
 

Námsáætlun 

Íslenska – Veturinn 2019 - 2020 

8. bekkur – 3 klukkustundir á viku 

Kennarar: Arna Sif Ásgeirsdóttir, Björg Hjartardóttir og Elín Einarsdóttir 

 

Náms- / viðfangsefni Námsmat Hæfniviðmið 

Bókmenntir og lestur 
Smásagnarsmáræði 
 
 
 
Laxdæla 
 
 
 
 
Kjörbók sem nemendur velja 
sjálfir 
 
 
 
 
Heimalestur a.m.k. þrisvar í 
viku 
 
 
 
Rökkurhæðir 
 
 
 
Gegnum holt og hæðir 
 
 
Kveikjur 
 
 

 
 
 
Talað mál, hlustun og 
áhorf 
 
Kveikjur 
 

Kjörbók 

 

 
Verkefni unnin jafnhliða 

lestri bókarinnar 

 

Lesskilningskönnun og 

ýmis verkefni 

 

Kynning á kjörbók 

 

 

 

Heimalestrarblað 

 

 

Verkefni 

 

Verkefni 

 

Verkefni 

 

 

 

 

Hlustun og 

framsagnaræfingar 

Kynning á kjörbók 

- flutningur í 
kennslustund  
 

Að nemandi geti:   
-lesið almenna texta með góðum hraða og með 
skilningi, lagt mat á þá og túlkað 
 
- skilið mikilvægi þess að geta lesið. Þekki ólíkar 
aðferðir við lestur 
 
- greint og skilið aðalatriði og aukaatriði í texta. Geri 
sér grein fyrir tengslum efnisatriða í texta  
 
- lesið sér til ánægju og fróðleiks mismunandi texta. 
Gert grein fyrir þeim áhrifum sem texti getur haft á 
lesanda  
 
-valið sér fjölbreytt lesefni við hæfi til gagns og ánægju 
 
-lesið, túlkað og fjallað um gamlar og nýjar 
bókmenntir, bæði ætlaðar unglingum og fullorðnum 
 
-greint og fjallað um frásagnarform bókmennta og 
beitt grunnhugtökum í bókmenntafræði til að efla 
skilning 
 
-beitt nokkrum hugtökum til að fjalla um form og 
innihald ljóða. Lesið alls kyns ljóð og túlkað þau 
 
-leitað að heimildum úr prentuðu og rafrænu efni, nýtt 
sér í námi og lagt mat á trúverðugleika þeirra 
 
-lesið úr myndrænum og tölulegum upplýsingum og 
túlkað þær 
 
 
 
 
 
 
-tjáð sig skýrt og áheyrilega fyrir framan hóp af fólki 
 
-tjáð eigin skoðanir og tilfinningar og haldið athygli 
áheyrenda með aðstoð leikrænnar tjáningar 
 
-tekið þátt í samræðum og rökræðum af öryggi og 
virðingu gagnvart öðrum 
 



 

Mávahlátur - kvikmynd 

 

Skyggnst inn í ævintýri 
fjölskyldu okkar 
 
 

 
 
Ritun og stafsetning 
 
Kveikjur 
 
 
Skerpa 
 
-málsgrein og efnisgrein 
-greinarmerki 
-stór stafur 
-n-reglur 
-ng og -nk 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Málfræði 
 
Málið í mark – fallorð 
Málið í mark – óbeygjanleg 
orð 
 
-fallorð 
-kyn, tala, fall 
-greinir 
-samheiti 
-hlutstæð og óhlutstæð orð 
-óbeygjanleg orð 
-sérnöfn/samnöfn 
-sagnorð 
-persóna, tala og tíð 
 
 
 
 
https://www1.mms.is/malid/ 
 
https://snara.is/ 
 

 

Kvikmyndagagnrýni  

 

Flutningur  

 

 

 

 

Verkefni 
 
 
Einnar efnisgreinar ritun 
 
 
 
Kannanir í stafsetningu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verkefni í vinnubókum 
 
 
Gagnapróf í málfræði 
 
 
 

-hlustað af athygli og beitt þekkingu sinni og reynslu til 
að skilja það sem sagt er og greint frá aðalatriðum 
 
-nýtt sér myndefni og rafrænt efni á gagnrýninn hátt í 
verkefnavinnu 
 
-átt góð samskipti, hlustað, gætt tungu sinnar og sýnt 
viðeigandi kurteisi 
 
 
 
skrifað læsilega og af öryggi. Gengið vel frá texta, t.d. 
forsíðu, spássíum, efnisgreinum o.fl. Notað 
orðabækur. Skráð heimildir 
 
- valið textategund við hæfi, byggt texta upp á réttan 
hátt. Mótað málsgreinar og efnisgreinar  
 
-samið texta frá eigin brjósti á skapandi hátt. Veitt 
öðrum hlutdeild í verkum sínum með því að kynna þau 
fyrir hópnum 
 
-skrifað texta og stafsett hann samkvæmt 
stafsetningarreglum. Notað greinarmerki rétt 
 
-lesið texta, skoðað hann og nýtt sér sem fyrirmynd í 
eigin ritun  
 
-skrifað rafrænan texta og tengt texta, mynd og hljóð 
eftir því sem við á 
 
 
 
 
-beitt helstu málfræðihugtökum. Gert sér grein fyrir 
eigin máli og skilið gildi þess að bæta það  
 
-nýtt sér málfræðikunnáttu sína til að velja orð við 
hæfi í töluðu og rituðu máli  
 
-nýtt sér kunnáttu og færni til að fletta upp orðum í 
orðabókum og öðrum gagnabrunnum um mál 
 
-áttað sig á hvernig orðaforðinn skiptist í sagnorð, 
fallorð og óbeygjanleg orð og greint helstu einkenni 
þeirra og hlutverk 
 
-notað orðtök og málsætti til að auðga mál sitt. Gert 
sér grein fyrir áhrifum þeirra í texta 
 
-gert sér grein fyrir mismunandi málnotkun eftir efni 
og tilefni 
 
-gert sér grein fyrir skyldleika íslensku við önnur 
tungumál 
 

https://www1.mms.is/malid/
https://www1.mms.is/malid/
https://snara.is/
https://snara.is/


 

 

Birt með fyrirvara um breytingar 

Lykilhæfni 

Rík áhersla er lögð á lykilhæfni og verður hún hluti af námsmati í íslensku. Nemendur þurfa því að hafa 

lykilhæfni í huga í öllu námi. Þannig eru vinnubrögð metin, virkni í hópastarfi, frumkvæði o.s.frv. Í aðalnámsskrá 

er lykilhæfni skipt í 5 hluta: 

• Tjáning og miðlun 

• Skapandi og gagnrýnin hugsun 

• Sjálfstæði og samvinna 

• Nýting miðla og upplýsinga 

• Ábyrgð og mat á eigin nám 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://xn--mli-ela1f.is/ 
 

-áttað sig á sköpunarmætti tungumálsins og nýtt það 
m.a. í töluðu og rituðu máli  
 
-gert sér grein fyrir notagildi íslenskrar málfræði 

http://málið.is/


 

 

 

 

 

 

 

Námsáætlun 

Danska  2019 -2020 
8. bekkur – 2 klukkustundir á viku 

Kennarar: Björk Bryngeirsdóttir og Sigríður Nanna Heimisdóttir 

 

Gera má ráð fyrir því að einhverjar breytingar geti orðið á eftirfarandi áætlun. Tilkynnt er um allar slíkar 

breytingar eins fljótt og auðið er. 

 

Almennt  
Nám í dönsku miðast við hæfniviðmið Aðalnámsskrár Grunnskóla en þau eru hlustun, frásögn, lesskilningur, 

ritun, samskipti og menningarlæsi. Viðfangsefni eru aðlöguð árgöngum út frá hæfniviðmiðum. Þannig verður 

stöðug framvinda hæfni frá 8. upp í 10. bekk. 

Í hverjum námshluta er þannig unnið með tiltekin viðfangsefni hæfniviðmiðanna og þreyta nemendur 

margvísleg verkefni sem þjálfa þá hæfni. Í lok námshlutans er svo námsmat sem metur stöðu nemandans í 

samræmi við viðkomandi hæfniviðmið. 

 

Kennsluhættir 
Lögð er áhersla á að hafa fjölbreytni í kennsluháttum þar sem tekið er mið af mismunandi námsnálgun og stöðu 

nemenda. Unnið er jöfnum höndum með meginþætti tungumálsins; lestur, hlustun, talað mál og ritun. Í 

kennslustundum er unnið með lesbók og vinnubók sem tengist textanum. Auk þess lesa nemendur texta af 

ýmsum toga. Nemendur eru þjálfaðir reglulega í að hlusta á mælt mál og vinna verkefni sem prófa skilning á 

málinu. Málfræði verður samþætt lestri og ritun og verður lögð áhersla á upprifjun helstu orðflokka og einkenni 

þeirra. Fjölbreytt ritunarverkefni fylgja lesbók. 

Nemendur kynnast dönsku samfélagi, menningu og siðum með aðstoð kvikmynda og tónlistar. 

 

 

 
 

Yfirferð 

Hæfniviðmið Námsefni Námsmat 



Hlustun 
 
Skilið það mál sem notað er í 
kennslustofunni og brugðist við með 
orðum eða athöfnum. 
 
Fylgt meginþræði í einföldum 
frásögnum um kunnuglegt efni með 
stuðningi, t.d. af myndum, og nýtt sér 
upplýsingarnar í eigin verkefni. 
 
Fylgst með einföldu efni í myndmiðlum 
og úr heimi dægurmenningar sem er 
kunnuglegt úr heimi barna og unglinga 
og greint frá því helsta. 

Í hlustun eru unnin hlustunarverkefni 
úr Tak vinnubók, nemendur hlusta á 
kennara tala dönsku og vinna ýmis 
verkefni, m.a. verkefni lögð fyrir af 
kennara eða hugsanlegum 
gestakennurum á haust- eða vorönn. 
 
Nemendur flytja verkefni (aðrir hlusta) 
og horfa á danskar kvikmyndir/þætti. 
 

Hlustunarpróf. 

Lesskilningur: 
 
Skilið megininntak í stuttum einföldum 
frásögnum dagblaða, tímarita og 
netmiðla með stuðningi, t.d. af 
myndum. 
 
Fundið afmarkaðar upplýsingar í 
einföldum texta og nýtt sér í 
verkefnavinnu. 
 

Lesið sér til gagns og gamans stuttar, 
einfaldar bækur og fræðsluefni fyrir 
börn og unglinga og rætt efni þeirra 
með stuðningi kennara eða 
skólasystkina. 
 

 
Lestur Tak lesbókar ásamt öðrum 
lestextum og verkefni leyst í Tak 
vinnubók.  
 
Nemendur horfa á danskar 
kvikmyndir/þætti með dönskum texta, 
sem reynir einnig á lesskilning.  
 
Nemendur afla sér upplýsinga á 
dönskum miðlum þegar unnin eru 
þemaverkefni. 
 

 
Lesskilningspróf. 
 

Samskipti: 
 
Tekið þátt í einföldum samræðum með 
stuðningi frá viðmælanda. 
 
Spurt og svarað á einfaldan hátt um 
það sem stendur honum næst. 
 
Skipst á upplýsingum og skoðunum við 
skólasystkini og kennara um efni tengt 
náminu. 
 
Tekið þátt í samskiptaleikjum og unnið 
samtalsæfingar.  
 
 

Kennari þjálfar nemendur í framsögn 
og helstu framburðaratriðum. Öll 
samskipti sem eiga sér stað á dönsku 
teljast til verkefna. 
 
Munnlegar æfingar, skipulagðar af 
kennara, ýmist sem hóp-, einstaklings- 
eða paraverkefni. 
 
Nemendur kynna verkefni á dönsku. 
 
 

Munnlegt próf og kynning á 
þemaverkefni. 

 

Frásögn:  
 
Sagt frá eða lýst sjálfum sér, vinum, 
fjölskyldu, áhugamálum og nánasta 
umhverfi á einfaldan hátt. 
 
Flutt atriði, sagt stutta sögu eða lesið 
upp eiginn texta sem hann hefur haft 
tækifæri til að æfa. 

  



 
Endursagt og lýst atburðum eða 
reynslu á einfaldan hátt með stuðningi 
hluta, mynda, tónlistar o.s.frv. 
 
 

Ritun: 
 
Skrifað texta/einföld skilaboð með 
orðaforða úr efnisflokkum sem fengist 
er við með stuðningi frá mynd, hlut 
eða gátlista. 
 
Samið stuttan texta frá eigin brjósti 
með stuðningi mynda, hluta, tónlistar 
o.s.frv. 
 
Lýst í einföldu máli því sem næst 
honum er, fjölskyldu, áhugamálum, 
vinum og umhverfi. 
 

Nemendur gera nokkur 
ritunarverkefni, bæði sem einstaklings- 
og hópa-/paraverkefni. 
 

Skil á ritunarverkefnum. 

Menningarlæsi: 
 
Sýnt fram á að hann þekkir nokkuð til 
ytri umgjarðar menningarsvæðisins, 
s.s. landfræðilegrar legu. 
 
Sýnt fram á að hann áttar sig á að 
mörg algeng orð í dönsku eru lík og 
skyld öðrum sem hann þekkir. 
 

 
Nemendur kynnast danskri menningu í 
gegnum Tak lesbók, kvikmyndir, lög, 
frá kennara og margt annað. 
 
Flest þau viðfangsefni sem tekin eru 
fyrir fjalla á einn eða annan hátt um líf 
fólks í dönskum menningarheimi. 
 
 

 
Fer fram í gegnum mörg önnur 
verkefni. 

 

Námshæfni:  
 
Beitt einföldum námsaðferðum til að auðvelda námið, t.d. nýtt sér titil á texta 
eða myndir sem fylgja til að auðvelda skilning á inntaki. 
 
Tengt ný viðfangsefni eigin reynslu og þekkingu. 
 
Tekið þátt í hóp- og tvenndarvinnu, hlustað á og tekið tillit til þess sem aðrir hafa 
að segja. 
 
Nýtt sér hjálpartæki, s.s. einfaldar orðabækur, veforðasöfn, leiðréttingarforrit og 
leitarvélar. 
 
 

 

Lykilhæfni: 
Tjáning og miðlun 
Skapandi og gagnrýnin hugsun 
Sjálfstæði og samvinna 
Nýting miðla og upplýsinga 
Ábyrgð og mat á eigin námi 

Þætti Lykilhæfni hafa áhrif á námsmat. 

 

Námsefni: 
● Tak, lesbók eftir Ásdísi Lovísu Grétarsdóttur og Ernu Jessen. 

● Tak vinnubók (lesbók og vinnubók unnar saman). 



● Ýmiss konar textar, m.a. af netinu og úr dönskum bókum. 

● Dönsk málfræði fyrir 8.bekk – fjölfaldað hefti. 

● Danskar kvikmyndir, tónlist, þættir og leikir. 

 

Á haustönn er lesinn fyrsti kafli úr Tak lesbók, Hjemmet. Nemendur lesa valdar blaðsíður úr kaflanum og vinna 

samsvarandi blaðsíður í vinnubók. Auk þess vinna nemendur verkefni t.d. í Google Classroom, horfa á danskar 

bíómyndir og vinna með helstu málfræðireglur. Á vorönn eru lesnir kaflarnir Familien og Fritid og interesser.  

 

Mat á verkefnum og könnunum sem unnið er með yfir veturinn er leiðsagnarmat: 
● Vinnubækur. 

● Framlag i hópvinnu – Veggmyndir, skýr og snyrtileg framsetning, hugmyndavinna, texti nokkuð rétt 

skrifaður, orðaforði og málfar gott. 

● Kynningar – framsögn, málfar, framburður, orðaforði, glærur eða ritaðir punktar og virk þátttaka allra i 

hóp. 

● Ritunarverkefni – uppbygging og samhengi í texta, orðaforði, málfræði og stafsetning. 

● Kannanir. 

● Google Classroom.  

● Virkni í samskiptum á dönsku. 

 

 

Námsmat  
Hæfniviðmið eru metin í Mentor samkvæmt aðalsnámskrá grunnskóla og lokið/ólokið er gefið fyrir verkefni 

sem unnin eru á haustönn. Nemendur vinna verkefni og taka skrifleg próf/kannanir á önninni.  

Ásamt því er vinna þeirra metin jafnt og þétt.  

Lokamat nemenda birtist á hæfnikort þar sem sjá má þau hæfniviðmið sem metin hafa verið yfir skólaárið. 

 

 

 

  



Námsáætlun 

Stærðfræði – 2019-2020 
8. bekkur – 3 klukkustundir á viku 

Kennarar: Kristján Arnarsson, Einar B. Árnarson, Kristín Kristinsdóttir, Nicola koňaříková 

Gera má ráð fyrir því að einhverjar breytingar geti orðið á eftirfarandi áætlun. Tilkynnt er um allar 

slíkar breytingar eins fljótt og auðið er. 

 

Almennt / Verklag 
 

Lykilhæfni 
Rík áhersla er á lykilhæfni og verður hún hluti af námsmati í stærðfræði. Nemendur þurfa því að hafa 

lykilhæfni í huga í öllu námi. Þannig gætu til dæmis óvönduð vinnubrögð, vanvirkni í hópastarfi, 

skortur á frumkvæði o.s.fr. haft áhrif á námsmat nemenda. Lykilhæfni er skipt í 5 hluta: 

• Tjáning og miðlun 

• Skapandi og gagnrýnin hugsun 

• Sjálfstæði og samvinna 

• Nýting miðla og upplýsinga 

• Ábyrgð og mat á eigin námi 

• Iðjusemi í kennslustundum 

 

Yfirferð 
Tímabil Náms- / viðfangsefni Námsmat Hæfniviðmið 

22. ág. -
29. sept. 
 
 

1.kafli í Skala 1 – Tölur og 
talnareikningur 
Hugarreikningur, slumpreikningur og 
blaðareikningur 
-Hugarreikningur 
-Slumpreikningur 
-Blaðareikningur 
Deilanleiki og þáttun 
-Reglur um deilanleika 
-Þáttun og rétthyrningur 
-Frumþáttun 
Tölur báðum megin við núll 
-Aðgerðatákn og formerki 
-Reikningur með neikvæðum tölum 
-Margföldun og deiling með 
neikvæðum tölum 
-Röð reikniaðgerða 
-Vasareiknir og röð reikniaðgerða 
Veldi 
-Ferningstölur 
-Veldi með veldistofninum 10 
-Margföldun og deiling með veldum 
-Reglur um röð reikniaðferða 
-Vledi með neikvæðum veldisstofni 

Verkefni 
Könnun 
Ástundun 

Að nemandi geti: 

- lesið stærðfræðitexta og valið 

viðeigandi aðferð við úrlausn verkefna. 

- notað hugtök og tákn stærðfræðinnar 

til að setja fram og leysa viðfangsefni. 

- skilið stærðfræðileg hugtök, spurt og 

tjáð sig munnlega og skriflega um þau. 

- áttað sig á reglum og einkennum 

reikniaðgerða við útreikninga og mat á 

þeim. 

 



2. okt.-  
3. nóv. 
 

2. kafli í Skala 1 - Rúmfræði 
Byggingarefni í rúmfræði 
-Punktur, lína, ferill, hálflína og strik 
-Horn 
-Hornamælingar 
-Snúningur, jákvæð og neikvæð horn 
-Að reikna stærð horna 
Rúmfræðiteikningar 
-Að teikna horn 
-Þverill 
-Rúmfræðiform 
Samhverfa og hliðrun 
-Spegilsamhverfa 
-Snúningssamhverfa 
-Hliðrun 
Hnitakerfi 
-Hnit í röð 

Verkefni 
Könnun 
Ástundun 

Að nemandi geti: 

- notað undirstöðuhugtök 

rúmfræðinnar  

- Teiknað flatarmyndir, speglað, snúið 

og hliðrað flatarmyndum í hnitakerfi. 

- Notað mælikvarða og unnið með 

einslaga form 

- Mælt og reikna horn og dregið 

ályktanir af því. 

- Notað hnitakerfi til að tjá og leysa 

rúmfræðileg verkefni. 

- Notað teikningar í hnitakerfi. 

 

6. nóv. – 
2. mars 

3. kafli í Skala 1 – Almenn brot, 
tugabrot og prósent 
Almenn brot 
-Eiginlegt brot 
-Blandnar tölur og óeiginleg brot 
-Almenn brot á talnalínu 
-Jafngild brot 
-Að stytta og lengja brot 
-Summa og mismunur almennra 
brota 
-Margföldun með almennum brotum 
-Deiling með almennum brotum 
Tugabrot 
-Almenn brot og tugabrot 
-Deiling með tugabrotum 
Prósent 
Prósentureikningur 

Könnun 
Verkefni 
Ástundun 
 
 
 
 
 
 
 
 

Að nemandi geti: 
Að nemandi geti: 

- borið saman og reiknað með tölum, á 

mismundandi formi, þ.e. heilum 

tölum, tugabrotum, almennum 

brotum, prósentum og tölum á 

staðalformi.  

- notað ræðar tölur og greint samhengi 

á milli ólíkra ræðra talna. 

- þekki mismunandi framsetningu 

brota og skýrt sambandið milli 

almennra brota, tugabrota og 

prósenta  

- leyst viðfangsefni úr daglegu lífi og 

umhverfi með fjölbreyttum 

aðferðum. 

 

5. mars 
– 
 

4. kafli í Skala 1 - Tölfræði 
Framsetning niðurstaðna 
-Hlutfallstíðni 
-Skífurit 
-Línurit 
-Súlurit 
-Stuðlarit 
Greining og útreikningar 
-Meðaltal 
-Miðgildi 
-Tíðasta gildi 
-Dreifing 
Tölfræðilegar kannanir 
-Gagnasöfnun 
-Spurningakönnun 
-Kynning niðurstaðna 
 

Könnun  
Verkefni  
Ástundun 

Að nemandi geti: 
- raðað gögnum og flokkað þau, fundið 

miðgildi, tíðasti gildi, meðaltal og 
spönn. 
 

- gert kannanir og notað gagnabanka 
til að leita að og greina töluleg gögn 
og beitt heimildarýni. 

 

 
- notað tölfræðihugtök til að setja 

fram, lýsa, og túlka gögn.  
 

- framkvæmt einfaldar 
tölfræðikannanir og dregið ályktanir 
af þeim.  



 

 

Önnur markmið sem verða höfð til hliðsjónar í allan vetur þvert á námsefnið eru:  

- Nemandi getur lesið úr táknmáli stærðfræðinnar, notað það á merkingarbæran hátt, 

t.d. þýtt af daglegu máli yfir á táknmál stærðfræðinnar 

 

- Tekið þátt í að þróa skipulega fjölbreyttar lausnaleiðir, m.a. með notkun 

upplýsingatækni, 

 

- Rannsakað, sett fram á skipulegan hátt og rökrætt með það að markmiði að alhæfa 

um stærðfræðileg efni 

 

 

 

  

 
 

 
- sótt gögn í gagnabanka, lesið, útskýrt 

og túlkað gögn og upplýsingar sem 
gefnar eru í töflum og myndritum.  

 

 5. kafli í Skala 1 – Algebra og jöfnur 
Að rannsaka mynstur  
-Mismunandi formúlur fyrir sama 
mynstur 
-Beinar formúlur og 
reikningaformúlur 
 
Algebrustæður 
-Gildi algebrustæðna 
 
Bókstafareikningur 
-Að draga saman líka liði 
-Stæður með sviga 
 
Jöfnur 
-Texta breytt í jöfnu og jöfnu í orð 
-Að leysa jöfnu með útreikningi 
-Óuppsettar jöfnur 

Könnun  
Verkefni  
Ástundun 

Að nemandi geti: 
 
- lýst mynstrum á táknmáli algebrunnar. 

 
- reiknað með formúlum og notað 

bókstafi fyrir óþekktar stærðir í stæðum 

og jöfnum. 

- þáttað og einfaldað algebrustæður og 

tengt þær við aðstæður í daglegu lífi. 

- fundið lausnir á jöfnum og sannreynt 

niðurstöður sínar.  

 



Vor 2020                                                                                                                                                       

Náttúrufræði – 8.bekkur 

Námsáætlun 
Kennari: Hanna Þorgerður Vilhjálmsdóttir 

Kennslubók: Efnisheimurinn 

Gera má ráð fyrir því að einhverjar breytingar geti orðið á eftirfarandi áætlun.  

 
 

 

  

Náms- / viðfangsefni Námsmat Hæfniviðmið 

Kafli 1: Heimur 
efnafræðinnar (bls. 7-
19). 
Verkefni: 1-17. 
Athugun: Bls. 7 og 11. 
Þrautir: 1 og 2   

 

Verkefni 
 
Vinnubók 
 
Ástundun í 
kennslustundum 
 
Próf 
 

 
 
 

Að nemandi geti  
 

- beitt algengustu hugtökum og 
heitum í efnafræði á unglingastigi 
 

- geti útskýrt uppbyggingu 
lotukerfisins 
 

- geti nýtt lotukerfið og 
frumeindakenninguna til að 
útskýra eiginleika efna 
 

- geti útskýrt efnabreytingar þ.e. 
hamskipti, leysingar og efnahvörf 

 

- lesið texta um náttúrufræði sér til 
gagns, umorðað hann og túlkað 
myndefni honum tengt 

 

- dregið ályktanir af gögnum og 
gefið ólíkar skýringar með því að 
nota ólík sjónarhorn 
 

- beitt vísindalegum vinnubrögðum, 
s.s tilraunum og athugunum á 
gagnrýninn hátt 
 

- að nemandi geti verið sjálfstæður 
og ábyrgur í vinnubrögðum 

 

  

Kafli 2: Frumeindir og 
sameindir (bls. 20-38). 
Verkefni: 1-23, 28-41. 
Þrautir: 1, 2 og 3. 

 
Kafli 3: Lotukerfið (bls. 
39-50). 
Verkefni: 1-26. 
Þrautir: Bls. 50. 

 
Kafli 4: Efnabreytingar 
(bls. 51-77) 
Verkefni: 1-22. 
Þrautir: 1-7. 

 



Námsáætlun 
Hönnun og smíði,  vorönn 2020 

 

8. bekkur  2 vikustundir, hálfan veturinn 

Kennari:  Guðlaugur Þór Ásgeirsson 

 

Helstu markmið 

- að nemendur verði sjálfstæðir í verki 
- að efla verkvit, þekkingu á efnum og færni í notkun verkfæra 
- að nemandi sé virkur í hönnunarferli, móti útlit og uppbyggingu hluta miðað við notkun þeirra. 
- að efla tæknilegt innsæi og læsi nemenda á manngert umhverfi 
- að nemendur geti útskýrt hugmyndir sínar með teikningu og málsettri grunnteikningu 
- að tengja/samþætta smíðanámið við allar námsgreinar t. a. m. eðlisfræði, náttúrufræði o. fl.  

 

Kennslutilhögun        

Áhersla á góða umgengni í smíðastofunni og samvinnu til að vinnustaðurinn verði notalegur. Farið verður yfir 

öryggisatriði með áherslu á notkun hlífðarbúnaðar við vinnu. Helstu verkfæri og áhöld kynnt þannig að allir 

nemendur fái tækifæri til að prófa sem flest verkfæri.  Nemendur hanna og vinna a. m. k. einn „nytjahlut“, hillu, 

ramma eða skemil eftir vali. Nemendur og kennari vinna saman að lausn verkefna, vali á efni og mati á hvort  

valin verkefni séu raunhæf með tilliti til tíma, rýmis o. fl. Efnisval í hönnun og smíði  tengist umhverfisþáttum og 

því verður leitast við að efla umhverfisvitund nemenda.                                                                                                                                        

Hæfniviðmið: 

 

Handverk 
 

- nemandi geti valið efni og verkfæri við hæfi og unnið á réttan og ábyrgan hátt með verkfæri 
- sagt frá mikilvægi verkþekkingar í nútíma samfélagi 
- hannað og smíðað vandaða hluti, gott handverk 

Hönnun og tækni 

- nemandi geti útskýrt hugmyndir sínar fríhendis og með málsettri grunnteikningu 
- unnið nokkuð sjálfstætt eftir verkáætlun og vinnuteikningu  
- framkvæmt flóknari samsetningar t. d. samlímingu, töppun og skrúfun 

Umhverfi 

- nemandi geti greint vistvæn efni frá óvistvænum og valið efni með tilliti til sjálfbærni 
- rætt möguleika á endurnýtingu hluta til að auka líftíma þeirra 
- beitt viðeigandi vinnustellingum og notað réttan hlífðarbúnað og  geti fjallað um vinnuvernd  

 

Námsmat:  Leiðsagnarmat með áherslu á samvinnu, vinnusemi, þekkingu á verkfærum og sjálfstæð og vönduð 

vinnubrögð. Metið verður eftir tilteknum hæfnisviðmiðum og fært inn á hæfnikort nemenda. Hæfniviðmiðin í 

hönnun og smíði, textílmennt og matreiðslu mynda grunn að lokaeinkunn í verkgreinum. Lokaeinkunnin birtist í 

lok 10. bekkjar. 

 

 

 

 

 

Matsviðmið í hönnun og smíði: 



 

A 
 

Nemandi getur skipulagt vinnu sína mjög vel og beitt fjölbreyttum aðferðum og tækni í 

sjálfstæðri og skapandi vinnu. Tjáð sig á sjálfstæðan hátt með vinnuteikningu, útfært 

eigin hugmyndir og unnið af öryggi eftir hönnunarferli. Greint og rætt viðfangsefni sitt á 

gagnrýninn hátt með rökstuðningi og notað til þess viðeigandi hugtök. Valið af öryggi og 

sjálfstæði efni út frá umhverfissjónarmiðum, tengt vinnu sína við sjálfbæra þróun og sýnt 

það í verki. Greint af nákvæmni frá mismunandi efnum og tækjum sem notuð eru, sýnt af 

öryggi réttar vinnustellingar og mjög góða umgengni. 

 

B 
 

Nemandi getur skipulagt vinnu sína vel og beitt nokkrum aðferðum og tækni í sjálfstæðri 

og skapandi vinnu. Tjáð sig með vinnuteikningu, útfært eigin hugmyndir og unnið eftir 

hönnunarferli . Greint og rætt viðfangsefni sitt og notað til þess algeng hugtök. Valið efni 

af sjálfstæði út frá umhverfissjónarmiðum, tengt vinnu sína við sjálfbæra þróun og sýnt 

það í verki. Greint frá mismunandi efnum og tækjum sem notuð eru, sýnt réttar 

vinnustellingar og góða umgengni. 

 

C 
 

Nemandi getur skipulagt vinnu sína nokkuð vel og beitt einföldum aðferðum og tækni í 

sjálfstæðri og skapandi vinnu. Tjáð sig á einfaldan hátt með vinnuteikningu, útfært eigin 

hugmyndir og unnið með leiðsögn eftir hönnunarferli. Greint og rætt viðfangsefni sitt að 

nokkru leyti og notað til þess algeng hugtök. Valið með leiðsögn efni út frá 

umhverfissjónarmiðum, tengt vinnu sína við sjálfbæra þróun og sýnt það í verki. Greint 

að nokkru leyti frá mismunandi efnum og tækjum sem notuð eru, sýnt að jafnaði réttar 

vinnustellingar og sæmilega umgengni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Námsáætlun í samfélagsfræði – vor 2020  

8. bekkur – 2 klukkustundir á viku. Tímabil 3.febrúar – 20.maí 2020 

Kennari: Daníel Hjálmtýsson, stofa 121 

Birt með fyrirvara um breytingar 

Námsefni-

/viðfangsefni 

Námsefni  Hæfniviðmið 

 

 

 

 

 

Fyrri 

heimsstyrjöld: 

Orsök og 

afleiðingar  

Saga Evrópu 

 

 

• Styrjaldir og 

kreppa (Námsbók) 

bls. 16 – 39  

• World War I In 

Colour (myndefni)  

• Aukaefni frá 

kennara (glærur)  

Unnið með hugtök, 

spurningar úr kaflanum 

auk frekari ígrundunar í 

einstaklings – og 

hópaverkefnum 

 

  

• gert sér grein fyrir hlutverki heimilda, sjónarhorna og gildismats í sögu 
og sameiginlegum minningum   
UMHVERFI SAGA 

 
• fjallað á upplýstan hátt um einkenni og stöðu Íslands í heiminum í ljósi 
legu og sögu landsins og breytilegrar menningar, trúar, lífsviðhorfa og 
stjórnarfars   
UMHVERFI SAGA  

 
• sýnt fram á þekkingu og gagnrýna sýn á tímabil, atburði, persónur, 
menningartengsl og þróunarferla á ýmsum tímum, sem vísað er til í 
þjóðfélagsumræðu UMHVERFI SAGA 

 
• greint afmarkaða efnisþætti stórrar eða smárrar sögu, nálægrar eða 
fjarlægrar  UMHVERFI SAGA 

 
• útskýrt með dæmum hvernig sagan birtist í textum og munum, 
hefðum og minningum  UMHVERFI SAGA 

 
• séð hvernig sagan hefur mótast af umhverfisþáttum og 
samfélagsskipulagi, þjóðfélagshreyfingum og hugmyndastefnum, 
viljaverkum og tilviljunum  
UMHVERFI SAGA  

 
• sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn og viðhorf, á ýmsum stöðum 
og tímum SJÁLFSMYND SAGA  

 
• greint hvernig stjórnmál og samfélagsgerð tengjast lífi einstaklinga 
UMHVERFI ÞJÓÐFÉLAG 
 

• fengist við samfélagsleg og siðferðileg málefni af mismunandi 
sjónarhólum SAMSKIPTI Almenn 
 
• komið þekkingu sinni og viðhorfum á framfæri með fjölbreyttum og 
markvissum hætti, einn sér og í samstarfi við aðra SAMSKIPTI Almennt  

 



Lykilhæfni 

Rík áhersla er lögð á lykilhæfni og verður hún hluti af námsmati í Í aðalnámsskrá er lykilhæfni skipt í 5 hluta: 

 

• Tjáning og miðlun 

• Skapandi og gagnrýnin hugsun 

• Sjálfstæði og samvinna 

• Nýting miðla og upplýsinga 

• Ábyrgð og mat á eigin námi 

daniel.gudmundur.hjalmtysson@rvkskolar.is  
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