
 
 

Kennsluáætlun haustið 2018-2019 
 

Fag: Handverk – bundið val 

Bekkur:  9. bekkur  

Kennari: Hrefna Stefánsdóttir 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

24. ágúst 

 

Við lok árgangs geti nemandi:  

 unnið sjálfstætt eftir vinnuferli frá hugmynd 

til lokaafurðar  

 hagnýtt þá sérhæfðu leikni og þekkingu sem 

hann hefur öðlast á skapandi hátt og sýnt 

frumkvæði  

 skipulagt vinnu sína með sjálfbærni í huga  

 beitt þeirri tækni sem námsgreinin býr yfir á 

sjálfstæðan hátt  

 tjáð sig um verkefni sín með því að nota 

hugtök sem greinin býr yfir  

 sýnt frumkvæði í góðri umgengni og 

frágangi á vinnusvæði og vinnusemi  

 metið eigið verk og annarra og rökstutt álit 

sitt með þeim hugtökum sem viðkomandi 

námsgrein býr yfir. 

 

Ýmis verkefni sem 

nemandi velur í 

samráði við kennara 

sem tengjast 

handverki, hönnun, 

hugmyndavinnu, 

endurvinnslu, sköpun 

o.fl 

 

Innlögn frá kennara, 

kynning og umræður um 

verkefni dagsins, 

einstaklingskennsla, 

hópvinna og umræður. 

 

Símat, öll vinna nemenda er 

lögð til grundvallar námsmati 

þ.m.t. vinna í kennslustundum, 

verkefni og heimavinna sem  

byggja á hæfniviðmiðum. Gefin 

er einkunn í bókstöfum í lok 

annar: 

 A    Framúrskarandi hæfni 

 B+  Mjög góð hæfni 

 B    Góð hæfni 

 C+  Nokkuð góð hæfni 

 C    Sæmileg hæfni 

 D    Hæfni ekki náð 

Vika 2 

2. ágúst – 31. ágúst 

Vika 3 

3. – 7. september 

Vika 4 

10. – 14. september 

Vika 5 

17.-21. september 

Vika 6 

24.  – 28. September 

Starfsdagur 

Vika 7 

1.  – 5. október 

Vika 8 

8.  – 12. október 

Vika 9 

15. – 19. október 

Vetrarleyfi 

Vika 10 

22.  – 26. október 

Starfsdagur 

Vika 11 

39. okt – 2. nóv 

Vika 12 



 
 

5. – 9. Nóvember 

5.nóv foreldraviðtöl 

Vika 13 

12.  – 16. nóvember 

Vika 14 

19. – 23. nóvember 

Vika 15 

26. – 30. nóvember 

Vika 16 

3.  – 7. desember 

Vika 17 

10.  – 14. desember 

Vika 18 

17.  – 20. desember 

20.des Litlu jólin 

Vika 19 

4. janúar 

3. jan starfsdagur 

Vika 20 

7. – 11. janúar 

 
 

 

 


