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Inngangur 

Skólanámskrá er starfsáætlun Flataskóla og er nánari útfærsla á aðalnámskrá grunnskóla þar 

sem dregin er fram sérstaða skólans og staðbundnar aðstæður. Henni er ætlað að lýsa 

meginmarkmiðum og fyrirkomulagi skólastarfs í skólanum og vera upplýsandi fyrir alla þá er að 

starfinu koma eða tengjast því á einhvern hátt. Skólanámskráin byggir auk þess á skólastefnu 

Garðabæjar, starfsmanna, fjölskyldu og umhverfisstefnu bæjarins ásamt jafnréttisáætlun fyrir 

Garðabæ.  Skólanámskrá er vistuð á heimasíðu skólans. Einnig er hægt að nálgast eintak af 

skólanámskránni á bókasafni skólans. 
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Námsmat 

Mat á hæfni og framförum nemenda er reglubundinn þáttur í skólastarfi Flataskóla. 

Megintilgangur námsmatsins er að leiðbeina nemendum um námið og hvernig þeir geti náð 

markmiðum þess. Markmið skólastarfsins er margvíslegt og matsaðferðirnar í Flataskóla 

endurspegla áherslur í kennslu og taka mið af nemendahópnum. Flataskóli er með 

leiðsagnamat í hverri námsgrein sem gengur út á að nemendum er með endurgjöf stöðugt 

leiðbeint áfram með nám sitt. Hverjum nemanda fylgir svokölluð námsmatsmappa þar sem öllu 

námsmati er komið fyrir jafnóðum og það verður til. Tvisvar sinnum yfir árið fara fram nemenda- 

og foreldrasamtöl, annað í október og hitt í febrúar og fara nemendur heim með 

námsmatsmöppurnar fyrir samtölin til að sýna foreldrum.  Í bæði skiptin er farið yfir það 

námsmat sem liggur fyrir með viðeigandi lausnum til framfara.  

Markmið eru almennt metin á 5 stiga kvarða eftir því hvernig nemanda hefur tekist að ná 

settum markmiðum árgangsins í hverri grein fyrir sig (sjá mynd hér að neðan).  

 

 

 

 

 

 

 

  

Frammistaða/kvarði Umsögn 

 

Framúrskarandi árangur (A) Framúrskarandi hæfni og frammistaða í greininni 

með hliðsjón af markmiðum námsgreinar. 

 

Mjög góður árangur (B+) Mjög góð hæfni og frammistaða í greininni með 

hliðsjón af markmiðum námsgreinar. 

 

Góður árangur (B) Góð hæfni og frammistaða í greininni með hliðsjón af 

markmiðum námsgreinar. 

 

Nokkuð góður árangur (C) Nokkuð góð hæfni og frammistaða í greininni með 

hliðsjón af markmiðum námsgreinar. 

 

Markmiðum ekki náð (D) Hæfni og frammistöðu í greininni ábótavant með 

hliðsjón af markmiðum námsgreinar. 
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Íslenska  

 

Lestur og bókmenntir  

Markmið 

Að nemendur: 

 tileinki sér jákvætt viðhorf til lestrar 

 nái tökum á undirstöðuatriðum lestrar  

 læri rím, hrynjanda, bókstafi, hljóð, orð og setningar í tengslum við lestrarnám  

 auki lestrarhraða og efli lesskilning, geti borið fram öll íslensk málhljóð, tali skýrt og 

áheyrilega 

 kynnist þekktum íslenskum þjóðsögum, ævintýrum og frásögnum 

 læri ljóð og vísur utanbókar og til söngs  

 geti valið sér bækur á íslensku og lesið sér til ánægju 

 þjálfist í að ræða um bókmenntaverk sem þeir hafa lesið og / eða hlustað á  

 kynnist hugtökum eins og persóna og söguhetju 

 

Leiðir að markmiðum: 

 Í byrjun vetrar eru stafirnir rifjaðir upp hjá þeim nemendum sem það þurfa.    

 Mikil áhersla er lögð á lestur, bæði heimalestur og lestur í skólanum.  

 Nemendur lesa upphátt fyrir kennara a.m.k. 2 - 3 x í viku lestrarbækur við hæfi hvers 

og eins.  

 Lögð er áhersla á að nemendur lesi heima 15 mínútur á dag a.m.k. 5 x í viku með 

foreldri.  

 Yfir veturinn er lagt upp með nokkur lestrarátök sem hvatningarkerfi.   

 Nemendur vinna ýmis lesskilningsverkefni sem  henta  þeirra námslegu getu. 

 Lestraraðferðir PALS er notuð síðari hluta vetrar og er þá nemendum raðað í pör á 

hvetjandi hátt. 

 

Námsefni 

 Ýmsar lestrarbækur, léttlestrarbækur og bækur á bókasafni. Allt fer þetta eftir 

lestrargetu hvers nemanda. Kennarinn les bækur í nestispásum.  

 Valin ljóð 

Námsmat 

 Lestrarprófið Lesferill er lagt fyrir nemendur í október, janúar og maí.  

 Sérkennari kemur að lestrarkennsluferli með bekkjarkennurum.  
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Málfræði 

Markmið  

 geri sér grein fyrir að orð eru til í mismunandi beygingamyndum  

 kynnist hugtökunum samheiti, andheiti, sérnöfn og samnöfn átti sig á mun sérhljóða 

og samhljóða 

Leiðir að markmiðum 

Málfræðihugtök eru mikilvæg til að leggja áherslu á rétt mál og málnotkun. Áhersla er lögð á 

orðaforða og að beita málinu og að nemendur fái tilfinningu fyrir málinu. Unnið er með einföld 

málfræðiatriði á fjölbreyttan hátt en mikið af íslensku náminu fer fram í gegnum stöðvavinnu 

þar sem unnin eru fjölbreytt verkefni tengd lestri, ritun, skrift og stafsetningu. 

 

Námsefni  

 Ritrún 1 og 2 

 Kennsluforrit, t.d. mms.is, skolavefurinn.is og 123skoli.is 

Námsmat 

Málfræðipróf, haustannar- og vorannarpróf 

Leiðbeinandi mat er gefið reglulega í verkefnavinnu.  

 

Talað mál og hlustun 

Markmið 

Að nemendur 

 auki orðaforða sinn og bæti málskilning 

 geti tjáð sig frammi fyrir bekkjarfélögum og foreldrum 

 geti tekið þátt í umræðum og sett sig í hlutverk með leikrænni tjáningu 

 geti tileinkað sér hlustun og áhorf 

 endursegi efni sem þeir hafa hlustað eða horft á, jafnvel atburð.   

 geti notið þess að hlusta á upplestur og frásagnir  

Leiðir að markmiðum 

Nemendur fá tækifæri til að hlusta á kennara, samnemendur og upptökur til að æfa hlustun. 

Að vera virkur hlustandi er stöðug æfing á hina ýmsu vegu. Nemendur koma líka fram í 

hópnum sínum, koma fram á samveru og kynna verkefni sín fyrir foreldrum.  

Námsefni 

Mjög fjölbreytt verkefni, námsbækur í öðrum greinum. Upplestur úr íslensku, t.d. sögur eða 

ljóð.  

 

Námsmat 

Leiðbeinandi mat er gefið reglulega í verkefnavinnu.  
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Ritun, skrift og stafsetning 

Markmið 

 þjálfist í að stafsetja rétt 

 geri greinarmun á háum og lágum stöfum  

 þjálfist í fínhreyfingum  

 þjálfist í að draga rétt til stafs og haldi rétt á skriffæri  

 geti skrifað rétt á línu  

 

Leiðir að markmiðum 

 Stafdráttur áfram æfður í gegnum skriftarbækur sem og uppbygging sagna og 

málsgreina.   

 

Námsefni 

Skrift 2 og 3  

Ýmis verkefni, t.d. orðarugl, krossgátur, krossglímur,  

 

Námsmat 

Stafsetning er könnuð með stöðluðum prófum. 

Leiðbeinandi mat er gefið reglulega í verkefnavinnu.  
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Stærðfræði 

 

Markmið 

Að nemendur:  

 æfist í tölustafaskrift 

 æfi talnaröðina 1- 100 

 þjálfist í tugakerfinu og átti sig á einingum og tugum 

 æfist í hugarreikningi 

 átti sig á tengslum samlagningar og frádráttar 

 þjálfist í samlagningu og frádrætti talna 1-100 

 vinni með tíðnitöflu og flokki hluti eftir ýmsum eiginleikum og einkennum 

 vinni með súlurit  

 vinni með lengdarmælingar við ýmsar aðstæður og með mismunandi hjálpartækjum 

 kynnist stöðluðum mælieiningum sentimetra og metra, kílómetra 

 læri heiti mánaðanna og röð þeirra 

 læri árstíðirnar 

 vinni með raðtölur 

 geti lesið af hefðbundinni klukku heila og hálfa tíma 

 vinni með samhverfar myndir 

 þjálfist í að tvöfalda og helminga 

 vinni með sléttar tölur og oddatölur 

 vinni með peninga á fjölbreyttan hátt til að efla talnaskilning 

 kynnist marghyrningum og hringjum og vinni með þessi form á margvíslegan hátt 

 kynnist og vinni með þrívíð rúmfræðiform 

 

Leiðir að markmiðum 

 Unnin eru bæði skrifleg og verkleg verkefni sem stuðla að því að nemendur nái þeim 

markmiðum sem stefnt er að.  

 Nemendur eru hvattir til að nýta sér ýmis stærðfræðigögn við lausn 

stærðfræðiverkefna. Í skólanum eru t.d. talnagrindur, kubbar, vasareiknar og ýmis 

önnur gögn.  

 Nemendur vinna bæði einstaklingslega, í pörum og í hópum. 

 

Námsefni 

Sproti 2a nemendabók og æfingahefti 

Sproti 2b nemendabók og æfingahefti 

http://podium.gyldendal.no/mno1-4/2a   Sproti á gagnvirkum vef  

Ýmis ljósrituð verkefni og stærðfræðigögn 

 

http://podium.gyldendal.no/mno1-4/2a
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Námsmat 

Eftir hvern kafla í Sprota taka nemendur kaflapróf og fá endurgjöf á það.  

Í desember og maí eru lagðar fyrir kannanir úr námsefni vetrarins. 

Kennarar meta stöðu nemenda jafn óðum og grípa inn í ef þörf þykir. 
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Samfélagsfræði / Náttúrufræði 

 

Kenndar eru nokkrar bækur í samfélags- og náttúrufræði og eru markmiðin sett fram eftir 

þeim bókum.  

 

Bókin Komdu og skoðaðu land og þjóð 

Markmið 

Að nemendur: 

 kynnist landinu, Íslandi 

 átti sig á loftslagi 

 átti sig á landslagi, hálendi og láglendi 

 átti sig á byggð, dreifbýli, þéttbýli, óbyggðir 

 þekki nokkra náttúru- og sögustaði á Íslandi s.s. Þingvelli 

 átti sig á eldvirkni landsins og afleiðingum eldgosa 

 átti sig á félagslegu umhverfi, reglum og lögum samfélagsins 

 kynnist menningu Íslendinga, þjóðsögum, þjóðlögum og þjóðbúningum 

 kynnist sögu landsnámsins 

 kynnist sjálfsstæðisbaráttu Íslendinga 

 þekki nöfn nokkurra merkra Íslendinga 

 læri og syngi ljóð sem tengjast hafinu 

 þekki þjóðtákn s.s. þjóðfána, þjóðsöng, skjaldarmerki 

 kynnist stjórnskipulagi og hlutverkum, Alþingi, ríkisstjórn, forseti 

 ræði um náttúruvernd og þjóðgarða 

 þekki staðsetningu Íslands og legu heimsálfanna 

 

Bókin Komdu og skoðaðu fjöllin 

Markmið 

Að nemendur: 

 geti nafngreint nokkur íslensk fjöll 

 átti sig á hvernig fjöll eru sýnd á landakorti 

 þjálfist í að skoða landakort og finna staði á því 

 velti fyrir sér hvað séu fjöll og læri ýmis heiti á hólum, hæðum og fjöllum  

 auki orðaforða sinn og þjálfist í að fletta upp lykilorðum 

 skilji að fjöll eru mikilvægur hluti af íslenskri náttúru  

 átti sig á að öll eru fjöllin ólík og hafa orðið til á ýmsa vegu  

 skilji að saga þjóðarinnar er samofin landinu 

 velti fyrir sér hvernig umhverfið hefur haft áhrif á fólk, mótað líf þess og veitt 

innblástur til listsköpunar. 
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Bókin Komdu og skoðaðu líkamann 

Markmið 

Að nemendur: 

 þekki líkama sinn, helstu líffæri og hlutverk þeirra 

 geri sér grein fyrir því að við erum ekki öll eins og að fjölbreytileiki og mismunur er 

eðlilegur 

 geri sér grein fyrir mikilvægi þess að neyta hollrar fæðu, hreyfa sig og gæta hreinlætis 

 beri virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum 

 

Trúarbragðafræði 

Markmið 

Að nemendur: 

 kynnist því að fólk hefur mismunandi trú 

 virði mismunandi trúarskoðanir 

 átti sig á að innan hópsins eru börn af ólíkum uppruna með mismunandi trú 

 kynnist stærstu trúarbrögðum heims og helstu hátíðum þeirra 

 

Námsefni 

Bókin Komdu og skoðaðu land og þjóð 

 Bókin Komdu og skoðaðu land og þjóð lesin og rædd 

  https://vefir.nams.is/komdu/index.htm  – Komdu og skoðaðu land og þjóð 

  Þjóðsögur 

  Margskonar fróðleikur af netinu 

 

Bókin Komdu og skoðaðu fjöllin 

 Komdu og skoðaðu fjöllin 

 https://vefir.nams.is/komdu/index.htm  – Komdu og skoðaðu fjöllin 

 Bókin Ástarsaga úr fjöllunum eftir Guðrúnu Helgadóttur og Brian Pilkington 

 Kennararamat - virkni í tímum 

 Sjálfsmat á eigin vinnubók 

Bókin Komdu og skoðaðu líkamann 

 Komdu og skoðaðu líkamann 

 Margskonar fróðleikur af netinu 

 https://vefir.nams.is/komdu/index.htm - Komdu og skoðaðu líkamann 

 

Trúarbragðafræði 

 Trúarbrögðin okkar 

https://vefir.nams.is/komdu/index.htm
https://vefir.nams.is/komdu/index.htm
https://vefir.nams.is/komdu/index.htm
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 Margskonar fróðleikur af netinu 

 

Leiðir að markmiðum 

Bókin Komdu og skoðaðu land og þjóð 

 Byrjað á að horfa á þætti með þjóðsögum.   

 Bókin Komdu og skoðaðu land og þjóð lesin saman.  

 Landakort skoðuð.   

 Farið í vettvangsferðir m.a. í Alþingishúsið.   

 Unnin hópavinna með fjölbreytt verkefni. 

 

Bókin Komdu og skoðaðu fjöllin 

 Nemendur spurðir hvaða fjöll þau þekkja.  

 Farið út og horft á fjöllin sem við sjáum í nágrenni skólans.   

 Farið í fjallgöngu í Vífilsstaðahlíð.  Unnið með nokkur fjöll úr námsbókinni.  

 Rætt um hvernig fjöll verða til og mismunandi gerðir fjalla.   

 Gerðar tilraunir með eldgos.  

 Ýmsir leikir í útikennslu til leggja fjallanöfn á minnið.   

 Ástarsaga úr fjöllunum lesin og vegglistaverk úr bókinni unnin í hópum. 

 

Bókin Komdu og skoðaðu líkamann 

 Forþekking könnuð. Ýmis myndbönd skoðuð og tilraunir gerðar.  Unnin fjölbreytt 

verkefni í tengslum við líkamann og sett saman í bók.  

 

Trúarbragðafræði 

 Þekking á trúarbrögðum könnuð og hver trúarbrögð rædd og unnið nánar með hvern 

kafla. 

 

Námsmat 

Bókin Komdu og skoðaðu land og þjóð 

 kennararamat - virkni í tímum 

 jafningjamat á hópavinnu 

 

Bókin Komdu og skoðaðu fjöllin 

 sjálfsmat á eigin vinnubók 

 



 

14 
 

Bókin Komdu og skoðaðu líkamann 

 sjálfsmat á eigin vinnubók 

 

Trúarbragðafræði 

 sjálfsmat á eigin vinnubók 
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Réttindasmiðja / Lífsleikni 

Réttindasmiðjan bíður upp á kjörnar aðstæður til að takast á við verkefni sem snúast með 

beinum hætti um grunnþættina sex: lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, sjálfbærni, læsi, 

heilbrigði og velferð og sköpun.  

Áhersla verður lögð á jafnrétti, við erum öll jafn mikilvæg sem á þessari plánetu búum. Í því 

samhengi veltum við því líka fyrir okkur að við erum allskonar og jafn mismunandi og við erum 

mörg.  Farið verður yfir öll helstu réttindi barna samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna 

og réttindi sett í samhengi við skyldur og ábyrgð. Mörg þessara réttinda tengjast heilbrigði og 

velferð með beinum hætti. Þá förum við yfir það hvernig mörg réttindi okkar takmarkast við 

réttindi annarra og að taka þurfi tillit til náungans. Þannig bætum við læsi á samskipti manna og 

samfélagið í heild.  

Einnig er lögð áhersla á að börn hafa rétt á því að láta í ljós skoðanir sínar í öllum málum er 

varða þau og að tekið sé tillit til skoðana þeirra í samræmi við aldur þeirra og þroska. Þannig 

hafi þau mátt til að hafa áhrif. Við setjum þetta m.a. í samhengi við lýðræði og hvernig við getum 

með smáum aðgerðum haft áhrif. Ábyrgð foreldra og umönnunaraðila er skýrð og sett í 

samhengi við hvers vegna börn þurfa að hlusta á þau og hlýða þar sem þessir aðilar eiga ávallt 

að hugsa um hvað sé barninu fyrir bestu og vita það oft betur en barnið.  

Varðandi sjálfbærni þá eru mannréttindi ein af grunnstoðum sjálfbærni – en þá fara saman, 

mannréttindi, umhverfi, samfélag og efnahagslíf. Hvernig allt þetta þarf að rúmast saman á 

einni plánetu því við höfum bara eina. Við veltum því fyrir okkur hvort að það ættu að vera til 

´réttindi jarðarinnar´ og hvernig við tökum tillit til hvors annars og allra í heiminum með því að 

fara vel með plánetuna okkar. 

Í smiðjunni er lögð áhersla á að allir fái tækifæri til að tjá sig og að skoðanir annarra séu virtar. 

Hvatt er til gagnrýninnar og skapandi hugsunar. Lögð er áhersla á að allar hugmyndir og 

vangaveltur eigi rétt á sér, bæði í umræðum og verkefnum.  

 

 

 

Markmið 

Að nemendur: 

 geri sér grein fyrir því að við erum öll jafn mikilvæg þó við séum ólík og átti sig á gildi 

jafnréttis í daglegum samskiptum 

 verði færari í að setja sig í spor annarra jafnaldra 

 skilji hvers vegna bera skuli virðingu fyrir ólíkum skoðunum, siðum og venjum. 

 átti sig á mikilvægi fjölskyldunnar og fjölbreytni fjölskyldugerða í samfélagi manna 

 skilji helstu réttindi sín og skyldur samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna 

 skilji muninn á grundvallar mannréttindum og forréttindum 
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 átti sig á því að hann er hluti af stærra samfélagi og að hann geti haft áhrif 

 geri sér grein fyrir þörf sinni fyrir næringu, hvíld, hreyfingu og hreinlæti. Sett í 

samhengi við réttindi barnsins  

 geri sér grein fyrir mikilvægi menntunar 

 geri sér grein fyrir því að orð og athafnir hafa afleiðingar 

 skilji hvers vegna það er mikilvægt að ganga vel um náttúru og umhverfi 

 geti tekið þátt í samræðu og samstarfi í jafningjahópi með því að hlusta og bera 

virðingu fyrir skoðunum annarra auk þess að geta tjáð eigin skoðanir og þekkingu 

 skilji mikilvægi þess að sýna tillitssemi og virðingu í samskiptum 

Námsefni 

 „Rúnar góði‘‘ barnabók. 

 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

 Vinnumappa, verkefnablöð, vinnu- og teikniblöð, blýantar og litir 

 Valdar barnabækur með boðskap í takt við markmiðin 

 

Leiðir að markmiðum 

 Útlistunarkennsla; kennari leggur inn efni og útskýrir, fræðir og vekur til umhugsunar. 

 Umræðu- og spurnaraðferðir; notaðar verða hópumræður, umræður í pörum og minni 

hópum. Með þessu þjálfast nemendur í að tjá sig, rökræða og taka tillit til annarra. 

 Tjáning; við syngjum m.a. ‚Imagine‘ á íslensku og veltum fyrir okkur innihaldi textans. 

Myndræn tjáning, börn tjá hugmyndir sínar með teikningum. Hvatt er til skapandi 

hugsunar og tjáningar. 

 Hópvinnubrögð; nemendur vinna hópverkefni með það að markmiði að ráða ráðum 

sínum og komast að sameiginlegri niðurstöðu. 

 

Námsmat 

 Mat á umræðum og samræðum nemenda: Þetta byggir á virkni í tímum en kennari 

leggur áherslu á að allir nemendur séu virkir í umræðum og tryggir að allir fái tækifæri 

til að tjá sig.  

 Kennari leggur sífellt mat á virkni og skilning og skráir hjá sér. 

 Mat á verkefnum og vinnumöppunni í heild.  

 Jafningjamat. 
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Heimilisfræði 

 

Markmið í heimilisfræði er að finna í Aðalnámskrá grunnskóla-Almennur hluti 2011- 

Greinasvið 2013 

Markmið 

Að nemendur: 

 geri sér grein fyrir hvers vegna og hvenær hendur eru þvegnar 

 snyrtimennska skuli í hávegum höfð við framleiðslu matar 

 læri að virða og fari eftir reglum í kennslueldhúsi og gæti sín á heitum og hraðvirkum 

tækjum 

 geti gert samanburð á hollum og óhollum fæðutegundum 

 læri að sífellt nart skemmir tennur og mikilvægi þess að bursta þær 

 þekki nokkur áhöld og kunni að nota þau eins og til dæmis mælitæki 

 læri um virkni gersveppsins 

 njóti þess að vinna við matreiðslu og taki tillit til annarra 

 

Námsefni 

 Heimilisfræði 2  

 

Leiðir að markmiðum 

 sýnikennsla með 12 nemendum. Kynnt eru þau verkefni og áhöld sem vinna 

skal með í gerð verkefnis 

 nemendur koma í litlum hópum að framkvæmd verkefnis 

 nemendur vinna í verkefnabókum  

 

 

Námsmat 

Námsmatið  er símat og fer eftir eftirfarandi hlutum: 

Að nemendur: 

 Gerir sér grein fyrir því hvers vegna hreinlæti er mikilvægt 

 Þekki hættur í eldhúsi, ofnhita, helluhita, þeytara og hnífa 

 Kunni nokkur skil á hollum og óhollum mat 

 Þekki algeng eldhúsáhöld ( t.d. mæliskeiðar og dl. mál) 
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Smíði og hönnun 

Markmið 

Að nemendur: 

 þekki og virði öryggisatriði og öryggisbúnað í smíðastofunni 

 temji sér góðar umgengis- og vinnureglur 

 þjálfist í samvinnu og mikilvægi góðrar umgengni um verkfæri, áhöld, verkefni sín 

og annara 

 þekki hefilbekk og þjálfist í notkun hans og nokkurra verkfæra s.s. hamar, þjöl, 

sandpappír og yfirborðsmeðhöndlun 

 geti gert grein fyrir því efni sem þeir fá í hendur og nýtt það vel 

 þjálfi fínhreyfingar 

 efli frumkvæði og skapandi starf 

 

Námsefni 

Breytilegt eftir verkefnum hverju sinni. Nemendur fá munnlegar leiðbeiningar og sjá sýnishorn 

svo að þeir viti til hvers er ætlast. 

 

Leiðir að markmiðum 

 Reynt er að hafa verkefnin fjölbreytt og þannig úr garði gerð að þau bjóði upp á 

fjölbreyttar útfærslur  

 Verkefnunum er ætlað að mæta hverjum nemanda þar sem hann er staddur og styðja 

hann í að auka færni sína í greininni 

 Verkefnin eru gjarnan kynnt nemendum með sögum og/eða myndum, tilbúnum 

hlutum og spjalli, þá er stutt sýnikennsla og loks gengur kennari á milli og aðstoðar 

nemendur 

 Nemendur eru einnig hvattir til að hjálpa hvorum öðrum 

 Rík áhersla er lögð á að nemendur fái jákvæða upplifun af greininni, þroski og efli 

sköpunargleði sína og verði jafnvel forvitnari um heiminn í kringum sig 

Námsmat 

Námsmat byggist á leiðsagnamati, sjálfsmati og lokamati. 

Námsmatið er ætlað að vera leiðbeinandi og hvetjandi fyrir nemendur og til upplýsingar fyrir 

foreldra og forráðamenn. 
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Textílmennt 

 

Markmið 

Markmiðin í textíl taka viðmið af þekkingu, leikni og hæfni sem eru lykilhugtök aðalnámskrár 

grunnskóla. 

 

Þekking 

Að nemendur: 

 kynnist áhöldum og efnum tengdum greininni  

 kynnist einföldu útsaumsspori 

 þekki fáeinar staðreyndir um íslensku ullina 

 fræðist um þæfingu 

Leikni 

Að nemendur: 

 þjálfist í því að þæfa með vatni og sápu 

 læri að puttahekla 

 þjálfist í að beita nokkrum áhöldum greinarinna 

 geti saumað einfalt þræðispor 

Hæfni 

Að nemendur:  

 beri ábyrgð á sínu námi og sé virkur í kennslustund  

 beri ábyrgð á að ganga vel um vinnurými 

 upplifi sköpunargleði og virkji hugmyndaflugið  

 

Námsefni 

Nemendur fá munnlegar leiðbeiningar og sjá sýnishorn svo að þeir viti til hvers er ætlast. 

Efni:  

Garn, filtefni, ullarkemba, perlugarn, perlur og pallíettur 

 

Áhöld: 

Nálar, skæri 
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Leiðir að markmiðum 

 Kennt er í textílstofu 

 Nemendur vinna fjölbreytt verkefni sem eiga að miðast við getu hvers og eins. 

 Kennari velur verkefni og sýnir nemendum aðferðir og rétt vinnubrögð. 

 Nemendur geta útfært verkefni eftir sínu hugmyndaflugi og smekk. 

Kennsluaðferðir: 

 sköpun 

 sýnikennsla 

 verklegar æfingar 

 útlistunarkennsla 

 jafningjakennsla 

 leikir 

 umræðu- og spurnaraðferðir 

Lögð verður áhersla á fjölbreytta kennsluhætti 

 

Verkefni: 

 Þæfðir myndarammar 

 

Námsmat 

Námsmat byggist á leiðsagnamati, sjálfsmati og lokamati. 

Námsmatið er ætlað að vera leiðbeinandi og hvetjandi fyrir nemendur og til upplýsingar fyrir 

foreldra og forráðamenn. 
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Myndmennt 

 

Markmið  

Að nemendur: 

 þekki hugtakið lína og beiti henni á mismunandi hátt í mynd til að fá fram ólík áhrif 

 geri litablöndur úr frumlitunum og þekki sexlitahringinn 

 þekki hugtakið grunnform 

 þekki hugtakið grunnlitir 

 þekki hugtakið blandaðir litir 

Námsefni  

 Veraldavefurinn   

Efni: pappír, blýantur, þekjumálning, Vatnslitir, trélitir, klessulitir, svartur penni,  

 

Leiðir að markmiðum  

 Nemendur vinna myndræna frásögn úr nánasta umhverfi, upplifunum og ímyndunum 

með því að vinna á fjölbreytilegan hátt með viðeigandi efni, verkfæri og aðferð. 

 

Verkefni: 

lestin: Unnið með grunnformin, form og línur. 

skjaldbakan: litahringur-litafræði 

 

Námsmat 

 Munnlegt leiðsagnamat í hverjum tíma, sjálfsmat, lykilhæfnismat og lokamat. 

 

  



 

23 
 

Tölvur og upplýsingamennt 

Markmið 

Að nemendur:  

 geti skráð sig sjálfir í tölvurnar með notendanafni og lykilorði 

 sitji rétt og halda rétt um músina 

 opni forrit 

 kynnist teikniáhöldum 

 skrifi einfaldan texta 

 breyti stærð og leturgerð 

 vinni með hljóð 

 vinni með hreyfingu 

 þjálfist í að vista 

 þjálfist í fingrafimi 

 

Námsefni 

 kennsluforrit 

 word 

 fingrafimi 

 

Leiðir að markmiðum 

Einstaklings- og paravinna 

 

Námsmat 

Sjálfsmat 
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Íþróttir  

Markmið 

Að nemendur: 

 fari eftir umgengisreglum sundstaða og íþróttahús 

 læri í gegnum leik 

 fari eftir leikreglum 

 tileinki sér skipulagsform eins og að mynda röð, línu, hring, hóp 

 læri að vinna með þær tilfinningar sem fylgja því að vinna og tapa í leikjum 

 sýni virka þátttöku í leikjum og æfingum 

 sýni í leik einfaldar hreyfingar og þol 

 sýni samvinnu 

 meðhöndli áhöld á réttan hátt og ganga frá þeim á öruggan hátt 

 æfi boltafærni og taki þátt í mismunandi boltaleikjum 

 taki þátt í útivist og geri sér grein fyrir skólaumhverfi 

 mæti með íþróttaföt í kennslustund þegar kennsla er inni í íþróttasal 

 

Námsefni 

 Ýmis áhöld og aðstaða í Ásgarði, t.d. íþróttasalur.  

 Útisvæði og vellir milli Flataskóla og Ásgarðs í útiíþróttum.  

 Nærumhverfi Flataskóla 

 

Leiðir að markmiðum 

 Unnið eftir skipulaginu 

 Upphitun 

 Aðalþáttur 

 Niðurlag 

 

Námsmat 

 Leiðsagnarmat í lok janúar.  

 Lokamat lagt fram að vori.  

 Eftirfarandi þættir metnir; virkni, hegðun, áhugi, samvinna, og æfingar með og án 

bolta.  
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Sund 

 

Markmið 

Að nemendur: 

 syndi 10 m skriðsund m/án hjálpartækja 

 spyrni sér frá bakka 2-3 metra 

 syndi 10 metra baksund m/án hjálpartækja 

 fljóti á baki 

 fylgi fyrirmælum kennara 

 fylgi umgengnisreglum sundlaugar: þvoi sér með sápu án sundfata og gangi frá fötum 

snyrtilega í körfur 

 beri virðingu fyrir starfsfólki sundlaugarinnar  

 leggi sig fram í tímum 

 

Námsgögn 

 ýmis áhöld s.s. korkar, hringir, hlutir sem fljóta og sökkva, froskalappir og kútar 

 

Leiðir að markmiðum  

Unnið eftir skipulaginu: 

 Upphitun 

 Aðalþáttur 

 Niðurlag 

 

Námsmat 

 Leiðsagnarmat á haustönn 

 Lokamat á vorönn. 


