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Smíði og hönnun 8. bekkur 

Lýsing á námi og kennslu í Garðaskóla er sett fram af kennurum til að koma á framfæri til nemenda 

markmiðum með þeim verkefnum sem unnin eru í skólanum. Viðfangsefni miðast við kröfur 

Aðalnámskrár grunnskóla. Hér er lýst þeirri hæfni sem nemendur eiga að ná á árinu og hvernig 

viðfangsefni þeir glíma við til að ná settum viðmiðum. Námsáætlunin gefur upplýsingar um þá 

leiðsögn og námsmat sem nemendum er gefið í námsgreininni. Námsáætlunin er lifandi skjal og birt 

með fyrirvara um breytingar. 

 

Skóladagatal Garðaskóla má nálgast á vef skólans: http://gardaskoli.is/skolinn/skoladagatal/  

 

Upplýsingar um heimanám og verkefni hverrar viku má nálgast á Innu. Nemandi ber ábyrgð á eigin 

námi og að standa skil á þeim þáttum sem teknir eru til námsmats. Ef nemandi missir úr kennslustund 

þarf hann að afla sér upplýsinga um heimavinnu og afla þeirra gagna sem þörf er á. Ef nemandi skilar 

ekki tilteknum þætti til námsmats getur það þýtt að lokamat geri ekki rétta grein fyrir hæfni hans. 

 

Læsi til náms: Hugtakakort, verkfæri vikunnar, íslensk tónlist spiluð og textar greindir. Nemendur 

þjálfaðir í að vera læsir á aðferðir, tækni og áhöld sem notuð eru í smíði og hönnun. 

Kennarar: Sylvía B. Gústafsdóttir, sylvia@gardaskoli.is 

Vika 34 - 21.08-25.08         21.08 Skipulagsdagur 

Viðfangsefni 

Kynning á önninni. Farið yfir 

vinnureglur og öryggisatriði. 

Fyrra skylduverkefni 

annarinnar kynnt. 

 

Námsefni 

Kynning kennara 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat. 

Almenn umræða og útskýringar 

á því hvernig  námsmatið er. 

 
Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Sjálfstæði og ábyrgð.  

 

Vika 35 -38  28.08-22.09    06.09 Námskynningar / 08.09 Dagur læsis 
       18.09 Skipulagsdagur 

Viðfangsefni 

Málmsmíði 

Frjáls útfærsla eða stýrð. 

Einfalt verkefni í  

málmsmíði. Nemendur hanna 

og teikna upp form sem að þau 

svo saga út og gera lyklakippu, 

merki eða annað. Þeir sem ekki 

treysta sér í að hanna eigið 

verkefni fá fyrirmynd hjá 

kennara. 

Námsefni 

Bækur, blöð og internetið 

 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Samtal kennara og nemenda. 

Almenn umræða. 

 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

http://gardaskoli.is/skolinn/skoladagatal/
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Hæfni 4.-6. Ásamt sjálfstæði og samvinna 

 

Vika 39 - 44 25.09-30.10-03.11    26.09 Evrópski tungumáladagurinn 
 

Viðfangsefni 

Farið í tölvustofu til að hanna 

gestabók  

 

Námsefni 

Ýmsar netsíður 

Google, silhouette, Dafont ofl. 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Hæfniviðmið 1 ásamt sköpun og gagnrýnni hugsun 

 

Vika 40 -45  02.10-10.11         
02.-06.10 Forvarnarvika Garðabæjar       27.10 Skipulagsdagur 
17.10 Samráðsdagur heimilis og skóla           01-03.11 Gagn og gaman 

Viðfangsefni 

Bók úr krossvið. Gestabók eða 

önnur útfærsla. Skreytt og 

máluð eftir sköpunargáfu 

nemenda 

Námsefni 

Bækur blöð og internetið 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Samtal kennara og nemenda. 

Almenn umræða. 

 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Hæfniviðmið 1 – 6 ásamt sköpun og sjálfstæði. 

 
 
Vika 46 - 49 13.11-08.12      16.11 Dagur íslenskrar tungu 

29.11 Skipulagsdagur 

Viðfangsefni 

Frjáls verkefni sem byggist á 

hugmyndum og útfærslu 

nemenda en miðast þó við 

tímaramma lotunnar Lögð 

verður áhersla að nemendur 

kynnist endurnýtingu með því 

að búa til einfalda hluti úr 

fjölbreytilegu efni sem til 

fellur. 

Námsefni 

Bækur, blöð og netið 

 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Samtal kennara og nemenda. 

Almenn umræða. 

 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Hæfniviðmið 1 og 6 ásamt sjálfstæði og sköpun. 

 

 

 

Vika 50 - 11.12-15.12 
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Viðfangsefni 

Lokafrágangur verkefna 

Sjálfsmatsblað 

 

Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Símat sem byggir á vinnu 

nemenda eftir hverja 

kennslustund.  

Leiðsagnarmat sem fer fram 

að loknu hverju verkefni.  

Sjálfsmat í framhaldi af leiðsagnarmati meta nemendur 

frammistöðu sína eftir ákveðu skema.   

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

Sjálfstæði og gagnrýn hugsun 

 

 

Vika 51 - 18.12-22.12                          19.12 Jólabókaflóð / 20.12 Jólaskemmtun / 21.12 Jólaleyfi hefst          

Viðfangsefni 

Frágangur og sjálfsmat 

Námsefni Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Samtal kennara og nemenda. 

Hæfniviðmið og/eða lykilhæfni 

 

 

Vika 52 - 21.12-03.01 Jólaleyfi 

Samantekt á hæfniviðmiðum: 

Viðmið í lykilhæfni og hæfni í námsgreininni: „Við lok skólaárs getur nemandi…“ 

1. gengið vel vel um vinnusvæði, efni og áhöld   

2. sýnt þolinmæði og vandvirkni, unnið sjálfstætt og í samvinnu við aðra  

3. nýtt margvíslega miðla við að afla upplýsinga fyrir hugmyndavinnu og í hópvinnu  

4. valið og notað á réttan hátt helstu verkfæri og mælitæki  

5. útskýrt réttar vinnustellingar og valið viðeigandi hlífðarbúnað  

6. valið  og þróað eigið verkefni, útfært á skapandi og persónulegan hátt  

   

 


