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8. bekkur skólaárið 2017 – 2018 
  
 

Nám í 8. bekk 
Námsefni í 8. bekk er skipt í tvo flokka: KJARNA og VAL. 
 

 
KJARNI 

Kjarninn er skyldunámsefni allra nemenda í 8. bekk.  Í honum eru eftirtaldar námsgreinar 
með tilgreindum kennslustundafjölda. 
 
 Íslenska..............................................  6  kennslustundir á viku. 
 Stærðfræði.........................................  6  kennslustundir á viku. 
 Enska.................................................  4  kennslustundir á viku. 
 Danska...............................................  3  kennslustundir á viku. 
 Íþróttir................................................  2  kennslustundir á viku. 

Sund...................................................  1  kennslustund á viku. 
 Samfélagsgreinar/Uppl. og tæknimennt. 4  kennslustundir á viku. 
 Náttúrufræði.......................................  3  kennslustundir á viku. 

Lífsleikni.............................................. 1 kennslustund á viku. 
List- og verkgreinar........................... 4 kennslustundir á viku. 
(Þær eru kenndar í smiðjum; myndmennt, textílmennt, hönnun og smíði,  
listir/nýsköpun, leiklist og heimilisfræði) 
Kjarni samtals.................................... 34 kennslustundir á viku. 
 
 
Valgreinar..........................................   3 kennslustundir á viku. 
Alls...................................................... 37 kennslustundir á viku. 
 

 
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla 2011 er miðað við að tímafjöldi nemenda sé allt að 37 
stundir á viku og getur frjálst val verið 3. Athugið að val á valblaði er bindandi fyrir 
komandi skólaár og því er mikilvægt að vanda valið. 
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Valgreinar í 8. bekk 2017 – 2018 
 

 
Mikilvæg atriði sem hafa ber í huga:  
Valgreinar eru ekki aukagreinar heldur eru þær jafn mikilvægar og kjarnagreinarnar og 
kröfur um ástundun og árangur verða á engan hátt minni. 
Til þess að hægt sé að halda uppi kennslu í valgrein þarf tiltekinn lágmarksfjöldi nemenda  að 
velja hana. Þess vegna verða nemendur að velja sér a.m.k. 5 valgreinar, merktar 1 – 5  á 
valblöðum sínum, sem raðast þannig í forgangsröð. Það er áríðandi að nemendur ráðfæri sig 
við foreldra/forráðamenn sína og þeir skrifa síðan undir í lokin.   

 
 
 
 

Annað val  
 
Samkvæmt grunnskólalögum er hægt er að fá  annað nám í viðurkenndum skólum og/eða  
æfingar hjá íþróttafélögum metnar sem valgrein, t.d. tónlistarskóli, dansskóli, félagslíf, 
sjálfboðastarf og íþróttafélög. Fylla þarf út eyðublað ”Umsókn um valgrein utan grunnskóla” 
sem er aftan á valblaðinu. Nemandi getur því að hámarki fengið 3 valtíma skólaársins metna 
sem annað val. 
 
 
 
 

Fatasaumur 
2 stundir á viku 
 
Megináhersla er lögð á að nemendur læri að nýta sér þær aðferðir sem notaðar eru til að 
sníða og sauma einfaldar flíkur af ýmsum gerðum. Læri að vinna með tilbúin snið og tilbúin 
grunnsnið. Læri að breyta og gera við eldri flíkur. Saumaðar eru prufur og einfaldar flíkur s.s. 
pils, bolir, leggings eða einfaldan kjól. Lögð er megináhersla á að nemendur læri að fylgja 
verkinu eftir frá hugmynd að fullunnu verki og temji sér vönduð vinnubrögð. Vinnumappa er 
útbúin sem skal innihalda vinnuáætlanir og vinnulýsingar fyrir hvert verkefni. Áhersla er lögð 
á skapandi og sjálfstæð vinnubrögð þar sem nemendur læra að fylgja verkinu eftir frá 
hugmynd að fullunnu verki.  
Markmið áfangans er að nemendur læri að 

 þræða og stilla saumavél 

 taka mál og bera þau saman við máltöflur 

 taka upp snið og bera saman við mál 

 gera einfaldar breytingar á sniðum út frá eigin hugmyndum 

 leggja snið á efni og sníða flíkur 

 sauma einfaldar flíkur. 
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Forritun 
2 stundir á viku 
 
Markmið að nemendur 

 kynnist skemmtilegu og aðgengilegu umhverfi fyrir forritun í gegnum Basic 
forritunarmál 

 Geti tileinkað sér óhlutbundna hugsun tölvurnnar og opnað heim tölvuforritunar 

 Nái tökum á að búa til áhugaverð forrit af ýmsum stærðum 
Námsmat: Byggt verður á símati, verkefnavinnu, virkni, vandvirkni, sjálfstæði og umgengni. 
 
 
 
 
 
 

Heimanám 
1 stund á viku 
 
Þessi áfangi er einungis hugsaður fyrir nemendur sem þurfa að vinna heimaverkefni undir 
leiðsögn og aðstoð kennara í skólanum. 
Námsmat: Byggt verður á virkni í tímum. 
 
 
 
 
 
 
 

Hönnun og smíði 
2 stundir á viku 
 
Handverk af ýmsu tagi er undirstaða umhverfis okkar. Handverk kemur við sögu hvar og 
hvenær sem er, t.d. í iðnmenntun, starfsþjálfun af ýmsu tagi, hjá tannlæknum og víðar.  
Nemendur fá að koma með eigin hugmyndir að smíða í samráði við kennara. 
Unnið verður með einstaklingsverkefni og / eða samvinnuverkefni . 
Námsmat: Nemendur gera vísi að ferilmöppu (verkefnamöppu). 
Í verkefnamöppu verður í lok vetrar :  

 Lýsing á verkefni. 

 Teikningar eða riss af verkefni. 

 Ljósmyndir af verkefni. 

 Annað sem nemandi telur að komi að gagni. 
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Jóga og slökun 
2 stundir á viku 
 
Jóga og slökun er valgrein þar sem nemendur læra undirstöðuatriði í jóga og núvitund. Farið 
verður yfir humyndafræði jóga og kennd slökun og jógaæfingar.  
Námsmat: Virkni og frammistaða nemenda í tímum. 
 
 
 
 
 

 
Leiklist 
2 stundir á viku 
 

Heiti 8. bekkjar leiklistarval Gaflaraleikhússins 

Lengd 2 einingar (70 kennslustundir/48 klukkustundir) 

Inntak Leiklistarþjálfun í formi æfinga og leiklesturs til að efla sjálfstraust, virkni, framkomu og 

leikræna tjáningu. Innifaldar eru heimsóknir á æfingar/sýningar hjá leikhúsum og 

leikhópum). Spunaleikir til að virkja skapandi hugsun og samvinnu í hóp. 

Tími Í um 2 klst. 1x í viku á mánudögum í um 24 vikur (september-apríl), á bilinu kl. 16-18. 

Kennari Ákveðinn síðar og ráðinn leikari/leikstjóri af Gaflaraleikhúsinu. 

 

 
 
 
 
 

Líkamsrækt/Skólahreysti 
2 stundir á viku 
 
Megináhersla er lögð á styrktar- og þrekæfingar þar sem nemendur fá að kynnast 
fjölbreyttum æfingum til að bæta líkamsþrek sitt. Einnig munu nemendur fá fræðslu um 
þjálfunaraðferðir og helstu hugtök sem notuð eru við þjálfun á þoli og styrk. Smám saman 
verða teknar inn æfingar sem líkjast því sem keppt er í í Skólahreysti og stefnt að þátttöku í 
þeirri keppni.  
Námsmat verður byggt á þátttöku og virkni. 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÍÐISTAÐASKÓLI   8.bekkur 2017-2018                                                                                        MAÍ 2017 

            

 

5 

 

Myndlist  
2 stundir á viku 
 
Í öllum verkefnum verður unnið með ýmis grunnatriði myndlistar, litafræði, myndbyggingu, 
formfræði, fjarvídd, ljós og skugga, teikningu og línu, listasögu ofl. Kenndar ýmsar aðferðir 
málunar, svo sem vatnslitamálun og akrýlmálun 
Skapandi og gagnrýnin hugsun felur í sér tengsl við menningarlegt umhverfi og það er inntak 
greinarinnar. Við leggjum upp með þekkingaröflun, hugmyndavinnu og tækniþjálfun.  
Útfærsla verkefna er miðuð við þroska hvers og eins.  Nemendur munu beita ýmsum 
aðferðum, s.s. að túlka, sýna, prófa, forma og framleiða/vinna. Greiningin felst svo m.a. í 
túlkuninni, rannsókninni, gagnrýninni, matinu og samanburðinum. Allt ferlið er svo sett í 
sögulegt, menningarlegt, persónulegt og félagslegt samhengi. 
Heimavinna og námsmat:  

 Heimavinna felst aðallega í skissuvinnu og einstaka sérverkefni.  

 Námsmat felur í sér atriði eins og sjálfstæði í vinnubrögðum, 
hugmyndavinnu/skissugerð, skilning og vinnusemi í kennslustundum, umgengni 
og fullunnin verk og vinnubók/möppu. 

 
 
 
 
 

Stíll 
1 stund á viku 

 
Kennsla fer fram í u.þ.b. 12 vikur, 2 kennslustundir á viku. Unnið verður í samvinnu við 
félagsmiðstöðina Hraunið þar sem nemendur vinna meðal annars að hugmyndamöppunni og 
í textílmennt hanna og sauma flíkina. Tveir til fjórir nemendur vinna saman í hóp þar með 
talið módelið.  
Frekari upplýsingar um Stíl-keppnina er að finna á 
slóðinni: http://www.samfes.is/vidburdir/still09 
 

Markmið áfangans er að nemendur læri að: 

- Læri að hanna og útfæra hugmynd. 

- taka upp snið, breyta og útfæra í samræmi við hugmynd. 

- leggja snið á efni, sníða og sauma flík 

-koma hugmyndum sínum á blað og vinni í hugmyndamöppu 

-frumkvæði, sköpun og sjálfstæði 

-vinnusemi, áhugi og vandvirkni 

 
 
 
 

http://www.samfes.is/vidburdir/still09
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Stuðningur í íslensku 
1 stund á viku 
 
Valgreinin er ætluð þeim nemendum sem vilja styrkja stöðu sína í íslensku. Lögð verður 
áhersla á verkefni sem styrkja undirstöðu í málfræði og stafsetningu ásamt því að efla 
lesskilning. 
Námsmat verður byggt á virkni og framförum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stærðfræðigrunnur 
1 stund á viku 
 
Ætlað fyrir nemendur sem telja að þeir þurfi að bæta stærðfræðikunnáttu sína. Kennslan er 
einstaklingsmiðuð, þar sem lögð er áhersla á hvern og einn nemenda og þarfir hans. 
Námsmat verður byggt á virkni og framförum. 
 
 
 
 
 
 

Textílval 
2 stundir á viku 
 
Megináhersla er lögð á að nemendur læri að nýta sér þær aðferðir sem notaðar eru í 
textílmennt, hvort sem það er að sníða, prjóna, hekla eða útsaumur.  
Námsmat: Virkni og vinnubrögð í tímum metin. 
 

 
 
 
 
Tónlistarval  
1 stund á viku. 
 
Það er skemmtilegt að læra um tónlist. Hún er fjölbreytileg og sagan er einstaklega 
skemmtileg. Hér verður fjallað um tónlistarsöguna frá mörgum sjónarhornum. Hlustað 
verður á mismunandi tónlist og spáð í ýmislegt tengt tónlist, Beethoven, Bítlarnir, Bubbi og 
Bieber. Ásamt tónlistarsögunni munum við læra að leika á hið geysivinsæla hljóðfæri 
Ukulele. 
Námsmat: Byggt á virkni í tímum og stutt lítil verkefni. 
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Útivist, göngu- og hjólaferðir 
 
1 stund á viku ( kennt í lotu að hausti ) ágúst – október. Hver ferð tekur 2 -5 klst. þar af er ein 
ferð á laugardegi kl. 10:00 – 15:00. 
Nemendur þurfa að hafa gott hjól, hjálm og góða skó og klædd eftir veðri. 
Farið verður hjólandi á ýmsa áhugaverða staði í nágrenni Hafnarfjarðar og gengið. 
Farnar verða 7 ferðir og einn kynningarfundur. Nemendur verða að mæta a.m.k. í 5 skipti, 
annars er valinu ekki lokið. 
Námsmat: Lokið / ólokið – umsögn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veistu svarið? 
1 stund á viku 
 
Þetta val er hugsað fyrir nemendur sem hafa brennandi áhuga á spurningakeppnum. 
Nemendur þurfa að vera metnaðarfullir og geta unnið sjálfstætt.  
Nemendur fá m.a.  þjálfun og góðan undirbúning fyrir að taka þátt í spurningakeppni 
grunnskóla. 
Námsmat: Umsögn byggir á virkni og sjálfstæði. 
 


