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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: Unnið er að því að gera nemendur læsari á hvernig texti og myndir vinna 

saman og helstu aðferðir varðandi sögu uppbyggingu. Einnig verður stefnt því að auka færni 

nemenda í að segja sögur á myndrænan hátt sem og miðla hugmyndum. Í gegnum áfangann 

munu nemendur auka þekkingu sína á helstu atriðum myndlæsis. Einnig verður lögð áhersla 

á hvernig myndlist og ritlist getur aukið læsi og leikni nemenda í að greina og tjá tilfinningar. 

Kennarar: Magnús Dagur Sævarsson, dagur@gardaskoli.is 

Nánari upplýsingar og gögn tengd náminu eru aðgengileg í Innu, t.d. hæfniviðmið og/eða 

lykilhæfniviðmið sem unnið er með í áfanganum, matskvarðar, gátlistar, verkefni o.fl. 
 

Vika 34 - 20.08-24.08                       20-21.08 Skipulagsdagar / 22.08 Fyrsti skóladagur 

Hæfniþáttur: 

Greint og beitt 

fjölbreyttum 

aðferðum og 

tækni,  

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Geimverur. 

Kynning á námskeiðinu. 

Geimverugerð/ skapandi teiknileikur þar sem  

Nemendur nýta sér skapandi aðferðir til  

að skapa söguhetju.  

Námsmat: 

Leiðsagnarmat 

Gagnvirkt samtal kennara og 

nemenda. 

 

 

Vika 35 - 27.08-31.08         

Hæfniþáttur: 

Greint og beitt 

fjölbreyttum 

aðferðum og 

tækni,  

 

Skraśett og sett 

fram hug- 

myndir a ́

fjölbreyttan hat́t 

byggðar a ́eigin 

iḿyndunarafli 

og / eða 

rannsókn, 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Geimverur 

Aðalpersóna gerða. 

Kynnt verður thumbnail aðferðinn og almennar 

teikniaðferðir. Nemendur byrja að semja sína   

eigin sögu þar sem einblínt er á hvað  

er verðmætt við jörðina okkar. 

 

 

 

 

Námsmat: 

Leiðsagnarmat 

Gagnvirkt samtal kennara og 

nemenda. 

 

http://gardaskoli.is/skolinn/skoladagatal/


GARÐASKÓLI 2018-2019 
BARNABÓKAGERÐ  

 

myndrænt og/ 

eða i ́texta,  

 

tjað́ skoðanir 

eða tilfinningar 

i ́eigin sköpun 

með tengingu 

við eigin reynslu 

og gagnryńi a ́

samfélagið,  

 

 

Vika 36 - 03.09-07.09            

Hæfniþáttur: 

Greint og beitt 

fjölbreyttum 

aðferðum og 

tækni,  

 

Skraśett og sett 

fram hug- 

myndir a ́

fjölbreyttan hat́t 

byggðar a ́eigin 

iḿyndunarafli 

og / eða 

rannsókn, 

myndrænt og/ 

eða i ́texta,  

 

tjað́ skoðanir 

eða tilfinningar 

i ́eigin sköpun 

með tengingu 

við eigin reynslu 

og gagnryńi a ́

samfélagið, 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Geimverur 

Nemendur halda áfram með að vinna með  

Sögurnar sínar. Kynnt verður almennar  

reglur í söguuppbygging. 

Nemendur nota persónua til að búa til sögu. 

 

 

Námsmat: 

Leiðsagnarmat 

Gagnvirkt samtal kennara og 

nemenda. 

 

 

Vika 37 - 10.09-14.09               11-12.09 Könnunarpróf MMS í 10. bekk 

Hæfniþáttur: 

Greint og beitt 

fjölbreyttum 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Geimverur 

Kynntar verður hvernig texti og myndir vinna 

saman. Nemendur hanna sitt eigið letur eða  

Námsmat: 

Leiðsagnarmat 

Gagnvirkt samtal kennara og 

nemenda. 
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aðferðum og 

tækni,  

 

Skraśett og sett 

fram hug- 

myndir a ́

fjölbreyttan hat́t 

byggðar a ́eigin 

iḿyndunarafli 

og / eða 

rannsókn, 

myndrænt og/ 

eða i ́texta,  

 

Tjað́ skoðanir 

eða tilfinningar 

i ́eigin sköpun 

með tengingu 

við eigin reynslu 

og gagnryńi a ́

samfélagið, 

eða vinna með tilbúið letur. 

 

 

 

Vika 38 - 17.09-21.09          17.09 Skipulagsdagur 

Hæfniþáttur: 

Greint og beitt 

fjölbreyttum 

aðferðum og 

tækni,  

Tjað́ skoðanir 

eða tilfinningar 

i ́eigin sköpun 

með tengingu 

við eigin reynslu 

og gagnryńi a ́

samfélagið, 

 

 

 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Geimverur 

Letur gerð 

Nemendur kynnast hvernig texti og myndir  

Vinna saman og missmunandi letur gerð. 

 

Námsmat: 

Leiðsagnarmat 

Gagnvirkt samtal kennara og 

nemenda. 

 

 

Vika 39 - 24.09-28.09           26.09 Evrópski tungumáladagurinn 

Hæfniþáttur: Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Ævintýri/ myndlæsi 

Námsmat: 

Leiðsagnarmat 
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Greint og beitt 

fjölbreyttum 

aðferðum og 

tækni,  

 

Túlkað listaverk 

og hönnun með 

tilviśun i ́eigin 

reynslu, 

nærumhverfi, 

samtiḿann, 

siðfræði og 

fagurfræði,  

 

Greint hvernig 

sjónrænt aŕeiti 

daglegs lif́s 

hefur ah́rif a ́lif́ 

okkar og 

gildismat.  

 

Farið verður yfir hvernig  

litir, form og tákn spila með tilfinngar okkar. 

Nemendur velja sér eitt ævintýri til að  

myndskreyta og nýta sér aðferðir sem kynntar 

voru í byrjun tímans. 

 

Gagnvirkt samtal kennara og 

nemenda. 

Sjálfsmat. 

 

Vika 40 - 01.10-05.10         03.-10.10 Forvarnarvika Garðabæjar 

Hæfniþáttur: 

Greint og beitt 

fjölbreyttum 

aðferðum og 

tækni,  

 

Túlkað listaverk 

og hönnun með 

tilviśun i ́eigin 

reynslu, 

nærumhverfi, 

samtiḿann, 

siðfræði og 

fagurfræði, 

 

Greint hvernig 

sjónrænt aŕeiti 

daglegs lif́s 

hefur ah́rif a ́lif́ 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Ævintýri/ myndlæsi 

Farið verður yfir hvernig  

litir, form og tákn spila með tilfinngar okkar. 

Nemendur velja sér eitt ævintýri til að  

myndskreyta og nýta sér aðferðir sem kynntar 

voru í byrjun tímans. 

 

 

 

Námsmat: 

Leiðsagnarmat 

Gagnvirkt samtal kennara og 

nemenda. 

Sjálfsmat. 
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okkar og 

gildismat.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
Vika 41 - 08.10-12.10                                 03.-10.10 Forvarnarvika Garðabæjar 

Hæfniþáttur: 

Greint og beitt 

fjölbreyttum 

aðferðum og 

tækni,  

 

Túlkað listaverk 

og hönnun með 

tilviśun i ́eigin 

reynslu, 

nærumhverfi, 

samtiḿann, 

siðfræði og 

fagurfræði,  

 

Greint hvernig 

sjónrænt aŕeiti 

daglegs lif́s 

hefur ah́rif a ́lif́ 

okkar og 

gildismat.  

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Ævintýri/ myndlæsi 

Farið verður yfir hvernig  

litir, form og tákn spila með tilfinngar okkar. 

Nemendur velja sér eitt ævintýri til að  

myndskreyta og nýta sér aðferðir sem kynntar 

voru í byrjun tímans. 

Nemendur einblína að velja sér letur eða búa 

til letur til að vinna með. 

Námsmat: 

Leiðsagnarmat 

Gagnvirkt samtal kennara og 

nemenda. 

Sjálfsmat. 

 

Vika 42 - 15.10-19.10                   16.10 Samráðsdagur heimila og skóla 

Hæfniþáttur: 

Greint og beitt 

fjölbreyttum 

aðferðum og 

tækni,  

 

Túlkað listaverk 

og hönnun með 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Ævintýri/ myndlæsi 

Farið verður yfir hvernig  

litir, form og tákn spila með tilfinngar okkar. 

Nemendur velja sér eitt ævintýri til að  

myndskreyta og nýta sér aðferðir sem kynntar 

voru í byrjun tímans. 

Námsmat: 

Leiðsagnarmat 

Gagnvirkt samtal kennara og 

nemenda. 

Sjálfsmat. 

 

Yfirferð 



GARÐASKÓLI 2018-2019 
BARNABÓKAGERÐ  

 

tilviśun i ́eigin 

reynslu, 

nærumhverfi, 

samtiḿann, 

siðfræði og 

fagurfræði,  

 

Greint hvernig 

sjónrænt aŕeiti 

daglegs lif́s 

hefur ah́rif a ́lif́ 

okkar og 

gildismat.  

 

Gagnryńt af 

þekkingu, sann- 

girni og virðingu 

eigin verk og 

annarra bæði 

einn og i ́

samvinnu,  

 

Nemendur einblína að velja sér letur eða búa 

til letur til að vinna með. 

 

Vika 43 - 22.10-26.10        26.10 Skipulagsdagur 

Hæfniþáttur: 

Tjað́ skoðanir 

eða tilfinningar 

i ́eigin sköpun 

með tengingu 

við eigin reynslu 

og gagnryńi a ́

samfélagið,  

 

Greint og beitt 

fjölbreyttum 

aðferðum og 

tækni,  

 

Skraśett og sett 

fram hug- 

myndir a ́

fjölbreyttan hat́t 

byggðar a ́eigin 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Dýr og tilfinningar. 

Nemendur skoða þema innan  

Barnabókahefða þar sem dýr eru  

aðalsöguhetjunar. 

Nemendur myndgera sjálfan sig sem dýr.  

 

 

Námsmat: 

Leiðsagnarmat 

Gagnvirkt samtal kennara og 

nemenda. 

Sjálfsmat. 
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iḿyndunarafli 

og / eða 

rannsókn, 

myndrænt og/ 

eða i ́texta,  

 

 

 

 

Vika 44 - 29.10-02.11                

Hæfniþáttur: 

Tjað́ skoðanir 

eða tilfinningar 

i ́eigin sköpun 

með tengingu 

við eigin reynslu 

og gagnryńi a ́

samfélagið,  

 

Greint og beitt 

fjölbreyttum 

aðferðum og 

tækni,  

 

 

Skraśett og sett 

fram hug- 

myndir a ́

fjölbreyttan hat́t 

byggðar a ́eigin 

iḿyndunarafli 

og / eða 

rannsókn, 

myndrænt og/ 

eða i ́texta,  

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Dýr og tilfinningar. 

Nemendur skoða þema innan  

Barnabókahefða þar sem dýr eru  

aðalsöguhetjunar.  

Nemendur velja sér  

tilfinningu til að vinna og gera söga þar sem 

dýr eru í forgruni 

 

Námsmat: 

Leiðsagnarmat 

Gagnvirkt samtal kennara og 

nemenda. 

Sjálfsmat. 

 

 

Vika 45 - 05.11-9.11     07-09.11 Gagn og gaman /  08.11 Baráttudagur gegn einelti 

Hæfniþáttur: 

Tjað́ skoðanir 

eða tilfinningar 

i ́eigin sköpun 

með tengingu 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Dýr og tilfinningar. 

Nemendur skoða þema innan  

Barnabókahefða þar sem dýr eru  

aðalsöguhetjunar  

Námsmat: 

Leiðsagnarmat 

Gagnvirkt samtal kennara og 

nemenda. 

Sjálfsmat. 
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við eigin reynslu 

og gagnryńi a ́

samfélagið,  

 

Greint og beitt 

fjölbreyttum 

aðferðum og 

tækni,  

 

 

Skraśett og sett 

fram hug- 

myndir a ́

fjölbreyttan hat́t 

byggðar a ́eigin 

iḿyndunarafli 

og / eða 

rannsókn, 

myndrænt og/ 

eða i ́texta,  

 

Áframhald að síðasta verkefni.  

 
Vika 46 - 12.11-16.11        16.11 Dagur íslenskrar tungu 

Hæfniþáttur: 

Tjað́ skoðanir 

eða tilfinningar 

i ́eigin sköpun 

með tengingu 

við eigin reynslu 

og gagnryńi a ́

samfélagið,  

 

Greint og beitt 

fjölbreyttum 

aðferðum og 

tækni,  

 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Dýr og tilfinningar. 

Nemendur skoða þema innan  

Barnabókahefða þar sem dýr eru  

aðalsöguhetjunar  

Áframhald að síðasta verkefni, nemendur klára 

verkefnið. 

 

Námsmat: 

Leiðsagnarmat 

Gagnvirkt samtal kennara og 

nemenda. 

Sjálfsmat. 

 

 

Vika 47 - 19.11-23.11             20.11 Dagur mannréttinda barna 

Hæfniþáttur: 

Greint og beitt 

fjölbreyttum 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Fræðslubók fyrir börn 

Námsmat: 

Leiðsagnarmat 
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aðferðum og 

tækni,  

 

Skraśett og sett 

fram hug- 

myndir a ́

fjölbreyttan hat́t 

byggðar a ́eigin 

iḿyndunarafli 

og / eða 

rannsókn, 

myndrænt og/ 

eða i ́texta,  

 

Syńt og útskyŕt 

vinnuferli fra ́

hugmynd að 

lokaverki sem 

felur m.a. i ́sér 

upplyśinga- 

öflun, tilraunir 

og samtal,  

 

Nemendur kynnast flokki innan barnabóka 

sem eru tengd fræðslu. Nemendur vinna 

saman að myndskreyta nokkrar síður úr sinni 

eigin fræðslubók fyrir. Nemendur þurfa að 

læra um ákveðin viðfangsefni og skrifa stutta 

útskýringar texta og myndskreyta. 

 

 

 

Gagnvirkt samtal kennara og 

nemenda. 

Sjálfsmat. 

 

 

Vika 48 - 26.11-30.11         27.11 Skipulagsdagur 

Hæfniþáttur: 

Greint og beitt 

fjölbreyttum 

aðferðum og 

tækni,  

 

Skraśett og sett 

fram hug- 

myndir a ́

fjölbreyttan hat́t 

byggðar a ́eigin 

iḿyndunarafli 

og / eða 

rannsókn, 

myndrænt og/ 

eða i ́texta,  

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Fræðslubók fyrir börn 

Nemendur kynnast flokki innan barnabóka 

sem eru tengd fræðslu. Nemendur vinna 

saman að myndskreyta nokkrar síður úr sinni 

eigin fræðslubók fyrir. Nemendur þurfa að 

læra um ákveðin viðfangsefni og skrifa stutta 

útskýringar texta og myndskreyta. 

 

Námsmat: 

Leiðsagnarmat 

Gagnvirkt samtal kennara og 

nemenda. 

Sjálfsmat. 
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Syńt og útskyŕt 

vinnuferli fra ́

hugmynd að 

lokaverki sem 

felur m.a. i ́sér 

upplyśinga- 

öflun, tilraunir 

og samtal,  

 

 

 

Vika 49 - 03.12-07.12 

Hæfniþáttur: 

Greint og beitt 

fjölbreyttum 

aðferðum og 

tækni,  

 

Skraśett og sett 

fram hug- 

myndir a ́

fjölbreyttan hat́t 

byggðar a ́eigin 

iḿyndunarafli 

og / eða 

rannsókn, 

myndrænt og/ 

eða i ́texta,  

 

Syńt og útskyŕt 

vinnuferli fra ́

hugmynd að 

lokaverki sem 

felur m.a. i ́sér 

upplyśinga- 

öflun, tilraunir 

og samtal,  

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Fræðslubók fyrir börn 

Nemendur kynnast flokki innan barnabóka 

sem eru tengd fræðslu. Nemendur vinna 

saman að myndskreyta nokkrar síður úr sinni 

eigin fræðslubók fyrir. Nemendur þurfa að 

læra um ákveðin viðfangsefni og skrifa stutta 

útskýringar texta og myndskreyta. 

 

 

Námsmat: 

Leiðsagnarmat 

Gagnvirkt samtal kennara og 

nemenda. 

Sjálfsmat. 

 

 

Vika 50 - 10.12-14.12                                                                                                              13.12 Starfamessa 

Hæfniþáttur: 

Greint og beitt 

fjölbreyttum 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Fræðslubók fyrir börn 

Námsmat: 

Leiðsagnarmat 
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aðferðum og 

tækni,  

 

Skraśett og sett 

fram hug- 

myndir a ́

fjölbreyttan hat́t 

byggðar a ́eigin 

iḿyndunarafli 

og / eða 

rannsókn, 

myndrænt og/ 

eða i ́texta,  

 

Syńt og útskyŕt 

vinnuferli fra ́

hugmynd að 

lokaverki sem 

felur m.a. i ́sér 

upplyśinga- 

öflun, tilraunir 

og samtal,  

 

Nemendur kynnast flokki innan barnabóka 

sem eru tengd fræðslu. Nemendur vinna 

saman að myndskreyta nokkrar síður úr sinni 

eigin fræðslubók fyrir. Nemendur þurfa að 

læra um ákveðin viðfangsefni og skrifa stutta 

útskýringar texta og myndskreyta. 

 

 

Gagnvirkt samtal kennara og 

nemenda. 

Sjálfsmat. 

 

 

Vika 51 - 17.12-20.12                                    19.12 Jólaflóð / 20.12 Jólaskemmtun / 21.12 Jólaleyfi hefst          

Hæfniþáttur: 

Greint og beitt 

fjölbreyttum 

aðferðum og 

tækni,  

 

Skraśett og sett 

fram hug- 

myndir a ́

fjölbreyttan hat́t 

byggðar a ́eigin 

iḿyndunarafli 

og / eða 

rannsókn, 

myndrænt og/ 

eða i ́texta,  

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Fræðslubók fyrir börn 

Nemendur kynnast flokki innan barnabóka 

sem eru tengd fræðslu. Nemendur vinna 

saman að myndskreyta nokkrar síður úr sinni 

eigin fræðslubók fyrir. Nemendur þurfa að 

læra um ákveðin viðfangsefni og skrifa stutta 

útskýringar texta og myndskreyta. 

 

Námsmat: 

Leiðsagnarmat 

Gagnvirkt samtal kennara og 

nemenda. 

Sjálfsmat. 

Yfirferð. 

 



GARÐASKÓLI 2018-2019 
BARNABÓKAGERÐ  

 

Syńt og útskyŕt 

vinnuferli fra ́

hugmynd að 

lokaverki sem 

felur m.a. i ́sér 

upplyśinga- 

öflun, tilraunir 

og samtal,  

 

Gagnryńt af 

þekkingu, sann- 

girni og virðingu 

eigin verk og 

annarra bæði 

einn og i ́

samvinnu,  

 

 

 

Vika 52 - 21.12-02.01 Jólaleyfi 

Vika 1 - 03.01-04.01               01.-02.01 Jólaleyfi 

Hæfniþáttur: 

Greint og beitt 

fjölbreyttum 

aðferðum og 

tækni,  

 

Skraśett og sett 

fram hug- 

myndir a ́

fjölbreyttan hat́t 

byggðar a ́eigin 

iḿyndunarafli 

og / eða 

rannsókn, 

myndrænt og/ 

eða i ́texta,  

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Tröll og fjöll 

Nemendur velja sér íslenska tröllasögu og  

myndgera.  

 

Námsmat: 

Leiðsagnarmat 

Gagnvirkt samtal kennara og 

nemenda. 

Sjálfsmat. 

 

 

Vika 2 - 07.01-11.01         11.01 Skipulagsdagur 

Hæfniþáttur: Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Tröll og fjöll 

Námsmat: 

Leiðsagnarmat 
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Greint og beitt 

fjölbreyttum 

aðferðum og 

tækni,  

 

Skraśett og sett 

fram hug- 

myndir a ́

fjölbreyttan hat́t 

byggðar a ́eigin 

iḿyndunarafli 

og / eða 

rannsókn, 

myndrænt og/ 

eða i ́texta,  

 

Nemendur velja sér íslenska tröllasögu og  

myndgera.  

 

 

Gagnvirkt samtal kennara og 

nemenda. 

Sjálfsmat. 

 

 

 
 
 
 
Vika 3 - 14.01-18.01 

Hæfniþáttur: 

Greint og beitt 

fjölbreyttum 

aðferðum og 

tækni,  

 

Skraśett og sett 

fram hug- 

myndir a ́

fjölbreyttan hat́t 

byggðar a ́eigin 

iḿyndunarafli 

og / eða 

rannsókn, 

myndrænt og/ 

eða i ́texta,  

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Tröll og fjöll 

Nemendur velja sér íslenska tröllasögu og  

myndgera.  

Nemendur kynna fyrir bekknum upphalds  

Barnabókina sína. 

 

Námsmat: 

Leiðsagnarmat 

Gagnvirkt samtal kennara og 

nemenda. 

Sjálfsmat. 

 

 

Vika 4 - 21.01-25.01                    

Hæfniþáttur: Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Tröll og fjöll 

Námsmat: 

Leiðsagnarmat 
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Greint og beitt 

fjölbreyttum 

aðferðum og 

tækni,  

 

Skraśett og sett 

fram hug- 

myndir a ́

fjölbreyttan hat́t 

byggðar a ́eigin 

iḿyndunarafli 

og / eða 

rannsókn, 

myndrænt og/ 

eða i ́texta,  

 

Nemendur velja sér íslenska tröllasögu og  

myndgera.  

Nemendur kynna fyrir bekknum upphalds  

Barnabókina sína. 

 

 

Gagnvirkt samtal kennara og 

nemenda. 

Sjálfsmat. 

Yfirferð 

 

 

Vika 5 - 28.01-01.02              29.01 Samráðsdagur heimilis og skóla /  01.02 Dagur stærðfræðinnar 

Hæfniþáttur: 

Greint og beitt 

fjölbreyttum 

aðferðum og 

tækni,  

 

Skraśett og sett 

fram hug- 

myndir a ́

fjölbreyttan hat́t 

byggðar a ́eigin 

iḿyndunarafli 

og / eða 

rannsókn, 

myndrænt og/ 

eða i ́texta,  

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Grín og glens  

Nemendur kynnast barnabókum sem byggjast 

á gríni og gera sína eigin sögu. 

Námsmat: 

Leiðsagnarmat 

Gagnvirkt samtal kennara og 

nemenda. 

 

 

Vika 6 - 04.02-08.02 

Hæfniþáttur: 

Greint og beitt 

fjölbreyttum 

aðferðum og 

tækni,  

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Grín og glens  

Nemendur kynnast barnabókum sem byggjast 

á gríni og gera sína eigin sögu. 

Námsmat: 

Leiðsagnarmat 

Gagnvirkt samtal kennara og 

nemenda. 
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Skraśett og sett 

fram hug- 

myndir a ́

fjölbreyttan hat́t 

byggðar a ́eigin 

iḿyndunarafli 

og / eða 

rannsókn, 

myndrænt og/ 

eða i ́texta,  

 

 

 

Vika 7 - 11.02-15.02     

Hæfniþáttur: 

Greint og beitt 

fjölbreyttum 

aðferðum og 

tækni,  

 

Skraśett og sett 

fram hug- 

myndir a ́

fjölbreyttan hat́t 

byggðar a ́eigin 

iḿyndunarafli 

og / eða 

rannsókn, 

myndrænt og/ 

eða i ́texta,  

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Grín og glens  

Nemendur kynnast barnabókum sem byggjast 

á gríni og gera sína eigin sögu. 

Námsmat: 

Leiðsagnarmat 

Gagnvirkt samtal kennara og 

nemenda. 

 

 

Vika 8 - 18.02-22.02 Vetrarleyfi 

Vika 9 - 25.02-01.03 

Hæfniþáttur: 

Greint og beitt 

fjölbreyttum 

aðferðum og 

tækni,  

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Þekktar barnasögur 

Nemendur velja sér þekktar sögur og 

myndgera.  

Námsmat: 

Leiðsagnarmat 

Gagnvirkt samtal kennara og 

nemenda. 
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Skraśett og sett 

fram hug- 

myndir a ́

fjölbreyttan hat́t 

byggðar a ́eigin 

iḿyndunarafli 

og / eða 

rannsókn, 

myndrænt og/ 

eða i ́texta,  

 

 

 
 
Vika 10 - 04.03-08.03        

Hæfniþáttur: 

Greint og beitt 

fjölbreyttum 

aðferðum og 

tækni,  

 

Skraśett og sett 

fram hug- 

myndir a ́

fjölbreyttan hat́t 

byggðar a ́eigin 

iḿyndunarafli 

og / eða 

rannsókn, 

myndrænt og/ 

eða i ́texta,  

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Þekktar barnasögur 

Nemendur velja sér þekktar sögur og 

myndgera. 

Námsmat: 

Leiðsagnarmat 

Gagnvirkt samtal kennara og 

nemenda. 

 

 

Vika 11 - 11.03-15.03 
                                12.03 Skíðaferð 8b / 12.-13.03 Starfsfræðsla í 10b / 12.03-14.03 Samræmd próf 9b 

Hæfniþáttur: 

Greint og beitt 

fjölbreyttum 

aðferðum og 

tækni,  

 

Skraśett og sett 

fram hug- 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Þekktar barnasögur 

Nemendur velja sér þekktar sögur og 

myndgera. 

Námsmat: 

Leiðsagnarmat 

Gagnvirkt samtal kennara og 

nemenda. 
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myndir a ́

fjölbreyttan hat́t 

byggðar a ́eigin 

iḿyndunarafli 

og / eða 

rannsókn, 

myndrænt og/ 

eða i ́texta,  

 

 

Vika 12 - 18.03-22.03                                                  20-22.03 Skíðaferð Garðalundar fyrir 9. og 10. bekk 

Hæfniþáttur: 

Greint og beitt 

fjölbreyttum 

aðferðum og 

tækni,  

 

Skraśett og sett 

fram hug- 

myndir a ́

fjölbreyttan hat́t 

byggðar a ́eigin 

iḿyndunarafli 

og / eða 

rannsókn, 

myndrænt og/ 

eða i ́texta,  

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Þekktar barnasögur 

Nemendur velja sér þekktar sögur og 

myndgera. 

Námsmat: 

Leiðsagnarmat 

Gagnvirkt samtal kennara og 

nemenda. 

 

 

Vika 13 - 25.03-29.03          

Hæfniþáttur: 

Greint og beitt 

fjölbreyttum 

aðferðum og 

tækni,  

 

Skraśett og sett 

fram hug- 

myndir a ́

fjölbreyttan hat́t 

byggðar a ́eigin 

iḿyndunarafli 

og / eða 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Þekktar barnasögur 

Nemendur velja sér þekktar sögur og 

myndgera. 

Námsmat: 

Leiðsagnarmat 

Gagnvirkt samtal kennara og 

nemenda. 
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rannsókn, 

myndrænt og/ 

eða i ́texta,  

 

  

Vika 14 - 01.04-05.04          

Hæfniþáttur: 

Greint og beitt 

fjölbreyttum 

aðferðum og 

tækni,  

 

Skraśett og sett 

fram hug- 

myndir a ́

fjölbreyttan hat́t 

byggðar a ́eigin 

iḿyndunarafli 

og / eða 

rannsókn, 

myndrænt og/ 

eða i ́texta,  

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Flettibækur/persónusköoun 

Nemendur gera svo kallaða flettibækur þar 

sem missmunandi persónur koma fyrir. 

Námsmat: 

Leiðsagnarmat 

Gagnvirkt samtal kennara og 

nemenda. 

 

 

 
 
Vika 15 - 08.04-12.04 

Hæfniþáttur: 

Greint og beitt 

fjölbreyttum 

aðferðum og 

tækni,  

 

Skraśett og sett 

fram hug- 

myndir a ́

fjölbreyttan hat́t 

byggðar a ́eigin 

iḿyndunarafli 

og / eða 

rannsókn, 

myndrænt og/ 

eða i ́texta,  

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Flettibækur/persónusköoun 

Nemendur gera svo kallaða flettibækur þar 

sem missmunandi persónur koma fyrir. 

Námsmat: 

Leiðsagnarmat 

Gagnvirkt samtal kennara og 

nemenda. 
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Vika 16 - 15.-22.04 Páskaleyfi 

Vika 17 - 22.04-26.04                   22.04 Annar í páskum / 25.04 Sumardagurinn fyrsti 

Hæfniþáttur: 

Greint og beitt 

fjölbreyttum 

aðferðum og 

tækni,  

 

Skraśett og sett 

fram hug- 

myndir a ́

fjölbreyttan hat́t 

byggðar a ́eigin 

iḿyndunarafli 

og / eða 

rannsókn, 

myndrænt og/ 

eða i ́texta,  

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Söngvar og ljóð 

Nemendur velja sér lag eða ljóð og myndgera. 

 

Námsmat: 

Leiðsagnarmat 

Gagnvirkt samtal kennara og 

nemenda. 

 

 

Vika 18 - 29.04-3.05               01.05 Verkalýðsdagurinn 

Hæfniþáttur: 

Greint og beitt 

fjölbreyttum 

aðferðum og 

tækni,  

 

Skraśett og sett 

fram hug- 

myndir a ́

fjölbreyttan hat́t 

byggðar a ́eigin 

iḿyndunarafli 

og / eða 

rannsókn, 

myndrænt og/ 

eða i ́texta,  

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Söngvar og ljóð 

Nemendur velja sér lag eða ljóð og myndgera. 

 

Námsmat: 

Leiðsagnarmat 

Gagnvirkt samtal kennara og 

nemenda. 

 

 

Vika 19 - 06.05-10.05            
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Hæfniþáttur: 

Greint og beitt 

fjölbreyttum 

aðferðum og 

tækni,  

 

Skraśett og sett 

fram hug- 

myndir a ́

fjölbreyttan hat́t 

byggðar a ́eigin 

iḿyndunarafli 

og / eða 

rannsókn, 

myndrænt og/ 

eða i ́texta,  

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Söngvar og ljóð 

Nemendur velja sér lag eða ljóð og myndgera. 

 

Námsmat: 

Leiðsagnarmat 

Gagnvirkt samtal kennara og 

nemenda. 

 

 

Vika 20 - 13.05-17.05                      16.-17.05 Prófadagar 

Hæfniþáttur: 

Greint og beitt 

fjölbreyttum 

aðferðum og 

tækni,  

 

Skraśett og sett 

fram hug- 

myndir a ́

fjölbreyttan hat́t 

byggðar a ́eigin 

iḿyndunarafli 

og / eða 

rannsókn, 

myndrænt og/ 

eða i ́texta,  

 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Felu myndir 

Nemendur velja sér eina persónu og gera  

Felu mynd úr í anda „hvar er Valli“ 

 

Námsmat: 

Leiðsagnarmat 

Gagnvirkt samtal kennara og 

nemenda. 

 

 

Vika 21- 20.-24.05        20.-22.05 Prófadagar 

Hæfniþáttur: 

Greint og beitt 

fjölbreyttum 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Felu myndir 

Nemendur velja sér eina persónu og gera  

Felu mynd úr í anda „hvar er Valli“ 

Námsmat: 

Leiðsagnarmat 

Gagnvirkt samtal kennara og 

nemenda. 
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aðferðum og 

tækni,  

 

Skraśett og sett 

fram hug- 

myndir a ́

fjölbreyttan hat́t 

byggðar a ́eigin 

iḿyndunarafli 

og / eða 

rannsókn, 

myndrænt og/ 

eða i ́texta,  

 

 

  

 

Vika 22- 27.05-31.05         30.05 Uppstigningardagur / 21.05 Skipulagsdagur 

Hæfniþáttur: 

Greint og beitt  

fjölbreyttum 

aðferðum og 

tækni. 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Bókagerð 

Nemendur binda öll verkefnin sín saman í 

eina bók 

Námsmat: 

Sjálfsmat 

Leiðsagnarmat 

Gagnvirkt samtal kennara og 

nemenda. 

 

 

Vika 23 - 03.-07.06           06.06 Útskrift 10. bekkjar / 07.06 Skólaslit 

Hæfniþáttur: 

Greint og beitt  

fjölbreyttum 

aðferðum og 

tækni. 

 

Þjálfun hæfni/vinnuleiðir: 

Bókagerð 

Nemendur binda öll verkefnin sín saman í 

eina bók 

Námsmat: 

Sjálfsmat 

Leiðsagnarmat 

Gagnvirkt samtal kennara og 

nemenda. 

 

 

 

 


