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Skipulag skólastarfs í 8. – 10 bekk 
 
Skipulag umsjónar í 8. –  10. bekk er þannig háttað að hverjum árgangi er fjórskipt og heldur einn umsjónarkennari utan um hvern hóp. Samvinna umsjónarkennara er þó mikil og 
bera þeir sameiginlega ábyrgð á starfinu í árganginum og vinna saman að tengslum heimilis og skóla.  Á unglingastiginu er faggreinakennsla sem þýðir að fagkennarar eru ábyrgir 
fyrir kennslu hverrar námsgreinar. Hverjum árgangi er tvískipt sem þýðir að tveir og tveir hópar eru með samhljóða stundatöflu í kjarnagreinunum sex: íslensku, stærðfærði, ensku, 
dönsku, náttúrufræði og samfélagsfræði. Þetta fyrirkomulag gefur tækifæri til uppbrots og samþættingar námsgreina. 

Mikið er lagt upp úr hreyfingu og heilbrigðum lífsháttum í skólanum. Nemendur í unglingadeild sækja íþróttir og sund auk þess sem fjöldi valgreina er í boði þar sem hugað er 
sérstaklega að þessum þáttum. Kynjaskipt er í sundi og sækja stúlkur sund fyrir áramót en drengir eftir áramót. 

 
Kennslustundafjöldi er 24 klukkustundir í 8. bekk og skiptast námsgreinar nemenda í kjarna og bundið val.    

Í 9. og 10. bekk er kennslustundafjöldi 25 klukkustundir á viku og skiptast námsgreinar nemenda í kjarna og frjálst val.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Í 8. bekk er skipting námsgreina eftirfarandi: 

• íslenska, 4 klukkustundir á viku 

• stærðfræði,4 klukkustundir á viku  

• erlend tungumál, enska og 

norðurlandamál, 4 klukkustundir á viku  

• náttúrufræði, 2 klukkustundir á viku  

• samfélagsfræði, 2 klukkustundir á viku 

• skólaíþróttir, 2 klukkustundir á viku 

• umsjónartími, 1 klukkustund á viku 

• tölvu- og heimildanotkun, 1 klukkustund á 

viku 

• list- og verkgreinar, 4 klukkustundir á viku 

 

Í 9. bekk er skipting námsgreina eftirfarandi: 

• íslenska, 4 klukkustundir á viku 

• stærðfræði, 4 klukkustundir á viku  

• erlend tungumál, enska og 

norðurlandamál, 5 klukkustundir á viku  

• náttúrufræði, 2 klukkustundir á viku  

• samfélagsfræði, 2 klukkustundir á viku 

• skólaíþróttir, 2 klukkustundir á viku 

• umsjónartími, 1 klukkustund á viku  

• frjálst val, 5 klukkustundir á viku 

Í 10. bekk er skipting námsgreina eftirfarandi: 

• íslenska, 3 klukkustundir á viku 

• stærðfræði, 3 klukkustundir á viku  

• erlend tungumál, enska og 

norðurlandamál, 6 klukkustundir á viku  

• náttúrufræði, 2 klukkustundir á viku  

• samfélagsfræði, 2 klukkustundir á viku 

• skólaíþróttir, 2 klukkustundir á viku 

• umsjónartími, 1 klukkustund á viku  

• náms- og starfsfræðsla, 1 klukkustund á 

viku 

• frjálst val, 5 klukkustundir á viku 



 

Bls. 3 

 

Nemendur í 8. bekk stunda nám í bundnu list- og verkgreinavali en býðst ekki frjálst val. Nemendur í 9. og 10. bekk stunda nám í frjálsu vali sem er til viðbótar kjarnagreinunum. 
Boðið er upp á fjölmargar mismunandi námsgreinar og er í flestum þeirra um blöndun að ræða milli árganga í hópum. Einnig er boðið upp á valgreinar í samstarfi við Orkuveitu 
Reykjavíkur, Borgarholtsskóla og Tækniskólann.  
 
Nemendum í 10. bekk er skylt að velja að lágmarki eina listgrein og eina verkgrein í frjálsu vali, samtals 2 klukkustundir á viku. 
 
Nemendum í 9. og 10. bekk býðst að stunda nám í framhaldsskólaáföngum í kjarnagreinunum sex:  Íslensku, stærðfræði, ensku, dönsku, samfélagsfræði og náttúrufræði.  
Undanfari að slíku vali er að nemendur hafi lokið matsviðmiðum 10. bekkjar í viðkomandi grein. Framhaldsskólaáfangarnir eru flestir stundaðir í fjarnámi eða í samstarfi við 
framhaldsskóla. 
 
Mikilvægt er að nemendur vandi val sitt og séu meðvitaðir um inntak þeirra námsgreina sem þeir velja. Val nemenda getur styrkt stöðu þeirra við umsókn í framhaldsskóla geti þeir 
sýnt fram á sérhæfingu í námi sem vísar inn á ákveðnar brautir framhaldsskólans. Því er mælt með að nemendur kynni sér vel innihald valgreinanna og ræði við námsráðgjafa eða 
faggreinakennara ef um einhver vafaatriði er að ræða.  
 
Að gefnu tilefni skal nemendum bent á að hver og einn velur sér þá leið í námi sem viðkomandi telur henta sér best.  Varast skal að velja með það í huga að gera eins og besti 
vinurinn eða vinkonan.  
 
Val nemenda hefur áhrif á skipulag komandi skólaárs og því verða breytingar á vali mjög erfiðar eftir að skóli hefst í haust. 
 
Það skal tekið fram að aðstæður geta valdið því að ekki verði hægt að verða við öllum óskum nemenda um fyrsta valáfanga og mun þá næsti kostur verða fyrir valinu og síðan koll 
af kolli. 
 

Skipulegt nám og íþróttaiðkun utan skóla metið sem valgrein 
 

Í lögum um grunnskóla frá 2008 segir: ,,Heimilt er að meta skipulagt nám sem stundað er utan grunnskóla, t.d. við tónlistarskóla, sem hluta af grunnskólanámi samkvæmt nánari 
útfærslu í aðalnámskrá grunnskóla. Stundi nemandi slíkt nám er viðkomandi sveitarstjórn ekki skylt að standa straum af kostnaði sem af því leiðir þótt námið njóti viðurkenningar í 
stað skyldunáms. Jafnframt er heimilt að meta tímabundna þátttöku í atvinnulífi, félagslífi, íþróttum eða skipulögðu sjálfboðastarfi sem nám, enda falli það að markmiðum skólastarfs”. 
 

Dæmi um skipulagt nám og íþróttaiðkun sem skólastjórn Árbæjarskóla mun samþykkja að meta til valgreina er: skipulagt tónlistarnám og íþróttaiðkun eins og samkvæmisdans, 
fótbolti, handbolti, karate, skylmingar, fimleikar og hestaíþróttir. Einnig er samþykkt listnám eins og ballett, myndlist og leiklist. 
 

Hver grein utan skóla jafngildir einni klukkustund á viku í vali.  Hver nemandi getur fengið mest metnar 2 klukkustundir á viku stundi hann nám utan skóla eða íþróttir í tveimur 
aðskildum greinum. 
 

Nemendur sem ætla að fá fag utan skóla metið þurfa að merkja sérstaklega við það á valblaðinu sínu þegar þeir velja fyrir komandi skólaár.  Síðan þurfa nemendur að 
skila til skrifstofu skólans staðfestingu (sjá eyðublað) frá viðkomandi skóla / íþróttafélagi í síðasta lagi 5. september 2019. 
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Hei lsa  og l í fs t í l l  
Á toppinn (Survivor)   1 klst.   bls.  7 _______ 
Boltaval - drengir og stúlkur   1 klst.   bls. 11 _______ 
Handknattleikur    1 klst.   bls. 28 _______ 
Hreyfing í vatni – Stúlkur   1 klst. 1/2 veturinn bls. 32 _______ 
Knattspyrna – battar og tækni  1 klst.   bls. 38 _______ 
Körfubolti    1 klst.   bls. 40 _______  
Skák    1 klst.  bls. 50 _______ 
Skólahreysti    1 klst.  bls. 52 _______ 
Slökun    1 klst.  bls. 53 _______ 
Yoga    1 klst.  bls. 65 _______ 

 

Upplýsingatækn i -  og  tæknimennt  
Google – Officepakkinn   1 klst. 1/2 veturinn bls. 27 _______ 
Mynd- og hljóðvinnsla     1 klst. 1/2 veturinn bls. 46 _______ 
Tölvuleikir og ofurhetjur   1 klst.  bls. 63 _______ 
 

Bóklegar gre inar  
Aukið sjálfstraust með núvitundarþjálfun  1 klst. 1/2 veturinn bls. 6 _______ 
Bók er best vina – Yndislestur   1 klst. 1/2 veturinn bls. 9 _______ 
Bókfærsla     1 klst. 1/2 veturinn bls. 10         _______ 
Borðspil    2 klst. 1/2 veturinn bls. 12 _______ 
Danskar kvikmyndir, dönsk menning og lestur  1 klst. 1/2 veturinn bls. 14         _______ 
Dýrin í náttúrunni     1 klst. 1/2 veturinn bls. 15         _______ 
Eðlisfræði I 9. bekkur   1 klst. 1/2 veturinn bls. 16 _______ 
Eðlisfræði II 10. bekkur    1 klst.  bls. 17 _______ 
Efnafræði     1 klst. 1/2 veturinn bls. 18 _______ 
Enska – fjarnám við framhaldsskóla  1 klst.   bls. 19 _______ 
Enska – stefnt fjarnám við framhaldsskóla 1 klst.   bls. 20 _______ 
Enska – Upprifjun 9. bekkur   1 klst. 1/2 veturinn bls. 21 _______ 
Enska – Upprifjun 10. bekkur   1 klst. 1/2 veturinn bls. 21 _______ 
Enska – Talað mál    1 klst. 1/2 veturinn bls. 22 _______ 
Fjármálafræðsla   1. klst   bls. 24 _______ 
Hundar sem gæludýr    1 klst. 1/2 veturinn bls. 33 _______  
Íslenska - Málfræði upprifjun 9. bekkur 1 klst. 1/2 veturinn bls. 36 _______ 
Íslenska - Málfræði upprifjun 10. bekkur  1 klst. 1/2 veturinn bls. 36 _______ 
Jarðfræði     1 klst.   bls. 37 _______ 
Kynjafræði    1 klst. 1/2 veturinn bls. 39 _______ 
Mannkynssaga    1 klst.    bls. 43 _______ 
Sálfræði    1 klst. 1/2 veturinn bls. 48 _______ 
Skapandi skrif    1 klst. 1/2 veturinn bls. 48 _______ 
Spurningakeppnir    1 klst.  bls. 54 _______ 
Startup Árbær 10. bekkur  1 klst.   bls. 55 _______ 
Stjórn og réttur    1 klst. 1/2 veturinn bls. 56 _______ 
Stjörnufræði     1 klst. 1/2 veturinn bls. 57 _______ 
Stærðfræði upprifjun 9. bekkur   1 klst.   bls. 58 _______ 
Stærðfræði upprifjun 10. bekkur   1 klst.   bls. 58 _______ 
Tilraunir     1 klst. 1/2 veturinn bls. 61 _______ 
Veröldin okkar   1 klst.  bls. 64 _______ 
 

 

 

Verk – og listgreinaval Tækniskólans fyrir 10. bekk 2 klst. bls. 67 _______ 

 

 

Borgarholtsskóli – Málmiðnaðardeild  9. – 10. bekkur 2 klst. bls. 66 _______ 

 

Valgre in  e ingöngu í  boði  fy r i r   10 .  bekk  
 

Iðnir og tækni – kynning á iðn- og tæknistörfum  2 klst. bls. 35 _____  

Listg re inar  
Dans     1 klst.  bls. 13 _______ 
Gítar - Grip & Hljómaásláttur    1 klst.  bls. 25 _______ 
Hljómsveit      1 klst.   bls. 30 _______ 
Lagasmíðar og upptökur    1 klst.  bls. 41 _______ 
Leiklist     2 klst.  bls. 42 _______ 
Sönglist stelpur     1 klst.  bls. 59 _______ 
Sönglist strákar     1 klst.  bls. 59 _______ 
Teiknun og málun    1 klst.  bls. 60 _______ 
Tjáning og framkoma    1 klst.  bls. 62 _______ 

Verkgreinar  
Bakstur      2 klst. 1/2 veturinn bls.  8       _______ 
Fatasaumur     1 klst.   bls. 23  _______ 
Glerlist     1 klst.   bls. 26 _______ 
Heimilisfræði    2 klst. 1/2 veturinn bls. 29 _______ 
Hollusta í fyrirrúmi – hreint mataræði   2 klst. 1/2 veturinn bls. 31 _______ 
Hönnun og smíði    1 klst.   bls. 34 _______  
Leikmyndagerð      2 klst.  bls. 42 _______ 
Matur og menning     2 klst. 1/2 veturinn bls. 44 _______ 
Málmsmíði     1 klst.  bls. 45 _______ 
Prjón og hekl    1 klst. 1/2 veturinn bls. 47 _______ 
Skartgripagerð    1 klst.  bls. 49 _______ 
Skógarfræði – Útikennsla    2 klst. 1/2 veturinn bls. 51 _______ 
 

Framhaldsskó laáfangar  sem eru  í  boð i  fy r i r  9 .  og 10.  bekk    
 

Bókfærsla       bls. 68 _______ 
Enska        bls. 68 _______ 
Danska       bls. 68 _______ 
Íslenska       bls. 68 _______ 
Náttúrugreinar      bls. 68 _______ 
Samfélagsgreinar      bls. 68 _______ 
Stærðfræði       bls. 68 _______ 
Þýska       bls. 68 _______ 
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Aukið sjálfstraust með núvitundarþjálfun  
Í núvitund er athyglinni beint að líðandi stund, með opnum huga, án þess að dæma, af forvitni og með vinsemd. Rannsóknir sýna að núvitund bætir almenna líðan og hefur jákvæð áhrif á heilastarfsemina og bætir 
einbeitingu. Núvitund er sérlega góð fyrir þá sem finna fyrir kvíða eða óöryggi. Ein klukkustund á viku hálfan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  Matsviðmið: 

 Núvitundartækni. 

 Mismunandi 

þjálfunaraðferðir. 

 Sjálfstraust. 

 Sjálfsþekking. 

 Munurinn á núvitund 

og hugleiðslu. 

 Námsbókin ,,Heilshugar“. 

 Sjálfstyrkingaræfingar t.d. 

námsefni frá Lions Quest. 

 unnið markvist að skýrari sjálfsmynd, 

 sýnt fram á betra sjálfstraust, 

 sýnt fram á aukna þolinmæði, 

 sýnt fram á aukna einbeitingu, 

 sýnt fram á aukna sjálfsstjórn og umburðarlyndi. 

 Innlagnir. 

 Verklegar æfingar, t.d 

andrýmisæfingar og 

líkamsvitundaræfingar. 

 Samhæfingarleikir. 

 Umræður. 

 Einstaklingsvinna. 

  Hópvinna. 

 

Skipting námsþátta kemur fram 

í námsumhverfi nemenda í 

Mentor.  
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Á toppinn (Survivor) 
Nemendur  kynnast því að bjarga sér í óbyggðum og fjölbreytileika íslenskrar náttúru um leið. í valfaginu verða meðal annars klifin fjöll, farið á skíði og í hellaskoðun. Þá verður lögð áhersla á skyndihjálp og forvarnir. 
Farið verður í nokkrar ferðir yfir skólaárið og leggjast þá nokkrir tímar saman og aðrir tímar falla þá niður, allt eftir viðfangsefninu hverju sinni. Ein klukkustund á viku allan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  Matsviðmið: 

 Trú á eigin getu. 

 Samvinna. 

 Skyndihjálp. 

 Forvarnir. 

 Útiíþróttir. 

 Útivistarfræðsla. 

 Klifur. 

 Hellaskoðun. 

 Ganga. 

 

 Glærur. 

 Myndefni. 

 Utanaðkomandi fræðsla. 

 Talstöðvar. 

 Áttavitar. 

 Útivistarbúnaður. 

 

 bjargað sér í óbyggðum, 

 þekkt helstu útivistaríþróttir, 

 greint staðhætti, 

 beitt undirstöðuatriðum á skíðum,  

 beitt undirstöðuatriðum við sig í bjargi, 

 klætt sig eftir veðri.  

 Verklegar æfingar. 

 Hópvinna. 

 Einstaklingsæfingar. 

 Sýnikennsla. 

 Umræður. 

 Innlagnir. 

 

Skipting námsþátta kemur fram 

í námsumhverfi nemenda í 

Mentor.  
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Bakstur 
Við kennslu baksturs er lagður grunnurinn að sjálfstæðri vinnu, fræðslu um hollustu og holla brauð- og kökugerð. Þekking og leikni tengja alla þætti námsins, fræðilega sem verklega. Bakstur er 
að upplagi verkgrein og í henni eru órjúfanleg tengsl milli verkfærni og hreinlætis. Tvær klukkustundir á viku hálfan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið. 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  Matsviðmið: 
 

 Fæðuflokkarnir. 

 Orkuefni, steinefni og 

vítamín. 

 Breyta grömmum  í 

desilítra og öfugt. 

 Eldhúsáhöld s.s. 

mælitæki (lítramál), 

eldavél, bakaraofn, 

örbylgjuofn og 

handþeytari.  

 Vinna með mismunandi 

matvæli. 

 Uppþvottur eftir settum 

reglum. 

 Námsbækur. 

 Uppskriftahefti. 

 Uppskriftabækur.  

 Ýmis áhöld. 

 Matvæli. 

 Fræðsluefni af netinu. 

 

 notað mismunandi grunnaðferðir við bakstur,  

 skipulagt og útskýrt  vinnu sína, 

 beitt þekkingu hvað varðar næringu og hollustu, 

 hnoðað gott brauðdeig, 

 unnið sjálfstætt eftir uppskriftum og notað til þess algengustu mæli- og 

eldhúsáhöld,  

 unnið sjálfstætt eftir vinnuferli frá hugmynd til lokaafurðar, 

 unnið með margvísleg hráefni og skapað úr þeim, 

 tjáð sig um verkefni sín og notað hugtök sem tengjast þeim, 

 unnið í hópum og tekið sameiginlega ákvörðun,  

 sýnt frumkvæði, sjálfstæð og vönduð vinnubrögð og frágang, 

 farið eftir leiðbeiningum um hreinlæti og þrif. 

 Innlagnir. 

 Umræður. 

 Sýnikennsla. 

 Verklegar æfingar. 

 Hópvinna. 

 Einstaklingsvinna. 

 Sjálfstæð vinnubrögð. 

 

 

Skipting námsþátta kemur fram 

í námsumhverfi nemenda í 

Mentor. 
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Bók er best vina - Yndislestur  
Langar þig að lesa skemmtilegar bækur? Langar, stuttar, sorglegar, spennandi eða bara hvernig sem er? Ef svo er skaltu velja þetta val!  Í valinu verða nokkrar vel valdar skáldsögur lesnar; að eigin vali, að vali 
hópsins eða vali kennarans. Lesturinn er þjálfaður á margvislegan hátt og unnið með texta. Yndislestur er kjörinn valáfangi fyrir þá sem vilja auka orðaforða, skilning og þekkingu og þar með námsárangur til lengri 
tíma litið. Ein klukkustund á viku hálfan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  Matsviðmið: 

 Lestur. 

 Lesskilningur. 

 Framsögn. 

 Valdar bækur. 

 Valdir textar. 

 skilið mikilvægi þess að geta lesið og eflt eigið læsi, 

 lesið almenna texta með góðum hraða og af skilningi, lagt mat á 

hann og túlkað. 

 Innlagnir. 

 Umræður. 

 Einstaklingsvinna. 

 Hópvinna. 

 

Skipting námsþátta kemur fram í 
námsumhverfi nemenda í Mentor. 
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Bókfærsla 
Mikilvægt er að hafa góða reglu á bókhaldi fyrirtækja og heimila svo mögulegt sé að átta sig á stöðu þeirra. Fjallað er um grundvallarhugtök í bókhaldi og nemendum gerð grein fyrir tilgangi bókhalds. Ein klukkustund 
á viku hálfan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  Matsviðmið: 

 Dagbókarfærslur. 

 Lánsform. 

 Vextir. 

 Höfuðbók. 

 Helstu undirbækur. 

 Efnahags- og 

rekstrarreikningur. 

 Uppgjör og afstemming. 

 Kennslubók í bókhaldi 

eftir Sigurjón 

Gunnarsson. 

 Verkefni frá kennara. 

 notað helstu reikninga sem tilheyra dagbók, 

 fært dagbókarfærslur, sett upp dagbækur og stemmt af, 

 sýnt vönduð vinnubrögð og snyrtilegan frágang, 

 reiknað einfaldan vaxtaútreikning til ákveðins lánstíma, 

 notað ýmis hugtök sem tengjast bókhaldi, talnalæsi, uppgjöri og 

afstemmingum. 

 

 Innlagnir. 

 Sýnikennsla. 

 Verklegar æfingar.  

 Sjálfstæð vinnubrögð. 

 

Skipting námsþátta kemur fram 

í námsumhverfi nemenda í 

Mentor.  
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Boltaval - drengir og stúlkur 
Boltaval gefur nemandanum tækifæri til að öðlast þekkingu og skilning á ýmsum boltagreinum. Nemendur auka samhæfingu hugar og útlima og þjálfast í að vinna sem einstaklingar og í hópi. Hreyfing er góð undirstaða 
fyrir lífið. Um er að ræða kynjaskipta tíma. Ein klukkustund á viku allan veturinn.  

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið. 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  
 

Matsviðmið: 
 

 Fótbolti. 

 Handbolti. 

 Körfubolti. 

 Blak. 

 Badminton. 

 Bandý. 

 Efni frá kennara.  spilað mismunandi boltagreinar, 

 beitt grunnreglum í boltagreinum. 

 

 Verklegir tímar. 

 Sýnikennsla. 

 Hópvinna. 

 Einstaklingsvinna. 

 Sjálfstæð vinnubrögð. 

 Verklegar æfingar. 

 

Skipting námsþátta kemur fram 

í námsumhverfi nemenda í 

Mentor.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  



 

Bls. 12 

 

 

Borðspil 
Fyrri hluta annarinnar spila nemendur ýmis borðspil og velta fyrir sér kostum og göllum þeirra. Síðari hluta annarinnar hanna nemendur sitt eigið borðspil frá grunni, búa það til og skila inn fullbúnu til spilunar. 
Tvær klukkustundir á viku hálfan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  Matsviðmið: 

 Samskipti í spilum. 

 Rökhugsun. 

 Ímyndunarafl. 

 Hönnun. 

 Verkleg vinna við gerð 

eigin borðspils. 

 Ýmis borðspil.  sýnt sjálfsaga, sjálfstraust og virðingu í margvíslegum 

samskiptum og samstarfi við ólíka einstaklinga, 

 sýnt frumkvæði og þor,  

 gert tilraunir i listsköpun og valið og beitt mjög vel 

viðeigandi aðferðum og tækni, 

 beitt fjölbreyttu formi og stíl til þess að skapa á sjálfstæðan 

hátt verk byggðu á eigin hugmyndum,  

 útskýrt og rökstutt vinnuferli frá hugmynd að lokaverki, 

 gert sér grein fyrir eigin styrkleikum og veikleikum og tekið 

ákvarðanir á grunni þeirrar sjálfsþekkingar. 

 

 Spilun borðspila. 

 Hugmyndavinna. 

 Hönnun og vinna við 

gerð spils. 

 

Skipting námsþátta kemur fram 

í námsumhverfi nemenda í 

Mentor.  

 

 

 
 
 
 
 



 

Bls. 13 

 

 
 
 

Dans 
Nemendur öðlast þekkingu og skilning á mismunandi dansi og dansstílum. Nemendur þjálfa samhæfingu hugar og útlima og fá einnig þjálfun í að vinna sem einstaklingar og í hópi.  Ein klukkustund á viku allan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  
 

Matsviðmið: 
 

 Grunnþættir ýmissa 

dansstíla. 

 Mismunandi dansar.  

 Tónlist. 

 Myndbönd. 

 notað grunnæfingar ýmissa dansstíla, 

 tekið þátt í hóp- og einstaklingsdönsum, 

 samið stuttan hóp- og einstaklingsdans. 

 Verklegir tímar. 

 Sýnikennsla. 

 Hópvinna. 

 Einstaklingsvinna. 

 Sjálfstæð vinnubrögð. 

 Verklegar æfingar. 

 

Skipting námsþátta kemur fram 

í námsumhverfi nemenda í 

Mentor.  

 

 
  



 

Bls. 14 

 

 
 
 

Danskar kvikmyndir, dönsk menning og lestur 
Þessi áfangi er ætlaður þeim sem hafa gaman af dönskum kvikmyndum og vilja bæta færni sína í tungumálinu.  Skemmtilegir tímar þar sem sjón, heyrn og tal eru samþætt. Sýndar verða ýmsar tegundir kvikmynda, 
svo sem spennumyndir, afþreyingarmyndir og klassískar myndir. Umræður og greining í kjölfar hverrar myndar þar sem m.a. er tengt við danska menningu. Einnig eru lesnar danskar skáldsögur/blaðagreinar í 
mismunandi þyngdarflokkum og unnin verkefni úr þeim. Ein klukkustund á viku hálfan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  Matsviðmið: 

 Lestur. 

 Áhorf. 

 Talmál.  

 Hlustun. 

 Skáldsögur. 

 Blaðagreinar. 

 Sjónvarpsþættir. 

 Spennumyndir. 

 Afþreyingarmyndir. 

 Klassískar myndir. 

 lesið danskan texta af ýmsum gerðum, 

 hlustað á dönsku til að bæta orðaforða, 

 lesið dönsku upphátt, 

 tekið þátt í umræðum og nýtt orðaforða, 

 greint danska menningu í gegnum kvikmyndir. 

 Innlögn. 

 Upplestur. 

 Umræða/endursögn. 

 Hópvinna. 

 Einstaklingsvinna. 

 

Skipting námsþátta kemur fram 

í námsumhverfi nemenda í 

Mentor.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Bls. 15 

 

 

Dýrin í náttúrunni 
Fagið er fyrir nemendur sem hafa áhuga á að læra meira um dýr og hegðun þeirra. Ein klukkustund á viku hálfan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  Matsviðmið: 

 Spendýr. 

 Skriðdýr. 

 Froskdýr. 

 Fiskar. 

 Fuglar. 

 Liðdýr. 

 Ljósrit. 

 Myndefni. 

 Kennslubækur. 

 Verkefni frá kennara. 

 lesið texta í náttúrufræði sér til gagns, 

 þekkt helstu hópa lífvera og greint milli þeirra, 

 útskýrt atferli lífvera, 

 útskýrt þarfir ólíkra lífvera í ólíkum vistkerfum, 

 útskýrt hvernig ýmsir eiginleikar erfast milli kynslóða,  

 sagt frá hugmyndum þróunarkenningarinnar, 

 túlkað myndir og gröf. 

 Innlagnir. 

 Kveikjur. 

 Umræður. 

 Hópvinna. 

 Einstaklingsvinna. 

 Stöðvavinna. 

 Athuganir. 

 

Mat og skipting á námsþáttum kemur 
fram í verkefnabók  
nemenda í Mentor. 

  



 

Bls. 16 

 

 
 
 
 

Eðlisfræði I – 9. bekkur 
 Áfanginn er kjörinn fyrir nemendur sem ætla sér að stunda nám á náttúrufræðibraut í framhaldsskóla og stefna að frekara námi í raungreinum eða innan heilbrigðisgeirans. Einnig hentar áfanginn nemendum sem 

vilja auka þekkingu sína í eðlisfræði.  Nemendur öðlast góðan grunn og skilning á fyrirbærum náttúrunnar og þjálfast í tilraunavinnu og  sjálfstæðum vinnubrögðum. Ein klukkustund á viku hálfan veturinn. . bekku 

Námsþættir Námsefni 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfangans getur nemandi: 

Leiðir  
 

Matsviðmið 
 

 Frumeindir. 

 Hljóðbylgjur. 

 Einkenni bylgna. 

 Eiginleikar hljóðs. 

 Víxlverkun bylgna. 

 Kjarnorka. 

 Kennslubók. 

 Myndefni. 

 Ýmis efni og áhöld til 

tilrauna. 

 Ítarefni. 

 Verkefni frá kennara. 

 unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum, 

 komið fram við aðra af virðingu og kurteisi, 

 unnið vel og farið eftir fyrirmælum, 

 framkvæmt og útskýrt athuganir, 

 beitt algengum hugtökum og heitum í eðlisfræði, 

 lesið texta í náttúrufræði, umorðað og túlkað myndir og gröf, 

 beitt vísindalegum vinnubrögðum við gerð athugana og túlkað þær 

á gagnrýninn hátt, 

 útskýrt hvernig rafsegulrófið er nýtt á mismunandi vegu við 

athuganir í eðlis-, stjörnu- og læknisfræði, 

 lýst bylgjuhreyfingum og rætt nýtingu ljóss í tækni og atvinnulífi, 

 lýst og útskýrt hvernig orka getur breytt um mynd, 

 útskýrt mismundandi gerðir geislunar og notkun þeirra, 

 gert sér grein fyrir því hvernig hægt er að nýta kjarnorku í 

friðsamlegum tilgangi og þeim hættum sem fylgja því. 

 Innlagnir. 

 Kveikjur. 

 Umræður. 

 Hópvinna. 

 Stöðvavinna. 

 Athuganir. 

 Einstaklingsvinna. 

 Verklegar æfingar. 

 Sjálfstæð vinna. 

 Hugtakakort. 

 Munnlegur flutningur. 

 

 

Mat og skipting á námsþáttum 

kemur fram í verkefnabók  

nemenda í Mentor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bls. 17 

 

 
 
 
 
 

Eðlisfræði II – 10. bekkur 
Áfanginn er kjörinn fyrir nemendur sem ætla sér að stunda nám á náttúrufræðibraut í framhaldsskóla og stefna að frekari námi í raungreinum eða innan heilbrigðisgeirans. Einnig hentar hann nemendum sem vilja auka 
þekkingu sína í eðlisfræði.  Nemendur öðlast góðan grunn og skilning á fyrirbærum náttúrunnar og þjálfast í tilraunavinnu og  sjálfstæðum vinnubrögðum.  Ein klukkustund á viku allan veturinn. 

Námsþættir Námsefni Hæfniviðmið 
Við lok áfangans getur nemandi: 

Leiðir  
 

Matsviðmið 
 

 Þrýstingur. 

 Rafmagn og 

segulmagn. 

 Orka. 

 Afl. 

 

 Kennslubók.  

 Myndefni. 

 Ýmis efni og áhöld til 

tilrauna. 

 Ítarefni. 

 Verkefni frá kennara. 

 unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum, 

 komið fram við aðra af virðingu og kurteisi, 

 unnið vel og farið eftir fyrirmælum, 

 túlkað myndir og gröf, 

 beitt algengum hugtökum og heitum í eðlisfræði, 

 framkvæmt og útskýrt sérhannaðar athuganir á vísindalegan hátt og 

rætt og túlkað niðurstöður þeirra,  

 útskýrt þrýsting í vökvum, efni og lofti, 

 skilið sambandið milli rafmagns og segulmagns, 

 skilið sambandið milli orku, vinnu og afls. 

 Innlagnir. 

 Kveikjur. 

 Umræður. 

 Hópvinna. 

 Stöðvavinna. 

 Athuganir. 

 Einstaklingsvinna. 

 Verklegar æfingar. 

 Sjálfstæð vinna. 

 

 

Mat og skipting á námsþáttum 

kemur fram í verkefnabók  

nemenda í Mentor. 

 
  



 

Bls. 18 

 

 
 

Efnafræði 9. – 10. bekkur 
Áfanginn er kjörinn fyrir nemendur í 9. og 10. bekk sem stefna að námi á náttúrufræðibraut í framhaldsskóla eða þá sem vilja bæta við þekkingu sína í efnafræði. Ein klukkustund á viku hálfan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
Gögn og verkfæri: 

Hæfniviðmið: 
Við lok áfangans getur nemandi: 

Leiðir:  Matsviðmið: 

 Frumeindakenningin. 

 Hrein efni; frumefni, 

efnasambönd, 

efnablöndur. 

 Efnabreytingar. 

 Alkul. 

 Lotukerfið. 

 Varðveisla massans. 

 Lausnir. 

 Stilling efnajafna. 

 

 Kennslubók.  

 Myndefni. 

 Ýmis efni og áhöld til 

tilrauna. 

 Ítarefni. 

 Verkefni frá kennara. 

 unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum, 

 komið fram við aðra af virðingu og kurteisi, 

 unnið vel og farið eftir fyrirmælum, 

 beitt algengum hugtökum í efnafræði, 

 unnið með texta í náttúrufræði, umorðað hann, túlkað og tjáð sig um 

hann, 

 unnið með mismunandi efnaformúlur,  

 metið gildi frumeindakenningarinnar til að greina á milli frumefna, 

efnasambanda og efnablanda, 

 þekkt mismunandi gerðir efnabreytinga, 

 þekkt uppbyggingu frumeinda og hvernig og hvers vegna frumefni 

mynda  efnasambönd, 

 þekkt sýrur og basa og hegðun þeirra, 

 unnið á sjálfstæðan hátt og í hópi einfaldar tilraunir í efnafræði og 

túlkað og rætt efni þeirra. 

 

 Innlagnir. 

 Kveikjur. 

 Umræður. 

 Hópvinna. 

 Stöðvavinna. 

 Athuganir. 

 Einstaklingsvinna. 

 Verklegar æfingar. 

 Sjálfstæð vinna. 

 

 

Mat og skipting á námsþáttum 

kemur fram í verkefnabók  

nemenda í Mentor. 

 

 
  



 

Bls. 19 

 

 
  

Enska – fjarnám við framhaldsskóla 
Valfag fyrir þá nemendur hafa lokið matsviðmiðum grunnskólans í ensku. 1 klukkustund á viku hálfan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið: 
 

Leiðir:  Matsviðmið: 

 Samkvæmt 

kennsluáætlun 

framhaldsskóla. 

 Samkvæmt 
kennsluáætlun 
framhaldsskóla. 

 Samkvæmt kennsluáætlun framhaldsskóla.  Sjálfstæð vinna 

nemanda samkvæmt 

kennsluáætlun 

framhaldsskóla í 

samvinnu við kennara í 

Árbæjarskóla. 

 Enskukennari við 

Árbæjarskóla er 

nemendum til aðstoðar 

eftir þörfum. 

 

Samkvæmt námsmati 
framhaldsskóla. 

 
 

 
  



 

Bls. 20 

 

 
 
 
 

Enska – stefnt á fjarnám við framhaldsskóla 
Valfag fyrir nemendur sem vilja klára grunnskólaenskuna fyrr og hefja fjarnám við framhaldsskóla. Eingöngu nemendur sem eru með A í ensku vorið 2019 geta valið þetta fag. 1 klukkustund á viku hálfan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið: Leiðir:  Matsviðmið: 

 Lestur. 

 Hlustun. 

 Talað mál. 

 Ritun. 

 Menningarlæsi. 

 Spotlight 9 og 10. 

 Efni frá kennara. 

 Unnið að því að nemandi uppfylli öll hæfni- og matsviðmið 
enskunnar fyrir lok grunnskólans og geti hafið nám í fjarnámi við 
framhaldsskóla. 

 Sjálfstæð vinna 

nemanda. 

 

 

Skipting námsþátta kemur fram 

í námsumhverfi nemenda í 

Mentor.  

 
  



 

Bls. 21 

 

 
 

 

Enska – Upprifjun 9. bekkur 
Enska upprifjun er kjörin fyrir þá nemendur sem þurfa að þjálfa undirstöðuatriði í ensku. Ein klukkustund á viku hálfan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  Matsviðmið: 

 Lestur. 

 Ritun. 

 Hlustun. 

 Munnleg færni. 

 Verkefnablöð. 

 Myndbönd. 

 Hlustunarefni. 

 Orðabækur. 

 Tímarit o.fl.. 

 sett sér markmið í námi, 

 sýnt framfarir til samræmis við þau markmið sem sett hafa verið, 

 unnið vel að þeim verkefnum sem lögð eru fyrir, 

 sýnt vönduð vinnubrögð.  

 Einstaklingsvinna. 

 Hópvinna. 

 Sjálfstæð vinnubrögð. 

 

Skipting námsþátta kemur fram 

í námsumhverfi nemenda í 

Mentor.  

 

 
 

 
 
 

Enska – Upprifjun 10. bekkur 
Enska upprifjun er kjörin fyrir þá nemendur sem þurfa að þjálfa undirstöðuatriði í ensku. Ein klukkustund á viku hálfan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  Matsviðmið: 

 Lestur. 

 Ritun. 

 Hlustun. 

 Munnleg færni. 

 Verkefnablöð. 

 Myndbönd. 

 Hlustunarefni. 

 Orðabækur. 

 Tímarit o.fl.. 

 sett sér markmið í námi, 

 sýnt framfarir til samræmis við þau markmið sem sett hafa verið, 

 unnið vel að þeim verkefnum sem lögð eru fyrir, 

 sýnt vönduð vinnubrögð.  

 Einstaklingsvinna. 

 Hópvinna. 

 Sjálfstæð vinnubrögð. 

 

Skipting námsþátta kemur fram 

í námsumhverfi nemenda í 

Mentor.  

 

 
 

  



 

Bls. 22 

 

 

Enska – Talað mál 
Nemendur kynnist nokkrum enskum bókmenntaverkum. Þá verða kynnt og skoðuð hugtök í bókmenntafræði og unnið að því að nemendur lesi valin verk með gagnrýnum augum. Lögð er sérstök áhersla á talað mál 
og að nemendur geti tjáð sig bæði undirbúið og í samræðum í kennslustundum. Ein klukkustund á viku hálfan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  Matsviðmið: 

 Munnleg færni.  Handrit að leikritum. 

 Smásögur, ljóð og aðrir 

stuttir textar. 

 Spil og leikir. 

 beitt tungumálinu í hópvinnu og í kennslustundum, 

 flutt stutta frásögn eða kynningu um undirbúið efni, blaðlaust og af 

öryggi, 

 samið, æft og flutt frumsamið efni, t.d. stutt atriði eða sögu, einn 

eða í félagi við aðra, 

 tekið þátt í samræðum um málefni sem hann þekkir og beitt 

eðlilegu og réttu máli ásamt því að rökstyðja mál sitt vel, 

 tjáð sig nokkuð skipulega með undirbúið eða óundirbúið efni og 

brugðist við spurningum. 

 Innlagnir.  

 Umræður.  

 Einstaklingsvinna. 

 Hópvinna. 

 Kynningar. 

 

Skipting námsþátta kemur fram í 

námsumhverfi nemenda í Mentor.  

 

 
 
 
  



 

Bls. 23 

 

 
 
 

Fatasaumur 
Í þessum áfanga eru kennd undirstöðuatriði í fatasaumi ásamt því að nemendur geti unnið sjálfstætt á saumavél. Einnig er unnið með hönnun, hugmyndavinnu og þjálfun og verkfærni á fjölbreyttum sviðum.Ein 
klukkustund á viku allan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  Matsviðmið: 

 Snið og helstu 

sniðbreytingar út frá 

máli. 

 Tískuteikningar, skissur 

og hugmyndavinna. 

 Fatasaumur. 

 Saumtækni. 

 Saumavélakennsla. 

 

 Textílefni. 

 Tæki og áhöld 

greinarinnar. 

 Snið og sniðteikningar 

þýdd af Ásdísi Jóelsdóttur. 

 Fatasaumur eftir Ásdísi 

Jóelsdóttur. 

 Onion snið. 

 Ýmis blöð, tímarit og efni 

af veraldarvefnum. 

 unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum, 

 komið fram við aðra af virðingu og kurteisi, 

 unnið vel og farið eftir fyrirmælum, 

 unnið sjálfstætt á saumavél, 

 tekið upp snið og sniðið, 

 saumað flík, 

 gert einfaldar sniðbreytingar út frá grunnsniði,  

 teiknað einfalda tískuteikningu, 

 sýnt frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og unnið eftir vinnuferli frá 

hugmynd til afurðar.  

 Innlagnir. 

 Sýnikennsla. 

 Verklegar æfingar. 

 Einstaklingsvinna. 

 Sjálfstæð vinnubrögð. 

 Hönnun og sköpun.  

  

 

 

Skipting námsþátta kemur fram í 

námsumhverfi nemenda í Mentor.  

 

 
  



 

Bls. 24 

 

 

Fjármálafræðsla 
Fjármál tengjast daglegu lífi fólks og mikilvægt að ungmenni fái  fjármálafræðslu á skólagöngu sinni. Með tilkomu tækni síðustu ára standa ungmenni frammi fyrir auknum vanda í ákvarðanatöku í fjármálum og þurfa 
að geta valið milli mikils framboðs á vörum og þjónustu. Til að geta valið þá kosti sem best henta þörfum þeirra og auðvelda þeim að stjórna fjármálum sínum skynsamlega, er nauðsynlegt að vera læs í heimi 
fjármála. Ungmenni eru mikilvægur neytendahópur og markhópur seljenda og auglýsenda vegna fjármuna sem þau eyða sjálf. Þá hafa ungmenni greiðan aðgang að lánsfé í bönkum og því er nauðsynlegt að þau fái 
góðan skilning á fjármálahugtökum, skilmálum og samningum.  Eins er brýnt að ungmenni sem eru að stíga sín fyrstu skref á vinnumarkaði geti lesið launaseðla og skilið þá. Ein klukkustund á viku allan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  Matsviðmið: 

 Fjármálahugtök. 

 Fjármálalæsi. 

 Innlán. 

 Útlán. 

 Sparnaður. 

 Vaxtaútreikningar. 

 Launaseðlar. 

 

 Verkefni frá kennara.  skilið og notað hugtök sem snúa að eigin fjármálum sem og önnur 

hugtök sem notuð eru á sviði fjármála svo sem í fjölmiðlaumræðu, 

 lesið og aflað sér upplýsinga sem snúa að fjármálum, 

 vegið og metið aðferðir á gagnrýninn hátt og beitt nýrri þekkingu 

við ýmsar aðstæður, 

 tekið fjárhagslega ígrundaðar ákvarðanir í lífinu, 

 áttað sig á  helstu fjárfestingaleiðum sem í boði eru á 

fjármálamarkaði, 

 þekkt mismunandi leiðir til að ávaxta peninga, 

 nýtt sér vaxtaútreikninga til gagns, 

 lesið úr launaseðlum. 

 Innlagnir. 

 Sýnikennsla. 

 Verklegar æfingar.  

 Sjálfstæð vinnubrögð. 

 

Skipting námsþátta kemur fram í 

námsumhverfi nemenda í Mentor.  

 

 

 

  



 

Bls. 25 

 

 

 

 

Gítar - Grip & hljómaásláttur 
Farið er frá grunni yfir gítargripin og hljómaáslátt bæði með fingrum og gítarnögl.  Færni nemandans er byggð upp í hægum skrefum þannig að námið sé árangursríkt og skemmtilegt.  Nemendur þurfa að mæta með 
hljóðfæri í tíma og hafa einnig aðgang að gítar heima því jöfn og dagleg ástundun skilar mestum árangri.   Að spila og syngja er skemmtilegt hvort sem nemendur syngja með sjálfum sér heima eða taka undir í 
tímum.  Ein klukkustund á viku allan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni & búnaður: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  Matsviðmið: 

 Vinnukonugripin. 

 Hljómaásláttur. 

 Brotnir hljómar (plokk). 

 Þvergrip. 

 Mk og stk hljómar.  

 Gítar-leikur                  

“Grip & hljómaásláttur”. 

 Gítar (nælon eða 

stálstrengja). 

 Gítarnögl (medium). 

 Gítarcapo. 

 Símaapp til að stilla. 

 leikið einföldustu gítargripin, 

 náð grunnfærni í áslætti og plokki, 

 leikið undir söng, 

 sýnt fallega framkomu, 

 öðlast þekkingu á þvergripum auk mk og stk hljóma. 

 Daglegar æfingar á 

hljóðfærið, 10-30  mín á 

dag.  

 Full virkni í tímum. 

 Skemmtileg lög. 

 Möguleikar á sköpun 

“semja lög & texta”. 

 

Skipting námsþátta kemur fram 

í námsumhverfi nemenda í 

Mentor.  

 

 

 

 

 

  



 

Bls. 26 

 

 

 

 

Glerlist  
Glerlist  gefur nemandanum kost á að vinna með gler á fjölbreyttan hátt sem eykur verkkunnáttu og verkfærni. Áhersla er á að nemendur vinni sjálfstætt og sýni skapandi og frjóa hugsun í útfærslum sínum. Ein 
klukkustund á viku allan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  Matsviðmið: 

 Skissuvinna og 

hönnun. 

 Handverksþættir. 

 Efnisfræði. 

 Hönnun, sköpun og 

persónuleg útfærsla. 

 Tæki og áhöld 

greinarinnar. 

 Ýmsar fagbækur tengdar 

greininni. 

 Veraldarvefurinn. 

 Verkefni frá kennara. 

 beitt fjölbreyttum aðferðum og áhöldum við vinnslu á gleri, til 

sjálfstæðrar sköpunar, hönnunar og persónulegra útfærslna, 

 sýnt vönduð vinnubrögð og frumkvæði og unnið eftir vinnuferli frá 

hugmynd til afurðar, 

 unnið sjálfstætt og tjáð sig um verkefni sín og notað hugtök sem 

tengjast viðfangsefninu, 

 beitt viðeigandi vinnustellingum og notað réttan hlífðarbúnað, 

ásamt  réttri og ábyrgri notkun áhalda og véla, 

 sýnt góða umgengni og farið eftir reglum. 

 Innlagnir. 

 Sýnikennsla. 

 Persónuleg útfærsla. 

 Verklegar æfingar. 

 Hönnun og sköpun. 

 Sjálfstæð vinnubrögð. 

 

Skipting námsþátta kemur fram 

í námsumhverfi nemenda í 

Mentor.  

 

 
 
 
 

  



 

Bls. 27 

 

 
 

Google – Officepakkinn  
Kynnt verður allt það sem Google hefur upp á að bjóða. Þar er að finna t.d. ritvinnslu-, töflureiknis-, umbrots-,  glærugerðar- og myndvinnsluforrit sem nýtast á margvíslegan hátt í leik og starfi. Jafnframt verða kynnt 
önnur forrit eftir því sem tími gefst til. Ein klukkustund á viku hálfan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  Matsviðmið: 

 Google.is. 

 Google Earth.  

 Google Drive. 

 Google Site.  

 Google SketchUp. 

Google Translate. 

 Google Calendar.  

 Google Docs. 

 Ritvinnsla. 

 Útlitsmótun texta. 

 Skjalameðferð.  

 Innsláttur texta. 

 Uppsetning tölulegra 

upplýsinga. 

 Myndrit. 

 Glærugerð. 

 

 Verkefni frá kennara. 

 Gagnvirkt og rafrænt 

námsefni. 

 Leitarvélar. 

 Ritvinnsluforritið Word. 

 Töflureikninn Excel. 

 Framsetningarforritið 

PowerPoint. 

 Umbrotsforritið Publisher. 

 Gagnvirkt og rafrænt 

námsefni. 

 

 sýnt vönduð vinnubrögð, snyrtilegan frágang og frumkvæði, 

 unnið sjálfstætt eftir vinnuferli frá hugmynd til lokaafurðar, 

 lesið sér til og aflað sér upplýsinga um notkunarmöguleika 

hugbúnaðar og nýtt sér möguleika hans á markvissan og 

hagkvæman hátt,  

 nýtt sér hugbúnað við ritsmíðavinnu, 

 nýtt sér hugbúnað við glærugerðarvinnu, 

 nýtt sér hugbúnað við umbrotsvinnu,  

 nýtt sér hugbúnað við uppsetningu tölulegra gagna,  

 nýtt sér hugbúnað og skapað afurð, 

 notað póstforrit, 

 nýtt rafrænan stuðning og námsefni á ýmsu formi, 

 nýtt leitarvél við öflun upplýsinga, 

 farið eftir reglum um ábyrga netnotkun og borið ábyrgð á eigin 

samskiptum. 

 Innlagnir. 

 Umræður. 

 Sýnikennsla. 

 Verklegar æfingar. 

 Einstaklingsvinna. 

 Hópvinna. 

 

 

 

Skipting námsþátta kemur fram 

í námsumhverfi nemenda í 

Mentor.  

 

 

 
 

               



 

Bls. 28 

 

 

 

 

 

Handknattleikur  
Þessi áfangi er aðallega ætlaður þeim sem æfa eða vilja bæta færni sína í handknattleik. Farið er í grunnþætti sem og aðra þætti handknattleiksins. Einnig verður einstaklingsmiðuð kennsla til að bæta færni nemenda 
í ólíkum þáttum, svo sem í varnarleik, í sóknarleik, í skotum, leikskilningi, o.s.frv. Ein klukkustund á viku allan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  Matsviðmið: 

 Upphitun. 

 Liðleiki/teygjur. 

 Þolþjálfun. 

 Styrktarþjálfun. 

 Leikfræði. 

 Leikskilningur. 

 Markmiðasetning. 

 Myndefni. 

 Verklegar æfingar. 

 Boltar. 

 Keilur. 

 Mörk. 

 skipulagt upphitun og undirbúið sig og aðra fyrir æfingu og leiki,  

 framkvæmt mismunandi teygjur sem auka liðleika, 

 þekkt muninn á ólíkum aðferðum sem auka líkamsstyrk og þol, 

 skipulagt og undirbúið æfingaplan til að auka færni í 

handknattleik, 

 aukið færni í leikfræði bæði einstaklings og liðs, 

 þekkt mismunandi leikskipulag, áherslur og kosti og galla þess, 

 sett sér markmið til að bæta og auka færni í handknattleik. 

 Innlagnir. 

 Umræður. 

 Sýnikennsla. 

 Verklegar æfingar. 

 Einstaklingsvinna.  

 Hópvinna. 

 

Skipting námsþátta kemur fram í 
námsumhverfi nemenda í Mentor. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



 

Bls. 29 

 

 
 

Heimilisfræði  
Nemendur fá kennslu í að baka og matreiða fjölbreyttan og góðan hversdagsmat úr mismunandi hráefnum og tengja saman matreiðslu og næringarfræði. Tvær klukkustundir á viku hálfan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  
 

Matsviðmið: 
 

 Fæðuflokkarnir og 

næringarefni þeirra.  

 Orkuefni, steinefni og 

vítamín. 

 Breyta grömmum í 

desilítra og öfugt.  

 Vinna með 

mismunandi matvæli á 

margvíslegan hátt. 

 Uppþvottur eftir settum 

reglum.  

 Námsbækur. 

 Uppskriftahefti. 

 Uppskriftabækur.  

 Ýmis áhöld. 

 Matvæli. 

 Fræðsluefni. 

 

 þekkt mismunandi grunnaðferðir við matargerð og bakstur,  

 tjáð sig um verkefni sín, 

 sýnt vönduð vinnubrögð, skipulagt og útskýrt vinnu sína, 

 unnið sjálfstætt eftir vinnuferli frá hugmynd til lokaafurðar, 

 unnið með margvísleg hráefni og skapað úr þeim, 

 lesið sér til og aflað sér upplýsinga um innihald matvæla, 

 farið eftir leiðbeiningum um hreinlæti og þrif tengdum 

heimilishaldi, 

 unnið í hópi. 

 Innlagnir.  

 Umræður. 

 Sýnikennsla. 

 Verklegar æfingar. 

 Hópvinna. 

 Einstaklingsvinna. 

 Sjálfstæð vinnubrögð. 

 

 

Skipting námsþátta kemur fram 

í námsumhverfi nemenda í 

Mentor.  

 

 
 
 
 
 

  



 

Bls. 30 

 

 
 
 
 

Hljómsveit skólans 
Þeir sem hafa góða kunnáttu á hljóðfæri og geta sýnt þá færni sem þarf til að spila í hljómsveit geta valið að taka þátt í popp/rokk hljómsveit skólans. Hljómsveitin mun m.a. fást við verkefni innan félagsstarfsins s.s. 
að spila á tónleikum, spila á balli og fleira. Ein klukkustund á viku allan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  Matsviðmið: 

 Samspil. 

 Sköpun. 

 Framkoma. 

 Hlustun. 

 Túlkun stíltegunda. 

 

 Hljóðkerfi. 

 Gítar. 

 Rafmagnsbassi. 

 Trommusett. 

 Píanó.  

 Hljóðgervill. 

 Hljóðfæri sem nemendur 

mæta með í tíma. 

 nýtt sér að spila eftir hljómum og eftir eyranu, 

 beitt ólíkum áherslum í samspili og tekið tillit til annarra, 

 sýnt frumkvæði í sköpun tónlistar og samspili, 

 túlkað ólíkar stíltegundir tónlistar og notað hugtök sem tengjast 

viðfangsefninu, 

 gagnrýnt tónlist út frá eigin smekk og tekið ákvörðun sem byggir 

á jákvæðum samskiptum, 

 samið tónlist. 

 Samvinna.  

 Sjálfstæð vinnubrögð. 

 Verklegar æfingar. 

 Hópvinna.  

 Persónulegar útfærslur. 

 

Skipting námsþátta kemur fram 

í námsumhverfi nemenda í 

Mentor.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Bls. 31 

 

Hollustan í fyrirrúmi – hreint mataræði  
Hollustan í fyrirrúmi – hreint mataræði. Þessi valgrein er fyrir þá sem vilja huga að heilsusamlegum lífsstíl og vilja læra ný ráð í matargerð. Hér er lagður grunnurinn að heilbrigðu líferni og fræðslu um hollustu og 
holla matargerð. Þekking og leikni í heimilisfræði er kjarni heimilisfræðinnar og tengjast allir þættir námsins, fræðilegir sem verklegir. Þessi valgrein er að upplagi verkgrein og í henni eru órjúfanleg tengsl milli 
næringarfræði, matreiðslu og hreinlætis. Tvær klukkustundir á viku hálfan veturinn. 

 Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  Matsviðmið: 
 

 Fæðuflokkarnir og 

næringarefni þeirra.  

 Orkuefni, steinefni og 

vítamín. 

 Vinna með 

mismunandi matvæli á 

margvíslegan hátt. 

 Uppþvottur eftir settum 

reglum.  

 Næringarfræði. 

 

 Námsbækur. 

 Uppskriftahefti. 

 Uppskriftabækur.  

 Ýmis áhöld. 

 Matvæli. 

 Fræðsluefni. 

 

 þekkt mismunandi grunnaðferðir við matargerð og bakstur,  

 tjáð sig um verkefni sín og notað hugtök sem tengjast 

viðfangsefninu, 

 sýnt vönduð vinnubrögð, skipulagt og útskýrt  vinnu sína, 

 unnið sjálfstætt eftir vinnuferli frá hugmynd til lokaafurðar, 

 unnið með margvísleg hráefni og skapað úr þeim, 

 lesið sér til og aflað sér upplýsinga um innihald matvæla og skýrt 

helstu næringarefni,  

 tekið meðvitaða ákvörðun um eigin heilsu, 

 unnið í hópi, 

 greint aðalatriði næringarfræðinnar og útskýrt tengsl 

næringarefna, hráefna og matreiðslu,  

 farið eftir leiðbeiningum um hreinlæti og þrif tengdu heimilishaldi. 

 Innlagnir.  

 Umræður. 

 Sýnikennsla. 

 Verklegar æfingar. 

 Einstaklingsvinna. 

 Hópvinna. 

 Sjálfstæð vinnubrögð. 

 

 

Skipting námsþátta kemur fram 

í námsumhverfi nemenda í 

Mentor.  

 

 
 

  



 

Bls. 32 

 

 
 
 
 

Hreyfing í vatni – stúlkur  
Hreyfing í vatni gefur nemandanum tækifæri til þess að kynnast því hvernig hann getur notað vatnið til heilsueflingar með margvíslegum æfingum bæði á sundi og við fjölbreyttar styrkjandi æfingar, þar sem vatnið er 
notað sem mótstaða.  Ein klukkustund á viku hálfan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  Matsviðmið: 

 Helstu sundaðferðir. 

 Þolsund. 

 Vatnsleikfimi. 

 Zumba í vatni. 

 Leikir. 

 Heilsueflandi hreyfing. 

 Styrktaræfingar. 

 Samvinna.  

 Slökun. 

 Sundfit. 

 Boltar. 

 Áhöld sem tengjast vatni. 

 Tónlist. 

 Verkefni frá kennara. 

 

  nýtt sér helstu sundaðferðir til heilsueflingar, 

  gert sér grein fyrir krafti vatnsins, 

  þekkt mismunandi aðferðir í vatni til heilsuræktar. 

 Verklegt. 

 Sýnikennsla. 

 Hópvinna. 

 Einstaklingsvinna. 

 Umræður. 

 Innlagnir. 

 

 

Skipting námsþátta kemur fram 

í námsumhverfi nemenda í 

Mentor.  

 

 

   

   

 
 
 
 
 

  



 

Bls. 33 

 

 
 
 
 

Hundar sem gæludýr 9. - 10. bekkur 
Valfagið er fyrir alla þá sem hafa áhuga á hundum og vilja læra um hundahald. Nemendur munu fara í göngutúra og njóta samveru með hundunum sínum og kynnast öðrum nemendum með sama áhugamál. Auk 
þess munu þeir fræðast um ýmsar hundategundir, kynnast helstu þjálfunaraðferðum og læra að bera ábyrgð á gæludýrum sínum. Fagið er kennt bæði innan- og utandyra. Æskilegt er að nemendur eigi hund en það 
er alls ekki nauðsynlegt. Ein klukkustund á viku hálfan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið: 
Við lok áfangans getur nemandinn: 

Leiðir:  
 

Matsviðmið: 
 

 Hundahald. 

 Þjálfunaraðferðir. 

 Reglur. 

 Umhirða. 

 Útivera. 

 Samskipti. 

 Atferli. 

 Efni frá kennara. 

 Myndir. 

 Myndbönd. 

 

 þekkt atferli (hegðun) hunda, 

 beitt ýmsum þjálfunaraðferðum, 

 þekkt mismunandi hundategundir, 

 komið fram við nemendur og dýr af virðingu. 

 Innlagnir. 

 Kveikjur. 

 Umræður. 

 Hópvinna. 

 Einstaklingsvinna. 

 Verklegar æfingar. 

 

Skipting námsþátta kemur fram í 

námsumhverfi nemenda í Mentor.   

 

  



 

Bls. 34 

 

 
 
 
 
 

Hönnun og smíði   
Hönnun og smíði  er yfirgripsmikil námsgrein sem felur í sér þátt hönnunar og handverks ásamt þjálfun og verkfærni á fjölbreyttum sviðum. Greinin byggir á rótgróinni handverkshefð sem hefur þróast og tekið inn 
nýjar áherslur í takt við breytta tíma.  Hönnun og smíði gefur nemandanum tækifæri til að þroska samhæfingu hugar og handar, upplifa, skapa og tjá sig. Á þann hátt getur hann haft áhrif á sitt nánasta umhverfi og 
skapað sér sinn persónulega stíl. Námið er góð undirstaða fyrir lífið og áframhaldandi  nám. Ein klukkustund á viku allan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  Matsviðmið: 

 Skissuvinna og 

hönnun. 

 Handverksþættir. 

 Yfirborðsmeðhöndlun. 

 Efnisfræði. 

 Hönnun. 

 Sköpun. 

 Persónuleg útfærsla. 

 Tæki og áhöld 

greinarinnar. 

 Ýmsar fagbækur.  

 Leitarvélar. 

 Verkefni frá kennara. 

 valið aðferðir, efni og verkfæri við hæfi smíðagreinarinnar til 

sjálfstæðrar sköpunar, hönnunar og persónulegra útfærslna, 

 sýnt vönduð vinnubrögð og frumkvæði, 

 unnið eftir vinnuferli frá hugmynd til afurðar, 

 útskýrt hugmyndir sínar fríhendis- og með grunnteikningu, 

 unnið sjálfstætt og tjáð sig um verkefni sín og notað hugtök sem 

tengjast viðfangsefninu, 

 beitt viðeigandi  vinnustellingum og notað réttan hlífðarbúnað, 

ásamt  réttri og ábyrgri notkun áhalda og véla, 

 sýnt góða umgengni og farið eftir reglum sem gilda í smíðastofu. 

 Innlagnir. 

 Sýnikennsla. 

 Persónuleg útfærsla. 

 Verklegar æfingar. 

 Hönnun og sköpun. 

 Sjálfstæð vinnubrögð. 

 

Skipting námsþátta kemur fram 

í námsumhverfi nemenda í 

Mentor.  

 

 

 

 

 

  



 

Bls. 35 

 

 

 

Iðnir og tækni – kynning á iðn- og tæknistörfum – 10. bekkur 
Áfanganum er ætlað að vekja áhuga nemenda á iðn- og tæknistörfum og kynna þeim þau fjölbreyttu störf og starfstækifæri sem iðn- og tækninám hefur upp á að bjóða. Námið er fjölbreytt og byggir á fræðslu, 
vettvangsferðum og verklegum æfingum.  Námið fer fram hjá Orkuveitunni og dótturfélögum og þeir sem halda utan um áfangann eru iðn- og tæknimenntað starfsfólk OR samstæðunnar ásamt kennara frá 
Árbæjarskóla. Skilyrði fyrir þátttöku er góð skólasókn í 8. og 9. bekk. Kennslan fer fram í fjórum kennslustundum, aðra hvora viku, allan veturinn, á miðvikudögum, og telst valið því tvær klukkustundir á viku allan 
veturinn. 

Námsþættir:  Námsefni: Hæfniviðmið 
Við lok áfanga hefur nemandi: 

Leiðir: Matsviðmið: 

 Rafvirkjun. 

 Pípulagnir. 

 Málmiðngreinar. 

 Vélfræði. 

 Öryggismál.  

 Umhverfismál. 

 Myndvinnsla og 

textavinnsla á vefnum. 

 Tæki og áhöld. 

 Samskiptamiðlar.   

 Myndavélar. 

 IPad. 

 Verkefni frá kennara.  

 

 fengið innsýn í iðn- og tæknistörf, 

 fengið innsýn í fjölbreytt tækifæri sem liggja í iðn- og 

tæknigreinum, 

 kynnst starfsemi orku- og veitufyrirtækis, 

 fræðst um lífæðar  samfélagsins (vatn, hitaveita, rafmagn og 

fráveita), 

 öðlast þekkingu á umhverfismálum sem snúa að auðlindum, 

 upplifað hvernig það er að vinna við iðn- og tæknistörf. 

 Verkefni. 

 Verklegar æfingar. 

 Vettvangsferðir. 

 Fyrirlestrar. 

 Hópvinna. 

 Sýnikennsla. 

 Myndbönd. 

 Samskiptamiðlar. 

 Heimasíða áfangans 

 

 

 

Skipting námsþátta kemur fram í 

námsumhverfi nemenda í 

Mentor.  

 

 

 
 
 

 
 

 
 

https://www.or.is/idnir


 

Bls. 36 

 

 
  

Íslenska - Málfræði upprifjun – 9. bekkur 
Upprifjun í málfræði er góð fyrir þá sem telja sig þurfa að efla og þjálfa grunnþætti málfræðinnar og/eða hafa gaman af málfræði. Ein klukkustund á viku hálfan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  Matsviðmið: 

 Orðflokkar. 

 Setningafræði. 

 

 Ljósrit og verkefni frá 

kennara. 

 Gagnvirkt og rafrænt 

námsefni. 

 vitað  hvernig orðaforði skiptist í sagnorð, fallorð og óbeygjanleg 

orð og greint hlutverk og helstu einkenni orðflokkanna, 

 beitt þekkingu sinni á málfræði til að búa til setningar, 

málsgreinar og efnisgreinar. 

 Innlagnir og umræður. 

 Einstaklingsvinna. 

 Hópvinna. 

 

Skipting námsþátta kemur fram 

í námsumhverfi nemenda í 

Mentor.  

 
 

Íslenska - Málfræði upprifjun – 10. bekkur 
Upprifjun í málfræði er góð fyrir þá sem telja sig þurfa að efla og þjálfa grunnþætti málfræðinnar og/eða hafa gaman af málfræði. Ein klukkustund á viku hálfan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  Matsviðmið: 

 Orðflokkar. 

 Setningafræði. 

 

 Ljósrit og verkefni frá 

kennara. 

 Gagnvirkt og rafrænt 

námsefni. 

 vitað  hvernig orðaforði skiptist í sagnorð, fallorð og óbeygjanleg 

orð og þekkt helstu einkenni orðflokkanna, 

 áttað sig á beygingarlegum og merkingarlegum einkennum 

orðflokka og hlutverki þeirra í eigin texta og annarra, 

 beitt þekkingu sinni á málfræði til að búa til setningar, 

málsgreinar og efnisgreinar, 

 flett upp í handbókum, orðasöfnum og rafrænum orðabönkum og 

nýtt sér málfræðilegar upplýsingar sem þar er að finna. 

 Innlagnir og umræður. 

 Einstaklingsvinna. 

 Hópvinna. 

 

Skipting námsþátta kemur fram 

í námsumhverfi nemenda í 

Mentor.  
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Jarðfræði 
Jarðfræði veitir nemendum þekkingu og skilning á þeim ferlum sem mótað hafa jörðina og sögu hennar. Áfanginn er góður grunnur fyrir nemendur sem ætla sér að stunda nám á náttúrufræðibraut í framhaldsskóla. 
Ein klukkustund á viku allan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  Matsviðmið: 

 Innri gerð jarðar. 

 Innræn öfl. 

 Flekarek. 

 Jarðskjálftar. 

 Steindir. 

 Bergtegundir. 

 Eldstöðvakerfi. 

 Eldgos. 

 Eldstöðvar. 

 Flokkun storkubergs. 

 Grunnvatn. 

 Jarðvarmi. 

 Jöklar. 

 Vötn. 

 Vatnsföll. 

 Jarðsaga. 

 Jarðsaga Íslands. 

 Glósur frá kennara. 

 Ljósrit frá kennara. 

 Myndbönd. 

 Efni af veraldarvefnum. 

 PowerPoint. 

 Jarðfræðisýni. 

 útskýrt eðli jarðar, lagskiptingu hennar, myndun og mótun 

hennar, 

 greint og útskýrt uppruna mikilvægra jarðmyndanna sem 

sýnilegar eru á Íslandi, 

 nýtt hugtök í almennri jarðfræði, 

 greint nokkrar algengar steindir sem finnast hér við land, 

 sýnt skilning á áhrifum mannsins á náttúruna hvað varðar 

jarðvegseyðingu og nýtingu auðlinda svo sem grunnvatns og 

jarðvarma,  

 skipulagt fyrirlestur og flutt hann. 

 

 

  

 Innlagnir. 

 Umræður. 

 Heimildamyndir. 

 PP-verkefni. 

 Skrifleg verkefni. 

 Spurningakeppnir. 

 Skyndiverkefni. 

 Þátttökufyrirlestrar. 

 Sýnikennsla. 

 

 

Skipting námsþátta kemur fram 

í námsumhverfi nemenda í 

Mentor.  
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Knattspyrna – battar og tækni 
Þessi áfangi veitir nemendum færni til að auka getu sína og útsjónarsemi í knattspyrnu. Ein klukkustund á viku allan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  Matsviðmið: 

 Knatttækni. 

 Upphitun. 

 Liðleiki/teygjur. 

 Þolþjálfun. 

 Styrktarþjálfun. 

 Leikfræði einstaklings. 

 Leikfræði liðs. 

 Leikskilningur. 

 Markmiðssetning. 

 Forvarnir. 

 Hollusta og næring. 

 Myndefni. 

 Battar. 

 Verklegar æfingar. 

 Boltar. 

 Keilur. 

 Mörk. 

 skipulagt upphitun og undirbúið sig og aðra fyrir æfingu og leik, 

 þekkt ólíkar aðferðir til að ná fram aukinni færini í knattspyrnu, 

 þekkt muninn á ólíkum aðferðum sem auka líkamsstyrk og þol, 

 skipulagt og undirbúið æfingaplan sem hefur áhrif á færni og 

getu, 

 sýnt færni í leikfræði einstaklings og liðs, 

 sett sér markmið til að bæta og auka færni sína í knattspyrnu, 

 beitt Þ-K-H aðferðinni og vafningum þegar kemur að meiðslum í 

íþróttum. 

 

 Verklegar æfingar. 

 Einstaklingsvinna. 

 Hópvinna. 

 Innlagnir.  

 Umræður. 

 Sýnikennsla. 

 

 

Skipting námsþátta kemur fram 

í námsumhverfi nemenda í 

Mentor.  
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Kynjafræði  
Teknar verða fyrir birtingarmyndir og staðalmyndir kynjanna í fortíð og nútíð með áherslu á að greina stöðu kynjanna eins og hún er í dag víðsvegar um heiminn. Fjallað verður um mikilvægi jafnræðis meðal borgara 
í lýðræðisþjóðfélagi. Unnið verður að greiningu á þeim menningarlega og félagslega mun sem einkennt hefur stöðu kynjanna í samfélaginu í gegnum tíðina. Fjallað verður um stöðu kynjanna á ýmsum sviðum 
samfélagsins allt frá fjölskyldulífi til stjórnmála. Leitað verður svara við því af hverju staða kynjanna er ólík og hvort að þörf sé fyrir breytingar. Nemendur fá þjálfun í beitingu kynjagleraugna á hin margbreytilegu svið 
mannlífsins. Ein klukkustund á viku hálfan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  Matsviðmið: 

 Kynbundin leikföng. 

 Leikir. 

 Klæðnaður og 

búningar. 

 Kynjamisrétti. 

 Launamisrétti. 

 Feminismi. 

 Kynbundið orðaval í 

samfélaginu. 

 Kynímyndir og 

birtingarmyndir 

kynjanna. 

 Kynhneigð og 

kyngervi. 

 Verkefni frá kennara. 

 Glósur frá kennara. 

 Myndbönd. 

 Power Point. 

 
 

 kunnað skil á grundvallarhugtökum í kynjafræðum, 

 metið jafnrétti út frá menningarlegum gildum samfélagsins, 

 rýnt í poppmenninguna, vinnumarkaðinn, stjórnmálin og önnur 

svið samfélagsins og áttað sig á stöðu kynjanna eins og hún 

birtist þar, 

 komið þekkingu sinni og viðhorfum á framfæri með fjölbreyttum 

og markvissum hætti, einn eða í samstarfi við aðra, 

 gert sér grein fyrir jafngildi sínu og annarra manna og útskýrt fyrir 

öðru fólki mikilvægi þess, 

 sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn og viðhorf á ýmsum 

stöðum og tímum, 

 tekið sjálfstæðan þátt í lýðræðislegu samstarfi og samræðu. 

 Innlagnir. 

 Kveikjur. 

 Umræður. 

 Hópvinna. 

 Einstaklingsvinna.. 

 Athuganir. 

 Sjálfstæð vinnubrögð. 

 

Skipting námsþátta kemur fram 

í námsumhverfi nemenda í 

Mentor. 
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Körfubolti 
Þessi áfangi veitir nemendum færni til að auka getu sína og útsjónarsemi í körfubolta. Ein klukkustund á viku allan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  Matsviðmið: 

 Upphitun. 

 Liðleiki/teygjur. 

 Þolþjálfun. 

 Styrktarþjálfun. 

 Leikfræði einstaklings. 

 Leikfræði liðs. 

 Leikskilningur. 

 Markmiðssetning. 

 Forvarnir. 

 Myndefni. 

 Verklegar æfingar. 

 Boltar. 

 Keilur. 

 Körfur. 

 skipulagt upphitun og undirbúið sig og aðra fyrir æfingu og leik, 

 þekkt muninn á ólíkum aðferðum sem auka líkamsstyrk og þol, 

 skipulagt og undirbúið æfingaplan sem hefur áhrif á færni og 

getu í líkamsstyrk og þoli, 

 sýnt færni í leikfræði einstaklings og liðs, 

 nýtt ólíkar leiðir í leikskipulagi, áherslur þeirra og helstu kosti og 

galla, 

 beitt Þ-K-H aðferðinni þegar kemur að meiðslum í íþróttum. 

 Innlagnir.  

 Umræður. 

 Sýnikennsla. 

 Verklegar æfingar. 

 Einstaklingsvinna. 

 Hópvinna. 

 

Skipting námsþátta kemur fram í 
námsumhverfi nemenda í 
Mentor.  
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Lagasmíðar og upptökur  
Í þessu valfagi fá nemendur þjálfun í að búa til tónlist og taka hana upp.  Farið verður yfir undirstöðuatriði í sköpun tónlistar ásamt því að fara yfir grunnatriði í hljóðblöndun, upptökum og hljóðjöfnun. Einnig verður 
nemendum kennt á helstu effekta s.s. tónjafnara (EQ), samþjappara (Compressor), bergmál (Reverb) og stillingu raddar (Autotune). Kynntir verða mismunandi tónlistarstílar í þeim tilgangi að efla víðsýni og veita 
innblástur. Markmiðið verður að gefa út nokkur lög yfir veturinn, heimsækja stúdíó og jafnvel halda útgáfutónleika. Ein klukkustund á viku allan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  Matsviðmið: 

 Upptökufræði. 

 Tónlistarsköpun. 

 Hlustun. 

 Sköpun í víðum 

skilningi. 

 Uppbygging laga. 

 Textasmíð. 

 Upptökuforrit. 

 Þjálfun í upptökum. 

 Upptökufræði. 

 Lesefni af netinu. 

 Fyrirlestrar. 

 Heimildamyndir. 

 unnið með öðrum í hópi,  

 komið niður grunnhugmynd af lagi í upptökuforrit, 

 samið lag með hjálp tónlistarforrits, 

 þekkt mismunandi stíla tónlistar og unnið með þá,  

 tekið upp og hljóðblandað, 

 gert lagfæringar, unnið og stillt raddir í upptökuforritum,  

 sýnt fram á sjálfstæð vinnubrögð. 

 Hugmyndavinna. 

 Hlustun. 

 Hópvinna. 

 Sköpun.  

 Sjálfstæð verkefni. 

 Vettvangsferðir. 

 Heimildamyndir. 

 

Skipting námsþátta kemur fram í 
námsumhverfi nemenda í Mentor.  
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Leiklist  
Leiklist er þroskandi og skemmtileg reynsla þar sem nemendur læra að þekkja sig sjálfa, brjóta niður hömlur og öðlast margvíslega færni t.d. í framkomu og raddbeitingu. Valfag þar sem nemendur eru alltaf að koma 

sjálfum sér og öðrum á óvart. Úr leiklistarhópnum verða valdir nemendur til þátttöku í Skrekk og söngleik. Tvær klukkustundir á viku allan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  Matsviðmið: 

 Sviðsframkoma. 

 Upplestur. 

 Tjáning. 

 Raddbeiting. 

 Líkamsstaða. 

 Persónusköpun. 

 Spunavinna. 

 Búa til stutta leikþætti. 

 Uppsetning leikrits. 

 Söngur. 

 Leikmunir. 

 Ljóð. 

 Handrit. 

 Bókmenntatextar. 

 unnið að skapandi verkefnum, hugmyndavinnu, útfærslu og 

framsetningu í samvinnu við aðra, 

 sýnt framfarir í upplestri, líkamsstöðu og raddbeitingu, 

 unnið eftir ábendingum og fyrirmælum, 

 tekið uppbyggilegum ábendingum. 

 Æfingar. 

 Innlögn. 

 Hópvinna. 

 Einstaklingsvinna. 

 Sviðsuppsetningar. 

 

Skipting námsþátta kemur fram 

í námsumhverfi nemenda í 

Mentor.  

 

 

 
 
 
 
 

Leikmyndagerð  
Í skólanum er mjög metnaðarfullt leiklistarstarf og krefjast verkefnin sem tengjast því leikmynda sem notaðar eru í sýningunum. Má þar nefna leikmynd fyrir söngleikinn, Skrekk, jólatónleika og fleira sem er á döfinni 

hverju sinni. Leikmyndagerðin kæmi að þessum verkefnum ásamt listrænum stjórnendum viðburðanna og tæki þátt í hönnun og útfærslu á leikmyndunum. Tvær klukkustundir á viku allan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið: 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  Matsviðmið: 

 Hugmyndavinna. 

 Skissugerð. 

 Hönnun. 

 Málun. 

 Smíðavinna. 

 Tæki og áhöld. 

 Skissubók. 

 Teikniblýantur. 

 Málning. 

 Efni af veraldarvefnum. 

 greint og beitt fjölbreyttum aðferðum og tækni við sköpun, 

 skrásett og sett fram hugmyndir á fjölbreyttan hátt sem byggðar eru á 

eigin ímyndunarafli, 

 sýnt og útskýrt vinnuferli frá hugmynd að lokaverki, 

 unnið í hópi og tekið við fyrirmælum listrænna stjórnenda um hvernig 

leikmynd eigi að vera, 

 sýnt vönduð vinnubrögð og góða umgengni. 

 Innlagnir. 

 Sýnikennsla. 

 Verklegar æfingar. 

 Sköpun. 

 Samvinna. 

 

Skipting námsþátta kemur 

fram í verkefnabók nemenda í 

Mentor.  
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Mannkynssaga 
Mannkynssaga veitir nemendum þekkingu og skilning á þeim atburðum sem mótað hafa samfélagið í gegnum tíðina. Hún mótar hluta af hugarheimi nemenda sem stuðlar að aukinni hæfni við greiningu á 
samfélaginu og að upplýstri þátttöku í lýðræðissamfélagi. Áfanginn er góður grunnur fyrir nemendur sem ætla sér að stunda nám á félagsfræðibraut í framhaldsskóla. Ein klukkustund á viku allan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið: 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  Matsviðmið: 

 Forsögulegur tími. 

 Austurlönd nær. 

 Egyptaland. 

 Mesópótamía. 

 Ísrael, Fönikía og 

Persía. 

 Mínóska menningin. 

 Mýkenumenningin. 

 Grikkland hið forna. 

 Alexander mikli. 

 Róm. 

 Miðaldir. 

 Endurreisnin. 

 Landafundir. 

 Franska byltingin. 

 Napóleonstíminn. 

 Iðnbyltingin. 

 Lýðræðisþróun. 

 Verkalýðshreyfingin. 

 Heimsvaldastefna. 

 Kalda stríðið. 

 Samferða um söguna. 

 Glósur frá kennara. 

 Ljósrit frá kennara 

 Myndbönd. 

 Efni af veraldarvef. 

 PowerPoint. 

 Jarðfræðisýni. 

 Google Docs. 

 sýnt fram á þekkingu og gagnrýna sýn á tímabil, atburði, 

persónur, menningartengsl og þróunarferla á ýmsum tímum sem 

vísað er til í þjóðfélagsumræðu, 

 gert sér grein fyrir hlutverki heimilda, sjónarhorna og gildismats í 

sögu og sameiginlegum minningum, 

 séð hvernig sagan hefur mótast af umhverfisþáttum og 

samfélagsskipulagi, þjóðfélagshreyfingum og hugmyndastefnum, 

viljaverkum og tilviljunum, 

 greint afmarkaða efnisþætti stórrar eða smárrar sögu, nálægrar 

eða fjarlægrar, 

 útskýrt með dæmum hvernig sagan birtist í textum og munum, 

hefðum og minningum. 

 

 Innlagnir.  

 Umræður. 

 Heimildamyndir. 

 PP-verkefni. 

 Skrifleg verkefni. 

 Spurningakeppnir. 

 Skyndiverkefni. 

 Þátttökufyrirlestrar. 

 Sýnikennsla. 

 

 

Skipting námsþátta kemur fram 

í námsumhverfi nemenda í 

Mentor.  
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Matur og menning 
Fjallað um mismunandi menningarheima og matarhefðir. Nemendur kynna sér sögu og menningu ýmissa landa og prófa að matbúa valda rétti sem teljast einkennandi fyrir matarmenningu hvers svæðis. Tvær 
klukkustundir á viku hálfan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  
 

Matsviðmið: 
 

 Matur, saga og menning í ýmsum 

löndum. 

 Tengsl matarmenningar og 

trúarbragða. 

 Þróun matargerðarlistar í tímans 

rás. 

 Efni frá kennurum. 

 Matvæli. 

 Ýmis áhöld. 

 farið eftir leiðbeiningum um 

hreinlæti og þrif tengdu 

heimilishaldi, 

 komið fram við aðra af virðingu 

og kurteisi, 

 sýnt vönduð vinnubrögð, 

skipulagt og útskýrt vinnu sína, 

 þekkt mismunandi grunnaðferðir 

við matargerð og bakstur, 

 tjáð sig um viðfangsefni hverju 

sinni og notað hugtök sem 

tengjast því, 

 unnið með margvísleg hráefni og 

skapað úr þeim, 

 unnið með öðrum og sýnt 

jákvæðni í samskiptum, 

 unnið sjálfstætt eftir vinnuferli frá 

hugmynd til lokaafurðar, 

 unnið vel og farið eftir 

fyrirmælum. 

 

 Innlagnir. 

 Umræður. 

 Sýnikennsla. 

 Verklegar æfingar. 

 Hópvinna. 

 Einstaklingsvinna. 

 Sjálfstæð vinnubrögð 

 

Skipting námsþátta kemur fram í 

námsumhverfi nemenda í Mentor.  
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Málmsmíði 
Málmsmíði eykur verkkunnáttu og verkfærni nemenda. Nemendur kynnast vinnu með fínmálma og gera skartgripi og nytjahluti sem þeir hanna og útfæra sjálfir. Málmsmíði gefur nemandanum tækifæri til að þroska 
samhæfingu hugar og handar, upplifa, skapa og tjá sig. Á þann hátt getur hann haft áhrif á sitt nánasta umhverfi og skapað sér sinn persónulega stíl. Námið er góð undirstaða fyrir lífið og áframhaldandi  nám. Ein 
klukkustund á viku allan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  Matsviðmið: 

 Skissuvinna og hönnun. 

 Handverksþættir. 

 Yfirborðsmeðhöndlun. 

 Efnisfræði. 

 Hönnun, sköpun og 

persónuleg útfærsla. 

 Tæki og áhöld 

greinarinnar. 

 Fagbækur. 

 Leitarvélar. 

 Verkefni frá kennara. 

 beitt fjölbreyttum aðferðum og áhöldum greinarinnar til 

sjálfstæðrar sköpunar, hönnunar og persónulegra útfærslna, 

 sýnt vönduð vinnubrögð og frumkvæði og unnið eftir vinnuferli frá 

hugmynd til afurðar, 

 unnið  sjálfstætt og tjáð sig um verkefni sín og notað hugtök sem 

tengjast viðfangsefninu,  

 notað réttar vinnustellingar ásamt  því að hafa tileinkað sér rétta 

og ábyrga notkun áhalda og véla, 

 sýnt góða umgengni og farið eftir reglum sem gilda í smíðastofu. 

 

 Innlagnir. 

 Sýnikennsla. 

 Persónuleg útfærsla. 

 Verklegar æfingar. 

 Hönnun og sköpun. 

 Sjálfstæð vinnubrögð. 

 

Skipting námsþátta kemur fram 

í námsumhverfi nemenda í 

Mentor.  
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Mynd- og hljóðvinnsla 
Kennt á myndavélar og einfaldar skipanir í klippiforriti. Verkefni sem leyst eru í gegnum reynslunám. Skoðuð verður virkni og hæfni út frá ákveðnum hæfniþáttum s.s. áhuga, virkni, valdi á tækjakosti, tölvukunnáttu, 
listhneigð o.s.frv. Ein klukkustund á viku hálfan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  Matsviðmið: 

 Handritagerð. 

 Klipping. 

 Hljóðsetning. 

 Myndupptaka. 

 Leikræn tjáning. 

 Samvinna. 

 Leikstjórn/skipulag. 

 

 I-Movie. 

 Glærur. 

 Stafrænar upptökuvélar. 

 Final Cut. 

 I-Mac. 

 After Effects. 

 sýnt góða færni í meðhöndlun myndatökuvéla, notkun tölvu og 

klippiforrita ásamt læsi á myndmál, 

 sýnt vönduð vinnubrögð, snyrtilegan frágang og frumkvæði, 

 skipulagt og útskýrt vinnu sína, 

 nýtt rökhugsun og skapandi vinnubrögð í gerð handrita, 

 unnið sjálfstætt eftir vinnuferli frá hugmynd til lokaafurðar og verið 

ábyrgur fyrir eigin vinnu, 

 tjáð sig um verkefni sín og notað hugtök sem tengjast 

viðfangsefninu, 

 tekið tillit til skoðana annarra, verið virkur og unnið í hópi,  

 tekið ákvörðun með öðrum sem byggir á jákvæðum samskiptum 

þar sem jafnrétti, lýðræði og mannréttindi eru höfð í huga.  

 Innlagnir. 

 Umræður. 

 Sýnikennsla. 

 Verklegar æfingar. 

 Einstaklingsvinna. 

 Smærri og stærri 

verkefni er snúa að 

félagsstarfi skólans.  

 Hópvinna. 

 

Skipting námsþátta kemur fram í 

námsumhverfi nemenda í Mentor. 

 

 

 
  



 

Bls. 47 

 

 
 
 
 
 
 
 

Prjón og hekl  
Áhersla er á að nemendur bæti við þekkingu sýna í prjóni og hekli og verði sjálfbjarga í að lesa og fara eftir uppskriftum. Grunnaðferðir kynntar. Kennt verður á hringprjón og fimm prjóna, hvernig á að taka úr í prjóni 
og auka út. Hægt verður að prjóna húfu, sokka og/eða vettlinga. Þá verða heklaðar prufur og fleira. Ein klukkustund á viku hálfan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  Matsviðmið: 

 Grunnaðferðir í prjóni. 

 Húfuprjón. 

 Sokkaprjón. 

 Vettlingaprjón.  

 Grunnaðferðir í hekli. 

 Útaukningar og 

úrtökur. 

 Garn. 

 Prjónar. 

 Prjóna- og hekluppskriftir. 

 Kennslubókin „Á 

prjónunum“. 

 Uppskriftablöð, tímarit og 

veraldarvefurinn. 

 unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum, 

 komið fram við aðra af virðingu og kurteisi, 

 unnið vel og farið eftir fyrirmælum, 

 prjónað eftir uppskrift, 

 prjónað á hringprjón og fimm prjóna,  

 heklað helstu grunnaðferðir, 

 sýnt frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og unnið eftir vinnuferli frá 

hugmynd til afurðar.  

 Innlagnir. 

 Sýnikennsla. 

 Verklegar æfingar. 

 Einstaklingsvinna. 

 Sjálfstæð vinnubrögð. 

. 

 

Skipting námsþátta kemur fram í 

námsumhverfi nemenda í 

Mentor. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Bls. 48 

 

 

 

Sálfræði 
Í þessu valfagi fá nemendur að skyggnast inn í heim sálfræðinnar. Sálfræðin er gríðarlega stórt og fjölbreytt viðfangsefni. Í áfanganum verður reynt að skoða ólíka þætti hennar sem hafa það þó allir sameiginlegt að 
svara stóru lífsspurningunum. Má þar nefna spurningar eins og ͈Af hverju gerum við það sem við gerum? Af hverju hagar fólk sér á ákveðinn hátt?" og fleiri spurningar sem brunnið hafa á vörum mannkynsins frá 
upphafi. Ef þú hefur áhuga á sálfræði og vilt vita meira um hana þá er þetta valfag fyrir þig.  Ein klukkustund á viku hálfan veturinn.  

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  Matsviðmið: 

 Heimspeki. 

 Sálfræðikenningar. 

 Rannsóknir. 

 Sálfræðiaðferðir. 

 Virk hlustun. 

 

 

 Myndefni. 

 Utanaðkomandi fræðslur. 

 Námsgögn frá kennara. 

 

 þekkt helstu tegundir sálfræði, 

 beitt vísindlegri aðferð,  

 þekkt helstu sálfræðikenningar, 

 nýtt sér sálfræðina til að útskýra hegðun, 

 lært að beita virkri hlustun, 

 nýtt sér sálfræðina í daglegu lífi. 

 

 Verklegar æfingar. 

 Hópvinna. 

 Einstaklingsæfingar. 

 Sýnikennsla. 

 Umræður. 

 Innlagnir. 

 

Skipting námsþátta kemur fram 

í námsumhverfi nemenda í 

Mentor.  

 

 

 

Skapandi skrif 
Valáfanginn er kjörinn fyrir þá sem hafa gaman af ritun og vilja bæta sig í henni. Nemendur fá þjálfun í að koma hugmyndum sínum í orð og skrifa fjölbreytta texta. Áhersla verður á regluleg skrif nemenda ásamt 
leiðbeiningum og fyrirlestrum frá kennara um helstu þætti skapandi skrifa. Ein klukkustund á viku hálfan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 

 

Hæfniviðmið 

Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  Mat 

 Ritun. 

 Sögur. 

 Dagbækur.  

 Ljóð. 

 Textar um skapandi skrif. 

 Bókmenntatextar. 

 Ljóð. 

 

 breytt hugmynd í texta á sannfærandi hátt, 

 endurskrifað og lagfært eigin texta, 

 beitt skipulögðum vinnubrögðum við ritun, skipað efnisatriðum í 

röklegt samhengi og mótað efnisgreinar og málsgreinar,  

 tjáð hugmyndir sínar og skoðanir og fært rök fyrir þeim í rituðu 

máli. 

 

 Einstaklingsvinna. 

 Hópvinna. 

 

 

Skipting námsþátta kemur fram 

í námsumhverfi nemenda í 

Mentor.  

 

 

 



 

Bls. 49 

 

 

 

Skartgripagerð 
Skartgripagerð gefur nemendum kost á að vinna með margskonar efnivið á fjölbreyttan hátt sem eykur verkkunnáttu og verkfærni þeirra. Áhersla er á að nemendur vinni sjálfstætt og sýni skapandi og frjóa hugsun í 
útfærslum sínum. Ein klukkustund á viku allan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  Matsviðmið: 

 Skissuvinna. 

 Handverksþættir. 

 Yfirborðsmeðhöndlun. 

 Efnisfræði. 

 Hönnun. 

 Sköpun. 

 Persónuleg útfærsla. 

 Tæki, efni og áhöld 

greinarinnar. 

 Fagbækur. 

 Leitarvélar. 

 Verkefni frá kennara. 

 beitt fjölbreyttum aðferðum og áhöldum til sjálfstæðrar sköpunar, 

hönnunar og persónulegra útfærslna, 

 nýtt  fjölbreyttan efnivið til  skartgripagerðar, 

 sýnt vönduð vinnubrögð og frumkvæði og unnið eftir vinnuferli frá 

hugmynd til afurðar, 

 unnið sjálfstætt og tjáð sig um verkefni sín og notað hugtök sem 

tengjast viðfangsefninu, 

 beitt viðeigandi vinnustellingum og notað réttan hlífðarbúnað, 

ásamt  réttri og ábyrgri notkun áhalda og véla, 

 sýnt góða umgengni og farið eftir reglum sem gilda í smíðastofu. 

 Innlagnir. 

 Sýnikennsla. 

 Persónuleg útfærsla. 

 Verklegar æfingar. 

 Hönnun og sköpun. 

 Sjálfstæð vinnubrögð. 

 

Skipting námsþátta kemur fram 

í námsumhverfi nemenda í 

Mentor.  

 

 

 
 

 

 

 
 



 

Bls. 50 

 

 
 

Skák 
Skákin er ævagömul listgrein og hefur skákáhugi þjóðarinnar verið mikill um margra ára skeið. Skákin eykur einbeitingu, sjálfsaga og rökhugsun auk þess að vera bráðskemmtileg. Nemendum í skákvali gefst kostur á 
að keppa á skákmótum fyrir hönd skólans. Ein klukkustund á viku allan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  
 

Matsviðmið: 
 

 Reglur. 

 Byrjanir og endatöfl. 

 

 Tæki og áhöld 

greinarinnar. 

 Fagbækur. 

 Skákir ýmissa 

stórmeistara. 

 beitt fjölbreyttum aðferðum í skák, 

 unnið sjálfstætt og tjáð sig um verkefni sín, 

 sýnt góða umgengni og farið eftir reglum, 

 tekið þátt í skólaskákmótum og öðrum tilfallandi skákmótum fyrir 

hönd skólans. 

 

 Umræður. 

 Hópvinna. 

 Einstaklingsvinna. 

 Sjálfstæð vinnubrögð. 

 Verklegar æfingar. 

 

Skipting námsþátta kemur fram 

í námsumhverfi nemenda í 

Mentor.  

 

 
 
 
 
 

  



 

Bls. 51 

 

 
 
 

Skógarfræði – Útikennsla 
Skógarfræði gefur nemandanum tækifæri til að upplifa, skapa og njóta útivistar í skógi og nýta efnivið hans. Nemendur kynnast sínu nánasta umhverfi og læra um vistkerfi skógar og ræktun trjáa.  Útivera styrkir 
líkamlega og andlega heilsu, auðgar og styrkir nám. Tvær klukkustundir á viku hálfan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  Matsviðmið: 

 Grisjun.  

 Vinna úr efni 

skógarins. 

 Gróðursetning.  

 Útieldun.  

 Verkefnavinna. 

 Upplýsingaöflun.  

 Saga svæðisins. 

 Jarðfræði.  

 Dýr. 

 Plöntur. 

 Vistfræði skóga. 

 Lesið í skóginn. 

 Greiningarlyklar. 

 Efni frá kennara. 

 Áhöld til grisjunar og 

smíða. 

 Veraldarvefurinn. 

 Áhöld til eldunar. 

 þekkt vistfræði skóga á Íslandi og grenndarskóg Árbæjarskóla, 

 grisjað skóg og nýtt efni hans á ýmsan hátt, 

 unnið sjálfstætt og hannað hluti úr efni skógarins, 

 þekkt algengustu trjátegundir í íslenskum skógum, 

 þekkt ræktun trjáa og plantað trjám, 

 sagt frá dýrum sem lifa í skóglendi á Íslandi, 

 kveikt eld með einföldum áhöldum og eldað einfalda máltíð 

utandyra, 

 unnið sjálfstætt. 

 

 Verkefnavinna. 

 Útikennsla. 

 Upplýsingaöflun. 

 Fyrirlestrar. 

 Hópvinna. 

 Einstaklingsvinna. 

 Vettvangsheimsóknir. 

 Smíðavinna. 

 

 

Skipting námsþátta kemur fram 

í námsumhverfi nemenda í 

Mentor.  

 

 

 
  



 

Bls. 52 

 

 

Skólahreysti 
Skólahreysti er uppskrift að heilbrigðum lífstíl. Nemendur kynnast og æfa fyrir þær greinar sem keppt er í, í Skólahreysti, ásamt almennri líkamsþjálfun. Unnið verður með fjölbreyttar og krefjandi æfingar sem miða að 

því að efla alhliða líkamsform nemenda sem og að efla sjálfstraust þeirra. Nemendur eru í verklegum tímum einu sinni í viku, þjálfa sig fyrir þátttöku í Skólahreysti og hafa möguleika á því að keppa fyrir hönd 

skólans. Að taka þátt í Skólahreysti snýst ekki bara um að sigra eða vera bestur heldur að þroska andlegt og líkamlegt atgervi samhliða því að efla félagsleg samskipti kennara, nemenda og foreldra. Ein klukkustund 

á viku allan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  Matsviðmið: 

 Heilbrigður lífstíll. 

 Upphitun. 

 Þol og styrkur. 

 Liðleiki. 

 Líkamsbeiting. 

 Hreyfifærni. 

 Keppnisgreinar 

Skólahreystis. 

 Samvinna. 

 Slökun. 

 

 Verklegar æfingar. 

 Reglur Skólahreystis. 

 haft kost á því að keppa fyrir hönd skólans í Skólahreysti, 

 þjálfað þol, styrk, hreyfifærni og liðleika, 

 tileinkað sér heilbrigðan lífstíl, 

 nýtt sér ýmis konar heilsurækt innan og utan skólans, 

 unnið með öðrum og haft jafnrétti að leiðarljósi og sýnt jákvæðni 

í samskiptum, 

 komið fram við aðra af virðingu og kurteisi, 

 unnið vel og farið eftir fyrirmælum, 

 gert sér grein fyrir mikilvægi öryggis- og umgengnisreglna og 

tekið ákvarðanir á þeim grunni. 

 Sýnikennsla. 

 Verklegar æfingar. 

 Einstaklingsvinna. 

 Paravinna. 

 Hópvinna. 

 

Skipting námsþátta kemur fram 

í námsumhverfi nemenda í 

Mentor.  

 

 
 

  



 

Bls. 53 

 

 
 
 

Slökun 
Í áfanganum verða kynntar mismunandi leiðir til þess að ná líkamlegri og andlegri slökun. Kenndar eru ýmsar öndunar-, slökunar- og hugleiðsluæfingar og fram fer slökun í hverjum tíma. Ein klukkustund á viku allan 
veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  
 

Matsviðmið: 
 

 Slökun.  Slökunartónlist. 

 Efni frá kennara. 

 þekkt ólíkar leiðir til þess að ná slökun andlega og líkamlega, 

 nýtt sér langa djúpa öndun, 

 verið meðvitaður um mikilvægi þess að geta slakað á. 

 Innlagnir. 

 Sýnikennsla. 

 Einstaklingsvinna. 

 Sjálfstæð vinnubrögð. 

 Verklegar æfingar. 

 

Skipting námsþátta kemur fram 

í námsumhverfi nemenda í 

Mentor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Bls. 54 

 

 
 
 

Spurningakeppnir 
Ef þú hefur áhuga á spurningaleikjum og spurningakeppnum þá er þetta valið fyrir þig! Við skemmtum okkur og skemmtum öðrum í fjörugum leik þar sem þekkingin er í aðalhlutverki. Nemendur úr valgreininni verða 

valdir til að skipa spurningakeppnislið skólans og taka þátt í grunnskólaspurningakeppninni  Ein klukkustund á viku allan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  Matsviðmið: 

 Spurningaleikir.  Spil. 

 Veraldarvefurinn. 

 Bækur. 

 Tímarit. 

 unnið með öðrum að úrlausnum verkefna, 

 verið móttækilegur fyrir fjölbreyttri þekkingu, 

 verið fær um að koma með hugmyndir að viðfangsefnum, 

 sýnt heilbrigt keppnisskap, 

 staðið fyrir máli sínu og rökstutt skoðanir sínar, 

 flutt verkefni sín, 

 sýnt frjóa, skapandi og uppbyggilega hugsun, 

 unnið með sjálfsmynd í gegnum þekkingu, árangur og samstarf, 

 nýtt gagnrýna hugsun og sjálfstæð vinnubrögð, 

 aflað og nýtt sér heimildir úr mismunandi áttum. 

 Innlagnir. 

 Hópvinna. 

 Einstaklingsvinna. 

 Verkefni. 

 Munnlegur flutningur. 

 Keppnir. 

 Fyrirlestrar. 

 Leikir. 

 Kynningar. 

 Verkefni. 

 

Skipting námsþátta kemur 

fram í námsumhverfi 

nemenda í Mentor.  

 
 

     



 

Bls. 55 

 

 
 
 
 

 
 

 Startup Árbær - 10. bekkur 
Í þessu valfagi munu nemendur fá tækifæri til að vinna að viðskiptahugmyndum og hrinda þeim í framkvæmd. Unnið verður með raunhæf verkefni þar sem nemendur vinna að hugmynd og stofna lítil fyrirtæki. Fyrirtækin 
geta verið mismunandi en það fer eftir gæði hugmynda hvað verður að veruleika. Nemendur fá einnig þjálfun í að setja sér markmið, skipuleggja sig og efla leiðtogahæfileikana. Meginmarkmið valfagsins er að 
nemendur gefi sköpunarkraftinum lausan tauminn og láti hugmyndir sínar verða að veruleika. Ein klukkustund á viku allan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  Matsviðmið: 

 Leiðtoginn ég. 

 Frumkvöðlafræði. 

 Hugarflæði og 

þankahríðir. 

 Nýsköpun. 

 Fjármál. 

 Markmiðasetning. 

 Stofnun fyrirtækis. 

 Frumkvöðlafræði: Að 

stofna og reka lítil 

fyrirtæki. 

 Frá hugmynd að 

veruleika. 

 Lesefni af 

veraldarvefnum. 

 Fyrirlestrar. 

 Samskiptamiðlar. 

 unnið með öðrum í hópi,  

 haldið kynningu á hugmyndum sínum og komið þeim á framfæri, 

 fært rök fyrir hugmyndum, ásamt því að greina kosti og galla, 

 þekkt grunnatriðin í fjármálum, s.s. tekjur og kostnað, 

 stýrt fundi og hugarflæði, 

 tekið þátt í hugmyndavinnu og sköpunarferli, 

 sýnt fram á sjálfstæð vinnubrögð. 

 Hugmyndavinna. 

 Raunhæf verkefni. 

 Hópvinna. 

 Sköpun.  

 Sjálfstæð verkefni. 

 Vettvangsferðir. 

 

Skipting námsþátta kemur fram í 
námsumhverfi nemenda í Mentor.  

 

 



 

Bls. 56 

 

 
 

Stjórn og réttur 
Stjórn og réttur er áfangi þar sem nemendur læra um stjórn landsins í þeirri mynd sem hún birtist og mismunandi hlutverk hennar skoðuð. Í byrjun munu nemendur fræðast um stjórnarskrána, Alþingi, kosningar og allt 
sem því fylgir. Lokaverkefni fyrri hluta er leikþáttur þar sem háð er kosningabarátta, kosningar, ríkisstjórnarmyndun og þingfundir. Þá verður verkefni þar sem fjallað er um lög landsins, hlutverk Alþingis, lögreglu, 
sýslumanna, lögfræðinga, héraðsdómara og hæstaréttar. Skoðaður verður munurinn á íslensku réttarkerfi og því bandaríska. Lokaverkefni seinni hluta er uppsetning á glæpamáli þar sem skipaður verður kviðdómur 
(USA leiðin) og fjallað um dóma, fórnarlömb, sakborninga og lögfræðinga. Þá verður fjallað um fjölmiðla og áhrif sem þeir geta haft á íbúa samfélagsins og mótað skoðanir þeirra. Ein klukkustund á viku hálfan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  
 

Matsviðmið: 
 

 Lýðræði. 

 Stjórnarskrá. 

 Kosningar. 

 Alþingi. 

 Forseti. 

 Þingflokkar. 

 Ríkisstjórn. 

 Lögregla. 

 Sýslumenn. 

 Lögfræðingar. 

 Dómarar. 

 

 Efni frá kennara. 

 Heimasíður á 

veraldarvefnum. 

 Heimsóknir/fyrirlestrar. 

 Vettvangsferðir. 

 sýnt fram á skilning á mikilvægi þess að bera virðingu fyrir 

sjálfum sér og öðrum, fyrir mannréttindum, félagslegu réttlæti, 

jöfnuði og helgi mannlegs lífs, 

 ígrundað, metið og rökrætt upplýsingar um menningar- og 

samfélagsmálefni,  

 greint og fjallað um upplýsingar á kortum og gröfum og annars 

konar myndum, 

 sýnt fram á þekkingu og gagnrýna sýn á tímabil, atburði, 

persónur, menningartengsl og þróunarferla á ýmsum tímum, 

 rökrætt gerð og þróun íslensks þjóðfélags, 

 útskýrt hugmyndir um gerð og framkvæmd lýðræðis,  

 útskýrt hlutverk helstu stofnana samfélagsins og uppbyggingu 

stjórnkerfisins og formleg tengsl Íslands við umheiminn, 

 útskýrt og rökrætt hugmyndir um velferðarsamfélagið og tengsl 

þess við stjórnmál, atvinnulíf og hugmyndastefnur,  

 greint hvernig stjórnmál og samfélagsgerð tengjast lífi 

einstaklinga, 

 tekið sjálfstæðan þátt í lýðræðislegu samstarfi og samræðu, 

 rökrætt stöðu sína sem þátttakandi í samfélaginu, 

 komið þekkingu sinni og viðhorfum á framfæri með fjölbreyttum 

og markvissum hætti, 

 rökrætt gildi jafnréttis og mannréttinda og þekkt almenn ákvæði 

um mannréttindi, 

 útskýrt gildi reglna í samskiptum fólks í fjölskyldu, vinahópi og 

þjóðfélaginu í heild og tekið þátt í að móta slíkar reglur. 

 

 Fyrirlestrar 

 Umræður. 

 Einstaklingsvinna. 

 Hópvinna. 

 Leikþættir. 

 Sjónvarpsefni. 

 Sjálfstæð vinnubrögð. 

 

 

 

Skipting námsþátta kemur fram í 
námsumhverfi nemenda í Mentor.  

 

 

  



 

Bls. 57 

 

 

Stjörnufræði 
Áfanginn er hugsaður fyrir nemendur í 9. – 10. bekk sem vilja bæta við þekkingu sína á alheiminum, myndun hans og framvindu og fyrir nemendur sem hyggjast stunda nám á náttúrufræðibraut í framhaldsskóla. 
Fjallað verður um ýmis fyrirbrigði í alheiminum frá hinu stærsta til hins smæsta.  Ein klukkustund á viku hálfan veturinn á haustönn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  Matsviðmið: 

 Alheimurinn. 

 Stjörnur. 

 Sólin. 

 Þróun stjarna. 

 Tilurð sólkerfisins. 

 Hreyfing reikistjarna. 

 Innri reikistjörnur. 

 Ytri reikistjörnur. 

 Smáhlutir í sólkerfinu. 

 Jörðin. 

 Staða jarðar í 

geimnum. 

 Tunglið. 

 Kennslubók. 

 Tölvur. 

 Myndefni. 

 Ýmis efni og áhöld til 

tilrauna. 

 Ítarefni. 

 Verkefni frá kennara. 

 

 unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum, 

 komið fram við aðra af virðingu og kurteisi, 

 unnið vel og farið eftir fyrirmælum, 

 beitt algengustu hugtökum stjörnufræðinnar, 

 beitt vísindalegum vinnubrögðum við gerð athugana, 

 lesið texta um stjörnufræði og umorðað hann, 

 túlkað myndir og gröf, 

 útskýrt árstíða- og dægraskipti á jörðinni, 

 gert grein fyrir afstöðu jarðar í sólkerfinu og alheiminum og 

áhrifum hennar á líf á jörðu, 

 útskýrt stöðu reikistjarnanna í sólkerfinu, 

 sagt frá upphafi alheimsins og þróun hans, 

 gert sér grein fyrir að heimsmyndin er í stöðugri þróun, 

 unnið tilraunir sem varpa skilningi á hugtök í stjörnufræði, 

 aflað sér upplýsinga úr heimildum. 

 Innlagnir. 

 Kveikjur. 

 Umræður. 

 Hópvinna. 

 Stöðvavinna. 

 Athuganir. 

 Einstaklingsvinna. 

 Verklegar æfingar. 

 Sjálfstæð vinna. 

 Hugtakakort. 

 Hugtakavinna. 

 Munnlegur flutningur. 

 

 

Skipting námsþátta kemur fram 

í námsumhverfi nemenda í 

Mentor.  

 

 

  



 

Bls. 58 

 

 

Stærðfræði upprifjun – 9. bekkur 
Upprifjun í stærðfræði er kjörin fyrir þá nemendur sem þurfa að þjálfa undirstöðuatriði í stærðfræði. Ein klukkustund á viku allan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir: Matsviðmið: 

 Reikniaðgerðirnar 

fjórar: samlagning, 

frádráttur, margföldun 

og deiling. 

 Almenn brot.  

 Tugabrot. 

 Prósentureikningur. 

 Algebra. 

 Tölur og brot.  

 Verkefni frá kennara. 

 Algeng tölvuforrit. 

 Hringfari. 

 Reglustika. 

 Strokleður.  

 

 unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum, 

 komið fram við aðra af virðingu og kurteisi,  

 unnið vel og farið eftir fyrirmælum,  

 notað einfaldan talnareikning sem byggir á grunnaðgerðunum 

fjórum,  

 forgangsraðað aðgerðum og unnið með algeng stærðfræðitákn, 

 unnið með einfaldan brotareikning,  

 unnið með einfaldan prósentureikning, 

 nýtt sér grunnatriði algebru, 

 nýtt sér algengar reiknireglur.  

 Bein kennsla. 

 Innlagnir. 

 Dæmavinna.  

 Megináhersla lögð á   

sjálfstæð vinnubrögð 

nemenda.  

 

 

Skipting námsþátta kemur fram í 

námsumhverfi nemenda í Mentor.  

 
 
 

Stærðfræði upprifjun – 10. bekkur 
Upprifjun í stærðfræði er kjörin fyrir þá nemendur sem þurfa að þjálfa undirstöðuatriði í stærðfræði. Ein klukkustund á viku allan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir: Matsviðmið: 

 Reikniaðgerðirnar 

fjórar: samlagning, 

frádráttur, margföldun 

og deiling. 

 Almenn brot.  

 Tugabrot. 

 Prósentureikningur. 

 Algebra. 

 Tölur og brot.  

 

 Verkefni frá kennara. 

 Algeng tölvuforrit. 

 Hringfari. 

 Reglustika. 

 Strokleður.  

 

 unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum, 

 komið fram við aðra af virðingu og kurteisi,  

 unnið vel og farið eftir fyrirmælum,  

 notað einfaldan talnareikning sem byggir á grunnaðgerðunum 

fjórum,  

 forgangsraðað aðgerðum og unnið með algeng stærðfræðitákn, 

 unnið með einfaldan brotareikning,  

 unnið með einfaldan prósentureikning, 

 nýtt sér grunnatriði algebru,  

 nýtt sér algengar reiknireglur. 

 

 Bein kennsla. 

 Innlagnir. 

 Dæmavinna.  

 Megináhersla lögð á   

sjálfstæð vinnubrögð 

nemenda.  

 

 

Skipting námsþátta kemur fram í 

námsumhverfi nemenda í Mentor.  



 

Bls. 59 

 

 Sönglist - stelpur  
Í sönglist læra nemendur að beita röddinni og koma fram með því að syngja hin ýmsu lög. Athugið - nemendur þurfa að syngja fyrir aðra og koma fram á tónleikum undir handleiðslu kennara og er það hluti af 
námsmati áfangans. Þeir sem eru í sönglist munu m.a. halda jólatónleika og taka þátt í söngleiknum. Ein klukkustund á viku allan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  Matsviðmið: 

 Söngur. 

 Samsöngur. 

 Framkoma. 

 Hlustun. 

 Túlkun stíltegunda. 

 Karokí. 

 Textablöð. 

 Nótnablöð.  

 Míkrafónn og hljóðkerfi. 

 

 beitt röddinni í einsöng og samsöng, 

 sýnt fallega framkomu, 

 tekið tillit til annarra, 

 sýnt túlkun á ólíkum stíltegundum tónlistar og notað hugtök sem 

tengjast viðfangsefninu, 

 gagnrýnt tónlist út frá eigin smekk og unnið sjálfstætt. 

 Verklegar æfingar. 

 Einstaklingsvinna. 

 Sjálfstæð vinnubrögð. 

 Persónulegar útfærslur. 

 

Skipting námsþátta kemur fram í 

námsumhverfi nemenda í Mentor.  

 

    
 

Sönglist strákar 
Í sönglist læra nemendur að beita röddinni og koma fram með því að syngja hin ýmsu lög. Athugið - nemendur munu þurfa að syngja fyrir aðra og koma fram á tónleikum undir handleiðslu kennara og er það hluti af 
námsmati áfangans. Þeir sem eru í sönglist munu m.a. halda jólatónleika og taka þátt í söngleiknum. Ein klukkustund á viku allan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  Matsviðmið: 

 Söngur. 

 Samsöngur. 

 Framkoma. 

 Hlustun. 

 Túlkun stíltegunda. 

 Karokí. 

 Textablöð. 

 Nótnablöð.  

 Míkrafónn og hljóðkerfi. 

 

 beitt röddinni í einsöng og samsöng, 

 sýnt fallega framkomu, 

 tekið tillit til annarra, 

 sýnt túlkun á ólíkum stíltegundum tónlistar og notað hugtök sem 

tengjast viðfangsefninu, 

 gagnrýnt tónlist út frá eigin smekk og unnið sjálfstætt. 

 Verklegar æfingar. 

 Einstaklingsvinna. 

 Sjálfstæð vinnubrögð. 

 Persónulegar útfærslur. 

 

Skipting námsþátta kemur fram í 

námsumhverfi nemenda í Mentor.  

 



 

Bls. 60 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teiknun og málun 
Myndir hafa sitt eigið tungumál, myndmál, og hefur það í gegnum tíðina verið notað til að lýsa hlutum á myndrænan hátt sem ekki er hægt að koma í orð. Teiknun og málun er kjörinn áfangi fyrir þá sem vilja tjá sig í 
myndmáli og gefa sköpunargleðinni lausan tauminn. Ein klukkustund á viku allan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  Matsviðmið: 

 Skissugerð. 

 Línuteikning. 

 Hluta- og 

formteikning. 

 Uppstillingar. 

 Módelteikning. 

 Skyggingar. 

 Málun. 

 Tæki og áhöld 

greinarinnar. 

 Skissubók. 

 Teikniblýantur. 

 Kol og þurrkrít. 

 Vatnslitir. 

 Akríllitir. 

 Trélitir. 

 Blek. 

 Bækur. 

 Efni af veraldarvefnum. 

 beitt fjölbreyttum aðferðum og tækni við sköpun, 

 skrásett og sett fram hugmyndir á fjölbreyttan hátt, byggðum á 

eigin ímyndunarafli, myndrænt eða í texta, 

 sýnt og útskýrt vinnuferli frá hugmynd að lokaverki, 

 sýnt frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð, 

 sýnt vönduð vinnubrögð og góða umgengni, 

 greint hvernig sjónrænt áreiti daglegs lífs hefur áhrif á líf okkar 

og gildismat. 

 Innlagnir. 

 Sýnikennsla. 

 Verklegar æfingar. 

 Einstaklingsvinna. 

 Samvinna. 

 Sköpun. 

 Persónulegar 

útfærslur. 

 

 

Skipting námsþátta kemur fram 

í námsumhverfi nemenda í 

Mentor.  

 
 

  



 

Bls. 61 

 

 
 
 

Tilraunir 
Áfanginn er fyrir nemendur sem hafa gaman af tilraunavinnu og hafa áhuga á að skipuleggja og framkvæma tilraunir. Ein klukkustund á viku hálfan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  Matsviðmið: 

 Vísindaleg aðferð. 

 Skýrslugerð. 

 Efnisnotkun. 

 Skipulag tilrauna. 

 Myndbönd. 

 Efni og áhöld til 

tilraunavinnu. 

 Ýmsar vísindabækur. 

 Veraldarvefurinn. 

 Efni frá kennara. 

 

 unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum, 

 komið fram við aðra af virðingu og kurteisi, 

 unnið vel og farið eftir fyrirmælum, 

 þekkt vísindalega aðferð og ferli hennar, 

 skipulagt tilraun, einn og með öðrum, 

 framkvæmt tilraunir á sjálfstæðan hátt, 

 sagt frá og útskýrt niðurstöður tilrauna sem unnar hafa 

verið. 

 Innlagnir. 

 Kveikjur. 

 Umræður. 

 Einstaklingsvinna 

 Hópvinna. 

 Stöðvavinna. 

 Athuganir. 

 Verklegar 

æfingar. 

 Sjálfstæð vinna. 

 

 

Skipting námsþátta kemur fram 

í námsumhverfi nemenda í 

Mentor.  

 

 

 

 

 

 
  



 

Bls. 62 

 

Tjáning og framkoma 
Áfanginn er fyrir nemendum sem vilja þjálfa sig í tjáningu og framkomu. Mörgum finnst erfitt að standa fyrir framan hóp og tjá sig og því er áfanganum ætlað að hjálpa nemendum til að tileinka sér tækni og 
vinnubrögð sem geta auðveldað þeim það og aukið vellíðan. Unnin verða mismunandi verkefni auk þess sem nemendur geta komið með verkefni sem þeir eiga að flytja í mismunandi námsgreinum og fengið aðstoð 
við framsetningu þeirra. Ein klukkustund á viku allan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  
 

Matsviðmið: 
 

 Jákvæð hugsun og 

eldmóður í 

framsetningu efnis. 

 Líkamsstaða, 

andlitstjáning, 

augnsamband, 

handhreyfingar o.fl. 

 Ímyndunarafl. 

 Fyrirlestrar. 

 Efni frá kennara. 

 Myndbönd. 

 tjáð sig með réttum áherslum og hrynjandi á eðlilegu og skýru 

máli, 

 sagt frá eigin reynslu og því umhverfi sem hann þekkir, 

 flutt undirbúna kynningu um kunnuglegt efni, 

 gert grein fyrir því sem hann hefur lesið um, heyrt eða horft á og 

sett fram skoðun sína, 

 sagt frá væntingum og fyrirætlunum, 

 sýnt fram á minni kvíða og aukna útgeislun. 

 Innlagnir. 

 Einstaklingsvinna. 

 Hópvinna. 

 Umræður. 

 

 

Skipting námsþátta kemur fram 

í námsumhverfi nemenda í 

Mentor.  

 

 
 
 
  



 

Bls. 63 

 

 
 
 

Tölvuleikir og ofurhetjur 
Í valfaginu verður kafað ofan í heim ofurhetja og skoðaðir tölvuleikir í víðu samhengi. Hvað gerir ofurhetjur svona spennandi og af hverju eiga þær svona vel við í dag? Hvaða sálfræði er á bak við tölvuleikina og hvernig 
eru þeir hannaðir? Hver er munurinn á æskilegri og óæskilegri tölvuleikjanotkun? Hvernig hafa tölvuleikir þróast og hvar mun sú þróun enda? Hvernig getur maður tengt ofurhetjur við lífsleikni og eigin sjálfsmynd? 
Prófaðir verða ólíkir tölvuleikir og gerð verkefni sem tengjast ofurhetjum ásamt því að vinna raunhæf verkefni og fara í vettvangsferðir.  Ein klukkustund á viku allan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  Matsviðmið: 

 Tölvuleikir. 

 Saga tölvuleikja. 

 Sálfræði tölvuleikja. 

 Saga ofurhetja. 

 Sálfræði ofurhetja. 

 Lífsleikni. 

 Kvikmyndir. 

 Tölvuleikir. 

 Heimildamyndir. 

 Teiknimyndasögur. 

 Vettvangsferðir. 

 þekkt sögu tölvuleikja og þróun þeirra, 

 þekkt muninn á tegund tölvuleikja, 

 þekkt helstu ofurhetjur samtímans og hvernig þær tengjast inn í 

raunheima, 

 sýnt ábyrga hegðun í tengslum við tölvuleikjanotkun sína, 

 þekkt sálfræðina á bak við tölvuleiki, 

 þekkt muninn á æskilegri og óæskilegri tölvuleikjanotkun. 

 Raunhæf verkefni. 

 Umræður. 

 Vettvangsferðir. 

 Hópvinna. 

 

Skipting námsþátta kemur fram 

í námsumhverfi nemenda í 

Mentor.  

 

  



 

Bls. 64 

 

 
 

Veröldin okkar 
Nemendur vinna með Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra menntun. Ein klukkustund á viku allan veturinn. 
 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  Matsviðmið: 

 Mannréttindi. 

 Jafnrétti. 

 Sjálfbærni.  

 Barnasáttmáli 

Sameinuðu þjóðanna.  

 Kompás - fræðsluefni 

gefið út af Evrópuráði 

(Councel of Europe). 

 Heimsmarkmiðin, 

markmið Sameinuðu 

þjóðanna um sjálfbæra 

þróun. 

 þekkt réttindi sín og skyldur í samfélaginu í gegnum 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og Heimsmarkmiðin,  

 sýnt færni í lýðræðislegum vinnubrögðum, 

 litið á sig sem íbúa jarðarinnar og að íbúarnir hafi allir áhrif á 

lífsgæði hvers annars. 

 Fræðslur/kynningar. 

 Horfa á myndbönd og gera verkefni.  

 Undirbúa og skipuleggja málþing ungs 

fólks þar sem greinar Barnasáttmálans 

og Heimsmarkmiðanna verða ræddar og 

nemendur vinna svo úr niðurstöðum og 

koma þeim á framfæri. 

 Nemendur skapa tengsl við erlenda 

nemendur í gegnum Evrópusamstarf. 

Samstarfið er unnið út frá áhuga og 

námsefni nemenda. 

 

Skipting námsþátta 
kemur fram í 
námsumhverfi nemenda 
í Mentor.  

 

 
  



 

Bls. 65 

 

 
 

 

Yoga 
Yoga gefur nemandanum tækifæri til þess að kynnast mismunandi leiðum til þess að ná slökun, andlega og líkamlega.  Kenndar eru öndunaræfingar, yogastöður, slökun og hugleiðslur. Í gegnum yoga öðlast nemendur 
aukna líkamsvitund, hugarró og sjálfsstjórn. Ástundun yoga auðveldar nemandanum að takast á við verkefni og áskoranir í daglegu lífi. Ein klukkustund á viku allan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir:  Matsviðmið: 

 Undirstöðuþættir í yoga. 

 Hugmyndafræði. 

 Heimspeki. 

 Yogastöður. 

 Öndun. 

 Hugleiðsla. 

 Slökun. 

 Mismunandi yoga: 

Hatha-yoga, Kundalini-

yoga, Yoga-nidra. 

 Sjálfstyrking í gegnum 

yoga. 

 Lífsskoðanir. 

 Lífsmottó. 

 Lífsleikni. 

 Sjálfsvitund. 

 Sjálfstraust. 

 Samvinna. 

 Dýnur. 

 Teppi/púðar. 

 Tónlist. 

 Verkefni frá kennara. 

 Yoga myndbönd. 

 Glærur frá kennara.  

 

 

         notað ýmsar yogastöður, 
         beitt hugleiðslu/núvitund, 
         notað mismunandi öndunartækni.  

 

 

 

 

 

 Verklegt. 

 Sýnikennsla. 

 Hópvinna. 

 Einstaklingsvinna. 

 Umræður. 

 Innlagnir. 

 Upplestur. 

 Hreyfing. 

 

Skipting námsþátta kemur fram 

í námsumhverfi nemand a í 

Mentor.  

 

 

 
 

  



 

Bls. 66 

 

 

Borgarholtsskóli – Málmiðnaðardeild  9. og 10. bekkur 
Málmtæknivalið er kennt í samvinnu við Borgarholtsskóla og fer fram þar. Verkþættirnir falla vel að iðnnámi. Valið er eitt skólaár og skiptist það í fjóra hluta: blikksmíði, vélfræði, rennismíði og logsuðu Tvær 
klukkustundir á viku allan veturinn. 

Námsþættir: Námsefni: 
 

Hæfniviðmið 
Við lok áfanga getur nemandi: 

Leiðir: Matsviðmið: 

 Blikksmíði. 

 Málmsuða.  

 Logsuða. 

 Plötusmíði. 

 Rennismíði. 

 Rafeindatækni. 

 Vélfræði. 

 Námsefni frá kennara. 

 Myndbönd. 

 Vélar, verkfæri, efni og 

tæki.  

 

 

 þekkt undirstöðuþætti í notkun ýmissa handverkfæra og véla, 

 þekkt og unnið með ýmsar tegundir málma, 

 þekkt ýmsar vélar og verkfæri, 

 áttað sig á gildi verklegrar kunnáttu í leik og starfi, 

 beitt réttum handtökum og vinnubrögðum við einföld verkefni,  

 sýnt skilning og færni í verklegum greinum. 

 Bein kennsla.   

 Innlagnir. 

 Sjálfstæð vinnubrögð. 

 Vinna með ólík efni. 

Skipting námsþátta kemur fram í 

námsumhverfi nemanda í 

Mentor.  
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Verk – og listgreinaval Tækniskólans fyrir 10. bekk 

 
Nemendur kynnast þremur ólíkum viðfangsefnum í list- og verknámi sem kennd eru í lotum. Hver nemandi velur þrjú af eftirfarandi viðfangsefnum: 
(1) Hönnun og nýsköpun, (2) Tréiðn, (3) Tækniteiknun, (4) Pípulagnir, (5) Málaraiðn, (6) Rafiðn, (7) Málmiðn, (8) Skipstjórn, (9) Forritun og vefsmíði, (10) Ljósmyndun og myndvinnsla, (11) Hársnyrting, (12) Föt og 
fylgihlutir. 
 
Kennslustaður:  Tækniskólinn: Hafnarfirði, Skólavörðuholti og Háteigsvegi. 

Kennarar:   Kennarar við Tækniskólann. 

Einingar:  Tvær einingar (54 kennslustundir og skýrsla/kynning í grunnskóla) 

Tími:  Fimmtudagar kl. 15.20-17.20. Þrír samliggjandi tímar á viku í 18 vikur sem dreifast yfir allt skólaárið, þrjú tímabil af fjórum og ekki endilega samfellt. 

1. tímabil 2. tímabil 3. tímabil 4. tímabil 

5. sept. -10. okt. ´19 24. okt.- 28. nóv. ´19 9. jan. – 13. feb. ´20 27. feb. – 2. apr. ´20 

 

Ferðir: Nemendur koma sér sjálfir á kennslustað líkt og í hverja aðra valgrein utan grunnskóla. Árbæjarskóli útvegar nemendum skólans strætómiða. 

 
Til viðbótar námi í einstökum viðfangsefnum er möguleiki á heimsóknum í fyrirtæki sem tengjast viðfangsefnum einstakra þátta í náminu. 

 

Athugið! Nemendur sem velja nám í Tækniskólanum þurfa að skila inn sérstöku valblaði, merktu Tækniskólanum, og 
fylgir það almenna valblaðinu.Til að valið sé tekið til greina þurfa foreldrar að samþykkja valið með undirskrift sinni. 
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Framhaldsskólaáfangar  
Nemendum unglingadeildar býðst að stunda nám í framhaldsskólaáföngum í kjarnagreinunum sex:  Íslensku, stærðfræði, ensku, dönsku, samfélagsgreinar og náttúrugreinar.  Undanfari að slíku vali er að nemendur 
hafi lokið matsviðmiðum 10. bekkjar í viðkomandi grein. Framhaldsskólaáfangar í þýsku og bókfærslu eru undanskyldir, þar sem undanfari þessara faggreina er að nemandi hafi hlotið B í undirbúningsáföngum sem 
kenndir eru í Árbæjarskóla.  Framhaldsskólaáfangarnir eru flestir stundaðir í fjarnámi eða í samstarfi við framhaldsskóla. 

 
 
 
 

 

 


