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Yngsta stig 

Skólanámskrá 1. bekkjar 

Námstilhögun 
Í 1. bekk er kennt í þremur bekkjum, 17 - 19 nemendur í bekk. Vinnubrögð eru höfð fjölbreytt og reynt 
er að höfða til allra þroskasviða nemenda. Fyrsta skólaár barnsins er mikilvægur aðlögunartími þar 
sem lagður er grunnur að frekara námi.  
 
Mikilvægt er að nemendur læri:  

 að taka tillit til bekkjarfélaga.  

 að hlusta og fara eftir fyrirmælum.  

 að vinna skipulega.  

 að fara eftir reglum.  
 
Námsmat:  
Í byrjendakennslu þarf sérstaklega að huga að því að nemendur eru mjög misjafnlega langt komnir í 
þroska og hafa öðlast misjafna leikni, reynslu og þekkingu þegar skólaganga hefst. Reynt er að koma 
til móts við þroska nemenda og þarfir með því að fá þeim verkefni við hæfi. Það er því eðlilegt að 
nemendur fáist við mismunandi verkefni og þurfi mislangan tíma til að vinna þau.   
Námsmat er alltaf í gangi (símat). Framfarir eru metnar og stöðluð próf lögð fyrir (Tove Krogh, Leið til 
læsis og próf í mál- og hreyfifærni). Stafakönnun er gerð reglulega. Þegar nemendur hafa náð 
ákveðinni leikni í lestri eru þeir lestrarprófaðir og síðan fylgst reglulega með framförum þeirra. Eins eru 
lagðar fyrir þá kannanir í stærðfræði, frá kennurum og úr Sprota (1a, 1b og 2a) til að athuga hvort þeir 
hafi náð settum markmiðum. Virkni, vinnubrögð og hegðun er einnig metin reglulega. 
 
 

Íslenska  
Helstu markmið eru að nemendur:  

 öðlist meiri málþroska og skýra framsögn.  

 auki orða- og hugtakaforða.  

 þjálfist í að segja frá og hlusta á aðra.  

 hlusti með athygli á fyrirmæli, sögur og ljóð.  

 hefji lestrarnám og fái bækur við hæfi.  

 þjálfi hljóðkerfisvitund með fjölbreyttum verkefnum. 

 kynnist ýmsum greinum bókmennta, t.d. þjóðsögum, ævintýrum, goðafræði, skopsögum, 
vísum, ljóðum og þulum.  

 læri að þekkja hugtökin: bókstafur, hljóð, orð og setningar, sérhljóði, samhljóði, rím og 
hrynjandi.  

 þjálfist í fínhreyfingum.  

 læri að halda rétt á skriffæri.  

 læri að draga rétt til stafs. 

 geti skrifað einfaldan texta. 

 kynnist bókasafni. 
 
Leiðir:  
Málörvun: Nemendur læra að tjá sig og hlusta. Unnið er með eftirtalin atriði: hlustunarleiki, rím, 
bókstafi, orð og setningar, samstöfur/atkvæði, forhljóð og önnur hljóð. Með markvissri málörvun er 
leitast við að þjálfa heyrnrænan þroska nemenda. Margir málörvunarleikir eru einnig hreyfileikir sem 
krefjast einbeitingar. Markviss málörvun er mikilvægur og góður undirbúningur fyrir lestrarnám.  
Stafainnlögn: M.a. er hljóðsaga lesin í heimakrók. Bókstafir skrifaðir og unnið með tákn og orð á 
margvíslegan hátt. Hljóð stafanna æfð með sögum og söng. Lestur eftir getu nemenda.  
Notast er við hljóðaðferð og heildaraðferð (orðaaðferð). 
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Sögubók/Atburðablað: Teikna myndir og skrifa um þær.  
Foræfingar lagðar fyrir til að þjálfa hina ýmsu þroskaþætti nemenda. Þær byggjast á 
þjálfunarverkefnum fyrir lestur, skrift og stærðfræði. Þar eru þjálfaðar fínhreyfingar, sjónræn skynjun, 
hugtök, lesátt og æfing í að fara eftir munnlegum fyrirmælum. 
 
Námsefni:  
Markviss málörvun  
Stafahús 
Það er leikur að læra 1 og 2 - lesbók og vinnubækur 
Lestrarbækur við hæfi hvers og eins.  
Skriftarbækur – skrifað eftir forskrift (Síðuskóli á Akureyri) 
Við lesum A les- og vinnubók. (Hluti nemenda) 
Leikur að orðum 
Pínulitla Ritrún 
Sögubókin mín (Skrifa/semja sögu – teikna - heimanám) 
Stafabók A5-stílabók, forskrift gefin (heimanám) 
Stafabókin mín (Ljósrituð bók - heimanám)  
Listin að lesa og skrifa- vinnublöð 
Stafa- og myndaspjöld 
Ýmis verkefni og námsgögn frá kennurum 
 

 
Stærðfræði  
Helstu markmið eru að nemendur:  

 kynnist stærðfræði og táknmáli hennar.  

 kynnist stærðfræði í gegnum leik, s.s. að telja, vega, flokka, mæla og bera saman.  

 efli með sér talnaskilning, skilji og geti nýtt sér grunnreikningsaðgerðirnar, þ.e. samlagningu og 
frádrátt. 

 læri að þekkja að skrifa tölustafina ( 1-20 ) 

 þjálfist í að leita lausna, skrá niðurstöður t.d. í súlurit og rökstyðja þær.  

 átti sig á tengslum stærðfræðinnar við daglegt líf. 
 

 
Leiðir:  
Námsefnið er lagt inn og nemendur vinna úr því einstaklingslega eða í hópum. Unnið er með dæmi, 
verkefni, þrautir og spurningar. Áhersla er lögð á að viðfangsefnin séu hlutbundin og tengist daglegu 
lífi barnanna.  
 
Námsefni:  
Kátt er í Kynjadal 
Sproti 1 – Nemenda- og æfingabók 
Sproti 1b – Nemenda- og æfingabók 
Sproti 2a – Nemenda- og æfingabók 
Viltu reyna (fer eftir getu hvers nemanda)  
Ljósrituð verkefni  
 
 
 

Enska 
Námsmarkmið: 
Áhersla er lögð á orðaforða og talmál. Stefnt er að því að nemendur þekki m.a. liti, tölur og nokkur 
líkamsheiti. Markmiðið er að nemendur geti kynnt sig og spurt hvað aðrir heiti. 
 
Leiðir: 
Stuttar innlagnir og munnleg verkefni unnin. Söngvar sungnir. 
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Námsgögn: 
Áhersla verður á munnlega færni og því kennslu á munnlegum nótum. 
 

 
Samfélagsfræði 
 

Náttúrufræði (Eðlis-, jarð- og lífvísindi)  
Námsmarkmið:  
Að vekja áhuga nemenda á umhverfinu. Leyfa þeim að takast á við nýjar aðstæður og viðfangsefni 
sem taka mið af hugmyndum þeirra en víkka jafnframt sjóndeildarhring þeirra.  

 þekki og vinni með hugtökin: hiti, kuldi og frost. 

 skoði steina og flokki þá eftir ólíkum eðliseiginleikum. 

 fjalli um veðurfar út frá eigin upplifunum og hugmyndum, veðurkortum og veðurspám. 

 ræði um ólík birtingarform vatns í náttúrunni. 

 geri sér grein fyrir fjölbreytni í nýtingu vatns á heimili og í umhverfinu. 

 skoði og ræði um afleiðingar árstíðabreytinga. 

 þekki algengustu húsdýrin á Íslandi. 

 þjálfist í að beita heitum og hugtökum yfir helstu innri líffæri og sjáanlega líkamshluta. 

 ræði um hollustu matar og hvað verði um matinn sem við borðum. 

 útbúi einfalt ættartré sem sýnir skyldleika fjölskyldu. 
 
Leiðir: 
Umræður og ýmsar athuganir gerðar. Farið í vettvangsferðir í næsta umhverfi skólans. Nemendur 
vinna A4 (húsabók) þar sem þeir fjalla um fyrstu dagana í skólanum. Nemendur vinna stóra vinnubók  
þar sem farið er í helstu atriði sem tekin verða fyrir í Komdu og skoðaðu líkamann. Vinnubók um 
húsdýrin. 
 
Námsefni: 
Komdu og skoðaðu líkamann   
Húsdýrin okkar (bók, myndbönd og námsefni á vef) 
Komdu og skoðaðu umhverfið 
 
Námsmat: 
Símat, þar sem fylgst er með hlustun, virkni og vinnubrögðum nemenda. Vinnubækur og verkefni eru 
einnig metin. 
 
 

Kristinfræði  
Helstu markmið eru að nemendur:  

 temji sér samskiptareglur sem byggja á kristilegum kærleika, sáttfýsi og félagslegu réttlæti.  

 fræðist um kristna sköpunarsögu.  

 læri nokkrar bænir og vers.  

 fræðist um atburði kringum jól og páska.  

 heimsæki kirkju og skoði helstu kirkjumuni. 
 
Leiðir:  
Kristinfræðin tengist öðrum námsgreinum. Kennsla fer fram með umræðum og atburðir túlkaðir 
myndrænt. Nemendur föndra ýmislegt sem tengist efninu sem þau læra.  
 
 
Námsefni:  
Undrið   
Bænabækur 
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Námsmat: 
Símat, þar sem fylgst er með hlustun, virkni og vinnubrögðum nemenda. Vinnubækur og verkefni eru 
einnig metin. 
 
 
 

Lífsleikni 
Lífsleikni samþættist við aðrar námsgreinar. 
 
Námsmarkmið: 

Nemendur:  

 geti lýst ýmsum tilfinningum.  

 geti farið eftir einföldum reglum.  

 virði og átti sig á reglum í mannlegum samskiptum.  

 geti sagt skipulega frá og hlustað á frásagnir annarra.  

 kynnist umhverfi sínu.  

 læri að bera virðingu fyrir náttúrunni. 
 
Leiðir: 
Umræður, bekkjarfundir, vettvangsferðir og verkefnavinna. 
 
Námsefni: 
Spor 1 
Ýma tröllastelpa – ég vil fá að vera ég sjálf 
 
 

Tölvu- og upplýsingatækni    
 

Tölvunotkun 
Markmið: 
Að nemendur 

 temji sér ákveðnar umgengnisreglur gagnvart tölvum. 

 þjálfist í réttum vinnubrögðum og líkamsbeitingu við tölvu.  

 læri að kveikja og slökkva á tölvunni og jaðartækjum hennar.  

 læri að nota stýritæki tölvunnar, lyklaborð og mús.  

 geti ræst þau forrit sem á að nota. 

 vinni með kennsluforrit sem hæfa aldri og þroska. 

 kynnist vinnu með teikniforrit og ritvinnsluforrit.  

 kynnist internetinu.  
 

 
Nauðsynlegt að nemendur tileinki sér rétt vinnubrögð í umgengni sinni við tölvur og að þeir venjist því 
að vinna við tölvur.  
  
Leiðir:  
Innlögn, bein kennsla, sjálfstæð vinnubrögð og verkefni.  
 
Námsefni: 
Teikniforritið Paint, ritvinnsluforritið Word, vefskoðarinn Internet Explorer. Kennsluforrit s.s. Glói 
geimvera, Bogi Blýantur og Sproti. 
 
Vefirnir: 
www.nams.is , http://gyldendal.no/multi/ , www.skolavefurinn.is , leitarvélar og aðrir áhugaverðir vefir.  
 
 

http://www.nams.is/
http://gyldendal.no/multi/
http://www.skolavefurinn.is/
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Upplýsingamennt 
Námsmarkmið: 
Stuðlað verði að upplýsingalæsi nemenda:  

 með reglulegum komum á skólasafnið, þar sem þeir læra að umgangast bækur og önnur gögn 
og hvar þau eru að finna.  

 með útlánum á bókum svo þeir kynnist útlánakerfi safnsins. 

 Stuðlað verði að menningarlæsi nemenda:með upplestri og umræðum, þannig að þeir þjálfist í 
að hlusta, einbeita sér og rekja efni sögu í stórum dráttum. 

 
Kennsluskipan: 
Umsjónarkennari sér um kennsluna í samráði við safnakennara. 
Reglulegar heimsóknir á bókasöfn skólans. 
 
Leiðir: 
Beitt verður bæði beinni kennslu í hóp og að nemendur vinni sjálfstætt hver fyrir sig eða í smærri 
hópum. Reynt verður að samþætta við aðrar námsgreinar eftir því sem kostur er. 
 
Námsgögn: 
Bækur og gögn safnsins. 
 
 

Heimilisfræði  
Heimilisfræði fjallar um manninn, líf hans og lífsskilyrði, líkamlegar og andlegar þarfir. Greininni er 
ætlað að stuðla að góðu heilsufari, hagsýni og verndun umhverfis. Stefnt er að því að auðvelda 
nemendum að takast á við daglegt líf og gera þá að ábyrgum neytendum. Nemendur fá þjálfun í 
undirstöðuþáttum heimilisstarfa svo að drengir og stúlkur geti tekið þátt í störfum heima fyrir og orðið 
sjálfbjarga um heimilisrekstur þegar þau yfirgefa foreldrahús. 
 
Markmið: 
Helstu markmið eru að nemendur: 

 kynnist fæðuhringnum 

 kynnist því að til eru bæði hollar og óhollar fæðutegundir 

 kynnist því hvaða fæðutegundir eru góðar og slæmar fyrir tennurnar 

 geri sér ljóst að nauðsynlegt er að fá nægan svefn og hvíld  

 geri sér grein fyrir því hvaðan matvælin sem unnið er með koma og temji sér að bragða á 
þeim 

 geri sér grein fyrir mikilvægi þess að þvo sér um hendur fyrir borðhald og áður en unnið er 
með matvæli  

 fái fyrstu kynni af því hvernig bæta má umhverfið 

 kynnist einföldum áhöldum í eldhúsi og geri sér grein fyrir helstu hættum þa. 

 fái verklega þjálfun og hjálpi til við frágang 
 

Leiðir:  
Innlögn kennara þar sem kynnt eru viðfangsefni hverrar kennslustundar og uppskriftir og aðferðir 
ræddar. Nemendur búa til einfalda rétti og vinna myndræn verkefni einstaklingslega eða í litlum 
hópum. Nemendur fá 2 kennslustundir á viku hálfan veturinn. 
 
 
Námsefni: 
Heimilisfræði fyrir byrjendur. Fæðuhringur. Verkefnablöð. Myndbönd. 
 
Námsmat: 
Símat þar sem frammistaða nemenda í tímum er metin út frá frumkvæði, vinnusemi, samvinnu og 
hegðun. 
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Myndmennt  
Fagmiðuð myndlistarkennsla er vel útfærð og úthugsuð kennslufræðileg nálgun. Með aðferðinni má 
efla hugmyndaflug gegnum skynfærin, þjálfa tæknilega færni, efla gagnrýna hugsun, tengja 
listasöguna við listgreinakennslu og menningarlegt umhverfi og kenna nemendum að meta gildi lista 
með fagurfræðilegri og heimspekilegri nálgun. 
(Á Íslandi er ekkert námsefni til í listasögu fyrir grunnskólanemendur og verða kennarar að kenna 
söguna tengda hverju viðfangsefni sem getur orðið ómarkvisst) 
 
 
Hlutverk listgreinakennslu: Að kenna tjáningaleiðir listgreinanna, tjáningaleiðir sem maðurinn hefur 
þróað með sér frá fyrstu tíð. 
Að vekja með nemendum vitund um tilgang, merkingu og samhengi í listum.  
(Aðalnámskrá listgreina, 2007, bls 7 ) 
 
Námsmarkmið:   

 Að kenna nemendum undirstöðuatriði myndgerðar 

 Að efla sjálfstæði nemenda til hugmyndalegrar útfærslu 

 Að nemendur geti tjáð sig um eigin verk og annarra 

 Að nemendur séu upplýstir um myndlistamenn og stefnur 
 
Viðfangsefni/Leiðir:  
Fara yfir tæknilega grunnþætti námsins, litafræði, málun, teikning, áferð, ljós og skugga, nálægð 
fjarlægð, mótun, þrykk, munstur. Til að efla sjálfstæði nemenda þurfa  tilraunir og leikur með efni og 
aðferðir að vera eðlilegur þáttur í öllu ferlinu. 
 
Námsefni:      
Námsefni er búið til af kennara fyrir hvert einstakt verkefni. Listaverkabækur , Myndmennt I og II.   
 
Námsmat:  
Símat byggt á verkum nemenda, ferilsmöppu og skissubók/hugmyndavinnubók og eigið mat þar sem 
nemendur þjálfist í að meta sín verk og geti tjáð sig um þau. Til grundvallar matinu er lögð áhersla á 
virkni, frumkvæði, sjálfstæði, vinnubrögð. 
 
 

Textílmennt 
Námsmarkmið:  
Helstu markmið eru að nemendur:  

 þjálfist í einföldum vinnuaðferðum, s.s. að klippa, þræða grófa nál, sauma þræðispor, 
einföldum vefnaði og að teikna/mála á textílefni.  

 vinni með mismunandi vefjarefni og þekki uppruna þeirra, s.s. striga og ull.  

 tileinki sér rétt og hagkvæm vinnubrögð.  

 efli sköpunarhæfileika sína og þjálfist í sjálfstæðum vinnubrögðum.  

 fái innsýn í hvernig textílverk verður til á einfaldan hátt.  
 
 
Leiðir: 
Nemendur vinna nær eingöngu einstaklingsverkefni sem samræmast þroska þeirra og  
getu. Reynt er að láta verkefnin höfða til áhugasviðs nemendanna á fjölbreyttan hátt, s.s. með 
spennandi efnivið eða öðru. Sköpunarþörf og sjálfstæði nemendanna fái að njóta sín.  
 
Námsmat:  
Við námsmat eru metnir þættir eins og virkni, vinnubrögð og hegðun. 
Verkefni eru metin að verki loknu. 
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Textílmennt 
Námsmarkmið: 
Að nemendur: 

 þjálfist í einföldum vinnuaðferðum, s.s. að klippa, þræða grófa nál, vefa, teikna/mála á 
textílefni, sauma þræðispor og fleiri einföld útsaumsspor. 

 vinni með mismunandi vefjarefni og þekki uppruna þeirra, s.s. striga og ull.  

 tileinki sér rétt og hagkvæm vinnubrögð.  

 efli sköpunarhæfileika sína og þjálfist í sjálfstæðum vinnubrögðum.  

 fái innsýn í hvernig textílverk verður til á einfaldan hátt.  
 

Leiðir: 
Nemendur vinna nær eingöngu einstaklingsverkefni sem samræmast þroska þeirra og  
getu. Reynt er að láta verkefnin höfða til áhugasviðs nemendanna á fjölbreyttan hátt, s.s. með 
spennandi efnivið eða öðru. Sköpunarþörf og sjálfstæði nemendanna fái að njóta sín.  
 
Námsefni:  
Ýmsar handbækur og blöð. 
 
Námsmat:  
Við námsmat eru metnir þættir eins og virkni, vinnubrögð og hegðun. 
Verkefni eru metin að verki loknu. 
 
 

Hönnun og smíði  
Námsmarkmið:  
Helstu markmið eru að nemendur:  

 kynnist smíðastofunni, umgengnisreglum og hvað beri að varast.  

 kynnist meðferð og notkun einfaldra handverkfæra.  

 þekki algeng smíðaefni og tileinki sér rétt og hagkvæm vinnubrögð.  

 efli hugmyndaflug og sköpunarhæfileika sína.  

 tileinki sér öll öryggisatriði sem lagt er upp með í smíðastofunni.  

 öðlist sjálfstraust og eflist í sjálfstæðum vinnubrögðum.  

 sýni skilning á góðri samvinnu í smíðastofunni.  

 sýni góða umgengni á vinnustað.  
 
Leiðir: 
Kennari leggur fyrir nemendur ákveðin verkefni miðað við aldur og þroska  
nemendanna.  Nemendur vinna að mestu leyti einir að verkefnum sínum, en einnig vinna þeir í litlum 
eða stórum hópum. Undirstöðuatriði í smíði verða kennd, s.s. að saga út, pússa,  brenna og mála.  
 
Helstu verkefni:  
Fletir með beinum sögunarlínum, s.s. myndaplattar og svo með mjúkum beygjum, s.s. fótur, fiskur, 
hnefi ofl. 
 
Námsefni:  
Krossviður, mdf, fura, málning ofl.  
 
Námsmat: 
Námsmatið er símat kennara. Símat kennara felur í sér þrjá þætti í verklagi nemenda: hugmyndaauðgi 
og hönnun; umgengni; iðni. 
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Íþróttir                                    
Tímar á viku: 2 í leikfimi og 1 í sundi       
                                                                                                                                
Námsmarkmið: 
 Helstu markmið eru að nemendur:    

 tileinki sér helstu umgengnisreglur í íþróttamannvirkjum.   

 efli skynfæri líkamans og samspil þeirra við útfærslu hreyfinga. 

 efli á markvissan hátt líkamshreysti og þrek. 

 finni farveg fyrir hreyfiþörf sína í fjölbreyttum æfingum og leikjum. 

 öðlist áhuga og jákvætt viðhorf til íþróttaiðkunar, líkams- og heilsuræktar.   

 sýni öðrum virðingu og umburðarlyndi í leik og starfi. 

 auki sjálfstraust, viljastyrk og áræði. 

 ljúki 1. sundstigi.   
 
Leiðir: 
Æfingar og leikir í formi stöðva-, áfanga- og hringþjálfunar.  Kennsluaðferðir eru með ýmsu móti, s.s. 
einstaklings-, tvímennings- eða hópaæfingar. 
 
Námsefni: 
Þau íþróttaáhöld sem henta í hvert skipti. 
 
Námsmat í leikfimi: 
Símat sem tekur mið af ástundun, hegðun og virkni.  Könnun sem tekur mið af líkamlegri færni 
nemenda. 
 
Þrepamarkmið 

 Sprellikarlahopp í 10 sek. 

 Hoppa á öðrum fæti inn í gjörð. 

 Hoppa jafnfætis yfir sippuband. 

 Jafnvægisganga afturábak 10 skref. 

 Taka baunapoka upp með tánum. 

 Kasta og grípa bolta. 
 
Námsmat í sundi: Símat sem tekur mið af ástundun, virkni og  hegðun og próf sem miðast við 
sundkunnáttu 1. sundstigs. 
 
Þrepamarkmið 

 Inn og útöndun 10x  í kafi. 

 Flot á bringu og baki með/án hjálpartækja. 

 Skólabaksundsfótatök við bakka með/án hjálpartækja. 

 Skriðsund 6 metra. 

 Ganga með andlit í kafi 2-2,5 metra í kafi eða lengra. 

 Öryggisatriði á sundstað. 
 

 
Dans 
Námsmarkmið: 
Að nemendur 

 örvi líkams- og hreyfiþroska í takt við tónlist. 

 kunni mun á hægri og vinstri, fram, aftur, hæl og tá. 

 hlusti og geri greinarmun á tónlist með mismunandi hraða og áherslum. 

 efli liðleika, samhæfingu, kjark, færni, samvinnu, kurteisi og tillitssemi.  

 tileinki sér skilning á hreyfigetu líkamans í takt við tónlist. 

 efli aga, áræðni og líkamsreisn sem hæfa aldri og þroska. 
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 kynnist ýmsum danstegundum og danstengdum leikjum. 
 
Leiðir: 
Kennari leggur fyrir nemendur ákveðin verkefni og æfingar í samræmi við aldur og þroska 
nemendanna.  
 
Námsefni:  
Ýmsir dansar, sígildir sem nýir. 
 
Námsmat: 
Hegðun og virkni í tímum.  Nemendur fá umsögn um vinnu annarinnar. 
 

Skólanámskrá 2. bekkjar 

Námstilhögun  
Nemendum í 2. bekk er skipt í tvær bekkjardeildir með um 20 nemendur í hvorri deild. Vinnubrögð eru 
fjölbreytt og reynt er að höfða til allra þroskasviða nemenda. Fyrstu skólaár barnsins eru mikilvægur 
aðlögunartími þar sem lagður er grunnur að frekara námi. Mikilvægt er að nemendur læri: 

 að taka tillit til bekkjarfélaga.  

 að hlusta og fara eftir fyrirmælum.  

 að vinna skipulega.  

 að fara eftir reglum.  

 að sýna öðrum virðingu og kurteisi. 

Námsmat:  
Námsmat er einn hluti skólastarfsins. Markmið eru margvísleg og hægt að fara ýmsar leiðir til að ná 
þeim. Mikilvægt er að matsaðferðir séu fjölbreyttar og fari fram jafnt og þétt á námstímanum. Allir 
þættir námsins eru metnir s.s. framfarir, þekking, skilningur og leikni. Allir nemendur fá þrisvar yfir 
skólaárið formlegar upplýsingar um stöðu sína í námi. Tvisvar er viðtal við nememdur og foreldra í 
tengslum við afhendingu námsmatsins. 
 
 

Íslenska 
Góð kunnátta í móðurmáli er meginundirstaða og hornsteinn náms og menntunar hvers manns. 
Íslenskan er margbrotin námsgrein og um leið tæki til skilnings og tjáningar í lífinu.  
 
Lestur 
Námsmarkmið: 
Að nemendur 

 örvist til lestrar með fjölbreyttum verkefnum.  

 kynnist rími og hrynjanda.  

 vinni með bókstafi, orð og setningar.  

 auki orðaforða sinn og efli málskilning.  

 vinni með eigin frásagnir og sögur.  

 kynnist skólasafni og nýti sér bækur og annað lesefni þaðan.  

 efli lesskilning sinn.  

 auki lestrarhraða sinn.  
 

Talað mál og framsögn 
Námsmarkmið: 
Að nemendur 

 þjálfist í að segja frá og hlusta á aðra.  
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 þjálfist í að endursegja og/eða lesa sögur og ljóð.  
 
Hlustun og áhorf 
Námsmarkmið: 
Að nemendur 

 hlusti á fyrirmæli, umræður, sögur og ljóð.  

 hlusti og horfi á leikþætti og söngatriði.  

 geti endursagt efni sem þeir hafa hlustað eða horft á.  
 

Ritun 
Námsmarkmið: 
Að nemendur 

 læri að draga rétt til stafs.  

 fái þjálfun í skrift.  

 skrifi sjálfir, eða með aðstoð, eigin texta, ljóð og verkefni sem tengjast öðrum    námsgreinum.  

 þjálfist í að stafsetja rétt.  

 geri sér grein fyrir mikilvægi þess að vanda sig í ritun.  
 

Bókmenntir 
Námsmarkmið: 
Að nemendur 

 kynnist ýmsum tegundum bókmennta, t.d. þjóðsögum, ævintýrum, goðsögum, skopsögum, 
vísum og ljóðum.  

 læri vísur og ljóð utanbókar til söngs.  

 kynnist hugtökum eins og persóna, söguhetja og rím.  
 

Málfræði 
Námsmarkmið: 
Að nemendur 

 læri að þekkja hugtökin bókstafur, hljóð, orð og setning.  

 geri sér  grein fyrir að orð eru til í mismunandi beygingarmyndum.  

 kynnist hugtökunum samheiti, andheiti, sérnöfn og samnöfn.  

 þekki sérhljóða og samhljóða.  

 fái tækifæri til að nota tungumálið og leika sér með það á fjölbreyttan hátt.  
 
Námsefni: 
Skrift: Efni frá Síðuskóla Akureyri. 
Ýmsar lestrarbækur 
Ritrún 1 og 2 
Við lesum A/B – lesbók og vinnubók 
Listin að lesa og skrifa 
Leikur að orðum 
Bókmenntaverkefni um Egil 
AB bókin (sérkennslubörn) 
Ýmis kennsluforrit  
Stafaspjöld 
Ýmis konar spil 
Veraldarvefurinn 
 
Leiðir: 
Innlagnir fara fram í hóp eða einstaklingslega. Nemendur vinna ýmist einir eða í hópum. Tal, hlustun, 
lestur og ritun eru felld saman í eina heild. Enn fremur eru sértækir þættir móðurmálsins, svo sem 
hljóðvitund, réttritun, orðaforði, setningabygging, málfræði og skrift tengdir inn í ferlið.  
Markvisst er unnið að málörvun. Íslenskan er samþætt við aðrar námsgreinar hvað varðar lestur og 
ritun.  Þjálfun í lestri fer fram heima og í skólanum. Bækur fengnar að láni á bókasafni. 
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Námsmat: 
Símat, þar sem fylgst er með vinnusemi, frágangi og framförum nemenda. 
Raddlestrarpróf, skriftarpróf og skimunarpróf í lestri (Leið til læsis). 

 
Stærðfræði 
Námsmarkmið: 
Að nemendur 

 geti unnið með stærðfræðileg viðfangsefni og útskýrt þau. 

 vinni að þrautalausnum með mismunandi lausnarleiðum.  

 temji sér aukna rökhugsun, m.a. gegnum spil og gátur.  

 nái tökum á völdum sviðum stærðfræðinnar svo hún nýtist þeim í daglegu lífi,  t.d. peningum, 
klukku, hitamæli, tímatali, o.fl.  

 vinni með flokkun talna, tugakerfi og sætisgildi.  

 leysi verkefni tengd umhverfi sínu með notkun hjálpargagna og með hugarreikningi.  

 skoði tengsl reikniaðgerða (saml., frádr.), talnamynstur og talnarunur.  

 skoði lögun og rúmmál hluta og æfist í að mæla þá og ræða um þá.  

 geri töflur og súlurit og vinni tölfræðilega með þau.  

 þjálfist í reikniaðgerðum.  
 

Námsefni: 
Sproti 2a nemendabók og æfingahefti. 
Sproti 2b nemendabók og æfingahefti. 
Undirdjúpin – samlagning. 
Undirdjúpin – frádráttur. 
Viltu reyna, rauð, græn, blá, svartur-hvítur, fjólublá. 
Tíu – tuttugu.  
Verkefni fyrir vasareikni 1. og 2. hefti. 
Húrrahefti 1a. 
Ljósrituð stærðfræðiverkefni.  
Kennsluforrit. 
Veraldarvefurinn. 
Annað efni við hæfi hvers og eins.  
 
Leiðir: 
Nemendur vinna sjálfstætt við ýmis verkefni.  Hópvinna í litlum hópum. Kennari leggur inn nýtt efni, 
ýmist með öllum eða einstaklingslega. Einstaklingsvinna í verkefnabækur. 
 
Námsmat: 
Símat þar sem fylgst er með vinnusemi, frágangi og framförum nemenda og kannanir lagðar fyrir 
reglulega.  
 
                                                                               

Samfélagsgreinar (Samfélagsfræði, náttúrufræði og 
kristinfræði) 
Samfélagsgreinar fjalla um stöðu, hlutverk og möguleika mannsins í samfélagi og náttúru frá upphafi til 
okkar daga. Samfélagsgreinar fjalla einnig um stórar og smáar einingar samfélags og umhverfis. 
Á yngsta stigi tölum við um samfélagsgreinar almennt þar sem viðfangsefnum hvers árgangs er fléttað 
saman og oft samþætt við aðrar greinar. Nemendur vinna ýmist einstaklingslega eða í hópum. 
 
Námsmat: 
Námsmat í samfélagsfræðigreinum fléttast inn í almennt mat. 
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Samfélagsfræði 
Námsmarkmið: 
Að nemendur 

 átti sig á hlutverki fjölskyldunnar og stöðu einstaklinga innan hennar.  

 kynnist heimabyggð sinni og sögum og frásögnum tengdum henni.  

 þekki íslenska fánann og hvað litir hans tákna, skjaldarmerki Íslands og söguna af 
landvættunum.  

 læri um hlutverk nokkurra þjónustustofnana í samfélaginu, svo sem skóla, sjúkrahúsa og 
lögreglu.  

 kynnist margbreytileika mannlífs og geri sér ljóst að til eru margar þjóðir og kynþættir í 
heiminum.  

 
Leiðir: 
Samfélagsfræði er að miklu leyti samþætt náttúrufræði. 
Kennslan fer fram með umræðum og athugunum. Nemendur vinna einstaklingslega og í hópum.  
Áhersla er lögð á fjölbreytt vinnubrögð. 
 

 
Náttúrufræði  
Námsmarkmið: 

 að viðhalda og styrkja forvitni og áhuga nemendanna á umhverfinu. 

 að leyfa þeim að takast á við nýjar aðstæður og viðfangsefni. 

 Geti nafngreint nokkur íslensk fjöll. 

 Átti sig á hvernig fjöll eru sýnd á landakorti.  

 Átti sig á að öll eru fjöllin ólík og hafa orðið til á ýmsa vegu.  

 Fái áhuga á eigin umhverfi og að hjá þeim kvikni löngun til að afla sér upplýsinga um fjöllin 
sem eru hluti af þeirra eigin umhverfi. 

 Að nemendur læri um fjöll í nágrenni sínu. 
 

 
Námsmarkmið í eðlisvísindum: 
Að nemendur 

 geti nefnt dæmi um krafta og hreyfingu í daglegu lífi.  

 geti mælt hitastig með því að lesa af einföldum hitamælum.  

 geti nefnt algengustu orkugjafana.  

 geti nefnt dæmi um hvernig við getum sparað orku.  

 geri sér grein fyrir að sumir hlutir festast við segul og aðrir ekki.  
 
Námsmarkmið í lífvísindum: 
Að nemendur 

 geti lýst nokkrum einföldum en ólíkum lífsferlum lífvera.  

 geri sér grein fyrir að afkvæmi erfa eiginleika frá foreldrum sínum.  

 þekki helstu lífverur í næsta nágrenni, umhverfi þeirra og lífsskilyrði 
 
Námsmarkmið í jarðvísindum: 
Að nemendur 

 geri athuganir með sólarljósið.  

 geti tengt dægra- og árstíðaskipti við hreyfingu sólar og jarðar.  

 geri athuganir á jarðefnum, veðri og vatni.  
 
Námsefni: 
Komdu og skoðaðu fjöllin. 
Komdu og skoðaðu land og þjóð.                                                          
Komdu og skoðaðu bílinn.   
Efni sem kennarar taka saman.   
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Leiðir: 
Umræður og ýmsar athuganir gerðar.  Farið í vettvangsferðir í næsta umhverfi skólans.  Unnin verða 
einstaklings- og hópverkefni.   
 
 

Kristinfræði 
Námsmarkmið:  
Að nemendur 

 kynnist völdum frásögum úr Gamla testamentinu.  

 viti hvað aðventa merkir og kynnist siðum og tónlist sem tengist henni.  

 kynnist frásögum úr lífi Jesú.  

 kynnist frásögum af dauða og upprisu Jesú.  

 temji sér umburðarlyndi í samskiptum við aðra.  
  

Námsefni: 
Regnboginn. 
 
Leiðir: 
Kennslan byggist á innlögn kennara sem nemendur vinna úr, bæði upp á eigin spýtur og í hópum. 
Umræður um efnið eru einnig snar þáttur í kennslunni. 
 
 

Enska 
Námsmarkmið: 
Áhersla er lögð á orðaforða og talmál. Stefnt er að því að nemendur þekki m.a. liti, tölur, ávexti, föt, 
fjölskyldu, dýr, veður og nokkur líkamsheiti. Markmiðið er m.a. að nemendur geti kynnt sig og spurt 
hvað aðrir heiti og haldið uppi einföldum samræðum. 
 
Leiðir: 
Stuttar innlagnir og verkefni unnin aðallega munnlega. Söngvar eru mikið notaðir. 
 
Námsgögn: 
Right on vinnubók og geisladiskur. 
Málörvunarmyndir í kassa (Adventure Islands of English Words) 
 
Námsmat:  
Námsmat í ensku fléttast inn í almennt mat. 
 

 
Lífsleikni 
Námsmarkmið: 
Að nemendur   

 læri að þekkja sjálfa sig og tilfinningar sínar.  

 efli góð samskipti sín á milli.  

 efli heilbrigt líferni.  

 læri að fara eftir reglum og sýna kurteisi.  
 
Námsefni: 
Ýmsar bækur og verkefni (Spor 2, ART-kennsluefni s.s. klípusögur og skotakort.) 
 
Leiðir: 
Námsefni lesið og skoðað saman. Nemendur tjá sig með umræðum, myndrænum verkefnum og 
leikrænni tjáningu. Bekkjarfundir haldnir reglulega. 
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Tölvu- og upplýsingatækni    
 

Tölvunotkun 
Námsmarkmið: 
Að nemendur 

 kynnist tölvunni, umgengni við hana og helstu ílags- og frálagstækjum.  

 þjálfist í fingrasetningu. 

 þjálfist í réttum vinnubrögðum og líkamsbeitingu við tölvu.  

 kynnist möguleikum tölvunnar til að skapa texta og myndir.  

 noti ákveðna sérlykla á lyklaborði s.s. til að eyða texta, leiðrétta texta og rita stóran staf.  

 nýti margmiðlunarefni af geisladiski eða neti sem hæfir þessum aldurshópi.  

 geti vistað skjöl og náð í vistuð skjöl á hörðum diski og disklingi.  

 kynnist undirstöðuatriðum í notkun veraldarvefsins.  
 
Leiðir:  
Bein kennsla, innlögn, sjálfstæð vinnubrögð og verkefni.  
 
Námsefni:  
Á músarslóð, ritvinnsluforritið Word og teikniforritið Paint, vefskoðari Internet Explorer.  Kennsluforrit 
eins og Ritfinnur.  
 
Námsmat:  
Símat kennara, byggt m.a. á áhuga og virkni í tímum (fellur inn í almenna þætti námsmatsins). 
 
 

Upplýsingamennt/Bókasafn 
Námsmarkmið: 
Stuðlað verði að upplýsingalæsi nemenda:  

 þannig að þeir geri greinarmun á skáldsögum og fræðiefni.  

 þannig að þeir geti nýtt sér léttar orðabækur.  

 þannig að þeir geti leitað svara við spurningum í einföldum texta.  

 með hvatningu til notkunar á útlánakerfi safnsins.  
 
Stuðlað verði að menningarlæsi nemenda:  

 með heimsóknum á skólasafnið, sögustundum og útlánum á gögnum.  

 með kynningum á nokkrum íslenskum barnabókahöfundum .  

 með kynningum á ýmsum tegundum bókmennta s.s. þjóðsögum, ævintýrum og ljóðum.  
 

Kennsluskipan: 
Umsjónarkennari sér um kennsluna í tengslum við námið. 
 
Leiðir: 
Reynt verður að samþætta við aðrar námsgreinar eftir því sem kostur er. 
Heimsóknir á bókasafnið. 
 
Námsgögn: 
Bækur og gögn safnsins. 
 
Námsmat: 
Umsögn um virkni og framkomu nemenda (fellur inn í almenna þætti námsmatsins). 
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Myndmennt  
Námsmarkmið:  
Að nemendur:  

 vinni á fjölbreytilegan hátt með mismunandi efnum og aðferðum 

 geri litablöndur úr frumlitunum og þekki sex lita hringinn  

 þekki hugtakið áferð og geti beitt því í mynd  

 þekki hugtakið lína og beiti henni á mismunandi hátt í mynd til að fá fram ólík áhrif  

 setji sér einfaldar reglur um frágang verkefna, efna og áhalda  
 
Viðfangsefni/Leiðir:  
Í myndmennt er lögð áhersla á að nemendur kynnist grunnþáttum myndlistar í gegnum skapandi vinnu 
með sem flestar gerðir áhalda og efna. Þar er leitast við að sköpunargleði nemenda fái að njóta sín. 
 
Námsefni:      
Námsefni er búið til af kennara fyrir hvert einstakt verkefni.  
 
Námsmat:  
Símat byggt á virkni, frumkvæði, sjálfstæði og vinnubrögðum. 
 
 

Textílmennt 
Námsmarkmið: 
Að nemendur: 

 læri og saumi nokkur útsaumsspor.  

 læri að ganga frá enda.  

 þjálfist í að sauma tvö stykki saman.  

 skoði íslenska ull og þau áhöld sem notuð hafa verið til ullarvinnslu. 

 þæfi ullarkembur og/eða ullarefni. 
 
Leiðir: 
Hópinnlögn með sýnikennslu. Nemendur vinna nær eingöngu einstaklingsverkefni sem samræmast 
þroska þeirra og getu. Reynt er að láta verkefnin höfða til áhugasviðs nemendanna á fjölbreyttan hátt, 
s.s. með spennandi efnivið eða öðru. Sköpunarþörf og sjálfstæði nemendanna fái að njóta sín.  
 
Námsefni: 
Ýmsar handbækur og blöð. 
 
Námsmat:  
Við námsmat eru metnir þættir eins og virkni, vinnubrögð og hegðun. 
Verkefni metið að verki loknu. 
 
 

Hönnun og smíði  
Námsmarkmið:  
Helstu markmið eru að nemendur:  

 kynnist smíðastofunni, umgengnisreglum og hvað beri að varast.  

 kynnist meðferð og notkun einfaldra handverkfæra.  

 þekki algeng smíðaefni og tileinki sér rétt og hagkvæm vinnubrögð.  

 efli hugmyndaflug og sköpunarhæfileika sína.  

 tileinki sér öll öryggisatriði sem lagt er upp með í smíðastofunni.  

 öðlist sjálfstraust og eflist í sjálfstæðum vinnubrögðum.  

 sýni skilning á góðri samvinnu í smíðastofunni.  

 sýni góða umgengni á vinnustað.  
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Leiðir: 
Kennari leggur fyrir nemendur ákveðin verkefni miðað við aldur og þroska nemendanna.  Nemendur 
vinna að mestu leyti einir að verkefnum sínum, en einnig vinna þeir í litlum hópum. Undirstöðuatriði í 
smíði verða kennd, s.s. saga út, pússa, líma, brenna og mála.   
 
Helstu varkefni: 
Ferli fyrra árs æfð og óloknum verkum lokið og flóknari verkefnum bætt við eftir framvindu hvers og 
eins. 
 
Námsefni:  
Krossviður, mdf, fura, garn, málning ofl.  
 
Námsmat:  
Námsmatið er símat kennara. Símat kennara felur í sér þrjá þætti í verklagi nemenda: hugmyndaauðgi 
og hönnun; umgengni; iðni. 
 

 
Heimilisfræði 
Heimilisfræði fjallar um manninn, líf hans og lífsskilyrði, líkamlegar og andlegar þarfir. Greininni er 
ætlað að stuðla að góðu heilsufari, hagsýni og verndun umhverfis. Stefnt er að því að auðvelda 
nemendum að takast á við daglegt líf og gera þá að ábyrgum neytendum. Nemendur fá þjálfun í 
undirstöðuþáttum heimilisstarfa svo að drengir og stúlkur geti tekið þátt í störfum heima fyrir og orðið 
sjálfbjarga um heimilisrekstur þegar þau yfirgefa foreldrahús. 
  
Námsmarkmið: 
Helstu markmið eru að nemendur: 

 geti raðað algengum fæðutegundum í fæðuhring  

 geri sér grein fyrir mikilvægi hollrar fæðu, hvíldar og nægs svefns   

 geti gert samanburð á hollum og óhollum fæðutegundum fyrir tennurnar  

 geri sér grein fyrir hreinlæti og góðri umgengni  

 geri sér grein fyrir því hvað hver og einn getur lagt að mörkum til umhverfisins 

 viti hvaðan matvælin koma og kynnist matargerð fyrr og nú  

 þekki einföld eldhúsáhöld og geti notað þau  

 læri að nota dl-mál og mæliskeiðar 

 læri um persónulegt hrænlæti temji sér að nota sápu, pappír og umbúðir í hófi 

 vinni með gleði og jákvæðu hugarfari og læri að sýna  hjálpsemi og tillitssemi 
 

Leiðir: 
Innlögn kennara þar sem kynnt eru viðfangsefni hverrar kennslustundar og uppskriftir og aðferðir 
ræddar. Nemendur búa til einfalda rétti og vinna myndræn verkefni,   
einstaklingslega eða í litlum hópum. 
 
Námsefni: 
Hollt og gott fyrir 2. bekk. Fæðuhringur. Verkefnablöð. Ýmis myndbönd 
 
Námsmat: 
Símat þar sem frammistaða nemenda í tímum er metin út frá frumkvæði, vinnusemi, samvinnu og 
hegðun. 
 
 

Íþróttir og sund             
Námsmarkmið: 
Að nemendur    

 tileinki sér helstu umgengnisreglur í íþróttamannvirkjum.   

 efli skynfæri líkamans og samspil þeirra við útfærslu hreyfinga. 
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 efli á markvissan hátt líkamshreysti og þrek. 

 finni farveg fyrir hreyfiþörf sína í fjölbreyttum æfingum og leikjum. 

 öðlist áhuga og jákvætt viðhorf til íþróttaiðkunar, líkams- og heilsuræktar.   

 sýni öðrum virðingu og umburðarlyndi í leik og starfi. 

 auki sjálfstraust, viljastyrk og áræði. 

 ljúki 2. sundstigi.   
 
Leiðir: 
Æfingar og leikir í formi stöðva-, áfanga- og hringþjálfunar.  Kennsluaðferðir eru með ýmsu móti, s.s. 
einstaklings-, tvímennings- eða hópaæfingar. 
 
Námsefni: 
Þau íþróttaáhöld sem henta í hvert skipti. 
 
Námsmat í leikfimi: 
Símat sem tekur mið af ástundun, hegðun og virkni.  Könnun sem tekur mið af líkamlegri færni 
nemenda. 
 
Þrepamarkmið: 

 Hlaup og hopp viðstöðulaust yfir þrjár keilur. 

 Kollhnís áfram. 

 Rekja bolta á hlaupum. 

 Jafnvægisganga á stóru slánni. 

 Armganga yfir ½ markið. 

 Sippa 10x jafnfætis. 
 
Námsmat í sundi: Símat sem tekur mið af ástundun, virkni og  hegðun og próf sem miðast við 
sundkunnáttu  2. sundstigs. 
 
Þrepamarkmið: 

 Marglyttuflot. 

 Spyrna frá bakka og renna 2,5 metra með andlit í kafi. 

 Hoppa af bakka í laug. 

 Bringusundsfótatök með/án hjálpartækja 10 metrar. 

 Skólabaksund 10 metra. 

 Skriðsund m/án hjálpartækja 10 metra. 
 
 

Dans 
Námsmarkmið:  
Að nemendur 

 örvi líkams- og hreyfiþroska í takt við tónlist. 

 kunni mun á hægri og vinstri, fram, aftur, hæl og tá. 

 hlusti og geri greinarmun á tónlist með mismunandi hraða og áherslum. 

 efli liðleika, samhæfingu, kjark, færni, samvinnu, kurteisi og tillitssemi.  

 tileinki sér skilning á hreyfigetu líkamans í takt við tónlist. 

 efli aga, áræðni og líkamsreisn sem hæfa aldri og þroska. 

 kynnist ýmsum danstegundum og danstengdum leikjum. 
 
Leiðir: 
Kennari leggur fyrir nemendur ákveðin verkefni og æfingar í samræmi við aldur og þroska 
nemendanna.   
 
Námsefni:  
Ýmsir dansar, sígildir sem nýir. 
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Námsmat: 
Hegðun og virkni í tímum. Nemendur fá umsögn um vinnu annarinnar. 
 
 

Námskrá 3. bekkjar  
Í 3. bekk skiptast nemendur upp í þrjár bekkjardeildir með um 17-19 nemendur í hverri deild. 
Námsefnið skiptist eftir námsgreinum þó alltaf sé um einhverja samþættingu að ræða. Vinnubrögð eru 
höfð fjölbreytt og reynt er að höfða til getu og þroska hvers og eins. Nemendur vinna einstaklingslega, 
paravinnu og í hópum. Í íslensku og stærðfræði fylgjast nemendur að í grunnbókunum Sprota og 
Ritrúnu 3 en vinna á eigin hraða í aukabókum. Einnig fylgjast nemendur að í samfélagsfræði, 
náttúrufræði, kristinfræði og ensku.  
 
 

Íslenska 
Námsmarkmið: 
 
Talað mál og hlustun:  

Helstu markmið eru að nemendur: 

 hafi skýran og áheyrilegan framburð. 

 hafi lesið, leikið eða sungið texta af ýmsum gerðum. 

 þjálfist í að tjá sig munnlega. 

 læri að segja frá eigin reynslu og hugmyndum. 

 hafi tileinkað sér þær reglur sem gilda í samræðum. 

 læri að hlusta á frásagnir annarra. 

 geti fylgt fyrirmælum.  

 hlusti á upplestur á sögum og ljóðum bæði frá nemendum og kennara og af hljóð- og 
myndböndum. 

 þekki fróðleik, svo sem þulur og þjóðsögur.  

 geti endursagt efni sem hefur verið hlustað eða horft á. 
 
Lestur og bókmenntir: 
 Helstu markmið eru að nemendur: 

 auki færni í lestri, upphátt og í hljóði og framsögn þannig að þeir geti lesið texta sem hæfir 
þroska þeirra og áhuga. 

 öðlist meiri áhuga á bókum og lestri.  

 læri nokkur ljóð til söngs og munnlegs flutnings. 

 kynnist mismunandi söguformum, s.s. þjóðsögum, ævintýrum, dæmisögum, skopsögum o.fl. 

 kynnist og geti nýtt sér bókasafn. 

 geri sér grein fyrir hugtökum eins og inngangi, meginmáli og lokaorðum. 

 geti nýtt sér upplýsingar úr myndrænu efni, s.s. barnamyndum, fræðslumyndum. 
 

Ritun:  
 Helstu markmið eru að nemendur: 

 þjálfist að skrifa tengiskrift eftir forskrift. 

 þekki einfaldar stafsetningarreglur, s.s. um stóran staf á eftir punkti og í sérnöfnum.  

 temji sér vandaðan frágang. 

 verði færir um að skrifa eftir upplestri. 

 þekki grunnþætti í byggingu texta, inngang, meginmál og lokaorð.  

 læri rétt tök á skriffæri og réttar líkamsstellingar. 

 geri sér grein fyrir mismunandi hæð stafa, stöðu þeirra í línu og bili milli stafa og orða. 

 öðlist nokkra leikni í að rita léttan texta. 

 þjálfist í að rita eigin frásagnir og sögur. 

 geti skrifað einfaldan texta á tölvu og fengið leiðsögn um rétta fingrasetningu. 
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Málfræði:  
 Helstu markmið eru að nemendur. 

 geti raðað í stafrófsröð.  

 þekki samheiti, andheiti, sérnöfn og samnöfn. 

 átti sig á mun sérhljóða og samhljóða. 

 geri sér nokkra grein fyrir orðflokkunum: nafnorð, sagnorð og lýsingarorð. 

 kynnist notkun orðabóka. 

 kunni að ríma og hafa öðlast tilfinningu fyrir hrynjandi orða.  

 hafi kynnst mismunandi hlutverkum nafnorða, lýsingarorða og sagnorða.  
 

Námsefni: 
Lestrarbækur við hæfi hvers og eins. 
Bækur af bókasafni. 
Ritrún 3 
Sögusteinn 
Ljóðsprotar 
Ljóð handa börnum 
Græni blýanturinn. 
Dagblaðabókin mín  
Blómin á þakinu + vinnuhefti 
Skrift 3A og 3B (Briem) 
Davíð og fiskarnir (lesbók og vinnubók) 
Ýmsar vinnubækur og annað ítarefni. 
Vefir: www. nams.is , http://briem.ismennt.is og www.vigfusina.is 
 
Ítarefni: 
Gömul samræmd próf. 
Leikur að orðum 1 – 3. 
Við lesum B. 
Ás, Tvistur, Þristur. 
Lesum saman og Lesum meira saman. 
Ýmis ljósrituð verkefni af vefnum fyrir þá sem lengra eru komnir. 
 
Leiðir: 
Innlögn kennara, umræður og vinna í vinnubækur.  Einstaklings-, para- og hópvinna í ritun og fleiru.  
Unnið töluvert með sóknarskrift.  
Þjálfun í lestri fer fram með hljóðlestri og upplestri þar sem lögð er áhersla á framsögn.  Markvisst er 
unnið að málörvun. 
  
Námsmat: 
Símat, þar sem fylgst er með vinnusemi, frágangi og framförum nemenda. Prófað verður í hraðlestri, 
skrift og lesskilningi á hverri önn. 
 

 
Stærðfræði 
Námsmarkmið: 
Helstu markmið eru að nemendur: 

 geti lesið, notað og skrifað einföld almenn brot.  

 þekki algeng stærðfræðihugtök, svo sem meira en, minna en, jafnt og, samlagningu, frádrátt, 
margföldun og deilingu.  

 geti lesið úr einföldum töflum og súluritum. 

 geti lesið með skilningi allan stærðfræðitexta í námsefni sínu. 

 geti skráð og lesið stærðfræðilegar upplýsingar og útskýrt þær með stærðfræðilegum 
hugtökum. 

 geti sameiginlega unnið að lausn stærðfræðilegra viðfangsefna. 

http://briem.ismennt.is/
http://www.vigfusina.is/
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 geti notað rökhugsun til að álykta um og vinna með staðreyndir. 

 geti unnið með stærðfræði í umhverfi sínu, t.d. peninga, tíma, mælingar o.fl. 

 geti unnið með sætisgildi (10, 100, 1000 ...) og kynnist neikvæðum tölum. 

 geti nýtt sér mismunandi hjálpargögn og reikniaðferðir við úrlausnir stærðfræðiverkefna. 

 geti skilgreint hlutföll. 

 geti unnið með talnamynstur. 

 geti unnið með þrívíða hluti, áttir og hnit. 

 geti unnið með tölur, líkindi og gröf. 

 læri margföldunartöfluna. 
 
Námsefni: 
Sproti 3a og 3b – Nemendabók og æfingahefti 
Sprotaverkefni til ljósritunar 
Í undirdjúpunum – margföldun 
Í undirdjúpunum – deiling 
Við stefnum á margföldun 
Kostuleg kort og gröf. 
Verkefni fyrir vasareikni 2. og 3. hefti 
www.nams.is  
 
Ítarefni: 
Eining 5 og 6 ásamt verkefnum úr samnefndum möppum. 
Viltu reyna. 
Plánetubækurnar. 
Húrrahefti. 
Gömul samræmd próf. 
 
Leiðir: 
Innlögn kennara á töflu, viðfangsefnin síðan þjálfuð í verkefnabókum.  Unnið í hliðarbókum eftir getu 
og áhuga hvers og eins.  Farið í ýmsa stærðfræðileiki og stærðfræðispil. Nemendur nýti sér 
hjálpargögn s.s. talnagrindur, kubba, peninga og fleira, eftir þörfum hvers og eins, fyrir hlutbundna 
vinnu. 
 
Námsmat: 
Símat. Kannanir lagðar fyrir nokkrum sinnum á önn.  
 

 
Samfélagsgreinar (Samfélagsfræði, náttúrufræði og 
kristinfræði) 
Samfélagsgreinar fjalla um stöðu, hlutverk og möguleika mannsins í samfélagi og náttúru frá upphafi til 
okkar daga. Samfélagsgreinar fjalla einnig um stórar og smáar einingar  samfélags og umhverfis. 
Á yngsta stigi tölum við um samfélagsgreinar almennt þar sem viðfangsefnum hvers árgangs er fléttað 
saman og oft samþætt við aðrar greinar. 
Mikil áhersla er lögð á hópvinnu. 
 

 
Samfélagsfræði  
Námsmarkmið: 
Helstu markmið eru að nemendur: 

 kynnist nánasta umhverfi sínu og gagnkvæmum áhrifum manns og umhverfis. 

 kynnist mismunandi lífsháttum fólks á Íslandi nú og áður fyrr. 

 kynnist upphafi sögu lands og þjóðar á Íslandi og nokkrum landnámsmönnum. 

 átti sig á framleiðsluferli vöru frá framleiðanda til neytanda, s.s. mjólkur og fisks.  

http://www.nams.is/
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Náttúrufræði  
Jarðvísindi:  
Helstu markmið eru að nemendur: 

 þekki mótunaráhrif vinda, vatns, sjávar og áa á ýmis jarðefni. 

 kynnist helstu kenningum um það hvernig plöntur og dýr bárust til landsins.  

 kynnist helstu breytingum á náttúru Íslands fram til vorra daga.  

 geti lýst muninum á flóði og fjöru. 

 skilji mikilvægi þess að vernda hafið.  
 
Lífvísindi:  
Helstu markmið eru að nemendur: 

 átti sig á einkennum lífvera. 

 átti sig á frumþörfum lífvera. 

 þekki og geti nafngreint íslensk spendýr á landi, helstu fugla í nágrenni Selfoss og algeng 
smádýr. 

 fræðist um eiginleika lífvera og hvernig þær nýta þá. 

 fræðist um atferli dýri. Til dæmis  leiki, pörun og næringanám. 

 fræðist um samskipti manns við hafið.  

 fræðist um lífríki hafsins.  
 
Námsefni: 
Í sveitinni með Æsu og Gauta 
Komdu og skoðaðu - Landnámið 
Komdu og skoðaðu - Hafið 
Komdu og skoðaðu -  Hvað dýrin gera 
Komdu og skoðaðu – Tæknina  
Efni frá kennara. 
 
Leiðir: 
Innlögn kennara.  Umræður. Verklegar athuganir, einstaklings- og hópvinna. Verkefnavinna. 
Myndbönd sýnd.  
 
Námsmat: 
Námsmat í samfélagsfræðigreinum fléttast inn í almennt mat. 
 
 

Kristinfræði 
Námsmarkmið: 
Að nemendur: 

 temji sér samskiptareglur sem byggjast á kristilegum kærleika, sáttfýsi, félagslegu réttlæti og 
umhyggju fyrir öðrum. 

 kynnist frásögnum af ættfeðrum Ísraelsmanna. 

 kynnist lífi og starfi Jesú. 

 þekki helstu hátíðisdaga kirkjuársins og hvers vegna við höldum þá hátíðlega. 

 viti hvað kristniboð er. 
 

Námsefni: 
Stjarnan 
Efni frá kennara 
 
Ítarefni: 
Góði hirðirinn. 
 
Leiðir: 
Samlestur og umræður. Verkefnavinna, á laus blöð og myndrænt. Einstaklings- og hópvinna. 
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Kirkjuheimsókn á aðventu. 
 
Námsmat: 
Símat, þar sem fylgst er með hlustun, virkni og verkefnavinnu nemenda. 
 
 

Enska 
Námsmarkmið: 
Helstu markmið eru að nemendur: 

 öðlist orðaforða. 

 læri litina og tölustafi frá 0 – 20.  

 læri líkamsheiti, fataheiti, fjölskylduheiti, dýraheiti, ávaxtaheiti, leikföng, veðurorð, hátíðir o.fl.   

 læri einfaldan texta til söngs og munnlegs flutnings. 

 þjálfist í að hlusta á fyrirmæli.   
 
Leiðir: 
Hlusta á lög af geisladiski, vinnubók, munnleg þjálfun.  
 
Námsgögn:  
Little Bugs, vinnubók og lesbók.  
Little Bugs, geisladiskur. 
Right on. 
Orðasjóður Adventure Island of English words. 
Auka efni frá kennara tekið af www.nams.is  
 
Ítarefni: 
English is Fun. 
 
 

Lífsleikni 
Námsmarkmið: 
Helstu markmið eru að nemendur: 

 virði og átti sig á tilgangi leikreglna í mannlegum samskiptum. 

 læri leiðir til að efla samskiptafærni sína. 

 virði skoðanir og sérstöðu annarra. 

 sýni frumkvæði og sköpun í vinnubrögðum. 

 þjálfist í að nota hugmyndaflug og ímyndunarafl. 

 geti bent á slysagildrur í umhverfinu, á heimilum. 

 fræðist um brunavarnir.  

 viti hvernig á að bregðast á við óhöppum og slysum.  

 kunni skil á umferðarreglum fyrir gangandi vegfarendur. 

 tjái tilfinningar.  
 

Námsefni: 
Spor 3 
Við hjálpum, skyndihjálp. 
Ýmis verkefni frá kennara. 
 
Ítarefni: 
ART- verkefni. 
 
Leiðir: 
Samlestur og umræður, verkefnavinna í bækur og á verkefnablöð, bekkjarfundir og hlutverkaleikir,  
myndræn og munnleg tjáning. 
 

http://www.nams.is/
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Tölvu- og upplýsingatækni 
 

Tölvunotkun 
Námsmarkmið: 
Að nemendur 

 þjálfist í réttum vinnubrögðum og líkamsbeitingu við tölvu. 

 geri greinarmun á kennsluforritum og leikjum. 

 öðlist grunnfærni í notkun ritvinnsluforrits   

 öðlist grunnfærni í notkun Windows-stýrikerfisins, s.s. eins og að búa til möppur, eyða þeim og 
breyta. 

 geti sótt efni á vef skólans og netinu.  

 geti prentað skjöl úr ýmsum forritum.  

 geti notað geisladrif og geisladiska.  

 læri grunnatriði í fingrasetningu og kunni að nota ákveðna sérlykla á lyklaborði sem notaðir eru 
í staðinn fyrir mús, s.s. færsluhnapp og örvalykla. 

 
Áhersla er lögð á að nemendur læri frá upphafi að nota tölvur og þjálfi íslenskan orðaforða sem tengist 
tölvunotkun. 
Nemendur eiga eftir að vinna mikið á lyklaborð tölvu og þar af leiðandi er mikilvægt að þeir venjist 
réttum vinnubrögðum. Mikilvægi þess að hafa skipulag á gögnum sínum fer stöðugt vaxandi og í því 
sambandi er grunnþekking á Windows-stýrikerfinu afar mikilvæg. 
 
Kennsluskipan:  
Kennslan fer fram í kennslustofu og sér umsjónarkennari um kennslu. 
Kennt er 1 tíma á viku hálfan veturinn.  
 
Leiðir:  
Innlagnir, bein kennsla, sjálfstæð vinnubrögð og verkefni. 
 
Námsefni:  
Á músarslóð 2.  
Æfingar í fingrasetningu   
Vefirnir: www.nams.is og www. fingrafimi.is 
Ritvinnsluforritið Word og teikniforritið Paint.  
Vefskoðarinn Internet Explorer.   
 

 
Upplýsingamennt:  
Námsmarkmið:: 
Stuðlað verði að upplýsingalæsi nemenda: 

 þannig að þeir læri grunnatriði í uppröðun skáldrita. 

 þannig að þeir þekki hlutverk einstakra bókarhluta, s.s. bókarkápu, efnisyfirlits, atriðisorðaskrár 
og geti nýtt sér þá við leit. 

 þannig að þeir þjálfist í notkun orðabóka. 

 þannig að þeir geti leitað eftir efnisorðum á netinu og á vef skólans. 

 þannig að þeir geti fundið lykilorð í texta og endursagt aðalatriði. 
 
Stuðlað verði að menningarlæsi nemenda: 

 þannig að þeir þekki mismunandi tegundir bókmennta: ævintýri-þjóðsögur-ljóð-þulur-
myndabækur-skáldsögur-teiknimyndasögur. 

 þannig að þeir kynnist íslenskum og erlendum barnabókahöfundum og verkum þeirra. 

 þannig að þeir fái reglulega lánaðar bækur og önnur gögn á skólasafninu. 

 þannig að þeir þekki söfn í næsta nágrenni skólans. 
 

http://www.nams.is/
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Kennsluskipan: 
Hver bekkur hefur eina fasta kennslustund á viku hálfan veturinn á skólasafni. 
Umsjónarkennari sér um kennsluna í samráði við safnkennara. 
 
Leiðir: 
Beitt verður bæði beinni kennslu í hóp og að nemendur vinni sjálfstætt hver fyrir sig eða í smærri 
hópum.  
Reynt verður að samþætta við aðrar námsgreinar eftir því sem kostur er. 
Bókakynningar. 
Safnaheimsóknir á Selfossi. 
 
Námsgögn: 
Í leik á skólasafni I 
Bækur og gögn safnsins. 
Námsvefir og vefleiðangrar. 
 
Námsmat: 
Ekkert eiginlegt námsmat 
 

 
Heimilisfræði  
Heimilisfræði fjallar um manninn, líf hans og lífsskilyrði, líkamlegar og andlegar þarfir. Greininni er 
ætlað að stuðla að góðu heilsufari, hagsýni og verndun umhverfis. Stefnt er að því að auðvelda 
nemendum að takast á við daglegt líf og gera þá að ábyrgum neytendum. Nemendur fá þjálfun í 
undirstöðuþáttum heimilisstarfa og geti tekið þátt í störfum heima fyrir og orðið sjálfbjarga um 
heimilisrekstur þegar þeir yfirgefa foreldrahús. 
  
Markmið: 
Helstu markmið eru að nemendur: 

 þekki fæðuflokkana og vinni sérstaklega með mjólkurflokkinn  

 geri sér grein fyrir hollustu og óhollustu fæðutegunda og áhrifum þeirra á heilbrigði  

 læri að morgunverður er undirstaða vellíðunar og heilbrigðis 

 þekki algeng eldhúsáhöld og viti til hvers þau eru notuð 

 fái þjálfun í að fara eftir einföldum uppskriftum og fyrirmælum  

 kynnist því hvaða störfum þarf að sinna á heimilum og geri sér grein fyrir mikilvægi hreinlætis 
við heimilisstörf 

 þjálfist í að þvo upp í höndum 

 kynnist umbúðalýsingum á mjólkurvörum og  geri verðsamanburð á þeim 

 geri sér grein fyrir umhverfisvernd og flokkun heimilisúrgangs  

 geri sér grein fyrir fjárhagslegu og umhverfislegu hagkvæmni þess að spara 

 þekki orð og hugtök tengd matargerð fyrri tíma  

 temji sér að sýna kurteisi, tillitsemi og virða skoðanir annarra 
 

Leiðir:  
Innlögn kennara þar sem kynnt eru viðfangsefni hverrar kennslustundar og uppskriftir og aðferðir 
ræddar. Nemendur búa til einfalda rétti og vinna verkefni einstaklingslega eða í litlum hópum.  
 
Námsefni:  
Hollt og gott fyrir 3. bekk. Verkefnablöð. 5 á dag. Fæðuhringur. Myndbönd. 
 
Námsmat: 
Símat þar sem frammistaða nemenda í tímum er metin út frá frumkvæði, vinnusemi, samvinnu og 
hegðun. 
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Hönnun og smíði  
Námsmarkmið:  

Helstu markmið eru að nemendur:  

 kynnist smíðastofunni, umgengnisreglum og hvað beri að varast.  

 kynnist meðferð og notkun einfaldra handverkfæra.  

 þekki algeng smíðaefni og tileinki sér rétt og hagkvæm vinnubrögð.  

 efli hugmyndaflug og sköpunarhæfileika sína.  

 tileinki sér öll öryggisatriði sem lagt er upp með í smíðastofunni.  

 öðlist sjálfstraust og eflist í sjálfstæðum vinnubrögðum.  

 sýni skilning á góðri samvinnu í smíðastofunni.  

 sýni góða umgengni á vinnustað.  
 
Leiðir: 
Kennari leggur fyrir nemendur ákveðin verkefni miðað við aldur og þroska nemendanna, má þar nefna 
smjörhnífa, myndir, púsl og ýmis myndsnið.  Nemendur vinna að mestu leyti einir að verkefnum sínum, 
en einnig vinna þeir í litlum eða stórum hópum. Undirstöðuatriði í smíði verða kennd, s.s. saga út, 
pússa, bora, brenna, líma, negla og mála.   

 

Helstu verkefni: 

Miðaplatti, púsl, smjörhnífur, stytta ofl. 

 

Námsefni:  

Krossviður, fura, mdf, naglar, lím, garn, málning ofl.  

 

Námsmat:  
Námsmatið er símat kennara. Matið er tvíþætt: 1. Vinnusemi í tímum 50%.  2. Verkefni nemenda 50%.   
Vinnusemi í tímum  felur í sér fjóra þætti í verklagi nemenda: hugmyndaauðgi og hönnun, umgengni, 
verkfærni og vandvirkni, iðni og afköst.  
 
 

Myndmennt  
Námsmarkmið:   

 Að kenna nemendum undirstöðuatriði myndgerðar 

 Að efla sjálfstæði nemenda til hugmyndalegrar útfærslu 

 Að nemendur geti tjáð sig um eigin verk og annarra 

 Að nemendur séu upplýstir um myndlistamenn og stefnur 
 
Viðfangsefni/Leiðir:  
Fara yfir tæknilega grunnþætti námsins, litafræði, málun, teikning, áferð, ljós og skugga, nálægð 
fjarlægð, mótun, þrykk, munstur. Til að efla sjálfstæði nemenda þurfa  tilraunir og leikur með efni og 
aðferðir að vera eðlilegur þáttur í öllu ferlinu. 
 
Námsefni:      
Námsefni er búið til af kennara fyrir hvert einstakt verkefni. Listaverkabækur, Myndmennt I og II.   
 
Námsmat:  
Símat byggt á verkum nemenda, ferilsmöppu og skissubók/hugmyndavinnubók og eigið mat þar sem 
nemendur þjálfist í að meta sín verk og geti tjáð sig um þau.  
Til grundvallar matinu er lögð áhersla á virkni, frumkvæði, sjálfstæði, vinnubrögð. 
 
 

Textílmennt 
Námsmarkmið: 
Að nemendur:   
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 læri ýmis útsaumsspor og noti þau m.a. til skreytinga.  

 þjálfist í að ganga frá enda.  

 þjálfist í að vinna með eigin teikningu.  

 fari yfir helstu hluta saumavélar. 

 læri að sauma saman tvö stykki í saumavél 

 þjálfist í að nota hugtök og heiti, sem tengjast viðfangsefnum greinarinnar.  
 
Leiðir: 
Hópinnlögn með sýnikennslu. Nemendur vinna nær eingöngu einstaklingsverkefni sem samræmast 
þroska þeirra og getu. Reynt er að láta verkefnin höfða til áhugasviðs nemendanna á fjölbreyttan hátt, 
s.s. með spennandi efnivið eða öðru. Sköpunarþörf og sjálfstæði nemendanna fái að njóta sín.  
 
Námsefni:  
Hannyrðir í 3.-6. bekk. 
Ýmsar handbækur og blöð. 
 
Námsmat: 
Við námsmat eru metnir þættir eins og virkni, vinnubrögð og hegðun. 
Verkefni metið að verki loknu. 
 
 

Íþróttir og sund  
Námsmarkmið: 
Helstu markmið eru að nemendur:    

 efli skynfæri líkamans og samspil þeirra við útfærslu hreyfinga. 

 efli á markvissan hátt líkamshreysti og þrek. 

 finni farveg fyrir hreyfiþörf sína í fjölbreyttum æfingum og leikjum. 

 þjálfist í undirstöðuatriðum helstu íþróttagreina. 

 öðlist áhuga og jákvætt viðhorf til íþróttaiðkunar, líkams- og heilsuræktar.   

 sýni öðrum virðingu og umburðarlyndi í leik og starfi. 

 auki sjálfstraust, viljastyrk og áræði. 

 ljúki 4. sundstigi.   
 
Leiðir: 
Æfingar og leikir í formi stöðva-, áfanga- og hringþjálfunar.  Kennsluaðferðir eru með ýmsu móti, s.s 
einstaklings-, tvímennings- eða hópaæfingar. 
 
Námsefni: 
Þau íþróttaáhöld sem henta í hvert skipti. 
 
Námsmat í leikfimi: 
Símat sem tekur mið af ástundun, hegðun og virkni.  Könnun sem tekur mið af líkamlegri færni 
nemenda. 
 
Þrepamarkmið 

 Höfuðstaða upp við vegg. 

 Klifra afturábak í handstöðu við vegg/rimla. 

 Samsetning á gólfi: Jafnvægisstaða, flugvél,  í réttstöðu, kollhnís áfram í réttstöðu. 

 Rekja bolta á milli keilna, kasta í vegg og grípa. 

 Hástökk með uppstökki á öðrum fæti. 
 

Námsmat í sundi: Símat sem tekur mið af ástundun, virkni og  hegðun og próf sem miðast við 
sundkunnáttu  4. sundstigs. 

 
Þrepamarkmið 

 25 metra bringusund. 
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 16 metra skólabaksund. 

 16 metra skriðsund með/án hjálpartækja. 

 12 metra baksund með/án hjálpartækja. 

 flugsundsfótatök með/án hjálpartækja í leikrænu formi. 

 Stunga úr kropstöðu af bakka eða stiga. 

 Umræða um björgunarþætti og viðbragð við óhappi.  

 Kynna björgunarsund. 
 

 
Dans 
Námsmarkmið:  
Að nemendur 

 örvi líkams- og hreyfiþroska í takt við tónlist. 

 kunni mun á hægri og vinstri, fram, aftur, hæl og tá. 

 hlusti og geri greinarmun á tónlist með mismunandi hraða og áherslum. 

 efli liðleika, samhæfingu, kjark, færni, samvinnu, kurteisi og tillitssemi.  

 tileinki sér skilning á hreyfigetu líkamans í takt við tónlist. 

 efli aga, áræðni og líkamsreisn sem hæfa aldri og þroska. 

 kynnist ýmsum danstegundum og danstengdum leikjum. 
 
Leiðir: 
Kennari leggur fyrir nemendur ákveðin verkefni og æfingar í samræmi við aldur og þroska 
nemendanna.   
 
Námsefni:  
Ýmsir dansar, sígildir sem nýir. 
 
Námsmat: 
Hegðun og virkni í tímum.  Nemendur fá umsögn um vinnu annarinnar. 
 
 

Skólanámskrá 4. bekkjar 
Í 4. bekk er nemendum skipt upp í þrjár bekkjardeildir með um 20 nemendur í hverri deild. Námsefnið 
skiptist eftir námsgreinum þó alltaf sé um einhverja samþættingu að ræða. Vinnubrögð eru höfð 
fjölbreytt og reynt er að höfða til getu og þroska hvers og eins nemanda. Nemendur vinna ýmist 
einstaklingslega eða í hópum. Í íslensku og stærðfræði fylgjast nemendur að í grunnbókum en vinna á 
eigin hraða í hliðarbókum. Einnig fylgjast nemendur að í samfélagsfræði, náttúrufræði og kristinfræði. 
 

 
Íslenska 
Námsmarkmið: 
Lestur:  
Helstu markmiðin eru að nemendur: 

 auki orðaforða sinn, málskilning og lesskilning með fjölbreyttum verkefnum.  

 þjálfist í nákvæmnislestri og geti gert munnlega og skriflega grein fyrir efni sem þeir hafa lesið.  

 geti lesið upphátt, á viðunandi hraða, skýrt og áheyrilega og nýtt sér um leið helstu 
lestrarmerki.  

 
Talað mál og framsögn:  
Helstu markmið eru að nemendur:  

 þjálfist í að tjá sig frammi fyrir bekkjarfélögum sínum, við verkefnaskil, með endursögnum, 
upplestur eigin verka og frásagnir af eigin reynslu. 

 tileinki sér reglur sem gilda þegar margir þurfa að tjá sig í einu og fari eftir þeim.  
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Hlustun og áhorf: Helstu markmið eru að nemendur:  

 horfi á fræðslu- og skemmtiefni og vinni úr upplýsingum sem þar koma fram.  

 geti hlustað á og farið eftir munnlegum fyrirmælum.  

 hlusti á upplestur af ýmsu tagi.  

 fylgist með umræðum, taki þátt í þeim og geti svarað spurningum úr efni sem fjallað er um.  
 
Ritun:  
Helstu markmið eru að nemendur: 

 nái góðum skriftarhraða.  

 geti skrifað tengda skrift.  

 leggi sig fram við að skrifa skýrt og vanda allan frágang.  

 þjálfist í að stafsetja rétt með fjölbreyttum verkefnum og fara eftir stafsetningarreglum. 

 semji sögur með atburðarás og réttri byggingu, yrki ljóð og skrifi frásagnir.  
 
Bókmenntir:  
Helstu markmið eru að nemendur:  

 læri utanbókar vísur og ljóð til söngs og annars munnlegs flutnings.  

 kynnist mismunandi söguformum s.s. ævintýrum, þjóðsögum, dæmisögum, goðsögum, 
gamansögum, Íslendingasögum og stuttum sögum sem ýmist eru lesnar fyrir þá eða þeir lesa 
sjálfir.  

 þekki og geti notað hugtök eins og persóna, söguhetja, söguþráður, sögulok og rím.  

 læri að túlka innihald ljóða. 
 
Málfræði:  
Helstu markmið eru að nemendur:  

 þekki mun  á sérhljóðum/samhljóðum og samnöfnum/sérnöfnum.  

 þekki eftirtalda orðflokka: nafnorð, lýsingarorð og sagnorð og þekki nokkur af einkennum 
þeirra.  

 vinni með algeng orðtök og málshætti.  

 þekki hugtökin samheiti og andheiti.  

 læri að greina kyn nafnorða og eintölu og fleirtölu.  

 þjálfist í að búa til samsett orð 

 átti sig á fallbeygingu nafnorða og lýsingarorða. 

 þekki nafnhátt sagna, nútíð og þátíð. 
 
Leiðir:  
Innlögn kennara og verkefni unnin, ýmist einstaklingslega eða í hópum. Þjálfun í töluðu og rituðu máli. 
Þjálfun í hljóðlestri og flutningi lesins texta. Notkun og þjálfun ýmissa kennsluforrita  í íslensku. Vinna í 
vinnubókum og ýmsu ítarefni. 
 
Námsefni: 
Skinna, lesbók og verkefnabók  I og II. 
Skriftarbækur frá Síðuskóla á Akureyri.  
Sögusteinn og Óskasteinn (önnur hvor). 
Ýmis verkefni og verkefnabækur s.s. Ás, Tvistur og Þristur, blöð af Skólavefnum o.fl.  
Ljóðsprotar og/eða Ljóðaleikur (vinnubók af skólavefnum). 
Ljóð handa börnum. 
Litlu landnemarnir lestrarbók og vinnubók af www.skolavefurinn.is.  
Orðabækur. 
Ýmis verkefni og verkefnabækur, t.d. Davíð og fiskarnir, Einn í óbyggðum og Sprelligosar. 
Ýmis málfræði og lesskilningsverkefni af Skólavefnum t.d. Alli Nalli og Pabbi Labbakútur. Bækur af 
bókasafni skólans. 
Blái blýanturinn. 
 
Námsmat:  
Símat þar sem fylgst er með vinnusemi, frágangi og framförum nemenda.  

http://www.skolavefurinn.is/
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Kannanir öðru hvoru. Prófað í lestri, lesskilningi, skrift, stafsetningu og málfræði. Ritun metin á miðönn 
og að vori. Ef nemandi hefur lesið þrisvar sinnum upp á einkunnina 8 í hraðlestri þá er hann prófaður í 
framsagnarlestri. 

 
Stærðfræði 
Námsmarkmið: 
Nemendur:   

 geti sameiginlega unnið að lausn stærðfræðilegra viðfangsefna og þrauta.  

 geti skráð og lesið stærðfræðilegar upplýsingar og útskýrt þær með stærðfræðilegum 
hugtökum. 

 geti notað rökhugsun til að álykta um og vinna með staðreyndir.  

 geti unnið með stærðfræði í umhverfi sínu, t.d. peninga, tíma, mælingar, rúmfræði o.fl. 

 geti unnið með háar og lágar tölur og mynstur.  

 öðlist aukna færni í reikniaðgerðunum fjórum: samlagningu, frádrætti, margföldun og deilingu.  

 vinni áfram með hlutföll, prósentur, algebru, tölfræði og líkindafræði. 
 
Leiðir: 
Kennari leggur inn efni. Nemendur vinna við úrlausn verkefna, einir eða í hópum. Nemendur vinna í 
hliðarbókum á eigin hraða. Verklegar athuganir og útreikningar í tengslum við mælingar. Nemendur 
nota einnig kennsluforrit í stærðfræði.  
 
Námsefni:  
Sproti 4a og 4b Nemendabók og vinnubók 
Ítarefni með Sprota 
Við stefnum á deilingu. 
Við stefnum á margföldun. 
Viltu reyna. 
Eining 7 og 8. 
Plánetubækur. 
Vasareiknir 2., 3. og 4. hefti.  
Í undirdjúpunum margföldun  
Í undirdjúpunum deiling. 
Ýmis ljósrituð hefti s.s. samlagning, frádráttur, margföldun, klukkuhefti og húrrahefti.  
 
Námsmat:  
Símat þar sem ákveðnir efnisþættir eru metnir sem og framfarir nemenda. Kannanir lagðar fyrir 
reglulega og sérstök áhersla lögð á þjálfun margföldunar. 
 
 

Samfélagsgreinar (Samfélagsfræði, náttúrufræði og kristin 
fræði) 
Samfélagsgreinar fjalla um stöðu, hlutverk og möguleika mannsins í samfélagi og náttúru frá upphafi til 
okkar daga. Samfélagsgreinar fjalla einnig um stórar og smáar einingar samfélags og umhverfis. 
Á yngsta stigi tölum við um samfélagsgreinar almennt þar sem viðfangsefnum hvers árgangs er fléttað 
saman og oft samþætt við aðrar greinar. 
Mikil áhersla er lögð á hópavinnu. 
 

 

Samfélagsfræði  
Námsmarkmið: 
Nemendur:  

 öðlist aukin skilning á nánasta umhverfi sínu og þeirri veröld sem þeir lifa í.  

 læri að landfræðilegt umhverfi hefur áhrif á lifnaðarhætti manna.  



 
 

Skólanámskrá Vallaskóla 2014 - 2015 
 

32 

 fái innsýn í söguna í gegnum bókmenntir, s.s. goðsögur, þjóðsögur, Íslendingasögur og 
skáldsögur, og noti hana til þess að bera saman lifnaðarhætti fyrr og nú. 

 geri sér grein fyrir að sögunni er skipt niður í tímabil. 
 
Leiðir: 
Samlestur, umræður og verkefnavinna. Nemendur afla sér upplýsinga um ákveðin viðfangsefni í 
gegnum mismunandi miðla, s.s. fræðibækur, tölvur, dagblöð og í gegnum vettvangsferðir.  
 
Námsefni:  
Komdu og skoðaðu mannkynssöguna. 
Komdu og skoðaðu íslenska þjóðhætti. 
Verkefnabækur af http//vefir.hi.is/fondur 
Hópverkefni byggð á heimildaleit. Upplýsinga aflað á bókasafni og á internetinu.  
 
Námsmat:  
Símat þar sem fylgst er með vinnusemi og frágangi. Vinnubækur og verkefni eru metin með tilliti til 
almennra þátta. 
 

 
Náttúrufræði  
Helstu markmið í eðlisvísindum eru að nemendur: 

 geri tilraunir sem tengjast vatni, t.d. leysni efna, hitastig, eðlisþyngd ýmissa hluta og  
ölduhreyfingar.  

 vinni með eiginleika hljóðs.  

 fjalli um mikilvægi orkusparnaðar og endurvinnslu.  
 
Helstu markmið í jarðvísindum eru að nemendur: 

 kynnist sólkerfi okkar frekar og því hvernig árstíðirnar tengjast göngu himintunglanna. 

 öðlist skilning á áhrifum veðurs og vatns á landið okkar.  

 geri sér grein fyrir hringrásum vatns og vinda.  

 þekki hvað er jarðhitasvæði.  

 viti að jörðin er hluti af stóru sólkerfi. 

 ræði um lífsskilyrði á öðrum plánetum. 
 geti lýst útliti tunglsins í einn tunglmánuð. 
 geti gefið dæmi um stjörnumerki sem sjást frá Íslandi. 

 læri um gildi endurvinnslu og endurnýtingar. 
 

Helstu markmið í lífvísindum eru að nemendur: 

 öðlist skilning á áhrifum veðurs og vatns á lífríkið í kringum okkur.  

 átti sig á  hringrás efna í náttúrunni og mikilvægi hennar. 
 geri sér grein fyrir áhrifum utanaðkomandi þátta á heilsu sína. 
    þekki algengar lífverur í nánasta umhverfi. 
    geti útskýrt einkenni lifandi vera. 
 geti skýrt með dæmum lífsskilyrði lífvera og tengsl við umhverfi. 

 
Leiðir:  
Samlestur, umræður og verkefnavinna. Nemendur afla sér upplýsinga um ákveðin viðfangsefni í 
gegnum mismunandi miðla, s.s. fræðibækur, tölvur, dagblöð o.fl.   
 
Námsefni:  
Náttúran allan ársins hring,  
Komdu og skoðaðu himingeiminn. 
Komdu og skoðaðu hringrásir. 
Verkefnabækur af http//vefir.hi.is/fondur 
Hópverkefni byggð á heimildaleit. Upplýsinga aflað á bókasafni og á internetinu.  

http/vefir.hi.is/fondur
http/vefir.hi.is/fondur
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Námsmat: 
Símat, þar sem fylgst er með hlustun, virkni og vinnubrögðum nemenda. Vinnubækur og verkefni eru 
einnig metin.  
 
 

Kristinfræði 
Námsmarkmið: 
Nemendur: 

 kynnist sögu Ísraelsþjóðarinnar.  

 auki þekkingu sína á lífi, dauða og upprisu Jesú.  

 fræðist um kristna trú.  

 temji sér samskiptareglur sem byggja á kristilegum kærleika og sáttfýsi.  

 kynnist öðrum trúarbrögðum. 
 
Leiðir:  
Samlestur námsefnis, umræður og verkefnavinna.  
 
Námsefni:  
Trúarbrögðin okkar. 
Birtan. 
Verkefni af http//vefir.hi.is/fondur 
 
Námsmat:  
Símat þar sem fylgst er með vinnusemi og frágangi. Vinnubækur og verkefni eru metin með tilliti til 
almennra þátta. 
 
 

Enska 
Námsmarkmið: 
Helstu markmið eru að nemendur: 

 öðlist orðaforða. 

 læri litina og tölustafi frá 0-20  

 læri líkamsheiti, fataheiti, fjölskylduheiti, dýraheiti, ávaxtaheiti, veðurorð, orð yfir húsgögn, 
heimili, mat, hátíðir, daga og árstíðir ofl. 

 læri að tjá sig á einfaldan hátt. Læri að segja m.a. nafn sitt, aldur, heimili og helstu upplýsingar 
eins og I like..., I have a ....,  

 læri einfaldan texta til söngs og munnlegs flutnings. 

 þjálfist í að hlusta á fyrirmæli.   
 
Leiðir:  
Hlusta á lög af geisladiski, vinnubók, munnleg þjálfun.  
 
Námsgögn:  
Speak out. 
Work out. 
Orðasjóður Adventure Island of English words. 
Verkefni útbúin af kennara og tekin af netinu. 
 

 
Lífsleikni 
Námsmarkmið: 
Nemendur:   

 þjálfist í að tjá tilfinningar sínar, líðan, hugsanir og væntingar á ýmsan hátt.  

 geti sett sig í spor deiluaðila og leitað sáttaleiða.  

http/vefir.hi.is/fondur
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 geti sett sig í spor ólíkra persóna til að finna samkennd með þeim. 

 öðlist alhliða þroska og fái áhuga á reglubundinni hreyfingu. 
 
Leiðir:  
Bekkjarreglur samdar í upphafi skólaárs. 
Samlestur námsefnis, umræður og hópverkefni verða mest áberandi í þessum kennslustundum þar 
sem hið talaða orð og látbragð af ýmsum toga verða helsta tjáningarformið. Reglulegir bekkjarfundir 
þar sem nemendur tala um líðan sína og leysa í sameiningu ágreiningsmál sem upp kunna að koma 
þeirra á milli. Læri að tjá sig um kosti sína og galla. Geti lýst vinum sínum á jákvæðan hátt. Einnig 
verður unnið með bekkjar-ART. 
 
Námsgögn:  
Spor 4. 
 
Námsmat:  
Ekkert eiginlegt námsmat. 
 
 

Tölvu- og upplýsingatækni 
 

Tölvunotkun 
Námsmarkmið 
Nemendur 

 þjálfist í réttum vinnubrögðum og líkamsbeitingu við tölvu. 

 geri greinarmun á kennsluforritum og leikjum. 

 öðlist grunnfærni í notkun ritvinnsluforrits, umbrotsforrits og notkun forrita aðlöguð að 
þörfum nemenda. 

 Öðlist aukna færni í notkun Windows-stýrikerfisins, s.s. eins og að búa til möppur, eyða 
þeim og breyta. 

 geti leitað upplýsinga og sótt efni á vef skólans og af internetinu.  

 geti prentað skjöl úr ýmsum forritum.  

 geti notað geisladrif og geisladiska.  

 þjálfist í fingrasetningu og kunni að nota ákveðna sérlykla á lyklaborði sem notaðir eru í 
staðinn fyrir mús, s.s. færsluhnapp og örvalykla. 

 
Áhersla er lögð á að nemendur læri frá upphafi að nota tölvur og þjálfi íslenskan orðaforða sem tengist 
tölvunotkun. Nemendur eiga eftir að vinna mikið á lyklaborð tölvu og þar af leiðandi er mikilvægt að 
þeir venjist réttum vinnubrögðum tengd því. Mikilvægi þess að hafa skipulag á gögnum sínum fer 
stöðugt vaxandi og í því sambandi er grunnþekking á Windows-stýrikerfinu afar mikilvæg. 
 
Leiðir:  
Nemendur vinna að mestu leiti einstaklingslega. Samþætting við aðrar námsgreinar. 
 
Námsefni:  
Á músarslóð 2.  
Vefskoðarinn Internet Explorer 
Fingrafimi á nams.is. 
Upplýsingatækni fyrir yngsta stig á www.nams.is . 
Önnur kennsluforrit á www.nams.is . 
 
Námsmat:  
Ekkert eiginlegt námsmat. 
 

 

http://www.nams.is/
http://www.nams.is/
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Upplýsingamennt 
Námsmarkmið: 
Stuðlað verði að upplýsingalæsi nemenda: 

 þannig að þeir læri grunnatriði í uppröðun skáldrita 

 þannig að þeir geri greinarmun á skáldriti og fræðiriti og hvernig þau eru skráð 

 þannig að þeir þekki hlutverk einstakra bókarhluta s.s. bókarkápu, efnisyfirlits, atriðisorðaskrá 
og geti nýtt sér þá við leit 

 þannig að þeir þjálfist í notkun orðabóka 

 þannig að þeir geti leitað eftir efnisorðum á Netinu og á vef skólans 

 þannig að þeir geti fundið lykilorð í texta og endursagt aðalatriði 

 þannig að þeir læri grunnatriði í heimildavinnu: söfnun-úrvinnslu-framsetningu-kynningu 
Stuðlað verði að menningarlæsi nemenda: 

 þannig að þeir þekki mismunandi tegundir bókmennta: ævintýri-þjóðsögur-ljóð-þulur-
myndabækur-skáldsögur-teiknimyndasögur 

 þannig að þeir kynnist íslenskum og erlendum barnabókahöfundum og verkum þeirra 

 þannig að þeir fái reglulega lánaðar bækur og önnur gögn á skólasafninu 

 þannig að þeir þekki söfn í næsta nágrenni skólans 
 
Kennsluskipan: 
Umsjónarkennari sér um kennsluna í samráði við safnkennara. 
 
Leiðir: 
Beitt verður bæði beinni kennslu í hóp og að nemendur vinni sjálfstætt hver fyrir sig eða í smærri 
hópum.  
Reynt verður að samþætta við aðrar námsgreinar eftir því sem kostur er. 
Bókakynningar. 
Safnaheimsóknir í Árborg. 
 
Námsgögn: 
Bækur og gögn safnsins 
Námsvefir og vefleiðangrar 
 
Námsmat: 
Ekkert eiginlegt námsmat. 
 
 

Myndmennt  
Fagmiðuð myndlistarkennsla er vel útfærð og úthugsuð kennslufræðileg nálgun. Með aðferðinni má 
efla hugmyndaflug með hjálp skynfæranna, þjálfa tæknilega færni, efla gagnrýna hugsun, tengja 
listasöguna við listgreinakennslu og menningarlegt umhverfi og kenna nemendum að meta gildi lista 
með fagurfræðilegri og heimspekilegri nálgun. (Á Íslandi er, enn sem komið er, ekkert námsefni til í 
listasögu fyrir grunnskólanemendur og verða kennarar að kenna söguna tengda hverju viðfangsefni 
fyrir sig). 
 
Námsmarkmið:   

 Að kenna nemendum undirstöðuatriði myndgerðar 

 Að efla sjálfstæði nemenda til hugmyndalegrar útfærslu 

 Að nemendur geti tjáð sig um eigin verk og annarra 

 Að nemendur séu upplýstir um myndlistamenn og stefnur 
 
Viðfangsefni/Leiðir:  
Fara yfir tæknilega grunnþætti námsins, litafræði, málun, teikning, áferð, ljós og skugga, nálægð 
fjarlægð, mótun, þrykk, munstur. Til að efla sjálfstæði nemenda þurfa tilraunir og leikur með efni og 
aðferðir að vera eðlilegur þáttur í öllu ferlinu. 
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Námsefni:      
Námsefni er búið til af kennara fyrir hvert einstakt verkefni.  
Þáttaka í teiknisamkeppni MS. 
Listaverkabækur, Myndmennt I og II.   
 
Námsmat:  
Símat byggt á verkum nemenda.  
Til grundvallar matinu er lögð áhersla á virkni, frumkvæði, sjálfstæði og vinnubrögð. 
 
  

Textílmennt 
Námsmarkmið: 
Að nemendur:  

 læri að fitja upp í prjóni, prjóna garðaprjón og fella af. 

 læri að sauma saman prjónles og ganga frá endum í prjónlesi. 

 noti útsaum til skreytinga. 

 fái innsýn í efni og áhöld, sem notuð eru við einfalda sníðavinnu. 

 fari yfir helstu hluta saumavélar. 

 þjálfist í að sauma einfaldar línur á saumavél. 

 geri sér grein fyrir mikilvægi vandaðra vinnubragða og góðrar umgengni. 
 
Leiðir: 
Hópinnlögn með sýnikennslu. Nemendur vinna nær eingöngu einstaklingsverkefni sem samræmast 
þroska þeirra og getu. Reynt er að láta verkefnin höfða til áhugasviðs nemendanna á fjölbreyttan hátt, 
s.s. með spennandi efnivið eða öðru. Sköpunarþörf og sjálfstæði nemendanna fái að njóta sín.  
 
Námsefni:  
Á prjónunum. 
Hannyrðir í 3.-6. bekk. 
Ýmsar handbækur og blöð. 
 
Námsmat: 
Við námsmat eru metnir þættir eins og virkni, vinnubrögð og hegðun. 
Verkefni metið að verki loknu. 
 
 

Heimilisfræði  
Heimilisfræði fjallar um manninn, líf hans og lífsskilyrði, líkamlegar og andlegar þarfir. Greininni er 
ætlað að stuðla að góðu heilsufari, hagsýni og verndun umhverfis. Stefnt er að því að auðvelda 
nemendum að takast á við daglegt líf og gera þá að ábyrgum neytendum. Nemendur fá þjálfun í 
undirstöðuþáttum heimilisstarfa svo að drengir og stúlkur geti tekið þátt í störfum heima fyrir og orðið 
sjálfbjarga um heimilisrekstur þegar þau yfirgefa foreldrahús. 
 
Markmið: 
Helstu markmið eru að nemendur: 

 kynnist fæðuhringnum 

 kynnist því að til eru bæði hollar og óhollar fæðutegundir 

 kynnist því hvaða fæðutegundir eru góðar og slæmar fyrir tennurnar 

 geri sér ljóst að nauðsynlegt er að fá nægan svefn og hvíld  

 geri sér grein fyrir því hvaðan matvælin sem unnið er með koma og temji sér að bragða á 
þeim 

 geri sér grein fyrir mikilvægi þess að þvo sér um hendur fyrir borðhald og áður en unnið er 
með matvæli  

 fái fyrstu kynni af því hvernig bæta má umhverfið 

 kynnist einföldum áhöldum í eldhúsi og geri sér grein fyrir helstu hættum þar 
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 fái verklega þjálfun og hjálpi til við frágang 
 

Leiðir:  
Innlögn kennara þar sem kynnt eru viðfangsefni hverrar kennslustundar og uppskriftir og aðferðir 
ræddar. Nemendur búa til einfalda rétti og vinna myndræn verkefni einstaklingslega eða í litlum 
hópum. Nemendur fá 2 kennslustundir á viku hálfan veturinn. 
 
Námsefni: 
Heimilisfræði fyrir byrjendur. Fæðuhringur. Verkefnablöð. Myndbönd. 
 
Námsmat: 
Símat þar sem frammistaða nemenda í tímum er metin út frá frumkvæði, vinnusemi, samvinnu og 
hegðun. 

 

 

Hönnun og smíði  
Námsmarkmið:  
Helstu markmið eru að nemendur:  

 geti unnið í gegnum hönnunarferli með áherslu á form og útlit.  

 þjálfist í að teikna eigin hugmyndir.  

 kynnist nýjum verkfærum og vinnubrögðum.  

 tileinki sér rétt og vönduð vinnubrögð.  

 efli hugmyndaflug og sköpunarhæfileika sína.  

 öðlist sjálftraust og eflist í sjálfstæðum vinnubrögðum.  

 tileinki sér góða umgengni í smíðastofunni og fari eftir umgengnisreglum.  
 
Leiðir:    
Kennari leggur fyrir nemendur ákveðin verkefni í byrjun þar sem farið verður í gegnum ákveðna 
verkþætti. Sérstök áhersla lögð á hönnun, útsögun, röspun, þjalavinnu, pússun og yfirborðsmeðferð. 
Nemendur vinna að mestu leyti að verkefnum sínum einir, en einnig í litlum eða stórum hópum.    
 
Helstu verkefni: 
Verktök fyrri ára æfð og óloknum verkefnum lokið og flóknari verkefnum bætt við, s.s. smjörhnífasmíði  
o.fl.  
 
Námsefni:  
Helstu námsgögn Smíði eftir Árna Árnason, Búa Kristjánsson og Ólaf Ólafsson. Efni er aðallega 
krossviður, fura, mdf, lím, skrúfur, lakk, málning ofl.  
 
Námsmat:  
Námsmatið er símat kennara. Matið er tvíþætt: 1. Vinnusemi í tímum 50%. 2. Verkefni nemenda 50%.   
Vinnusemi í tímum felur í sér fjóra þætti í verklagi nemenda: Hugmyndaauðgi og hönnun, umgengni, 
verkfærni og vandvirkni, iðni og afköst.  
 

 
Íþróttir og sund  
Námsmarkmið: 
Helstu markmið eru að nemendur:    

 efli skynfæri líkamans og samspil þeirra við útfærslu hreyfinga. 

 efli á markvissan hátt líkamshreysti og þrek. 

 finni farveg fyrir hreyfiþörf sína í fjölbreyttum æfingum og leikjum. 

 þjálfist í undirstöðuatriðum helstu íþróttagreina. 

 öðlist áhuga og jákvætt viðhorf til íþróttaiðkunar, líkams- og heilsuræktar.   

 sýni öðrum virðingu og umburðarlyndi í leik og starfi. 

 auki sjálfstraust, viljastyrk og áræði. 
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 ljúki 4. sundstigi.   
 
Leiðir: 
Æfingar og leikir í formi stöðva-, áfanga- og hringþjálfunar. Kennsluaðferðir eru með ýmsu móti, s.s 
einstaklings-, tvímennings- eða hópaæfingar. 
 
Námsefni: 
Þau íþróttaáhöld sem henta í hvert skipti. 
 
Námsmat í leikfimi: 
Símat sem tekur mið af ástundun, hegðun og virkni.  Könnun sem tekur mið af líkamlegri færni 
nemenda. 
 
Þrepamarkmið 

 Höfuðstaða upp við vegg. 

 Klifra afturábak í handstöðu við vegg/rimla. 

 Samsetning á gólfi: Jafnvægisstaða, flugvél,  í réttstöðu, kollhnís áfram í réttstöðu. 

 Rekja bolta á milli keilna, kasta í vegg og grípa. 

 Hástökk með uppstökki á öðrum fæti. 
 

Námsmat í sundi: Símat sem tekur mið af ástundun, virkni og  hegðun og próf sem miðast við 
sundkunnáttu 4. sundstigs. 

 
Þrepamarkmið 

 25 metra bringusund. 

 16 metra skólabaksund. 

 16 metra skriðsund með/án hjálpartækja. 

 12 metra baksund með/án hjálpartækja. 

 flugsundsfótatök með/án hjálpartækja í leikrænu formi. 

 Stunga úr kropstöðu af bakka eða stiga. 

 Umræða um björgunarþætti og viðbragð við óhappi.  

 Kynna björgunarsund. 
 
 

Dans 
Námsmarkmið:  
Að nemendur 

 örvi líkams- og hreyfiþroska í takt við tónlist. 

 kunni mun á hægri og vinstri, fram, aftur, hæl og tá. 

 hlusti og geri greinarmun á tónlist með mismunandi hraða og áherslum. 

 efli liðleika, samhæfingu, kjark, færni, samvinnu, kurteisi og tillitssemi.  

 tileinki sér skilning á hreyfigetu líkamans í takt við tónlist. 

 efli aga, áræðni og líkamsreisn sem hæfa aldri og þroska. 

 kynnist ýmsum danstegundum og danstengdum leikjum.  
 
Leiðir: 
Kennari leggur fyrir nemendur ákveðin verkefni og æfingar í samræmi við aldur og þroska 
nemendanna.   
 
Námsefni:  
Ýmsir dansar, sígildir sem nýir. 
Tónlist við hæfi. 
 
Námsmat: Hegðun og virkni í tímum er metin jafnóðum. Nemendur fá umsögn í lok hverrrar annar. 
Starfseinkunn, sem skiptist í virkni 30% og hegðun 20% og próf 50% 
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Miðstig 
Virðing–þekking–lífsgleði 

Einkunnarorð Vallaskóla eru virðing, þekking og lífsgleði. Lögð er áhersla á að hver nemandi njóti sín 
til fulls þar sem fjölbreytilegt vinnuumhverfi og skapandi hugsun er höfð að leiðarljósi. 

Á miðstigi eru 5. 6. og 7. bekkur með tveimur  bekkjardeildum í hverjum árgangi. Námsárið skiptist í 3 
annir, haustönn, vetrarönn og vorönn. Mikil áhersla er lögð á samvinnu nemenda. Bekkjum er blandað 
saman á ýmsa vegu í íslensku, stærðfræði og ensku. 

Í lok hverrar annar fá nemendur vitnisburð um stöðu sína í námi sem fylgt er eftir með viðtölum við 
nemendur og foreldra þeirra. Til að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda er notað fjölbreytt símat. 

Foreldrasamstarf er mikilvægur þáttur í skólastarfinu. Í upphafi vetrar er skólastarfið kynnt á 
kynningarfundum. Einnig hafa foreldrar daglegt aðgengi að upplýsingum um skólastarfið á heimasíðu 
skólans og Mentor. 

Kennsluhættir 
 

Val til virkni:  Á miðstigi er leitast við að gera nám og kennslu fjölbreytt og 
einstaklingsmiðað. Stuðlað er að sjálfstæðari vinnubrögðum nemenda og 
aukinni félagsfærni þeirra. Lögð er áhersla á samvinnu innan árgangs. Til að 
koma til móts við þarfir hvers og eins er skipt í hópa í íslensku, stærðfræði og 
ensku. Við stundaskrágerð á miðstigi er þess gætt að tímar í þessum fögum 
falli saman svo blöndun milli bekkja sé möguleg. Stoðkennari starfar með 
bekkjarkennurum í þessu verkefni. 
 
Hópastarfið gerir okkur fært að vinna með markmið Aðalnámskrár eftir mismunandi leiðum. 

 Í stærðfræði er blöndun í hverjum árgangi fyrir sig þar sem raðað er í hópa eftir færni, 
vinnusemi og sjálfstæði hvers og eins nemanda. Við annaskil eru hópar endurskoðaðir. 

 Í íslensku er blöndun innan árgangsins. Möguleikar eru á að hver kennari sjái um ákveðinn 
þátt íslenskunnar og kenni öllum nemendum í árganginum. Viðfangsefnin eru breytileg milli 
anna eftir áherslum á hverjum tíma.   

 Í ensku er skipt í hópa í 6. og 7. bekk, þar sem boðið er upp á mismunandi hraða í yfirferð 
námsefnis. 

Aðrar bóklegar námsgreinar eru kenndar í bekkjum þar sem kennsluaðferðir eru fjölbreyttar s.s innlögn 
frá töflu, hópavinna, einstaklingsvinna, umræður og ýmis vinnubóka- og verkefnavinna.  Reglulega eru 
haldnir bekkjarfundir skv. Olweusaráætluninni. 
 
 

Námsmat 
 

Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að megintilgangur námsmats sé að afla 
upplýsinga sem hjálpa nemendum við námið, örva þá og hvetja til að leggja sig 
enn betur fram. 
 
Í Vallaskóla eru þrjár annir, nema í list og verkgreinum, þar sem þær eru tvær. 
Símat fer fram í öllum fögum. Matið hefst í upphafi annar og lýkur við lok annar. 
Metinn er námslegur árangur, vinnubrögð og virkni nemenda. 
 

Í lok hverrar annar er matið sett fram í tölum eða einkunnarorðum á vitnisburðarblaði sem afhent er 
nemanda og foreldrum hans í foreldraviðtölum. Við útreikninga og framsetningu eru eftirfarandi viðmið: 
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 Ein tala; annareinkunn birtist á vitnisburðarblaði á haust- og vetrarönn. Á vorönn 
birtast tvær einkunnir í stærðfræði, íslensku, ensku og dönsku; annareinkunn og 
prófseinkunn. Í öðrum fögum er annareinkunn á vorönn. 

 Annareinkunn í bóklegum greinum er þannig samsett: Námslegur árangur 75% og 
heimanám, vinna í tímum(virkni), vinnubrögð 25%.  

 Annareinkunn í list- og verkgreinum er samsett þannig að afrakstur er metinn 50% og 
vinnubrögð og virkni 50%. 

 
Miðað er við fjölbreyttar matsaðferðir til að meta alla þætti námsins, s.s. framfarir, þekkingu, skilning 
og leikni. Lögð er áhersla á fjölbreytt símat þar sem a.m.k. þrjár mismunandi leiðir eru notaðar í hverju 
fagi á hverri önn. 
 
Dæmi um matsaðferðir: 
Ferilmappa; nemendur safna verkefnum, prófum og sjálfsmati/jafningjamati í möppu eða bók. 
Sjálfsmat/jafningjamat; nemendur læra að meta sín verkefni og annarra út frá markmiðum þegar við á. 
Heimapróf; nemendur vinna próf heima með aðstoð kennslubóka. 
Skrifleg próf; markmiðstengd próf þar sem metin er þekking, skilningur og leikni. Þeir sem eiga við 
lestrarörðugleika að etja eiga kost á að taka munnleg próf. 
Samvinnuverkefni; verkefni sem nemendur vinna að í hópum. 
Foreldramat/nemendamat; foreldrar og nemendur meta frammistöðu nemenda samkvæmt gátlista. 
 
Litið er á námsmatið sem einn hluta skólastarfsins og órjúfanlegt frá námi og kennslu. Leitast skal við 
að umfang og vinna við námsmat sé í jafnvægi við aðra þætti skólastarfsins. 

 
 
5. bekkur 

Íslenska  
Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2007 er markmiðum skipt í fjóra flokka; 
talað mál og hlustun, lestur og bókmenntir, ritun og málfræði. Leitast er við að 
hafa kennsluna heildstæða þar sem hver þáttur styður hvern annan.  
 
Talað mál og hlustun 
Áhersla er lögð á að nemandinn geti tjáð sig skýrt og endursagt það sem hann 
hefur lesið og heyrt, læri að hlusta og taka eftir og njóta mismunandi 
bókmennta- og afþreyingarefnis. Nemandinn fái þjálfun í munnlegri og leikrænni tjáningu. 
 
Lestur og bókmenntir 
Lögð er áhersla á lestur, lesskilning og að nemandi öðlist fjölbreyttan orðaforða. Nemandi les sér til 
ánægju fjölbreytta texta heima og í skólanum, t.d. þjóðsögur, ævintýri, skáldsögur og ljóð. Unnið er 
með frásagnarform bókmennta og einkenni ljóða. 
 
Ritun 
Nemandi hafi tileinkað sér hugtökin upphaf, miðja og endir og geti nýtt sér í eigin skrifum. Nemandinn 
skrifi mismunandi texta, s.s. hefðbunda sögu, ljóð, fræðslutexta og myndasögu. Í tengslum við ritum 
þjálfi nemandinn rithönd sína og fingrasetningu og uppsetningu texta í tölvum. Nemandinn þarf að ná 
valdi á helstu atriðum stafsetningar og læri að nýta sér stafsetningarorðabækur, leiðréttingarforrit og 
önnur hjálpargögn við ritun. 
 
Málfræði 
Nemandi þekki orðflokkana og einkenni þeirra; nafnorð (sérnöfn/samnöfn, kyn, greinir, eintala/fleirtala, 
fallbeyging), sagnorð (nafnháttur, nútíð/þátíð) og lýsingarorð (stigbreyting og fallbeyging). Nemandi 
þekki orðtök og málshætti og læri að nýta sér orðabækur. 
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Stærðfræði 
Leitast skal við að efla áhuga og viðhorf til stærðfræðinnar, nemandi öðlist leikni í 
mismunandi aðferðum stærðfræðinnar og geti yfirfært yfir á daglegt líf. Nemandinn 
geti skráð og lesið stærðfræðilegar upplýsingar og útskýrt þær með 
stærðfræðilegum hugtökum, t.d. myndritum, töflum og dæmum. Mikilvægt er að 
nemandinn fái tækifæri og næði til að vinna einstaklingslega eða í hópvinnu við að 
byggja ofan á fyrri þekkingu. Í Aðalnámskrá grunnskóla er stærðfræðinni skipti í tvo 
hluta, aðferðir og inntak. 
 

 
Aðferðir: 

 Stærðfræði og tungumál 

 Lausnir og þrautir 

 Röksamhengi og röksemdafærslur 

 Tengsl við daglegt líf og önnur svið 
 
Inntak 

 Tölur 

 Reikniaðgerðir, reiknikunnátta og mat 

 Hlutföll og prósentur 

 Mynstur og algebra 

 Rúmfræði 

 Tölfræði og líkindafræði 
 
 

Erlend tungumál 
Vallaskóli hefur valið að hefja kennslu í dönsku í 5. bekk, ein kennslustund á viku og í 
ensku í 5. bekk eru 2 kennslustundir. Nemandi kynnist tungumálunum frá byrjun á 
jákvæðan hátt og öðlist innsýn í menningu lands og þjóðar. Í Aðalnámskrá grunnskóla 
fyrir 5. bekk er megináhersla á hlustun og talað mál. Nemandi taki þátt í leikjum, æfist í 
að segja frá á einfaldan hátt, nýti mismunandi miðla til að auka orðaforða sinn og skilning. 
Nemandi safni verkefnum, glósum, prófum og sjálfsmati í möppu sem fylgir honum áfram í 
tungumálanámi. 
 
 

Náttúrufræði 
Leggja skal áherslu á að vekja áhuga nemandans á umhverfi sínu, gefa honum 
tækifæri til að skoða hluti og fyrirbæri og tala um reynslu sína. Vinna þarf að auknu 
sjálfsöryggi og færni nemandans til að leysa verkefni á fjölbreytilegan hátt.  
Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2007 skiptist náttúrufræði í þrjá flokka: Eðlis-, 
jarð- og lífvísindi. Umhverfismennt fléttast inn í alla flokkana undir nafninu ,,að búa á 
jörðinni.” 
 
 

Í 5. bekk vinnur nemandinn með: 
Eðlisvísindi – ljósspeglun, ljósbrot og ýmsa eiginleika ljóss, segulmögnun og notagildi hennar og 
fræðist um raforku. 
Lífvísindi – geti borið saman mism. búsvæði á Íslandi og hvaða plöntur og lífverur einkenna þau, átti 
sig á hugtökunum ljóstillífun og fæðukeðja og gildi þeirra fyrir lífheiminn. 
Jarðvísindi – uppbyggingu jarðarinnar og þá orku sem í henni býr, kynnist því hvernig eldvirkni, 
jarðhræringar og önnur náttúruöfl hafa áhrif á myndun og mótun lands, áhrif náttúruafla í heimabyggð, 
þekki stöðu jarðarinnar, tunglsins og þær reikistjörnur sem mynda sólkerfið. 
 

Samfélagsgreinar  
Tilgangur samfélagsgreina er að gera nemandann læsan á umhverfi, samfélag og 
menningu. Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2007 skiptast markmiðin í 
samfélagsfræðigreinum í 5. bekk í sögu og landafræði. 
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Saga-kynnist aðdraganda landnáms á Íslandi, landnáminu og daglegu lífi fólks á landnámsöld og geri 
sér grein fyrir þeim menningararfi sem Íslendingar eiga sameiginlegan, kynnist sögu þekktra 
landnámsmanna og upphafi kristni á Íslandi. 
Landafræði-kynnist landafræði Íslands og þjálfist í notkun korta og landabréfabóka, þekki 
landsfjórðunguna og stærstu þéttbýlisstaði, helstu ár, jökla, firði, flóa og fjöll og  kunni skil á helstu 
atvinnuvegum og auðlindum landsins. 

 
Trúarbragðafræði 

Í trúarbragðafræði er lögð áhersla á að efla skilning á íslensku samfélagi í fortíð 
og nútíð og efla trúar-, siðgæðis- og félagsþroska nemandans. Unnið verður 
með valda þætti úr sögu Ísraelsþjóðar, mikilvæg atriði um sáttmálann 
(boðorðin) og sögum úr lífi og starfi Jesú, kunni skil á aðdragandanum að 
kristnitöku Íslendinga og fræðist um sögu Islam og Múhameðs.  
 

Lífsleikni og heilsufræði 
Samkvæmt Aðalnámsskrá grunnskóla á námsgreinin lífsleikni ,,að stuðla að því að byggja upp 
alhliða þroska nemandans til þess að hann geti betur tekist á við kröfur og áskoranir daglegs 
lífs.”  
 
Vallaskóli er Olweusarskóli. Þar eru sérstakar áherslur á að nemandi þekki eineltishringinn, skilji 
mikilvægi bekkjafunda, taki virkan þátt á bekkjafundum og taki afstöðu á móti einelti. Í 5. bekk 
vinni nemandi eftir eftirtöldum þáttum: 
Námstækni- átti sig á tengslum námshæfni og góðum árangri og geti fundið hentugar 
sjálfsmiðaðar lausnir. 
Starfsfræðsla- hvað vil ég verða í framtíðinni? 
Sjálfsvitund – læri að takast á við tilfinningar eins og reiði, leiða o.fl., geri sér grein fyrir mikilvægi 
jákvæðrar hegðunar og samskipta. 
Forvarnir-gildi þess að búa yfir jákvæðu hugarfari, gildi mannréttinda, geta tileinkað sér holla 
neysluhætti og svefnvenjur. 
 
 

Námsefni 5. bekkjar 
Listi yfir þær kennslubækur sem notaðar eru í 5. bekk, auk þess er notað annað efni s.s. verkefni af 
vef, vinnuhefti frá kennara, margmiðlunarefni, kennslumyndbönd og ítarefni. 
 
Málrækt 1 
Mál til komið – grunnbók og vinnubók 
Blákápa 
Skræða – vinnubók 1 og 2 
Ljóðspor 
Skólaljóð 
Réttritunarorðabók og vinnubækur 
Skrift 5 
Frá morgni til kvölds 
Stika, nemendabók og æfingahefti 1 A og 1 B 
Stjörnubækur 
Verkefni fyrir vasareikni 
Speak out  
Work out 
Hickory 
Lífríki á landi 
Auðvitað 1 
Leifur Eiríksson-á ferð með Leifi heppna 
Sögueyjan 1 
Ísland-veröld til að njóta, lesbók og vinnubók 
Kortabók 
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Brauð lífsins 
Islam-að lúta vilja Guðs 
Samverubækur 
 
 

Heimilisfræði 
Heimilisfræði fjallar um manninn, líf hans og lífsskilyrði, líkamlegar og andlegar þarfir. Greininni er 
ætlað að stuðla að góðu heilsufari, hagsýni og verndun umhverfis. Stefnt er að því að auðvelda 
nemendum að takast á við daglegt líf og gera þá að ábyrgum neytendum. Nemendur fá þjálfun í 
undirstöðuþáttum heimilisstarfa svo að drengir og stúlkur geti tekið þátt í störfum heima fyrir  og orðið 
sjálfbjarga um heimilisrekstur þegar þau yfirgefa foreldrahús.  
  
Markmið:  
Helstu markmið eru að nemendur:  

 öðlist skilning á tengslum hollustu og heilbrigði  

 þekki heiti næringarefnanna og kynnist hlutverkum þeirra  

 geri sér grein fyrir mikilvægi ávaxta og grænmetis við fæðuval  

 greini á milli góðs og lélegs fæðuvals 

 viti um mikilvægi vatns fyrir líkamann  

 geri sér grein fyrir því að góðar neysluvenjur eru mikilvægar heilsunnar vegna 

 þjálfist í að vinna eftir skriflegum uppskriftum  

 kunni skil á þeim áhöldum sem nota þarf við matreiðslustörf 

 temji sér að halda hreinu vinnusvæði sínu og þeim áhöldum sem notuð eru 

 þekki helstu umhverfismerki 

 temji sér sparnað og ábyrgð gagnvart verðmætum  

 geri sér grein fyrir helstu slysahættum í eldhúsi  

 temji sér að bragða með jákvæðu hugarfari á öllum matvælum sem unnið er með  

 geti unnið með öðrum og sýnt tillitsemi  

 geti unnið með jákvæðu hugarfari 
 
Leiðir:  
Innlögn kennara þar sem farið er yfir viðfangsefni kennslustundarinnar og aðferðir og uppskriftir 
útskýrðar. Nemendur búa til fjölbreytilega  rétti og vinna skrifleg verkefni einstaklingslega eða í litlum 
hópum. Nemendur fá 2 kennslustundir á viku allan veturinn.  
 
Námsefni:  
Gott og gagnlegt, verkefnablöð frá Námsgagnastofnun og ýmsar uppskriftir. Myndbönd og glærur 
 
Námsmat:  
Símat þar sem frammistaða nemenda er metin út frá frumkvæði, samvinnu, vinnusemi og hegðun.  
 

 
Myndmennt 
Námsmarkmið  
Að nemendur:  

 geri sér grein fyrir verðmæti efna sem unnið er með. 

 þekki möguleika línunnar og vinni með hana á markvissan hátt.  

 geti gengið frá verkefnum, efnum og áhöldum.       

 geti lýst munnlega/skriflega skoðun sinni á myndverki.  
 
Leiðir:  
Kennari kynnir hvert verkefni á viðeigandi hátt áður en nemendur takast á við þau og leiðbeinir 
nemendum eftir þörfum. Einnig er farið í vettvangsferðir og unnið út frá þeim. Nemendur vinna ýmis 
verkefni þar sem áhersla er lögð á formfræði, þrívídd, litafræði, línuna og hugtakið sjónarhorn. Lögð er 
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áhersla á góða umgengni og rétt verklag við alla vinnu og meðferð áhalda. Einnig munu nemendur 
kynnast list víkingatímabilsins og fjalla um hugtökin handverk og fjöldaframleiðsla í framhaldi af því. 
 
Námsgögn og efni:  
Efni frá kennara. Unnið með ákveðnar listastefnur, t.d. impressionisma, auk frjálsrar listrænnar 
tjáningar nemenda.  
 
Námsmat 
Símat kennara sem felur í sér einkum fjóra þætti: Virkni, frumkvæði, vinnubrögð og hegðun. Einkunn 
er gefin í lok annar.  
 
 

Hönnun og smíði 
Námsmarkmið  
Helstu markmið eru að nemendur:  

 hanni þá hluti sem þeir smíða, eftir því sem þroski þeirra leyfir.  

 rifji upp þau vinnubrögð sem þeir hafa áður lært.  

 kynnist nýjum verkfærum og vinnubrögðum.  

 kynnist vinnu með rafrásir. 

 rifji upp og auki kunnáttu sína í umgengni við vélar og verkfæri.  

 tileinki sér rétt og vönduð vinnubrögð.  

 öðlist sjálfstraust og eflist í sjálfstæðum vinnubrögðum.  

 tileinki sér góða umgengni í smíðastofunni og fari eftir öryggis og  

 umgengnisreglum.  

 þroski með sér rétt vinnubrögð og mat á góðu handverki.          
 
Leiðir:  
Kennari leggur fyrir nemendur ákveðin verkefni í byrjun þar sem farið verður í ákveðna verkþætti.  
Sérstök áhersla er lögð á hönnun.  Einnig er fjöldaframleiðslu gefinn gaumur, t.d. með því að vinna 
mörg stykki í einu í vél. Nemendur vinna að mestu leyti einir að verkefnum sínum, en einnig vinna þeir 
í litlum eða stórum hópum.  
 
Námsefni:  
Helstu námsgögn eru ljósmyndir og  bækur um smíði, þar á meðal bókin Smíði eftir Árna Árnason, 
Búa Kristjánsson og Ólaf Ólafsson. Efni er aðallega fura og krossviður.  
 
Námsmat:  
Nemendur fá annareinkunn í lok annar sem byggð er á símati. Matið er tvíþætt: 1. Vinnusemi í tímum 
50%.  2. Verkefni nemenda 50%. Vinnusemi í tímum  felur í sér fjóra þætti í verklagi nemenda: 
hugmyndaauðgi og hönnun, umgengni, verkfærni og vandvirkni, iðni og afköst.  

 

 

Textílmennt 
Námsmarkmið 
Að nemendur:  

 þjálfist í að sauma á saumavél.  

 læri að þræða saumavél. 

 þekki undirtvinna, yfirtvinna, beint spor og sikk-sakk á saumavél.  

 noti einfaldar sporgerðir á saumavél til skreytinga og frágangs. 

 læri að nota málband og setja merkingar á vefjarefni. 

 vinni eftir einföldum, skriflegum leiðbeiningum. 

 geri einfaldar skyssur og nýti sér þær við eigin hugmyndavinnu. 

 Noti þekkingu úr öðrum greinum, t.d. stærðfræði, í mynsturgerð. 

 þjálfist í að raða saman efnum og /eða garni í mismunandi litum og tónum í eigin sköpun. 

 saumi ýmis útsaumsspor. 
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 upplifi sköpunargleði við útfærslu eigin hugmynda. 

 þekki helstu hugtök og heiti sem unnið er með í greininni.  

 geri sér grein fyrir mikilvægi vandaðra vinnubragða og góðrar umgengni.  
 
Leiðir: 
Hópinnlögn með sýnikennslu. Nemendur vinna nær eingöngu einstaklingsverkefni sem samræmast 
þroska þeirra og getu. Reynt er að láta verkefnin höfða til áhugasviðs nemendanna á fjölbreyttan hátt, 
s.s. með spennandi efnivið eða öðru. Sköpunarþörf og sjálfstæði nemendanna fái að njóta sín. 
 
Námsefni:  
Ýmsar handbækur. 
Hannyrðir í 3.-6. bekk. 
 
Námsmat: 
Við námsmat eru metnir þættir eins og virkni, vinnubrögð og hegðun. 
Verkefni metið að verki loknu. 
 

 
Tölvu- og upplýsingatækni 
 

Tölvunotkun 
Námsmarkmið: 
Að nemendur 

 þjálfist í réttum vinnubrögðum og líkamsbeitingu við tölvu. 

 fái þjálfun í fingrasetningu á lyklaborði og tileinki sér blindskrift. 

 læri helstu grunnatriði á tölvuna og öðlist skilning á því hvernig tölvan vinnur. 

 kunni að skanna myndir á myndlesara og taka myndir á stafræna myndavél. 

 geti notað tölvu til að skrifa og prenta út eigin texta. 

 hafi unnið með kennsluforrit til nánari útfærslu á námsefni í flestum greinum.  

 geti nýtt sér ritvinnslu-, teikni- og myndvinnsluforrit. 

 læri grunnatriði í notkun töflureiknis og umbrotsforrits. 

 öðlist færni í öguðum vinnubrögðum á Internetinu. 

 læri að nota tölvupóst. 
 
Margmiðlunarefni er ríkur þáttur í lífi nemenda, nauðsynlegt er að þeir öðlist grunnfærni í nýtingu þess. 
Krafan um að nemendur skili ritgerðum og verkefnum á tölvutæku formi eykst stöðugt og því er lögð 
áhersla á þjálfun í notkun ritvinnsluforrits við uppsetningu ritaðs máls. Áhersla er lögð á að nemendur 
læri frá upphafi að nota tölvur og þjálfa íslenskan orðaforða sem tengist tölvunotkun. 
 
Kennsluskipan:  
Kennslan fer fram í tölvuveri. Kennt er 1 tíma á viku allan veturinn. 
 
Leiðir:  
Fyrirlestrar, bein kennsla, sjálfstæð vinnubrögð, verkefni. 
Lagt er upp úr að nýta margvíslega möguleika upplýsingatækninnar sem mest í kennslunni, t.d. 
möguleika internetsins og námsefnis sem er í boði þar. 
 
Námsefni: 
25 lexíur í upplýsingatækni; miðstig. Ljósrit og verkefni frá kennara.  
 
Forrit: 
Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet Explorer, Ritfinnur, Microsoft Publisher, kennsluforrit og ýmis 
önnur tölvuforrit. 
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Námsmat:  
Námsmat byggist á þremur lokaprófum (50%) og kennaraeinkunn (50%).  
Kennaraeinkunn samanstendur af hraðaprófi og beitingu fingrasetningar. Virkni nemenda og ástundun 
er metin í hverjum tíma. 

 

 
Upplýsingamennt 
Markmið: 
Stuðlað verði að upplýsingalæsi nemenda: 

 þannig að þeir viti að allt fræðsluefni er flokkað eftir ákveðnu  
kerfi (Dewey) og hvernig það er uppbyggt 

 þannig að þeir geti notað efnisyfirlit og skrár í fræðibókum 

 þannig að þeir geti unnið að verkefnum úr fræðibókum og lesið einföld kort, gröf og töflur 

 þannig að þeir geti leitað heimilda í bókum, af margmiðlunardiskum, gagnagrunnum og Netinu 
og unnið úr þeim á skipulegan hátt 

 þannig að þeir þjálfist í heimildavinnu: söfnun-úrvinnslu-framsetningu-kynningu 
 

Stuðlað verði að menningarlæsi nemenda: 

 með reglulegum komum á skólasafnið 

 þannig að þeir þekki ýmsar greinar bókmennta 

 þannig að þeir þekki til nokkurra íslenskra og erlendra barnabókahöfunda og verka þeirra 

 þannig að þeir hafi kynnst nokkrum greinum vísinda, lista, tækni og verkmennta á skólasafninu 

 þannig að þeir þekki merkingu hugtaksins höfundaréttur 

 þannig að þeir þekki helstu söfn í sinni heimabyggð 
 
Kennsluskipan: 
Umsjónarkennari sér um kennsluna í samráði við safnakennara. 
 
Leiðir: 
Beitt verður bæði beinni kennslu í hóp og að nemendur vinni sjálfstætt hver fyrir sig eða í smærri 
hópum.  
Bókakynningar. 
Safnaheimsóknir í Árborg. 
 
Námsgögn: 
Leitum og finnum á skólasafni) 
Bækur og gögn safnsins 
Námsvefir og vefleiðangrar 
 
Námsmat: 
Umsögn um virkni nemenda, framkomu og frágangi á verkefnum. 

 
 
Hreyfing og dans 
Námsmarkmið:  
Að nemendur 

 örvi líkams- og hreyfiþroska í takt við tónlist. 

 kunni mun á hægri og vinstri, fram, aftur, hæl og tá. 

 hlusti og geri greinarmun á tónlist með mismunandi hraða og áherslum. 

 efli liðleika, samhæfingu, kjark, færni, samvinnu, kurteisi og tillitssemi.  

 tileinki sér skilning á hreyfigetu líkamans í takt við tónlist. 

 efli aga, áræðni og líkamsreisn sem hæfa aldri og þroska. 

 kynnist ýmsum danstegundum og danstengdum leikjum.  
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 hlusti á tónlist með mismunandi tónfalli, finni 1. slátt og hvað eru margir slættir í takti.   

 viti hvenær og á hvaða slætti í tónlistinni á að hefja dansinn.  Skilgreini mismunandi 
dansstöðu/hald, og hvaða dansstaða á við hvern dans.   

 bjóði upp í dans.   

 kunni skil á góðum samskiptum við gagnstætt kyn. 
 
Leiðir: 
Kennari leggur fyrir nemendur ákveðin verkefni og æfingar í samræmi við aldur og þroska 
nemendanna.   
 
Námsefni:  
Ýmsir dansar, sígildir sem nýir. Tónlist við hæfi. 
 
Námsmat: 
Starfseinkunn sem tekur mið af hegðun og virkni. 
 

 
Íþróttir    
Markmið: 
Helstu markmið eru að nemendur:    

 efli á markvissan hátt líkamshreysti og þrek. 

 finni farveg fyrir hreyfiþörf sína í fjölbreyttum æfingum og leikjum. 

 þjálfist í undirstöðuatriðum helstu íþróttagreina. 

 öðlist áhuga og jákvætt viðhorf til íþróttaiðkunar, líkams- og heilsuræktar.   

 auki sjálfstraust, viljastyrk og áræði með þátttöku í leikjum, íþróttum og útiveru. 

 sýni öðrum virðingu og umburðarlyndi í leik og starfi. 

 auki sjálfstraust, viljastyrk og áræði og læri að taka sigri jafnt sem ósigri 

 ljúki 5. sundstigi.   
 
Leiðir: 
Æfingar og leikir í formi stöðva-, áfanga- og hringþjálfunar. Kennsluaðferðir eru með ýmsu móti, s.s 
einstaklings-, tvímennings- eða hópaæfingar. 
 
Námsefni: 
Þau íþróttaáhöld sem henta í hvert skipti. 
 
Leikfimi: 
Þrepamarkmið 

 Handstaða við vegg.  

 Klifra í köðlum ¼ kaðals. 

 Utanvert stökk yfir kubb, stökkva rétt á bretti (jafnfætis). 

 Innanfótarspyrna í vegg, m/stöðvun. 

 Standa á kistu, hoppa á tramp, kollhnís á mjúka kistu. 

 Rekja körfubolta, bæði með hægri og vinstri hendi og skot á körfu. 
 
Námsmat: 
Símat sem tekur mið af ástundun, hegðun og virkni. Könnun sem tekur mið af líkamlegri færni 
nemenda. 
 
Sund:  
  
Þrepamarkmið 

 75 metra bringusund. 

 25 metra skólabaksund. 

 25 metra skriðsund með sundfit. 
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 12 metra baksund. 

 10 metra flugsundsfótatök með/án hjálpartækja.  

 Stunga af bakka. 

 Hlutur sóttur á 1-2 metra dýpi eftir fimm metra kafsund. 

 Troða marvaða í 20–30 sek.  

 Sund í fötum-björgun (leikrænt). 
   
Námsmat 
Símat sem tekur mið af ástundun, virkni og hegðun og próf sem miðast við sundkunnáttu 5. sundstigs. 
 
 

6. bekkur 
 
Íslenska 
Markmiðið er að nemendur öðlist gott vald á íslensku máli og kunni að 
njóta þess og átti sig á mikilvægi íslenskunnar fyrir hugsun þeirra, 
sjálfsmynd og framtíð. 
 
Talað mál og hlustun 
Nemendur geti tjáð skoðanir sínar og tilfinningar í töluðu máli. Æfi skýran 
og eðlilegan framburð málsins, þjálfist í rökræðum og taki framförum í leikrænni tjáningu. 
Nemendur læri að hlusta með athygli og skilja inntak efnis. Nemendur læri að hlusta á aðra með 
tillitsemi. 
 
Lestur og bókmenntir 
Nemendur læri að njóta og skilja efni góðra bókmennta og kynnist menningararfi ólíkra 
menningarheima. Nemendur kynnist töfrum og hrynjanda bundins máls og læri um ýmsar gerðir 
bragfræði.  
 
Ritun 
Nemendur þjálfist áfram í skrift og læri rétta fingrasetningu á tölvur. Nemendur læri að setja eigið efni 
skýrt og skipulega fram á mismunandi vegu. Nemandinn nái valdi á helstu atriðum stafsetningar og 
læri að nýta sér stafsetningarorðabækur, leiðréttingarforrit og önnur hjálpargögn við ritun. 
 
Málfræði 
Nemendur fái aukna þjálfun í að greina í orðflokka (no.so.lo). Þeir þjálfast í að greina kyn, tölu og fall 
nafnorða (bæði með og án greinis), þekkja þátíð og nútíð sagna og að beygja saman lýsingarorð og 
nafnorð.  
Í stafsetningu læri nemendur um hljóðvarp og stofn orða auk þess sem þeir þjálfist áfram í 
stafsetningarreglum sem lagður hefur verið grunnur að áður 
(n og nn – stór/lítill stafur o.s. frv.). 
 

 
Stærðfræði 

Markmiðið er að nemendur öðlist jákvætt viðhorf til stærðfræðinnar og læri að tjá sig 
um aðferðir og lausnir. Nemendur verði læsir á texta sem felur í sér stærðfræðileg 
hugtök og geti tengt stærðfræðina við daglegt líf. 
Nemendur öðlist leikni í að leysa verkefni og þrautir á fjölbreyttan hátt.  

 
 
Inntak stærðfræðináms: 

 
Tölur 
Reikniaðgerðir, reiknikunnátta og mat 
Hlutföll og prósentur 
Mynstur og algebra 
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Rúmfræði 
Tölfræði og líkindafræði 
 
Erlend tungumál 
Erlend tungumál eru mikilvæg í nútímasamfélagi til að veita nemendum innsýn í 
fjölbreytta menningarheima og auka möguleika þeirra á að nema á erlendum vettvangi. 
Í aðalnámskrá grunnskóla í 6. bekk fyrir erlend tungumál er lögð áhersla á æfingu í hlustun, 
lestur, ritun og talað mál.  
 

Náttúrufræði 
Náttúrufræði er skipt í þrennt lífvísindi, eðlisvísindi og jarðvísindi. Nemendur öðlist 
aukin skilning á þessum þáttum og átti sig á með hvaða hætti framfarir í vísindum og 
tækni hafa breytt daglegu lífi s.s í samgöngum, samskiptum, lífsskilyrðum fólks o.s. frv. 
og læri um vísindi, tækni og samfélagsþróun.  
Í 6. bekk vinnur nemandinn með: 
Eðlisvísindi – krafta, vélar, hljóð og tóna. 
Lífvísindi – vistkerfi vatns og sjávar. 
Jarðvísindi – jörðina, sól og stjörnur, landmótun, lofthjúp og veðurfar. 

 
Samfélagsfræði 

Markmið samfélagsgreina er að gera nemendur læsa á umhverfi, samfélag og menningu. Samkvæmt 
Aðalnámskrá grunnskóla 2007 skiptast markmiðin í samfélagsfræðigreinum í 6. bekk 
í sögu og landafræði.  
 
Saga- fræðist um miðaldamannlíf á Íslandi. Kynnast fjölbreytilegum þáttum mannlífs 
og menningar á tímabilinu 1000-1550 og nokkrum atriðum úr lífshlaupi Snorra 
Sturlusonar.  
 
Landafræði- geri sér grein fyrir landfræðilegri legu Norðurlanda, tengslum milli þeirra, 
atvinnulífi, menningu, stjórnarfari, landslagi, gróður- og veðurfari. 
 
Trúarbragðafræði 

Í trúarbragðafræði er lögð áhersla á að efla skilning á íslenskum og erlendum 
samfélögum í fortíð og nútíð og efla trúar-, siðgæðis- og félagsþroska 
nemenda. Lögð er áhersla á umburðarlyndi og skilning gagnvart trúarbrögðum 
annarra. Nemendur kynnist hindúatrú og ásatrú. 
 
Lífsleikni 
Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla á námsgreinin lífsleikni á ,,að stuðla 
að því að byggja upp alhliða þroska nemandans til þess að hann geti 

betur tekist á við kröfur og áskoranir daglegs lífs.”  
 
Vallaskóli er Olweusarskóli. Nemendur þekki eineltishringinn, séu virkir í umræðu á 
bekkjafundum og geti tjáð sig um tilfinningar sínar og skoðanir. Nemendur verði meðvitaðir um 
mikilvægi daglegrar hegðunar og áhrif hennar á aðra og geri sér grein fyrir gildi jákvæðrar 
framkomu á umhverfið.  
Nemendur æfi sig í að setja sér markmið og fylgja þeim eftir og átti sig á tengslum námshæfni og góðs 
árangurs. 
 

Námsefni 6. bekkjar 
Listi yfir þær kennslubækur sem notaðar eru í 6. bekk, auk þess er notað annað efni s.s. verkefni af 
vef, vinnuhefti frá kennara, margmiðlunarefni, kennslumyndbönd og ítarefni. 
 
Rauðkápa 
Óðinn og bræður hans (Lífið í Ásgarði) 
Réttritunarorðabók 
Málrækt 2 
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Mál í mótun- grunnbók+ verkefnabók 
Skrudda, vinnubók 1 og 2 
Ritum rétt valin verkefni 
Ljóðspor 
Skólaljóð 
Skrift 6 
Stika 1 B og 2 A, nemendabók og æfingahefti 
Verkefni fyrir vasareikni 
Plánetubækurnar  
Klar parat A og B bók + D bók  
Build up 1 
Enskar málfræðiæfingar A 
Dickory- Dock 
Lífríkið í fersku vatni 
Lífríkið í sjó 
Blikur á lofti 
Auðvitað 2 
Norðurlönd 
Sögueyjan 1 – seinni hluti  
Ljós heimsins 
Hindúatrú 
Ég er bara ég. 
 
 

Hreyfing og dans 
Námsmarkmið:  
Að nemendur 

 örvi líkams- og hreyfiþroska í takt við tónlist. 

 kunni mun á hægri og vinstri, fram, aftur, hæl og tá. 

 hlusti og geri greinarmun á tónlist með mismunandi hraða og áherslum. 

 efli liðleika, samhæfingu, kjark, færni, samvinnu, kurteisi og tillitssemi.  

 tileinki sér skilning á hreyfigetu líkamans í takt við tónlist. 

 efli aga, áræðni og líkamsreisn sem hæfa aldri og þroska. 

 kynnist ýmsum danstegundum og danstengdum leikjum.  

 hlusti á tónlist með mismunandi tónfalli, finni 1. slátt og hvað eru margir slættir í takti.   

 viti hvenær og á hvaða slætti í tónlistinni á að hefja dansinn.  Skilgreini mismunandi 
dansstöðu/hald, og hvaða dansstaða á við hvern dans.   

 bjóði upp í dans.   

 kunni skil á góðum samskiptum við gagnstætt kyn. 
 
Leiðir: 
Kennari leggur fyrir nemendur ákveðin verkefni og æfingar í samræmi við aldur og þroska 
nemendanna.   
 
Námsefni:  
Ýmsir dansar, sígildir sem nýir. Tónlist við hæfi. 
 
Námsmat: 
Starfseinkunn sem tekur mið af hegðun og virkni. 
 
 

Textílmennt: 
Námsmarkmið: 
Að nemendur:  

 læri að prjóna í hring og læri úrtöku. 
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 læri að prjóna brugðna lykkju. 

 noti skriflegar leiðbeiningar og handbækur. 

 öðlist færni í að sníða úr textilefni. 

 þjálfist í að þræða tvinna á saumavél. 

 kynnist ólíkum aðferðum við notkun mynstra til skreytinga 

 noti hugtök og heiti textílgreinarinnar. 

 sýni fram á sjálfstæði í lita- og efnisvali við eigin sköpunarverk. 
 
Leiðir: 
Hópinnlögn með sýnikennslu. Nemendur vinna nær eingöngu einstaklingsverkefni sem samræmast 
þroska þeirra og getu. Reynt er að láta verkefnin höfða til áhugasviðs nemendanna á fjölbreyttan hátt, 
s.s. með spennandi efnivið eða öðru. Sköpunarþörf og sjálfstæði nemendanna fái að njóta sín. 
Nemendur vinna eftir skriflegum vinnulýsingum þegar við á. 
 
Námsefni:  
Á prjónunum. 
Hannyrðir í 3.-6. bekk. 
 
Námsmat: 
Við námsmat eru metnir þættir eins og virkni, vinnubrögð og hegðun. 
Verkefni metið að verki loknu. 
 
 

Íþróttir                                        
Markmið: 
Helstu markmið eru að nemendur:    

 efli á markvissan hátt líkamshreysti og þrek. 

 finni farveg fyrir hreyfiþörf sína í fjölbreyttum æfingum og leikjum. 

 þjálfist í undirstöðuatriðum helstu íþróttagreina. 

 öðlist áhuga og jákvætt viðhorf til íþróttaiðkunar, líkams- og heilsuræktar.   

 auki sjálfstraust, viljastyrk og áræði með þátttöku í leikjum, íþróttum og útiveru. 

 sýni öðrum virðingu og umburðarlyndi í leik og starfi og læri að taka sigri jafnt sem ósigri. 

 geri sér grein fyrir gildi samvinnu  í leik og keppni. 

 fræðist um líkamsrækt og heilbrigði. 

 ljúki 6. sundstigi.   
 
Leiðir: 
Æfingar og leikir í formi stöðva-, áfanga- og hringþjálfunar. Kennsluaðferðir eru með ýmsu móti, s.s 
einstaklings-, tvímennings- eða hópaæfingar. 
 
Námsefni: 
Þau íþróttaáhöld sem henta í hvert skipti. 
 
 

Leikfimi   
Þrepamarkmið 

 Handstaðavelta og handahlaup. 

 Sippa afturábak 10x. 

 Kattarstökk á kistu. 

 Uppstökk í handbolta og skot á mark. 

 Halda badmintonflugu á lofti 5x. 

 Armbeygjur og armréttur 5x. 
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Námsmat: 
Símat sem tekur mið af ástundun, hegðun og virkni.  Könnun sem tekur mið af líkamlegri færni 
nemenda. 
 

 
7. bekkur 
 
Íslenska 
Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2007 er markmiðum skipt í fjóra 
flokka; talað mál og hlustun, lestur og bókmenntir, ritun og málfræði. 
Leitast er við að hafa kennsluna heildstæða þar sem hver þáttur styður 
annan. 
 
Talað mál og hlustun 
Áhersla er lögð á að nemendur geti tjáð sig skýrt og endursagt það sem 
þeir hafa lesið og heyrt, læri að hlusta og taka eftir og njóta mismunandi 
bókmennta- og afþreyingarefnis. Nemendur fái þjálfun í að lesa upp og 
flytja texta og tjá sig fyrir stærri og minni hópa. Sérstök áhersla er á þessa þætti í tengslum við Stóru-
upplestrarkeppnina. Nemendur fái þjálfun í leikrænni tjáningu og framsögn.  Nemendur læri að 
rökstyðja mál sitt og virða skoðanir annarra. 
 
Lestur og bókmenntir 
Í bókmenntum lesi nemendur fjölbreytt efni og tileinki sér mismunandi lestraraðferðir s.s. leitarlestur, 
nákvæmnislestur og yfirlitslestur. Stefnt er að því að nemendur öðlist innsýn í fjölbreytileika íslenskra 
og erlendra bókmennta fornra og nýrra.  Unnið er með orðtök, málshætti og föst orðasambönd bæði í 
gegnum lestur og myndræna tjáningu. Nemendur vinni með mismunandi texta og geti greint aðalatriði 
frá aukaatriðum. Nemendur þekki nokkur frásagnarform bókmennta s.s. smásögu, ævintýri, hetjusögu 
og goðsögu. Nemendur læri nokkur valin ljóð utanbókar. 
 
Ritun 
Nemendur byggi upp ritunarverk sín með upphafi, meginmáli og lokaorðum.  Nemendur hafi tileinkað 
sér helstu atriði stafsetningar og nokkra færni í greinamerkjasetningu. Lögð er áhersla á skapandi 
skrif, að nemandi geti sett saman ljóð og skrifað skáldlegan texta frá eigin brjósti. Nemendur fái þjálfun 
í að afla sér heimilda til ritsmíða. Nemendur velji sér íslenskt bókmenntaverk og skrifi um það ritgerð.   
 
 
Málfræði og stafsetning 
Nemendur þekki og geti greint helstu orðflokka og beygingar þeirra. Nemendur kunni helstu reglur í 
stafsetningu og geti beitt þeim.  Nemendur skilji að málfræðiþekking nýtist í tungumálanámi.  
Nemendur kunni að fletta orðum upp eftir stafrófsröð og nýti sér orðabækur.   
 
 

Stærðfræði 
Leitast skal við að efla áhuga og viðhorf til stærðfræðinnar. Nemendur öðlist leikni í 
mismunandi aðferðum og geti yfirfært þær yfir á daglegt líf. Nemendur geti skráð og 
lesið stærðfræðilegar upplýsingar og útskýrt þær með stærðfræðilegum hugtökum, 
t.d. myndritum, töflum og dæmum. Mikilvægt er að nemendur fái tækifæri og næði 
til að vinna einstaklingslega eða með öðrum við að byggja ofan á fyrri þekkingu. Í 
Aðalnámskrá grunnskóla er stærðfræðinni skipti í tvo hluta, aðferðir og inntak. 
 

Aðferðir: 

 Stærðfræði og tungumál 

 Lausnir verkefna og þrauta 

 Röksamhengi og röksemdafærslur 

 Tengsl við daglegt líf og önnur svið 
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Inntak: 

 Tölur 

 Reikniaðgerðir, reiknikunnátta og mat 

 Hlutföll og prósentur 

 Mynstur og algebra 

 Rúmfræði 

 Tölfræði og líkindafræði 
 
 
Erlend tungumál 
 
Enska: Megináhersla er á hlustun, orðaforða, málskilning, málfræði, stafsetningu og ritun.  Æskilegt er 
að nemendur geti lesið bækur sem hæfa getustigi þeirra.  Nemendur eru þjálfaðir í að 
tjá sig munnlega. 
 
Danska:  Með námi í dönsku er stuðlað að því að efla og viðhalda tengslum við aðrar 
norrænar þjóðir.  Í Aðalnámskrá grunnskóla er dönskunni skipti í þrjá hluta; hlustun, lestur og 
talað mál/samskipti.  
 
 
Náttúrufræði  
Leggja skal áherslu á að vekja áhuga nemenda á umhverfi sínu, gefa þeim tækifæri til 
að skoða hluti og fyrirbæri og tala um reynslu sína. Vinna þarf að auknu sjálfsöryggi og 
færni nemenda til að leysa verkefni á fjölbreytilegan hátt. Samkvæmt Aðalnámskrá 
grunnskóla 2007 skiptist náttúrufræði í þrjá flokka: Eðlis-, jarð- og lífvísindi. 
Umhverfismennt fléttast inn í alla flokkana undir nafninu ,,að búa á jörðinni.” 
 
Eðlisvísindi: 

 Bygging og eiginleikar efnis 

 Efnabreytingar 

 Orka og orkuform 
 
Jarðvísindi: 

 Orka jarðar  

 Mótun jarðar 
 
Lífvísindi: 

 Frumur 

 Mannslíkaminn 
 
Samfélagsgreinar 
Samfélagsgreinar fjalla um stöðu, hlutverk og möguleika mannsins í samfélagi og 
náttúru, í tíma og rúmi. Fjallað er um einingar samfélaga og umhverfis frá hinu 
minnsta (einstaklingi, fjölskyldu, heimabyggð) til hins stærsta (þjóða, heims, vistkerfa). 
Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2007 er markmiðum samfélagsfræðinnar skipt í 
sögu og landafræði. 
 
Saga: Nemendur öðlist þekkingu á nokkrum menningar- og félagsþáttum íslensks 
samfélags á nýöld (1520-1900) og tengslum við Evrópu.   
 
Landafræði: Nemendur kynnist landafræði Evrópu og þjálfist í notkun korta og mynda. 
 
 
Trúarbragðafræði 

 
Í trúarbragðafræði er lögð áhersla á að efla skilning á íslensku samfélagi í 
fortíð og nútíð og efla trúar-, siðgæðis- og félagsþroska nemenda. 
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Lífsleikni 
Vallaskóli er Olweusarskóli og eru sérstakar áherslur á að nemendur taki virkan þátt í 
umræðum á bekkjarfundum og taki afstöðu á móti einelti. Samkvæmt Aðalnámsskrá 
grunnskóla á námsgreinin lífsleikni ,,að stuðla að því að byggja upp alhliða þroska 
nemandans til þess að hann geti betur tekist á við kröfur og áskoranir daglegs lífs.”   
 
Í 7. bekk vinna nemendur með eftirtalda þætti: 

 Sjálfsþekking, samskipti, sköpun og lífsstíll 

 Samfélag, umhverfi, náttúra og menning. 
 

Lögð er áhersa á að nemendur geti sett sér námsmarkmið og farið eftir þeim.  
Nemendur fá fræðslu á þeim breytingum sem fylgir því að fara yfir á unglingsárin. Unnið er markvist 
með forvarnir og sjálfstyrkingu. 
 
Námsefni 7. bekkjar 
Listi yfir þær kennslubækur sem notaðar eru í 7. bekk. Auk þess er notað annað efni s.s. verkefni af 
vef, vinnuhefti frá kennurum, margmiðlunarefni, kennslumyndbönd og ítarefni. 
 
Málrækt 3 
Mál er miðill – grunnbók og vinnubók 
Grænkápa 
Skrudda – vinnubók 1 og 2 
Ljóðspor 
Skólaljóð 
Réttritunarorðabók  
Skrift 7 
Geisli 3 grunnbók 
Geisli 3A og 3B 
Stjörnubækur 
Hringur (ýmis hefti) 
Þemahefti í stærðfræði 
Build up 2 
Ensk málfræði hefti B og C 
Þemahefti í ensku 
Klar parat textabók, verkefnabók og ritunarbók 
Maðurinn – hugur og heilsa 
Auðvitað 3 
Sögueyjan 2. hefti 
Evrópa lesbók og vinnubók 
Kortabók 
Upprisan og lífið 
Buddha 
Ertu? Vinnubók í lífsleikni 
 
 

Myndmennt 
Námsmarkmið: 

 að nemendur noti skissugerð sem hluta af vinnuferli. 

 að nemendur þekki feril hönnunar, frá hugmynd til vöru. 

 að nemendur teikni hluti eftir fyrirmynd, s.s. uppstillingu og/eða umhverfisteikningu. 

 að nemendur þekki hugtakið fjölfeldi og a.m.k. eina grafíska aðferð, t.d. dúkristu. 

 að nemendur þekki hugtakið fjarvídd og grunnform í tví- og þrívídd. 

 að nemendur kynnist mismunandi húsagerð. 

 að nemendur geti gengið frá verkefnum, efnum og áhöldum. 

 að nemendur geri sér grein fyrir verðmæti og eiginleikum efna sem unnið er með 
hverju sinni. 
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 að nemendur kynnist listastefnum eins og kúbisma, abstrakt og popplist. 

 að nemendur geti túlkað myndverk og tjáð sig í mynd. 

 að nemendur þekki grunnform og línu. 
 
Leiðir: 
Kennarinn kynnir verkefnin ýmist á töflu, með hjálp myndvarpa eða skjávarpa, þar sem hann 
tengir þau listasögu og ákveðnum listamönnum. 
Tekin verða fyrir ýmis verkefni þar sem áhersla verður lögð m.a. á litafræði og formfræði. 
 
Námsefni: 
Ýmsar gerðir af pappír og leir. Verðlaust efni . Ýmsar gerðir lita, blýantur o.fl. Náttúrulífs- og 
listaverkabækur, myndskyggnur og myndbönd. Vefurinn, meðal annars Listavefur krakka og 
Listavefurinn. Myndmennt 2. 
 
Námsmat: 
Símat kennara felur einkum í sér fjóra þætti: Virkni, frumkvæði, vinnubrögð og hegðun. 
Viðfangsefni 7. bekkjar er kirkjulist. 
 

                                                                                                                      

Textílmennt                                                                                                                                                      
Námsmarkmið: 
Að nemendur:  

 læri vefjarefnafræði 

 læri að þræða bæði undir og yfirtvinna á saumavél. 

 þjálfist í meðferð saumavélar. 

 læri að nota áhöld fyrir bútasaum. 

 Læri undirstöðuatriði í bútasaum, s.s. skurð, vattstungu o.fl. 

 búi til textílverk með því að nota efni í mismunandi litum og nýti sér áunna þekkingu í lita og 
formfræði. 

 nýti vel efni og garn sem unnið er með. 
 
Leiðir: 
Hópinnlögn með sýnikennslu. Nemendur vinna nær eingöngu einstaklingsverkefni sem samræmast 
þroska þeirra og getu. Reynt er að láta verkefnin höfða til áhugasviðs nemendanna á fjölbreyttan hátt, 
s.s. með spennandi efnivið eða öðru. Sköpunarþörf og sjálfstæði nemendanna fái að njóta sín. 
Nemendur vinna eftir skriflegum vinnulýsingum þegar við á. 
 
Námsefni:  
Skriflegar vinnulýsingar þegar við á. 
Hannyrðir í 3.-6. bekk. 
Ýmsar handbækur og blöð. 
 
Námsmat: 
Við námsmat eru metnir þættir eins og virkni, vinnubrögð og hegðun. 
Verkefni metið að verki loknu. 
 
 

Hönnun og smíði 
Námsmarkmið: 
Helstu markmið eru að nemendur: 
• kynnist nýjum verkfærum (bitverkfærum) og vinnubrögðum. 
• kynnist trérennismíði. 
• læri að þroska með sér sjálfstæð vinnubrögð og að meta gott handverk. 
• öðlist sjálfstraust og eflist í sjálfstæðum vinnubrögðum. 
• temji sér rétt og vönduð vinnubrögð. 
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• temji sér góða umgengni. 
 
Leiðir 
Kennari leggur fyrir nemendur ákveðin verkefni þar sem farið er í gegnum ákveðna verkþætti. 
Sérstök áhersla er lögð á hönnun, heflun, pússun, vinnu með sporjárn, útsögun, vinnu í 
rennibekk og yfirborðsmeðferð. Einnig geta nemendur unnið í glersmíði. 
 
Námsefni 
Mest verður notuð fura og helstu bitverkfæri eru hefill og sporjárn. 
 
Námsmat 
Samkvæmt námsmatsstefnu Vallaskóla. Nemendur fá annareinkunn í lok annar sem byggð er 
á símati. Matið er tvíþætt: 1. Vinnusemi í tímum 50%. 2. Verkefni nemenda 50%. 
Vinnusemi í tímum felur í sér fjóra þætti í verklagi nemenda: Hugmyndaauðgi og hönnun, 
umgengni, verkfærni og vandvirkni, iðni og afköst. 

 
Heimilisfræði 
Heimilisfræði fjallar um, manninn, líf hans of lífsskilyrði, líkamlegar og andlegar þarfir. Greininni er 
ætlað að stuðla að góðu heilsufari, hagsýni og verndun umhverfis. Stefnt er aðþví að auðvelda 
nemendum að takast á við daglegt líf og gera þá að ábyrgum neytendum. Nemendur fá þjálfun í 
undirstöðuþáttum heimilisstarfa svo að drengir og stúlkur geti tekið þátt í störfum heima fyrir og orðið 
sjálfbjarga um heimilisrekstur þegar þau yfirgefa foreldrahús. 
 
Markmið: 
Að nemendur: 

 þekki næringarefnin, hlutverk þeirra og kynni sér hvaða næringarefni eru  ríkjandi í hverjum 
flokki fæðuhringsins. 

 Beri saman næringargildi fæðutegunda úr jurta- og dýraríkinu. 

 Geri sér grein fyrir samhengi heilsu og lífsstíls 

 Þekki æskilega samsetningu fæðunnar og mikilvægi reglulegra máltíða 

 Vinni af öryggi með fjölbreyttar aðferðir í matargerð s.s. suðu, steikingu og bakstursaðferðir. 

 Temji sér réttar vinnustellingar og sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum. 

 Kynnist helstu vinnslu- og geymsluaðferðum matvæla. 

 Tileinki sér persónulegt hreinlæti og geri sér grein fyrir mikilvægi hreinlætis við meðhöndlun 
matvæla. 

 Öðlist ábyrga tilfinningu fyrir verðmætum og sparnaði. 

 Tileinki sér ábyrga umgengni við umhverfi sitt og jákvætt viðhorf gagnvart hreinu umhverfi – úti 
sem inni. 

 Tileinki sér kurteisi og tillitssemi við borðhald og bragði á þeim fæðutegundum sem á 
boðstólum eru. 

 Fái þjálfun í að setja sig í spor annarra og virða ólík sjónarmið og taka þátt í samvinnu og 
samstarfi. 

 
Leiðir: 
Innlögn kennara þar sem farið er yfir viðfangsefni kennslustundarinnar og aðferðir og uppskriftir 
útskýrðar. Kennsla er verkleg og bókleg. Nemendur búa til fjölbreytta rétti og vinna skrifleg verkefni, 
einstaklinglega og eða í litlum hópum. 

 
Námsefni: 
Gott og gagnlegt – lestrarbók og vinnubók. Heimilisfræði II, Ég er það sem ég vel, Umhverfisverkefni 
frá Sorpu, valin verkefni frá Lýðheilsustöð. 

 
Námsmat: 
Símat þar sem frammistaða nemenda í tímum er metin út frá frumkvæði, samvinnu vinnubrögðum og 
hegðun. Verkleg próf á hverri önn. Skrifleg verkefni metin og einkunn gefin í lok námstíma. 
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Hreyfing og dans 
Námsmarkmið:  
Að nemendur 

 örvi líkams- og hreyfiþroska í takt við tónlist. 

 kunni mun á hægri og vinstri, fram, aftur, hæl og tá. 

 hlusti og geri greinarmun á tónlist með mismunandi hraða og áherslum. 

 efli liðleika, samhæfingu, kjark, færni, samvinnu, kurteisi og tillitssemi.  

 tileinki sér skilning á hreyfigetu líkamans í takt við tónlist. 

 efli aga, áræðni og líkamsreisn sem hæfa aldri og þroska. 

 kynnist ýmsum danstegundum og danstengdum leikjum.  

 hlusti á tónlist með mismunandi tónfalli, finni 1. slátt og hvað eru margir slættir í takti.   

 viti hvenær og á hvaða slætti í tónlistinni á að hefja dansinn. Skilgreini mismunandi 
dansstöðu/hald, og hvaða dansstaða á við hvern dans.   

 bjóði upp í dans.   

 kunni skil á góðum samskiptum við gagnstætt kyn. 
 
Leiðir: 
Kennari leggur fyrir nemendur ákveðin verkefni og æfingar í samræmi við aldur og þroska 
nemendanna.   
 
Námsefni:  
Ýmsir dansar, sígildir sem nýir. Tónlist við hæfi. 
 
Námsmat: 
Starfseinkunn sem tekur mið af hegðun og virkni. 
 
 

Íþróttir    
Námsmarkmið: 
Helstu markmið eru að nemendur:    

 efli á markvissan hátt líkamshreysti og þrek. 

 finni farveg fyrir hreyfiþörf sína í fjölbreyttum æfingum og leikjum. 

 þjálfist í undirstöðuatriðum helstu íþróttagreina. 

 öðlist áhuga og jákvætt viðhorf til íþróttaiðkunar, líkams- og heilsuræktar.   

 auki sjálfstraust, viljastyrk og áræði með þátttöku í leikjum, íþróttum og útiveru. 

 sýni öðrum virðingu og umburðarlyndi í leik og starfi og læri að taka sigri jafnt sem ósigri. 

 geri sér grein fyrir gildi samvinnu í leik og keppni. 

 fræðist um líkamsrækt og heilbrigði. 

 ljúki 7. sundstigi.   
 
Leiðir: 
Æfingar og leikir í formi stöðva-, áfanga- og hringþjálfunar.  Kennsluaðferðir eru með ýmsu móti, s.s. 
einstaklings-, tvímennings- eða hópaæfingar. 
 
Námsefni: 
Þau íþróttaáhöld sem henta í hvert skipti. 
 

 
Leikfimi 
Námsmarkmið: 

 Píptest strákar 8. stig, stelpur 6. stig. 

 Uppstökkspróf með krít. 

 Öfughanga í köðlum. 

 Fleygur, fingurslag, móttaka frá félaga 5x. 
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 Rekja fótbolta milli keilna. 

 Glíma, grunnspor og tvö brögð. 

 Trampólínstökk, innanvert yfir hest. 
 
Námsmat: 
Símat sem tekur mið af ástundun, hegðun og virkni.  Könnun sem tekur mið af líkamlegri færni 
nemenda. 
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Efsta stig 
 
Skólanámskrá 8. bekkjar 
8. bekk er skipt upp í þrjár bekkjardeildir með 20-25 nemendum í hverri deild. 

Íslenska 

Meginmarkmið:  
Móðurmálið gegnir veigamiklu hlutverki í allri menntun, lífi og starfi hvers einstaklings. Tungumál er 
lykill nemenda að þekkingu og helsta tæki þeirra til að láta í ljós kunnáttu, skilning, tilfinningar og 
skoðanir. Gott vald á móðurmálinu er ein helsta forsenda þess, að nemendur geti lært.  
 
Námsmarkmið:  
Helstu markmið eru að nemendur:  

 Rækti með sér virðingu fyrir móðurmálinu og öðlist skilning á sögulegu og menningarlegu gildi 
íslenskrar tungu og bókmennta.  

 Geta lesið margvíslega texta af öryggi og skilningi. 

 Geti lesið úr töflum og myndritum og geti aflað sér heimilda á bókasafni og á Netinu.  

 Geti tjáð hugmyndir og tilfinningar sínar skriflega og munnlega á skýru og auðugu máli sem og 
skoðanir sínar og geti rökstutt þær.  

 Beri virðingu fyrir verkum og skoðunum annarra og kunni að hlusta á aðra nemendur, 
upplestur bókmennta og fyrirmæli.  

 Geti flutt laust og bundið mál skýrt og fallega og með réttum áherslum.  

 Þjálfist í notkun orðabóka og annarra handbóka.  

 Þekki flestar stafsetningarreglur og greinarmerkjareglur og geti byggt upp texta, leiðrétt og 
gengið frá honum skrifuðum eða tölvuunnum.  

 Þjálfist í að taka glósur, skrifa útdrætti, sögur og ljóð. Læri að gera ritgerðir eftir ákveðnum 
reglum.  

 Þekki mun hefðbundinna og óhefðbundinna ljóða. 

 Þekki helstu hugtök ljóðagerðar, svo sem braglínu, stuðla, rím, endurtekningar, myndir, 
persónugervingar og líkingar.  

 Þekki helstu hugtök í bókmenntafræði, svo sem aðalpersónur, aukapersónur, tíma, umhverfi 
og boðskap sögu. 

 Kunni skil á helstu málfræðiatriðum, svo sem þrískiptingu í fallorð, sagnorð og óbeygjanleg 
orð, helstu beygingaratriði og flokkun fallorða og óbeygjanlegra orða. Kunni sömuleiðis skil á 
stofnum orða og geti nýtt sér þessa þekkingu við stafsetningu og ritun. 

 Geti nýtt sér málfræðilegar leiðbeiningar í námsgögnum, þ.á.m. í tölvuforritum.  

Leiðir: 
Unnið er í lotum og er námsefni vetrarins skipt niður í 8 þriggja vikna lotur sem hver hefur sínar 
áherslur og eina upprifjunarlotu. 
 
Bókmenntir og ritun: Lesnar eru tvær skáldsögur auk kjörbóka, smásögur og greinar. Einnig er lesin 
Íslendingasaga, þjóðsögur, ævintýri og goðsögur. Í verkefnavinnu er unnið með ritanir og endursagnir 
úr lesnu og ólesnu efni. Einnig eru gerðir útdrættir og að auki er unnið með ljóðahugtök, ljóð lesin og 
ort. Bókmenntaritgerð og bókakynningar eru unnar í tengslum við lestur skáldsagna. Nemendur leita 
heimilda á Netinu. Í ritun er lögð áhersla á að nemendur geti byggt upp sjálfstæða frásögn, sagt frá 
persónulegri reynslu og rökstutt skoðanir. Nemendur eru þjálfaðir í töluðu máli með upplestri á sögum, 
ljóðum og öðru efni sem þeir semja sjálfir. Lögð er áhersla á að nemendur skili verkefnum vel rituðum 
og frágengnum. 
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Málfræði og stafsetning: Í málfræði er unnið með grundvallaratriði og grunnur lagður að færni 
nemenda í beygingafræði orðflokka. Sérstök áhersla er lögð á beygingu fallorða og skilning á 
einkennum helstu orðflokka, orðflokkagreiningu. Reynt er að tengja málfræðireglur stafsetningunni og 
mikið unnið af málfræði- og stafsetningaræfingum. Málfarsverkefni eru í hverri lotu.  

Námsefni:  
Skerpa 1. Málfinnur. Skriffinnur. Mályrkja I, lestrarbók. Hrafnkels saga Freysgoða. Ein til tvær 
kjörbækur. Ljóðspeglar. Námsefni af vef. Upprifjunarhefti 
 
Mat: 
Unnið er í lotum.  Nemendur skila öllum verkefnum í lok lotu og taka próf.  Einkunn hverrar lotu er 
meðaltal verkefna og prófs. Hver nemandi er með sína viðmiðunartölu og þarf að ná henni. Takist það 
ekki, endurtekur hann prófið. Að lokinni upprifjun er prófað úr námsefni alls vetrarins. Námsmat er í 
samræmi við námsmatsstefnu Vallaskóla. 
 
Símat verður notað í vetur til að fylgjast með stöðu nemenda. Metið er á þriggja vikna fresti.  Metin eru: 
verkefni, vinna og vinnubrögð, ástundun og þekking. 
 
Prófað verður við lok vorannar.   
 
Einstaklingsnámskrá: 
Þegar nemandi víkur frá hefðbundnu námi er á grunni greininga og mati sérfræðinga útbúin sérstök 
námskrá handa nemandanum. Sú námskrá er unnin af deildarstjóra sérkennslu og sérkennara. 
 
 

Stærðfræði 
Þekking og færni í stærðfræði er nauðsynleg hverjum manni í daglegu lífi. Stærðfræðinám þjálfar 
rökhugsun og stuðlar þannig að aukinni færni til sjálfstæðrar ákvarðanatöku nemenda. Stærðfræðin er 
ómetanlegur grundvöllur undir allt nám tengt náttúruvísindum, raunvísindum og fjármálum í 
síbreytilegu, tæknivæddu umhverfi. 
 
Markmið:  
Stefnt er að því að nemendur 8. bekkjar:  

 nái góðum tökum á grunnfærni stærðfræðinnar þannig að þeir geti beitt henni við ný verkefni 
og daglegt líf. 

 læri að nota táknmál stærðfræðinnar.  

 læri að beita skýrri og kerfisbundinni framsetningu við lausn stærðfræðiverkefna.  

 styrki almennan talnaskilning með upprifjun frá fyrri árum. 

 sýni útreikninga og vinni skipulega og snyrtilega. 

 temji sér að prófa útkomur og leita að reiknivillum. 

 geti reiknað einföld líkindi. 

 skilji og geti notað hugtökin hluti, prósenta og heild í prósentureikningi, ásamt breytiþætti.  

 skilji og geti notfært sér samband milli tugabrota, almenna brota og prósenta. 

 vinni með rúmfræðiverkefni s.s. flatarmál og ummál svæðis. 

 tileinki sér hugtakið hringur og hugtök honum tengd s.s. þvermál, ummál, geisli og flatarmál.  

 geti leyst einfaldar jöfnur og teiknað gröf í tengslum við þær. 

 efli skilning sinn á því hvernig bókstafir eru notaðir til að tákna stærðir. 

 dýpki skilning sinn á almennum brotareikningi. 

 geti unnið með hnitakerfi á fjölbreyttan hátt. 

 tileinki sér grunnhugtök tölfræðinnar og geti sett upp og lesið út úr tölfræðilegum upplýsingum. 

 kynnist rómverskum tölum. 

 vinni með tíma, lengdar-, flatar-, rúmmáls- og þyngdareiningar í metrakerfi og kynnist 
sambandi þeirra innbyrðis. 

 vinni með frumtölur og frumtöluþætti og þekki ferningstölur, þríhyrningstölur, Fibonacci og 
Gauss. 
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 kynnist helstu hugtökum mengjafræðinnar. 

 geti fundið hluta af heild og hlutföll milli hópa.  

 kynnist ýmsum reiknireglum s.s. víxlreglu, tengireglu og dreifireglu. 

Leiðir:  
Námið byggir á eigin vinnu og samvinnu nemenda undir leiðsögn kennara.  Gert er ráð fyrir 
fjölbreyttum kennsluháttum. Nemendur bera ábyrgð á að fylgja námsáætlunum kennara og vinna 
jöfnum höndum yfir önnina.  Nemendur skila heimavinnu og lögð er áhersla á góðan frágang og 
uppsetningu.  Nemendur skulu hafa reiknivél sér til aðstoðar við lausn viðfangsefna þar sem við á. 
   
Námsefni:  
Stærðfræði Átta-10, hefti 1 og 2, efni af veraldarvefnum, m.a. Skólavefurinn og vefur 
Námsgagnastofnunar auk viðbótaverkefna frá kennurum eftir því sem þurfa þykir. Vinkill 1 og Almenn 
stærðfræði I. 
Nauðsynlegt er að nemendur eigi góðan vasareikni (veldi, rætur, pí, brot), reglustiku, gráðuboga og 
hringfara.  
 
Námsþættir:  
Talnafræði, almenn brot, hlutföll, rúmfræði, hringir og hyrningar, algebra, jöfnur og línurit, tölfræði, 
metrakerfið, líkindi, hnitakerfi og flutningar, tugabrot og prósentur.  
 
Námsmat:  
Námsmat er símat. Í lok hverrar annar er gefin einkunn: 

 75% - Kannanir, heimadæmi og hópverkefni.    

 25% - Vinnubrögð, virkni og hegðun.  
 

Á vorönn er lagt fyrir lokapróf sem tekur til flestra námsþátta skólaársins. 
 
Einstaklingsnámsskrá: 
Þegar nemandi víkur frá hefðbundnu námi er á grunni greininga og mati sérfræðinga útbúin sérstök 
námsskrá handa nemandanum. Sú námskrá er unnin af deildarstjóra sérkennslu og sérkennara. Það 
er svo merkt inn á prófskírteini nemandans að um frávik frá hefðbundinni námsskrá sé að ræða. 
 
 

Enska 
Námsmarkmið:  
Að nemendur geti: 
í hlustun og töluðu máli: 

 skilið texta á auðveldu talmáli um algeng efni. 

 tjáð sig í samræðum um auðveld umræðuefni.  

 tjáð skoðanir, tekið við og gefið einfaldar leiðbeiningar. 
í lestri: 

 lesið og skilið aðgengilegan texta.  

 lesið sér til gagns einfaldar tímaritsgreinar og blaðaefni um atriði daglegs lífs. 

 nýtt sér orðabækur. 
í ritun: 

 skrifað stuttan, samfelldan texta um venjulega þætti daglegs lífs. 

 skrifað stuttar ritgerðir og sendibréf.  

 beitt grundvallarreglum í réttritun og málfræði.  
 
Leiðir:  
Taka verður mið af ofantöldum fjórum færniþáttum tungumálsins sem og þeirri kunnáttu sem 
nemendur búa þegar yfir. Kennslan ætti að fara fram sem mest á ensku svo nemendur venjist því að 
nota tungumálið á sem eðlilegastan hátt. 
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Námsefni:               
Matrix 1 (Foundation), grunnbók og vinnubók. 
Ensk málfræði fyrir alla 1 – 2 – 3  ásamt vinnubók, 1. stigið. 
Go for it!  Textabók með verkefnum. 
Vefverkefni og annað ítarefni, m.a.  
Lestrarbækur af 2., 3. og 4. þyngdarstigi af 6 mögulegum, t.d. A Christmas Carol. 
Hlustunarefni: Let´s listen, fyrra stig. 
Orðabækur.  
 
Námsmat: 
Námsmat er símat. Í lok hverrar annar er gefin einkunn sem samanstendur af skyndiprófum og öðrum 
verkefnaskilum til kennara (75%). Jafnframt er metin frammistaða í tímum, vinnubrögð og virkni (25%). 
Á vorönn er einnig lokapróf  þar sem prófað er úr námsefni vetrarins, þ.e. öllu efni þriggja anna. 
 
 

Náttúrufræði (Eðlis-. líf-, og jarðvísindi) 
Að búa á jörðinni: 
Samkvæmt áfangamarkmiðum við lok 10. bekkjar eiga nemendur að: 

 geta fjallað um og tekið gagnrýna afstöðu til siðferðilegra þátta sem tengjast umhverfisvernd 

 skilja hvað felst í hugtakinu sjálfbær þróun og mikilvægi þess fyrir samfélagið 

 gera sér grein fyrir sjálfbærri nýtingu auðlinda 

 skilja mikilvægi þess að umgangast hvers konar náttúruauðlindir, s.s. heilnæmt andrúmsloft, 
hreint neysluvatn og landgæði, á þann hátt að þær spillist ekki 

 fjalla um hnattræn viðfangsefni, svo sem mengun í sjó, takmörkun loftslagsbreytinga og vernd 
ósonlagsins 

 gera sér grein fyrir að maðurinn er hluti af náttúrunni og að lífsafkoma hans og framtíð byggist 
á því að hægt verði að búa áfram á jörðinni 

 
Ávallt er leitast við að tengja helstu námsmarkmið í eðlis- og lífvísindum ofangreindum 
markmiðum eftir því sem þau koma fyrir í námsefninu. 
 
Námsmarkmið: 
 
Helstu markmið í lífvísindum eru að nemendur: 

 skilji hvaða hlutverki tilraunir þjóna við framsetningu kenninga í vísindum. 

 geti lýst sameiginlegum einkennum lífvera og grunnþörfum þeirra. 

 þekki megineinkenni frumuöndunar og ljóstillífunar. 

 þekki skipulagsstigin fimm í lífverum og tengsl þeirra hvert við annað. 

 læri helstu hugtök vistfræðinnar og um aðlögun lífvera. 

 þekkja fjölbreytileika vefja og hvernig vefir mynda líffæri 

 þekkja starfsemi helstu líffærakerfa og hvernig jafnvægi er viðhaldið í 
starfsemi líkamans 

 gera sér grein fyrir að sjúkdómar geti verið af ýmsum orsökum og að leiðir til 
að koma í veg fyrir þá eða lækna tengjast orsökunum 

 
Leiðir: 
Til að ná settu marki í náttúrufræði þarf að nota saman beina kennslu, vettvangsferðir, verklegar 
æfingar, umræður, hópvinnu, gagnaöflun, úrvinnslu og framsetningu niðurstaðna. Glærur, myndbönd 
og tölvur eru notaðar þar sem við á. Mikilvægt er að nemendur hafi ávallt kynnt sér efni tímans áður en 
í hann er komið. Við upphaf náttúrufræðináms í 8. bekk er lögð rík áhersla á að nemendur eigi 
möppu(r) þar sem öllum gögnum og verkefnum, sem þeim er afhent eða þeir vinna, er safnað saman. Í 
9. og 10. bekk er ætlast til að nemendur noti sama fyrirkomulag og að loknu unglingastigi eigi þeir 
möppur þar sem gögnin þeirra fara vel og eru aðgengileg. 
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Námsefni: 
Mannslíkaminn 

 þekkja fjölbreytileika vefja og hvernig vefir mynda líffæri 

 þekkja starfsemi helstu líffærakerfa og hvernig jafnvægi er viðhaldið í starfsemi líkamans 

 skilja tengsl innihaldsefna í matvælum við starfsemi líkamans 

 gera sér grein fyrir að sjúkdómar geti verið af ýmsum orsökum og að leiðir til að koma í veg fyrir þá 
eða lækna tengjast orsökunum 

 
Inntak náms í lífvísindum 
Vísindalegar aðferðir: ráðgáta, upplýsingaöflun, tilgáta, tilraun, breyta, niðurstöður, túlkun, kenning, 
samanburðartilraun. 
 
Greinar vísindanna: líffræði, dýrafræði, grasafræði, stjörnufræði, jarðfræði, eðlisfræði og efnafræði. 
 
Vísindalegar mælingar: SI-kerfið, forskeyti og mælieiningar þess, lengd, rúmmál, massi, þyngd, hiti. 
 
Vísindatæki og öryggi á  rannsóknarstofum. 
 
Einkenni lífvera: sjálfkviknun, hreyfing, efnaskipti, næring, melting, öndun, þveiti, vöxtur, þroskun,  
æviskeið, viðbrögð, áreiti, kynæxlun, kynlaus æxlun. 
 
Nauðþurftir lífvera: orka, loft, óðal, hiti, samvægi, jafnheitt blóð og misheitt blóð. 
 
Efni í lífverum: frumefni, ólífræn efnasambönd, lífræn efnasambönd, smásykrur, fjölsykrur, glúkósi, 
fituefni, prótín, ensím, hvati og kjarnsýrur (RNA, DNA). 
 
Verkaskipting, skipulag lífvera: frumur, vefir, líffæri, líffærakerfi og lífverur. 
 
Lífverur og umhverfi þeirra: vistfræði, vistkerfi, líffélög, stofnar, kjörbýli, sess, búsvæði. 
 
Fæða og orka í vistkerfinu: ljóstillífun, frumbjarga, frumframleiðendur, ófrumbjarga, neytendur, 
hræætur, sundrendur, rotnun, fæðukeðja, fæðuvefur, fæðuhlekkir, fæðuhjallar, fæðupíramídar. 
 
Tengsl í vistkerfi: samkeppni, ránlíf, afrán, rándýr, bráð, samlíf, gistilíf, samhjálp, sníkjulíf, aðlögun, 
náttúruval. 
 
Mannslíkaminn: starfsemi líffærkerfa, líffæri, sjúkdómar og varnir. 
 
Bækur:  
Dean Hurd o.fl. Einkenni lífvera. 1996. Námsgagnastofnun, Reykjavík. 
Susanne Fabricus, o.fl. Mannslíkaminn. 2011. Námsgagnastofnun, Reykjavík. 
 
Myndbönd:   
Ýmis myndbönd tengd námsefninu af vef Námsgagnastofnunnar: 
http://www.nams.is/alltnamsefni?ProductCategoryID=&aldursstig=&ProductTypeID=2&q= 
 
Kennsluforrit:   
Ýmis forrit af Internetinu. 
 
Námsmat: 
Reglubundnar kannanir, tilraunir, skýrslur, hugtakakort og önnur verkefni eru grunnur að símati sem 
fram fer á hverri önn. Gildi þessara hluta er 75% af einkunn. Jafnframt er metin virkni og vinna 
nemenda í tímum auk heimanáms og ástundunar. Þessi hluti gildir 25% af einkunn. 
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Einstaklingsnámskrá: 
Þegar nemandi víkur frá hefðbundnu námi er, á grunni greininga og mati sérfræðinga, útbúin sérstök 
námskrá handa nemandanum. Sú námskrá er unnin af deildarstjóra sérkennslu og sérkennara. 
 
Áfangamarkmið við lok 10. bekkjar 
Við gerð skólanámskrár er fylgt áfangamarkmiðum í Aðalnámskrá grunnskóla. Sjá: 
http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/adalnamskra_grsk_natturufraedi-umhverfismennt.pdf 
 
 

Samfélagsfræðigreinar (Landafræði, saga, félagsfræði, 
trúarbragðafræði) 
 

Samfélagsfræði 
Markmið: 
Helstu markmið eru að nemendur: 

 efli kunnáttu sína og skilning á íslensku nútímasamfélagi, mótun þess og einkennum, á 
sjálfum sér sem einstaklingum og þegnum í þessu samfélagi. 

 kynnist sögu og umhverfi heimabyggðar sinnar. 

 þekki ævi og störf Jóns Sigurðssonar og geri sér grein fyrir að sjálfstæðisbarátta þjóðar 
er margslungin og hefur áhrif á flesta þætti þjóðlífsins og gagnkvæmt. 

 öðlist skilning á því að náttúruöflin hafa víðtæk áhrif á líf manna og sögu þjóða, að 
náttúruhamförum fylgja breytingar á umhverfi, mannlífi og skipulagi. 

 kynnist því hver áhrif mengunar af manna völdum og frá náttúrunnar hendi, hefur 
áhrif á alla jarðarbúa. 

 kynnist því hvernig Ísland tengist við umheiminn. 
 
Leiðir: 
Efnið lesið og rætt í kennslustundum auk þess sem verkefni og vinnubækur eru unnin. 
Nauðsynlegt er að nemendur hafi ávallt kynnt sér efni tímans áður en í hann er komið. 
 
Námsefni: 
Vesturfararnir. 
Jón Sigurðsson og hugmyndir 19. aldar. 
Landafræði handa unglingum 1. 
Ítarefni af bókasafni. 
Kortabækur. 
 
Námsmat: 
Samkvæmt námsmatsstefnu Vallaskóla. Símat byggist á frammistöðu í tímum, heimanámi, 
hópvinnu, könnunum og skilum á verkefnum. 
 

Trúarbragðafræði 
Markmið: 
Að nemendur: 

 skilji nauðsyn trausts, umhyggju og fyrirgefningu í samskiptum manna. 

 kunni skil á ritunarsögu Biblíunnar, geri sér grein fyrir ólíkum flokkum hennar og eðli 
þeirra og öðlist nokkra færni í notkun hennar og túlkun valinna biblíutexta. 

 kynnist helgiritum annarra trúarbragða og völdum textum úr þeim. 

 kynnist helstu trúarbrögðum heims og þekki mun þeirra. Áhersla lögð á að ræða þau 
án fordóma. 

 
Leiðir: 
Námsefnið lesið heima og í skólanum og rætt, auk þess sem ýmis álitamál eru tekin fyrir og 
rædd sérstaklega. Nemendur vinna einstaklingsverkefni auk hópverkefna. 

http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/adalnamskra_grsk_natturufraedi-umhverfismennt.pdf
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Námsefni: 
Maðurinn og trúin, myndbönd og annað ítarefni. 
 
Námsmat: 
Samkvæmt námsmatsstefnu Vallaskóla. Metin verður vinna í tímum, verkefnabók og almenn 
ástundun. 
 
 

Lífsleikni 
Lífsleiknikennsla í eldri deild Vallaskóla (7.-10. bekk) fer formlega fram einu sinni í 
viku í lífsleiknitímum. Engu að síður skarast kennsla í lífsleikni við aðrar námsgreinar 
og í raun getur lífsleiknikennsla átt sér stað óbeint í öðrum tímum. 
 
Vallaskóli er Olweusarskóli og starfar samkvæmt Olweusaráætluninni gegn einelti. Haldnir 
eru bekkjarfundir a.m.k. einu sinni í mánuði. Þessir fundir fara fram í lífsleiknitímum, 
samhliða annarri lífsleiknikennslu. Almenn kennsla í lífsleikni tekur mið af markmiðum 
Aðalnámskrár grunnskóla en í Vallaskóla hafa námsráðgjafar skólans einnig sett mark sitt á 
kennsluna, m.a. hvað varðar námstækni, líðan, markmiðssetningar og starfsmenntun. 
Skólahjúkrunarfræðingur tekur þátt í lífsleiknikennslu hvers árgangs fyrir sig í eldri deild og 
leggur áherslu á forvarnafræðslu. Til lífsleiknikennslu í Vallaskóla telst einnig boðun 
nemenda á sal þar sem skólastjórnendur ræða ákveðin hugðarefni eða áherslur í skólanum. 
Nemendaviðtöl umsjónarkennara eru einnig hluti lífsleiknikennslu og sálgæslu hvers og eins. 
Nemendaviðtöl eru viðtöl þar sem umsjónarkennari ræðir við hvern nemenda einslega en rætt 
er um líðan og gengi náms- og félagslega. Nemendaviðtöl fara fram tvisvar sinnum á 
skólaárinu, fyrir og eftir áramót. 
 
Markmið: 
Að nemendur: 

 tileinki sér gildi skólans, virðing, þekking og lífsleikni, sem gott veganesti út í lífið 

 æri að temja sér sjálfsaga eins og fram kemur í uppeldisstefnu skólans: Að nemendur 
rækti með sér þrautseigju, helgi sig því sem satt er, sætti sig við ábyrgð og séu 
sveigjanlegir í öllum úrlausnarefnum. 

 skilji hvað átt er við með hugtakinu lífsstíll og átti sig á gildum jákvæðs og heilbrigðs 
lífstíls (m.a. hollustu og hreyfingu). 

 þekki tilfinningar sínar og geti skilið þær, bæði persónulega og í samfélagi við aðra. 

 fái tilsögn í því að standast hópþrýsting, sérstaklega hvað ávana- og fíkniefni varðar. 

 fái tilsögn í fjármálalæsi (tekjur og gjöld, rekstur og nauðsynjar) og umferðaröryggi. 

 fái kynfræðslu við hæfi. 

 skilji hvað átt er við með gagnrýnni hugsun og hvernig bregðast skuli við fordómum. 

 fái tilsögn í námstækni og markmiðssetningu, ásamt fræðslu um valgreinar í 9. og 10. 
bekk. 

 þekki og tileinki sér gildi umhverfisvæns lífs. 

 þekki hvernig bregðast á við hættuástandi á borð við jarðskjálfta og skilji rýmingaráætlun 
skólans. 

 
Leiðir: 
Formleg lífskennsla fer fram einu sinni í viku (ein kennslustund). Fræðsla fer fram með 
innlögn umsjónarkennara eða annarra sem koma að lífsleiknikennslu í skólanum. Þessi 
kennsla getur skarast við aðra tíma. Umræður eru stór þáttur í fræðslunni sem og einstaklingsog 
hópavinna. 
 
Námsefni: 
Leið þín um lífið í þýðingu Skúla Pálssonar. Ýmist efni frá kennara og þeim er koma að 
fræðslunni. 
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Námsmat: 
Samkvæmt námsmatsstefnu Vallaskóla. 
 

 
Upplýsingamennt 
Markmið: 
Stuðlað verði að upplýsingalæsi nemenda: 

 þannig að þeir kunni flókna leit á mismunandi leitarvefjum 

 þannig að þeir geti leitað að dagblaða- og tímaritsgreinum 

 þannig að þeir kunni að leita í tölvuskrám annarra safna 

 þannig að þeir kunni að afla heimilda, vinna með þær og kynna niðurstöður sínar 

 þannig að suðlað verði að menningarlæsi nemenda 

 þannig að þeir þekki tengsl upplýsinga og tjáningarfrelsis 

 þannig að þeir hafi skilning á gildi upplýsingatækni í lýðræðisþjóðfélagi, sögu hennar 
og gildi fyrir eigin menntun 

 þannig að þeir skilji þýðingu höfundarréttar og þekki inntak laga um höfundarrétt og 
persónuupplýsingar 

 þannig að þeir þekki helstu söfn á Íslandi 

 þannig að þeir þekki helstu greinar lista og vísinda og kunni að nálgast efni um þær á 
söfnum, Netinu og víðar. 

 
Kennsluskipan: 
Kynningartímar og verkefni í samvinnu viðkomandi kennara og safnakennara. 
 
Leiðir: 
Beitt verður bæði beinni kennslu í hóp og að nemendur vinni sjálfstætt hver fyrir sig eða í 
smærri hópum. 
Bókakynningar. 
Safnaheimsóknir. 
 
Námsgögn: 
Bækur og gögn safnsins 
Náms- og kennsluvefir 
Netið. 
 
 

List- og verkgreinar 
 

Heimilisfræði 
Heimilisfræði fjallar um manninn, líf hans og lífsskilyrði, líkamlegar og andlegar þarfir. 
Greininni er ætlað að stuðla að góðu heilsufari, hagsýni og verndun umhverfis. Stefnt er að 
því að auðvelda nemendum að takast á við daglegt líf og gera þá að ábyrgum neytendum. 
Nemendur fá þjálfun í undirstöðuþáttum heimilisstarfa svo að drengir og stúlkur geti tekið 
þátt í störfum heima fyrir og orðið sjálfbjarga um heimilisrekstur þegar þau yfirgefa 
foreldrahús. 
 
Markmið: 
Að nemendur: 

 Þekki helstu næringarefnin, hlutverk þeirra og sjúkdóma sem stafa af röngu mataræði (A-,B-
,C-, D-, E-, og K vítamín, kalk fosfór járn og joð, átraskanir og sykursýki). 

 Fái þjálfun í að matreiða hollan og fjölbreyttan mat skv. ráðleggingum 
Lýðheilsustöðvar um mataræði og næringarefni 

 Verði læs á umbúðamerkingu matvæla 

 Kunni skil á skaðsemi mismunandi örvera. 
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 Læri um aukefni og þekki helstu varðveisluaðferðir matvæla. 

 Geri sér grein fyrir áhrifum auglýsinga á neyslu matvæla. 

 Þjálfist í að vinna með öðrum og virða jafnrétti og skoðanir annarra. 
 
Leiðir: 
Kennsla er verkleg og bókleg. Innlögn kennara þar sem farið er yfir verkefni dagsins. Farið 
yfir uppskriftir dagsins og aðferðir ræddar. Nem. vinna einstaklingsverkefni og eða í litlum 
hópum. 
 
Námsefni: 
Heimilisfræði fyrir unglingastig (verkefnablöð og uppskriftir), Matur og menning (lestrarbók 
og vinnublöð), Heimilisfræði II, Þrír pistlar um matvælafræði 
 
Námsmat: 
Símat þar sem frammistaða nemenda í tímum er metin út frá frumkvæði, samvinnu, 
vinnubrögðum og hegðun. Verklegt og skriflegt próf.Einkunn gefin í lok námstíma. 
 
 

Myndmennt 
Markmið: 

 að nemendur noti skissugerð sem hluta af vinnuferli 

 að nemendur þekki hlutföll mannslíkamans og vinni með hann á fölbreyttan hátt 

 að nemendur geti nýtt sér eigin hugmyndir til endanlegs verks 

 að nemendur þjálfist í notkun mismunandi tæknilegra miðla 

 að nemendur geti unnið með efni og áhöld á sjálfstæðan hátt og geri sér grein fyrir 
verðmæti þeirra 

 að nemendur geti skilgreint nokkur hugtök myndlistarinnar 

 að nemendur geti lýst skoðun sinni á mynd 

 að nemendur kynnist hinum ýmsu listastefnum 
 
Leiðir: 
Kennarinn kynnir verkefnin ýmist á töflu, með hjálp myndvarpa eða skjávarpa, þar sem hann 
tengir þau listasögu og ákveðnum listamönnum. Nemendur vinni verkefni í tengslum við 
mannslíkamann og mannsandlitið, á fjölbreyttan hátt í tvívídd og þrívídd. Unnið áfram með form, 
litafræði og myndbyggingu. 
 
Námsgögn og efni: 
Ýmsar gerðir af pappír og litum, blýantar, penslar og leir. Listaverkabækur, náttúrulífsbækur, 
myndskyggnur og myndbönd. Vefurinn, meðal annars Listavefur krakka og Listavefurinn. 
Myndmennt 2. 
 
Námsmat: 
Símat kennara felur einkum í sér fjóra þætti: virkni, frumkvæði ,vinnubrögð. hegðun. 
Einkunn er gefin í lok hverrar annar. 
Viðfangsefni 8. bekkjar er byggingalist. 
 
 

Textílmennt 
Markmið: 
Að nemendur:     

 tileinki sér vandvirkni, góða umgengni og rétta meðferð áhalda og véla. 

 þjálfist í að fara eftir skriflegum vinnulýsingum. 

 læri að taka upp snið og sníða. 

 nýti efnisbúta og efnisafganga og endurnýti eins og kostur er. 

 öðlist færni í að skreyta textíl á persónulegan hátt með ólíkum aðferðum. 
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 Læri að telja út. 
 
Leiðir: 
Hópinnlögn með sýnikennslu. Nemendur vinna nær eingöngu einstaklingsverkefni sem samræmast 
þroska þeirra og getu. Reynt er að láta verkefnin höfða til áhugasviðs nemendanna á fjölbreyttan hátt, 
s.s. með spennandi efnivið eða öðru. Sköpunarþörf og sjálfstæði nemendanna fái að njóta sín. 
Nemendur vinna eftir skriflegum vinnulýsingum þegar við á. 
 
Námsefni: 
Skriflegar vinnulýsingar þegar við á. 
Ýmsar handbækur og blöð. 
Hannyrðir í 3.-6. bekk. 
 
Námsmat: 
Við námsmat eru metnir þættir eins og virkni, vinnubrögð og hegðun. 
Verkefni metið að verki loknu. 
 
 

Hönnun og smíði 
Námsmarkmið: 
Helstu markmið eru að nemendur: 

 kynnist nýjum verkfærum (bitverkfærum) og vinnubrögðum. 

 kynnist trérennismíði. 

 læri að þroska með sér sjálfstæð vinnubrögð og að meta gott handverk. 

 öðlist sjálfstraust og eflist í sjálfstæðum vinnubrögðum. 

 temji sér rétt og vönduð vinnubrögð. 

 temji sér góða umgengni. 
 
Leiðir 
Kennari leggur fyrir nemendur ákveðin verkefni þar sem farið er í gegnum ákveðna verkþætti. 
Sérstök áhersla er lögð á hönnun, heflun, pússun, vinnu með sporjárn, útsögun, vinnu í 
rennibekk og yfirborðsmeðferð. Einnig geta nemendur unnið í glersmíði. 
 
Námsefni 
Mest verður notuð fura og helstu bitverkfæri eru hefill og sporjárn. 
 
Námsmat 
Samkvæmt námsmatsstefnu Vallaskóla. Nemendur fá annareinkunn í lok annar sem byggð er 
á símati. Matið er tvíþætt: 1. Vinnusemi í tímum 50%. 2. Verkefni nemenda 50%. 
Vinnusemi í tímum felur í sér fjóra þætti í verklagi nemenda: hugmyndaauðgi og hönnun, 
umgengni, verkfærni og vandvirkni, iðni og afköst. 
 
 

Íþróttir                                                                                                                                               
Tímar á viku: 2 í  íþróttum og 1 sundi 
Námsmarkmið: 
Helstu markmið eru að nemendur:    

 efli á markvissan hátt líkamshreysti og þrek. 

 finni farveg fyrir hreyfiþörf sína í fjölbreyttum æfingum og leikjum. 

 þjálfist í undirstöðuatriðum helstu íþróttagreina. 

 öðlist áhuga og jákvætt viðhorf til íþróttaiðkunar, líkams- og heilsuræktar.   

 auki sjálfstraust, viljastyrk og áræði með þátttöku í leikjum, íþróttum og útiveru. 

 sýni öðrum virðingu og umburðarlyndi í leik og starfi og læri að taka sigri jafnt sem ósigri. 

 geri sér grein fyrir gildi samvinnu í leik og keppni. 

 fræðist um líkamsrækt og heilbrigði. 
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 ljúki 8. sundstigi.   
 
Leiðir: 
Æfingar og leikir í formi stöðva-, áfanga- og hringþjálfunar. Kennsluaðferðir eru með ýmsu móti, s.s. 
einstaklings-, tvímennings- eða hópaæfingar. 
 
Námsefni: 
Þau íþróttaáhöld sem henta í hvert skipti. 
 

 
Leikfimi 
Námsmarkmið: 

 Píptest strákar 9.stig, stelpur 7. stig. 

 Arabastökk. 

 Sniðskot í körfubolta. 

 Kviðæfingar 20x hálf leið. 

 Kúluvarp 3kg stúlkur 6m strákar 7m. 

 Gabbhreyfingar í handbolta, hliðarfinta. 

 Badminton senda á milli yfir net 20x. 
 
Námsmat: 
Símat sem tekur mið af ástundun, hegðun og virkni.  Könnun sem tekur mið af líkamlegri færni 
nemenda. 
 

Sund 
Námsmarkmið: 

A. 25m skriðsund stílsund. 
B. 25 m baksund, stílsund. 
C. 50m bringusund, tímataka, 67 sek. 
D. 25m skriðsund, tímataka, 30sek. 
E. 400m frjáls aðferð viðstöðulaust 
F. 8m kafsund að hlut að botni. 
G. Troða marvaða í 1 mínútu. 

 
Námsmat: 
Símat sem tekur mið af ástundun, virkni og  hegðun og próf sem miðast við sundkunnáttu  7. 
sundstigs. 
 
Áhersluatriði sem gilda ekki til prófs: 

 Auka upphitun - stigvaxandi - auka þol. 

 Stuttir sprettir með góðri hvíld, með mismunandi sundaðferðum. 

 Kynnast sem flestum sundaðferðum. 

 Stöðvaþjálfun. 
 

Tímalágmörk: 
 

Eink. 50m bringusund  25m skriðsund  

10 42,0 > 17,0 > 

9 42,1 – 47,0 17,1 – 20,0 

8 47,1 – 52,0 20,1 – 23,0 

7 52,1 – 57,0 23,1 – 25,0 

6 57,1 – 62,0 25,1 – 27,0 

5 62,1 – 67,0 27,1 – 30,0 
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Valgreinar 
Nemendur í 8. bekk geta valið um leiklist eða tónlist, sjá lýsingar á valgreinum í 9. og 10. bekk. Enn 
fremur geta nemendur valið um metið val, þ.e. að fá viðurkennt tómstundarstarf utan skóla sem 
valgrein í stundatöflu. 

 
 
Skólanámskrá 9. bekkjar 
9. bekk er skipt upp í þrjár bekkjardeildar með um 20-26 nemendum í hverri deild. 

 
Íslenska 
Meginmarkmið: 
Móðurmálið gegnir veigamiklu hlutverki í allri menntun, lífi og starfi hvers einstaklings.  Tungumál er 
lykill nemenda að þekkingu og helsta tæki þeirra til að láta í ljós kunnáttu, skilning, tilfinningar og 
skoðanir. Gott vald á móðurmálinu er ein helsta forsenda þess, að nemendur geti lært.  
 
Námsmarkmið: 
Helstu markmið eru að nemendur: 

 Rækti með sér virðingu fyrir móðurmálinu og öðlist skilning á sögulegu og   menningarlegu 
gildi íslenskrar tungu og bókmennta. 

 Þjálfist í mismunandi lestri:  leitarlestri, yfirlitslestri, skimlestri, hraðlestri og nákvæmnislestri.  
Geti lesið úr töflum og myndritum og geti aflað sér heimilda  á bókasafni og á Netinu.   

 Geti tjáð hugmyndir og tilfinningar sínar skriflega og munnlega á skýru og auðugu máli sem og 
skoðanir sínar og geti rökstutt þær.  

 Beri virðingu fyrir verkum og skoðunum annarra og kunni að hlusta á aðra nemendur, 
upplestur bókmennta og fyrirmæli.  

 Geti flutt laust og bundið mál skýrt og fallega, með réttum áherslum og þjálfist í ræðumennsku.  

 Þjálfist í notkun orðabóka og annarra handbóka við verkefna- og ritgerðavinnu. 

 Tileinki sér persónulega og skýra rithönd,  þekki flestar stafsetningar- og greinarmerkjareglur 
og geti byggt upp texta, leiðrétt  og gengið frá honum skrifuðum eða tölvuunnum, þjálfist í að 
taka glósur, skrifa útdrætti, sögur og ljóð.   

 Þekki mun hefðbundinna og óhefðbundinna ljóða og kannist við þekktustu íslensku ljóðskáld 
19. og 20. aldar og nokkur verka þeirra.  Þekki helstu hugtök ljóðagerðar, svo sem  braglínu, 
stuðla, rím, endurtekningar, myndir, persónugervingar og líkingar.  

 Þekki helstu hugtök í bókmenntafræði, svo sem aðalpersónur, aukapersónur, tíma, umhverfi 
og boðskap sögu.  Lesi fornsögu og tvær nútímasögur og vinni úr þeim verkefni.   

 Kunni skil á helstu málfræðiatriðum, svo sem þrískiptingu í fallorð, sagnorð, óbeygjanleg orð 
og helstu beygingaratriðum og flokkum fallorða og óbeygjanlegra orða. Kunni sömuleiðis skil á 
stofnum orða og orðhlutum og geti nýtt sér þessa þekkingu við stafsetningu og ritun.  Lögð er 
sérstök áhersla á sagnorð og beygingar þeirra og byrjunaratriði í setningafræði. 

 
Leiðir: 
Í bókmenntum eru lesnar tvær til þrjár skáldsögur, Íslendingaþættir, smásögur og ljóð.  Verkefni tengd 
lesefninu eru unnin heima og í tímum.  Þau eru í formi spurninga, stuttra ritgerða, útdrátta og 
umræðna.  Í málfræði er unnið með grundvallaratriði og lögð áhersla á að nemendur nái færni í 
beygingarfræði orðflokka og læri grundvallaratriði í setningafræði.   
 
Í málnotkun er lögð áhersla á að nemendur kynnist margbreytileika málsins og þeir þjálfaðir í notkun 
orðtaka og málshátta og öðrum atriðum sem auka orðaforða og málskilning.   
 
Í stafsetningu er lögð áhersla á þjálfun grundvallaratriða og því fylgt eftir að nemendur fái þjálfun í 
gegnum verulega skriftarvinnu.   
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Í ritun er lögð áhersla á að nemendur geti byggt upp sjálfstæða frásögn, sagt frá persónulegri reynslu 
og sagt hlutlægt frá atburðum.  Kjörbókarritgerðir og bókakynningar unnar. Nemendur leiti upplýsinga 
á Netinu. Nemendur eru þjálfaðir í töluðu máli með upplestri á sögum og efni sem þeir semja sjálfir.   
 
Lögð er áhersla á að nemendur lesi nokkrar bækur í frjálsum valbókarlestri og að þeir kynnist völdum 
bókmenntaverkum og fremstu höfundum þjóðarinnar á ýmsum tímum.  Foreldrar eru hvattir til að örva 
börn sín til bóklesturs.  
 
 
Námsefni: 
Skerpa 2. Mályrkja II lestrarbók. Íslendingaþættir. Valbækur af lista kennara.  Málfinnur.  Skriffinnur.  
Ljóðspeglar.  Námsefni af vef. Upprifjunarhefti. 
 
Mat: 
Unnið er í lotum.  Nemendur skila öllum verkefnum í lok lotu og taka próf.  Einkunn hverrar lotu er 
meðaltal verkefna og prófs. Hver nemandi er með sína viðmiðunartölu og þarf að ná henni. Takist það 
ekki, endurtekur hann prófið. Að lokinni upprifjun er prófað úr námsefni alls vetrarins. Námsmat er í 
samræmi við námsmatsstefnu Vallaskóla. 
 
Símat verður notað í vetur til að fylgjast með stöðu nemenda. Metið er á þriggja vikna fresti.  Metin eru: 
verkefni, vinna og vinnubrögð, ástundun og þekking. 
 
Prófað verður við lok vorannar.   
 
Einstaklingsnámskrá: 
Þegar nemandi víkur frá hefðbundnu námi er, á grunni greininga og mati sérfræðinga, útbúin sérstök 
námskrá handa nemandanum. Sú námskrá er unnin af deildarstjóra sérkennslu og sérkennara. 
 
 

Stærðfræði 
Þekking og færni í stærðfræði er nauðsynleg hverjum manni í daglegu lífi. Stærðfræðinám þjálfar 
rökhugsun og stuðlar þannig að aukinni færni til sjálfstæðrar ákvarðanatöku nemenda. Stærðfræðin er 
ómetanlegur grundvöllur undir allt nám tengt náttúruvísindum, raunvísindum og fjármálum í 
síbreytilegu, tæknivæddu umhverfi. 
   
Markmið  
Stefnt er að því að nemendur 9. bekkjar:  

 nái góðum tökum á grunnfærni stærðfræðinnar þannig að þeir geti beitt henni við ný verkefni 
og daglegt líf. 

 læri að nota táknmál stærðfræðinnar.  

 læri að beita skýrri og kerfisbundinni framsetningu við lausn stærðfræðiverkefna.  

 styrki almennan talnaskilning með upprifjun frá fyrri árum. 

 sýni útreikninga og vinni skipulega og snyrtilega. 

 temji sér að prófa útkomur og leita að reiknivillum. 

 efli hæfni sína í að lesa og skrá stórar tölur og smáar. 

 þekki helstu talnamengi og einkenni þeirra. 

 þjálfist í einföldum veldareikningi. 

 kynnist staðalformi og kostum þess og reikni með tugveldum. 

 vinni með ummál, flatarmál og rúmmál hinna ýmsu forma. 

 Þjálfist í að einfalda stæður, leysa jöfnur og teikna jöfnu beinnar línu. 

 leysi orðadæmi með því að setja upp og leysa fyrsta stigs jöfnur með einni óþekktri stærð. 

 kynnist formlegum reglum um forgangsröð aðgerða. 

 öðlist skilning á helstu reiknireglum, s.s. víxlreglu, tengireglu og dreifireglu. 

 þekki hlutmengi, sniðmengi, sammengi og tómamengi. 

 þjálfist í almennum brotum og tugabrotum og átti sig á samlagningar- og 
margföldunarandhverfum og hlutleysum. 
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 öðlist færni í að fást við hlutföll í ýmsu samhengi og styrki hlutfallaskilning sinn. 

 kynnist hugtakinu einslögun. 

 styrki tök sín á að lýsa og vinna úr tölfræðilegum upplýsingum og geti nýtt sér fjölbreytt myndrit 
við framsetningu gagna. 

 öðlist færni í prósentureikningi þar sem finna þarf prósentu, hluta og heild. 

 tileinki sér hugtakið hringur og hugtök honum tengd, s.s. þvermál, geisli, bogi og hringgeiri.  

 þekki ýmsar gerðir marghyrninga og geti fundið flatarmál, ummál, hornastærðir og 
hornasummu þeirra. 

 geti skráð hraða með ólíkum viðmiðum og reiknað út hraða.  

 kynnist einföldum vaxtareikningi. 
 

Kennsluhættir  
Námið byggir á eigin vinnu og samvinnu nemenda undir leiðsögn kennara. Gert er ráð fyrir fjölbreyttum 
kennsluháttum. Nemendur bera ábyrgð á að fylgja námsáætlunum kennara og vinna jöfnum höndum 
yfir önnina  Nemendur skila heimavinnu og lögð er áhersla á góðan frágang og uppsetningu.  
Nemendur skulu hafa reiknivél sér til aðstoðar við lausn viðfangsefna þar sem við á.  
 
Námsefni  
Stærðfræði Átta-10, hefti 3 og 4. Almenn stærðfræði II, Vinkill 2, efni af veraldarvefnum, m.a. 
skólavefnum og vef Námsgagnastofnunar auk viðbótaverkefna frá kennurum. Nauðsynlegt er að 
nemendur eigi góðan vasareikni (veldi, rætur, pí, brot), reglustiku, gráðuboga og hringfara.  
  
Námsþættir  
Talnafræði, almenn brot, hlutföll, rúmfræði, hringir og hyrningar, algebra, jöfnur og línurit, tölfræði, 
metrakerfið, rökfræði og mengi, líkindi, hnitakerfi og flutningar, tugabrot og prósentur.  
 
Námsmat:  
Námsmat er símat. Í lok hverrar annar er gefin einkunn: 

 75% - Kannanir, heimadæmi og hópverkefni.    

 25% - Vinnubrögð, virkni og hegðun.  
 
Á vorönn er lagt fyrir lokapróf sem tekur til flestra námsþátta skólaársins. 
 
Einstaklingsnámskrá: 
Þegar nemandi víkur frá hefðbundnu námi er á grunni greininga og mati sérfræðinga útbúin sérstök 
námskrá handa nemandanum. Sú námskrá er unnin af deildarstjóra sérkennslu og sérkennara. Það er 
svo merkt inn á prófskírteini nemandans að um frávik frá hefðbundinni námskrá sé að ræða. 
 
 

Enska 
Helstu markmið eru að nemendur geti: 
í hlustun og töluðu máli: 

 skilið texta á venjulegu talmáli um almenn efni 

 tjáð sig í samræðum á nokkuð eðlilegu máli um algeng umræðuefni  

 tjáð skoðanir, tekið við og gefið einfaldar leiðbeiningar 
í lestri: 

 lesið og skilið aðgengilegan texta og auðveld bókmenntaverk sér til gagns og ánægju 

 lesið sér til gagns tímaritsgreinar og blaðaefni um einföld atriði daglegs lífs 

 nýtt sér orðabækur 
í ritun: 

 skrifað skiljanlegan, samfelldan texta um venjulega þætti daglegs lífs 

 skrifað ritgerðir og sendibréf  

 beitt af nokkru öryggi réttritunar- og málfræðireglum 
 
Leiðir: 
Taka verður mið af ofantöldum fjórum færniþáttum tungumálsins sem og þeirri kunnáttu sem 
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nemendur búa þegar yfir. Kennslan ætti að fara fram sem mest á ensku svo nemendur venjist því að 
nota tungumálið á sem eðlilegastan hátt. Nauðsynlegt er að beita eins mikilli fjölbreytni og kostur er án 
þess að hvikað sé frá kröfunni um gott og viðeigandi málfar. Nemendum verði gert skylt að tala ensku í 
kennslustundum eftir því sem geta þeirra leyfir. 
 
Námsefni:                              
Grunnefni:  
Matrix 2 (Pre-Intermediate), grunnbók og vinnubók.                 
Ensk málfræði fyrir alla 1 – 2 – 3  ásamt vinnubók, 2. stigið.   
Move on, textabók með verkefnum. 
Ítarefni og uppflettirit: 
Lestrarbækur af 4. og 5. þyngdarstigi af 6, t.d. Ghost Stories o.fl. 
Hlustunarefni: Let’s listen, stig 2. 
Margmiðlunarefni og vefverkefni. 
Orðabækur. 
 
Námsmat: 
Námsmat er símat. Í lok hverrar annnar er gefin einkunn sem byggir á skyndiprófum og öðrum 
verkefnaskilum til kennara (75%). Einnig er metin frammistaða í tímum, sem og vinnubrögð og virkni 
(25%). – Á vorönn er svo lokapróf þar sem prófað er úr námsefni vetrarins, þ.e. öllu efni annanna 
þriggja. 
 
 

Danska 
Markmið: 
Áhersla lögð á lestur og að nemendur geti lesið texta sem eru fjölbreyttir. Nemendur lesi 
léttlestrarbækur. Nemendur fái tækifæri til á að hlusta á dönsku í ólíkum tilgangi. Áhersla lögð á að 
auka orðaforða nemenda í tali og ritun. Mikilvægt er að námsefnið sé fjölbreytt en það stuðlar að 
auknum áhuga nemenda. Nemandur læri að bera ábyrgð á eigin námi og fylgist með sínum 
framförum. 
 
Nemandi 
Hlustun: 

 geti skilið í grófum dráttum efni úr ljósvakamiðlum. 

 geti skilið í aðalatriðum frásögn er tengist daglegu lífi. 

 geti skilið og farið eftir fyrirmælum. 
Lestur: 

 geti lesið stuttan texta og léttar smásögur 

 geti skilið megininntak í lengri texta 

 geti við lestur aflað ákveðinna upplýsinga. 
Talað mál: 

 geti átt einföld orðaskipti við aðra. 

 geti tjáð sig um þarfir eða óskir sem tengjast daglegu lífi. 

 geti sagt frá s.s. endursögn, sjálfum sér eða öðru. 
Ritun: 

 geti skrifað stuttan texta um fjölbreytt efni. 

 geti skrifað texta út frá mynd eða fyrirmælum. 

 geti skrifað texta í nútið og þátíð þar sem orðaforði og orðasambönd eru notuð. 
 
Málfræði: 
Málfræðin er í tengslum við viðfangsefnið hverju sinni. 
 
Leiðir: 
Reynt verður að samþætta alla færniþættina og veita nemendum alhliða þjálfun og möguleika 
á fjölbreyttum útfærslum við námið. Mikilvægt er að hlustunarfærni sé þjálfuð í hverri 
kennslustund. Bókmenntir í formi smásagna og styttri skáldsagna verða lesnar. Kvikmyndir 
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nýttar í kennslunni sem og annað efni er tengist ljósvakamiðlum. 
 
Námsefni: 
Tænk, lesbók, hljóðbók og vinnubók 
Dejlige Danmark, lesbók, hljóðbók og vinnubók.Ýmsar kvikmyndir. 
Námsmat: 
Námsmatið verður samkvæmt námsmatsstefnu Vallaskóla. Fjölbreytt námsmat þarf að vera 
hvetjandi og upplýsandi og ná til sem flestra þátta í náminu. Áhersla er lögð á símat. 
Námsmatið mun einnig byggjast á sjálfsmati og jafningjamati samhliða mati kennara sem 
gerir nemendur meðvitaðri um námslega stöðu sína. Lokapróf að vori. 
 
 

Samfélagsfræði (Landafræði, saga, félagsfræði) 
Markmið: 
Nemendur: 

 kynnist mótun og myndun samfélaga í nútíð og fortíð. 

 kynnist sögu og lífsháttum annara þjóða. 

 efli skilning á því að sjálfstæðisbarátta þjóða er margslungin og hefur áhrif á flesta þætti 
þjóðlífsins og gagnkvæmt. 

 efli skilning og kunnáttu á því að náttúruöflin hafa víðtæk áhrif á líf manna og sögu þjóða; 
að náttúruhamförum fylgja breytingar á umhverfi, mannlífi og skipulagi. 

 efli skilning á umheiminum frá landfræðilegu, sögulegu og félagslegu sjónarhorni; - á 
samskiptum þjóða, alþjóðstofnunum og þjóðasáttmálum. 

 auki skilning sinn á unglingnum og íslensku samfélagi. 
 
Leiðir: 
Kennari fer í námsefnið í hverjum tíma og nemendur vinna skrifleg verkefni úr námsefni. 
Á haustönn verður farið yfir landafræði, á vetrarönn verður farið yfir Hernámsárin og á 
vorönn verður tekin bókin Úr sveit í borg. 
 
Námsgögn: 
Landafræði handa unglingum 2 
Úr sveit í borg 
Stríðsárin á Íslandi 
Ítarefni frá kennara. Kortaverkefni og fleira. 
 
Námsmat: 
Símat sem byggir á frammistöðu í tímum, hópavinnu, könnunum og skilum á verkefnum. 
Próf í lok yfirferðar á hverri önn og lokapróf að vori.  
 
 

Náttúrufræði 
Að búa á jörðinni: 
Samkvæmt áfangamarkmiðum við lok 10. bekkjar eiga nemendur að: 

 geta fjallað um og tekið gagnrýna afstöðu til siðferðilegra þátta sem tengjast umhverfisvernd 

 skilja hvað felst í hugtakinu sjálfbær þróun og mikilvægi þess fyrir samfélagið 

 gera sér grein fyrir sjálfbærri nýtingu auðlinda 

 skilja mikilvægi þess að umgangast hvers konar náttúruauðlindir, s.s. heilnæmt andrúmsloft, 
hreint neysluvatn og landgæði, á þann hátt að þær spillist ekki 

 fjalla um hnattræn viðfangsefni, svo sem mengun í sjó, takmörkun loftslagsbreytinga og vernd 
ósonlagsins 

 gera sér grein fyrir að maðurinn er hluti af náttúrunni og að lífsafkoma hans og framtíð byggist 
á því að hægt verði að búa áfram á jörðinni 
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Ávallt er leitast við að tengja helstu námsmarkmið í eðlis- og lífvísindum ofangreindum markmiðum 
eftir því sem þau koma fyrir í námsefninu. 
 
Námsmarkmið: 
Helstu markmið í eðlisvísindum eru að nemendur: 

 þjálfist í að nota og öðlist skilning á einingum metrakerfisins og SI-kerfisins. 

 skilgreini kraft, beiti krafthugtakinu við ýmsar aðstæður og fái innsýn í kraftfræði Newtons. 

 skilgreini hugtökin vinna, orka, afl og nýti þau við lýsingu á einföldum og samsettum vélum. 

 læri um grundvallaratriði hreyfifræðinnar, s.s. tíma, lengd, ferð, hraða og hröðun. 

 þekki 3 lögmál Newtons auk þyngdarlögmálsins. 
 
Helstu markmið í lífvísindum eru að nemendur: 

 geti lýst grundvelli flokkunar lífvera í hópa og fjölbreytileika þeirra á jörðinni. 

 þekki fimm ríki lífvera og geti lýst sameiginlegum einkennum lífvera innan hvers ríkis. 

 kynnist ríkjum plantna og vefdýra út frá völdum áherslum, s.s. lífsferlum, æxlun, ljóstillífun og 
þroska. 

 geri sér grein fyrir áhrifum veira og baktería á daglegt líf fólks, s.s. í tengslum við sjúkdóma í 
mönnum og dýrum, atvinnu og rannsóknir. 

 
Leiðir: 
Til að ná settu marki í náttúrufræði þarf að nota saman beina kennslu, vettvangsferðir, verklegar 
æfingar, umræður, hópvinnu, gagnaöflun, úrvinnslu og framsetningu niðurstaðna. Glærur, myndbönd 
og tölvur eru notaðar þar sem við á. Mikilvægt er að nemendur hafi ávallt kynnt sér efni tímans áður en 
í hann er komið. Einnig þurfa þeir að halda áfram að safna saman öllum gögnum og verkefnum, sem 
þeim er afhent eða þeir vinna, í möppur þar sem það fer vel og er aðgengilegt. 
 
Námsefni: 
Inntak náms í eðlisvísindum 
Vísindalegar aðferðir: ráðgáta, upplýsingaöflun, tilgáta, tilraun, breyta, niðurstöður, túlkun, kenning, 
samanburðartilraun. 
 
Greinar vísindanna: líffræði, dýrafræði, grasafræði, stjörnufræði, jarðfræði, eðlisfræði og efnafræði. 
 
Vísindalegar mælingar: metrakerfið, forskeyti og mælieiningar þess, lengd, rúmmál, massi, þyngd, hiti, 
tími. 
 
Vísindatæki og öryggi á  rannsóknarstofum. 
 
Kraftur og vinna: njúton, gormvog, þyngdarkraftur, samlagning krafta, núningskraftur, renninúningur, 
veltinúningur, straummótstaða, smurefni, þyrla, viðnám. 
 
Kraftar í straumefnum: þrýstingur, flotkraftur, lögmál Arkimedesar, eðlismassi, vökvaknúin tæki, lögmál 
Bernoullis, lyftikraftur, knýr, spyrna, viðnám. 
 
Vinna, orka, afl: geta reiknað út vinnu/júl og afl/vatt, kílóvött. 
 
Vélar: vél, inntakskraftur, inntaksvinna, úttaksvinna, skilakraftur, kraftahlutfall, nýtni, einfaldar vélar, 
vogarstöng, vogarás, trissa, hjól og ás, skáflötur, fleygur, skrúfa, samsettar vélar. 
 
Hreyfing og þyngd: vegalengd, ferð, hraði, hröðun, lokahraði, upphafshraði, tregða, 1. lögmál 
Newtons, 2. lögmál Newtons, 3. lögmál Newtons, skriðþungi, þyngd, þyngdarkraftur, lokahraði, 
þyngdarlögmál Newtons. 
 
Inntak náms í lífvísindum 
Flokkunarfræði: saga flokkunarfræðinnar, núverandi flokkunarkerfi lífvera, ríkin fimm. 
 
Veirur og dreifkjörnungar: helstu einkenni þeirra og hættir, nýting og skaðsemi, svo sem tengsl við 
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sjúkdóma, líftækni og atvinnulíf. 
Frumverur: helstu einkenni frumvera, skipting þeirra í þrjá meginhópa; frumdýr, frumþörunga og 
slímsveppi og einkenni hvers hóps. 
Sveppir: helstu einkenni og fjölbreytni. 
 
Þörungar, mosar og byrkningar: helstu einkenni og mismunandi gerðir þörunga, helstu einkenni mosa, 
helstu einkenni byrkninga, s.s. bygging og æxlun. 
 
Fræplöntur: bygging þeirra, berfrævingar, dulfrævingar, ljóstillífun, aldin, fræ og frædreifing. 
Hryggleysingjar: sameiginleg einkenni, skipting hryggleysingja í fylkingarnar: svampdýr, holdýr, orma, 
lindýr, liðdýr og skrápdýr, skoða þróunartengsl þessara fylkinga, lífsferla, æxlun og öndun, 
næringarnám, búsvæði og stöðu í vistkerfi. 
 
Hryggdýr: sameiginleg einkenni, skipting þeirra í sjö flokka og einkenni hvers flokks, jafnheitt blóð, 
misheitt blóð, þróunartengsl flokkanna, æxlun, öndun, næringarnám, búsvæði og atferli. 
 
Bækur:  
Dean Hurd o.fl. 1998. Kraftur og hreyfing. Námsgagnastofnun, Reykjavík. 
Susanne Fabricus, o.fl. 2010. Lífheimurinn.  Námsgagnastofnun, Reykjavík. 
 
Myndbönd: 
Ýmis myndbönd tengd námsefninu af vef Námsgagnastofnunnar: 
http://www.nams.is/alltnamsefni?ProductCategoryID=&aldursstig=&ProductTypeID=2&q=  
 
Kennsluforrit:   
Ýmis forrit af Internetinu. 
 
Námsmat: 
Reglubundnar kannanir, tilraunir, skýrslur, hugtakakort og önnur verkefni eru grunnur að símati sem 
fram fer á hverri önn. Jafnframt er metin virkni og vinna nemenda í tímum auk heimanáms og 
ástundunar.  
 
Einstaklingsnámskrá: 
Þegar nemandi víkur frá hefðbundnu námi er, á grunni greininga og að mati sérfræðinga, útbúin 
sérstök námskrá handa nemandanum. Sú námskrá er unnin af deildarstjóra sérkennslu og 
sérkennara. 
 
Áfangamarkmið við lok 10. bekkjar 
Við gerð skólanámskrár er fylgt áfangamarkmiðum í Aðalnámskrá grunnskóla. Sjá: 
http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/adalnamskra_grsk_natturufraedi-umhverfismennt.pdf 
 
 

Lífsleikni 
Lífsleiknikennsla í eldri deild Vallaskóla (7.-10. bekk) fer formlega fram einu sinni í 
viku í lífsleiknitímum. Engu að síður skarast kennsla í lífsleikni við aðrar námsgreinar 
og í raun getur lífsleiknikennsla átt sér stað óbeint í öðrum tímum. 
 
Vallaskóli er Olweusarskóli og starfar samkvæmt Olweusaráætluninni gegn einelti. Haldnir 
eru bekkjarfundir a.m.k. einu sinni í mánuði. Þessir fundir fara fram í lífsleiknitímum, 
samhliða annarri lífsleiknikennslu. Almenn kennsla í lífsleikni tekur mið af markmiðum 
Aðalnámskrár grunnskóla en í Vallaskóla hafa námsráðgjafar skólans einnig sett mark sitt á 
kennsluna, m.a. hvað varðar námstækni, líðan, markmiðssetningar og starfsmenntun. 
Skólahjúkrunarfræðingur tekur þátt í lífsleiknikennslu hvers árgangs fyrir sig í eldri deild og 
leggur áherslu á forvarnafræðslu. Til lífsleiknikennslu í Vallaskóla telst einnig boðun 
nemenda á sal þar sem skólastjórnendur ræða ákveðin hugðarefni eða áherslur í skólanum. 
Nemendaviðtöl umsjónarkennara eru einnig hluti lífsleiknikennslu og sálgæslu hvers og eins. 
Nemendaviðtöl eru viðtöl þar sem umsjónarkennari ræðir við hvern nemenda einslega en rætt 

http://www.nams.is/alltnamsefni?ProductCategoryID=&aldursstig=&ProductTypeID=2&q
http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/adalnamskra_grsk_natturufraedi-umhverfismennt.pdf
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er um líðan og gengi náms- og félagslega. Nemendaviðtöl fara fram tvisvar sinnum á 
skólaárinu, fyrir og eftir áramót. 
 
Markmið: 
Að nemendur: 

 tileinki sér gildi skólans, virðing, þekking og lífsleikni, sem gott veganesti út í lífið 

 læri að temja sér sjálfsaga eins og fram kemur í uppeldisstefnu skólans: Að nemendur 
rækti með sér þrautseigju, helgi sig því sem satt er, sætti sig við ábyrgð og séu 
sveigjanlegir í öllum úrlausnarefnum. 

 skilji hvað átt er við með hugtakinu lífsstíll og átti sig á gildum jákvæðs og heilbrigðs 
lífstíls (m.a. hollustu og hreyfingu). 

 þekki tilfinningar sínar og geti skilið þær, bæði persónulega og í samfélagi við aðra. 

 fái tilsögn í því að standast hópþrýsting, sérstaklega hvað ávana- og fíkniefni varðar. 

 fái tilsögn í fjármálalæsi (tekjur og gjöld, rekstur og nauðsynjar) og umferðaröryggi. 

 fái kynfræðslu við hæfi. 

 skilji hvað átt er við með gagnrýnni hugsun og hvernig bregðast skuli við fordómum. 

 fái tilsögn í námstækni og markmiðssetningu, ásamt fræðslu um valgreinar í 9. og 10. 
bekk. 

 þekki og tileinki sér gildi umhverfisvæns lífs. 

 þekki hvernig bregðast á við hættuástandi á borð við jarðskjálfta og skilji rýmingaráætlun 
skólans. 

 
Leiðir: 
Formleg lífskennsla fer fram einu sinni í viku (ein kennslustund). Fræðsla fer fram með 
innlögn umsjónarkennara eða annarra sem koma að lífsleiknikennslu í skólanum. Þessi 
kennsla getur skarast við aðra tíma. Umræður eru stór þáttur í fræðslunni sem og einstaklings- og 
hópavinna. 
 
Námsefni: 
Leið þín um lífið í þýðingu Skúla Pálssonar. Ýmist efni frá kennara og þeim er koma að 
fræðslunni. 
 
Námsmat: 
Samkvæmt námsmatsstefnu Vallaskóla. 
 
 

Íþróttir                                                                                                                                               
Tímar á viku: 2 í  íþróttum og 1 sundi 
Námsmarkmið: 
Helstu markmið eru að nemendur:    

 efli á markvissan hátt líkamshreysti og þrek. 

 finni farveg fyrir hreyfiþörf sína í fjölbreyttum æfingum og leikjum. 

 þjálfist í undirstöðuatriðum helstu íþróttagreina. 

 öðlist áhuga og jákvætt viðhorf til íþróttaiðkunar, líkams- og heilsuræktar.   

 auki sjálfstraust, viljastyrk og áræði með þátttöku í leikjum, íþróttum og útiveru. 

 sýni öðrum virðingu og umburðarlyndi í leik og starfi og læri að taka sigri jafnt sem ósigri. 

 geri sér grein fyrir gildi samvinnu í leik og keppni. 

 fræðist um líkamsrækt og heilbrigði. 

 ljúki 9. sundstigi.   
 
Leiðir: 
Æfingar og leikir í formi stöðva-, áfanga- og hringþjálfunar. Kennsluaðferðir eru með ýmsu móti, s.s. 
einstaklings-, tvímennings- eða hópaæfingar. 
 
Námsefni: 
Þau íþróttaáhöld sem henta í hvert skipti. 
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Leikfimi 
Námsmarkmið: 

 Píptest strákar 10. stig, stelpur 8. stig. 

 Langstökk án atrennu, strákar 2m stelpur 1,8m 

 Kistuhlaup x30 á 30 sek. 

 Handstöðuvelta, handahlaup og afturábakkollhnís í réttstöðu. 

 Uppgjöf í blaki. 

 Gabbhreyfingar í knattspyrnu. 
 
Námsmat: 
Símat sem tekur mið af ástundun, hegðun og virkni.  Könnun sem tekur mið af líkamlegri færni 
nemenda. 

 
Sund 

A. 500m Þolsund                                       
B. Sund í fötum, stunga af bakka og 50 m sund(6-8m kafsund), triða marvaða, afklæðast á 

sundi og synda til baka sömu vegalengd. 
C. 100m bringusund tímalágmörk (sjá skýringar fyrir neðan) 
D. 50m skriðsund tímalágmörg (sjá skýringar fyrir neðan) 
E. 25m baksund  tímalágmörk ( sjá skýringar fyrir neðan) 
F. 75m þrísund (baksund, bringusund, skriðsund) 
G. 8m kafsund stíll  

 
Áhersluatriði sem gilda ekki til prófs: 

 Auka upphitun stigvaxandi- auka þol 

 Stuttir sprettir með góðri hvíld, með mismunandi sundaðferðum 

 Stöðvaþjálfun 
 
Tímalágmörk: 
Piltar  

Einkunn 100m  bringusund 50m skriðsund 25m baksund 

10  1,45>   40,0>   19,0> 

9  1,45-1,52  40,1-44,0  19,1-22,0 

8  1,52-1,59  44,1-48,0  22,1-25,0 

7  1,59-2,06  48,1-52,0  25,1-28,0 

6  2,06-2,13  52,0-56,0  28,1-30,0 

5  2,13-2,20  56,1-60,0  30,1-32,0 

 
Stúlkur 

Einkunn 100m  bringusund 50m skriðsund 25m baksund 

10  1,50>   42,0>   21,0> 

9  1,50-1,57  42,1-46,0  21,1-24,0 

8  1,57-2,04  46,1-50,0  24,1-27,0 

7  2,04-2,11  50,1-54,0  27,1-30,0 

6  2,11-2,18  54,1-58,0  30,1-32,0 

5  2,18-2,25  58,1-62,0  32,1-34,0 

 
 

. 
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Valgreinar 
Nemendur í 9. bekk geta valið um fjölbreytt úrval valgreina. Enn fremur geta nemendur valið um metið 
val, þ.e. að fá viðurkennt tómstundarstarf utan skóla sem valgrein í stundatöflu. 

 
 
Stærðfræði val 
Markmið: 
Markmið er að glæða áhuga nemenda á stærðfræði og byggja upp sjálfstraust nemenda 
gagnvart greininni. Þessi valgrein er hugsuð til að auka skilning og bjóða áhugasömum 
nemendum upp á krefjandi viðfangsefni og dýpkun á efni almennu tímanna. Hér er um að 
ræða framhaldsnámskeið sem kostar köfun og yfirlegu. Þessir tímar eru undirbúningur undir 
frekara nám í stærðfræði og nýtast að sjálfsögðu vel sem undirbúningur fyrir stærðfræði 103 
sem er valgrein í 10. bekk. 
 
Viðfangsefni: 
Ferningar og ferningsrætur 
Algebra 
Rúmmálsfræði 
Jöfnur og jöfnuhnneppi 
 
Vinnulag: 
2 tímar á viku. 
 
Námsefni: 
Almenn stærðfræði III. 
 
Námsmat: 
Mæting, vinna í tímum, ýmis verkefni og kaflapróf. 
 
 

Íslenska val  
Tvær kennslustundir á viku. Vetrinum er skipt í þrjár annir.  
Helstu markmið eru þjálfa nemendur í : 

 Lestri og túlkun bókmennta. 

 Að rita texta eftir ákveðnu formi. 

 Greina og vinna með texta. 

 
Leiðir:  
Unnið verður með ýmis konar texta í þeim tilgangi að þjálfa nemendur í að greina textann, túlka hann 
og vinna með á fjölbreyttan hátt. Sköpunargáfa nemenda fær að njóta sín við alla vinnu. Mikil áhersla 
á ritun, umræður, textavinnu og aðra skapandi þætti íslenskunnar.  
 
Námsefni:  
Valið hverju sinni af kennara m.t.t. námshóps. Hér liggja til grundvallar skáldsögur, kvikmyndir og 
textar af ýmsu tagi. 
  
Námsmat: 
Námsmatsstefna Vallaskóla ræður námsmati. 
 
 

Enska val 
Tvær kennslustundir á viku. Vetrinum er skipt í tvær annir. 
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Helstu markmið eru að æfa nemendur enn frekar í að geta 
í hlustun og töluðu máli: 

 skilið texta á venjulegu talmáli um almenn efni 

 tjáð sig í samræðum á nokkuð eðlilegu máli um algeng umræðuefni 

 tjáð skoðanir, tekið við og gefið einfaldar leiðbeiningar 
í lestri: 

 lesið og skilið aðgengilegan texta og auðveld bókmenntaverk sér til gagns og ánægju 

 lesið sér til gagns tímaritsgreinar og blaðaefni um einföld atriði daglegs lífs 

 nýtt sér orðabækur 
í ritun: 

 skrifað skiljanlegan, samfelldan texta um venjulega þætti daglegs lífs 

 skrifað ritgerðir og sendibréf 

 beitt af nokkru öryggi réttritunar- og málfræðireglum 
 
Leiðir: 
Taka verður mið af ofantöldum fjórum færniþáttum tungumálsins sem og þeirri kunnáttu sem 
nemendur búa þegar yfir. Kennslan ætti að fara fram sem mest á ensku svo nemendur venjist 
því að nota tungumálið á sem eðlilegastan hátt. Nauðsynlegt er að beita eins mikilli fjölbreytni 
og kostur er án þess að hvikað sé frá kröfunni um gott og viðeigandi málfar. Nemendum verði 
gert skylt að tala ensku í kennslustundum eftir því sem geta þeirra leyfir. 
 
Námsefni: 
Holes. Sagan lesin. Hlustað á söguna. Verkefni unnin. Horft á myndina Holes. 
Próf í lokin. 
Recitatif Sagan lesin (af nemendum). Unnin verkefni. Próf í lokin. 
Hlustunaræfingar – Ritæfingar. Smásögur- örsögur. 
Ljóðaverkefni 
Verkefni úr smiðju kennara. 
,,Heimanám”. Aðstoð. 
Gefinn verður tími stöku sinnum til að vinna í grunnbókum 
bekkjarins, eins og t.d. Matrix, og létta sér þannig heimanámið. 
 
Námsmat: 
Námsmat er símat, sem byggir á lokaprófi í bókinni Holes, skyndiprófum og öðrum 
verkefnaskilum til kennara (75%). Einnig er metin frammistaða í tímum, sem og vinnubrögð 
og virkni (25%). – 
 

 
Handverk val 
Markmið: 

 að nemendur kynnist fjölbreyttum aðferðum og efnum. 

 að nemendur uppgötva nýja hæfileika og styrkja þá sem fyrir eru. 

 að nemendur geti valið sér tómstundaiðju. 
 
Leiðir og námsefni: 
Boðið verður upp á ýmis konar handverk og unnið í margskonar efni, til að kynna nemendum 
fjölbreytni innan handverksgreina. 
Sem dæmi má nefna: 
Listakort (artist trading card) unnin úr t.d. pappír, textílefnum, máluð, stimpluð, saumuð, þæfð 
og límd. Nemendur fá að vinna að ýmis konar skartgripagerð s.s. silfurleir - gerðir einfaldir 
skartgripir úr silfurleir, víkingakeðjur - unnið er úr hringjum úr ýmsum málmum. Þæfing, 
mosaik, gler, leður og fleira. 
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Námsmat: 
Símat; virkni, hegðun, frumkvæði og vinnubrögð metin. 
Einkunn í tölustöfum. 
 

 
Heimilisfræði val 
Markmið: 
Að nemendur: 

 Læri um kvilla og sjúkdóma sem tengjast mataræði, svo sem lystarstol, lotugræðgi, 
offita, sykursýki, ofnæmi og óþol. 

 Þjálfist í að matreiða hollan og fjölbreyttan mat 

 Þekki algengustu matvæli á markaðnum og geti lagt mat á gæði þeirra 

 Þekki dreifingarleiðir örvera og þann skaða sem þær geta valdið (matareitranir/- 
sýkingar) 

 Leggi mat á auglýsingar og upplýsingar um matvæli 

 Læri um fæðubótaefni 

 Sýni samábyrgð og hæfni til að vinna með öðrum 
 
Leiðir: 
Kennsla aðallega verkleg en skrifleg verkefni fléttuð inn í kennslustundir. Innlögn frá 
kennara, farið yfir uppskriftir/verkefni og aðferðir ræddar. Nem. vinna einir og/eða í litlum 
hópum.Nemendur búa til matreiðslubók. 
 
Námsefni: 
Heimilisfræði fyrir unglingastig (uppskriftir og verkefnablöð), Heimilisfræði II og III, Matur 
og menning ásamt völdum verkefnum frá kennara 
 
Námsmat: 
Símat þar sem frammistaða nemenda er metin í tímum út frá frumkvæði,samvinnu, 
vinnubrögðum og hegðun. Verkleg próf á hverri önn. Skrifleg verkefni metin og einkunn 
gefin í lok námstíma. 

 
 
Hreysti val 
Markmið: 
Helstu markmið eru að nemendur geri sér grein fyrir gildi hreyfingar og hollrar næringar fyrir 
heilsuna. Leitast verður við að þau kynnist sem flestum leiðum til líkamsræktar og að þau 
öðlist betri líkamsvitund. Nemendur öðlast þekkingu á almennri hreysti og læra að þjálfa 
sjálfan sig eftir ákveðinn æfingaáætlun. Nemendur læri að búa til sýna eigin áætlun og vinna 
eftir henni að settu marki. 
 
Viðfangsefni: 
Kennt verður: 

 Hvað er þjálfun og hvað þýða þjálffræðihugtök eins og þol, styrkur og liðleiki. 

 Farið verður í mikilvægi réttrar líkamsbeytingar og hollrar næringar. 

 Nemendum verður kennt að athafna sig í tækjasal og læra á hvert tæki, hvað það gerir 
og hvað ber að varast. 

 Hvernig á að þjálfa líkamann í sal og úti. 

 Farið verður í gegnum þrautir úr Skólahreysti og búið til lið sem fer og keppir fyrir 
hönd skólans. 

 Farnar verða útivistarferðir (80% mæting og verkefnaskil þarf til að komast með). 
 
Vinnulag: 
3 tímar á viku. 
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Námsefni: 
Hreyfing og hreysti og efni frá kennara. 
 
Námsmat: 
Mæting verkefnaskil og lokaverkefni. 

 
 
Íþróttir val 
Markmið: 

 Að nemendur kynnist sem flestum íþróttagreinum í gegnum fyrirlestra og verklega. 

 Læri að búa til tímaseðla og vinna eftir þeim. 

 Nemendur læri að kenna íþróttir. 

 Gestakennarar koma og kynna greinar. 

 Reynt verður að fara eina íþróttaferð (80% mæting og verkefnaskil þarf að ná til að 
fara með í íþróttaferð). 

 
Vinnulag: 
2 verklegir + 1 bóklegur tími á viku. 
 
Námsefni: 
Glærur og annað efni frá kennurum og gestakennurum. 
 
Námsmat: 
Mæting og vinna í tímum (50%) og verkefnaskil (50%). 
 
 

Heilsufræði val 
Heilsufræði fjallar um, manninn, líf hans og lífsskilyrði, líkamlegar og andlegar þarfir. Greininni er ætlað 
að stuðla að góðu heilsufari, hagsýni og verndun umhverfis. Stefnt er aðþví að auðvelda nemendum 
að takast á við daglegt líf og gera þá að ábyrgum neytendum.   
 
Markmið: 
Að nemendur: 

 þekki næringarefnin, hlutverk þeirra og kynni sér hvaða næringarefni eru  ríkjandi í hverjum 
flokki fæðuhringsins. 

 Geri sér grein fyrir samhengi heilsu og lífsstíls 

 Þekki æskilega samsetningu fæðunnar og mikilvægi reglulegra máltíða 

 Temji sér réttar vinnustellingar og sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum 

 Tileinki sér persónulegt hreinlæti 

 Öðlist ábyrga tilfinningu fyrir verðmætum og sparnaði 

 Tileinki sér ábyrga umgengni við umhverfi sitt og jákvætt viðhorf gagnvart hreinu umhverfi – úti 
sem inni 

 Fái þjálfun í að setja sig í spor annarra og virða ólík sjónarmið og taka þátt í samvinnu og 
samstarfi 

 Vinna með líkama sinn og þekkja inn á hann 

 Geri matardagbók og reikni daglega matarþörf  

 Vinni að gerð matseðla fyrir sig útfrá orkuþörf 

 Geri innkaupalista og skoða hvað þeir kosta 
 
Leiðir: 
Kennsla er verkleg og bókleg. Nemendur vinna einstaklingsverkefni og eða í litlum hópum. 
 
Námsefni: 
Verkefni frá kennara. 
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Námsmat: 
Símat þar sem frammistaða nemenda í tímum er metin út frá frumkvæði, samvinnu, vinnubrögðum og 
hegðun. 
 
 

Textílmennt val 
Markmið: 
Að nemendur: 

 læri að taka mál af líkama og ákveða stærðir. 

 sýni frumkvæði í verkefna- og efnisvali. 

 beiti mismunandi aðferðum textílgreinarinnar við úrvinnslu hugmynda, munstra og verkefna. 

 beiti réttum vinnubrögðum og meðhöndli áhöld, verkfæri og vélar af öryggi. 

 noti handbækur og þjálfist í að vinna eftir skriflegum vinnuleiðbeiningum. 

 vinni sjálfstætt að eigin textílverki, beiti áunninni þekkingu og hugleiði mismunandi lausnir við 
vinnu á verkefnum. 

 skilji að skipulag vinnuferlis og góð nýting hráefnis skiptir sköpum í framleiðslu textílmuna. 

 noti orðaforða greinarinnar. 

 kynnist og öðlist færni í sem flestum þáttum textílmenntar, s.s., prjóni, hekli, vélsaumi, 
bútasaumi, fatasaumi, körfugerð, útsaumi, þæfingu, textílmálun og ef til vill fleiru.  Ljóst er þó 
að hver og einn getur ekki gert þetta allt en hefur úr mörgu að velja 

Leiðir: 
Hópinnlögn með sýnikennslu og einstaklingsaðstoð. Nemendur vinna eftir 
skriflegum vinnulýsingum þegar við á. 

Námsefni: 
Saumahandbókin, ýmsar handbækur og blöð. 

Námsmat: 
Við námsmat er tekið mið af vinnubrögðum nemenda í gegnum ferlið, s.s. 
sjálfstæði, áhuga og hvernig til tókst að vinna eftir leiðbeiningum. 
Einnig er tekið mið af verkefnunum fullunnum. 
 

 
Tónlist val 
Markmið, leiðir, námsefni: 
Í tónlistarvali munum við æfa upp alls konar tónlist sem hljómsveit og halda svo tónleika.  
Æfingatíminn mun rokka svolítið og ekki endilega vera samkvæmt stundaskrá. Þegar nær dregur 
tónleikum mun þó mikill tími fara í að æfa og setja upp. Við vinnum þetta því svolítið þrepatengt. 
Æfingatími hverrar viku fyrir sig verður hengdur upp á töflu í Austurrýminu og nemendur eiga að 
fylgjast með þar. 
 
Námsmat: 
Metið verður eftir mætingu og bætingu. 
 
 

Leiklist val 
Markmið, leiðir, námsefni: 
Í leiklistarvali munum við setja upp eina til tvær leiksýningar yfir veturinn. Æfingatíminn mun rokka 
svolítið og ekki endilega vera samkvæmt stundarskrá. Þegar nær dregur sýningum mun þó mikill tími 
fara í að æfa og setja upp. Við vinnum þetta því svolítið þrepatengt.  
 
Æfingatími hverrar viku fyrir sig verður hengdur upp á töflu í Austurrými og nemendur eiga að fylgjast 
með þar. 
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Námsmat: 
Metið verður eftir mætingu og virkni. 
 
 

Nýsköpun val 
Markmið: 
Að nemendur: 

 nýti og skilji sköpunarmátt sinn og frumkvæði 

 beiti gagnrýninni hugsun í virkjun hugarafls 

 skilji tengsl þess að búa til eða endurbæta hluti/verk út frá hugmyndum sínum 

 móti ferli hugmyndar að framkvæmd 

 hrindi hugmyndum sínum í framkvæmd (eins og hægt er)  

Leiðir: 

 Innlagnir og fyrirlestrar kennara. 

 Leitarverkefni á vefnum. 

 Unnin hóp- og einstaklingsverkefni sem tengjast nýsköpun. 

 Bekkjarumræður. 

 Kynningar nemenda. 

 
Námsefni:  
Komdu með í uppfinningarferð. Nýsköpunarmennt.  
Ýmis verkefni sem tengjast nýsköpun. 
 
Námsmat: 
Símat sem byggir á eftirfarandi þáttum: Mæting, virkni, frumkvæði, hegðun. 
 
 

Iðnnám val 
Markmið: 
Að nemendur: 

 kynnist flestum iðngreinum og námi þeim tengdum 

 þekki sameiginlegan grunn iðngreina  

 þekki námsleiðir iðnnáms að loknum grunnskóla 

 kynnist iðngreinum á vettvangi með fyritækjaheimsóknum 

 fái að prófa sig áfram í verklegri vinnu 

 kynnist iðngreinum í umfjöllun gestafyrirlesara 

 kynnist rekstri fyrirtækja í iðngreinum 

 
Leiðir: 

 Innlagnir og fyrirlestrar kennara. 

 Leitarverkefni á vefnum. 

 Hóp- og einstaklingsverkefni. 

 Vettvangsferðir. 

 Gestafyrirlesarar. 

 
Námsefni: 
Ýmis verkefni frá kennara.  
Glærur og verkefni frá gestafyrirlesurum. 
 
Námsmat: 
Símat sem byggir á eftirfarandi þáttum: Mæting, virkni, frumkvæði, hegðun. 
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Danska val  
Markmið: 
að nemendur: 

 Skilji betur talað danskt mál. 

 Geti tjáð sig á tungumálinu. 

 Kynnist betur Danmörku og danskri menningu. 

 Kynnist dönsku samfélagi. 

 Kynnist dönskum kvikmyndum og læri að fjalla og skrifa um myndirnar. 

 Skrifast á við dönskumælandi krakka. 
 
Leiðir: 

 Horfum á vandaðar danskar myndir. Glósum mikilvæg orð, spjöllum um myndirnar og gerum 
skrifleg verkefni þeim tengdum. 

 Munnlegar æfingar, t.d. að segja frá áhugamáli sínu. 

 Skrifumst á bréflega eða í tölvupósti. (Skype) 
 
Efnið: 
Kvikmyndir og þættir. 
Verkefni frá kennara. 
Verkefnamappa verður metin til einkunnar í lok annar. 
 
Námsmat: 
Munnleg próf. 
Verkefni metin til einkunna - mappa. 
Lokapróf að vori. 
 
 

Fjölmiðlafræði val 
Meginmarkmið 
að nemendur: 

 tileinki sér rétt vinnubrögð við útgáfu fréttabréfs 

 læri hvernig á að byggja upp blaðagrein 

 kynnist þeim aðferðum sem notaðar eru til fjölmiðlunar á veraldarvefnum 

 kynnist aðferðum við að byggja upp útvarpsþátt 

 tileinki sér rétt vinnubrögð við fréttablogg 

 átti sig á þeim siðferðikröfum sem gilda í útgáfumálum   

 vinni sjálfstætt við fréttaöflun 
 

Kennsluefni: 
Námsefni frá kennara. Greinar af Netinu. 
 
Helstu efnisþættir: 

 blaðamennska og fréttaskrif  

 stafræn ljósmyndun  

 (tölvu)umbrot  

 fréttir og fréttaleit á Netinu 

 fréttablogg 
 
Námsmat: 
Námsmat byggir áhuga, virkni, þátttöku og vinnuframlagi. 
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Útivist val 
Markmið 
að nemendur: 

 læri að lesa kort í tengslum við ratleiki, fjallagöngur og hjólreiðarferðir 

 læri um íslenska náttúru með hjálp útivistar 

 klæði sig rétt eftir veðri 

 viti hvað skal taka með sér í fjallgöngur, t.d. mat eins og þurrkaða ávexti, safa og vatn. 

 læri að þekkja áttirnar fjórar og kynnist landslaginu 
 
Leiðir: 
Farið í ferðir. 
 
Námsefni: 
Frá kennurum.  
 
Námsmat: 
Skv. Námsmatstefnu Vallaskóla. 
 

 
Tölvu- og upplýsingatækni val 
Markmið  
að nemendur:  

 kynnist vinnu með teikniforrit, myndvinnsluforrit, mynbandavinnsluforrit, töflureikni og 
ritvinnsluforrit 

 læri að nýta tölvuna við vinnu fjölbreyttra verkefna 
   
Leiðir:   
Verkefni frá kennara ásamt námsefni af Netinu.  
 
Námsefni:  
Af Netinu 
 
Námsmat: 
Verkefni verða metin skv. Námsmatstefnu Vallaskóla. 
 
 

Ljósmyndun Val 
Markmið:  
Að nemendur: 

 Kynnist tækninni á bakvið stafræna ljósmyndun  

 Læri að þekkja og nota þá þætti sem ráða útkomu ljósmyndar s.s. hraða, stærð ljósops o.s.frv. 

 Læri að setja stafrænar myndir inn á tölvu og vinna með þær þar. Auk þess læra nemendur að 
vista myndir miðlægt á Netinu og deila þeim með öðrum. 

 Læri uppbygginu ljósmyndar og læri að nýta sér ólíkar aðferðir við myndatökur á ólíkum 
viðfangsefnum.   

 Fái áhuga og löngum á ljósmyndun sem verður til þess að þeir prufi sig áfram og læri af 
reynslunni.  

 
Leiðir: 
Innlögn kennara þar sem farið er yfir ýmis viðfangsefni. 
Nemendur vinna einstaklingsverkefni eða saman í litlum hópum. 
Í hverjum tíma eru teknar einhverjar myndir m.a. er alltaf tekin náttúru mynd  af sama staðnum sem 
nemendur velja sér.  
Unnið í tölvum þar sem nemendur hjálpast að undir leiðsögn kennara. 
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Sett upp ljósmyndasýning o.fl. 
 
Námsefni: 
Innlögn frá kennara. 
Ljósmyndasíður á Netinu. 
Myndavél sem hver nemandi kemur með. 
 
Námsmat: 
Vinna og afurðir nemenda eru metnar. Einnig skyndipróf sem hafa með tæknilega hluta ljósmyndunar 
að gera. 
Á haust-og vetrarönn er gefin umsögn en að vori er lokapróf og einkunn gefin í tölum. 
 
 

Náttúrufræði val 
Markmið: 
Að nemendur: 

 Temji sér gagnrýna hugsun 

 Æfi sig í að beita rökhugsun 

 Kynnist tækniframförum sem unnið er að 

 Kynnist ýmsum kenningum innna eðlis- og lífvísinda 

 Geti myndað sér skoðun á ýmsum álita málum tengdum náttúrufræði 

 Nemndur fái tækifæri til að kynna sér betur sín áhugasvið innan náttúrufræða 
 
Leiðir: 
Umræður meðal nemenda undir stjórn kennara. 
Skoðaðar eru heimildarmyndir og og vísindaskáldsögur. 
Unnið með ýmis umdeild mál og þau krufin. 
Nemendur vinna einstaklingsverkefni eða saman í litlum hópum.  
 
Námsefni: 
Myndbönd, heimildarþættir af neti og ýmist það efni sem áhuginn beinist að hverju sinni. 
 
Námsmat: 
Símat. Virkni og vinnubrögð í tímum. Námsmat í tölum gefið í lok vetrar.  
 

 
 
Trésmíði - val 
Markmið: 
Að nemendur læri: 

 helstu öryggisreglur á vinnustöðum  

 öryggisreglur véla  

 að brýna verkfæri  

 rétt vinnubrögð með bitjárni  

 nýtingu á efni  

 þekkingu á viðartegundum  

 að tileinka sér vönduð vinnubrögð  

 að tileinka sér umburðarlyndi á vinnustöðum  
   
Leiðir: 
Innlögn kennara þar sem farið er yfir viðfangsefni dagsins. 
Umræður meðal nemenda undir stjórn kennara. 
Nemendur vinna einstaklingsverkefni eða saman í litlum hópum. 
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Námsefni: 
Skylduverkefni frá kennara. 
Önnur verkefni í samráði við kennara og nemendur. 
  
Námsmat: 
Símat í samræmi við námsmatsstefnu Vallaskóla. 
 
 
 

Skólanámskrá 10. bekkjar 
10.bekk er skipt upp í þrjár bekkjardeildir með 22-26 nemendum í hverri deild. 
 

Íslenska  
Meginmarkmið:  
Móðurmálið gegnir veigamiklu hlutverki í allri menntun, lífi og starfi hvers einstaklings. Nemendur þurfa 
mörg tækifæri til að leika sér með orð, merkingu þeirra og semja texta sem styrkir þá sem sjálfstæða 
og skapandi einstaklinga og eykur áhuga þeirra á námsgreininni. Gott vald á töluðu máli eykur færni 
nemenda í þátttöku í samfélagsumræðunni. Góð móðurmálskunnátta er ein helsta forsenda þess, að 
nemendur geti lært.  
 
Námsmarkmið:  
Helstu markmið eru að nemendur: 

 Öðlist skilning á sögulegu og menningarlegu gildi íslenskrar tungu og bókmennta, þjálfist í að 
bera saman og meta mismunandi texta og átti sig á mun dægur- og áróðursefnis og 
bókmenntatexta. 

 Geti lesið úr töflum og myndritum og geti aflað sér heimilda  á bókasafni og á Netinu.  Geti nýtt 
sér tölvuforrit, sem snerta námsgreinina geti tjáð hugmyndir og tilfinningar sínar skriflega og 
munnlega á skýru og auðugu máli sem og skoðanir sínar og geti rökstutt þær.  

 Beri virðingu fyrir verkum og skoðunum annarra og kunni að hlusta á aðra nemendur, 
upplestur bókmennta og fyrirmæli.  

 Geti flutt laust og bundið mál skýrt og fallega, og með réttum áherslum.  Þjálfist í framsögn og 
ræðumennsku.  

 Geti nýtt sér orðabækur, handbækur og tölvur við verkefna- og ritgerðavinnu, noti 
margmiðlunarefni af diskum og Netinu til að auka þekkingu sína. 

 Þekki helstu stafsetningar- og greinarmerkjareglur og geti byggt upp texta, leiðrétt  og gengið 
frá honum skrifuðum eða tölvuunnum.  

 Þjálfist í að taka glósur, skrifa útdrætti, sögur og ljóð.  Læri að gera ritgerðir eftir ákveðnum 
reglum þar sem fylgt er réttri stafsetningu, setningaskipan og skiptingu texta í málsgreinar og 
efnisgreinar.  

 Geti beitt mismunandi stíl í rituðu máli eftir viðtakanda og efni. 

 Kynnist heimi Íslendingasagna með lestri einnar Íslendingasögu.  Lesi og fjalli ítarlega um eina 
nútímaskáldsögu, ljóð frá ýmsum tímum, smásögur og fleiri bókmenntagreinar og skynji mun á 
þeim.  

 Þekki mun hefðbundinna og óhefðbundinna ljóða og kannist við þekktustu íslensku ljóðskáld 
19. og 20. aldar og nokkur verka þeirra.  Þekki helstu hugtök ljóðagerðar, svo sem  braglínu, 
stuðla, rím, endurtekningar, myndir, persónugervingar, líkingar og andstæður.  

 Þekki helstu hugtök í bókmenntafræði, svo sem aðalpersónur, aukapersónur, tíma, umhverfi, 
frásagnarhátt, ris og boðskap sögu.  

 Kunni skil á helstu málfræðiatriðum, svo sem þrískiptingu í fallorð, sagnorð, óbeygjanleg orð 
og helstu beygingaratriðum og flokkum fallorða og óbeygjanlegra orða. Kunni sömuleiðis skil á 
stofnum orða og orðhlutum og geti nýtt sér þessa þekkingu við stafsetningu og ritun.  Þekki 
algengar hljóðbreytingar íslensks máls og geti nýtt sér þá þekkingu í tengslum við stafsetningu 
og orðmyndun og átti sig á mismunandi framburði.  Kunni helstu atriði setningafræði. 

 Geti nýtt sér málfræðilegar leiðbeiningar í námsgögnum, þ.á.m. í tölvuforritum.  
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Leiðir: 
Unnið er í lotum og er námsefni vetrarins skipt niður í 8 þriggja vikna lotur sem hver hefur sínar 
áherslur og eina upprifjunarlotu. 
 
Bókmenntir og ritun: Lesnar eru nútímabækur auk kjörbókar, smásagna, þjóðsagna og ævintýra auk 
annars efnis frá kennara. Verkefnavinna: ritanir, útdrættir og endursagnir úr lesnu og ólesnu efni.  
Unnið með ljóðahugtök, ljóð lesin og ort.   
 
Málfræði og stafsetning: Farið í orðflokkagreiningu, beygingarfræði og undirstöðuatriði í setningafræði, 
orðmyndunarfræði og hljóðfræði. Reynt er að tengja málfræðireglur stafsetningunni og mikið unnið af 
málfræði- og stafsetningaræfingum. Málfarsverkefni eru í hverri lotu. 
 
Námsefni:  
Skerpa 3. Málfinnur. Skriffinnur. Smásögur. Kjörbækur af lista kennara, Gísla saga Súrssonar. 
Ljóðspeglar. Hugtakarolla. Handbók í málfræði. Námsefni af vef. Upprifjunarhefti. 
 
Mat: 
Unnið er í lotum. Nemendur skila öllum verkefnum í lok lotu og taka próf. Einkunn hverrar lotu er 
meðaltal verkefna og prófs. Hver nemandi er með sína viðmiðunartölu og þarf að ná henni. Takist það 
ekki, endurtekur hann prófið. Að upprifjun lokinni er prófað úr námsefni alls vetrarins. Námsmat er í 
samræmi við námsmatsstefnu Vallaskóla. 
 
Símat verður notað í vetur til að fylgjast með stöðu nemenda. Metið er á þriggja vikna fresti.  Metin eru: 
verkefni, vinna og vinnubrögð, ástundun og þekking. 
 
Eftir samræmd próf er vorverkefni sem metið er til einkunnar að vori. Prófað verður við lok vorannar.   
Einstaklingsnámskrá: 
Þegar nemandi víkur frá hefðbundnu námi er, á grunni greininga og mati sérfræðinga, útbúin sérstök 
námskrá handa nemandanum. Sú námskrá er unnin af deildarstjóra sérkennslu og sérkennara. 
 
 

Stærðfræði 
Þekking og færni í stærðfræði er nauðsynleg hverjum manni í daglegu lífi. Stærðfræðinám þjálfar 
rökhugsun og stuðlar þannig að aukinni færni til sjálfstæðrar ákvarðanatöku nemenda. Stærðfræðin er 
ómetanlegur grundvöllur undir allt nám tengt náttúruvísindum, raunvísindum og fjármálum í 
síbreytilegu, tæknivæddu umhverfi. 
 
Markmið:  
Stefnt er að því að nemendur 10. bekkjar:  

 rifji ítarlega upp mikilvægustu efnisatriði 8. og 9. bekkjar. 

 nái góðum tökum á grunnfærni stærðfræðinnar þannig að þeir geti beitt henni við ný verkefni 
og daglegt líf. 

 læri að nota táknmál stærðfræðinnar.  

 læri að beita skýrri og kerfisbundinni framsetningu við lausn stærðfræðiverkefna.  

 styrki almennan talnaskilning með upprifjun frá fyrri árum. 

 sýni útreikninga og vinni skipulega og snyrtilega. 

 öðlist góða tilfinningu fyrir tölum og stærðum og áhrifum reikniaðgerða á þær þannig að hann 
geti lagt mat á útkomu.  

 vinni með ferningstölur, ferningsrætur og reglu Pýþagórasar. 

 fjalli um rými mismunandi hluta og yfirborðsflatarmál þeirra. 

 vinni með tölur og talnamengi, s.s. frumtölur, frumtöluþáttun og mengjamyndir. 

 þjálfist í líkindareikning. 

 nái fullkomnu valdi á lausn fyrsta stigs jöfnu með einni óþekktri stærð. 

 tileinki sér aðferðir til að leysa saman tvær fyrsta stigs jöfnur með tveimur óþekktum stærðum. 

 leysi einföld orðadæmi með því að setja upp slíkar jöfnur  

 leysi einfaldar annars stigs jöfnur með þáttun.  
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 margfaldi upp úr svigum og þátti fyrsta og annars stigs margliður. 

 vinni með veldi, tugveldi, staðalform og ójöfnur.  

 vinni með horn og línur s.s. grannhorn, topphorn og samsíða línur. 

 styrki tök sín á að lýsa og vinna úr tölfræðilegum upplýsingum og geti nýtt sér fjölbreytt myndrit 
við framsetningu gagna. 

 fáist við hlutföll við samanburð á stærðum og geti notað þau í útreikningum.  

 vinni áfram með hlutföll og mælikvarða á teikningum. 

 nái góðum tökum á prósentureikningi.  

 nái tökum á einföldum vaxtareikningi.  

Leiðir:  
Námið byggir á eigin vinnu og samvinnu nemenda undir leiðsögn kennara. Gert er ráð fyrir fjölbreyttum 
kennsluháttum. Nemendur bera ábyrgð á að fylgja námsáætlunum kennara og vinna jöfnum höndum 
yfir önnina.  Nemendur skila heimavinnu og lögð er áhersla á góðan frágang og uppsetningu.  
Nemendur skulu hafa reiknivél sér til aðstoðar við lausn viðfangsefna.  
   
Námsefni:  
Stærðfræði Átta-10, hefti 5 og 6. Almenn stærðfræði III, Vinkill 3. Efni af internetinu, m.a. Skólavefurinn 
og vefur Námsgagnastofnunar auk viðbótaverkefna frá kennurum eftir því sem þurfa þykir.  
Nauðsynlegt er að nemendur eigi góðan vasareikni (veldi, rætur, pí, brot), reglustiku, gráðuboga og 
hringfara.  
 
Námsþættir:  
Tölur og talnafræði, tölfræði og líkindareikningur, prósentureikningur, fjármál, algebra, jöfnur, 
rökhugsun, hlutföll, veldi og staðalform, rúmfræði, horn og Pýþagóras.  
Námsmat:  
Námsmat er símat. Í lok hverrar annar er gefin einkunn: 

 75% - Kannanir, heimadæmi og hópverkefni.    

 25% - Vinnubrögð, virkni og hegðun.  
 
Á haustönn er tekið samræmt könnunarpróf.   
Á vorönn er lagt fyrir lokapróf sem tekur til flestra námsþátta skólaársins. 

 
Einstaklingsnámskrá: 
Þegar nemandi víkur frá hefðbundnu námi er, á grunni greininga og mati sérfræðinga, útbúin sérstök 
námskrá handa nemandanum. Sú námskrá er unnin af deildarstjóra sérkennslu og sérkennara. Það er 
svo merkt inn á prófskírteini nemandans að um frávik frá hefðbundinni námskrá sé að ræða. 
 
 

Enska     

Helstu markmið eru að nemendur geti: 
í töluðu máli og hlustun: 

 skilið fyrirhafnarlítið meginþráð í venjulegu talmáli af ýmsu tagi á helstu mállýskum enskunnar 

 tjáð sig í samræðum á eðlilegu máli um algeng umræðuefni og beitt réttum mál- og 
setningafræðireglum  

 tjáð skoðanir og gefið leiðbeiningar 

 flutt stutt erindi byggð á minnispunktum 

 greint mismunandi mállýskur og öðlast innsýn í hljóðkerfi enskunnar 
í lestri: 

 lesið og skilið aðgengileg bókmenntaverk 

 lesið sér til gagns tímaritsgreinar og blaðaefni 

 beitt mismunandi lestrarlagi við hæfi hvers verkefnis 

 nýtt sér orðabækur 
í ritun: 
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 skrifað samfelldan, viðeigandi og skipulegan texta þar sem m.a. er fjallað um skoðanir og 
tilfinningar eða fengist við upplýsingaöflun og miðlun, útfyllingu eyðublaða o.fl. 

 skrifað ritgerðir, skýrslur og sendibréf m.t.t. inntaks og forms 

 beitt af lipurð réttritunarreglum og mál-og setningafræðireglum.  
 
Leiðir: 
Taka verður mið af ofantöldum fjórum færniþáttum tungumálsins sem og þeirri kunnáttu sem 
nemendur búa þegar yfir. Mikilvægt er að halda hefðbundnum tengslum við Bretland og Bandaríkin, 
en jafnframt kynna nemendum önnur ensk málsvæði svo sem kostur er. Best er að sem mest af 
kennslunni fari fram á ensku og nemendur venjist því að hlusta, spyrja og svara á ensku. Nauðsynlegt 
er að beita eins mikilli fjölbreytni og kostur er án þess að hvikað sé frá kröfunni um gott og viðeigandi 
málfar. 
 
Námsefni:  
Grunnefni:  
Matrix 3 (Intermediate), grunnbók og vinnubók.                
Ensk málfræði fyrir alla 1 – 2 – 3  ásamt vinnubók, 3 stigið. 
Texts and tasks, textabók með verkefnum. 
Ítarefni og uppflettirit: 
Lestrarbækur af  5. og 6. þyngdarstigi, t.d. Oliver Twist, Cry Freedom  o.fl.  
Margmiðlunarefni og vefverkefni.  
Orðabækur. 
 
Námsmat: Námsmat er símat. Í lok hverrar annnar er gefin einkunn sem byggir á skyndiprófum og 
öðrum verkefnaskilum til kennara (75%). Að auki eru metnir þættir eins og frammistaða í tímum, 
vinnubrögð og virkni (25%). Í lok vetrar er gefin skólaeinkunn sem byggir á öllu starfi vetrarins. 
 

Danska 
Lögð verður áhersla á að auka og virkja orðaforða nemenda í tali og ritun. Öll vinna með málnotkun og 
málfræði á að tengjast markvisst notkun orðaforða og notkun færniþáttanna fjögurra þ.e. hlustun, 
lestur, ritun og talað mál. 
 
Það er mikilvægt að sem mest fjölbreytni sé í viðfangsefnum til þess að vekja og viðhalda 
áhuga nemenda. Nemendur þurfa að axla ábyrgð á eigin námi og læra að skipuleggja sig, setja 
sér markmið og fylgjast með eigin framförum. 
 
Markmið 
Hlustun: 

 geti hlustað eftir tilteknum upplýsingum í samtölum eða frásögnum. 

 geti fylgt atburðarrás sem tengist orðaforða þess efnis sem unnið er með. 

 geti skilið venjuleg fyrirmæli og leiðbeiningar 
Lestur: 

 geti beitt viðeigandi lestrarlagi þ.e. yfirlits-, leitar-, nákvæmis- og hraðlestri eftir því 
sem við á. 

 geti skilið megininntak lengri texta. 
geti lesið smásögur og skáldsögur við hæfi. 

Talað mál: 

 geti tjáð sig um þarfir, óskir og athafnir sem tengjast hinu daglega lífi. 

 geti endursagt og jafnvel svarað spurningum sem tengjast innihaldi þess sem endursagt 
var. 

 geti sagt frá ýmsu s.s. sjálfum sér, landi eða sínu nánasta umhverfi. 
Ritun: 

 geti skrifað lengri samfelldan texta um fjölbreytt efni. 

 geti beitt grunnreglum málfræðinnar við ritun. 

 geti tjáð skoðanir sínar og hugsanir á skiljanlegu rituðu máli. 
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Málfræði: 
Kemur inn í tengslum við viðfangsefni hverju sinni. Þannig er auðvelt að samþætta hana 
öðrum þáttum námsins. 
 
Leiðir: 
Reynt verður að samþætta alla færniþættina og veita nemendum alhliða þjálfun og möguleika 
á fjölbreyttum útfærslum við námið. Mikilvægt er að hlustunarfærni sé þjálfuð í hverri 
kennslustund. Sérstakir tímar verða tileinkaðir ritun og töluðu máli þar sem áhersla verður 
lögð á að auka færni nemenda í þessum þáttum. Bókmenntir í formi smásagna og styttri 
skáldsagna verða lesnar. Kvikmyndir nýttar í kennslunni sem og annað efni er tengist 
ljósvakamiðlum. 
 
Námsefni: 
Ekko, textabók, hljóðbók og verkefnabók. 
Smásögur, styttri skáldsögur og ein kjörbók. 
Efni sem tengist menningu og daglegu lífi s.s. DVD ásamt verkefnum og efni úr 
fjölmiðlum. 
Tónlist úr öllum áttum. 
Ýmsar kvikmyndir ásamt verkefnum. 
 
Námsmat: 
Námsmatið verður samkvæmt námsmatsstefnu Vallaskóla. Fjölbreytt námsmat þarf að vera 
hvetjandi og upplýsandi og ná til sem flestra þátta í náminu. Áhersla er lögð á símat. 
Námsmatið mun einnig byggjast á sjálfsmati og jafningjamati samhliða mati kennara sem 
gerir nemendur meðvitaðri um námslega stöðu sína. Lokapróf að vori. 
 
 

Þjóðfélagsfræði 
Markmið: 
Að nemendur læri um: 

 Íslenskt samfélag. 

 Skilji hugtök sem notuð eru í hinu daglega lífi. 

 Læri um mismunandi fjölskyldugerðir, kynhlutverk og um ástina og vináttu. 

 Réttindi sín og skyldur. 

 Hvernig íslenskt þjóðfélag er byggt upp. 

 Stjórnkerfi, skólakerfi, þrískipting ríkisvalds o.fl. 

 Ísland og alheimssamfélagið. 

 Skilning á umheiminum frá landfræðilegu, sögulegu og félagslegu sjónarhorni, samskiptum 
þjóða, alþjóðstofnunum og þjóðasáttmálum. 

 
Kennsluaðferðir: 

 Glósur af töflu. 

 Verkefni úr bók. 

 Aukaverkefni sem fylgja köflum bókarinnar. 

 Heimaverkefni – Viðtal við eldri borgara um lífið í gamla daga. Borið saman við lífið í dag sem 
og verkefni borin saman milli hópa í bekk. 

 Rannsóknarverkefni. 

 Hópavinna – Umræður, mál tekin fyrir og hópar komast að niðurstöðu og segja sínar skoðanir. 

 Umræðutímar. 

 Alþingisverkefni (unnið í tölvustofu). 

 Framhaldsskólaverkefni (unnið í tölvustofu). 
 
Námsmat: 

 Próf. 

 Verkefni – Skrifleg, unnin í tölvum, munnleg og fleira. 

 Frammistaða í tímum. 
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Kennsluefni: 
Þjóðfélagsfræði eftir Garðar Gíslason 
Aukaefni frá kennara 
Myndefni 
Aukaverkefni 
 
 

Náttúrufræði (eðlis-, líf- og jarðvísindi)  
Að búa á jörðinni: 
Samkvæmt áfangamarkmiðum við lok 10. bekkjar eiga nemendur að: 

 geta fjallað um og tekið gagnrýna afstöðu til siðferðilegra þátta sem tengjast umhverfisvernd 

 skilja hvað felst í hugtakinu sjálfbær þróun og mikilvægi þess fyrir samfélagið 

 gera sér grein fyrir sjálfbærri nýtingu auðlinda 

 skilja mikilvægi þess að umgangast hvers konar náttúruauðlindir, s.s. heilnæmt andrúmsloft, 
hreint neysluvatn og landgæði, á þann hátt að þær spillist ekki 

 fjalla um hnattræn viðfangsefni, svo sem mengun í sjó, takmörkun loftslagsbreytinga og vernd 
ósonlagsins 

 gera sér grein fyrir að maðurinn er hluti af náttúrunni og að lífsafkoma hans og framtíð byggist 
á því að hægt verði að búa áfram á jörðinni 

 
Ávallt er leitast við að tengja helstu námsmarkmið í eðlis- og lífvísindum ofangreindum markmiðum 
eftir því sem þau koma fyrir í námsefninu. 
 
 
Námsmarkmið:  
 
Helstu markmið í eðlisvísindum eru að nemendur: 

 geti útskýrt að orka hvorki eyðist né myndast heldur breytir um myndir. 

 geti skilgreint og borið saman helstu einkenni hreyfiorku, stöðuorku, rafsegulorku, varmaorku, 
efnaorku og kjarnorku. 

 fjalli um það hvernig okkur ber að nýta orkulindir með tilliti til umhverfis og þess að sumar eru 
endurnýtanlegar en aðrar ekki. 

 geti útskýrt helstu hugtök tengd rafmagni og seglum, s.s. rafhleðsla, straumur, spenna, 
viðnám, afl og straumrásir. 

 læri um eðli ljóss og hljóðs og geti skýrt eiginleika bylgna. 
 

Helstu markmið í jarðvísindum eru að nemendur: 

 þekki helstu fyrirbæri og einkenni sólkerfisins. 

 fjalli um tilurð alheimsins og mismunandi kenningar sem fram hafa verið settar um það efni. 

 þekki gerð og eiginleika sóla og reikistjarna 
 

Helstu markmið í lífvísindum eru að nemendur: 

 kynnist sögu erfðafræðinnar og helstu atriðum í nútíma erfðafræði og mannerfðafræði. 

 geti útskýrt og notað helstu hugtök erfðafræðinnar, s.s. erfðaefni, gen, litningur, kynæxlun, 
kynlausæxlun, stökkbreyting, klónun, endurröðun gena, svipgerð, arfgerð, arfhreinn, 
arfblendinn og reitatöflur. 

 geri sér grein fyrir mikilvægi breytileikans fyrir lífheiminn. 

 geti útskýrt kenningar um þróun lífs á jörðinni og stuðst við líffræðileg rök og steingervinga. 
 
Leiðir: 
Til að ná settu marki í náttúrufræði þarf að nota saman  beina kennslu, vettvangsferðir, verklegar 
æfingar, umræður, hópvinnu, gagnaöflun, úrvinnslu og framsetningu niðurstaðna. Glærur, myndbönd 
og tölvur eru notaðar þar sem við á. Mikilvægt er að nemendur hafi ávallt kynnt sér efni tímans áður en 
í hann er komið. Einnig þurfa þeir að halda áfram að safna saman öllum gögnum og verkefnum, sem 
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þeim er afhent eða þeir vinna, í möppur þar sem það fer vel og er aðgengilegt.  
 
Námsefni: 
 
Inntak náms í eðlisvísindum 
Varmaorka: sameindir og hreyfing, varmaflutningur, hreyfiorka og hiti, eðlisvarmi, lögmál um varðveislu 
orkunnar, kæling, einangrun. 
 
Rafmagn og segulmagn: rafhleðsla, frumeind, rafeind, róteind, nifteind, kjarni, aðdráttar- og 
fráhrindikraftar, rafsvið, stöðurafmagn, leiðarar, einangrarar, rafhrif, eldingar, afhleðsla, spenna, 
straumur, amper, viðnám, volt, óm, lögmál Ohms, rafhlaða, stefna rafstraums, raforka, afl, vatt, 
raðtengdar og hliðtengdar straumrásir, öryggi, raforka á Íslandi, segulkraftar, skaut, segulsvið, 
segulmagn, rafall, hverfill. 
 
Hljóð: sveiflur í efni, hljóðberi, bylgjur, þétting, þynning, langsbylgjur, hraði hljóðs, sveifluvídd, lögun 
bylgna, lengd bylgna, tíðni bylgna, tónhæð, herts, dopplerhrif, hljóðstyrkur, desíbel, víxlverkun bylgna. 
 
Ljós: ljósorka, ljóseind, rafsegulbylgjur, þverbylgjur, rafsegulróf, örbylgjur, ljósröfun, ljósgjafar, speglun, 
speglar, ljósbrot, linsur, augað, sjónin, litir ljóssins, ljós og tækni. 
 
Kjarnorka: gerð frumeinda, frumefnabreyting, geislavirkni, kjarnaklofnun, kjarnorka. 
 
Inntak náms í jarðvísindum 
Sólkerfið: lengdareiningin ljósár, geimþokukenningin, frumpláneta, reikistjarna, fastastjarna, 
fylgihnöttur, tungl, smástirni, smástirnabelti, halastjarna, lögun jarðar, jarðmiðjukenningin, 
sólmiðjukenningin, umferðartími, möndull, snúningstími, brautir, sporbaugar, tregða, þyngdarlögmál, 
einkenni/sérkenni ytri reikistjarna og innri reikistjarna, morgunstjarna, kvöldstjarna, bakhreyfing, 
gróðurhúsaáhrif, segulhvolf, geimgrýti, geimsteinn, loftsteinn, stjörnuhrap, hrapsteinn, lífhvolf. 
 
Jörðin og tunglið: Miðbaugur, steinhvolf, vatnshvel, lofthjúpur, möndulsnúningur, brautarhreyfing, 
dægraskipti, árstíðaskipti, möndulhalli, sólarhringur, dagur, nótt, árið, segulsvið jarðar, geislunarbelti 
Van Allens, segulljós, norðurljós, suðurljós, landslag á tunglinu, mánuður, kvartilaskipti, jarðskin, 
mánasigð, sólmyrkvi, tunglmyrkvi, deildarmyrkvi. 
 
Stjörnur og vetrarbrautir: þensla alheimsins og miklihvellur, opinn eða lokaður alheimur, stjörnumerki 
og fjölstirni, stjörnuþyrpingar, stjörnuþokur og vetrarbrautir, stjörnur og einkenni þeirra, sólin okkar, 
þróun stjarna. 
 
Inntak náms í lífvísindum 
Erfðafræði: saga erfðafræðinnar, Mendel, gen, ríkjandi, víkjandi, arfhreinn, arfblendinn, genasamsæta, 
litningur, rýriskipting, okfruma, svipgerð, arfgerð, reitatafla, ófullkomið ríki, stökkbreyting, kynlitningar, 
erfðatækni, DNA, RNA, plasmíð, erfðabreyttar lífverur. 
 
Mannerfðafræði: fjölgena erfðir, margfaldar genasamsætur, erfðasjúkdómar, kyntengdar erfðir, erfðir 
og umhverfi, genasplæsing, einræktun, erfðamengi mannsins. 
Lífverur taka breytingum: þróun, líffærafræði, fósturfræði, steingervingafræði, náttúruval, 
þróunarkenning Darwins, offjölgun, breytileiki, far, einangrun, jarðsagan og hraði þróunar. 
 
Bækur:  
Dean Hurd o.fl. 1997. Orka. Námsgagnastofnun, Reykjavík. 
Dean Hurd o.fl. 1999. Erfðir og þróun.  Námsgagnastofnun, Reykjavík. 
Dean Hurd o.fl. 2001. Sól, tungl og stjörnur. Námsgagnastofnun, Reykjavík. 
 
Myndbönd: 
Ýmis myndbönd tengd námsefninu af vef Námsgagnastofnunnar: 
http://www.nams.is/alltnamsefni?ProductCategoryID=&aldursstig=&ProductTypeID=2&q=  
 

http://www.nams.is/alltnamsefni?ProductCategoryID=&aldursstig=&ProductTypeID=2&q
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Kennsluforrit:   
Ýmis forrit af Internetinu. 
 
Námsmat: 
Reglubundnar kannanir, tilraunir, skýrslur, hugtakakort og önnur verkefni eru grunnur að símati sem 
fram fer á hverri önn. Jafnframt er metin virkni og vinna nemenda í tímum auk heimanáms og 
ástundunar.  
 
Einstaklingsnámskrá: 
Þegar nemandi víkur frá hefðbundnu námi er á grunni greininga og að mati sérfræðinga útbúin sérstök 
námskrá handa nemandanum. Sú námskrá er unnin af deildarstjóra sérkennslu og sérkennara. 
 
Áfangamarkmið við lok 10. bekkjar 
Við gerð skólanámskrár er fylgt áfangamarkmiðum í Aðalnámskrá grunnskóla. Sjá: 
http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/adalnamskra_grsk_natturufraedi-umhverfismennt.pdf 
 

 
Lífsleikni 
Lífsleiknikennsla í eldri deild Vallaskóla (7.-10. bekk) fer formlega fram einu sinni í 
viku í lífsleiknitímum. Engu að síður skarast kennsla í lífsleikni við aðrar námsgreinar 
og í raun getur lífsleiknikennsla átt sér stað óbeint í öðrum tímum. 
 
Vallaskóli er Olweusarskóli og starfar samkvæmt Olweusaráætluninni gegn einelti. Haldnir 
eru bekkjarfundir a.m.k. einu sinni í mánuði. Þessir fundir fara fram í lífsleiknitímum, 
samhliða annarri lífsleiknikennslu. Almenn kennsla í lífsleikni tekur mið af markmiðum 
Aðalnámskrár grunnskóla en í Vallaskóla hafa námsráðgjafar skólans einnig sett mark sitt á 
kennsluna, m.a. hvað varðar námstækni, líðan, markmiðssetningar og starfsmenntun. 
Skólahjúkrunarfræðingur tekur þátt í lífsleiknikennslu hvers árgangs fyrir sig í eldri deild og 
leggur áherslu á forvarnafræðslu. Til lífsleiknikennslu í Vallaskóla telst einnig boðun 
nemenda á sal þar sem skólastjórnendur ræða ákveðin hugðarefni eða áherslur í skólanum. 
Nemendaviðtöl umsjónarkennara eru einnig hluti lífsleiknikennslu og sálgæslu hvers og eins. 
Nemendaviðtöl eru viðtöl þar sem umsjónarkennari ræðir við hvern nemenda einslega en rætt 
er um líðan og gengi náms- og félagslega. Nemendaviðtöl fara fram tvisvar sinnum á 
skólaárinu, fyrir og eftir áramót. 
 
Markmið: 
Að nemendur: 

 tileinki sér gildi skólans, virðing, þekking og lífsleikni, sem gott veganesti út í lífið 

 læri að temja sér sjálfsaga eins og fram kemur í uppeldisstefnu skólans: Að nemendur 
rækti með sér þrautseigju, helgi sig því sem satt er, sætti sig við ábyrgð og séu 
sveigjanlegir í öllum úrlausnarefnum. 

 skilji hvað átt er við með hugtakinu lífsstíll og átti sig á gildum jákvæðs og heilbrigðs 
lífstíls (m.a. hollustu og hreyfingu). 

 þekki tilfinningar sínar og geti skilið þær, bæði persónulega og í samfélagi við aðra. 

 fái tilsögn í því að standast hópþrýsting, sérstaklega hvað ávana- og fíkniefni varðar. 

 fái tilsögn í fjármálalæsi (tekjur og gjöld, rekstur og nauðsynjar) og umferðaröryggi. 

 fái kynfræðslu við hæfi. 

 skilji hvað átt er við með gagnrýnni hugsun og hvernig bregðast skuli við fordómum. 

 fái tilsögn í námstækni og markmiðssetningu, ásamt fræðslu um valgreinar í 9. og 10. 
bekk. 

 þekki og tileinki sér gildi umhverfisvæns lífs. 

 þekki hvernig bregðast á við hættuástandi á borð við jarðskjálfta og skilji rýmingaráætlun 
skólans. 
 

 

http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/adalnamskra_grsk_natturufraedi-umhverfismennt.pdf
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Leiðir: 
Formleg lífskennsla fer fram einu sinni í viku (ein kennslustund). Fræðsla fer fram með 
innlögn umsjónarkennara eða annarra sem koma að lífsleiknikennslu í skólanum. Þessi 
kennsla getur skarast við aðra tíma. Umræður eru stór þáttur í fræðslunni sem og einstaklings- og 
hópavinna. 
 
Námsefni: 
Ýmist efni frá kennara og þeim er koma að fræðslunni. 
 
Námsmat: 
Samkvæmt námsmatsstefnu Vallaskóla. 
 
 

Íþróttir       
Tímar á viku: 2 í  íþróttum og 1 sundi 
Námsmarkmið: 
Helstu markmið eru að nemendur:    

 efli á markvissan hátt líkamshreysti og þrek. 

 finni farveg fyrir hreyfiþörf sína í fjölbreyttum æfingum og leikjum. 

 þjálfist í undirstöðuatriðum helstu íþróttagreina. 

 öðlist áhuga og jákvætt viðhorf til íþróttaiðkunar, líkams- og heilsuræktar.   

 auki sjálfstraust, viljastyrk og áræði með þátttöku í leikjum, íþróttum og útiveru. 

 sýni öðrum virðingu og umburðarlyndi í leik og starfi og læri að taka sigri jafnt sem ósigri. 

 geri sér grein fyrir gildi samvinnu í leik og keppni. 

 fræðist um líkamsrækt og heilbrigði. 

 ljúki 10. sundstigi.   
 
 
Leiðir: 
Æfingar og leikir í formi stöðva-, áfanga- og hringþjálfunar.  Kennsluaðferðir eru með ýmsu móti, s.s. 
einstaklings-, tvímennings- eða hópaæfingar. 
 
Námsefni: 
Þau íþróttaáhöld sem henta í hvert skipti. 
 
 

Leikfimi 
Námsmarkmið: 

 Píptest strákar 11. stig, stelpur 9. stig. 

 Heljarstökk eða kollhnís á upphækkun af trampólíni. 

 Kraftur, uppstökk án atrennu. 

 Liðleiki, teygja fram á kassa. 

 Boltakast 80 gr, bolta kastað, kraftur. 

 Körfubolti, 5 skot á 5 stöðum við teig. 

 Blak, spil með 3 sendingum 
 
Námsmat: 
Símat sem tekur mið af ástundun, hegðun og virkni. Könnun sem tekur mið af líkamlegri færni 
nemenda. 
 

10. sundstig (samræmd markmið í 10. bekk) 
 

H. Bringusund í 20 mínútur (viðstöðulaust) Lágmarksvegalengd 600m 
I. 50m bringusund, stílsund    
J. Troða marvaða í 30sek. Og björgun jafningja 25metra    
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K. Tímataka, nemendur velji 2 aðferðir af 4: 
-100m bringusund  d: 2.18 mín  st: 2.23 mín 
-50m skriðsund  d: 56 sek  st: 59 sek 
-50m baksund  d: 67 sek st: 70 sek 
-25m flugsund  d: 31 sek  st: 33 sek 

L. 12m kafsund  
M. Leysitök 
N. Lífgunaraðferð 

 
Áhersluatriði sem gilda ekki til prófs: 

 Flugsund með og án hjálpartækja  

 Skriðsund og baksund með snúningum  

 Þjálfun að eigin vali í einni eða tveimur tæknigreinum  
 
Tímalágmörk: 
Piltar  

Einkunn 100m  bringusund 50m skriðsund 50m baksund     25m flug 

10  1,45>   36,0>   54,0>   26 

9  1,45-1,52  36,1-40,0  54,1-57,0  27  

8  1,52-1,59  40,1-44,0  57,1-60,0  28  

7  1,59-2,06  44,1-48,0  60,1-63,0  29  

6  2,06-2,13  48,1-52,0  63,1-65,0  30 

5  2,13-2,18  52,1-56,0  65,1-67,0  31 

 
Stúlkur 

Einkunn 100m  bringusund 50m skriðsund 25m baksund 25m flug 

10  1,50>   42,0>   57,0>   28 

9  1,50-1,57  42,1-46,0  57,1-60,0  29 

8  1,57-2,04  46,1-50,0  60,1-63,0  30  

7  2,04-2,11  50,1-54,0  63,1-66,0  31 

6  2,11-2,18  54,1-58,0  66,1-68,0  32  

5  2,18-2,25  58,1-62,0  68,1-70,0  33 

 
 
 

Valgreinar 
Nemendur í 10. bekk geta valið um fjölbreytt úrval valgreina. Enn fremur geta nemendur valið um 
metið val, þ.e. að fá viðurkennt tómstundarstarf utan skóla sem valgrein í stundatöflu. 

 
Stærðfræði val (almenn braut) (námið er unnið í samvinnu 
við FÁ) 
Markmið/lýsing: 
Að nemandi: 

 rifji upp og styrki grundvallaratriði talnameðferðar og algebra 

 geti sett upp og leyst dæmi sem fela í sér jöfnur og nái tökum á 
hlutfallshugtakinu 

 þekki undirstöðuatriði hnitarúmfræði í sléttum fleti 

 þekki helstu þríhyrningareglur og geti beitt þeim 

 hafi skilning á helstu hugtökum varðandi flatarmál og rúmmál. 
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Kennt/kynnt: 
Talnareikningur, Veldareikningur, bókstafareikningur, jöfnur, hlutföll og prósentur, 
hnitareikningur, rúmfræði, þríhyrningar, hringir, flatarmál, rúmmál 
 
Leiðir/kennsluhættir: 
Námið byggist upp af innlögnum kennara en mikilli sjálfstæðri vinnu nemenda. Nemendur 
þurfa að vinna töluvert heima í faginu til að geta haldið áætlun og tekið lokapróf í lok vetrar. 
 
Námsefni: 
Stæ 103 eftir Jón Þorvarðarson. 4. útgáfa, Rvk. 2012. 
 
Námsmat: 
Styttri kannanir og kaflapróf 20% 

Lokapróf 80% 
 
 

Íslenska val – 103 (almenn braut) (námið er unnið í 
samvinnu  við FÁ)  
Markmið: 
Að nemandi: 

 geti greint bókmenntatexta þannig að hann geti sagt frá sjónarhorni, sögumanni, tíma, 
umhverfi, myndmáli og byggingu frásagnar 

 þekki helstu tegundir stílbragða s.s. andstæður, endurtekningu og vísun 

 þekki bragarhættina ferskeytlu, sonnettu, limru og tönku 

 þekki mun á talmáli og ritmáli 

 þekki byggingu frásagnar og skiptingu hennar í minni einingar, s.s. efnisgreinar og málsgreinar 

 þekki til hjálpargagna sem nýtast við ritun, s.s. orðabóka og ýmissa forrita á netinu 

 geti skrifað stuttan útdrátt úr texta þar sem fram koma lykilatriði hans 

 geti skrifað jafnt huglægan sem hlutlægan texta eftir því sem við á 

 þekki beina og óbeina ræðu og hvernig hún er notuð í viðtölum 

 komi fram fyrir hóp og flytja stutt tækifærisávarp 

 þekki uppbyggingu rökfærsluritgerðar 

 geti skrifað bókmenntaritgerð þar sem hann notar bókmenntafræðilega þekkingu sína úr 
áfanganum 
 

Leiðir:  
Unnið í samvinnu við FÁ, m.a. kennsluáætlun. Tvær kennslustundir eru ætlaðar í kennslu þessa 
áfanga allt skólaárið.  
  
Námsefni:  
Íslenska eitt (Edda útgáfa)  
Tungutak: Setningafræði handa framhaldsskólum. Ásdís Arnalds, Elínborg Ragnarsdóttir og Sólveig 
Einarsdóttir. 2007. JPV útgáfa, Reykjavík.  
Kjörbók: (Ákveðin í byrjun áfanga).  
 
Námsmat:  
Unnið í samvinnu við FÁ. Lokapróf 70%. 
 
 

Enska val – 103 (almenn braut) (námið er unnið í samvinnu 
við FÁ) 
Markmið: 
Áhersla er lögð á vandlegan lestur texta með það fyrir augum að byggja upp virkan og 
hagnýtan orðaforða. Undirstöðuatriði enskrar málfræði æfð. Nemendur eiga að geta skrifað 
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einfalda texta og hafa náð talsverðri færni í málfræðiatriðum, auk þess sem lesskilningur á að 
vera orðinn umtalsverður eftir áfangann. Einnig er ætlast til þess að nemendur geti tjáð sig um 
lesefni munnlega. Lögð er áhersla á rauntexta í áfanganum í kennslubók, auk þess sem 
nemendur fá mikla þjálfun í lestri skáldverka. 
 
Leiðir: 
Unnið í samvinnu við FÁ, m.a. kennsluáætlun. Tvær kennslustundir eru ætlaðar í kennslu 
þessa áfanga allt skólaárið. 
 
Námsefni: 
Total English Upper-Intermediate Student's Book (Pearson-Longman). 
Macmillan English Grammar in Context (Intermediate with key) With CD-Rom. 
Ljósrit með smásögum. 
Morton Rhue: The Wave (Penguin Books). 
 
Námsmat: 
Unnið í samvinnu við FÁ. Lokapróf 80%. 
 

 
Hreysti val 
Markmið: 
Helstu markmið eru að nemendur geri sér grein fyrir gildi hreyfingar og hollrar næringar fyrir 
heilsuna. Leitast verður við að þau kynnist sem flestum leiðum til líkamsræktar og að þau 
öðlist betri líkamsvitund. Nemendur öðlast þekkingu á almennri hreysti og læra að þjálfa 
sjálfan sig eftir ákveðinn æfingaáætlun. Nemendur læri að búa til sýna eigin áætlun og vinna 
eftir henni að settu marki. 
 
 
Viðfangsefni: 
Kennt verður: 
• Hvað er þjálfun og hvað þýða þjálffræðihugtök eins og þol, styrkur og liðleiki. Farið 
verður í mikilvægi réttrar líkamsbeytingar og hollrar næringar. 
• Nemendum verður kennt að athafna sig í tækjasal og læra á hvert tæki, hvað það gerir 
og hvað ber að varast. 
• Hvernig á að þjálfa líkamann í sal og úti. 
• Farið verður í gegnum þrautir úr Skólahreysti og búið til lið sem fer og keppir fyrir 
hönd skólans. 
• Farnar verða útivistarferðir (80% mæting og verkefnaskil þarf til að komast með). 
 
Námsefni: 
Þjálfun, heilsa vellíðan og efni frá kennara. 
 
Námsmat: 
Mæting verkefnaskil og lokaverkefni. 
 

 
Íþróttir val 
Markmið:  
Að nemendur: 

 kynnist sem flestum íþróttagreinum í gegnum fyrirlestra og verklega 

 læri að búa til tímaseðla og vinna eftir þeim 

 læri að kenna íþróttir 

 hlýði á gestakennara kynna greinar 

 fari í eina íþróttaferð (80% mæting og verkefnaskil þarf að ná til að 
fara með í íþróttaferð). 
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Vinnulag: 
2 verklegir + 1 bóklegur tími á viku. 
 
Námsefni: 
Glærur og annað efni frá kennurum og gestakennurum. 
 
 
Námsmat: 
Mæting og vinna í tímum (50%) og verkefnaskil (50%). 
 

 
Heilsufræði val 
Heilsufræði fjallar um, manninn, líf hans og lífsskilyrði, líkamlegar og andlegar þarfir. Greininni er ætlað 
að stuðla að góðu heilsufari, hagsýni og verndun umhverfis. Stefnt er aðþví að auðvelda nemendum 
að takast á við daglegt líf og gera þá að ábyrgum neytendum.   
 
Markmið: 
Að nemendur: 

 þekki næringarefnin, hlutverk þeirra og kynni sér hvaða næringarefni eru  ríkjandi í hverjum 
flokki fæðuhringsins. 

 Geri sér grein fyrir samhengi heilsu og lífsstíls 

 Þekki æskilega samsetningu fæðunnar og mikilvægi reglulegra máltíða 

 Temji sér réttar vinnustellingar og sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum 

 Tileinki sér persónulegt hreinlæti 

 Öðlist ábyrga tilfinningu fyrir verðmætum og sparnaði 

 Tileinki sér ábyrga umgengni við umhverfi sitt og jákvætt viðhorf gagnvart hreinu umhverfi – úti 
sem inni 

 Fái þjálfun í að setja sig í spor annarra og virða ólík sjónarmið og taka þátt í samvinnu og 
samstarfi 

 Vinna með líkama sinn og þekkja inn á hann 

 Geri matardagbók og reikni daglega matarþörf  

 Vinni að gerð matseðla fyrir sig útfrá orkuþörf 

 Geri innkaupalista og skoða hvað þeir kosta 
 
Leiðir: 
Kennsla er verkleg og bókleg. Nemendur vinna einstaklingsverkefni og eða í litlum hópum. 
 
Námsefni: 
Verkefni frá kennara. 
 
Námsmat: 
Símat þar sem frammistaða nemenda í tímum er metin út frá frumkvæði, samvinnu, vinnubrögðum og 
hegðun. 

 
 
Leirlist val 
Námsmarkmið: 
Að nemendur læri: 
• helstu aðferðir í leirmótun 
• ferlið frá leirmótun til lokabrennslu 
• meðferð efna og hættur sem af þeim geta stafað 
• frágang á verkefnum, verkfærum og glerungum 
• muninn á handverki og fjöldaframleiðslu 
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• að hanna og útfæra eigin hugmyndir í leir 
• sjálfstæð og vönduð vinnubrögð 
• að hagnýta sér upplýsingatækni við leit að hugmyndum 
 
Kennsluaðferðir: 
Kennarinn kynnir verkefnin á töflu eða með sýnikennslu. Nemendur hafa möppu fyrir 
skissugerð, hugmyndavinnu, skrifleg verkefnaskil o.þ.h. Meðal annars verða skálar og 
skúlptúrar handmótaðir, leir þrykkt í náttúruform (svo sem á laufblöð), einnig gerð nytjahluta 
og lágmynda. 
 
Námsgögn og efni: 
• jarðleir 
• glerungar 
• oxýðar 
• leirlitir 
• bækur 
• vefurinn 
 
Námsmat: 
Símat kennara felur í sér einkum fjóra þætti: 
virkni – frumkvæði – vinnubrögð– hegðun 
Einkunn er gefin í lok vetrar. 

 
 
Myndlist val 
Markmið: 
Að nemendur: 
• geti fylgt hugmynd til endanlegs verks 
• geti unnið sjálfstætt á grundvelli þekkingar og færni á grunnþáttum og 
undirstöðuatriðum myndlistar 
• öðlist innsýn í heim myndmáls og lista 
• geti lýst skoðun sinni á myndum, sínum eigin og öðrum, og rökstutt hana 
• sæki söfn og sýningar og skoði vefsíður/vefsýningar 
• geti gengið frá myndverki til sýningar 
• tileinki sér reglur um frágang verkefna, efna og áhalda 
• geri sér grein fyrir verðmæti efna og áhalda sem unnið er með hverju sinni 
 
Leiðir: 
Kennarinn kynnir verkefnin ýmist á töflu, með hjálp myndvarpa eða skjávarpa, þar sem hann 
tengir þau listasögu og ákveðnum listamönnum. Gerð er vinnubók fyrir skissugerð, 
hugmyndavinnu, skrifleg verkefnaskil ofl. Unnið verður með mismunandi efni t.d. akrílliti, 
vatnsliti, þurrkrít ofl., og búið til þrívíddarverk. 
 
Námsgögn og efni: 
Ýmsar gerðir af pappír. Ýmsar gerðir lita, blýantur. Leir. Dúkskurðaráhöld. 
Náttúrulífsbækur og listaverkabækur. Myndskyggnur og myndbönd. Vefurinn, þar á meðal 
listavefurinn og listavefur krakka 
 
Námsmat 
Símat kennara felur í sér einkum fjóra þætti: Virkni, frumkvæði, vinnubrögð, hegðun. 
Vinnubók nemenda er einnig tekin inn í námsmatið. Einkunn er gefin í lok annar. 
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Heimilisfræði val 
Markmið: 
Að nemendur: 

 Fái þjálfun í að beita helstu matreiðsluaðferðum og geti framreitt máltíð sjálfstætt 

 Læri um mikilvægi fjölbreytts mataræðis – fæðuhringurinn 

  Þjálfist í að leggja mat á eigin neyslu 

 Þroski með sér siðferðiskennd, umburðarlyndi og sanngirni og geti virt jafnrétti 
kynjanna. 

 
Leiðir: 
Farið yfir uppskriftir og aðferðir með innlögn kennara. Kennsla aðallega verkleg en skrifleg 
verkefni fléttuð inn í kennslustundir eftir þörfum. Nemendur vinna einir og/eða í litlum hópum. 
Nemendur búa til matreiðslubók. 
 
Námsefni: 
Heimilisfræði fyrir unglingastig (uppskriftir og verkefnablöð), Heimilisfræði II og III, Unga 
fólkið og eldhússtörfin, Matur og menning, valin verkefni frá kennara. 
 
Námsmat: 
Símat þar sem frammistaða nemenda í tímum er metin út frá frumkvæði, samvinnu, 
vinnubrögðum og hegðun. Verkleg próf á hverri önn. Skrifleg verkefni metin og einkunn 
gefin í lok námstíma. 
 
 

 
Handverk val 
Markmið: 

 að nemendur kynnist fjölbreyttum aðferðum og efnum. 

 að nemendur uppgötva nýja hæfileika og styrkja þá sem fyrir eru. 

 að nemendur geti valið sér tómstundaiðju. 
 
Leiðir og námsefni: 
Boðið verður upp á ýmis konar handverk og unnið í margskonar efni, til að kynna nemendum 
fjölbreytni innan handverksgreina. 
 
Sem dæmi má nefna: 
Listakort (artist trading card) unnin úr t.d. pappír, textílefnum, máluð, stimpluð, saumuð, þæfð 
og límd. Nemendur fá að vinna að ýmis konar skartgripagerð s.s. silfurleir - gerðir einfaldir 
skartgripir úr silfurleir, víkingakeðjur - unnið er úr hringjum úr ýmsum málmum. Þæfing, 
mosaik, gler, leður og fleira. 
 
Námsmat: 
Símat; virkni, hegðun, frumkvæði og vinnubrögð metin. 
Einkunn í tölustöfum. 
 

 
Textílmennt val  
Markmið: 
Að nemendur: 

 læri að taka mál af líkama og ákveða stærðir. 

 sýni frumkvæði í verkefna- og efnisvali. 

 beiti mismunandi aðferðum textílgreinarinnar við úrvinnslu hugmynda, munstra og verkefna. 

 beiti réttum vinnubrögðum og meðhöndli áhöld, verkfæri og vélar af öryggi. 

 noti handbækur og þjálfist í að vinna eftir skriflegum vinnuleiðbeiningum. 
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 vinni sjálfstætt að eigin textílverki, beiti áunninni þekkingu og hugleiði mismunandi lausnir við 
vinnu á verkefnum. 

 skilji að skipulag vinnuferlis og góð nýting hráefnis skiptir sköpum í framleiðslu textílmuna. 

 noti orðaforða greinarinnar. 

 kynnist og öðlist færni í sem flestum þáttum textílmenntar, s.s., prjóni, hekli, vélsaumi, 
bútasaumi, fatasaumi, körfugerð, útsaumi, þæfingu, textílmálun og ef til vill fleiru.  Ljóst er þó 
að hver og einn getur ekki gert þetta allt en hefur úr mörgu að velja 

Leiðir: 
Hópinnlögn með sýnikennslu og einstaklingsaðstoð. Nemendur vinna eftir 
skriflegum vinnulýsingum þegar við á. 

Námsefni: 
Saumahandbókin, ýmsar handbækur og blöð. 

Námsmat: 
Við námsmat er tekið mið af vinnubrögðum nemenda í gegnum ferlið, s.s. 
sjálfstæði, áhuga og hvernig til tókst að vinna eftir leiðbeiningum. Einnig er tekið mið af verkefnunum 
fullunnum. 

 
 
Umferðarfræði  val 
Markmið: 
Að nemendur: 

 Kynnist grunnatriðum í skyndihjálp 

 Læri meginreglur um reiðhjól/hjólreiðamenn og kosti reiðhjóls sem samgöngutækis 

 Kynnist starfi/hlutverki lögreglunnar 

 Kynnist umferðarlögunum, einkum þeim þáttum er snúa að ungum ökumönnum/vegfarendum 
 Átti sig á ábyrgð ökumanna/eiganda ökutækis 

 Átti sig á kostnaði við kaup og rekstur á bíl 

 Kynnist starfi/hlutverki sjúkraflutingamanna 

 Kynnist uppbyggingu ökunáms til B-réttinda 

 Læri algengustu umferðarmerkin 

 Skoði umfjöllun fjölmiðla um umferðina 

 Tileinki sér ábyrgð og tillitssemi umferðinni 
 Öðlist skilning á orsökum og afleiðingum umferðarslysa 

 
Leiðir: 
Innlögn kennara þar sem farið er yfir viðfangsefni dagsins. 
Umræður meðal nemenda undir stjórn kennara.  
Nemendur vinna einstaklingsverkefni eða saman í litlum hópum. 
Farið í nokkrar vettvangsferðir og eins fáum við fólk í heimsókn sem  
miðlar nemendum af reynslu sinni. 
 
Námsefni: 
Verkefni frá kennara. 
Nemendur haldi öllu til haga þar sem prófað verður úr efninu að vori.  
Vettvangsferðir,t.d. til lögreglu, björgunarmiðstöð, skoðunarstöð ökutækja og bílasölu. 
Stuðst við bókina „Allir spenntir“. 
Ýmis ljósrit. 
Heimanám eftir þörfum. 
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Námsmat: 
Símat í samræmi við námsmatsstefnu Vallaskóla. 
Á haust-og vetrarönn er gefin umsögn en að vori  
er lokapróf og einkunn gefin í tölum. 
 
 

Tónlist val 
Markmið, leiðir, námsefni: 
Í tónlistarvali munum við æfa upp alls konar tónlist sem hljómsveit og halda svo tónleika.  
Æfingatíminn mun rokka svolítið og ekki endilega vera samkvæmt stundaskrá. Þegar nær dregur 
tónleikum mun þó mikill tími fara í að æfa og setja upp. Við vinnum þetta því svolítið þrepatengt. 
Æfingatími hverrar viku fyrir sig verður hengdur upp á töflu í Austurrýminu og nemendur eiga að 
fylgjast með þar. 
 
Námsmat: 
Metið verður eftir mætingu og bætingu. 
 
 

Leiklist val 
Markmið, leiðir, námsefni: 
Í leiklistarvali munum við setja upp eina til tvær leiksýningar yfir veturinn. 
 Æfingatíminn mun rokka svolítið og ekki endilega vera samkvæmt stundarskrá. Þegar nær dregur 
sýningum mun þó mikill tími fara í að æfa og setja upp. Við vinnum þetta því svolítið þrepatengt.  
Æfingatími hverrar viku fyrir sig verður hengdur upp á töflu í Austurrými og nemendur eiga að fylgjast 
með þar. 
 
Námsmat: 
Metið verður eftir mætingu og virkni. 
 
 

Iðnnám val 
Markmið: 
Að nemendur: 

 kynnist flestum iðngreinum og námi þeim tengdum 

 þekki sameiginlegan grunn iðngreina  

 þekki námsleiðir iðnnáms að loknum grunnskóla 

 kynnist iðngreinum á vettvangi með fyritækjaheimsóknum 

 fái að prófa sig áfram í verklegri vinnu 

 kynnist iðngreinum í umfjöllun gestafyrirlesara 

 kynnist rekstri fyrirtækja í iðngreinum 

 
Leiðir: 

 Innlagnir og fyrirlestrar kennara. 

 Leitarverkefni á vefnum. 

 Hóp- og einstaklingsverkefni. 

 Vettvangsferðir. 

 Gestafyrirlesarar. 

 
Námsefni: 
Ýmis verkefni frá kennara.  
Glærur og verkefni frá gestafyrirlesurum. 
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Námsmat: 
Símat sem byggir á eftirfarandi þáttum: Mæting, virkni, frumkvæði, hegðun. 
 

Þýska val 
Markmið: 
Að nemendur: 

 Kynnist þýskri tungu, þýskri og þýskumælandi menningu. 

 Læri grunnatriði þýsks orðaforða, t.d. tölur, um fjölskylduna, heiti ættingja, þekki litina, árstíðir, 

landanöfn, námsgreinar og líkamann. 

 Læri grunnatriði þýskrar málfræði, s.s. ákveðinn og óákveðinn greini, kyn, tölu, veikar- og 

sterkar sagnir, fornöfn, neitun forsetningar og forskeyti. 

 Geti tjáð sig munnlega með einföldum setningum sem algengar eru við athafnir daglegs lífs. 

 Fái leiðsögn um listir og bókmenntir í Þýskalandi og öðrum þýskumælandi löndum. 

 Innsýn í sögu Þýskalands og stöðu landsins í heiminum í dag. 

Námsefni: 
Notast verður við kennslubókina Ping Pong, auk þess verða ýmis fjölrit frá kennara sem nauðsynlegt 
er að nemendur haldi til haga. Einnig verða sýnd myndbönd sem og kvikmyndir með þýsku tali. 
 
Námsmat:  
Um verður að ræða símat, þ.e. öll verkefni sem gerð eru gilda til lokaeinkunnar, nemendur eru hvattir 
til að fylgjast með á mentor þar sem upplýsingar um heimanám og námsmat birtast. Ekkert lokapróf. 
verður í áfanganum. 
 

 
Fjölmiðlafræði val 
Meginmarkmið: 
Að nemendur: 

 tileinki sér rétt vinnubrögð við útgáfu fréttabréfs 

 læri hvernig á að byggja upp blaðagrein 

 kynnist þeim aðferðum sem notaðar eru til fjölmiðlunar á veraldarvefnum 

 kynnist aðferðum við að byggja upp útvarpsþátt 

 tileinki sér rétt vinnubrögð við fréttablogg 

 átti sig á þeim siðferðikröfum sem gilda í útgáfumálum   

 vinni sjálfstætt við fréttaöflun 
 

Kennsluefni: 
Námsefni frá kennara. Greinar af Netinu. 
 
Helstu efnisþættir: 

 blaðamennska og fréttaskrif  

 stafræn ljósmyndun  

 (tölvu)umbrot  

 fréttir og fréttaleit á Netinu 

 fréttablogg 
 
Námsmat: 
Námsmat byggir áhuga, virkni, þátttöku og vinnuframlagi. 
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Útivist val 
Markmið: 
Að nemendur: 

 læri að lesa kort í tengslum við ratleiki, fjallagöngur og hjólreiðarferðir 

 læri um íslenska náttúru með hjálp útivistar 

 klæði sig rétt eftir veðri 

 viti hvað skal taka með sér í fjallgöngur, t.d. mat eins og þurrkaða ávexti, safa og vatn. 

 læri að þekkja áttirnar fjórar og kynnist landslaginu 
 
Leiðir: 
Farið í ferðir. 
 
Námsefni: 
Frá kennurum.  
 
Námsmat: 
Skv. Námsmatstefnu Vallaskóla. 
 

 
Tölvu- og upplýsingatækni val 
Markmið:  
Að nemendur:  

 kynnist vinnu með teikniforrit, myndvinnsluforrit, mynbandavinnsluforrit, töflureikni og 
ritvinnsluforrit 

 læri að nýta tölvuna við vinnu fjölbreyttra verkefna 
   
Leiðir:   
Verkefni frá kennara ásamt námsefni af Netinu.  
 
Námsefni:  
Af Netinu 
 
Námsmat: 
Verkefni verða metin. Skv. Námsmatstefnu Vallaskóla. 
 
 

Náttúrufræði val 
Markmið: 
Að nemendur: 

 Temji sér gagnrýna hugsun 

 Æfi sig í að beita rökhugsun 

 Kynnist tækniframförum sem unnið er að 

 Kynnist ýmsum kenningum innna eðlis- og lífvísinda 

 Geti myndað sér skoðun á ýmsum álita málum tengdum náttúrufræði 

 Nemndur fái tækifæri til að kynna sér betur sín áhugasvið innan náttúrufræða 
 
Leiðir: 
Umræður meðal nemenda undir stjórn kennara. 
Skoðaðar eru heimildarmyndir og og vísindaskáldsögur. 
Unnið með ýmis umdeild mál og þau krufin. 
Nemendur vinna einstaklingsverkefni eða saman í litlum hópum.  
. 
Námsefni: 
Myndbönd, heimildarþættir af neti og ýmist það efni sem áhuginn beinist að hverju sinni. 
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Námsmat: 
Símat. Virkni og vinnubrögð í tímum. Námsmat í tölum gefið í lok vetrar.  
 
 

Trésmíði - val 
Markmið: 
Að nemendur læri: 

 helstu öryggisreglur á vinnustöðum  

 öryggisreglur véla  

 að brýna verkfæri  

 rétt vinnubrögð með bitjárni  

 nýtingu á efni  

 þekkingu á viðartegundum  

 að tileinka sér vönduð vinnubrögð  

 að tileinka sér umburðarlyndi á vinnustöðum  
   
Leiðir: 
Innlögn kennara þar sem farið er yfir viðfangsefni dagsins. 
Umræður meðal nemenda undir stjórn kennara. 
Nemendur vinna einstaklingsverkefni eða saman í litlum hópum. 
  
Námsefni: 
Skylduverkefni frá kennara. 
Önnur verkefni í samráði við kennara og nemendur. 
  
Námsmat: 
Símat í samræmi við námsmatsstefnu Vallaskóla. 
 


