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Bekkjarnámskrá 8. bekkjar 
2011-2012 

Umsjónarkennari: Magdalena M. Einarsdóttir 
 

Bekkjarnámskrá er námsáætlun sem gerð er fyrir hvern bekk eða námshóp fyrir sig og er hluti að 

skólanámskrá skólans. Bekkjarnámskráin gefur upplýsingar um námsgreinar, kennsluhættti, námsgögn 

og námsmat. Hún byggir á þeim námsmarkmiðum sem sett eru fram í Aðalnámskrá grunnskóla sem í 

gildi er hverju sinni. Bekkjarnámskráin er endurskoðuð árlega og er sú endurskoðun í höndum kennara. 

Bekkjanámskrár eru birtar á heimasíðu skólans og ekki prentaðar nema sérstaklega sé um það beðið. 

 

“Menntun og velferð nemenda er sameiginlegt verkefni heimila og skóla og samstarfið þarf að byggjast 

á gagnkvæmri virðingu, trausti, og upplýsingamiðlun beggja aðila, sameiginlegum ákvörðunum og 

samábyrgð”.(Aðalnámskrá grunnskóla 2011). 

   

Heimanám 
 

Skólanám, hvort sem er í grunnskóla eða við aðrar menntastofnanir, hlýtur ávallt að byggja á 

heimanámi, að meira eða minna leyti.  Ég reyni að stilla heimanámi í hóf.  Eftir því sem börnin eldast, 

mega þau þó eiga von á meira heimanámi, enda er hlutverk okkar m.a. að búa þau undir frekara nám 

þar sem kröfur um heimanám fara vaxandi.  Ég treysti foreldrum að gera mér viðvart ef heimanámið 

tekur börnin lengri tíma en góðu hófi gegnir.  Heimanám á ekki að taka meiri tíma en u.þ.b. 1 klst.  Það 

er svo mál fjölskyldunnar ef hún vill skipuleggja heimanám þannig að ákveðnir dagar t.d. sunnudagar 

eða helgin öll verði lausir við lexíur.  

Ég vil sérstaklega minna á að ef nemendur fá leyfi frá skólanum þurfa þeir að bera ábyrgð á 

námi sínu til jafns við aðra, að skila verkefnum og læra heima.  Ennfremur þurfa nemendur 

Tónlistarskólans, sem teknir eru út úr tímum, að gæta þess að vinna upp það sem þeir missa af í tímum 

og skila verkefnum til jafns við aðra 
 

 

                                                    Með bestu kveðju og von um gott samstarf,  

Magdalena 

 

Stundaskrá 8. bekkjar 

 

 Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur 

8:30-9:10 Enska Danska Samfélagsfræði Íslenska Íslenska 

 M A T U R 

9:30-10:10 Enska Heim./Smíðar Samfélagsfræði Íslenska Íslenska 

10:10-10:50 Stærðfræði Heim./Smíðar Danska Stærðfræði Náttúrufræði 

11:10-11:50 Íslenska Íþróttir Enska Stærðfræði Danska 

11:55-12:35 Íþróttir Stærðfræði Enska Sund Íþróttir 

 M A T U R 

13:05-13:45 Samfélagsfræði Stærðfræði Náttúrufræði Náttúrufræði Stærðfræði 

13:55-14:35 Íslenska Lífsleikni Náttúrufræði Samfélagsfræði Umsjón 

14:40-15:20  Heimanám  Heimanám  

 

 

Stærðfræði 
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Kennari:   Jóhanna Stella Jóhannsdóttir  
 

Kennslustundir:  6 stundir á viku, samkennt að hluta með 7. bekk 
 

Unnið verður með Almenna Stærðfræði I allan veturinn en önnur verkefni notuð með. Gert er 

ráð fyrir  að fara í fyrsta og annan kafla á 1. önn, þriðja og fjórða kafla á 2. önn og fimmta og sjötta 

kafla á 3. önn. Einnig verður farið í bækurnar Átta - tíu 1 og 2 eftir því sem tími vinnst til. 

Stjörnubækur verða notaðar sem aukabækur fyrir þá sem vinna hratt.  
 

Markmið: 
 

Gert er ráð fyrir að nemandi: 

 

Stærðfræði og tungumál 

- lesi og skrifi háar og lágar tölur sem koma fyrir í texta, töflum og myndritum, ártöl í rómverskum 

tölum, almenn brot, tugabrot, mælitölur af ýmsu tagi og prósentur 

- temji sér að fara rétt með stærðfræðiheiti og tákn, s.s. jafnaðarmerki 

- þjálfist í notkun sviga og forgangsröð aðgerða 

 

Lausnir verkefna og þrauta 

- glími við verkefni og þrautir þar sem lausnarleiðir eru ekki augljósar fyrir fram 

 

Röksamhengi og röksemdarfærslur 

- ræði og rökstyðji samhengið í venjulegum reikniaðferðum 

- kynnist hugtökunum mengi, stak, hlutmengi, sammengi og sniðmengi 

 

Tengsl við daglegt líf og önnur svið 

- þýði verkefni úr daglegu lífi yfir á táknmál stærðfræði 

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

þeirra innbyrðis 

 

Tölur 

- vinni með heilar tölur, röðun þeirra, talnarunur og reikniaðgerðir  

- meti hvenær tvö almenn brot eru jöfn og fáist við röðun almennra brota, styttingu og lengingu og 

tengsl þeirra við tugabrot og prósentur 

- vinni með sléttar tölur og oddatölur og átti sig á reglum um deilanleika talna með 2, 3, 4, 5, 9 og 

10 

- þekki frumtölur og þáttun talna í frumþætti og viti hvernig má finna lægstu frumtölurnar 

- þekki stærsta samdeili og minnsta samfeldi tveggja talna 

- breyti endanlegum tugabrotum í almenn brot og almennum brotum í tugabrot 

 

Reikniaðgerðir, reiknikunnátta og mat 

- tileinki sér reiknirit til að leggja saman, draga frá, margfalda og deila 

- noti reiknivél til að leggja saman, draga frá, margfalda og reikna prósentur með því að breyta í 

tugabrot og reikna svo 

- öðlist það góða tilfinningu fyrir tölum að hann geti lagt mat á hvort útkoma úr reikningsdæmi er 

sennileg 

- tileinki sér tækni til að reikna í huganum, m.a. með því að beita námundun eða dreifireglu, 

tengireglu og víxlreglu þar sem við á 

- námundi tölur að heilum þúsundum, hundruðum, tugum, einingum, tíundu hlutum, 

hundraðshlutum og þúsundustu hlutum 

 

Hlutföll og prósentur 

- vinni með mælikvarða á vinnuteikningum og landakortum  

- vinni með prósentur í margvíslegu samhengi þannig að nemandinn skilji að prósent merkir hluta af 

hundraði  

- fáist við prósentureikning sem algengur er í þjóðfélaginu, t.d. hækkun eða lækkun, aukningu eða 

minnkun og afslátt 

 

Mynstur og algebra 
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- vinni með bókstafi til að tákna stærðir og beiti reiknireglum á stæður (heiti) þar sem ein eða fleiri 

óþekktar stærðir koma fyrir 

- leysi einfaldar jöfnur og byggi á skilningi á því hvernig bókstafir eru notaðir til að tákna stærðir 

- vinni með víxlreglu og tengireglu samlagningar og margföldunar 

- kynnist muninum á stæðu (heiti) og jöfnu 

 

Rúmfræði 

- kynnist rétthyrndum, jafnarma og jafnhliða þríhyrningum og geti nýtt sér eiginleika þeirra í 

útreikningum 

- tileinki sér hugtök og aðferðir við að mæla og reikna lengdir strika, flatarmál og ummál 

marghyrninga og rúmmál réttra strendinga 

- vinni verkefni sem sýna fram á regluna um hornasummu þríhyrnings og noti hana til að reikna 

stærðir grannhorna og horna í jafnarma, jafnhliða og rétthyrndum þríhyrningum 

 

Tölfræði og líkindafræði 

- fáist við, þekki og skilji hugtökin tíðni, tíðnidreifing, meðaltal, tíðasta gildi og miðgildi 

- setji fram og túlki tíðnitöflur, súlurit, línurit og aðrar einfaldar aðferðir við framsetningu og lýsingu 

tölulegra gagna 

 
 

 

Námsefni: Almenn stærðfræði I 

Ýmis önnur verkefni og þrautir 

Átta - tíu, bækur 1 og 2 

Stjörnubækur 

Leikni  
 

Námsmat: Ástundun , verkefnaskil, sjálfspróf, kaflapróf, próf í lok hverrar annar, lokapróf í vor 
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Íslenska 
 
Kennari:   Magdalena M. Einarsdóttir 

Kennslustundir:  6 stundir á viku 

 

Bókmenntir og ljóð 

Markmið: 

       -      að nemendur lesi og ræði um mismunandi lausmálstexta s.s. smásögur, þjóðsögur, goðsögur                    

              og ævintýri 

- að nemendur læri utanbókar nokkrar vísur og ljóð og kynnist mismunandi ljóðagerð 

- að nemendur þekki hugtökin rím, ljóðstafir, braglína, persónugerving og líking 

- að nemendur lesi tvær til þrjár skáldsögur að eigin vali og geri grein fyrir efni þeirra 

- að nemendur lesi saman í tímum valdar skáldsögur og vinni verkefni í tengslum við þær 

 

Námsefni:    Ljóðspor, Gunnlaugssaga Ormstungu ásamt spurningum, valdar skáldsögur og þjóðsögur 

ásamt ljósrituðu efni frá kennara. 

         

Kennsluhættir:  Nemendur lesa saman Gunnlaugssögu Ormstugu og vinna með ýmis 

bókmenntahugtök í tengslum við hana.  Nemendur læra ljóð utanbókar, greina þau og túlka. Nemendur 

standa skil á bókalestri ýmist munnlega eða skriflega.   

 

Námsmat:  Prófað er á hverri önn. Einkunn byggir á prófi og vinnusemi í kennslustundum. 

 

Stafsetning 

Markmið: 

- að nemendur öðlist aukna færni í réttritun 

- að nemendur þekki réttritunarreglur íslenskunnar og beiti þeim við ritun málsins 

- að nemendur þjálfist í notkun stafsetningaorðabóka og annarra uppflettirita 

 

Námsefni:    Kennslubók í stafsetningu og ýmis ljósrituð verkefni og blaðagreinar. 

 

Kennsluhættir: Farið er í helstu stafsetningarreglur.  Nemendur skrifa upp orðréttan texta.  

Upplestraræfingar með reglulegu millibili. 

 

Málfræði 

Markmið: 

- að nemendur tileinki sér hugtök og reglur málfræðinnar og auki þekkingu sína á  töluðu og rituðu 

máli 

- að nemendur þekki og noti hugtökin fallorð, sagnorð og smáorð (óbeygjanleg orð)  skilji 

mismunandi hlutverk þeirra í málkerfinu og í hverju flokkunin felst 

- þekki öll beygingarleg einkenni sagnorða 

- skilji merkingarlegan mun á háttum sagna 

- læri að þekkja undirflokka smáorða 

- geti greint forskeyti og viðskeyti og skilið hlutverk þeirra við orðmyndun 

- geti fundið stofn orða og nýtt sér þá þekkingu við stafsetningu og orðmyndun 

- þekki mun á setningu, málsgrein og efnisgrein og geti sett viðeigandi greinarmerki rétt við ritun 

eigin texta 

- þekki mun á einhljóði og tvíhljóði og átti sig á hvernig hann birtist, t.d. í mun á framburði og 

stafsetningu 

- geti flett upp í orðabókum og nýtt sér málfræðilegar upplýsingar  sem þar er að finna, t.d. um kyn 

orða og beygingu 

 

Námsefni:  Fallorð, Orðhákur 1, Finnur 1 og ljósritað efni frá kennara.  

Kennsluhættir: Orðflokkagreining og ýmis verkefni sem æfa málnotkun. 
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Framsetning máls 

Markmið: 

- að nemendur kynnist skapandi þætti málsins með frásögnum, ritgerðum og  

- ljóðagerð 

- að nemendur þjálfist í að byggja upp ritgerð með inngangi, meginmáli og  

- niðurlagi 

- að nemendur þjálfist í að koma skoðunum sínum á framfæri á skýru og    

- skilmerkilegu máli 

- að nemendur noti fjölbreyttan orðaforða 

- að nemendur þjálfist í heimildavinnu 

 

Námsefni: Mályrkja 1 og  Ljóðspeglar. 

 

Kennsluhættir: Nemendur vinna ýmis ritunarefni sem þeir skila ýmist skriflega og eða flytja  

munnlega. 

 

Námsmat í íslensku: Próf í lok hverrar annar.   

 

 

 
 

 
Enska 
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Kennari:  Sonja Suska 

Kennslustundir:  4 stundir á viku 

 

Markmið: 

 

Hlustun 

- skilji efni tengt daglegu lífi þegar talað er skýrt, t.d. um líf jafnaldra í enskumælandi löndum 

- skilji aðalatriði í sögu, frásögn og samtali tveggja  

- geti fylgt meginþræði í myndmiðlaefni sem tengist áhugasviði 

- geti fylgt nokkuð nákvæmum leiðbeiningum og upplýsingum    

- geri sér nokkra grein fyrir formlegu og óformlegu máli 

Lestur 

- geti lesið sér til gagns og gamans margs konar léttari texta, t.d. í tímaritum og greint aðalatriði 

frá aukaatriðum 

- geti lesið einfaldaðar smásögur og styttri skáldsögur 

- skilji lykilatriði í aðgengilegu fjölmiðlaefni 

- geti lesið nákvæmlega eða hraðlesið eftir þörfum 

- geti leitað sér upplýsinga í uppflettiritum 

- geti fundið og skilið leiðbeiningar og upplýsingar um það sem snertir daglegt líf, t.d. 

tómstundir og  ferðalög 

- kunni að nýta sér orðabækur 

Talað mál – samskipti 

- geti átt samskipti og skipst á upplýsingum um það sem snertir nánasta umhverfi og daglegt líf 

- hafi lipur tök á framburði, ítónun, áherslum og hrynjandi 

- geti rætt um viðfangsefni sem hann hefur kynnt sér 

- geti sett fram skoðun á skýran hátt 

- geti notað málið við ýmsar aðstæður, t.d. látið í ljós ánægju og skipst á skoðunum við aðra á 

viðeigandi hátt 

Talað mál – frásögn 

- geti tjáð sig um daglegt líf og ýmis efni sem hann hefur kynnt sér 

- geti sagt frá og lýst atburðum og athöfnum  

- geti sagt skilmerkilega frá því sem hann hefur lesið eða heyrt  

- geti flutt einfalda, undirbúna kynningu 

Ritun 

- geti skrifað stuttan samfelldan texta á tiltölulega réttu máli, t.d. stuttar sögur, endursagnir og 

dagbókarbrot eftir fyrirmælum 

- geti lýst eigin reynslu, samskiptum, tilfinningum og tengslum við aðra á einfaldan hátt 

- geti tjáð sig um það sem hann hefur horft á, lesið eða heyrt um 

- geti notað algengustu tengiorð til að lýsa atburðarás t.d. first, then, later 

- kunni að nýta sér leiðréttingarforrit 

 

 

Námsgögn: Write right 1, Action lestrabók og verkefnabækur. Léttlestrarbækur og smásögur, 

ljósritað efni frá kennara. 

 Gagnvirk verkefni: http://www.a4esl.org, http://www.englischhilfen.de 

 

 

Námsmat:  Öll vinna nemenda í tímum og við heimanám gildir til einkunnar. Skrifleg próf verða 

í lok hverrar annar. 

 
 

 

 

Danska 
 

Kennari:                  Helga Gunnarsdóttir 

http://www.a4esl.org/
http://www.englischhilfen.de/
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Kennslustundir:      4 stundir á viku 

 

Markmið:   
Að nemendur 

- geti lesið og skilið stutta texta með nokkurri nákvæmni 

- geti hraðlesið létta texta og náð að skilja innihaldið vel 

- geti tjáð sig á einföldu dönsku máli 

- geti skrifað stuttar ritgerðir og sendibréf á dönsku 

- geti skilið einfalda talaða dönsku 

 

Námsefni: 

                             Bókin Tænk ásamt verkefnahefti. 

  Dejlige Danmark lesbók og verkefnabók. 

   Danskar hraðlestrarsögur. 

   Þýðingar af íslensku á dönsku. 

   Málfræðiæfingar. 

   Upplesinn texti af diski. 

                             Danskar sjónvarpsmyndir. 

  Málfræðibókin Grammatik og verkefnahefti. 

  Hlustunarbókin Hvad siger du? A. 

 

Vinnulag: Lesnir eru stuttir textar og þýddir af nákvæmni, farið yfir ýmis atriði í textanum. 

                Skrifaðar stuttar setningar á dönsku í tímum.  

   Farið yfir danska málfræði. 

   Hraðlesnar stuttar sögur. 

   Hlustað á upplestur á  hljómdiski.  

 

Námsmat: Frammistaða í tímum. 

   Skil á heimaverkefnum.  

   Frammistaða við gerð heimaverkefna. 

   Próf í lok hverrar annar. 

 

 

Samfélagsfræðigreinar 
 
Kennari:  Sonja Suska 
 

Kennslustundir:  4 stundir á viku 
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Saga 

Markmið: 

Nemandi: 

- kynnist  íslenskt samfélag frá lokum miðalda til aldamótanna 1900 

- átti  sig á lífsskilyrðum almennings og ólíku hlutskipti landsmanna varðandi auð og völd 

- átti sig á að hvaða leyti Íslendingar áttu samleið með Evrópubúum og hvaða lönd landsmenn 

áttu mest samskipti við 

- átti sig á því að þrátt fyrir að Íslendingar væru þegnar Danakonungs hélt landið að verulegu 

leyti sjálfstæði sínu 

- þekki  helstu atburði sögunnar og geta sett þá í samhengi við samfélagið á hverjum tíma 

 

Námsgögn: Sögueyjan 2 eftir Leifur Reynisson, vefir, myndbönd og ítarefni frá kennara 

 

Námsmat: Einkunn gefin fyrir verkefni, Frammistaða í tímum, Ástundun og áhugi 

Svindlpróf á 3-4 vikna fresti, Próf í lok hverrar annar 

 

 

 

Trúarbragðafræði 

Markmið: 

Nemandi: 

- öðlist þekkingu á öðrum trúarbrögðum og lífsviðhorfum og átti sig á áhrifum þeirra á 

einstaklinga, sögu, menningu og samfélög  

- geti greint og borið saman ólík trúar- og lífsviðhorf og gert sér grein fyrir hvað er sameiginlegt 

og hvað sérstætt 

 

Námsgögn: Bókin í flokknum Trúarbrögð mannkyns, vefir, myndbönd og ítarefni frá kennara 

 

Námsmat: Einkunn gefin fyrir hópverkefni, Frammistaða í tímum, Ástundun og áhugi 

 

 

 

Landafræði Íslands 

Markmið: 

Nemandi 

- kunni að lesa og túlka kort, loftmyndir og önnur landfræðileg gögn, hvort sem er í bókum eða 

tölvum 

- þekki hnattlíkan, bauganet og tímabelti jarðar 

- átti sig á því að náttúruöflin eru stöðugt að mynda og móta landið og hafa áhrif á búsetu 

manna 

- þjálfist í að lýsa helstu landfræðilegu einkennum hvers landshluta, s.s. landslagi, gróðurfari og 

veðurfari 

- kannist við helstu hafstrauma umhverfis landið og einkenni sjávarfalla 

- þekki á Íslandskorti nöfn og legu landsfjórðunganna, stærstu þéttbýlisstaða, helstu ár, jökla, 

firði, flóa og fjöll 

- verði fær um að greina hvað er líkt og hvað ólíkt í heimabyggðinni og öðru byggðarlagi, s.s. 

með tilliti til landbúnaðar, veðurfars, bygginga og samgangna þess og farveg til ósa 

- kynnist íslenskum náttúruminjum og náttúruvættum 

- fjalli um ferðamannastaði á Íslandi, s.s. eftir hverju ferðalangar eru að sækjast þegar þeir fara 

um landið 

Námsgögn: Ísland – Veröld til að njóta eftir Björn Hróarsson, Landafræði handa unglingum 1, 

  eftir G. Andersson 

Landakort, Kortabækur, Uppflettirit,Netkrækjur 

 

Námsmat: Einkunn gefin fyrir verkefni  

Frammistaða í tímum 

Ástundun og áhugi 

Próf í lok hverrar annar 
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Lífsleikni 
 

Kennari:  Jóhanna Stella Jóhannsdóttir 

Kennslustundir:  1 stund á viku  

 

Markmið: 

Að nemendur 

- styrki sjálfsmynd sína 

- sýni öðrum tillitsemi 

- þjálfi sig í að setja sig í spor annarra 

- bæti samskipti sín á milli 

- leggi ekki aðra í einelti 

- skoði kynhlutverk í samfélaginu með gagnrýnum augum 

- taki ábyrga afstöðu gagnvart fíkniefnum  

 

Námsefni: Kynlega klippt og skorið 

  Reyklaus – að sjálfsögðu 

  Hugmyndir úr bókum Olweusar gegn einelti 

 

Kennsluhættir:  Lesnir textar, umræður, leikir, sett upp leikrit og verkefnavinna. 

 

Námsmat:          Tekið mið af  virkni og hegðun í kennslustundum og  verkefnavinnu. 
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Náttúrufræði 
 

Kennari:   Jóhanna Stella Jóhannsdóttir 

Kennslustundir:  4 stundir á viku, samkennt með 7. bekk. 

 

 

 

Markmið:  

 

 

Lífvísindi 

 
 Að nemendur  

 gera sér grein fyrir að maðurinn er hluti af náttúrunni og lífsafkoma komandi kynslóða byggist 

á umgengi hans við náttúruna 

 átta sig á að lífverur eru flokkaðar í ríki eftir skyldleika, læri um aðaleinkenni helstu hópa 

lífvera, lífsferla og aðlaganir 

 þekki helstu einkenni lifandi vera  

 geri sér grein fyrir að lífverur þroskast á mismunandi hátt á lífsleiðinni 

 geti lýst ýmiss konar samskiptum á milli lífvera, s.s. samhjálp, sníkjulífi og gistilífi 

 þekkja að í öllum lífverum fer fram ákveðin starfsemi, s.s. hreyfing, næringarnám, 

úrgangslosun, vöxtur og æxlun  

 geri sér grein fyrir að sjúkdómar geti verið af ýmsum orsökum, s.s. veirum, bakteríum og 

breytingum á erfðaefni, einhæfri fæðu og slæmum lífsháttum 

 þekkja að flest í fari dýra hefur einhvern tilgang, svo sem mökunaratferli, fuglasöngur og 

árstíðabundnar ferðir fugla og fiska 

 þekki hvernig atferli dýra getur verið lært og arfbundið og hefur áhrif á afkomu 

 geta skýrt hvað ljóstillífun er og gildi hennar fyrir lífheiminn 

 skilja að vistkerfi byggist á samspili lífvera innbyrðis og við lífvana umhverfi og geti skýrt 

mögulegar afleiðingar þess að fæðukeðjur raskist 

 skilja mikilvægi þess að viðhalda fjölbreytileika tegunda og vistgerða                        

                              

 

 

                                                                              Eðlisvísindi 

 

Að nemendur  

 vita hvernig frumefni eru táknuð og hvað formúla efnis merkir 

 átta sig á muninum á frumeind og sameind 

 átta sig á muninum á frumefni og efnasambandi 

 átta sig á muninum á föstum efnum, vökvum og lofttegundum með tilliti til hreyfinga 

sameinda 

 átta sig á uppbyggingu lotukerfisins og geta notað það til að spá fyrir um eiginleika frumefna 

 vita úr hvaða öreindum frumeindin er gerð 

 skilja hvernig frumeindir geta breyst í jónir 

 átta sig á helstu sérkennum hreinna efna 

 skilja að heildarmassi efna sem taka þátt í efnabreytingu helst óbreyttur 

 skilja að frumeindir varðveitast þó efni taki breytingum 

 skilja muninn á hamskiptum, leysingu og efnahvörfum 

 skilja hugtakið leysni 

 skilja hugtakið efnajafna 

 skilja hvað stilling efnajafna felur í sér og geta stillt einfaldar efnajöfnur 

 viti að þekkja má efni á ákveðnum sérkennum þeirra eins og eðlismassa, suðumarki og 

bræðslumarki 

 geti lýst efnahvörfum með efnajöfnum og orðum 

 

 



Húnavallaskóli Bekkjarnámskrá 8. bekkjar 2011 - 2012 

  12 

Námsgögn: Lífheimurinn  

  Efnisheimurinn 

 

Kennsluhættir: Fræðileg innlögn, hópavinna og einstaklingsvinna þar sem unnið er að öflun 

upplýsinga og verkefni leyst, verklegar æfingar, heimaverkefni.  

                              
Námsmat: Frammistaða í tímum.  Heimaverkefni. Verkefni í tímum. Kaflapróf.  Könnun í lok 

hverrar annar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Húnavallaskóli Bekkjarnámskrá 8. bekkjar 2011 - 2012 

  13 

Íþróttir 
 

Kennari:  Milan Djurica 

Kennslustundir:  1 stund á viku sund 

   3 stundir á viku íþróttir 

 

Íþróttir 

Markmið: 
- Auka hreyfigetu þeirra til aukinna tækniæfinga, efla jafnvægi og stöðuskyn nemenda.  Taktur, 

samhæfing, líkamsvitund og úthald nemenda aukist.  Félagsþroski og vinátta í leik eflist. 

- Lögð áhersla á að efla afkastagetu og hreyfifærni nemenda.  Þol, styrkur og liðleiki aukist. 

- Mikil áhersla verður lögð á leiki sem stuðla að samvinnu nemenda, að samvinna verði 

nemendum eiginleg og sjálfsögð. 

- Reynt verður að hafa viðfangsefnin þannig að allir ráði við þau óháð getu þeirra og þroska og 

þannig að ýta undir jákvæða sjálfsmynd nemenda. 

- Áhersla verður lögð á að öllum nemendum líði sem best í tímum. 

- Í íþróttatímum verður fjölbreytt verkefnaval í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla til að 

nemendur fái útrás fyrir hreyfiþörf sína. 

- Nemendur fá að reyna sig í ýmsum íþróttagreinum, lögð verður meiri áhersla á að nemendur 

nái valdi á undirstöðuatriðum greinanna og kunni helstu reglur. 

 Nemendur kynnist eigin líkama í vinnu og hvíld.  Kunni að taka púls.  Kynnist tilgangi 

upphitunar og slökunar. 

-  

 

Viðfangsefni: 

- Hvers konar leikir, einnig stöðvaþjálfun þar sem hver nemandi getur notað sína kunnáttu og 

sinn hraða. 

- Léttar líkams- og snerpuæfingar. 

- Einfaldar spennu og slökunaræfingar og ýmsir knattleikir með einföldu sniði. 

- Meira er um samsettar æfingar er reyna á fimi, kraft, úthald og tæknikunnáttu. 

 

Sund 

Markmið: 
- Markmið sundkennslu er aukin færni í hverju sundi fyrir sig. 

- Meira þol og meiri hraði, langsund. 

- Meiri áhersla á tækniæfingar. 

 

Nemendur nái tökum á. 

- 400 metra viðstöðulausu sundi með frjálsri aðferð 

- 75 metra skriðsundi 

- 50 metra baksundi 

- 25 metra flugsundi með eða án hjálpartækja 

- 8 metra kafsundi að hlut á botni laugar (á allt að tveggja metra dýpi) og syndi með hann til 

baka (ekki í kafi), endurtaka æfinguna eftir 10 sekúndur 

- 50 metra bringusundi, undir 67 sekúndum 

- 25 metra skriðsundi, undir 30 sekúndum 

- að troða marvaða í að minnsta kosti 1 mínútu 

 

Námsmat: 

- Nemendur taka íþróttapróf að vori sem metið er til einkunna. 

- Mikið er lagt upp úr virkni í tímum 

- Að nemendur taki þátt og einnig að þeir fylgi reglum og fyrirmælum kennara. 

- Nemendur taka VIII. stig í sundi. 
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Tölvunotkun og 
upplýsingamennt 

 
Kennari:  Sonja Suska 

Kennslustundir:  samþætt með Samfélagsfræði og Ensku 

 

Markmið: 

Nemandi á að 

- hafa skilning á gildi tölvutækni sem miðils í lýðræðisþjóðfélagi 

- hafa mótaða skoðun á gildi tölvutækni í viðhaldi eigin menntunar 

- geta valið og notað viðeigandi tölvubúnað til að koma upplýsingum á framfæri 

- hafa skilað verkefnum unnum í tölvum, með grafískri framsetningu upplýsinga þegar það á við 

- geta unnið með ljósmyndir í tölvu 

- geta búið til myndasögu með hjálp forrits: Photo Story 

- geta notað forrit Movie Maker til þess að klippa myndbönd  

- hafa haldgóða þekkingu á upplýsingaveitum á Netinu 

- kunna flókna leit í mismunandi leitarvefjum 

  

  

Námsgögn: Tölvan ásamt jaðartækjum; Vafrarinn Mozilla ásamt viðeigandi kennsluforritum; 

stafræn myndavél og myndvinnsluforritið Photoshop; Vídeóvél og klippiforrit Movie 

Maker; Power Point og Word 

 Ljósrituð verkefni og lestextar. 

 

Námsmat: Lagt verður mat á öll þau verkefni sem nemendur vinna, bæði í tímum og heima.   
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Heimilisfræði 
 

Kennari:   Áslaug Inga Finnsdóttir 

Kennslustundir:  2 stundir á viku hálfan veturinn 

 

Markmið:                          Nemandi fái að spreyta sig á að vinna með uppskriftir og margvíslega           

                                            matargerð.  Einnig vinna nemendur bókleg verkefni.  Áhersla lögð á  

                                            hreinlæti, samvinnu og tillitssemi, auk þess að: 

 

- efla skilning á gildi góðrar vinnutækni 

- stuðla að hagsýni í heimilisrekstri 

- greina á milli góðs og lélegs fæðuvals 

- geta raðað fæðutegundum í fæðuhring 

- gera sér grein fyrir að góðar neysluvenjur eru mikilvægar heilsunnar vegna 

- kunna skil á þeim áhöldum sem notuð eru við heimilisstörf og kunni að nota þau rétt 

- þjálfast í að vinna eftir uppskriftum 

- vita hvers vegna mikilvægt er að hreinsa grænmeti og ávexti 

- vita að gæta þarf mikils hreinlætis þegar unnið er með matvæli 

- kynnast og þekkja fatamerkingar 

- fá þjálfun í að gera verðsamanburð á tilbúnum og heimagerðum mat 

- þekkja helstu næringarefni fæðunnar og hlutverk þeirra og sjúkdóma sem stafa af röngu mataræði 

- þjálfast í að setja saman máltíðir og fylgja manneldismarkmiðum og RDS 

- tileinka sér kurteisi og tillitsemi við borðhald og smakka á öllum fæðutegundum með jákvæðu 

hugarfari 

 

Námsgögn: Matur og menning, lesbók og vinnubók, Uppskriftir fyrir unglingastig. Mælitæki og 

önnur áhöld sem tilheyra matargerð. 

 

Námsmat: Metin verður framkoma, kurteisi, tillitsemi, sjálfstæð vinnubrögð og samvinna.  

              Mat verður lagt á vinnubók og verklega vinnu.  Einkunn er gefin í lok vetrar. 

 


