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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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Saga Öldutúnsskóla og starfsemi frá upphafi 
 

Saga skólans hófst í október 1959 þegar bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti að hefja byggingu 

smábarnaskóla upp á Öldum. Eftir að byggingarframkvæmdir við skólann hófust, liðu tvö ár þar til að 

hægt var að hefja þar kennslu sem var í tveimur kennslustofum þann 20. október 1961. Tvær stofur 

bættust síðan við nokkru fyrir jól. Alls voru 203 sjö og átta ára nemendur í átta bekkjardeildum. 

Haukur Helgason, skólastjóri, ásamt fjórum kennurum hófu þá störf við skólann. 

 

Á þessum tíma var unglingum kennt í Flensborgarskóla, en Lækjarskóli og Öldutúnsskóli voru 

barnaskólarnir í bænum. St. Jósepsskóli var lagður niður um leið og Öldutúnsskóli tók til starfa. 

Bærinn óx afar hratt og þörfin fyrir aukið húsnæði var því mikil. Um hundrað nemendur bættust við 

Öldutúnsskóla á hverju ári næstu árin. Veturinn 1963 til 1964 voru þeir orðnir 405 og enn voru 

stofurnar aðeins fjórar. Skólinn var fjórsetinn. Fjórir bekkir voru um sömu stofuna. Sá fyrsti kom kl. 

8:00 og sá síðasti kl.15:30. Kennslu lauk kl.18:00 og kennt var alla daga vikunnar nema sunnudaga. Eftir 

nokkur átök um forgangsröðun skólabygginga í bænum varð það ofan á að byggja annan áfanga 

Öldutúnsskóla, átta almennar stofur og þrjár sérstofur. Þetta húsnæði komst í notkun í áföngum á 

árunum 1964 til 1966 og gjörbreytti það öllu skólastarfinu. 

 

Skóli er ekki bara hús, skóli er líf sem mótast og glæðist innan veggja þess húss er hýsir nemendur og 

kennara í sameiginlegu starfi þeirra. Kennararnir voru afar áhugasamir og duglegir og markmið þeirra 

var ekki að fylla kerið heldur að kveikja ljósið. Samstarf og samvinna voru þeirra lykilorð. Baráttan 

fyrir því að búa skólann vel að kennslutækjum var hörð en kennslubókin hafði nánast verið eina tæki 

kennarans í íslenskum skólum. Á þessum árum skipaði Öldutúnsskóli sér í fremstu röð um öflun 

gagna og tækja til kennslu. 

 

Kennarar skólans mótuðu ný vinnubrögð á grundvelli þeirra möguleika sem bættur aðbúnaður 

skapaði þar sem hugur og hönd léku saman. Lestrarnámið og hin nýju vinnubrögð þörfnuðust 

bókasafns. Sögð er sú saga að skólastjóri hafi gripið til þess ráðs að höndla ótæpilega á bókamarkaði 

sem var á laugardegi það sinnið. Síðan hafi hann setið allan sunnudaginn við að stimpla bækurnar. 

Þegar reikningurinn barst til yfirvalda á mánudeginum var honum þegar í stað skipað að skila bókunum 

- en því miður, það var ekki hægt því búið var að stimpla þær með stimpli skólans. Bókasafnið komst 

upp til ómetanlegs gagns fyrir skólastarfið. 

 

Haustið 1966 var byrjað að kenna 1. bekk unglingastigs sem nú er 8. bekkur. Voru þá nemendur 

orðnir 700. Þegar litið er yfir þennan tíma er ótrúlega margt sem kemur fram í brautryðjendastarfi 

kennara skólans. Eðlis- og efnafræðikennsla, tungumálakennslan var færð niður í yngri bekki, skapandi 

vinnubrögð af ýmsu tagi, mynd- og handmennt blómstraði og Kór Öldutúnsskóla var stofnaður 1965 

sem átti eftir að bera hróður skólans vítt um lönd undir styrkri stjórn Egils R. Friðleifssonar. Félagslíf 

nemenda og kennara var einnig með miklum ágætum. 

 

Í upphafi áttunda áratugarins voru sex ára börn tekin inn í skólann. Mjög var líka þrýst á að 

unglingadeildum væri fjölgað og 2. bekkur unglingastigs, nú 9. bekkur, yrði í skólanum. Þetta kallaði á 

stóraukið húsnæði. Brugðið var á það ráð að byggja fjórar litlar stofur úr timbri við suðurenda 

skólans til bráðabirgða. Þetta bráðabirgðahúsnæði entist í 25 ár og var oftast kallað Fjósið. 

 

Sennilega hafa aldrei orðið jafn miklar breytingar á kennsluháttum og námsefni grunnskólanna á Íslandi 

á jafn skömmum tíma og átti sér stað á árunum um og upp úr 1970. Nýjar hugmyndir fengu mikinn 

hljómgrunn meðal kennara, einkum þeirra yngri. Margir kennarar skólans tóku þátt í að móta og 

semja nýtt námsefni til kennslu í grunnskólum og í mörgum tilfellum var það tilraunakennt í 

Öldutúnsskóla. 

 

Eitt að því sem fljótlega var lögð mikil áhersla á var að temja nemendum samvinnu og sjálfstæð 

vinnubrögð. Nemendur söfnuðu þá heimildum um viðfangsefnið hverju sinni og unnu svo úr því í 

fjögurra til sex manna hópum sem fluttu svo niðurstöðurnar fyrir aðra nemendur. Oft var um að 
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ræða leikræna uppfærslu og unnin stór myndverk sem skreyttu síðan kennslustofurnar. Þjálfun 

nemenda á þennan hátt gerði það að verkum að auðveldara var að takast á við risaverkefni eins og 

Stóru viku. Fyrsta Stóra vika var unnin síðla vetrar 1973 og fyrsta verkefnið var bærinn okkar. Kristín 

Ómarsdóttir, rithöfundur var þá nemandi í 10 ára bekk. Hún skrifaði ritgerð um vikuna. Lítum á hvað 

hún sagði í niðurlagi ritgerðarinnar: ,,Ég get ekki skilið, hvað við gátum verið fljót að koma upp heilli 

sýningu. Það er eins og allt gangi vel, þegar við vinnum öll saman. Það er svo skrýtið, að krakkarnir og 

kennararnir eru ekki bara nemandi og kennari, heldur líka vinnufélagar. Þessi vika var lærdómsrík og 

skemmtileg. Og ég veit meira um bæinn okkar en ég vissi áður, og kannski hefði ég aldei fengið allt 

þetta að vita. Svona verkefni vildi ég vera með í aftur.” Og Kristín fékk að vera með í svona verkefni 

aftur því á þessum áratug var Stóra vika haldin sjö sinnum undir ýmsum kjörorðum. 

 

Árið 1978 hafði fræðsluráð samþykkt að hönnuð yrði viðbygging við skólann miðað við að fjöldi 

nemenda yrði 450 til 500. Framkvæmdir hófust árið 1982 og var lokið 1986 eða átta árum eftir 

samþykkt fræðsluráðs. Þremur árum seinna, þ.e. árið 1989, voru nemendur 850 eða 400 fleiri en 

síðasta hönnun hafði gert ráð fyrir. Þrátt fyrir að þrengslin væru mikil var ákveðið að skólinn tæki við 

kennslu 10. bekkjar. Var þá allur grunnskólinn innan veggja skólans. Erfiðleikarnir við að halda uppi 

góðu skólastarfi við þessar aðstæður voru ómældir. Álman sem tekin var í notkun haustin 1985 til 

1986 gjörbreytti þó allri aðstöðu til kennslu unglingadeildarinnar. Fyrstu unglingarnir komu í skólan 

1966 og tuttugu árum síðar var tekið í notkun húsnæði sem þeim var ætlað. 

 

Þrátt fyrir þetta hafði starfið með unglingunum tekist ótrúlega vel miðað við aðstæður. Þökk sé 

góðum kennurum sem þar störfuðu. Allt starfsfólk: kennarar húsvörður, ritari, matráðskonur, 

gangaverðir og ræstingafólk lögðu mikið af mörkum á þessum erfiða tíma og á miklar þakkir skildar. 

Með tilkomu nýs húsnæðis varð margs konar breyting innan skólans. Félagslíf og aðstaða unglinganna 

gjörbreyttist. Setustofa, stór salur, sérstök eðlis- og efnafræðistofa og heimilisfræðistofa var komin inn 

í skólann og nú fluttust yngstu nemendurnir út í Fjós. 

 

Upp úr 1990 víkkaði þjónustuhlutverk skólans enn á margan hátt. Selið var byggt þar sem yngstu 

nemendurnir gátu dvalið ýmist fyrir eða eftir kennslu. Sérdeild fyrir unglingastigið var stofnuð og 

innréttað sérstakt húsnæði fyrir starfsemina. Hún átti einnig að þjóna öðrum skólum í bæjarins. 

 

Undirbúningur var hafinn að því að einsetja skólann og 4. áfangi skólans hannaður. Hafist var handa 

við byggingu hans árið 1997 og lauk henni ári síðar. Það haust lét Haukur Helgason skólastjóri af 

störfum eftir 37 ára farsælt starf. Við tók Viktor A. Guðlaugsson sem var til ársloka 2000. 

Aðstoðarskólastjórar voru þá Hulda Sigurðardóttir og Helgi Þór Helgason. Helgi tók síðan við stöðu 

skólastjóra þegar Viktor lét af störfum og Leifur S. Garðarsson varð aðstoðarskólastjóri ásamt Huldu. 

Leifur lét af störfum haustið 2002 og við starfi hans tók Guðrún Erna Þórhallsdóttir sem starfaði í tvö 

ár við skólann. Helgi Þór og Hulda hættu störfum vorið 2004. 

 

Haustið 2004 tók Hallfríður Erla Guðjónsdóttir við skólastjórn og Guðmundur Ingi Jónsson og María 

Pálmadóttir voru aðstoðarskólastjórar. Þá voru þrjár bekkjardeildir í hverjum árgangi í 1. til 10. og um 

610 nemendur. Guðmundur Ingi lét af störfum vorið 2007 og María Pálmadóttir vorið 2008. 

 

Valdimar Víðisson var þá ráðinn aðstoðarskólastjóri og deildarstjórarnir Erna Friðriksdóttir og 

Margrét Sverrisdóttir. Deildastjóri sérkennslu er Hjálmfríður Sveinsdóttir. 

 

Haustið 2013 tók Valdimar Víðisson við sem skólastjóri og Margrét Sverrisdóttir tók við sem 

aðstoðarskólastjóri. 
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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. 
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Menntastefna skólans 
 

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 – Virkni - Vellíðan 

 

b. Uppeldis- og kennslufræðileg sýn á skólastarfið er... 

 

c. Sérkenni skólans sem móta skólastarf hans og kennsluhætti eru: 

 

a. Teymisvinna. Allir starfsmenn eru í teymum. 

b. Olweus. Skólinn vinnur samkvæmt hugmyndafræði Dan Olweus, áætlun gegn einelti og 

andfélagslegri hegðun. 

c. SMT. Skólinn vinnur samkvæmt hugmyndafræði SMT. 

d. Grænfáninn. Öldutúnsskóli er skóli á grænni grein. Vinnan í skólanum tekur mið af 

umhverfismennt. 

e. Kór Öldutúnsskóla. Tónlist er stór þáttur af skólastarfi. Kórtímar eru á stundaskrá yngstu 

nemenda skólans. Eldri nemendur geta valið um það hvort þeir fari í kór eða ekki. 

 

 

2. Stefna Öldutúnsskóla 

 Að skapa það andrúmsloft og umhverfi að nemendum líði þar vel og geti þroskast og dafnað á 

sínum forsendum við krefjandi og áhugaverð verkefni í leik og starfi. 

 Að gera nemendur ábyrga fyrir námi sínu og veita þeim þá hvatningu og stuðning við 

ákvarðanatöku um framvindu náms sen mögulegt er. 

 Að halda forráðamönnum vel upplýstum um skólastarfið, námsframvindu og hegðun barna 

sinna og stuðla að jákvæðum og gagnvirkum samskiptum milli heimila og skóla. 

 Að umgangast hvert annað af virðingu og kurteisi og að jákvæðni sé aðalsmerki nemenda og 

starfsmanna skólans. 

 

 

Stefna skóla og markmið skólastarfsins varðandi afmarkaða þætti í stefnu skóla: 
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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. 

 

HEILBRIGÐI OG VELFERÐ 

Skólinn setur fram eftirfarandi stefnu um grunnþáttinn ...  

 

Einstakir stefnuþættir: 

a. Stefnuþáttur 1 

b. Stefnuþáttur 2 

c. Stefnuþáttur 3 o.s.frv. 

 

 

JAFNRÉTTI 

Skólinn setur fram eftirfarandi stefnu um grunnþáttinn ...  

 

Einstakir stefnuþættir: 

a. Stefnuþáttur 1 

b. Stefnuþáttur 2 

c. Stefnuþáttur 3 o.s.frv. 

 

 

LÝÐRÆÐI OG MANNRÉTTINDI  

Skólinn setur fram eftirfarandi stefnu um grunnþáttinn ...  

 

Einstakir stefnuþættir: 

a. Stefnuþáttur 1 

b. Stefnuþáttur 2 

c. Stefnuþáttur 3 o.s.frv. 

 

 

 

LÆSI 

Skólinn setur fram eftirfarandi stefnu um grunnþáttinn ...  

 

Einstakir stefnuþættir: 

a. Stefnuþáttur 1 

b. Stefnuþáttur 2 

c. Stefnuþáttur 3 o.s.frv. 

 

 

SJÁLFBÆRNI 

Skólinn setur fram eftirfarandi stefnu um grunnþáttinn ...  

 

Einstakir stefnuþættir: 

a. Stefnuþáttur 1 

b. Stefnuþáttur 2 

c. Stefnuþáttur 3 o.s.frv. 
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SKÖPUN  

Skólinn starfar á grundvelli eftirfarandi stefnuþátta um grunnþáttinn sköpun: 

a. Stefnuþáttur 1 

b. Stefnuþáttur 2 

c. Stefnuþáttur 3 o.s.frv. 

 

 

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 ...  

 

Einstakir stefnuþættir: 

i. Stefnuþáttur x. 

ii. Stefnuþáttur x o.s.frv. 

 

 

 

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. 69). 

 

Skólinn setur fram eftirfarandi stefnu um grunnþáttinn ...  

 

Einstakir stefnuþættir: 

i. Stefnuþáttur x 

ii. Stefnuþáttur x 

iii. Stefnuþáttur x o.s.frv. 

 

 

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. 72). 

 

Skólinn setur fram eftirfarandi stefnu um grunnþáttinn ...  

 

Einstakir stefnuþættir: 

i. Stefnuþáttur x. 

ii. Stefnuþáttur x 

iii. Stefnuþáttu x o.s.frv. 

 

 

e. Aðrar áherslur 
Tilgangur: x. 

 

Skólinn setur fram eftirfarandi stefnu um aðra þætti í skólastarfinu: 

 

Einstakir stefnuþættir: 
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i. Stefnuþáttur x 

ii. Stefnuþáttur x 

iii. Stefnuþáttur x 
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II. Skólastarf 9. 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 9. 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 

x 

x 

x 

x 

2. Erlend tungumál 2.1. Enska 

2.2. Danska og önnur Norðurlandamál 

x 

x 

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 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

4. Náttúrugreinar 4.1. Eðlis- og efnavísindi 

4.2. Jarð- og störnufræði 

4.3. Lífvísindi 

4.4. Umhverfismennt 

x 

x 

x 

x 

5. Skólaíþróttir 5.1. Íþróttir 

5.2. Sund 

2 tímar 

1 tími 

6. Samfélagsgreinar 6.1. Heimspeki, siðfræði og trúarbragðafræði 

6.2. Jafnrétti og lífsleikni 

6.3. Landafræði, saga, sam-/þjóðfélagsfræði 

x 

x 

x 

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

stærðfræðinnar  

7.2. Tölur, reikningur og algebra 

7.3. Rúmfræði, mælingar, tölfræði og líkindi  

x 

 

x 

x 

8. Upplýsinga- og 

tæknimennt 
8.1. Miðlamennt og skólasafnsfræði 

8.2. Tölvunotkun og upplýsinga- og samskiptatækni 

x 

9. Val 9.  Valgreinar x 

Alls  37 
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II.2. Áherslur grunnþátta menntunar í 9. 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: 

 x 

 x 

 x o.s.frv. 

 

JAFNRÉTTI: 

 

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

grunnþáttarins eru útfærðar í eftirfarandi markmið: 

 x 

 x 

 x o.s.frv. 

 

LÝÐRÆÐI OG 
MANNRÉTTINDI: 

 

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

grunnþáttarins eru útfærðar í eftirfarandi markmið: 

 x 

 x 

 x o.s.frv. 
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Grunnþáttur 

menntunar 

Áhersluatriði  

LÆSI: 

 

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

grunnþáttarins eru útfærðar í eftirfarandi markmið: 

 x 

 x 

 x o.s.frv. 

 

SJÁLFBÆRNI: 

 

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

áherslur grunnþáttarins eru útfærðar í eftirfarandi markmið: 

 x 

 x 

 x o.s.frv. 

 

SKÖPUN: 

 

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

grunnþáttarins eru útfærðar í eftirfarandi markmið: 

 x 

 x 

 x o.s.frv. 
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II.3. Kennsluaðstæður, kennsluáætlanir og kennslugögn í 9. 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 

 x blýanta 

 x skrifpenna 

 hvítur pappír (80 gr.) 

 os.frv. 
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II.4. Foreldrasamstarf og upplýsingagjöf. 
 

Hver skóli útfærir í samræmi við eigin stefnu og áherslur í þessum árgangi og eyðir þá um leið þessum texta. 

 

 

  



Öldutúnsskóli SKÓLANÁMSKRÁ 2015 - 2016 

 

9. BEKKUR  Bls. 19 

 

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. 
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1. Íslenska, íslenska sem annað mál og íslenskt táknmál 
 

A. 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: 

 lesið/flutt texta eftir sjálfan sig og aðra (L) 

 flutt texta skýrt og áheyrilega (L) 

 flutt texta með fjölbreyttum aðferðum/hætti (ÞLV) 

 tekið þátt í umræðum í stórum og litlum hóp (LV) 

 sagt skoðun sína og rökstutt hana (LV) 

 notað ólík málsnið eftir aðstæðum (ÞL) 

 endursagt skipulega það sem hann hefur lesið, heyrt eða séð 

(ÞL) 

 sýnt virðingu og kurteisi sem áhorfandi og hlustandi (LV) 

 tekið eftir og notað upplýsingar sem hann heyrir (ÞL) 

   

Lestur og 

bókmenntir: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 greint og nýtt sér markmið texta (ÞL) 

 unnið með ólíkar textategundir (ÞL) 

 notað ólíkar lestraraðferðir eftir tilgangi lestrar (ÞL) 

 greint aðal- og aukaatriði í texta (ÞL) 

 lesið sér til gagns og gamans (LV) 

 gert sér grein fyrir eigin bókmenntasmekk (Þ) 

 áttað sig á mikilvægi lesskilnings (ÞV) 

 lesið texta með gagnrýnum huga (ÞLV) 

 unnið með ólíka bókmenntatexta (ÞL) 

 greint á milli skáldskapar og raunveruleika (ÞL) 

 notað sinn reynsluheim við lestur bókmennta (ÞL) 

 unnið með bókmenntahugtök í texta (ÞL) 

 túlkað bókmenntaverk og sett fram á ólíkan hátt (ÞLV) 

 beitt nokkrum grunnhugtökum í bókmenntafræði við sköpun 

eigin verka (ÞL) 

  beitt nokkrum grunnhugtökum í bragfræði (ÞL) 

 samið ljóð (ÞL) 

 aflað sér upplýsinga úr bókum og netinu (ÞL) 

 lesið úr tölulegum og myndrænum upplýsingum (ÞL) 

 Lesið 300-350 atkvæði á mínútu (L) 

 

   

Ritun: 

 

Við lok árgangs geti nemandi:    
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 skrifað skýrt og læsilega (ÞLV) 

 beitt helstu stafsetningarreglum við ritun (ÞL) 

 beitt skipulegum vinnubrögðum við ritun (ÞL) 

 samið ólíka texta (ÞL) 

 byggt upp samfellda frásögn (ÞL) 

 skrifað texta með ákveðinn lesanda í huga (ÞL) 

 beitt mismunandi orðaforða og málsniði (ÞL) 

 skipulagt heimildaritun (ÞL) 

 aflað sér upplýsinga og endurskrifað þær með eigin orðum 

(ÞLV) 

 beitt beinum og óbeinum tilvitnunum (ÞL) 

 vísað til heimilda (ÞL) 

 notað ritvinnslu af öryggi (ÞL) 

 lýst skoðunum sínum og rökstutt í texta (ÞLV) 

 nýtt sér handbækur og rafræn gagnasöfn (ÞL) 

 

Málfræði: Við lok árgangs geti nemandi: 

 nýtt sér handbækur og rafræn gagnasöfn (ÞL) 

 greint og lýst hlutverkum og merkingarlegum einkennum 

allra orðflokka (ÞL) 

 lýst beygingareinkennum allra orðflokka (ÞL) 

 notað og leikið sér með orðtök og málshætti (ÞL) 

 beitt mismunandi orðaforða og málsniði (ÞL) 

 áttað sig á skyldleika íslensku við önnur tungumál (ÞL) 

 rannsakað og gagnrýnt tungumálið og búið til nýyrði  

(ÞL) 

 skrifað vandað mál og beitt ríkulegum orðaforða (ÞL) 

 þekkt orðhluta (ÞL) 

 áttað sig á muninum á setningu, málsgrein og efnisgrein 

(ÞL) 

 greint á milli, túlkað og leikið sér með mismunandi 

merkingu orða (samheiti, andheiti, margræð orð, sértæk 

og víðtæk orð, hugtakaheiti) (ÞL) 

 nýtt íslenska málfræði við nám í öðrum tungumálum (ÞL) 
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Talað mál, hlustun og áhorf,  lestur og bókmenntir, ritun og málfræði 

 

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

 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

 Lestur, lestraraðferðir og lesskilningur 

 Markmið texta 

 Ólíkir bókmenntatextar (smásögur, skáldsögur, ljóð, þjóðsögur og fornsaga)  

 Bókmenntahugtökin persóna, sjónarhorn, sögusvið, tími, myndmál og bragfræði  

 Ritunaraðferðir 

 Heimildaritun 

 Textar nemenda 

 Orðaforði, merking, margræðni, samheiti/andheiti, orðasmíði 

 Merkingar- og beygingareinkenni fallorða, sagnorða og óbeygjanlegra orða, hljóðbreytingar, 

setningafræði, orðhlutafræði og helstu stafsetningaræfingar 

 

ii. Námsgögn og kennsluefni 

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

 Skerpa 2 

 Málfinnur og Skriffinnur 

 Kveikjur, texta- og vinnubók  

 Neistar 

 Laxdæla saga 

 Orðbragð (sjónvarpsþáttur frá RÚV) 

 Sígildar skáldsögur (bókaflokkur frá Námsgagnastofnun) 

 Ýmislegt efni af netinu 

 Textar nemenda 

 

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

 Áhersla er lögð á að nemendur axli ábyrgð á eigin námi, sýni sjálfstæði við alla vinnu og beiti 

gagnrýnni hugsun. 

 Unnið er eftir Vallaskólaleiðinni (Skerpu) en það eru 9 lotur sem standa yfir í 3 vikur hver og 

lýkur með prófi. Nemendur bera sjálfir ábyrgð á að halda þeirri áætlun sem þeir fá með hverri 

lotu. 

 Helstu kennsluaðferðir eru sýnikennsla, umræður, skrifleg verkefni, skapandi skrif, 

vinnubókarvinna auk framsagnaræfinga. 

 Verkefni eru ýmist ætluð fyrir einstaklingsvinnu eða samvinnu.  

 Heimavinna: nemendur bera ábyrgð á að halda áætlun og undir þeim sjálfum komið hversu 

mikil/líil heimavinna er. Að auki er lestur og ritgerðavinna.  

 

 

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

 Nemendur halda til haga öllum verkefnum sem þeir vinna og þau eru síðan metin til einkunnar. 
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 Nemendur setja sér markmið (viðmiðunareinkunn) í upphafi vetrar og þurfa að ná því til að 

standast lotupróf en náist það ekki gefst nemanda kostur á að endurtaka prófið í næstu 

kennslustund. Einkunn hverrar lotu er meðaltal verkefna og lotuprófs. 

 

 Námsmat í lok haustannar: 

o Lotur 1-5 50% 

o Kveikjur 30% 

o Laxdæla 20% 

 

 Námsmat í lok vorannar: 

o Lotur 6-9 40% 

o Neistar 30% 

o Vorpróf 30% 

 

 

Einkunnir verða gefnar í heilum og hálfum tölum frá 1-10 í lok hvorrar annar. 

Skrifleg umsögn mun fylgja í lok vorannar. 
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2. Erlend tungumál 
 

 

Viðmið um námshæfni í erlendum tungumálum 

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

 

Efnisþættir: Viðmið um námshæfni í ensku Þ L V 

Hlustun: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Geti skilið fyrirhafnarlítið þegar talað er um málefni sem 

þeir þekkja. Geti skilið meginefni þegar nokkrir tala 

saman. 

 Geti skilið leiðbeiningar og nákvæm fyrirmæli, t.d um 

ferðalög. Geti skilið hlustunarefni sér til fróðleiks. 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

Lesskilningur: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Skilið megininntak í aðgengilegum frásögnum 

dagblaða,tímarita og netmiðla.  Skilið auðlesna texta sér 

til gagns og ánægju. 

 Geti leitað sér upplýsinga, t.d í handbókum. Geti lesið sér 

til fróðleiks eftir áhugasviðum. Geti lesið nákvæmlega 

eða hraðlesið eftir þörfum. 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

Samskipti:: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Sýnt fram á að hann er nokkuð vel samræðuhæfur um 

efni sem hann þekkir vel. Skilur og notar algengustu 

orðasambönd daglegs máls og viðeigandi kurteisisvenjur. 

 Geti notað ensku til samskipta í skólastofunni. Geti notað 

ensku á lipran hátt í persónulegum samskiptum, m.a tjáð 

skoðanir sínar og tilfinningar.  Geti gert munnlega grein 

fyrir efni sem hann hefur lesið um,hlustað eða horft á. 

 

x 

 

 

 

x 

 

Frásögn: 

 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 

 Sagt nokkuð lipurlega frá og brugðist við því sem hann 

hefur lesið , séð eða heyrt.  Lýst atburðarás eða því sem 

hann hefur upplifað. 

 Geti skrifað og talað um samfellda, styttri texta sem 

tengjast viðfangsefnum í námi. Geti skrifað 

sögur,frásagnir,texta við myndasögur, endursagnir.  Geti 

samið texta þar sem ímyndunaraflið fær að njóta sín. 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 
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 Ritun:   Við lok árgangs geti nemandi: 

 Skrifað samfelldan texta um efni sem hann þekkir. Verið 

meðvitaður um samhengi í textanum og noti algengustu 

tengiorð.  Þekki notkunn algengra tengiorða.  Kunni að 

nota lýsingarorð og sagnorð á áhrifaríkann hátt í ritun. 

 Geti skrifað skipulega, skiljanlega og viðeigandi samfellda, 

styttri texta sem tengjast viðfangsefnum í námi. Geti 

skrifað sögur,frásagnir,texta við myndasögur, 

endursagnir. Geti tjáð hugsanir sínar og skoðanir á 

persónulegum málefnum. 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 Menningarlæsi: Við lok árgangs geti nemandi: 

 Nýtt sér eigin reynslu þegar kemur að því að tileinka sér 

nýja þekkingu.  Geti sýnt fram á að hann þekki til siða og 

hefða viðkomandi mál – og menningarsvæða. 

 Sýnt fram á að hann þekkir nokkuð til ytri umgjarðar 

menningarsvæðisins.  Átti sig á skyldleika ensku við önnur 

tungumál. 

 

x 

 

 

 

x 

 

 Námshæfni: Við lok árgangs geti nemandi: 

 Geti nemandi sett sér nokkuð raunhæf markmið, gert sér 

nokkra grein fyrir hvar hann stendur í náminu og lagt mat 

á eigin hæfni til náms. 

 Geti beitt sjálfsmati og tekið þátt í jafningjamati á 

raunsæjan hátt og veitt sanngjarna endurgjöf með 

stuðningi kennara. 

 

x 

 

 

 

x 
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2.1. Enska 
 

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

 

 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

 Ritun-nútíð/þátíð,orðaforði,lesskilningur,hlustun, Töluorð,kennimyndir óreglulegra sagna, 

 Nafnorð-óreglulegfleirtala,nafnorð-eignarfall,fornöfn-afturbeygðfornöfn,sagnir- 

kennimyndir,sagnorð-þáliðin tíð,sagnorð-allar tíðir,sagnorð-þolmynd,tíðaratviksorð, háttaratviksorð, 

orðaröð,forsetningar,spurnarsetningar,there-it,would-should,some-any. 

. 

 

ii. Námsgögn og kennsluefni 

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

 Spotlight 9 les-og vinnubók, Ghost stories lestrarbók m/verkefnum 

 Ljósrituð verkefni í málfræði,þýðingarverkefni,lestextar og ýmis heildstæð verkefni  

 

 

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

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

 Bein kennsla, innlögn á töflu, upplestur á texta, hlustunaræfingar, framburðaræfingar, 

talæfingar,hópverkefni, einstaklingsgverkefni, umræður o.fl. 

 

 

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: 

 Fjölbreytt verkefnavinna (Verkefnum er hægt að skila á ólíkan hátt og ekki þurfa allir að gera 

það eins. Myndbönd, veggspjöld, ritgerðir, leikþættir eru allt vel þekktir miðlar sem hver um 

sig skapa ólík tækifæri og fjölbreytni, sé ýtt undir notkun sem flestra þeirra. 

 Mismunandi markmið (Ekki þurfa allir nemendur að hafa sömu markmiðin. Bekkurinn getur 

haft sameiginlegt viðfangsefni - sameiginlegan námskjarna - en einstakir nemendur eða 

nemendahópar kafað í það af mismunandi dýpt eða sérhæft sig í einstökum þáttum þess. 

 

 

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

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

varðandi: 

 

Námshæfni: 

 orðaforðapróf,sagnapróf,málfræðipróf,lesskilningspróf,hlustunarpróf,ritun, talað mál o.fl. 
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2.2. Danska 

 

 

Hæfniþættir: Viðmið um námshæfni í erlendum tungumálum – Lesskilningur  

 

Þekkingar-                     Við lok árgangs geti nemandi:  

viðmið:    

 Lesið og skilið létta texta og greint aðalatriði frá aukaatriðum 

 Lesið smásögur og stutta texta 

 

 

Leikni- 

Viðmið:                   Við lok árgangs geti nemandi: 

 Fundið afmarkaðar upplýsingar í einföldum texta og nýtt sér í 

verkefnavinnu 

 Beitt ágiskunum við lestur lengri texta 

 Kunni að nota orðabækur  

 

 

 

Hæfniþættir: Viðmið um námshæfni í erlendum tungumálum-  hlustun  

 

Þekkingar-

viðmið: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Skilið allvel venjuleg fyrirmæli og leiðbeiningar í tali kennara  

 Skilið það mál sem notað er í kennslustofunni 

 Skilið fyrirhafnarlítið þegar talað er beint við hann um málefni sem hann 

þekkir og hefur unnið með 

 

Leikni- 

viðmið: 

 

Við lok árgangs geti nemandi:   

 Greint heiti og einstök orð, þegar talað er um viðfangsefnið.  

 Skilið mál er varðar hann sjálfan og meginatriði í samtölum   

 Fylgst með einföldu efni í myndmiðlum og úr heimi dægurmenningar 
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Hæfniþættir:   Viðmið um námshæfni í erlendum tungumálum – Samskipti  

Þekkingar-               Við lok árgangs geti nemandi:  

viðmið:                  

 Sagt frá efni sem unnið hefur verið með  

 Tekið þátt í samræðum um áhugamál sín og daglegt líf 

 

Leikni-                          Við lok árgangs geti nemandi: 

viðmið:                             

 Spurt og svarað  um það sem stendur honum næst 

  

 Spurt og svarað algengum spurningum 

 

 Notað málið sem samskipamiðil í kennslustundum  

 

 

 

Hæfniþættir:  Viðmið um námshæfni í erlendum tungumálum – frásögn  

                              Við lok árgangs geti nemandi: 

 

Þekkingar-              Tekið þátt í samskiptaleikjum og unnið samtalsæfingar 

viðmið:                    Sagt frá eða lýst sjálfum sér, vinum, fjölskyldu, áhugamálum og nánasta 

umhverfi 

 

Leikni- 

viðmið:           

 Líkt eftir framburði á algengum orðum, orðasamböndum og stuttum 

setningum 

 Flutt atriði eða lesið upp eigin texta sem hann hefur haft tækifæri til að 

æfa 
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Hæfniþættir:  Viðmið um námshæfni í erlendum tungumálum  - ritun -  

                                         Við lok árgangs geti nemandi 

 

Þekkingar-                 Skrifað ritunaræfingar út frá myndum, fyrirmælum eða lýsingu á aðstæðum 

viðmið:                       Skrifað einfaldar endursagnir, t.d. út frá hlustun eða lestri    

     

Leikni- 

viðmið:            

 Samið stuttan texta frá eigin brjósti með stuðningi mynda, hluta o.þ.h. 

 Notað tölvur til ritvinnslu  

 Notað algengustu greinarmerki, eins og punkta og spurningarmerki 

 

 

Hæfniþættir:  Viðmið um námshæfni í erlendum tungumálum -   Menningarlæsi 

                                      Við lok árangs geti nemandi: 

 

Þekkingar-           Sýnt fram á að hann kann skil á ýmsum þáttum sem snúa að daglegu lífi  

viðmið:                Sýnt fram á að hann þekkir til siða og hefða viðkomandi mál- og menningarsvæða 

                              og getur  borið saman við eigin menningu 

               

 

Leikni-                   Sýnt fram á að hann þekkir nokkuð til ytri umgjarðar menningarsvæðisins                            

viðmið:   
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Hæfniþættir:  Viðmið um námshæfi í erlendum tungumálum -  Námshæfni 

                     Við lok árgangs geti nemandi 

 

Þekkingar-  Tengt ný viðfangsefni eigin reynslu og þekkingu 

viðmið: 

 

Leikni-             Nýtt sér hjálpartæki, s.s. einfaldar orðabækur, veforðasögn og leiðréttingarforrit og  

viðmið:           leitarvélar. 

                        Nýtt sér eigin reynslu og þekkingu þegar kemur að því að tileinka sér nýja þekkingu 

 

 

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

 

 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

 Lestur, ritun, hlustun, talað mál, leikir, tónlist og myndbönd 

 

ii. Námsgögn og kennsluefni 

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

 Smil – les og vinnubók, hlustunaræfingar, myndbönd, tónlist og annað efni frá kennara  

 

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

 Unnið er með alla færniþætti tungumálsins (hlustun, lestur, ritun og talað mál), 

þemaverkefni, hringekjuverkefni (blönduð verkefni unnin í lotum) 

 

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

 

Nemendur fá einkunn í lok hvorrar annar. Námsmatið byggist á: 

 Kaflaprófum og verkefnum úr Smil 

 Verkefnavinnu (unnin einstaklingsverkefni og hópverkefni) 

 Vorpróf 
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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 

Myndmennt: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Unnið myndverk sem fela í sér hugmyndavinnu ítarlega skissugerð 

verklega útfærslu og skil  Þ L 

 Útskýrt vinnuferli frá hugmynd að lokaverki Þ L V 

 Unnið myndverk í anda surrealista og þekkt þá stefnu í myndlist  Þ 

L 

 Beitt fjölbreyttum aðferðum við myndsköpun Þ L 

 Gagnrýnt af þekkingu eigin verk og annarra V 

 Lýst nokkrum stílum og stefnum í myndlist  Þ V 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

x 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

x 

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

Heimilisfræði: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Matreitt fjölbreyttar og hollar máltíðir með áherslu á 

hagkvæmni og nýtni. Þ,L,V 

 Farið eftir leiðbeiningum um hreinlæti og þrif tengdu 

heimilishaldi og matreiðslu. Þ,L,V  

 Nýtt margvíslega miðla til að afla upplýsinga um matreiðslu, 

bakstur, næringarfræði og neytendamál. Þ,L,V 

 Greint frá helstu slysahættum í tengslum við heimilið. Þ,L 

 

   

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

Hönnun og 

smíði: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Lært að hafa öðlast færni, þekkingu og skilning á eðli hönnunar 

og smíði.  

 Sýnt frumkvæði og kunnáttu í að nota viðeigandi verkfæri og 

vélar.  

 Notað fríhendisteikningu og grunnteikningu við hönnun hlutar.  

 Valið viðeigandi efni sem hæfa verkefnum. 

 Tamið sér öguð vinnubrögð og vandvirkni.  

 Gert sér grein fyrir hvort og hvernig hægt er að endurnýta 

ýmsa hluti til að lengja líftíma þeirra.  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Textílmennt: 

 

         Við lok 9. bekkjar geti nemandi: 

 Beitt fjölbreyttum aðferðum, áhöldum og vélum 

greinarinnar í textílvinnu. 

 Lagt mat á eigin vinnubrögð og gert sér grein fyrir að öguð 

vinnubrögð eru mikilvægur þáttur í handverki og hönnun.  

 Sagt frá uppruna og eiginleikum  algengustu textílefna.  

 Þekki helstu tákn og merkingar vefjarefna.  

 Þekki möguleika endurnýtingar og endurvinnslu. 

 Geti sett endurvinnslu í samhengi við sjálfbærni og 

umhverfisvernd. 

  

 

 

 

 

 

 

X  

X 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 
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A. hluti - listgreinar: 

3.1. Sviðslistir – dans og leiklist 
 

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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3.2. Sjónlistir - myndmennt 
 

Tímafjöldi:  Að jafnaði 1 kennslustund á viku. 

 

 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

 Fjarvídd 

 Litafræði 

 Formfræði 

 Myndbygging 

 Hugmyndavinna 

 Mótun 

 Þrykk 

 

ii. Námsgögn og kennsluefni 

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

 Námsefni kennara. 

 Handbækur 

 Listaverkabækur. 

 Vefurinn. 

  

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

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

 Fyrirlestrar. 

 Sýnikennsla. 

 Verklegar æfingar. 

 Bein kennsla 

 Fræðslumyndir. 

 

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: 

 Kynnist hugmyndafræði sem sköpun tekur mið af 

 Kynnist mismunandi úrlausnum og aðferðum 

 Kynnist mismunandi efnum og áhöldum til myndsköpunar. 

 

 

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

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

varðandi: 

 

Lagt er mat á verkefnaskil, færni, skilning og sköpun. Vægi hvers þáttar er 25%. Gefið er fyrir í heilum 

og hálfum tölum frá 1-10. Stutt umsögn fylgir þar sem metið er: Vinnubrögð, virkni, framkoma og 

framfarir. Einkunn er gefin í smiðjulok og birt í annarlok.  
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B. hluti - verkgreinar: 

3.4. Heimilisfræði 
 

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

 

 

i. Viðfangsefni í náminu 

 Matreiðsla og bakstur 

 Matvæla-, hreinlætis- og neytendafræði 

 Slysavarnir 

 Vinnubók sem unnin er í skóla og heima 

 

ii. Námsgögn og kennsluefni 

 Uppskriftabækur, uppskriftir frá Námsgagnastofnun. 

 Hráefni og áhöld 

 Stílabók, skriffæri, skæri og límstifti  

 Næringarefnatöflur, tölva, fjölmiðlar s.s. dagblöð og tímarit. 

 Bókin Matur og menning 

 

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

 Verklegar æfingar, einstaklingsvinna, samvinna 

 Sýnikennsla 

 Vinnubókarvinna 

 

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: 

 Kennsla í helstu aðferðum matreiðslu og baksturs. 

 Nemendur hvattir til að koma með uppskriftir að heiman og fá leyfi og leiðsögn til þess að elda og 

baka heima. 

 Nemendum kennt að þeir beri að miklu leyti ábyrgð á eigin heilsu og þess vegna sé mikilvægt að 

læra um næringu og hollustu matvæla og geta eldað einfaldar máltíðir. Það sem við borðum skiptir 

máli fyrir heilsuna. 

 

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

       Námsmat fer fram í kennslustundum. Lagt er mat á vinnubrögð, frágang, sjálfstæði og samvinnu.  Metin 

er  viðleitni og færni nemenda til þess að fara eftir leiðbeiningum og uppskriftum. Þekking nemenda á 

mælieiningum, hráefnum, aðferðum, næringarfræði, hreinlæti og meðferð heimilistækja . Vinna í tímum gildir 

80%, heimavinna (vinnubók) gildir 10% og uppskriftabók gildir 10%. Einkunn er gefin í heilum og hálfum 

tölum frá 1-10. Einnig er gefin skrifleg umsögn þar sem þekking, umgengni, samvinna og sjálfstæði í 

vinnubrögðum er lögð til grundvallar. Einkunn er birt í verkefnabók í Mentor og í skólalok að vori 
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3.5. Hönnun og smíði 
 

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

 

 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

 Furukistill 

 Unnið hlutur úr plasti eftir eigin hönnun. 

 Bókleg verkefni um hönnun. 

 

ii. Námsgögn og kennsluefni 

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

 Ítarefni frá kennara – bækur og gögn fyrir list- og verkgreinar. 

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

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

 Innlagnir 

 Hugmynda og skissuvinna 

 Sýnikennsla 

 Sköpunarvinna 

 Sjálfstæð vinnubrögð 

 Eftirfylgni 

 Leiðbeining 

 

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: 

 Kynnist því að hanna sína hönnun. 

 Kynnist mismunandi aðferðum og úrlausnum. 

 Kynnist því að meta eigið framlag og teikningar þeirra skoðaðar. Þetta er gert til að nemendur læri 

að útskýra hönnun sína og til að örva sjálfsgagnrýni til uppbyggilegs þroska. 

 

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

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

varðandi: 

 

Námshæfni: 

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

varðandi:   (15%)  Símat kennara sem er framkvæmt tvisvar í lotu og byggist á : hugmyndaauðgi og 

hönnun,vandvirkni og verkfærni , umgengi og öryggi, kurteisi og tillitsemi. (20%) Bókleg verkefni og 

byggist á: frágangi, skilum á réttum tíma, vinnusemi. (65%) Lokaafurðir nemanda metnar af kennara. 

Gefið er fyrir í heilum og hálfum tölum frá 1-10. Lokaeinkunn ásamt skriflegri, uppbyggilegri og 

jákvætt gagnrýnni umsögn er gefin í smiðjulok og  birt í verkefnabók á Mentor.is og á einkunnablaði 

nemenda við annarlok. 
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3.6. Textílmennt 
 

Tímafjöldi: 2 tímar áviku 7-9 vikur (40 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár). 

 

 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

 Viðfangsefni 1 Samvinnuverkefni – verkefnið skreyting á skólahúsnæði 

 Viðfangsefni 2 Vélsaumsverkefni 

 Viðfangsefni 3 Efnisfræði – að þekkja mismunandi efni og merkingar. 

 Viðfangasefvi 4. Endurvinnsluverkefni. 

 

ii. Námsgögn og kennsluefni 

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

 Námsgagn 1 Efni, áhöld og tæki textílgreinarinnar s.s. saumavél, nálar, prjónar, skæri o.fl. 

 Námsgagn 2 Skjávarpi, fagbækur og blöð, hugmyndir að efni sótt á netið. Efni frá kennara. 

 

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

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

 leið 1 Nemendur vinna að verkefnum þar sem tækni og vinnuaðferðir eru kenndar. 

 leið 2 Bein kennsla, sýnikennsla, verklegar æfingar, sköpun og hugmyndavinna. 

 

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: 

 Kenna helstu  vinnuaðferðir og tælni textílgreinarinnar. 

 Kynna eiginleika  algengustu textílefna. 

 Efla sjálfstæð vinnubrögð 

 

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

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

varðandi: 

 

 

 Lagt er mat á kunnáttu, færni, skilning  og sköpun, vægi hvers þáttar er 25%. Námsmat fer fram 

jafnóðum og verkefni eru unnin og færð í verkefnabók í Mentor. Einkunn er gefin í heilum og 

hálfum tölum frá 1 -10. Einnig er gefin skrifleg umsögn þar sem vinnubrögð, virkni, sjálfstæði, 

hegðun og umgengni eru lögð til grundvallar.  
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4. Náttúrugreinar 
Undir náttúrugreinar í grunnskóla heyra náttúrufræði, eðlisvísindi, jarðvísindi, lífvísindi og 

umhverfis¬mennt en mikilvægt er að flétta efnið saman þannig að námsefnið myndi samstæða heild. 

Nám í náttúrugreinum tekur mið af grunnþáttum menntunar; sjálfbærni, heilbrigði, læsi og sköpun. 

  

Lögð er áhersla á að stuðla að jákvæðum viðhorfum nemenda til náttúruvísinda, að þeir geti lesið texta 

um náttúruna sér til gagns og verði læsir á nærumhverfi sitt. Nemendur fá þjálfun í vinnubrögðum við 

leit að skýringum og lausnum, við framkvæmd athugana og við mat á niðurstöðum. Mikilvægt er að 

nemendur framkvæmi einfaldar athuganir og fái með því tækifæri til að upplifa og draga ályktanir af 

upplifun sinni. Þessar athuganir fara fram í skólastofunni, nánasta umhverfi skólans og á söfnum.  

 

Hlutverk náttúrufræðikennara er að leiða nemendur sína inn í heima náttúruvísindanna með því að 

kynnast hugmyndum þeirra og hæfni og komast þannig að raun um hvernig þeir hugsa og hvar þeir eru 

staddir. Hlutverk kennarans er því fólgið í að hjálpa nemandanum annars vegar að þróa hugtök sín og 

hugmyndir um lífið og efnisheiminn og hins vegar að öðlast hæfni til að láta sig varða eigin velferð og 

annarra og umhverfisins nær og fjær. Þetta er gert með fjölbreyttum kennsluháttum og námsmati sem 

styður nemandann í að átta sig á eigin stöðu og hvetur hann til að taka ábyrgð á eigin námi. Þannig fá 

nemendur í gegnum kennslu og námsmat tækifæri til að verða meðvitaðir um eigin hæfni og sýna hana 

í verki.   

 

 

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 

Eðlis- og 

efnavísindi: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 lýst ólíkum leiðum við framleiðslu, dreifingu og nýtingu 

orku á Íslandi, 

 útskýrt krafta sem verka í daglegu lífi manna, 

 skilgreint ýmsar birtingarmyndir hreyfiorku og stöðuorku, 

 tengt milli magns orku og áhrifa hennar á hluti, 

 skilgreint hvernig núningur hefur áhrif á hreyfingu, 

 greint frá að framkvæma þarf vinnu til að breyta orkuformi 

 nýtt sér vitneskju sín um hreyfiorku og núning og útbúið 

farartæki sem getur ferðast 10 metra lengd á sem 

skemmstum tíma, 

 þekkja varmaleiðni, varmaburð og varmageislun og tengt 

það við varmaorku, 

 skilgreint hugtakið massi og útskýrt muninn á massa og 

þyngd, 

 útskýrt mismunandi gerðir skýja og staðsetningu þeirra í 

lofthjúpi Jarðar, 

 útskýrt að þrýstingur er mælikvarði á þann kraft sem 

verkar t.d. á cm2, 

 skilgreint eðlismassa og loftþrýsting, 

 þekkt hugtökin hreyfing, kraftur og vinna, 

 gert grein fyrir tengingu vegalengdar, tíma og meðahraða, 

 útskýrt tengsl þyngdarkrafts, krafts og hröðunar, 
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 þekkt tregðu og hvernig hún birtist í daglegu lífi, 

 rætt um lotukerfið og skilji hvernig frumefnum er raðað 

niður í það, 

 útskýrt hvað átt er við með hugtökunum lota og flokkur í 

lotukerfinu, 

 nefnt heiti flokka í lotukerfinu og einkenni þeirra, 

 gert grein fyrir sérstöðu vetnis í lotukerfinu, 

 skilgreint hvað átt er við með hugtakinu lífrænt efni, 

 skilgreint hvað átt er við með að massi efna varðveitist við 

efnabreytingar, 

 gert greinarmun á hamskiptum, leysingum og efnahvörfum, 

 skilgreint hugtökin leysing, leysni, leysir, mettuð og 

ómettuð lausn, 

 útskýrt að efni hvarfast í ákveðnum hlutföllum, 

 stillt einfaldar efnajöfnur, 

 útskýrt muninn á útvermum og innvermum efnahvörfum, 

 gert grein fyrir mun á sýru og basa og útskýrt hvað sýrustig 

og ph-kvarði fela í sér, 

 kannast við hvað súrt regn er. 
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Lífvísindi:: 

 

Við lok árgangs geti nemandi 

 útskýrt hvernig allar lífverur eru gerðar úr frumum, 

 talið upp helstu frumulíffæri, 

 gert sér grein fyrir að frumur líkamans starfa saman og „tala“ 

hver við aðra, 

 þekkt hvað krabbamein er, 

 þekki hugtakið stofnfrumur, 

 útskýrt hvað líffærakerfi er. 

 skilgreint hvaða næringarefni eru í matnum sem við borðum, 

 útskýrt ferli niðurbrots fæðu í meltingarfærum, 

 þekkt hvaða hlutverki hin ýmsu næringarefni líkamans gegna, 

 nefnt svolítið um sjúkdóma sem geta herjað á meltingarfærin 

og öndunarfærin, 

 þekkt ferli innöndunar og viti hvernig súrefni berst til frumna 

líkamans, 

 útskýrt hvernig blóðið flytur súrefni og næringarefni til frumna 

líkamans, 

 greint frá hlutverki og starfi hjarta og blóðrásar, 

 þekkt hvaða efni eru í blóðinu, 

 munað hvernig ónæmiskerfið verndar okkur gegn sjúk-

dómum, 

 skilgreint hvernig nýrun og lifrin hreinsa blóðið, 

 beitt hugtökum um líffærin og starfsemi þeirra í verklegri 

æfingu með líffærum úr svíni, 

 þekkt mismunandi lög húðarinnar og útskýrt hvernig þau 

starfa, 
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 greint frá því hvernig líkamshitanum er stjórnað, 

 þekki gerð beinagrindarinnar og liðamótanna, 

 þekki starf mismunandi vöðva líkamans, 

 tengi áhrif þjálfunar á vöðvana, 

 greint frá ýmsum algengum kvillum og sjúkdómum í húð og 

hreyfikerfinu, 

 þekkt hvernig taugafrumur senda boð um líkamann, 

 skilgreint hvernig heilinn og taugakerfið starfa, 

 útskýrt hvað taugaviðbragð er, 

 útskýrt hvernig skynfærin starfa, 

 greint frá hvernig hormón geta borið boð milli líffæra, 

 skilgreint svolítið um sjúkdóma í tauga- og innkirtlakerfinu, 

 greint frá því sem gerist á kynþroskaskeiðinu, 

 útskýrt hvernig fóstur verður til og þroskast, hvað felst í 

ábyrgri kynhegðun og rætt eigin ábyrgð á líkamlegu og andlegu 

heilbrigði bæði sín og annarra, 

 lýst því hvernig kynhneigðin er mismunandi, 

 þekkt getnaðarvarnir og kynsjúkdóma, 

 greint frá þroskun manns frá fæðingu til dauða, 

 skilgreint umbunarkerfi líkamans virkar, 

 þekkt hvað vímuefni eru, 

 útskýrt hvernig einstaklingur getur stuðlað að eigin velferð 

með ábyrgri neyslu og hegðun,  

 útskýrt hvað einkennir lífsskilyrði manna og hvað felst í því að 

taka ábyrgð á eigin heilsu, 
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Umhverfismennt: 

 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 tekið rökstudda afstöðu til málefna og komið með tillögur um 

hvernig megi bregðast við breytingum, 

 unnið með samþætt viðfangsefni með vinnubrögðum 

náttúrugreina og tekið gagnrýna afstöðu til siðferðilegra þátta 

tengdum náttúru, umhverfi, samfélagi og tækni, 

 útskýrt og rætt ástæður nátturuverndar, 

 rætt af skilningi eigin lífssýn og ábyrgð innan samfélags og tekið 

dæmi úr eigin lífi,  

 beitt algengustu hugtökum og heitum í náttúrugreinum 

unglingastigsins. 
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4.1. Eðlis- og efnavísindi 
 

Tímafjöldi: 3 tímar (40 mín. kennslustund á viku að jafnaði á haustönn). 

 

 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

 Kraftur og hreyfing 

 Þrýstingur 

 Orka og afl 

 Varmi og veður 

 Lotukerfið 

 Efnabreytingar 

 

ii. Námsgögn og kennsluefni 

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

 Eðlisfræði 1 og 2 

 Efnisheimurinn 

 Ýmis myndbönd og myndskeið af Netinu 

 Lotukerfið  

 Ýmis tæki og tól úr raungreinastofu 

 Ítarefni frá kennara   

 

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

Hópastarf er mikilvægt í náttúrufræðinámi, þannig að verulegur hluti námsins fer fram í samvinnu 

nemenda í litlum hópum. Þar vinna þeir verklegt og fá að upplifa saman og ræða viðfangsefnin. Aðrar 

kennsluaðferðir eru m.a. fyrirlestrar, sýnikennsla, myndmiðlar, vinnubókarkennsla, umræðu- og 

spurnarkennsla og sjálfstæð, skapandi viðfangsefni. Lögð verður áhersla á virka þátttöku nemenda í 

umræðum í tímum. 

 

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

Símat þar sem beitt er fjölbreyttum námsmatsaðferðum sem gilda til lokaeinkunnar. Dæmi um 

námsmatsaðferðir eru: 

 Kaflapróf 

 Hópa- og samvinnuverkefni 

 Kynningar 

 Jafningjamat 

 Heimapróf 
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4.3. Lífvísindi 
 

Tímafjöldi: 3 tímar (40 mín. kennslustund á viku að jafnaði á vorönn). 

 

 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

 Frumur, líffæri og líffærakerfi 

 Melting og öndun 

 Blóðrásin  

 Húð, stoð- og hreyfikerfi 

 Taugakerfið 

 Kynfræðsla  

 Vímuefni  

 

ii. Námsgögn og kennsluefni 

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

 Mannslíkaminn 

 Ýmis myndbönd og myndskeið af Netinu 

 Fræðslumyndir (Eyewitness – Náttúran í nýju ljósi) á nams.is 

 Kvistir – stutt myndskeið á nams.is 

 Brjóstholslíffæri úr svíni 

 Ýmis tæki og tól úr raungreinastofu  

 Ítarefni frá kennara  

 

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

Hópastarf er mikilvægt í náttúrufræðinámi, þannig að verulegur hluti námsins fer fram í samvinnu 

nemenda í litlum hópum. Þar vinna þeir verklegt og fá að upplifa saman og ræða viðfangsefnin. Aðrar 

kennsluaðferðir eru m.a. fyrirlestrar, sýnikennsla, myndmiðlar, vinnubókarkennsla, umræðu- og 

spurnarkennsla og sjálfstæð, skapandi viðfangsefni. Lögð verður áhersla á virka þátttöku nemenda í 

umræðum í tímum. 

 

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

Símat þar sem beitt er fjölbreyttum námsmatsaðferðum sem gilda til lokaeinkunnar. Dæmi um 

námsmatsaðferðir eru: 

 Kaflapróf 

 Hópa- og samvinnuverkefni 

 Kynningar 

 Jafningjamat 

 Heimapróf 
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4.4. Umhverfismennt 

Tímafjöldi: 3 tímar (40 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir allan veturinn). 

Umhverfismenntin fléttast jafnt og þétt inn í hinar náttúrugreinarnar. 

 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

 Umhverfismálefni er koma fram í daglegu lífi 

 

ii. Námsgögn og kennsluefni 

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

 Sjá aðrar náttúrugreinar í árgangnum 

 Fréttaefni og tilfallandi hitamál 

 

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

Hópastarf er mikilvægt í náttúrufræðinámi, þannig að verulegur hluti námsins fer fram í samvinnu 

nemenda í litlum hópum. Þar vinna þeir verklegt og fá að upplifa saman og ræða viðfangsefnin. Aðrar 

kennsluaðferðir eru m.a. fyrirlestrar, sýnikennsla, myndmiðlar, vinnubókarkennsla, umræðu- og 

spurnarkennsla og sjálfstæð, skapandi viðfangsefni. Lögð verður áhersla á virka þátttöku nemenda í 

umræðum í tímum. 

 

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

Símat þar sem beitt er fjölbreyttum námsmatsaðferðum sem gilda til lokaeinkunnar. Dæmi um 

námsmatsaðferðir eru: 

 Kaflapróf 

 Hópa- og samvinnuverkefni 

 Kynningar 

 Jafningjamat 

 Heimapróf  
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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 V 

Landafræði: 

 

          Við lok árgangs geti nemandi: 

 gert grein fyrir helstu kenningum um tilurð jarðarinnar og 

þekki hugtökin Miklihvellur og landrek. 

 þekkt mismunandi tímabil jarðsögunnar 

 þekki og geti útskýrt gang Jarðar og tungls 

 kunnað skil á árstíðum og halla Jarðar 

 skilið hvernig innræn og útræn öfl móta Jörðina 

 skilið af hverju ár, vötn og höf eru sérstaklega viðkvæm 

fyrir mengun  

 áttað sig á hvernig náttúra og loftslag Jarðar er 

 gert grein fyrir gróður- og loftslagsbelti Jarðar 

 skilið hvernig náttúrufar hefur áhrif á athafnir fólks 

 gert grein fyrir helsu vindakerfum jarðar 

 þekkt úthöfin fimm 

 gert sér grein fyrir virkni Golfstraumsins og annarra 

hafstrauma og hvaða áhrif þeir hafa á lífríki sjávar 

 gert sér grein fyrir vandamálum fólksfjölgunar og ójafnrar 

dreifingar mannfjöldans 

 gert sér grein fyrir virkni sjávarfalla og af hverju þau stafa 

 gert sér grein fyrir mismunandi tegundum af auðlindum 

og orkugjöfum 

 útskýrt hugtökin sjálfbær þróun og vistspor 

 gert sér grein fyrir helstu orkulindum Íslands og hvernig 

þær eru nýttar 

 gert sér grein fyrir þeim loftslagsbreytingum sem eiga sér 

stað á Jörðinni og hvað orsakar þær 

 tekið þátt í umræðum og tjáð sig um hvað hægt sé að 

gera til að sporna við loftslagshlýnun og mengun 

umhverfisins 
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 þekkt hugtakið friðlýst svæði, s.s. þjóðgarða og tilgang 

þeirra 

 unnið í hóp og tekið tillit til skoðana annarra 

 metið ólíkar heimildar 

 leitað að upplýsingum 

 vegið og metið mismunandi viðhorf og skoðanir 

 skilið merkingu hugtaka 

 komið skoðunum sýnum á framfæri í ræðu og riti 

      Saga: 

 

           Við lok árgangs geti nemandi: 

 gert sér grein fyrir samfélagsmyndinni í Evrópu frá lokum 

19.aldar til fyrri heimsstyrjaldar. 

 kunnað skil á aðdragandi og orsökum fyrri 

heimsstyrjaldar. 

 kunnað skil á helstu atburðum fyrri heimsstyrjaldar og 

afleiðingum hennar. 

 gert sér grein fyrir stéttaátökum í Rússlandi og víðar m.a. 

á Íslandi um og eftir fyrri heimsstyrjöld og afleiðingum 

þeirra 

 gert sér grein fyrir ástandinu á Vesturlöndum á 

millistríðsárunum. 

 áttað sig á afleiðingum hrunsins á Wall Street á efnahag 

heimsins og sett það í nútímalegt samhengi 

 áttað sig á afleiðingum kreppunnar á heimsbyggðina og 

viðbrögðum við henni. 

 gert sér grein fyrir mismunandi tegundum af pólitískri 

hugmyndafræði, s.s. kommúnisma, jafnaðarmannastefnu, 

nasisma, frjálslyndi og fasisma. 

 gert sér grein fyrir uppgangi nasismans á 3. áratug 

20.aldar í Þýskalandi. 

 gert sér grein fyrir hvaða afleiðingar sigur nasista í byrjun 

4. áratugarins hafði á lífið í Þýskalandi og víðar. 

 áttað sig á aðdraganda seinni heimsstyrjaldar, upphaf 

hennar og endi. 

 áttað sig á helförinni og hörmungum hennar. 

 kunnað skil á hernámsárunum á Íslandi og hvaða áhrif 

hernámið hafði á íslenskt samfélag. 

 áttað sig á uppgjöri Þjóðverja og bandamanna við seinni 

heimsstyrjöldina. 

 metið ólíkar heimildar 

 leitað að upplýsingum 

 vegið og metið mismunandi viðhorf og skoðanir 

 skilið merkingu hugtaka 

 komið skoðunum sýnum á framfæri í ræðu og riti 

 sett núverandi ástand heimsmála í sögulegt samhengi 
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Landafræði 

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: 

 Tilurð Jarðar 

 Jarðsögutíminn 

 Innræn og útræn öfl 

 Loftslags- og gróðurbelti Jarðar 

 Hafið og hafstraumar 

 Auðlindir og orka 

 Umhverfismál 

 

ii. Námsgögn og kennsluefni 

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

 Um víða veröld: Jörðin 

 Ýmis verkefni frá kennara 

 Youtube og annars konar netefni 

 

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

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

 Hópverkefni 

 Einstaklingsverkefni (vefsíður, veggspjöld o.fl.) 

 Heimalestur 

 Umræður (spurt og spjallað) 

 

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: 

 Fjölbreytt verkefnavinna (Verkefnum er hægt að skila á ólíkan hátt og ekki þurfa allir að gera 

það eins. Myndbönd, vefsíður, veggspjöld, ritgerðir, leikþættir eru allt vel þekktir miðlar sem 

hver um sig skapa ólík tækifæri og fjölbreytni, sé ýtt undir notkun sem flestra þeirra. 

 Mismunandi markmið (Ekki þurfa allir nemendur að hafa sömu markmiðin. Bekkurinn getur 

haft sameiginlegt viðfangsefni - sameiginlegan námskjarna - en einstakir nemendur eða 

nemendahópar kafað í það af mismunandi dýpt eða sérhæft sig í einstökum þáttum þess). 

 

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

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

varðandi: 

 

Námshæfni: 

 Kaflapróf 
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 Hópverkefni 

 Fjölbreytt einstaklingsverkefni  

 

Saga 
 

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: 

 Samfélagið í upphafi 20. Aldar 

 Fyrri heimsstyrjöldin 

 Stéttabarátta 

 Velmegun og heimskreppa 

 Uppgangur nasismans 

 Síðari heimsstyrjöldin 

 

ii. Námsgögn og kennsluefni 

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

 Styrjaldir og kreppa eftir Hellerud og Moen 

 Verkefni sem fylgja lesbók 

 Fjölbreytt ítarefni frá kennara (Youtube og annars konar netefni) 

 

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

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

 Hópverkefni 

 Einstaklingsverkefni (vefsíður, veggspjöld o.fl.) 

 Ritgerðir 

 Heimalestur 

 Umræður (spurt og spjallað) 

 

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: 

 Fjölbreytt verkefnavinna (Verkefnum er hægt að skila á ólíkan hátt og ekki þurfa allir að gera 

það eins. Myndbönd, vefsíður, veggspjöld, ritgerðir, leikþættir eru allt vel þekktir miðlar sem 

hver um sig skapa ólík tækifæri og fjölbreytni, sé ýtt undir notkun sem flestra þeirra. 

 Mismunandi markmið (Ekki þurfa allir nemendur að hafa sömu markmiðin. Bekkurinn getur 

haft sameiginlegt viðfangsefni - sameiginlegan námskjarna - en einstakir nemendur eða 

nemendahópar kafað í það af mismunandi dýpt eða sérhæft sig í einstökum þáttum þess). 

 

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

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

varðandi: 
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Námshæfni: 

 Kaflapróf 

 Ritgerðir 

 Hópverkefni 

 Fjölbreytt einstaklingsverkefni  

 

Jafnrétti og lífsleikni 

 

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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6. Skólaíþróttir 
 

Viðmið um námshæfni í skólaíþróttum 

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

 

Efnisþættir: Viðmið um námshæfni í skólaíþróttum Þ L V 

Heilsa og 

velferð: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Haft skilning á grunnreglum leikja og hinna ýmsu 

íþróttagreina. 

 Þekkt sín eigin takmörk. 

 Læri að nota nærumhverfi sitt til íþróttaiðkunnar. 

 Haft þekkingu til að bæta líkamshreysti og þrek. 

 Tekið þátt æfingum sem ná til samspils skynfæra og 

útfærslu hreyfinga. 

 Haft ánægju af að hreyfa sig reglulega. 

 Haft jákvæða upplifun af íþróttaiðkunn. 
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Hreyfing og 

afkastageta: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Þekkt sín eigin takmörk. 

 Haft skilning á grunnreglum leikja og hinna ýmsu 

íþróttagreina. 

 Notað nærumhverfi sitt til íþróttaiðkunnar. 

 Gert sér grein fyrir mikilvægi heilbrigðs lífernis og 

hreinlætis. 

 Bætt líkamshreysti sitt og þrek. 

 Hreyft sig alla daga vikunnar 60 mínútur í senn á 75% 

ákefð. 

 Tekið þátt í æfingum sem ná til samspils skynfæra og 

útfærslu hreyfinga.  

 Gert fjölbreyttar styrktaræfingar með eigin líkamsþyngd. 

 Sýnt fram á færni í bæði loftfirrtu og loftháðu þoli í sundi 

og íþróttum. 

 Sýnt leikni og getu í hinum ýmsu sundaðferðum. 

 Nýtt sér stöðluð próf til að meta þrek og hreysti, lipurð 

og samhæfingu. 

 Haft jákvæða upplifun af íþróttaiðkunn. 

 Ánægju af að hreyfa sig reglulega. 
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Félgaslegir 

þættir og 

samvinna: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Þekkt mismunandi tegundir leikreglna og farið eftir þeim. 

 Sýnt háttvísi í leik, bæði í hóp og einstaklingsíþróttum. 

 Tekið þátt í leikjum sem styrkja samskipti og samvinnu. 

 Leyst af hendi einföld verkefni sem ná til sköpunar og 

leikrænnar tjáningar. 

 Sett sig í spor annarra. 

 Virt mismunandi getu og þarfir annarra (sýnt 

umburðarlyndi). 
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 Sýnt háttvísi í leik, bæði í hóp- og eintsaklingsíþróttum. X 

Öryggi og 

skipulag: 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Brugðist við óvæntum aðstæðum. 

 Mætt í viðeigandi fatnaði í sund- og íþróttatíma. 

 Tekið ákvarðanir á grundvelli öryggis- og 

umgengnisreglna. 

 Útskýrt rétta aðferð björgunar úr vatni. 

 Farið eftir reglum kennara, íþróttahúsa og sundstaða.  

 Brugðist við óvæntum aðstæðum. 

 Bjargað jafningja á björgunarsundi. 

 Farið eftir reglum kennara, íþróttahúsa og sundstaða. 
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6.1. Íþróttir 
 

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; Rytmiskar leikfimiæfingar  

o með bolta, hringi, sippubönd, bönd, keilur  

o án smááhalda 

 Viðfangsefni 3; Dans 

o Dansleikir, þjóðdansar, nútímadansar, rytmiskir dansar, 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; Vetraríþróttir 

o Skautaiðkun, svig- og gönguskíðaiðkun, snjóbrettaiðkun, útivist að vetri  

 Viðfangsefni 8; Sértækir námsþættir 

o Skólamót í leikjum, íþróttagreinum, frjálsíþróttum eða sundi, ratleikjamót, skólaþrekmót, 

gönguferðir, skíðaferðir 

 

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, keilur, 

skeiðklukkur, málband, spilastokkur, mottur. 



Öldutúnsskóli SKÓLANÁMSKRÁ 2015 - 2016 

 

9. BEKKUR  Bls. 52 

 

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 fram í:  

 Leið 1: Kennsla í íþróttahúsi 

o Íþróttasal 

 Leið 2: Kennsla utanhúss 

o Skólalóð 

 

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: Kennsluaðferðir 

o Sýnikennsla, vettvangsferðir, endurtekningaræfingar, námsleikir,  stöðvaþjálfun, stöðugt 

þjálfunarálag, spurnaraðferðir, þrautalausnir og þrautabrautir, hlutverkaleikir, 

hermileikir, leitaraðferðir, kannanir, hópvinnubrögð, frásögn og sagnalist, sjónsköpun, 

hugarflug, leikræn tjáning, sviðsetning, söguaðferð 

 Aðferð 2: Kennsluaðferðir og leiðir 

o Mikrófónn og hljómflutningstæki 

 

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

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

varðandi: 

a. Lykilhæfni: 

 Leið 1: Hreyfing og afkastageta; 

o Námsmat 

 Verkleg próf 30% (Armbeygjur, kviðæfingar, þolpróf, sprettur, sipp, liðleiki og 

uppstökk/langstökk) 

 Leið 2: Félagslegir þættir og samvinna; 

o Námsmat 

 Virkni í kennslustundum 35% 

 Leið 3: Öryggi og skipulag; 

o Námsmat 

 Viðhorf 35% (Jákvæðni, tillitssemi, virðing og góð hegðun) 
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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 heilt skólaár. 

 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í sundi eru: 

Undirbúningur fyrir 9. sundstig. 

 Viðfangsefni 1; Grunnþættir líkams- og hreyfiþroska 

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

þoli, krafti, viðbragðs og hraða auk almennrar vatnsaðlögunar 

o Að nemandi geti synt 500 m þolsund og noti að lágmarki 3 sundaðferðir þar sem ekki 

skal nota hverja aðferð skemur en 75metra. 

 Viðfangsefni 2; Bringusund  

o Að nemandi nái tökum á legu, takti, rennsli, öndun, armtaki og fótataki. 

o Að nemandi geti synt 100 m bringusund undir ákveðnum lágmörkum 

  Drengir; 2:15,0 mín  

 Stúlkur; 2:20,0 mín 

 Viðfangsefni 3; Skólabaksund 

o Að nemandi nái tökum á legu, takti, rennsli og samhæfingu í armtaki og fótataki. 

 Viðfangsefni 4; Skriðsund 

o Að nemandi nái tökum á legu, takti, rennsli öndun, armtaki og fótataki. 

o Að nemandi geti synt 50 m skriðsund undir ákveðnum lágmörkum  

 Drengir; 60,0 sek. 

 Stúlkur; 62 sek. 

 Viðfangsefni 5; Baksund 

o Að nemandi nái tökum á legu, takti, rennsli, armtaki og fótataki. 

o Að nemandi geti synt 25 m baksund undir ákveðnum lágmörkum  

 Drengir; 32,0 sek  

 Stúlkur; 34,0 sek. 

 Viðfangsefni 6; Flugsund 

o Að nemandi nái tökum á legu, takti, rennsli, armtaki og fótataki. 

o Að nemandi geti synt viðstöðulaust 25 m flugsund. 

 Viðfangsefni 7; Fatasund 

o Að nemandi þjálfist í sundi í fötum:  

 Stunga af bakka, 50 metra fatasund, þar af 8-10metra kafsund. Troða 

marvaða og afklæðast á sundi. Synt tilbaka sömu vegalengd 

 Viðfangsefni 8; Leikir 

o Að nemandi læri að bera virðingu fyrir þörfum og getu annarra.  

o Að nemandi fái tækifæri til að bæta félagsþroska sinn og samskipti. 

o Að nemandi geti tekið þátt í ýmsum leikjum í sundi til að auka færni í samvinnu og að 

efla þol, styrk, viðbragð og hraða 

 

ii. Námsgögn og kennsluefni 
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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 í skóla og heima (utan skóla) fram á eftirfarandi hátt:  

 Leið 1: Kennsla fer fram í 

o Suðurbæjarlaug 

 Leið 2: Heimanám (foreldrar) 

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

námsins. 

 

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: Kennsluaðferðir 

o Sýnikennsla, endurtekning, leikir, þolþjálfun, þrautabrautir, hópvinna, samvinna, sköpun 

 

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

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

varðandi: 

 

a. Námshæfni: 

 Leið 1: Hreyfing og afkastageta; 

o Námsmat 

 9. sundstig  

 Leið 2: Félagslegir þættir og samvinna; 

o Námsmat 

 Virkni í kennslustundum 

 Viðhorf og áhugi 

 Leið 3: Öryggi og skipulag; 

o Námsmat 

 Að fara eftir reglum á sundstöðum 
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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 

 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Rökstutt niðurstöður sínar 

 Dregið ályktanir út frá stæðfræðilegum upplýsingum 

 Tekið þátt í samræðum um stærðfræði 

 

 

x 

x 

x 

 

 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

Að kunna að 

fara með 

tungumál og 

verkfæri 

stærðfræðinnar 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Nýtt táknmál stærðfræðinnar 

 Geti útskýrt hugtök 

 Valið og notið margvísleg verkfæri til að rannsaka 

stærðfræðileg efni og setja fram niðurstöður sínar 

 

 

 

x 

x 

x  

 

 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

 

Vinnubrögð og 

beiting 

stærðfræðinnar 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Lesið upplýsingar úr stærðfræðitexta og valið viðeigandi 

aðferð og verkfæri við lausn viðfangsefnanna  

 Náið valdi á hugtökum  

 Beitt stærðfræðiþekkingu sinni á viðfangsefni daglegt lífs 

 Nýtt sér myndir og hlutbundin námsgögn 

 

 

x 

 

x 

x 

x 

 

 

x 

 

x 

x 

x 

 

x 

 

x 

x 

x 

Tölur og 

reikningur 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Borið saman og breytt tölum, sem eru á forminu heilar 

tölur, tugabrot, almenn brot, prósent, prómill og á 

staðalformi, úr einu forminu í annað, táknað slíkar tölur á 

mismunandi vegu og metið við hvaða aðstæður hin 

mismunandi form eigi við 

 reiknað með almennum brotum, framkvæmt deilingu með 

almennum brotum og einfaldað brot  

 notað þætti, veldi, ferningsrætur og frumtölur í 

útreikningum 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

x 

 

Algebra Við lok árgangs geti nemandi: 

 Búið til föll sem lýsa tölulegum tengslum og aðstæðum úr 

daglegu lífi, með og án stafrænna verkfæra, lýst þeim og 

túlkað þau og breytt föllum, sem sett eru fram í formi 

grafa, taflna, formúlna og texta, úr einu forminu í annað 

 Þekkt og notað eiginleika hlutfallsfalla, falla í öfugu hlutfalli 

hvort við annað, línulegra falla og og 2. stigs falla og nefnt 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

 

x 
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dæmi úr daglegu lífi sem hægt er að lýsa með þessum 

föllum 

 

 

  

 

Rúmfræði og 

mælingar 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Reiknað með slumpreikningi og reiknað af nákvæmni 

lengd, ummál, horn, flatarmál, yfirborðsflatarmál, 

rúmmál, tíma, hraða og eðlismasssa, svo og notað og 

breytt mælikvarða 

 Valið viðeigandi mælieiningar, útskýrt tengsl og breytt úr 

einni mælieiningu í aðra, notað og metið mælitæki og 

mælingaraðferðir við raunverulegar mælingar og rökrætt 

um nákvæmni og ónákvæmni mælinga 

 Rannsakað og lýst eiginleikum og einkennum tví- og 

þrívíðra mynda og forma og notað þau í tengslum við 

rúmfræðiteikningar og útreikninga  

 Gert, lýst og fært rök fyrir rúmfræðiteikningum með 

hringfara og reglustiku og með rúmfræðiforriti 

 Reiknað með slumpreikningi og reiknað af nákvæmni 

lengd, ummál, horn, flatarmál, yfirborðsflatarmál, 

rúmmál, tíma, hraða og massa, svo og notað og breytt 

mælikvarða  

 Valið viðeigandi mælieiningar, útskýrt tengsl og breytt úr 

einni mælieiningu í aðra, notað og metið mælitæki og 

mælingaraðferðir við raunverulegar mælingar og rökrætt 

um nákvæmni og ónákvæmni mælinga  

 Gert grein fyrir tölunni π (pí) og notað hana í útreikningum 

á ummáli, flatarmáli og rúmmáli 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

Tölfræði og 

líkindi 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Fundið og rökrætt um líkur í tilraunum, hermilíkönum og 

útreikningum í verkefnum úr daglegu lífi og í spilum  

 Lýst útkomumengi og sagt til um líkur með almennum 

brotum, prósentum og tugabrotum  

 Rökrætt og leyst einföld talningarfræðiverkefni 

 

 

 

x 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

x 

 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

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

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

 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

 Tölur og talnareikningur 

 Föll 

 Mælingar 

 Líkur 

 Rúmfræði 

 

ii. Námsgögn og kennsluefni 

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

 Skali 2A 

 Skali 2B 

 Skali 2A æfingahefi 

 Skali 2B æfingahefti 

 Vasareiknir  

 Hringfari 

 Reglustika 

 Ítarefni 

 

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

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

 Sýnikennsla 

 Hópvinna 

 Einstaklingsvinna 

 Rökþrautir 

 Nemendakynningar 

 Viðfangsefni tengd daglegu lífi 

 Námsleikir og spil 

 

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: 

 Þjálfun 

 Rökstuðningur  

 Sjálfstæð vinnubrögð 

 

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

Matið fer fram jafnt og þétt yfir árið. Matsaðferðir: 

 Heimaverkefni 

 Hópverkefni 

 Tímaverkefni 

 Kaflapróf 

 Lokapróf 
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7.2. Tölur, reikningur og algebra 
 

Tímafjöldi: 2,5 tímar (40 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár). 

 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

 Tölur og talnareikningur 

 Föll 

 

ii. Námsgögn og kennsluefni 

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

 Skali 2A 

 Skali 2B 

 Skali 2A æfingahefi 

 Skali 2B æfingahefti 

 Vasareiknir  

 Hringfari 

 Reglustika 

 Ítarefni 

 

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

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

 Sýnikennsla 

 Hópvinna 

 Einstaklingsvinna 

 Rökþrautir 

 Nemendakynningar 

 Viðfangsefni tengd daglegu lífi 

 Námsleikir og spil 

 

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: 

 Þjálfun 

 Rökstuðningur  

 Sjálfstæð vinnubrögð 

 

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

Matið fer fram jafnt og þétt yfir árið. Matsaðferðir: 

 Heimaverkefni 

 Hópverkefni 

 Tímaverkefni 

 Kaflapróf 

 Lokapróf 
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7.3. Rúmfræði, mælingar, tölfræði og líkindi 
 

Tímafjöldi: 2,5 tímar (40 mín. kennslustund á viku að jafnaði yfir heilt skólaár). 

 

 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í námsgreininni eru: 

 Mælingar 

 Líkur 

 Rúmfræði 

 

ii. Námsgögn og kennsluefni 

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

 Skali 2A 

 Skali 2B 

 Skali 2A æfingahefi 

 Skali 2B æfingahefti 

 Vasareiknir  

 Hringfari 

 Reglustika 

 Ítarefni 

 

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

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

 Sýnikennsla 

 Hópvinna 

 Einstaklingsvinna 

 Rökþrautir 

 Nemendakynningar 

 Viðfangsefni tengd daglegu lífi 

 Námsleikir og spil 

 

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: 

 Þjálfun 

 Rökstuðningur  

 Sjálfstæð vinnubrögð 

 

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

Matið fer fram jafnt og þétt yfir árið. Matsaðferðir: 

 Heimaverkefni 

 Hópverkefni 

 Tímaverkefni 

 Kaflapróf 

 Lokapróf 
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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 

Efnisflokkur 1: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Efnisflokkur 1, hæfniviðmið 1 

 Efnisflokkur 1, hæfniviðmið 2  

 Efnisflokkur 1, hæfniviðmið 3 o.s.frv. 

   

Efnisflokkur 2: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Efnisflokkur 2, hæfniviðmið 1 

 Efnisflokkur 2, hæfniviðmið 2  

 Efnisflokkur 2, hæfniviðmið 3 o.s.frv. 

   

Efnisflokkur 3: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Efnisflokkur 3, hæfniviðmið 1 

 Efnisflokkur 3, hæfniviðmið 2  

 Efnisflokkur 3, hæfniviðmið 3 o.s.frv. 

   

Efnisflokkur 4: 

 

os.frv. 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Efnisflokkur 4, hæfniviðmið 1 

 Efnisflokkur 4, hæfniviðmið 2  

 Efnisflokkur 4, hæfniviðmið 3 o.s.frv. 

   

 

eða (annari hvorri töflu er eytt en hin nýtt í samræmi við áherslur skóla/námssviðs) 

 

Hæfniþættir: Viðmið um námshæfni í upplýsinga- og tæknimennt 

Þekkingar-

viðmið: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Þekkingarviðmið 1 

 Þekkingarviðmið 2  

 Þekkingarviðmið 3 o.s.frv. 

Leikni- 

viðmið: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Leikniviðmið 1 

 Leikniviðmið 2  

 Leikniviðmið 3 o.s.frv. 

Viðhorfa- 

viðmið: 

 

Við lok árgangs geti nemandi: 

 Viðhorfaviðmið 1 

 Viðhorfaviðmið 2  

 Viðhorfaviðmið 3 o.s.frv. 
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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: 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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9. Valgreinar 
 

 

 

Þessi hluti bekkjarnámskrár er háður því að valgreinar séu kenndar í árgangi og á þá fyrst og 

fremst við 8.-10. bekk. Kynning valgreina hér á eingöngu við þær valgreinar sem kenndar eru 

af skólanum sjálfum eða skólakerfinu í Hafnarfirð í heild sinni, þ.e. valgreinar utan skóla eru 

ekki kynntar nema sem almennur þáttur. Þá eru ekki gerð námshæfniviðmið fyrir valgreinar í 

heild sinni heldur eingöngu lýst þeim námsgreinum sem eru kenndar.  

 

Meginmarkmið valgreina er að færa nemendum möguleika til að nema og læra og viðfangsefni 
sem þeim bjóðast ekki í skyldunámi en tengjast áhugasviðum þeirra, framtíðarstörfum og 

öðrum persónulegum þáttum. 
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9.1. Leiklistarval Gaflaraleikhússins fyrir 9. bekk 
 

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

Kennslan fer fram í Gaflaraleikhúsinu, Strandgötu 50, samkvæmt sér skipulagi. 

Kennari er á vegum Gaflaraleikhússins. 

 

 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í valgreininni er: 

 Leiklistarþjálfun í formi æfinga og leiklesturs með áherslu á tjáningu, spuna og leikframkomu.  

 Æfðir stuttir leikþættir.  

 Heimsóknir á æfingar/sýningar hjá leikhúsum og leikhópum.  

 Lýkur með opinni æfingu sem verður opin aðstandendum og skóla. 

 

ii. Námsgögn og kennsluefni 

Engin sérstök námsgögn eru hluti kennslunnar þar sem kennslan er að mestu fólgin í leiklistarþjálfun 

og hugsanlegum vettvangsferðum tengdum leiklist. 

 

iii. Námsfyrirkomulag og námsaðlögun 

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

 Kennslan fer fram í Gaflaraleikhúsinu í um 2 klst. einu sinni í viku á miðvikudögum í um 20 

vikur (september-apríl), á bilinu kl. 16-20 (nákvæm tímasetning ræðst af hópaskiptingum). 

 

iv. Námsmat og námsmatsaðlögun 

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

 Virkni og þátttaka yfir veturinn. 
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9.2. Valgrein 2 
 

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

 

 

i. Viðfangsefni í náminu 

Meginviðfangsefnin í valgreininni 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: 

 

 

o.s.frv. – síðum fjölgað eftir því sem valgreinum fjölgar 
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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.   
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4. Námsgreinar og lýsingar þeirra: Innan hvers námssviðs skal skilgreina námsgreinar, 

mismargar eftir atvikum og eðli námssviða. Föst námsgreinaheiti eru í Hafnarfirði sem hafa 

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. 
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6. Vali: svo nemendur hafi einhverja sjálfsstjórn á eigin námi til að mæta eigin 

námsþörfum og fái þannig tækifæri til sjálfseflingar. 

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 
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skal koma fram hvaða hæfniviðmið gilda fyrir einstök námssvið í hverjum bekk/árgangi 

(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. 
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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.  
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Viðmið um námsmat, og námskvarða í grunnskólum Hafnarfjarðar: 

 

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. 

 


