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Bakgrunnsupplýsingar 
Í 1. bekk eru 3 nemendur, 3 stúlkur og alls fá nemendur 30 kennslustundir á viku. Umsjónakennari er 

Heiðdís Lind Kristinsdóttir en aðrir kennarar eru Marte Engelsen Strandbakken og Páll Vilhjálmsson.  

Viðmiðunarstundaskrá 

Námsgrein Kennslustundir 

Íslenska 7 

Stærðfræði 7 

Samfélagsgreinar 2 

Náttúrugreinar 4 

List- og verkgreinar 2 

Skólaíþróttir 2 

Upplýsinga- og tæknimennt 1 

Enska 1 

Tónmennt  1 

Val 2 

Sund  1 

Samtals  30 

 

Íslenska 
Kennari:  Heiðdís Lind Kristinsdóttir 

Vikustundir:  7 kennslustundir á viku  

Hæfniviðmið 
Hæfniviðmið í íslensku 

 eru sett fram í fjórum mismunandi flokkum, talað mál, hlustun og áhorf mynda þann fyrsta, síðan 

lestur og bókmenntir, þá ritun og að síðustu málfræði. 

Talað mál, hlustun og áhorf 
Að nemendur geti: 

• Hlustað á upplestur, s.s. sögu eða ljóð 

• Tekið þátt í umræðum  

• Átt góð samskipti,  sýnt kurteisi og virðingu 

• Geti flutt ljóð fyrir framan áhorfendur 

Lestur og bókmenntir 
Að nemendur geti: 

• Nefnt heiti og hljóð íslenska stafrófsins  

• Lesið fyrirmæli sem fylgja verkefnum 

• Lesið a.m.k. 20 orð á mínútu  

Ritun 
Að nemendur geti: 

• Dregið rétt til stafs 



4 
 

• Gert greinamun á hástöfum og lágstöfum  

• Komið töluðu máli í bundið mál 

• Skrifað orð og setningar 

• Skrifað í rétta skriftarátt  

• Ritað sögu með atburðarás, þ.e. upphaf, miðja og endir 

• Unnið verkefni af vandvirkni 

Málfræði 
Að nemendur geti: 

• Nefnt og þekkt hugtökin: bókstafur, punktur, komma, setning og málsgrein 

• Búið samsett orð og slitið þau í sundur 

• Bent á orð sem ríma 

• Fundið fjölda atkvæða í orði 

Kennsluaðferðir 
Þankahríð, samræðu- og spurnaraðferðir, vinnubókar- og blaðakennsla, námsleikir- og námspil auk 

hópverkefna.  

Matsaðferðir 
Lögð er áhersla á leiðsagnarmat sem byggist á því að nemendur velti sér reglulega fyrir námi sínu 

með kennara sínum til að nálgast eigin markmið í náminu og ákveða hvert skal stefna. Nemendum er 

gert ljóst hvaða viðmið eru lögð til grundvallar í matinu. Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat. 

Kennsluefni / kennslugögn 
Lestrarlandið 1 og 2, Sögubækur, Ritrún 1, valin forrit í iPad og ítarefni frá kennara.   

Heimaæfing 
Nemendur fá lestrarbók þegar þeir hafa náð tökum á fyrstu stöfunum og hljóðum þeirra. Ætlast er til 

að þeir lesi heima daglega, lestrarbókinni fylgir kvittanahefti þar sem kvittað er fyrir lesturinn. Hafi 

nemendur ekki klárað efni vikunnar samkvæmt áætlun er það unnið upp heima fyrir.  

Stærðfræði 
Kennari: Marte Engelsen Strandbakken 

Vikustundir: 7 klst.  

Hæfniviðmið 
Hæfniviðmiðin eru sett fram í sjö flokkum. Fyrstu þrír flokkarnir eru almenn viðmið um stærðfræðilega 

hæfni og fjórir flokkar snúa að hæfni á ólíkum sviðum stærðfræðinnar. Þó viðmiðin séu flokkuð á 

þennan hátt er mikilvægt að líta á þau sem samfellda heild. Þegar sjónum er beint sérstaklega að einu 

viðmiði þarf að hafa í huga að nám er samfellt ferli og skapandi athöfn, fremur en söfnun afmarkaðrar 

þekkingar og þjálfun í tiltekinni leikni. 

Að geta spurt og svarað með stærðfræði 
Að nemendur geti: 

• Tekið þátt í samræðum um stærðfræði 

• Beitt rökhugsun við úrlausn verkefna. 

• Leyst stærðfræðiþrautir með áþreifanlegum gögnum og eigin skýringamyndum.  

• Unnið að úrlausn stærðfræðidæmi sem innihalda plús og mínus 
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• Unnið með tölfræðileg gögn í umhverfi sínu s.s. í formi teikninga eða myndrita 

Að kunna að fara með tungumál og verkfæri stærðfræðinnar 
Að nemendur geti: 

• Notað verkfæri við hæfi við úrlausn verkefna, s.s. reglustikur, talnagrindur og talnalínur   

• Beitt einföldum stærðfræðitáknum, tölum, aðgerðamerkjum og hafi skilning á.  

Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar 
Að nemendur geti: 

• Þróað fjölbreyttar lausnaleiðir með ólíkum aðferðum, s.s. með gögnum eða teikningum  

• Kannað og rannsakað með því að setja fram tilgátur og gera tilraunir með áþreifanlegum 

gögnum 

• Unnið bæði einn og í samvinnu við aðra að úrlausnum stærðfræði verkefna 

• Beitt stærðfræði við úrlausn á verkefnum daglegs lífs 

• Gert sér grein fyrir verðgildi peninga; 1-, 5- og 10-krónur 

Tölur og reikningur 
Að nemendur geti: 

• Unnið með tölurnar 0 – 20, þekkt heiti þeirra og tákn 

• Unnið  með tölurnar 0 – 20, raðað þeim og borið saman 

• Notað tugakerfisrithátt 

• Þróað aðferðir sem byggja á eigin skilningi við úrlausn verkefna 

• Unnið að úrlausn verkefna á fjölbreyttan hátt 

Algebra 
Að nemendur geti: 

• Fundið út reglu í talnamynstrum, rætt um það og fundið framhald þess  

Rúmfræði og mælingar 
Að nemendur geti: 

• Notað hugtök úr rúmfræði, s.s. um form og stærðir  

• Notað hugtök sem fjalla um staðsetningu hluta og fyrirbrigði í umhverfi sínu s.s. niðri, uppi, 

hægri og vinstri 

• Notað hugtök tengd tímatali, dagar, vikur, mánuðir og ár 

• Fundið dæmi um form í umhverfi sínu 

Tölfræði og líkindi 
Að nemendur geti: 

• Safnað gögnum í umhverfi sínu, talið, flokkað og skráð niðurstöður sínar 

• Lesið úr niðurstöðum gagna og sett upp í einföld myndrit s.s. súlurit 

• Tekið þátt í umræðum um tilviljanir og líkur, s.s. hvað er líklegt að muni gerast og hvað er 

tilviljunum háð 
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Kennsluaðferðir 
Lögð er rík áhersla á talnaskrift í upphafi skólaárs. Innlögn á nýju efni, umræður, leitarnám, 

þrautalausnir, hlutbundin verkefni, einstaklingsverkefni og hópavinnu. Unnið er eftir stærðfræði sem 

byggð er á skilningi barna. 

Matsaðferðir 
Lögð er áhersla á leiðsagnarmat sem byggist á því að nemendur velti sér reglulega fyrir námi sínu 

með kennara sínum til að nálgast eigin markmið í náminu og ákveða hvert skal stefna. Nemendum er 

gert ljóst hvaða viðmið eru lögð til grundvallar í matinu. Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat. 

Kennsluefni / kennslugögn 
Sproti 1a (haust), Sproti 1b (vor) og ítarefni frá kennara. Notuð er bæði nemendabók (í skólanum) og 

æfingabók (fyrir heimavinnu) mismunandi verkfæri s.s. kubbar, reglustrika og talnagrind.  

Heimaæfing 
Nemendur fá með sér heim æfingabók, þar sem nemendur fá auka æfingu í því efni sem lagt hefur 

verið inn í skólanum.  

Náttúrugreinar 
Kennari: Heiðdís Lind Kristinsdóttir 

Vikustundir:  4 kennslustundir á viku  

Hæfniviðmið 
Í náttúrugreinum eru tveir flokkar hæfniviðmiða en nauðsynlegt er að viðmiðin tengist og fléttist 

saman. Þetta eru annars vegar hæfniviðmið um verklag og hins vegar hæfniviðmið úr völdum 

viðfangsefnum. 

Hæfniviðmið um verklag 
Geta til aðgerða 

Að nemendur geti: 

• Farið eftir munnlegum fyrirmælum um athuganir og verkefni 

• Unnið í samvinnu við aðra að fjölbreyttum verkefnum 

• Borið virðingu fyrir sínu nánasta umhverfi  

• Unnið sjálfstætt á skapandi hátt að verkefnum  

Gildi og hlutverk vísinda og tækni  

Að nemendur geti: 

• Tileinkað sér orð og hugtök tengd greininni og viðfangsefnum hennar 

• Nýtt sér orðaforða sem tengist greininni og viðfangsefnum hennar  

Vinnubrögð og færni í náttúrugreinum  

Að nemendur geti:  

• Skráð atburði og athuganir á ólíkan hátt, s.s. með teikningu eða ritað texta 

• Hlustað á, rætt hugmyndir annarra og tekið tillit til þeirra 

Efling ábyrgðar á umhverfinu 
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Að nemendur geti: 

• Áttað sig á áhrif gjörðum mannsins á náttúru 

• Nýtt fyrri reynslu í umræðum  

• Gert sér grein fyrir samspili náttúru og manns  

• Borið virðingu fyrir náttúrunni 

Hæfniviðmið um viðfangsefni 
Að búa á jörðinni 

Að nemendur geti: 

• Sagt frá hvernig Ísland myndast og tekur breytingum 

• Fylgst með og skráð niður veður í heimabyggð  

• Þekkt heimilisfang og götuheiti í heimabyggð  

Lífsskilyrði manna  

Að nemendur geti: 

• Útskýrt á einfaldan hátt byggingu og starfsemi líkamans 

• Þekkt helstu líffæri og bein 

• Þekkt einkastaði líkamans 

• Þekkt skynfæri sín og geti gert athuganir starfsemi þeirra, þ.e. lyktar-. heyrnar-, og bragðskyn 

• Gert sér grein fyrir að fjölbreytileiki er eðlilegur 

Náttúra Íslands 

Að nemendur geti: 

• Þekkt nokkrar af algengustu lífverum í nánasta umhverfi sínu 

• Útskýrt fæðukeðjur  

• Þekkt helstu tegundir sjávarfiska 

• Þekkt helstu tegundir sjávargróðurs 

• Þekkt muninn á þangi og þara 

• Þekkt algengustu tegundir hvala, heimkynni þeirra, stærð og fæðu 

• Þekkt einkenni spendýra, rándýra, jórturdýra, klaufdýra, húsdýra og muninn þar á milli 

• Rætt um og þekkt ólík bústörf  

Heilbrigði umhverfisins  

Að nemendur geti: 

• Flokkað úrgang 

• Fjallað um samspil manns og náttúru 

• Skilið mikilvægi þess að ganga vel um náttúruna 

Samspil vísinda, tækni og þróunar í samfélaginu  

Að nemendur geti: 

• Þekkt nokkrar uppfinningar og hverju þær hafa breytt fyrir dagleg líf 
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Kennsluaðferðir 
Smáfyrirlestrar, þankahríð, skrif- og verklegar æfingar, samræðu- og spurnaraðferðir, 

ívettvangsathuganir, tilraunir, einstaklings- og hópverkefni.  

Matsaðferðir 
Lögð er áhersla á leiðsagnarmat sem byggist á því að nemendur velti sér reglulega fyrir námi sínu 

með kennara sínum til að nálgast eigin markmið í náminu og ákveða hvert skal stefna. Nemendum er 

gert ljóst hvaða viðmið eru lögð til grundvallar í matinu. Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat. 

Kennsluefni / kennslugögn 
Komdu og skoðaðu bækurnar (íslenska þjóðhætti og líkamann), Hvalir  og Í sveitinni með Æsu og 

Gauta ásamt ítarefni frá kennara.  

Samfélagsgreinar 
Kennari: Heiðdís Lind Kristinsdóttir 

Vikustundir: 2 kennslustundir á viku  

Hæfniviðmið 
Hæfniviðmið samfélagsgreina tengjast grunnþáttum menntunar og er skipt í þrjá flokka, þ.e. 

reynsluheim, hugarheim og félagsheim. Enn fremur leitast þau við að mæta áhersluþáttum 

grunnskólalaga og aðalnámskrár. Hvert hæfniviðmið byggist á að minnsta kosti einum efnisþætti og 

koma sumir þeirra ítrekað fyrir. 

Reynsluheimur 
Umhverfi, samfélag, saga, menning: Hæfni nemanda til að skilja veruleikann  

Að nemendur geti: 

• Borið virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum 

• Borið virðingu fyrir náttúru og umhverfi sínu og viti mikilvægi góðrar umgengni  

• Sagt frá íslensku bæði samfélagi fyrr og nú 

• Þekkt ákveðna íslenska þjóðhætti 

• Þekkt sauðalitina 

• lýst nútíma íslensku sveitasamfélagi 

Hugarheimur  
Sjálfsmynd: Hæfni nemanda til að átta sig á sjálfum sér og öðrum  

Að nemendur geti: 

• Sagt frá sjálfum sér  

• Sett sig í spor annarra  

• Gert sér grein fyrir mikilvægi hreinlætis og hollra lífsvenja 

Félagsheimur  
Samskipti: Hæfni nemanda til að mynda og þróa tengsl sín við aðra  

Að nemendur geti: 

• Unnið í samvinnu við aðra nemendur 

• Tekið þátt í umræðum og tjáð skoðanir sínar 

• Lýst samhengi orða, athafna og afleiðinga 
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• Sýnt tillitssemi og virðingu í samskipum við aðra og í leik og starfi 

• Áttað sig á afleiðingum ýmissa athafna 

 

Kennsluaðferðir 
Smáfyrirlestrar, þankahríð, skrif- og verklegar æfingar, samræðu- og spurnaraðferðir, 

vettvangsathuganir, tilraunir, einstaklings- og hópverkefni.  

Matsaðferðir 
Lögð er áhersla á leiðsagnarmat sem byggist á því að nemendur velti sér reglulega fyrir námi sínu 

með kennara sínum til að nálgast eigin markmið í náminu og ákveða hvert skal stefna. Nemendum er 

gert ljóst hvaða viðmið eru lögð til grundvallar í matinu. Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat. 

Kennsluefni / kennslugögn 
Komdu og skoðaðu bækurnar (íslenska þjóðhætti og líkamann), Hvalir og Í sveitinni með Æsu og 

Gauta ásamt ítarefni frá kennara. 

 

Enska 
Kennari: Marte Engelsen Strandbakken 

Vikustundir: 1 klst. 

Hæfniviðmið 
Þar sem munur getur verið milli einstakra skóla á því hvenær tungumálanám hefst er 

hæfniviðmiðunum skipt upp í þrjú stig með jafna tímaskiptingu að baki í stað þess að þau miði við hæfni 

við lok 4., 7. og 10. bekkjar. Gert er ráð fyrir að við lok grunnskóla hafi nemendur náð hæfni á 3. stigi 

bæði í ensku og dönsku eða öðru Norðurlandamáli. Hæfniviðmiðin eru þannig upp sett að efst eru 

nokkurs konar yfirviðmið sem síðan eru útfærð nánar. Þessi þriggja stiga rammi á að auðvelda skipulag 

á einstaklingsmiðuðu námi, þar sem hæfni nemenda í færniþáttunum er mismikil, byrjunarreitur ekki 

sá sami hjá öllum og námshraði mismunandi. Sé tekið mið af Evrópska tungumálarammanum, er miðað 

við að þorri nemenda hafi við lok 3. stigs náð flestum hæfniviðmiðum sem þar er lýst í B1 

sjálfsmatsrammanum. 

Hlustun 
Að nemendur geti:: 

• Haft skilning á því hlustunarefni sem lagt er fyrir t.d. lög, sögur og umræður.  

Samskipti 
Að nemendur geti: 

• Tekið þátt í samræðum um sitt nánasta umhverfi, bæði spurt og svarað á ensku 

• Unnið að viðfangsefnum í faginu í samvinnu við aðra,  deilt upplýsingum og skoðunum  

• Tekið þátt í samskiptaleikjum og unnið samtalsæfingar 

Frásögn 
Að nemendur geti: 
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• Sagt frá eða lýst sjálfum sér, vinum, fjölskyldu, áhugamálum og nánasta umhverfi á einfaldan 

hátt 

Kennsluaðferðir 
Mikið er lagt upp úr því að notast við umræðu- og spurnaraðferðir. Þar sem markmiðið er að vekja 

nemendur til umhugsunar auk þess að kenna nemendum að tjá sig.  

Matsaðferðir 
Lögð er áhersla á leiðsagnarmat sem byggist á því að nemendur velti sér reglulega fyrir námi sínu 

með kennara sínum til að nálgast eigin markmið í náminu og ákveða hvert skal stefna. Nemendum er 

gert ljóst hvaða viðmið eru lögð til grundvallar í matinu. Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat. 

Kennsluefni / kennslugögn 
Tónlist og stuttar myndir frá netinu ásamt ítarefni frá kennara.  

Leiklist 
Kennari: Marte Engelsen Strandbakken og Heiðdís Lind Kristinsdóttir  

Vikustundir: Unnið að uppsetningu leikrits á árshátíð Bíldudalsskóla á vorönn. 

Hæfniviðmið 
Að nemendur geti: 

• Lært stuttan texta og flutt hann á skýran hátt fyrir áhorfendur 

• Sýnt viðeigandi hegðun sem áhorfandi i leikhúsi eða á leiklistarviðburðum í skólanum 

• Unnið að uppsetningu leiksýningar í samvinnu við aðra 

• Unnið að því að þróa persónu sína á skapandi hátt 

• Farið eftir fyrirmælum kennara  

Kennsluaðferðir 
Helstu kennsluaðferðir eru samvinnu- og hópavinna. Lögð er áhersla á umræður, hlustun og sköpun.  

Matsaðferðir 
Lögð er áhersla á leiðsagnarmat sem byggist á því að nemendur velti sér reglulega fyrir námi sínu 

með kennara sínum til að nálgast eigin markmið í náminu og ákveða hvert skal stefna. Nemendum er 

gert ljóst hvaða viðmið eru lögð til grundvallar í matinu. Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat.  

Kennsluefni / kennslugögn 
Notast er við ítarefni af netinu, tónlist, handrit og ýmiss annar efniviður sem nauðsynlegur er við 

uppsetningu leiksýningar.  

Sjónlistir 
Kennari: Heiðdís Lind Kristinsdóttir  

Vikustundir: 2 kennslustundir á viku  

 

Hæfniviðmið 
Að nemendur geti: 

• Unnið sjálfstætt  

• Þekkt grunnformin 
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• Þekkt grunnlitina  

• Unnið með grunnlitina, s.s. við litablöndun 

• Sagt frá eigin verkum og annarra  

• Sýnt góða umgengi í kennslustofunni og við notkun áhalda  

• Borið virðingu fyrir vinnu sinni og annarra 

 

Kennsluaðferðir 
Smáfyrirlestrar, verklegar æfingar, myndræn tjáning, einstaklingvinna auk hópverkefna.  

Matsaðferðir 
Lögð er áhersla á leiðsagnarmat sem byggist á því að nemendur velti sér reglulega fyrir námi sínu 

með kennara sínum til að nálgast eigin markmið í náminu og ákveða hvert skal stefna. Nemendum er 

gert ljóst hvaða viðmið eru lögð til grundvallar í matinu. Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat.  

Kennsluefni / kennslugögn 
Notast er við ólíkan efnivið og áhöld m.a. pappír, málningu, pensla, tré- og tússliti auk endurnýjanlegs 

efniviðs sem tilfellur.  

Tónmennt 
Kennari: Marte Engelsen Strandbakken 

Vikustundir: 1 klst. 

Hæfniviðmið 
Að nemendur geti: 

• Þekkt hljóðfæri t.d. píanó, flautu og trommur 

• Leikið einfaldan hrynjanda eða takt 

• Tekið þátt í að skapa og flytja einfalt hljóðverk og skráð það á einfaldan hátt 

Kennsluaðferðir 
Hlustun, hreyfing og sköpun. Notum hlustunardæmi og myndir af veraldarvefnum. Nemendur eru 

mikilvægir þátttakendur í kennslunni, og er kennslan byggð upp í kringum þeirra áhugasvið.  

Matsaðferðir 
Lögð er áhersla á leiðsagnarmat sem byggist á því að nemendur velti sér reglulega fyrir námi sínu 

með kennara sínum til að nálgast eigin markmið í náminu og ákveða hvert skal stefna. Nemendum er 

gert ljóst hvaða viðmið eru lögð til grundvallar í matinu. Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat. 

Kennsluefni / kennslugögn 
Kennslubókin: Tónlist og umhverfi, ítarefni og efni af veraldarvefnum.  

 

Textílmennt 
Kennari: Marte Engelsen Strandbakken 

Vikustundir: 2 klst. 
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Hæfniviðmið 
Hæfniviðmiðum í textílmennt er skipt upp í þrjá efnisflokka þar sem megináherslusvið greinarinnar 

koma fram. Flokkarnir eru settir fram til að auðvelda yfirsýn yfir námsþætti greinarinnar sem skarast 

og þætti sem vinna saman. Undir handverk, aðferðir og tækni falla hæfniviðmið sem stuðla að þekkingu 

á fjölbreyttum efnum og aðferðum greinarinnar, auk þess að efla verkfærni og stuðla að notkun 

viðeigandi tækja. Flokkurinn sköpun, hönnun og útfærsla nær yfir þætti sem lúta að sköpun, hönnunar- 

og hugmyndavinnu, skilningi á vinnuferli og að nemendur geri sér grein fyrir gildi handverks. Menning 

og umhverfi er þriðji flokkurinn og undir þann þátt falla hæfniviðmið sem miða að því að efla skilning 

nemenda á menningu og umhverfi í tengslum við textílheiminn. Lögð er áhersla á umhverfisvernd og 

umhverfisvitund. Hæfniviðmið í textílmennt koma til viðbótar sameiginlegum hæfniviðmiðum list- og 

verkgreina. 

Handverk, aðferðir og tækni 
Að nemendur geti: 

• Notað einfaldar aðferðir greinarinnar s.s. að vefja 

• Beitt viðeigandi áhöldum s.s. saumnál  

• Unnið úr nokkrum gerðum textílefna s.s. bómull og léreft  

• Unnið eftir einföldum fyrirmælum 

• Þekkt grunnliti og form 

• Unnið eftir einföldum fyrirmælum 

• Tekið sjálfstæðar ákvarðanir varðandi efnis- og litaval  

Sköpun, hönnun og útfærsla 
Að nemendur geti: 

• Tjáð hugmyndir sínar með teikningum 

• Skreytt textílvinnu á einfaldan hátt, s.s. með textíllitum og formum  

Menning og umhverfi 
Að nemendur geti: 

• Sagt frá íslensku hráefni og unnið með það á einfaldan hátt t.d. ull 

• Þekkt mismunandi tegundir textílefna t.d. bómull, filt og mismunandi garn 

• Sagt frá því hvernig textílaðferðir hafa þróast í gegnum árin  

Kennsluaðferðir 
Umræður, einstaklingsvinna, hópvinna, sýnikennsla  

Matsaðferðir 
Lögð er áhersla á leiðsagnarmat sem byggist á því að nemendur velti sér reglulega fyrir námi sínu 

með kennara sínum til að nálgast eigin markmið í náminu og ákveða hvert skal stefna. Nemendum er 

gert ljóst hvaða viðmið eru lögð til grundvallar í matinu. Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat. 

Kennsluefni / kennslugögn 
Kennarablöð, umræður, mismunandi textílefni. 

Upplýsinga- og tæknimennt 
Kennari: Heiðdís Lind Kristinsdóttir   

Vikustundir: 2 kennslustundir á viku.  
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Hæfniviðmið 
Að nemendur geti: 

• Beitt grunnatriðum í fingrasetningu 

• Notfært sér rafrænt og gagnvirkt efni 

• Tileinkað sér góða umgengi  þegar kemur að tölvubúnaði 

• Skráð sig inná sitt námsumhverfi í Google Education 

• Unnið einföld verkefni í Google Education, s.s. skyggnusýningar og stutta sögu í skjölum  

Kennsluaðferðir 
Smáfyrirlestrar og einstaklings- og hópvinna  

Matsaðferðir 
Lögð er áhersla á leiðsagnarmat sem byggist á því að nemendur velti sér reglulega fyrir námi sínu 

með kennara sínum til að nálgast eigin markmið í náminu og ákveða hvert skal stefna. Nemendum er 

gert ljóst hvaða viðmið eru lögð til grundvallar í matinu. Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat.  

Kennsluefni / kennslugögn 
Tölvur og iPad  

Skólaíþróttir 
Kennari: Páll Vilhjálmsson 

Vikustundir: 2 kennslustundir á viku. 

Hæfniviðmið 
Hæfniviðmið í skólaíþróttum sýnir þá hæfni sem stefnt er að og meginþorri nemenda ætti að geta náð. 

Hæfniviðmiðin eru sett fram undir fjórum mismunandi flokkum; líkamsvitund, leikni og afkastageta 

mynda þann fyrsta, síðan félagslegir þættir, þá beiting þekkingar varðandi heilsu og að síðustu 

öryggisþættir. 

Líkamsvitund, leikni og afkastageta 

•  

Félagslegir þættir 

•  

Heilsa og efling þekkingar 

•  

Öryggis- og skipulagsreglur 

•  

Kennsluaðferðir 
Hérna! 

Matsaðferðir 
Hérna! 

Kennsluefni / kennslugögn 
Hérna! 


