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Bekkur:  9. og 10. bekkur 

Námsgrein:  árbók 

Kennarar:  Elísabet Stefánsdóttir  

Tímafjöldi:  1 x 40 mín. á viku allt árið 

Námsgögn: Innlögn, kynning  á eldri árbókum og umræður um verkefni dagsins, hópvinna og 
umræður. 
 

Lykilhæfni:   

Námsgreinin kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt aðalnámskrá 

grunnskóla: Tjáning  og miðlun – Skapandi og gagnrýnin hugsun – sjálfstæði og samvinnu - Nýtingu 

miðla og upplýsinga – Ábyrgð og mat á eigin námi. 

 

Grunnþættir: 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex: 

Læsi – Sjálfbærni – Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti – Heilbrigði og velferð – Sköpun. 

Í námsgreininni er unnið með alla þessa þætti þó mismikið sé eftir árgöngum. 

 

Námsflokkar Hæfniviðmið Kennsluhættir Námsmat 

 Sjónlistir 
 

 unnið sjálfstætt eftir 
vinnuferli frá hugmynd til 
lokaafurðar og greint frá 
mismunandi nálgun við 
vinnuna 

 hagnýtt sér þá sérhæfðu 
leikni og þekkingu sem hann 
hefur öðlast á skapandi hátt 
og sýnt frumkvæði 

 tekið þátt í samvinnu með 
sameiginlegt markmið 
hópsins að leiðarljósi 

 gagnrýnt af þekkingu, 
sanngirni og virðingu eigin 
verk og annarra bæði einn og 
í samvinnu 

 sýnir frumkvæði í góðri 
umgengni og frágangi á 
vinnusvæði 

 Skipulag, hugmyndavinna, 

umbrot, myndataka, 
gagnasöfnun, frágangur, 
upplýsingaöflun, 
samvinna, hópavinna  og 
umræður 

Símat, jafningjamat 
Lokanámsmat í samræmi við 
hæfniviðmið aðalnámskrár í 
sjónlistum 
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Áætlun 

Vikan Viðfangsefni Námsefni Mat Annað 

 03.09-07.09 
 Kynning á 
verkefninu 

 Eldri bækur 
skoðaðar     

 10.09-14.09  hugmyndasöfnun       

 17.09-21.09  hugmyndasöfnun       

 24.09-28.09  spurningarlisti       

 01.10-05.10  spurningarlisti       

 08.10-12.10   spurningarlisti       

 15.10-19.10  auglýsingasöfnun       

 22.10-26.10  auglýsingasöfnun       

 29.10-02.11  auglýsingasöfnun       

 05.11-09.11  myndataka       

 12.11-16.11  myndataka       

 19.11-23.11  samráðsfundur       

 26.11-30.11  samráðsfundur       

 03.12-07.12  samráðsfundur       

 10.12-14.11  Úrvinnsla gagna       

 17.12-20.12  Úrvinnsla gagna       

 03.01-04.01  Úrvinnsla gagna       

 07.01-11.01  Úrvinnsla gagna       

 14.01-18.01  árbókarhópsmynd       

 21.01-25.01  Pikkað inn texti       

 28.01-01.02  Pikkað inn texti       

04.02-08.02  Pikkað inn texti       

11.02-15.02  Pikkað inn texti       

18.02-25.02  úrvinnsla       

25.02-01.03  úrvinnsla       

04.03-08.03  úrvinnsla       

11.03-15.03  úrvinnsla       

18.03-22.03  úrvinnsla       

25.03-29.03  úrvinnsla       

01.04-05.04  úrvinnsla       

08.04-12.04  Ársh.myndataka       

23.04-26.04  Skólahreysti       

26.04-10.05  úrvinnsla       

 

 

Lokanámsmat:   

Umsögn og vinnubrögð, vinnusemi og hegðum byggð á símati ásamt námsmarkmiðum í Mentor. 

 Lokanámsmat í samræmi við hæfniviðmið aðalnámskrár. 
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