlegri færni 

 

o   Hegðun og atferli 

 Símatseyðublöð 

 Virkni 

 Fyrirmæli og reglur 

 Áhugi og Viðhorf 

 

Námshæfni: 

Leið 1: Útfærsla í höndum íþrótta og sundkennara skólans 

 

6.2. Sund 

Lýsing á námi og kennslu námsgreinarinnar 

Námsgrein er útfærð hér í samræmi við áherslur innan skóla og kynnt nánar síðar í kennsluáætlunum. 

Tímafjöldi: Ein 40 mínútna kennslustund að jafnaði á viku yfir skólaárið. 

 

Áhersla er lögð á að nemandi þjálfist og öðlist aukna færni í mismunandi sundaðferðum. 

 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

 Viðfangsefni 1; Almenn færni 

o Að nemandi þjálfist í æskilegri líkamsstöðu í vatni, líkamsbeitingu og samhæfingu í 

sundaðferðum 

 Viðfangsefni 2; Bringusund 

o Að nemandi geti synt 300 metra viðstöðulaust 

o Tímataka 50 metrar 

o 33 metra tæknisund 

 Viðfangsefni 3; Skólabaksund 

o Að nemandi geti synt 33 metra stílsund 

 Viðfangsefni 4; Skriðsund 

o Tímataka 33 metrar 

 Viðfangsefni 5; Baksund 

o Að nemandi geti synt 33 metra stílsund 
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 Viðfangsefni 6; Kafsund og köfun  

o Að nemandi geti synt 8 metra kafsund,  

 Viðfangsefni 7; Björgun 

o Að nemandi geti synt 16 metra björgunarsund með jafningja 

 

ii. Námsgögn og kennsluefni 

Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

 Námsgagn 1; Áhöld í sundlaug 

o Kútar, stór bretti, lítil bretti, sundfit, flotholt af ýmsum gerðum, kafhringir, kafhlið, gjarðir, 

dýnur, boltar. 

 

  iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

Í meginatriðum fer námið og kennslan fram á eftirfarandi hátt:  

 Leið 1: Kennsla fer fram í 

o Sundlaug Lækjarskóla 

 Leið 2: Heimanám (foreldrar) 

o Nemendur eru hvattir til að stunda sund utan skólatíma og mæta þannig kröfum námsins. 

 

Í kennslunni er margvíslegum aðferðum beitt til að mæta mismunandi þörfum nemendahópsins 

 Kennsluaðferðir 

o Sýnikennsla, endurtekning, þolþjálfun, stöðvar og leikir 

 

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

Hæfniviðmið 

o   Tækni og afkastageta 

o 7. Sundstig 

 Þolsund: að nemandi geti synt 300 metra bringusund viðstöðulaust á undir 10:00 

mín 

 Bringusund: að nemandi nái tökum á legu, takti, rennsli og samhæfingu í armtaki 

og fótataki 

 Skólabaksund: að nemandi nái tökum á legu, takti, rennsli og samhæfingu í armtaki 

og fótataki 

 Baksund: að nemandi nái tökum á legu, takti, rennsli og samhæfingu í armtaki og 

fótataki 

 Kafsund: að nemandi nái tökum á legu, takti, rennsli og samhæfingu í armtaki og 

fótataki 

 Björgunarsund: að nemandi geti synt 15 metra með jafningja 

 Bringusund: að nemandi geti synt 50 metra á undir 74 sek 

 Skriðsund: að nemandi geti synt 33 metra á undir 40 sek 

 

o   Hegðun og atferli 

o Símatseyðublöð 

o Virkni: nemandi tekur virkan þátt í tímum 

o Fyrirmæli og reglur: Nemandi hlýðir fyrirmælum og fer eftir reglum 

o Áhugi og Viðhorf: Nemandi sýnir kennslu áhuga og jákvætt viðhorf 

 

b. Námshæfni: 

 Leið 1: Útfærsla í höndum íþrótta og sundkennara skólans 
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7. Stærðfræði 
Viðmið um námshæfni í stærðfræði 

Eftirfarandi viðmið eru lögð til grundvallar mati á námshæfni nemanda í lok árgangs (lokamat): 

Efnisþættir: Viðmið um námshæfni í stærðfræði Þ L V 

Að geta spurt og 

svarað með 

stærðfræði 

 

 tjáð sig um stærðfræði, útskýrt hugsun sína um hana 

fyrir öðrum, leitað lausna og sett stærðfræðileg 

viðfangsefni fram á fjölbreyttan hátt. 

  með því að beita skapandi hugsun, ígrundun, óformlegri 

og einfaldri, formlegri röksemdafærslu. 

  fylgt og metið rökstuðningi annarra 

   

Tjáning, 

tungumál, 

verkfæri, 

vinnubrögð og 

beiting stærðfræði 

 

 notað hugtök og tákmál stærðfræðinnar og hentug 

verkfæri, þar með talin hlutbundin  gögn, reiknirit, 

talnalínu, vasareikna og tölvur til rannsókna á 

stærðfræðilegum viðfangsefnum og tjáð sig 

 

   

Vinnubrögð og 

beiting 

stærðfræðinnar 

 

 

 unnið einn og í samvinnu við aðra að því að rannsaka, 

greina, túlkaog setja fram tilgátur. 

 finna lausnir á viðfangsefnum, sem tengjast samfélagi og 

umhverfi með fjölbreyttum aðferðum. 

 geta kynnt niðurstöður sínar, lesið og lagt mat á 

stærðfræðitexta. 

 

   

Tölur og 

reikningur 

 

 tjáð stærðir og hlutföll. 

 reiknað með ræðum tölum. 

 tekið þátt í að þróa lausnaleiðir við útreikninga. 

 skráð svör sín með tugakerfisrithætti. 

 nýtt sér samhengi og tengsl reikniaðgerðanna, 

 

   

Algebra 

 

 

 rannsakað mynstur 

 notað bókstafi fyrir óþekktar stærðir 

 fundið lausnir á jöfnum með óformlegum aðferðum 

 notað reglur algebrunnar við reikning, 

 

   

Rúmfræði og 

mælingar 

 

 notað undirstöðuhugtök rúmfræðinnar 

 unnið með rúmfræðilegar færslur, einslögun og 

mælikvarða 

 búið til líkön og teiknað skýringarmyndir 

 áætlað og mælt horn 

 mælt þyngd og hitastig með viðeigandi mælikvarða 

 áætlað og mælt tíma, lengd, flöt og rými 

 nýtt hnitakerfi, hlutbundin gögn og tölvur til þessara 

hluta 

 

   

Tölfræði og 

 líkindi 

 

 framkvæmt einfaldar tölfræðirannsóknir 

 unnið og lesið úr niðurstöðum sínum 

 sett upp í einföld myndrit 

 tekið þátt í umræðum um gögn og upplýsingar 
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 dregið ályktanir um líkur og reiknað út líkur í 

einföldum tilvikum 

 

 

 

 

 

Grunnþættir menntunar í stærðfræði 

 

Eftirfarandi áherslur eru skilgreindar fyrir grunnþætti menntunar í stærðfræði: 

 

Grunnþáttur 
Áhersluþættir grunnþátta menntunar 

HEILBRIGÐI OG 

VELFERÐ: 

 Veita  tækifæri til að vinna út frá styrkleikum og áhuga nemendanna, 

byggja þannig upp jákvæða sjálsmynd og efla heilbrigði og velferð 

 Skapa aðstæður fyrir hóparstarf þar sem nemendur geti aðstoða hvort 

annað, byggt upp jákvæð samskipti og hafi skilning á eigin tilfinningum 

og annara  

JAFNRÉTTI: 

 

 Aðlaga námsefni eftir þörfum nemendanna til  að skapa jöfn tækifæri til 

náms 

 Notar fjölbreyttar kennsluaðferðir og verkefni sem ná til beggja 

kynjanna og skapa þannig aðstæður að stúlkur og drengir eigi jafna 

möguleika til náms 

 Stuðla að samvinnu allra nemanda þannig að nemendur öðlast skilning á 

margbreytileika hópsins 

LÝÐRÆÐI OG 

MANNRÉTTINDI: 

 Vinna að því að nemendur fáist við verkefni sem ýti undir gagrýna 

hugsun til að þau geti haft skilning á viðteknum hugmyndum annara 

 Rækta jákvætt viðhorf til stærðfræðinar, trú á eigin getu með því að 

nýta viðfangsefni á fjölbreyttan hátt og tengja það við dagleg líf í 

lýðræðis samfélagi 

LÆSI: 

 Þróa hæfni nemendana til að geta sett fram, leyst stærðfræðileg 

vandamál og nýtt til þess hjálpartæki í nútíma samfélagi  

 Skapa aðstæður til þess að nemendur geti æft sig í að tjá sig í 

stærðfræði, útskýrt hugsun sína og rökrætt um lausnir  

 Tengja námsefni stærðfræðinar við daglega aðstæður nemendanna 

SJÁLFBÆRNI: 

  Leggja grunn að fjarmálalæsi með því að  ýta undir skilning nemenda á 

hugtökum og aðgerðum í stærðfræði  

 Skapa jákvæð viðhörf til stærðfræðinnar, ýta undir ábyrgð nemendanna 

til náms og þróa hæfni þeirra til að vera virkir borgarar í 

nútimasamfélagi 

 Gefa stærðfræðinni merkingu í huga nemendanna og ýta undir þá 

hugsun að margt smátt gerir eitt stórt 
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SKÖPUN: 

 Þróa hæfni nemendanna til þess að leita lausna, beita viðfangsefninu á 

fjölbreyttan hátt og ýta undir skapandi hugsun 

 Skapa umhverfi til að nemendur geti uppgötvað og komið með eigin 

hugmyndir að lausnum og úrvinnslu verkefna. 

 

7.1. Stærðfræði 

Lýsing á námi og kennslu námsgreinarinnar 

Námsgrein er útfærð hér í samræmi við áherslur innan skóla og kynnt nánar síðar í kennsluáætlunum. 

Tímafjöldi: 5 tímar (40 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár). 

 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

 Tölur 

 Tölfræði og líkur 

 Margföldun og deiling 

 Rúmfræði 

 Mælingar 

 Almenn brot og prósentur 

 Reikningur 

 Mynstur og algebra 

 

ii. Námsgögn og kennsluefni 

Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

 Nemendabók  Stika 3a og 3b 

 Æfingabók Stika 3a og 3b 

 Rasmus.is  

 

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

Í meginatriðum fer námið og kennslan í skóla og heima (utan skóla) fram á eftirfarandi hátt:  

 Hópinnlögn 

 Einstaklingskennsla 

 Sjálfstæð vinna 

 Hópavinna 

 

Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við nemendur að læra út frá eigin 

forsendum og að námið komi þeim að sem mestu gagni: 

 Bein kennsla 

 Sýniskennsla 

 Lausnaleit 

 samvinnunám 

 

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

Aðferðir og vinnubrögð sem liggja til grundvallar námsmatinu í námsgreininni eru eftirfarandi 

varðandi: 

Námshæfni: 
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 Símat  

 Sjálfsmat 

 Kaflapróf 

 Miðsvetrarpróf 

 Vorpróf 

 Samræmt próf á vegum Menntamálaráðuneytisins 

 

7.1. Tjáning, tungumál, verkfæri, vinnubrögð og beiting stærðfræði 

Lýsing á námi og kennslu námsgreinarinnar 

Námsgrein er útfærð hér í samræmi við áherslur innan skóla og kynnt nánar síðar í kennsluáætlunum. 

Tímafjöldi: 5 tímar (40 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár). 

 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

Að geta spurt og svarað með stærðfræði. Nemendur eiga að: 

 geta sett fram tilgátur, sem hægt er að rannsaka og spurningar sem hægt er að svara með 

því að nota stærðfræðiþekkingu sem þau hafa öðlast 

 geta notað tölur og einfalda útreikninga til að rökstyðja mál sitt 

 geta lýst talnamynstri eða mynstri úr rúmfræðiformum og útskýrt hvernig það breytist  

 geta leyst verkefni og kannað stærðfræðileg vandamál sem á rætur að rekja til 

raunverulegra hversdagslegra aðstæðna 

 

Að kunna að fara með tungumál og verkfæri stærðfræðinnar. Nemendur eiga að: 

 geta notað skissur, myndir, töflur og myndrit til að tjá sig 

 læra að nota vasareikni og tölvur af öryggi 

 læra að tákna og nota negatífar tölur, almenn brot og tugabrot 

 læra að nota viðeigandi tákn til að setja fram hugmyndir sínar í stærðfræði 

 læra að setja útreikninga fram á þann hátt að hægt er að hafa góða yfirsýn yfir verkefni og 

sé öðrum skiljanlegt 

 læra að tengja óformlega framsetningu við tákmál stærðfræðinnar 

 

Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar. Nemendur eiga að: 

 þróa með sér skilvirkar reikningsaðferðir til að reikna bæði í huganum og með 

blaðreikningi 

 geti notað færni sína og þekkingu á grunnatriðum stærðfræðinarinar til að leysa raunhæf 

verkefni 

 geta áttað sig á hvernig ýmislegt tengist í stærðfræðinni 

 geta sannreynt nákvæmni svara og annarra fullyrðinga  

 

ii. Námsgögn og kennsluefni 

Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

 Nemendabók  Stika 3a og 3b 

 Æfingabók  Stika 3a og 3b 

 

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

Í meginatriðum fer námið og kennslan í skóla og heima (utan skóla) fram á eftirfarandi hátt:  
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 Hópinnlögn 

 Einstaklingskennsla 

 Sjálfstæð vinna 

 Hópavinna 

 

 

Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við nemendur að læra út frá eigin forsendum 

og að námið komi þeim að sem mestu gagni: 

 Könnunarverkefni 

 Lausnaleit. 

 

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

Aðferðir og vinnubrögð sem liggja til grundvallar námsmatinu í námsgreininni eru eftirfarandi 

varðandi: 

Námshæfni: 

 Símat  

 Sjálfsmat 

 Kaflapróf 

 Miðsvetrarpróf 

 Vorpróf 

 Samræmt próf á vegum Menntamálaráðuneytisins 

 

7.2. Tölur, reikningur og algebra 

Lýsing á námi og kennslu námsgreinarinnar 

Námsgrein er útfærð hér í samræmi við áherslur innan skóla og kynnt nánar síðar í kennsluáætlunum. 

Tímafjöldi: 5 tímar (40 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár). 

 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

Heilar tölur. Nemendur eiga að: 

 öðlast talnaleikni og þekkja talnakerfið 

 skilji sætiskerfið hvað varðar heilar tölur og tugabrot, allt frá þúsundustu hlutum til 

milljóna 

 geti raðað tölum eftir stærð og staðsett þær á talnalínunni 

 geta skráð gildi tölustafa eftir sætum  

 geta námundað og notað slumpureikning  

 geta fundið næstu tölur í talnarunu  

 geta fundið þætti í tölu 

 þekkja skilgreiningu á frumtölum og geta fundið frumtölur og samsettar tölur 

 

Negatífar tölur. Nemendur eiga að: 

 skilja hvernig talnasviðið er víkkað út til að ná yfir negatífar tölur 

 geta lagt saman og dregið frá með negatífum tölum  

 geta notað talnalínuna sér til hjálpar 

 geta lesið og túlkað orðadæmi með negatífum tölum 
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Almenn brot. Nemendur eiga að: 

 þekkja almenn brot sem hluta af heild og sem hluta af safni 

 geta borið saman bæði samnefnd- og ósamnefnd brot 

 geta fundið almenn brot sem eru jafngild - jafn stór brot 

 geta lagt saman og dregið frá bæði með samnefndum og ósamnefndum brotum 

 geta margfaldað með almennum brotum 

 geta deilt almenn brot með heilli tölu 

 geta breytt prósentum í tugabrot og almenn brot og öfugt 

 skilja prósentur sem hundraðshluta og finna einföld prósent af söfnum 

 

Tugabrot. Nemendur eiga að: 

 skilja sætiskerfi með tugabrotum.  

 geta  raðað tugabrotum eftir stærð og staðsett þau á talnalínu  

 geta skipt tugabrot eftir sætum (tíundi hluti, hundraðshluti og þúsundasti hluti) og skrá 

gildi tölustafa eftir sætum  

 geta lagt saman, dregið frá,  margfaldað og deild með tugabrotum  

 geta fundið næstu tölu í talnarunu  með tugabrotum  

 geta  námundað að næstu heilli tölu og til næsta tíunda hluta. 

 geta notað slumpureikning með tugabrotum  

 geta margfaldað með 10, 100 og 1000 

 

Reiknisaðgerðir. Nemendur eiga að: 

 geta leyst samlagningar- og frádráttardæmi með  fjögurra til átta stafa tölum bæði í 

huganum og skriflega (taki til láns og geymi) 

 geta leyst samlagningar- og frádráttardæmi með tugabrotum á talnalínu, huganum og 

skriflega 

 geta fundið samnefnara og lagt saman, dregið frá og margfaldað almenn brot 

 geta notað skriflegar reiknisaðgerðir í margföldun og deilingu bæði með stórum, heilum 

tölum og tugabrotum 

 geti sett fram og útskýrt útreikninga og aðferðir og rökstutt lausnaleiðir 

 geta námundað tölur að næsta tug, hundraði og notað það í slumpureikningi 

 geta reiknað dæmi með svigum, bæði eytt svigum og reiknað út úr svigum 

 þekkja forgangsröðun reikningsaðgerðanna og geta leyst dæmi með mörgum 

reikninsaðgerðum 

 geta notað vasareikni 

 geta notað reikningsaðgerðirnar fjórar við hversdagslegar aðstæður og geta notfært sér 

tengsl milli reikningsaðferðanna  

 geta kannað og lýst talnamynstrum, meðal annars í tengslum við myndtölur og tugabrot 

 

ii. Námsgögn og kennsluefni 

Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

 Nemendabók Stika 3a og 3b 

 Æfingabók Stika 3a og 3b 

 

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

Í meginatriðum fer námið og kennslan í skóla og heima (utan skóla) fram á eftirfarandi hátt:  
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 Hópinnlögn 

 Einstaklingskennsla 

 Sjálfstæð vinna 

 Hópavinna 

 

Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við nemendur að læra út frá eigin forsendum 

og að námið komi þeim að sem mestu gagni: 

 Einstaklingsvinna 

 Hópavinna 

 Lausnaleit 

 

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

Aðferðir og vinnubrögð sem liggja til grundvallar námsmatinu í námsgreininni eru eftirfarandi 

varðandi: 

Námshæfni: 

 Símat  

 Sjálfsmat 

 Kaflapróf 

 Miðsvetrarpróf 

 Vorpróf 

 Samræmt próf á vegum Menntamálaráðuneytisins 

 

7.3. Rúmfræði, mælingar, tölfræði og líkindi 

Lýsing á námi og kennslu námsgreinarinnar 

Námsgrein er útfærð hér í samræmi við áherslur innan skóla og kynnt nánar síðar í kennsluáætlunum. 

Tímafjöldi: 6 tímar (40 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár). 

 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

Rúmfræði. 

 þekki heiti horna, geti mælt horn og reiknað stærð þeirra 

 þekki heiti ýmissa hluta hringsins: miðja, geisli, þvermál, ummál og geiri 

 geti teiknað einfaldar myndir af hornum og þríhyrningum 

 þekki eiginleika marghyrninga, samsíða línur og hliðarlegndir 

 geti greint eiginleika og einkenni tvívíðra og þrívíðra forma 

 þekki helstu þrívíð líkön, geti búið til þau og teiknað þau frá mismunandi sjónarhornum 

 þekki staðsetningu, speglun og hreyfingu í hnitakerfi 

 geti hliðrað, speglað og snúið myndum 

Mælingar. 

 geti áætlað og mælt stærðir eins og lengt, magn, rúmmál og tíma  

 geti notað tímasetningar og tímabil í einföldum útreikningum 

 geti skilið uppbyggingu flatamáls og rúmmáls og reiknað ummál og flatarmál, 

yfirborðsflatarmál og rúmmál einfaldra tví- og þrívíðra mynda 

 geti valið viðeigandi mælitæki og mælieiningu 

Tölfræði og líkindi 
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 geti framkvæmt margkyns kannanir sem byggjast á athugunum, spurningalistum eða 

tilraunum 

 geti raðað og flokkað á kerfisbundinn hátt upplýsingum, sem safnað hefur verið og kynnt 

þær í súluritum, línuritum eða skífuritum 

 geta lýst meginniðursöðum úr tölfræðilegum gögnum (miðgildi, tíðasta gildi og meðaltali) 

 kunni einfaldan líkindareikning og geti metið líkur við mismunandi aðstæður 

 

ii. Námsgögn og kennsluefni 

Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

 Nemendabók Stika 3a og 3b 

 Æfingabók Stika 3a og 3b 

 Hefti af skólavef og fjölrituð hefti 

 Rasmus.is  

 

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

Í meginatriðum fer námið og kennslan í skóla og heima (utan skóla) fram á eftirfarandi hátt:  

 Hópinnlögn 

 Einstaklingskennsla 

 Sjálfstæð vinna 

 Hópavinna 

 

Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við nemendur að læra út frá eigin forsendum 

og að námið komi þeim að sem mestu gagni: 

 Einstaklingsvinna 

 Hópavinna 

 

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

Aðferðir og vinnubrögð sem liggja til grundvallar námsmatinu í námsgreininni eru eftirfarandi 

varðandi: 

Námshæfni: 

 Símat  

 Sjálfsmat 

 Kaflapróf 

 Miðsvetrarpróf 

 Vorpróf 

 Samræmt próf á vegum Menntamálaráðuneytisins 
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8. Upplýsinga- og tæknimennt 
Viðmið um námshæfni 

Eftirfarandi viðmið eru lögð til grundvallar mati á námshæfni nemanda í lok árgangs (lokamat): 

 

Efnisþættir: Viðmið um námshæfni í upplýsinga- og tæknimennt Þ L V 

Vinnulag og 

vinnubrögð: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 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 samvinnu 

með öðrum 

 nýtt sér mismunandi tæknibúnað á hagkvæman og fjölbreyttan 

hátt 

 beitt réttri fingrasetningu 

   

Upplýsingaöflun 

og úrvinnsla: 

 

 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 nýtt fjölbreyttar leiðir og leitarvélar við markvissa öflun 

upplýsinga við hæfi 

 nýtt rafrænt og gagnvirkt námsefni á fjölbreyttan hátt 

 verið gagnrýnin á gæði ýmissa upplýsinga 

 unnið með heimildir og sett fram einfalda heimildaskrá 

 nýtt hugbúnað og forrit við einfalda uppbyggingu og 

uppsetningu ritsmíða 

 nýtt hugbúnað/forrit við einfalda framsetningu á tölulegum 

gögnum 

   

Tækni og 

búnaður: 

 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 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: 

 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 rætt og útskýrt á gagnrýninn hátt eigið upplýsinga- og 

miðlalæsi 

 nýtt hugbúnað/forrit við miðlun þekkingar á skapandi og 

skýran hátt 

   

Siðferði og 

öryggismál: 

 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 sýnt ábyrgð í meðferð upplýsinga og við heimildavinnu 

 farið eftir reglum um ábyrga netnotkun  

 meðvitaður um siðferðilegt gildi þeirra  

 tekur ábyrgð á eigin samskiptum og gögnum á Neti- og 

netmiðlum 
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8.1. Miðlamennt og skólasafnsfræði 

Tímafjöldi: x tímar (40 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár). 

 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

 Viðfangsefni 1 (taka mið af áherslum einstakra námssviða og ekki er hægt að tilgreina hér) 

 Viðfangsefni 2 o.s.frv. 

 

ii. Námsgögn og kennsluefni 

Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

 Námsgagn 1 

 Námsgagn 2 o.s.frv. 

 

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

Í meginatriðum fer námið og kennslan í skóla og heima (utan skóla) fram á eftirfarandi hátt:  

 leið 1 

 leið 2 o.s.frv. 

 

Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við nemendur að læra út frá eigin forsendum 

og að námið komi þeim að sem mestu gagni: 

 aðferð 1 

 aðferð 2 o.s.frv. 

 

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

Aðferðir og vinnubrögð sem liggja til grundvallar námsmatinu í námsgreininni eru eftirfarandi 

varðandi: 

Námshæfni: 

 leið 1 

 leið 2 o.s.frv. 
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8.2. Tölvunotkun og upplýsinga- og samskiptatækni 

Tímafjöldi: 4 tíma (40 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár í lotum). 

 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

 að nemendur temji sér réttar umgengnisreglur í tölvustofunni 

 að nemendur temji sér rétta líkamsbeytingu við tölvuna 

 að nemendur geti notfært sér námsforrit 

 að nemendur geti notað ritvinnsluforritið Word 

 að nemendur þjálfist í fingrasetningu  

 að nemendur geti gert glærukynningu með forritinu Power point 

 að nemendur geti búið til rafbók með Book Creator  

 að nemendur kynnist hreyfimynda og kvikmyndagerð, búi til sýna mynd 

 að nemendur kynnist forritun 

 að nemendur kynnist spjaldtölvunotkun 

 að nemendur læri aðferðir við kvikmyndagerð og hikmyndagerð 

 

ii. Námsgögn og kennsluefni 

Þau námsgögn sem helst stuðst er við í kennslunni og nemandi þarf að nýta sér við námið eru: 

 Reglur í tölvustofunni 

 Netöryggi 

 Ýmis forrit á nams.is.  

 Einnig er notast við Word og æfingahefti 

 Power point og Book Creator til glærukynningar 

 Scratch forritun og Kodable á Ipad 

 Monkeyjam/Stopmotion til hreyfimyndagerðar  

 Movie Maker/Imovie til kvikmyndagerðar 

 Pivot Animator til hreyfimyndagerðar 

 

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

 

Í náminu er eftirfarandi námsaðlögun beitt til að styðja við nemendur að læra út frá eigin forsendum 

og að námið komi þeim að sem mestu gagni: 

 Sýnikennsla 

 Einstaklingskennsla og einstaklingsvinna 

 Verkefna-og hópvinna 

 

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

Aðferðir og vinnubrögð sem liggja til grundvallar námsmatinu í námsgreininni eru eftirfarandi 

varðandi: 

Námshæfni: 

 Verkefni metin 

 Einkunnargjöf í lokin 
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VIÐAUKI 
Kynning skólanámskrár og viðmið fyrir grunnskóla Hafnarfjarðar 

 
Hlutverk þessa viðauka er að kynna og útskýra hlutverk skólanámskrár fyrir skólasamfélaginu 

í Hafnarfirði. Sömuleiðis er honum ætlað að kynna viðmið bæjarins um það hvernig einstaka 

námssvið og námsgreinar eru kynnt í skólanámskrá til að þau uppfylli gæði.  

 
Viðaukanum er skipt í sjö hluta: 

A. Skólanámskrá og viðmið  

B. Viðmiðunarstundaskrá og viðmið  

C. Menntastefna skóla og viðmið  

D. Grunnþættir menntunar og viðmið  

E. Námssvið, námsgreinar og viðmið  

F. Hæfni (námshæfni og lykilhæfni) og viðmið  

G. Námsmat, matskvarðar og viðmið  
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Viðauki A: Skólanámskrá og viðmið 
Grunnskólastarf er unnið á grundvelli laga og reglugerða með viðeigandi viðmiðum sem þar birtast og 

fær sýnileika í námskrá einstakra skóla, nefnd skólanámskrá. Um skólanámskrá er sérstaklega kveðið í 

aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 63-64): 

 
12.1 Skólanámskrá 

Sérhver skóli semur skólanámskrá. Í skólanámskrá gerir skóli grein fyrir því hvernig hann nýtir það 

svigrúm til ákvarðana og athafna sem lög, reglugerðir, aðalnámskrá og skólastefna viðkomandi 

sveitarfélaga veita. Skólar sem eru einkareknir og tilheyra ekki tilteknu sveitarfélagi þurfa ekki að lúta 

ákvæðum skólastefnu sveitarfélaga. 
 

Skólanámskrá er nánari útfærsla á ákvæðum aðalnámskrár og í henni gefst kostur á að laga opinber 

fyrirmæli að sérstöðu hvers skóla og staðbundnum aðstæðum og gera grein fyrir hvernig þær aðstæður 

eru nýttar til að efla nám og kennslu. 
 

Í skólanámskrá er gerð grein fyrir þeim gildum sem starf skólans byggist á. Þar eru útfærð þau almennu 

viðmið sem sett eru í aðalnámskrá. 
 

Skólanámskrá er unnin í samhengi við starfsáætlun skóla og þarf að lesa þær saman til að fá fullt 

samhengi um skólastarfið. 

 

Hugtakið námskrá er hægt að skilgreina mismunandi eftir tegundum hennar í skólastarfinu: 

 
NÁMSKRÁ = Námskrá er skráð (rituð) áætlun um inntak og gæði á námi sem stefnt er að fram fari hjá 

ákveðnum nemendahópi á gefnum námssviðum innan afmarkaðs tíma sem framfylgt er með virku 

kennsluskipulagi með framkvæmd kennara undir stjórn skólastjóra viðkomandi skóla. Framkvæmd á 

námsskipulagi við að koma námskrá í virka framkvæmd er háð faglegri ábyrgð kennara (saman) í þeim 

tilgangi að ná sem mestum árangri í kennslustarfsemi út frá þeim viðmiðum sem námskráin stefnir að. 

Námskrá er fylgt eftir með frekari verkáætlunum eftir atvikum í skólum (t.d. vikuáætlunum, kennslu-

áætlunum o.fl.) eftir skipulagi í skóla/árgöngum/kennara, til að koma þeim í sem raunhæfasta framkvæmd. 

Skólar þurfa að viðhafa árleg skil á (skóla)námskrá til fræðsluyfirvalda (í staðfestingarferli) en ekki á 

verkáætlunum (kennsluáætlunum) sem eiga að koma námskrá í framkvæmd (hluti innra og ytra mats).  

  

Ræða má um fjórar tegundir námskráa í grunnskólum: 

 
Skólanámskrá = Námskrá eins skóla með almennri stefnu um gæði skólastarfs og námsáherslur sem 

innifelur allar bekkjarnámskrár skóla og mynda saman eina heildarnámskrá fyrir einn skóla.  

Skólanámskrá lýtur sameiginlegri uppbyggingu í Hafnarfirði (sjá síðar).  

 

Bekkjarnámskrá = Námskrá sem gildir fyrir einn bekk/árgang nemenda, t.d. nemendur í 1. bekk, 2. 

bekk o.s.frv., alls 10 námskrár í heildstæðum grunnskóla. Bekkjarnámskrá er dreift til foreldra nemenda 

í viðkomandi árgangi á hverju hausti á stafrænu formi og birt á vef skóla sem hluti skólanámskrár skóla. 

Bekkjarnámskrá er með sameiginlega uppbyggingu í Hafnarfirði óháð aldri nemenda eða bekk.  

 

Sviðsnámskrá = Námskrá eins námssviðs (alls átta í grunnskólum auk vals), t.d. stærðfræði, íslenska 

o.s.frv., fyrir einn grunnskóla í gegnum alla bekki skólans. Sviðsnámskrá birtist í skólanámskrá skóla og 

dreifist um allar bekkjarnámskrár hennar. Mikilvægt er að sviðsnámskrá myndi eina heild í skólastarfi 

milli bekkja skólans. Einstök námssvið eru skilgreind á grunni viðmiða um námshæfni (þekking, leikni og 

viðhorf) auk útlistunar á fyrirkomulagi einstakra námsgreina námssviðsins með viðeigandi lýsingu 

(viðfangsefni í nám, náms- og kennslugögn, námsfyrirkomulag og námsaðlögun og námsmat) á áætluðu 

námsferli innan námsgreinarinnar á viðkomandi aldri. 

 

Einstaklingsnámskrá = Námskrá sem útbúin er fyrir ákveðinn nemanda út frá sérþörfum hans þar 

sem námskrá bekkjar (bekkjarnámskrá) sem nemandi tilheyrir þarfnast aðlögunar að námsgetu 

nemanda. Einstaklingsnámskrá birtist EKKI í skólanámskrá skóla heldur aðeins aðstandendum nemanda 

sem námskrá tilheyrir og honum sjálfum (eftir atvikum). Einstaklingsnámskrá er gerð árlega (a.m.k.) 

fyrir þá nemendur sem þess eru taldir þurfa. Grunnviðmið gilda um einstaklingsnámskrár í Hafnarfirði 

en hver skóli skal útfæra þær frekar út frá eigin sérstöðu. 

http://brunnur.stjr.is/mrn/utgafuskra/utgafa.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/mrn/utgafuskra/utgafa.nsf/7FC6618E765E116300257B2F003C2817/Attachment/grunnskoli_greinanamskrar_netutgafa_2013.pdf
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Viðmið um skólanámskrá (bekkjarnámskrárnar tíu) í grunnskólum Hafnarfjarðar eru: 

 

1. Viðmið aðalnámskrár grunnskóla: Skólanámskrá hvers skóla skal taka mið af aðalnámskrá 

grunnskóla, almennum hluta (2011) og námsgreinahluta (2013) (námssviðin átta), en þar sem 

hún veitir ekki leiðbeiningar taka við viðmið sveitarfélagsins við sem koma hér áfram. 

2. Skólastefna Hafnarfjarðar og áherslur sveitarfélags: Skólastefna Hafnarfjarðar markar 

stefnu sveitarfélagsins í málefnum grunnskóla. Viðmiðin hér birta frekari sjónarmið og áherslur 

sveitarfélags um framkvæmd skólastarfs á grunni aðalnámskrár.  

3. Skólastarf í Hafnarfirði og skólanámskrá: Meginsjónarmið í skólanámskrárgerð í 

grunnskólum Hafnarfjarðar er að allir grunnskólar fylgi áherslum aðalnámskrár á hverjum tíma. 

Skólanámskráin er gæðahandbók hvers grunnskóla og er yfirlýsing hans um það að hverju nám 

nemenda og kennsla skólans stefnir að hverju sinni. 

4. Samhæfni skólanámskrár í Hafnarfirði: Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar fram leiðbeiningar 

og stuðning við skólanámskrárgerð einstakra skóla. Það gerist með viðmiðum sem styðja við 

stjórnsýslulega ferla, námskeiðahaldi og öðrum gögnum. Markmið þess er að styrkja skólana í 

skólanámskrárgerð til að hjálpa þeim að sýna fram á gæðin sem felast í skólastarfinu.  

5. Samstarf og samráð um viðmið fyrir skólanámskrárgerð: Í meginatriðum er 

skólanámskrárgerð einstakra grunnskóla á ábyrgð stjórnenda þeirra í samræmi við lög og 

reglugerðir um skólastarf. Samstarf og samráð er lykilatriði við gerð skólanámskrár einstakra 

skóla, í samvinnu alls fagfólks í skólunum.  

6. Uppbygging skólanámskrár: Skólanámskrár allra grunnskóla Hafnarfjarðar skulu settar upp 

sem tíu bekkjarnámskrár í heildstæðum grunnskóla með sömu uppbyggingu, þessa:  

 1. hluti kynnir menntastefnu skólans. 

 II. hluti kynnir þætti sem eru sameiginlegir fyrir allan árganginn óháð námssviðum. 

 III. hluti kynnir nám á einstökum námssviðum og námsgreinum innan þeirra. 

Viðauki er með upplýsingum sem eru sameiginlegar fyrir grunnskóla bæjarins. 

7. Sameiginlegt form/snið skólanámskrár: Til viðbótar ofangreindri uppbyggingu á 

skólanámskrá noti skólar sérstakt form sem Skólaskrifstofan leggur til. Tilgangur þess er að 

hjálpa skólum að starfa í samræmi við nýja aðalnámskrá, skilgreina vel eigin sérstöðu og sýna 

fram á gæði skólastarfsins. Sameiginlegt form skólanámskrár fyrir Hafnarfjörð heftir ekki 

möguleika hans til að þróa skólastarfið á skapandi og fjölbreyttan hátt innan ramma 

aðalnámskrár. 

8. Sérstaða skóla og skólanámskrá: Í skólanámskrá skal hver skóli kynna sérstöðu sína og 

gildi sem móta kennslufræðilega og uppeldislega sýn skólastarfsins. Sérstaða skóla komi þá fram 

í  skólanámskrá er varðar kennslufræðilegar áherslur hjá starfsfólki hans innan ramma aðal-

námskrár, nýtingu valstunda innan viðmiðunarstundaskrár, samsetningu og inntaki námsgreina 

innan námssviða í hverjum árgangi og kennslufræðilegum áherslum í daglegri starfsemi skóla.  

9. Kynning og staðfesting skólanámskrár: Skólanámskrá næsta skólaárs skal lögð fram til 

kynningar í skólaráði hvers skóla í júní og skal staðfest í skólanefnd (fræðsluráði Hafnarfjarðar) 

í ágúst ár hvert. Skólanámskráin skal kynnt foreldrum í hverjum árgangi í upphafi hvers skólaárs, 

birt á vef skóla og dreift til foreldra á rafrænu formi. 

10. Skjalavarðveisla: Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar annast varðveislu á skólanámskrám 

grunnskólanna í Hafnarfirði í skjalakerfi bæjarins í samræmi við opinbera skjalavörslu og reglur 

bæjarins. 
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Viðauki B: Viðmiðunarstundaskrá og viðmið 
Viðmiðunarstundaskrá aðalnámskrár grunnskóla (2011, bls. 50-51) er grundvöllur kennslutímafjölda í  

skólastarfi grunnskóla. Viðmiðunarstundaskrá segir til um hvernig tími nemenda í skóla skiptist eftir 

námssviðum (þ.m.t. námsgreinar) og aldri nemenda: 

 
 

„Erlend tungumál. Undir þau heyra enska og danska þar sem gert er ráð fyrir að enska sé fyrsta erlenda 

tungumálið og danska, norska eða sænska annað erlenda tungumálið. 

 

List- og verkgreinar. Undir listgreinar heyra tónmennt, sjónlistir og sviðslistir. Undir verkgreinar heyra 

hönnun og smíði, textílmennt og heimilisfræði. Þessi tvö svið skulu hafa jafnt vægi innan heildartímans. 

 

Náttúrugreinar. Undir þetta svið heyra m.a. náttúrufræði, eðlisvísindi, efnafræði, jarðvísindi, lífvísindi og 

umhverfismennt. 

 

Skólaíþróttir. Undir þetta svið heyra m.a. íþróttir og sund. 

 

Samfélagsgreinar. Undir þær heyra m.a. samfélagsfræði, saga, landafræði og þjóðfélagsfræði, 

trúarbragðafræði, lífsleikni, jafnréttismál og siðfræði ásamt heimspeki. 

 

Upplýsinga- og tæknimennt. Undir þetta heyrir m.a. miðlamennt, skólasafnsfræði, tölvunotkun og 

upplýsinga- og samskiptatækni. 

 

Til ráðstöfunar/val. Undir þetta heyra ráðstöfunarstundir skóla, einkum í 1.−7. bekk og val nemenda í 8.−10. 

bekk.  

 

Út frá áhersluþáttum námskrár í lögum skal hafa jafnvægi milli bóklegs náms og verklegs og þess gætt að ekki 

halli á verklegt nám þegar skólastarf er skipulagt. Það á einnig við um skipulag valnámskeiða. Því er gert ráð fyrir 

að allt að helmingur valstunda sé bundinn list- og verktengdu námi. Hafa ber grunnþætti menntunar, 

áhersluþætti í aðalnámskrá og lykilhæfni til viðmiðunar við útfærslu allra námssviða og námsgreina. Auk þeirra 

námgreina og námssviða, sem tilgreind hafa verið í viðmiðunarstundaskrá, er gert ráð fyrir nokkrum 

þverfaglegum þáttum, s.s. nýsköpun, frumkvöðlamennt og nýmiðlun.“ 
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Viðmiðunarstundaskrá fyrir grunnskóla Hafnarfjarðar er gefin upp sem sýnishorn og dæmi fyrir 

mögulega útfærslu á aðalnámskrá grunnskóla (2011). Hún tekur mið af því að eftir er að útfæra 

námsgreinar innan námssviða sem eru þá útfærsla einstakra skóla (sjá skýringar hér aftar) og skipting 

valstunda hefur ekki verið útfærð. Hún er aðallega sett fram í þeim tilgangi að sýna skólum fram á 

mögulega útfærslu sem gengur upp (heildartímafjöldi í hverjum árgangi á móti tímafjölda sem er ætlaður 

í hvert námssvið á tíu ára grunnskólagöngu) og til að kynna öllum lágmarkstímafjölda í námssviðum sem 

nú reu í gildiu samkvæmt aðalnámskrá. Það er ekkert sem útilokar aðrar útgáfur viðmiðunarstundaskrár 

hjá einstaka skólum nái forsendur aðalnámskrár að ganga upp, þ.e. lágmarkstímafjöldi námssviða á tíu 

ára tímabili á móti heildartímafjölda í hverjum bekk/árgangi (30/35/37). Framsetningin hér er almenn 

útfærsla á mínútum úr aðalnámskrá grunnskóla í kennslustundir sem hver er 40 mínútur en skólum er 

að sjálfsögðu heimilt að hafa eigin útfærslu á tímalengd kennslustunda í daglegri stundatöflu: 

 

Tafla 1: Lágmarkstímafjöldi í námssviðum í gegnum grunnskólann í jafndreifingu. 
 1. bk. 2. bk. 3. bk. 4. bk. 5. bk. 6. bk. 7. bk. 8. bk. 9. bk. 10. bk. Alls 

Íslenska 7 7 7 7 6 6 5 5 5 5,75 60,75 

Er. tung. 0 0 0 2 3 3 5,5 7 7 7 34,5 

List./verk. 6 6 5 5,5 7 8 6 3 3 2,5 52 

Nátt.gr. 3 2,5 3 2 3 3 2,5 3 3 3 28 

Samf.gr. 4 3,5 4 3 5 5 5 3 3 3 38,5 

Skólaíþr. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

Stærðfr. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

UST 0 1 1 1 1 1 2 1 1 0 9 

Val 2 2 2 1,5 2 1 1 7 7 7,75 33,25 

Samt. 30 30 30 30 35 35 35 37 37 37 326 

 

Viðmið um nám og kennslu í grunnskólum Hafnarfjarðar: 

 

1. Viðmiðunarstundaskrá: Stundaskrár grunnskólanna í Hafnarfirði skulu taka mið af 

viðmiðunarstundaskrá aðalnámskrár sem lágmarksstundaskrá um heildartímafjölda í einstaka 

árgöngum og á einstaka námssviðum (sbr. töflu hér ofar).  

2. Viðmið um tímafjölda í kennslugreinum: Skólastarf hvers skóla skal taka mið af 

aðalnámskrá grunnskóla, almennum hluta (2011) og námsgreinahluta (2013), sem lágmark en 

þar sem hún veitir ekki leiðbeiningar eða viðmið gilda frekari viðmið sveitarfélagsins sem komu 

hér neðar. 

 

Tafla 2: Námssvið, námsgreinar og hlutfall þeirra innan námssviðs. 

Námssvið Námsgreinar innan námssviðs Hlutfall námsgreina innan 

hvers námssviðs í grunnskóla 

1. Íslenska 1.1. Talað mál, hlustun og áhorf 

1.2. Lestur og bókmenntir 

1.3. Ritun 

1.4. Málfræði 

Hver námsþáttur skal ekki 

fá minna en 15% 
námstímans. 

2. Erlend tungumál 2.1. Enska 

2.2. Danska 

Enska fái ekki minna en 

55% og danska ekki minna 
en 35% námstímans. 

3. List- og 

verkgreinar 

A Listgreinar (50%): 

3.1. Sviðslistir (dans og leiklist) 

3.2. Sjónlistir (myndmennt) 

3.3. Tónmennt 

Hver námsgrein innan list- 

og verkgreina fái ekki minna 

en 10%  námstímans. 
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B Verkgreinar (50%): 

3.4. Heimilisfræði 

3.5. Hönnun og smíði 

3.6. Textílmennt 

4. Náttúrugreinar 4.0. Náttúrufræði  (100%)              (eða) 

4.1. Eðlis- og efnavísindi 

4.2. Jarð- og stjörnufræði 

4.3. Lífvísindi 

4.4. Umhverfismennt 

Hvor námsgrein fái ekki 

minna en 15% námstímans 

en sé námsgreinin náttúru-

fræði (yngsta stig) fái hún 

100%. 

5. Skólaíþróttir 5.1. Íþróttir 

5.2. Sund 

Íþróttir fái 67% og sund 

33% námstímans. 

6. Samfélagsgreinar 6.1. Heimspeki, siðfræði og 

trúarbragðafræði 

6.2. Jafnrétti og lífsleikni 

6.3. Landafræði, saga og sam-
/þjóðfélagsfræði 

Hver námsgrein fái ekki 

minna en 20% námstímans. 

7. Stærðfræði 7.0 Stærðfræði (100%)                   (eða) 

7.1. Tjáning, tungumál, verkfæri, vinnu-

brögð og beiting stærðfræðinnar  

7.2. Tölur, reikningur og algebra 

7.3. Rúmfræði, mælingar, tölfræði og 

líkindi 

Hver námsgrein fái ekki 

minna en 20% námstímans. 

8. Upplýsinga- og 

tæknimennt 

8.1. Miðlamennt og skólasafnsfræði 

8.2. Tölvunotkun og upplýsinga- og 
samskiptatækni 

Hvor námsgrein fái ekki 

minna en 35%  náms-
tímans. 

9. Val 9.1. Valgrein 1 

9.2. Valgrein 2 

       o.s.frv. 

Skipulag, inntak og fjöldi  

valgreina er algjörlega í 
höndum hvers skóla. 

 

3. Viðmiðunarstundaskrá skóla, val og námsgreinar: Einstaka grunnskólar í Hafnarfirði fá 

úthlutað tímamagni til kennslu á öllum námssviðum á jafnræðisgrundvelli. Hver skóli skal 

skipuleggja námsgreinar innan hvers námssvið í samræmi við ofangreinda skiptingu námsgreina 

innan hvers námssviðs. Hver skóli skal skilgreina eigin grunn að viðmiðunarstundaskrá á hverju 

skólaári, þ.e. hver skóli getur breytt eigin skólanámskrá árlega, með því að afmarka valtíma í 1.-

7. bekk á önnur námssvið (eða jafnvel sem sérstakar námsgreinar) og afmarka tíma í 

námsgreinar innan námssviða í samræmi við ofangreinda töflu. 

4. Námsgreinar í skólanámskrá: Námsgreinar (innan námssviða) skulu kynntar í skólanámskrá 

í samræmi við töflu hér ofar í hverjum árgangi og alltaf með sama númerakerfi (þ.e. þótt 

einstakar námsgreinar vanti í einstaka árganga eru númerum þeirra sleppt og þannig hlaupið yfir 

þau). Öllum námsgreinum sem kenndar eru í hverjum bekk/árgangi skal fylgja viðeigandi 

námslýsing sem uppfyllir viðmið skólanámskrárforms fyrir grunnskóla Hafnarfjarðar. 

5. Úthlutun almennra kennslutíma: Grunnskólar í Hafnarfirði fá úthlutað kennslutímum til 

almennrar kennslu í samræmi við viðmið aðalnámskrár grunnskóla og sveitarfélags sem miða 

að jöfnuði meðal grunnskólanemenda. Það er síðan einstakra skóla að skipuleggja kennslu á 

einstaka námssviðum (námsgreinar meðtaldar) í einstaka árgöngum í samræmi við viðmið 

aðalnámskrár og bæjarins líkt og þessi viðmið tilgreina. Sér úthlutun er til sérkennslu. 
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Viðauki C: Menntastefna skóla og viðmið 
Skólastarf grunnskóla byggir á lögum og reglugerðum sem miða að því að veita öllum börnum á Íslandi 

starf í grunnskóla sem færir þeim sem sambærilegust gæði um leið og að mæta ólíkum þörfum þeirra 

og mismunandi aðstæðum. Í þeim skilningi er skólastarf samfélagslegt verkefni sem nær til allra íbúa 

landsins. Þess utan er gert ráð fyrir að hver skóli hafi ákveðna ábyrgð í því að skapa sér sérstöðu á 

grunni aðalnámskrár. Þessi sýnileiki getur verið útfærður margvíslega, hann skal taka mið af aðstæðum 

einstakra skóla og byggja á grunnstefnu skólans sem nefnd er menntastefna. 

 

Viðmið um stefnu skóla og samfélagslega ábyrgð: 

 

1. Sérstaða skóla: Hver grunnskóli í Hafnarfirði skal skilgreina eigin sérstöðu með afmörkun á 

eigin stefnu í nokkrum þáttum skólastarfsins sem skilgreind séu í skólanámskrá að kröfu 

aðalnámskrár grunnskóla (2011); nefnd menntastefna skóla. 

2. Menntastefna skóla skilgreind: Viðmið um stefnu skóla er að þar komi fram áherslur skóla 

um gildi/leiðarljós og uppeldis- og kennslufræðilega sýn skóla þar sem áherslur grunnþátta 

menntunar í aðalnámskrá og aðrir þættir sem skóli telur æskilegt að hafa stefnu um og er í 

samræmi við lög, reglugerðir og opinberar reglur um grunnskólastarf. 

3. Tengsl og samstarf við nærumhverfi: Hver skóli skal hafa stefnu um tengsl og samskipti 

við nærumhverfi sitt. Í því felast tengsl við náttúrulegt, félagslegt og menningarlegt umhverfi 

skóla. Þá skulu skólar sérstaklega skilgreina vel verkefni sín, tengsl og samstarf við leikskóla og 

framhaldsskóla. Sveitarfélagið getur einnig lagt þar til frekari viðmið um slíkt samstarf og tengsl 

og þá hvernig það hyggst styðja og efla slíkt samstarf. 

4. Samstarf heimila og skóla: Mikilvægur þáttur skólastarf er að góð tengsl séu við heimili 

nemenda um nám og velferð barna. Í þeim tilgangi er mikilvægt að skýr viðmið séu um samstarf 

við heimili nemenda. Skólar skulu marka sér stefnu um samstarf við heimilin og í 

bekkjarnámskrám skal kynna þær leiðir og viðfangsefni sem unnið er með í hverjum 

bekk/árgangi. Hver skóli gefur þá út starfsáætlun og þar skulu vera nánari upplýsingamiðlun til 

heimila nemenda um verklag, skipulag og vinnubrögð í skólastarfi sem styðja við nám og kennslu 

allra nemenda. 

5. Forvarnir í grunnskólastarfi: Forvarnir í skólastarfi grunnskóla miða að almennri velferð 

fyrir alla nemendur og tryggja þeim sem mest öryggi í skólastarfi. Í þeim tilgangi leggur 

sérfræðiþjónusta (sveitarfélagsins við) grunnskóla til sérstök viðmið um almennar forvarnir í 

grunnskólum Hafnarfjarðar um frekari verkferla og aðgerðir sem miða að öryggi í skólastarfi. 

Almennar forvarnir í skólastarfi skal samþætta og tengja sem mest grunnþáttum menntunar og 

viðfangsefnum einstakra námssviða eins og kostur er og eðlilegt er á hverjum tíma sem fái 

birtingu í einstaka námsgreinum. 
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Viðauki D: Grunnþættir menntunar og viðmið 
Eitt meginatriða í menntastefnu nýrra laga um grunnskóla er áherslan á grunnþætti menntunar sem 

kynntir eru sérstaklega í aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 14-22): 
 

„Þessir grunnþættir eru: 

• læsi, 

• sjálfbærni, 

• heilbrigði og velferð, 

• lýðræði og mannréttindi, 

• jafnrétti, 

• sköpun. 

... 

Grunnþættirnir snúast um læsi á samfélag, menningu, umhverfi og náttúru þannig að börn og ungmenni 

læri að byggja sig upp andlega og líkamlega, að bjarga sér í samfélaginu og vinna með öðrum. Grunnþættirnir 

snúast einnig um framtíðarsýn og getu og vilja til að hafa áhrif og taka virkan þátt í að viðhalda samfélagi 

sínu, breyta því og þróa það. 

... 

 

Hugmyndirnar að baki grunnþáttunum eiga að endurspeglast í starfsháttum skóla, samskiptum og skólabrag. 

Þeir skulu vera sýnilegir í skólastarfinu öllu og koma fram í inntaki námsgreina og námssviða, bæði hvað 

varðar þá þekkingu og leikni sem börn og ungmenni skulu afla sér. Námssvið geta verið sérhæfing í 

viðfangsefnum skólastarfs þvert á námsgreinar og skólastig. 

... 

 

Grunnþættirnir fléttast inn í aðalnámskrár á öllum skólastigum og fyrirmæli hennar um allt skólastarfið: 

• Efnisval og inntak náms, kennslu og leiks skal mótast af grunnþáttunum. 

• Starfshættir og aðferðir, sem börn og ungmenni læra, eru undir áhrifum hugmynda sem fram koma 

í umfjöllun um grunnþættina. 

• Vinnubrögð kennara og annarra, sem starfa í skólum, eiga að mótast af grunnþáttunum þannig að 

stuðlað sé að sjálfstæði, frumkvæði og þróun í skólastarfi. 

• Þegar skólastarf er metið þarf að skoða hvort og hvernig grunnþættirnir hafi sett mark sitt á nám, 

kennslu og leik og skólastarfið í heild.“ 

 

Grunnþættir menntunar tengja þannig saman verkefni dagslegs skólastarfs, kennslu einstakra námsgreina 

og samhengi námssviðanna. Tafla er hér neðar skýrir ýmsa þætti og atriði sem heyra undir hvern 

grunnþátt fyrir sig og er viðfangsefni sem eiga að birtast í grunnskólastarfinu þvert á námsgreinar. Hún 

er samantekt úr aðalnámskrá grunnskóla (2011) til að ná utan um margvíslegar áherslur þaðan án þess 

þó að teljast vera fullkomin samantekt og því sé rými til frekari mótunar eða þróunar viðfangsefna í 

kennslu. Taflan er til leiðbeiningar skólum til að móta grunnþætti menntunar í skólanámskrá. 

 

Tafla 3: Grunnþættir menntunar og efnisþættir einstakra grunnþátta í skólastarfinu 

Grunnþáttur Efnisþættir grunnþátta menntunar skv. aðalnámskrá grunnskóla 

HEILBRIGÐI 

OG 
VELFERÐ 

Lýðheilsa byggir á andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan. Það er áhersla á 

heilbrigða hreyfingu og hollt mataræði, geðvernd, forvarnir gegn vímuefnaneyslu, 

kynheilbrigði og aðra þætti sem stuðla að heilbrigði og velferð nemenda til 

jákvæðrar sjálfsvitundar og vinna gegn áhrifum fíknar á einstaklinga í hvaða mynd 

sem hún kann að birtast. Samstarf við heimilin er ekki síst mikilvægt um þennan 

þátt og mikilvægt að byggja upp hefðir og vana til jákvæða og heilbrigðra 

lífsviðhorfa sem stuðla að þroska nemenda í átt til jákvæðrar sjálfsmyndar. Þar er 

skólinn mikilvæg fyrirmynd til heilbrigðis og velferðar með starfsháttum sínum, 

kennsluháttum og tilboðum til nemenda. Fær nánari útfærslu og framkvæmd í 

námsgreinum skólans og í samstarfi við stoðþjónustukerfi skólans varðandi 

einstaka nemendur í gegnum nemendaverndarráð og önnur teymi í skólastarfinu. 
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Grunnþáttur Efnisþættir grunnþátta menntunar skv. aðalnámskrá grunnskóla 

JAFNRÉTTI Jafnrétti gegn hvers konar mismunun á grunni fötlunar, aldurs, trúar, 

kynhneigðar, lífsskoðana, litarháttar, ætternis, búsetu, stöðu, þjóðernis, 

kynþáttar og kyns. Virðing, umburðarlyndi, víðsýni, friður og að rækta hæfileika 

sína og gagnrýni á viðhorf í samfélagi og menningu eins og þau snúa að 

viðfangsefninu jafnrétti. Jafnréttismenntun er með áherslu á kyn og kynhneigð. 

Fjölmenning, tungumál, menning og uppbygging skólasamfélags án aðgreiningar 

eru sömuleiðis þættir í jafnrétti. Jafnréttismenntun felur þá í sér jafnrétti 

varðandi námsmöguleika, námsefni, kennsluaðferðir og námsumhverfi auk réttar 

til náms- og starfsráðgjafar í skólanum. Fær nánari útfærslu og framkvæmd í 
einstaka námsgreinum skólans. 

LÝÐRÆÐI  

OG 

MANNRÉTT-

INDI 

Lýðræðisleg vinnubrögð og þátttaka, uppbygging lýðræðislegs samfélags 

(siðgæðisvitund, félagsvitund, borgaravitund), samvinna og hjálpsemi, virðing og 

umburðarlyndi, manngildi og umhyggja og réttindi barna og skyldur eru hluti 

þess að byggja upp samábyrgt og sjálfbært samfélag. Sömuleiðis rökhugsun og 

gagnrýnin hugsun á grundvelli siðfræði um siðferðilegt líferni og varnir gegn 

hvers konar ofbeldi í skólastarfinu sem skal endurspeglast í skólabrag skólans og 

skýrum skólareglum sem vernda gegn brotum á sjálfsögðum réttindum nemenda 

og starfsfólks. Það er hluti kennslu og náms að tileinka sér lýðræðislega hugsun 

og vernda mannréttindi sem liður í tileinkun lýðræðislegs gildismats fyrir 

samfélagsuppbygginguna. Lífsleikni er kennslufræðilegt viðfangsefni í lýðræðis-

legum skólum. Fær nánari útfærslu og framkvæmd í einstaka námsgreinum. 

LÆSI Læsi snýr að hæfni nemenda í notkun og beitingu íslenskunnar þar sem hæfter 

að ræða um fluglæsi, treglæsi og ólæsi sem mismikla hæfni og einnig læsilega. 

Viðfangsefnið læsi í víðum skilningi miðar að hæfni einstaklings að verða læs á 

umhverfi sitt með því að ráða við margvísleg skilaboð sem mæta honum og 

bregðast við þeim á jákvæðan hátt. Það snýst á margan hátt um námslega getu til 

að tileinka sér hæfni sem liggur til grunns í flestum námsgreinum skólans sem 

nemandi á að geta nýtt sér í daglegu lífi og hæfir aldri hans og þroska, t.d. 

sögulæsi, kortalæsi, menningarlæsi, fjármálalæsi, miðlalæsi, upplýsingalæsi, 

tæknilæsi,  líkamslæsi og vísindalæsi (skv. aðalnámskrá). Fær nánari útfærslu og 
framkvæmd í einstaka námsgreinum skólans. 

SJÁLFBÆRNI Sjálfbær þróun, breytingar og framþróun og skynsamleg nýting náttúruauðlinda. 

Ferlar, lögmál og hringrás náttúrunnar, vistfræði, umhverfisvernd, 

loftslagsbreytingar og líffræðilegur fjölbreytileiki eru einstök viðfangsefni hér. 

Áherslur eru á jöfnuð, sameiginleg lífsskilyrði, frið og lífsgæði. Hnattræn áhrif, 

efnahagsþróun og sameiginlegt vistkerfi jarðar falla einnig hér undir. Fær nánari 
útfærslu og framkvæmd í einstaka námsgreinum skólans. 

SKÖPUN Forvitni, athafnaþrá, frumkvæði, frumleiki, uppgötva, njóta, áhugi, vírkja 

ímyndunarafl, leika sér, áskorun, spenna og leit, list- og verknám, nýsköpun og 

frumkvöðlanám er þættir eða viðfangsefni sem heyra til sköpunarþættinum. 

Sköpunarkraftur, innsæi og hagnýting skapandi hugmynda til mótunar viðhorfa 

og gildsmats skal takast á við samræðu um gagnrýna hugsun í daglegu skólastarfi. 

Sköpun er mikilvæg sem þáttur leiks í námi sem miðar að velferð nemenda til að 

þroskast sem heildstæðir einstaklingar í lýðræðislegu samfélagi. Fær nánari 
útfærslu og framkvæmd í einstaka námsgreinum skólans. 
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Viðmið um grunnþætti menntunar í grunnskólum Hafnarfjarðar eru: 

 

1. Viðmið aðalnámskrár: Grunnþættir menntunar skulu vera sýnilegir í skólanámskrá hvers 

skóla og skulu taka mið af aðalnámskrá grunnskóla (2011) en þar sem hún veitir ekki 

leiðbeiningar eða viðmið gilda frekari viðmið sveitarfélagsins sem koma hér áfram til að skólar 

geti kynnt skýrt eigin stefnu. 

2. Grunnþættir menntunar og skólanámskrá: Hver skóli skal setja sér stefnu um grunnþætti 

menntunar sem skulu birtast sem hluti af stefnu skóla í skólanámskrá. Sömuleiðis skal 

skólanámskrá hvers skóla skilgreina áherslur og meginatriði í hverjum grunnþætti menntunar í 

hverjum bekk/árgangi.  

3. Grunnþættirnir og forvarnir í grunnskólastarfi: Grunnþættir menntunar gefa forvörnum 

í skólastarfi grunnskóla nýtt samhengi í því að samhæfa við nám á einstaka námssviðum. 

Forvarnir miða að almennri velferð og vellíðan fyrir alla nemendur og að tryggja þeim sem mest 

öryggi í skólastarfi. Í þeim tilgangi leggur sérfræðiþjónusta (sveitarfélagsins við) grunnskóla til 

sérstök viðmið um almennar forvarnir í grunnskólum Hafnarfjarðar um frekari verkferla og 

aðgerðir sem miða að velferð nemenda og öryggi í skólastarfi. Hluti forvarna í er að vinna árlega 

(almenna) forvarnaáætlun fyrir og hver skóli skal hafa skýra stefnu í forvörnum í gegnum 

grunnþættina. Almennar forvarnir í skólastarfi skal samþætta og tengja sem mest grunnþáttum 

menntunar með því að samhæfa námi og kennslu allra námssviða í öllum árgöngum. Viðmið um 

fræðslu um almennar forvarnir í tengslum við grunnþættina er að finna í töflu hér neðar. Töflu 

4 er ætlað að hjálpa skólum að skilgreina og útfæra vissar forvarnir í samspili við ákveðna 

grunnþætti sérstaklega svo forvarnir fái frekari útfærslu í bekkjarnámskrám. Taflan er þó aðeins 

grunnútfærsla sem hver skóli þarf að skilgreina nánar út frá eigin áherslum og aðalnámskrár 

með stuðningi viðmiða sveitarfélags.  

 

Tafla 3: Forvarnasvið/-flokkar og tengsl við grunnþætti menntunar 

Svið ↓ Forvarna-

flokkar ↓ 

Grunn-

þáttur: → 

Heilbrigði 

og velferð 

Jafnrétti Læsi Lýðræði  og 

mannréttindi 

Sjálfbærni Sköpun 

I.  

E
in

sta
k
l-

in
g
u

r 

1. LÝÐHEILSA x x x x x x 

2. SJÁLFSRÆKT x x x x x x 

3. VÍMUVARNIR x  x  x  

II.  

F
é
la

g
sle

g
t u

m
h

v
e
rfi 

4.  

OFBELDI 

einelti 

 
x x  x   

kynferðislegt 

ofbeldi 
x x  x   

fordómar og 

mismunun 
x x  x   

vanræksla 

 
x x  x   

III. 

N
á
ttú

ru
le

g
t 

u
m

h
v
e
rfi 

5. ÖRYGGISVARNIR x  x x x  
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Viðauki E: Námssvið, námsgreinar og viðmið 
Nám í grunnskóla felur í sér að kennsla og starfsemi skóla miði að því að aðstoða nemanda í námi svo 

hann fái kennslu og námsaðstoð við hæfi þau tíu ár sem hann stundar nám í grunnskóla. Það er 

sameiginlegt verkefni skóla og heimilis. Við kennslu á námssviðum, og einstökum námsgreinum innan 

þeirra, skal taka mið af viðmiðunarstundaskrá (sjá viðauka B).  

 

Samkvæmt aðalnámskrá skal kennsla í grunnskólum taka mið af átta námssviðum, og talsvert fleiri 

námsgreinum innan þeirra, og valgreinum. Fyrir hvert námssvið í bekkjarnámskrá skal skilgreina viðmið 

fyrir námshæfni utan valgreina.  

 

Það er verkefni hvers skóla að bjóða nemendum upp á nám við hæfi svo kennsla og önnur starfsemi í 

skóla miði að því að ólíkir nemendur geti tileinkað sér nauðsynlega hæfni á sem fjölbreytilegastan hátt 

eins og nemendur hafa þörf fyrir og getu til. Í því felst að ábyrgð skóla/kennara er að haga störfum 

sínum þannig að nemendur eigi sem auðveldast að tileinka sér umrædda hæfni. Þar má ræða um 

fjölbreytni í kennsluaðferðum (sýna, gera sjálfur, rannsaka o.s.frv.), margvíslegt kennsluefni (mis þungt, 

mis ítarlegt, mis langt o.s.frv.), margþætt kennslugögn (bækur, myndefni, hljóðefni, vefefni o.s.frv.) og 

ólíkar kennsluaðstæðum (inni, úti, skólastofa, söfn, íþróttasalur o.s.frv.) sem er hluti starfsskyldna hvers 

kennara að skipuleggja til að námið nýtist sem best miðað við aðstæður nemenda með viðeigandi ábyrgð 

þeirra á hverjum tíma og eftir viðfangsefnum.  

 

Viðmið um námssvið, námsgreinar og einstaklingsmiðun í námi í grunnskólum Hafnarfjarðar: 

 

1. Viðmið aðalnámskrár: Viðmið aðalnámskrár grunnskóla er að skólastarf grunnskóla skuli 

stefna að því að hver nemandi fái nám við hæfi á sinni tíu ára grunnskólagöngu þar sem námssvið 

aðalnámskrár í gegnum námsgreinarnar leggi til viðfangsefni sem gefi nemendum möguleika til 

að efla hæfni sína á hverjum tíma. 

2. Námsviðmið: Skólastarfið fer fram í gegnum skilgreindan tímafjölda í einstökum námssviðum 

í samræmi við viðmiðunarstundaskrá aðalnámskrár, almenns hluta (2011). Fyrir hvert námssvið 

í hverjum bekk/árgangi eru skilgreind námshæfniviðmið og sömuleiðis matsvið fyrir þau sem 

taka mið af matskvarðanum A-D (sjá hér aftar). Námshæfniviðmiðin í einstaka námssviðum í 

öllum bekkjarnámskrám taka mið af viðmiðum námsviðanna í 4., 7. og 10. bekk aðalnámskrár, 

greinahluta (2013). Í hverjum skóla skal útfæra námshæfniviðmið í öllum námssviðunum átta í 

öllum bekkjarnámskrám í samræmi við áherslur skólans og viðmiðunarstundaskrá hans, þ.e. ef 

viðkomandi námssvið er ekki kennt í viðkomandi árgangi er ekki nauðsynlegt að skilgreina 

námshæfniviðmið fyrir það í viðkomandi bekkjarnámskrá. Ekki er lagst gegn því að einstakar 

námsgreinar skilgreini eigin námshæfniviðmið telji kennarar að það henta betur til viðbótar 

námshæfniviðmiðum námssviðsins (sbr. list- og verkgreinar í aðalnámskrá grunnskóla, 

greinahluta 2103). Slíkt er val í hverjum skóla. 

3. Flokkun námshæfniviðmiða: Námshæfniviðmið geta verið margvísleg og mismörg eftir 

námssviðum. Gerð er sú krafa að grunnskólar í Hafnarfirði flokki námshæfniviðmið á grunni 

faglegra forsenda, þ.e. velji á milli efnisflokkunar (mismunandi eftir námssviðum) eða flokkunar 

á grunni hæfnishugtaksins (þekking, leikni, viðhorf) sjálfs innan hvers námssviðs. Val um flokkun 

er ákvörðun innan hvers námssviðs innan hvers skóla í samræmi við stefnu skóla.   

4. Námsgreinar og lýsingar þeirra: Innan hvers námssviðs skal skilgreina námsgreinar, 

mismargar eftir atvikum og eðli námssviða. Föst námsgreinaheiti eru í Hafnarfirði sem hafa 
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samræmda uppbyggingu í skólanámskrám allra skólanna í Hafnarfirði, hvort heldur sem 

námsgrein er kennd stök út af fyrir sig eða er samþætt öðrum námsgreinum í daglegu 

skólastarfi. Hafnarfjörður setur lágmarksviðmið um tímafjölda í einstaka námsgreinum í hverju 

námssviði innan tíu ára grunnskólanáms til að tryggja lágmarksgæði í skólastarfi fyrir alla 

nemendur í bænum. Hver skóli skal hafa möguleika á að skapa sér eigin sérstöðu í kennslu 

einstakra námsgreina (m.a. viðfangsefni) innan hvers námssviðs í samræmi við aðalnámskrá 

grunnskóla, almennan hluta (2011) og greinahluta (2013) og stefnu bæjarins, þ.e. velja í hvaða 

námssviðum hvar hann fer umfram lágmark aðalnámskrá með notkun kennslusatunda til 

valgreina. Námsgreinalýsingar hafa fasta uppbyggingu sem í öllum tilvikum skal útfæra í öllum 

námsgreinum í öllum árgöngum (allt að tvær bls. A-4 á námsgrein að öllu jöfnu).  

 

Uppbygging hverrar námsgreinar í bekkjarnámskrá er þessi: 

 

i. Viðfangsefni í náminu – viðfangsefni sem eru til náms og sýna fram á hæfni. 

Kynntar séu megináherslur í viðfangsefnum og sem mest yfirviðfangsefni án þess að 

tilgreina smáatriði (dæmi: „Íslandssaga á 20. öld með áherslu á atvinnuhætti, búsetu og 

stjórnmál“ eða „tóbaksfræðsla og skaðsemi reykinga“). Ekki er þó lagst gegn því að 

viðfangsefnin breytist á námstíma (sem hluti skólaþróunar) en séu miklar breytingar 

gerðar þannig hafi foreldrar rétt á frekari upplýsingum um slíkt áður/um leið og slíkt 

gerist. Í framhaldinu er bekkjarnámskrá breytt fyrir næsta staðfestingarferli. 

ii. Námsgögn – gögn sem stefnt er að nýta í náminu 

Kynnt séu helstu námsgögn og verkfæri sem unnið er með í náminu þótt ekki sé hægt 

að útiloka að breyting á námsgögnum geti átt sér stað yfir námsárið (sem hluti 

skólaþróunar) ef ný og heppilegri námsgögn verða til ráðstöfunar. Í framhaldinu er 

bekkjarnámskrá breytt fyrir næsta staðfestingarferli. 

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun – skipulag náms, samþætting við aðrar námsgreinar 

og hvernig nám er aðlagað að ólíkum þörfum nemenda 

Kynnt sé meginfyrirkomulag í skipulagi náms, s.s. einstaklingsvinna, útivinna, hópvinna, 

bókleg og verkleg vinna, vettvangsferðir og annað sem getur skipt máli í almennum 

orðum og jafnvel samspil við aðrar námsgreinar.  

Námsaðlögun kynnir á almennan hátt hvernig nám og kennsla í námsgreininni tekur 

mið af mismunandi námsgetu nemenda, sérstöðu og félagslegum aðstæðum þeirra svo 

þeir hafi sem mest gagn af náminu og styrkist sem námsmenn. Sú námsaðlögun getur 

bæði/ýmist gerst í almennum kennslustundum námsgreinar í bekk/hópi eða í 

sérhæfðum námshópum eftir atvikum (sérkennslu). Í meginatriðum má ræða um sex 

leiðir í námsaðlögun sem kennarar hafa möguleika á að beita í kennslu sinni: 

Námsefni, námsverkefni, námsaðstæður og námsskilyrði geta tekið mið af: 

1. Þyngd:  sé misþungt til að mæta ólíkri getu nemenda. 

2. Breidd: hafi mismikla breidd í viðfangsefnum til að mæta ólíkum nemendum. 

3. Áhuga: svo áhugi nemenda sé tekinn með í námi sem hvati og afl til náms. 

4. Félagsstöðu: svo nemendur með mismunandi félagsstöðu fái tækifæri til að æfa 

og þjálfa ólík hlutverk í skólastarfinu. 

5. Fjölbreytni: í því að því að mismunandi hæfileikar/eiginleikar nemenda njóti sín. 

6. Vali: svo nemendur hafi einhverja sjálfsstjórn á eigin námi til að mæta eigin 

námsþörfum og fái þannig tækifæri til sjálfseflingar. 
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Í einhverjum tilvikum fá nemendur stuðning utan námshóps með eigið námsfyrir-

komulag og námsaðlögun sem heyrir til einstaklingsnámskrá viðkomandi. 

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun – hvernig staðið er að námsmati og aðferðir aðlagaðar 

Kynnt sé hvernig staðið er að námsmati á getu nemenda, þ.e. aðferðir og leiðir sem 

farnar eru yfir skólaárið til að stuðla að því að nemandi geti sýnt fram á getu sína og fái 

sanngjarnt mat á hæfni sína. Ekki er þó lagst gegn því að námsmatsaðferðir breytist á 

námstíma (sem hluti skólaþróunar) en séu miklar breytingar gerðar þannig hafi 

foreldrar rétt á frekari upplýsingum um slíkt áður/um leið og slíkt gerist. Í framhaldinu 

er bekkjarnámskrá breytt fyrir næsta staðfestingarferli. 

5. Einstaklingsnámskrá: Í sumum tilvikum hentar bekkjarnámskrá ekki fyrir einstaka 

nemendur árgangs. Í slíkum tilvikum metur skóli, í samráði við foreldra, hvort nemandi fái 

persónulega námskrá, hér eftir nefnd einstaklingsnámskrá. Hver nemandi sem fær kennslu 

sem er miðuð að honum sérstaklega, og ekki er bara stuðningur við að tileinka sér kennslu 

og nám samkvæmt námskrá síns árgangs, skal fá sína einstaklingsnámskrá. Nemendur sem eru 

í sérúrræðum (sérdeildum, sérskólum) hafa alltaf einstaklingsnámskrár. Sér snið einstaklings-

námskrár er til fyrir Hafnarfjörð sem grunnur en það er síðan hvers skóla að útfæra snið eða 

form að einstaklingsnámskrá fyrir sína nemendur. Einstaklingsnámskrá nemanda skal gerð fyrir 

hvert skólaár fyrir sig, endurskoðuð svo oft sem þurfa þykir innan þess og form hennar getur 

jafnframt verið nýtt sem kennsluáætlun og skýrsla um námið yfir viðkomandi skólaár með 

viðeigandi skráningum og viðmiðum/markmiðssetningu. Einstaklingsnámskrá er persónuleg 

námskrá og aðeins ætluð viðkomandi og varðveitist sem trúnaðargagn um nemanda líkt og 

önnur trúnaðargögn. 

6. Skólanámskrá og kennsluáætlanir: Kennsluáætlanir er verkáætlanir (daglegar, vikulegar, 

mánaðarlegar, annarlegar o.s.frv.) sem kennarar vinna til að skipuleggja nánar á hagkvæman 

hátt daglegt skólastarf. Það er ákvörðun innan hvers skóla hvernig er háttað með 

kennsluáætlanir almennt, fyrirkomulag skal kynnt foreldum í skólanámskrá/starfsáætlun skóla 

og birtar í samskiptakerfi heimilis og skóla eins og hver skóli skilgreinir sína ferla þar um og 

tækni gefur möguleika á. Skólar þurfa ekki að skila kennsluáætlunum til Skólaskrifstofu 

samhliða skólanámskrám í staðfestingarferli. Nánar er fjallað um uppbyggingu kennsluáætlana 

í starfsáætlun skóla. Gert er ráð fyrir að kennsluáætlun hafi uppbyggingu eitthvað á þessa leið: 

Dagur/vika/ 

mánuður 

Viðfangsefni í námi Námsgögn Áhersluþættir út frá 

viðmiðum um hæfni 

       

       

 

7. Skjalavarsla og námskrár: Einstaka grunnskólar bera ábyrgð á því að varðveita 

einstaklingsnámskrár alla grunnskólagöngu nemanda í samræmi við opinbera skjalavörslu og 

reglur Hafnarfjarðarbæjar. Sömuleiðis ber skólum að varðveita kennsluáætlanir í samræmi við 

vörslu opinberra gagna og reglur bæjarins auk þess sem að þær séu aðgengilegar fyrir starfsfólk 

skóla. Skólanámskrár varðveita skólar sem sín vinnugögn á tölvukerfi skóla en Skólaskrifstofan 

annast stjórnsýslulega varðveislu í samræmi við opinberar reglur og reglur bæjarins. 
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Viðauki F: Hæfni (lykilhæfni  og námshæfni) og viðmið 
Gæði eru meginverkefni grunnskólastarfs samkvæmt lögum um grunnskóla (2008, gr. 29). Gæðin í 

inntaki skólastarfsins eru skilgreind sem hæfni og er hún metin á grundvelli viðmiða. Hæfninni er skipt 

í tvo hluta, lykilhæfni  og námshæfni, samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (2011).. Lykilhæfni er metin í 

tengslum við aldur og er óháð einstökum námsgreinum sem slík. Námshæfni er metin í tengslum við 

nám nemenda á hverju námssviði og er því verið breytileg milli námssviða og mismunandi eftir 

námsgreinum innan námssviða eftir árgöngum. 

 

a. Lykilhæfni 

Lykilhæfni er hæfni sem snýr að ýmsum mannlegum þáttum eða eiginleikum sem og samskiptum 

einstaklinga í milli þar sem íslensk menning í lýðræðissamfélagi veitir ýmis æskileg gildi. Til frekari 

glöggvunar á lykilhæfninni er hún greind í fimm flokka. Þessir flokkar eru samkvæmt aðalnámskrá 

grunnskóla (2011, bls. 53) til skýringar og afmörkunar í viðfangsefninu. Lykilþættirnir fimm eru: 

 

Lykilþáttur Skýring (bls. 53 í Aðalnámskrá grunnskóla, 2011) 

Persónuleg tjáning og skýr 

miðlun: 

Hæfni nemenda til að tjá hugsanir sínar, tilfinningar og skoðanir munnlega, 

skriflega og á annan hátt. Hæfni til að miðla þekkingu og leikni sinni og flytja 

mál sitt skýrt og áheyrilega og taka þátt í samræðum og rökræðum. 

Skapandi, gagnrýnin  hugsun 

með frumkvæði til lausna: 

Skapandi hugsun og frumkvæði í efnistökum og úrvinnslu. Hæfni nemenda til að 

nota þekkingu og leikni, draga ályktanir, áræðni til að leita nýrra lausna og beita 

gagnrýninni hugsun og röksemdafærslu. 

Sjálfstæði í verki og 

samvinna undir leiðsögn: 
Hæfni nemenda til að vinna sjálfstætt, í samstarfi við aðra og undir leiðsögn. 

Ábyrg þekkingarleit og 

gagnrýnin úrvinnsla: 

Hæfni nemenda til að nýta margvíslega miðla í þekkingarleit, úrvinnslu og 

miðlun og nýta upplýsingar á ábyrgan, skapandi og gagnrýninn hátt. 

Mat á eigin námi, vinnu-

brögðum og frammistöðu: 

Hæfni nemenda til að bera ábyrgð á eigin námi og leggja mat á eigin vinnubrögð 

og frammistöðu. 

 

b. Námshæfni 

Námshæfni er sú hæfni sem tengist námi á einstökum námssviðum aðalnámskrár (og öllum 

námsgreinum innan hvers námssviðs). Aðalnámskrá skilgreinir námshæfni fyrir 4., 7. og 10. bekk en fyrir 

aðra árganga skilgreina skólar/kennarar viðmið um námshæfni í einstaka námssviðum. Í einhverjum 

tilvikum er valið að hæfniviðmið séu sér fyrir hverja námsgrein frekar en fyrir viðkomandi námssviðið í 

heild sinni sem er þá ákvörðun viðkomandi skóla. Námshæfni er hæfni sem snýr að tileinkun náms í 

einstaka námssviðum/námsgreinum. Hana má  flokka á tvennan hátt:  

 út frá eðli hæfninnar: sem þekking, leikni og viðhorf 

 út frá efnislegri sérstöðu námssviðs: talað mál, ritun, lestur og málfræði (íslenska). 

 

Viðmið um hæfni, námshæfni og lykilhæfni, í grunnskólum Hafnarfjarðar: 

 

1. Viðmið aðalnámskrár: Grunnskólar Hafnarfjarðar skulu taka mið að stefnu og viðmiðum 

aðalnámskrár grunnskóla, almennum hluta (2011) og greinahluta (2013), um hæfni sem skiptist 

í námshæfni og lykilhæfni. En þar sem aðalnámskrá veitir ekki leiðbeiningar eða viðmið gilda 

frekari viðmið sveitarfélagsins sem koma hér áfram. 

2. Námshæfni og viðmið: Aðalnámskrá grunnskóla, námsgreinahluti (2013), leggur til 

hæfniviðmið fyrir alla grunnskóla í skólastarfi 4., 7. og 10. bekkjar. Í skólanámskrá hvers skóla 

skal koma fram hvaða hæfniviðmið gilda fyrir einstök námssvið í hverjum bekk/árgangi 
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(bekkjarnámskrá). Námshæfniviðmiðin skulu flokkuð í skólanámskrá grunnskólanna í 

Hafnarfirði eins fyrir hvert námssvið í öllum árgöngum innan eins skóla. Hver skóli skal hafa 

námshæfniviðmið fyrir öll námssvið sem kennd eru í viðkomandi bekk.  

3. Flokkun námshæfniviðmiða: Námshæfniviðmið geta verið margvísleg og mismörg eftir 

námssviðum. Gerð er sú krafa að grunnskólar í Hafnarfirði flokki námshæfniviðmið á grunni 

faglegra forsenda, þ.e. velji á milli efnisflokkunar (mismunandi eftir námssviðum) eða flokkunar 

á grunni hæfnishugtaksins sjálfs (þekking, leikni, viðhorf) innan hvers námssviðs. Val um flokkun 

er ákvörðun innan hvers námssviðs innan hvers skóla í samræmi við stefnu skóla.  Eftirfarandi 

eru dæmi um flokkunarmöguleikana á námshæfniviðmiðunum og eru sótt í aðalnámskrá: 

 

Efnisflokkun hæfniþátta (sjá 4. bekkur, skólaíþróttir í aðalnámskrá grunnskóla): 

Efnisþættir: Viðmið um námshæfni Þ L V 

Líkamsvitund, 

leikni og afköst: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Sýnt einfaldar hreyfingar sem reyna á lipurð og samhæfingu.  

  

x 

 

 

Félagslegur þættir: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Unnið með tilfinningar sem því að vinna og tapa í leikjum.  

   

x 

Heilsa og efling 

þekkingar: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Útskýrt líkamlegan mun á kynjum.  
 

x 

  

Öryggis- og 

samskiptareglur: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Farið eftir öryggis-, skipulags- og umgengisreglum sundstaða, 

íþróttahúsa og brugðist við óhöppum.  

  

x 

 

eða 

hæfniflokkun efnisþátta (sjá 4. bekkur, samfélagsgreinar í aðalnámskrá grunnskóla): 

Hæfniþættir: Viðmið um námshæfni 

Þekkingar-viðmið: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Borið kennsl á gildi, svo sem virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, umhyggju 

og sáttfýsi.  

Leikni- 

viðmið: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Tekið þátt í samstarfi og samræðu í jafningjahópi.  

Viðhorfa- 

viðmið: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Sagt frá sjálfum sér með hliðsjón af búsetu, uppruna, fjölskyldu, siðum og 

venjum.  

Miðað er við að námshæfniviðmið fyrir hvert námssvið í hverri bekkjarnámskrá taki ekki meira 

rými en ein til tvær bls. A-4 í skólanámskrárformi. 

4. Lykilhæfni og viðmið: Aðalnámskrá grunnskóla leggur til viðmið fyrir lykilhæfni fyrir 4., 7. og 

10. bekk fyrir alla grunnskóla. Fyrir aðra árganga eru sameiginleg lykilhæfniviðmið fyrir 

grunnskóla Hafnarfjarðar og gilda fyrir öll námssvið. Það er síðan hvers skóla/kennara að 

skilgreina frekar áherslur og aðferðir til meta hvað sé viðeigandi lykilhæfni nemenda og því er 

gert ráð fyrir að einhver breytileiki sé í áherslum og aðferðum. Hvers skóla er að ákveða 

lykilhæfni sé eingöngu gefin fyrir öll námssvið saman, hvert fyrir sig eða jafnvel allar námsgreinar. 

5. Hæfni og námsmat: Um mat á hæfni, hvort sem það snýr að lykilhæfni eða námshæfni, er 

fjallað um í næsta kafla. 



SETBERGSSKÓLI SKÓLANÁMSKRÁ 2016 – 2017 

 

7. BEKKUR  Bls. 89 

 

 

Viðauki G: Námsmat, námsmatskvarðar og viðmið 
Í aðalnámskrá grunnskóla (2011) er það meginatriði að skólastarfið (bæði nám nemenda og framkvæmd 

skólastarfsins) sé metið. Til að hægt sé að meta slíkt á sanngjarnan hátt þurfi að leggja fram almenn 

viðmið um þá hæfni sem taka skal mið af þegar árangur/geta nemenda í skólastarfinu er metin. 

Aðalnámskráin ræðir þar bæði um mat á lykilhæfni og námshæfni líkt og fyrr hefur komið fram. 

 

Til að hægt sé að meta árangur í námi þarf að hafa grunn til að byggja á við matið. Sá grunnur sem 

aðalnámskrá kynnir til þess eru viðmið; mat á grunni viðmiða. Þetta ferli að meta hæfnina er nefnt 

námsmat og má skipta námsmati yfir eitt skólaár í þrjá flokka: 

i. Stöðumat: Samræða á ákveðnum tímapunkti í námsferlinu til að ígrunda og velta fyrir sér hvernig 

námið gengur (að ná viðmiðum) og hvaða aðgerðir (vinnubrögð, skipulag) séu nauðsynlegar til 

að auka líkur á því að viðmiðum sé náð áður en lokamat fer fram (með viðeigandi hvatningu). 

Gjarnan er rætt um foreldraviðtöl í skólastarfi í þessu samhengi, í upphafi skólaárs eða á 

ákveðnum tímapunkti í náminu áður en að námslokum kemur (frá upphafi námsáfanga). 

ii. Leiðsagnarmat: Sú leiðsögn sem fer fram á hverjum tíma í skólastarfinu sem miðar að því að hjálpa 

og leiðbeina nemendum að ná þeim viðmiðum sem lagt er upp með í námsferlinu (viðmið 

lokamats). Gerist gjarnan í daglegri samræðu skólastarfsins og við mat einstakra verkefna í 

dagsins önn. 

iii. Lokamat: Felur í sér að meta hæfni nemenda í lok náms út frá hæfniviðmiðum. 

 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (almennur hluti, 2011, bls. 54) skal mat á hæfni nemenda gerast 

með ákveðinni flokkun sem gefur til kynna hvort nemandi hafi náð umræddri hæfni sem stefnt er að 

hverju sinni. Þetta mat á hæfni skal vera skipt í fjóra flokka sem skýrt er með bókstöfunum A, B, C og 

D á eftirfarandi hátt: 
 

 
 

Hver skóli hefur val um það hvort A-D matskvarðinn er nýttur í skóla fram að 10. bekk hvað varðar 

námshæfni en þá er hann skylda. Hver skóli kynnir síðan hver viðeigandi námshæfni er innan hvers 

námssviðs í hverri bekkjarnámskrá. Á grundvelli þess er lagt mat á getu nemanda í hverri námsgrein 

með prófum, verkefnamati, virkni og vinnubrögðum og/eða öðrum matsaðferðum til að átta sig á stöðu 

nemanda sem undirstöðu á grundvelli viðmiða á hæfni hans í lok skólaárs.  

 

 

Viðmið um námsmat, og námskvarða í grunnskólum Hafnarfjarðar: 
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1. Viðmið aðalnámskrár: Grunnskólar Hafnarfjarðar skulu taka mið að stefnu og viðmiðum 

aðalnámskrár grunnskóla, almennum hluta (2011) og námsgreinahluta (2013), um hæfniviðmið 

um námshæfni og lykilhæfni í grunnskólum Hafnarfjarðar. En þar sem hún veitir ekki 

leiðbeiningar eða viðmið gilda frekari viðmið sveitarfélagsins sem koma hér áfram. 

2. Mat á námshæfni  (innan námssviðs og í námsgreinum hennar): Mat á námshæfni 

nemenda í grunnskólum Hafnarfjarðar í einstaka námsgreinum skal vera kynnt a.m.k. árlega í 

skriflegu formi (námsmatsskírteini) í öllum grunnskólum bæjarins við lok hvers skólaárs. Annað 

formlegt námsmat er ákvörðun skóla, þ.e. annarmat, í samræmi við stefnu skóla. Námsmat er 

hægt að gefa í einstaka námsgreinum námssviðs á hverjum tíma með þeim matskvörðum sem 

skóli ákveður (t.d. A-D, 0-10, orð eða önnur tákn) en kvarðann A-D eftir námssviðum í 10. 

bekk.  

3. Mat í lykilhæfni (innan námssviðs): Mat á lykilhæfni nemenda í grunnskólum Hafnarfjarðar 

í einstaka námssviðum vera gerð og kynnt a.m.k. árlega í skriflegu formi (námsmatsskírteini) í 

öllum grunnskólum bæjarins við lok hvers skólaárs. Annað formlegt námsmat er ákvörðun 

skóla, þ.e. annarmat, í samræmi við stefnu skóla. Samræmd viðmið eru um lykilhæfni í öllum 

námsgreinum innan árgangs og þau eru sameiginleg fyrir alla grunnskóla Hafnarfjarðar sem 

grunnur mats í öllum skólum (en aðferðir skilgreindar innan hvers skóla á grundvelli fagmennsku 

í skólastarfinu), á matskvarðanum A-D. Miðað er við að mat á lykilhæfni sé gefið fyrir 

námssviðið eingöngu en þó geti einstök námssvið ákveðið að gefa sérstaklega fyrir námshæfni í 

einstökum námsgreinum innan skóla í samræmi við stefnu skóla. 

4. Námsmatskvarðinn A-D og námssviðin: Í skólanámskrá hvers skóla skal koma fram hvaða 

námsmatskvarða skóli notar. Námsmatskvarðann A-D er skylt að nota fyrir námssviðin í 10. 

bekk frá vori 2015 en fyrir aðra bekki er það val skóla hvort gefið sé mat fyrir námssviðið í 

heild sinni.  

5. Námsmat í námsgreinum og námsmatskvarði: Fyrir einstaka námsgreinar geta skólar 

gefið nemendum námsmat sem prófaeinkunnir á sjálfvöldum skala, umsagnir eða önnur matsgjöf 

eftir því sem stefna skóla kveður á um svo framarlega sem slíkt brýtur ekki viðmið aðalnámskrár 

eða þessi viðmið. Mikilvægt er að skólar notist við fjölbreyttar matsaðferðir til að stuðla að því 

að nemendur fái sem sanngjarnast mat á eigin námi sem sýni á trúverðugan hátt hæfni þeirra. 

Lýsing á þeim skal koma fram í kynningu einstakra námsgreina. 

6. Matsaðferðir í námsmati: Sérhver skóli skal kynna í stefnu sinni áherslur í námsmati og 

hvernig skólinn hyggst fara eftir viðmiðum aðalnámskrár grunnskóla (2011, bls. 52-57) um 

námsmat, t.d. fjölbreyttar aðferðir í námsmati, reglulegt mat (símat), að námsmat nýtist til 

hvatningar og örvunar í námi og sé sem áreiðanlegast. Við lýsingar á framkvæmd einstakra 

námsgreina skal koma fram sem skýr lýsing á námsmati hennar sem gefi fullnægjandi upplýsingar 

um hvernig mat á náminu fer fram. Ítarleg lýsing á einstaka matsaðferðum er ekki þörf svo 

framarlega að slíkt komi fram í almennri stefnu skóla um námsmat í skólanámskrá. 

7. Námsmat við lok grunnskóla: Við lok grunnskóla skulu allir grunnskólar í Hafnarfirði gefa 

nemendum námsmat um hæfni í námi sem færi honum og öðrum (t.d. framhaldsskólum) 

nægilegar upplýsingar um stöðu hans fyrir áframhaldandi nám og störf.  
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Lokaorð 
Skólanámskrá skólans, á grundvelli aðalnámskrár grunnskóla og viðmiða frá sveitarfélaginu á grunni 

faglegrar samvinnu í skólakerfi bæjarins, er lykilplagg í skólastarfi þeirra. Í því felst að skólanámskráin 

nái að lýsa þeim gæðum sem skólar (ætla að) standa fyrir. Það er von bæjaryfirvalda að skólanámskrá 

hvers skóla nái því að vera gæðahandbók sem stuðli að árangursríkri og ánægjulegri skólagöngu hvers 

barns í bænum. Við eigum ekki að sætta okkur við neitt minna og það er hlutverk alls skólasamfélagsins 

að vinna að því. Með ósk um að þessi bekkjarnámskrá, sem einn tíundi af skólanámskrá skólans, stuðli 

að slíku með samvinnu allra sem að námi nemenda koma. 

 


