
Grunnþættir 8. bekkur  

Íslenska  

 
Lýðræði og mannréttindi 

Að réttur allra nemenda til skoðana og tjáninga sé virt. Ýtt verði undir ábyrgð þeirra á eigin námi og 
þeir geri bekkjarsáttmáli.  

Læsi  
Að nemendur verði efldir sem sjálfstæðir gagnrýnir lesendur. Að lesefni þeirra verði valið með 
þroska og færni þeirra í huga og áhersla lögð á áhuga, skilning og tengingu þeirra við eigin 
þekkingu og reynslu. Að nemendur fái fjölbreyttan texta og mismunandi aðferðir.   

Sjálfbærni  
Að nemendur fái tækifæri til að huga að eigin velferð og annarra og skapa vinnuumhverfi þar sem 
þeir eru samábyrgir. 

Sköpun  
Að nemendur geti tjáð sig í gegnum munnleg og skrifleg verkefni. Að nemendur geti notað 
leikræna tjáningu við lestur ljóða og sagna.  

Jafnrétti  
Að nemendur hafi jafnan rétt til náms og það miðist við þarfir hvers og eins.  

Heilbrigði og velferð  
Að nemendur fái tækifæri til að vinna út frá styrkleikum og áhuga, þannig byggist upp jákvæð 
sjálfsmynd og heilbrigði eflist. 
 

 

 

Stærðfræði  

 
Lýðræði og mannréttindi  

Nemandinn nýti stærðfræðiþekkingu sína á valin svið daglegs lífs. Að nemendur fái verkefni við 
hæfi og geti skipulagt vinnu sína í samráði við kennara og foreldra/forráðamenn.  

Læsi 
Að nemendur styrki tök sín á táknmáli stærðfræðinnar. Nemendur efli skilning sinn á ýmsum 
námsþáttum stærðfræðinnar og hæfni sína til að lesa og skrá og vinna úr tölfræðilegum 
upplýsingum. Nemendur æfist í að lesa texta um stærðfræðilegt efni sér til skilnings. 

Sjálfbærni 
Að nemendur geti dregið ályktanir af tölfræðilegum gögnum og metið ályktanir annarra á 
gagnrýninn hátt.  

Sköpun  
Að nemendur geti lýst mengjum með orðum, upptalningu, mengjamyndum eða táknmáli 
stærðfræðinnar. Nemendur geti nýtt sér fjölbreytt myndrit við framsetningu gagna.  

Jafnrétti 
Að nemendur geti nýt sér stærðfræði á fjölbreyttan hátt og á eigin forsendum. Nemendur temji 
sér skipuleg vinnubrögð og taki tillit til skoðana annarra. 

Heilbrigði og velferð 
Að nemendur fái tækifæri til að vinna út frá styrkleikum sínum og byggja upp jákvætt viðhorf. 
 

 

  



Náttúrugreinar 

 
Lýðræði og mannréttindi 

Að nemendur fái tækifæri til að velja verkefni við hæfi. Nemendur virði skoðanir annarra og komi 
fram við aðra af virðingu. 

Læsi 
Að nemendur læri að þekkja fjölbreytni lífríkis og náttúru og mikilvægi ólíkra tegunda fyrir hringrás 
náttúrunnar. Nemendur geti tjáð sig um verkefni sín og notað hugtök tengd viðfangsefninu. Að 
nemendur geti tjáð sig um verkefni sín og notað hugtök tengd viðfangsefninu. Nemendur leysi 
verkefni sem stuðla að hugtakaskilningi og merkingu hugtaka. 

Sköpun  
Að nemendur vinni með skapandi verkefni og þeir fái tækifæri að nýta sköpunarkraft sinn og 
ímyndunarafl. Nemendur geti útfært fjölbreytt verkefni eftir eigin hugmyndum. 

Jafnrétti  
Að nemendur fari eftir reglum og vinni með jafnrétti að leiðarljósi. Nemendur fái tækifæri til að vinna 
verkefni út frá eigin forsendum. Að nemendur vinni með öðrum og virði skoðanir annarra. 

Heilbrigði og velferð  
Að nemendur geri sér grein fyrir mikilvægi hringrásar náttúru fyrir heilbrigði allra lífvera. Nemendur  
vinni sjálfstætt og í hóp, sýni frumkvæði og vinni út frá áhuga og styrkleika. 
 

 

 

Samfélagsfræði 

 
Lýðræði og mannréttindi   

Að nemendur fái tækifæri til að velja verkefni við hæfi. Nemendur virði skoðanir annarra og komi 
fram við aðra af virðingu. Að nemendur taki þátt í lýðræðislegu samstarfi og samræðu. 

Læsi 
Að nemendur öðlist þekkingu á menningarlæsi s.s. ákveðnum menningarverðmætum og sögulegum 
staðreyndum. Nemendur  geti tjáð sig um verkefni sín og notað hugtök tengd viðfangsefninu. 
Nemendur leysi verkefni sem stuðla að hugtakaskilningi og merkingu hugtaka. 

Sjálfbærni  
Að nemendur verði meðvitaðir um verndun á nánasta umhverfi. Nemendur geti unnið með öðrum og 
sótt sér fjölbreytt gögn s.s. af vefnum. 

Sköpun 
Að nemendur vinni með skapandi verkefni og þeir fái tækifæri að nýta sköpunarkraft sinn og 
ímyndunarafl. Nemendur geti útfært fjölbreytt verkefni eftir eigin hugmyndum. 

Jafnrétti  
Að nemendur fari eftir reglum og vinni með jafnrétti að leiðarljósi. Nemendur fái tækifæri til að vinna 
verkefni út frá eigin forsendum. Að nemendur vinni með öðrum og virði skoðanir annarra. 

Heilbrigði og velferð 
Að nemendur vinni sjálfstætt og í hóp, sýni frumkvæði og geti unnið út frá áhuga og styrkleika. 
 

 

  



List- og verkgreinar 

 
Lýðræði og mannréttindi  

Að nemendur þjálfist í samskiptahæfni og að sýna öðrum virðingu og umburðarlyndi. Að nemendur 
öðlist skilning á gildi lýðræðislegra vinnubragða. Nemendur þjálfist í að taka þátt í samstarfi á 
jákvæðan og uppbyggilegan hátt. 

Læsi  
Að nemendur vinni fjölbreytt verkefni sem reyna á læsi í víðtækum skilningi. Nemendur þjálfist í 
sjálfstæðum vinnubrögðum og gagnrýninni hugsun. 

Sjálfbærni  
Að nemendur öðlist skilning á því að í samfélaginu þurfa mismunandi hópar að vinna saman á 
jafnréttisgrundvelli. Nemendur þjálfist í gagnrýnni hugsun um manneskjuna og umhverfið. 

Sköpun  
Að nemendur nýti sér þekkingu sína á list- og verkgreinum til sköpunar, velji sér miðil og aðferð til 
að koma verkefnum á framfæri á fjölbreyttan hátt. Að nemendur fái tækifæri til að virkja 
ímyndunaraflið við fjölbreytta útfærslu verkefna. 

Jafnrétti  
Að nemendur taki tillit til skoðana annarra, vinni með námsefni sem höfðar jafnt til allra og mismunar 
ekki ólíkum einstaklingum eða hópum. 

Heilbrigði og velferð  
Að nemendur tileinki sér jákvæða orðræðu og siðferði í samskiptum og þjálfist í að skapa jákvætt 
andrúmsloft.  
 

 

 

Skólaíþróttir 

 
Lýðræði og mannréttindi 

Að nemendur fái að hafa einhver áhrif á einstaka kennslustundir s.s. með vali á verkefnum. 
Nemendur sýni gagnkvæmna virðingu bæði nemendum og starfsfólki. Að nemendur læri að bera 
virðingu fyrir umhverfi sínu.  

Læsi 
Að nemendur hlusti og geti lesið á umhverfi sitt og eigin líkama. 

Sjálfbærni 
Að nemendur hugi að eigin velferð og annarra og skapi vinnuumhverfi þar sem nemendur eru 
samábyrgir. 

Sköpun  
Að líkamstjáning nemenda sé í ýmsu formi við fjölbreyttar aðstæður.  

Jafnrétti 
Að nemendur geri sér grein fyrir að allir eru jafnir óháð kyni, menningu, fötlun, aldri og búsetu og 
líkamsbyggingu. 

Heilbrigði og velferð  
Að nemendur geri sér grein fyrir gildi næringar og hollrar fæðu, hvíldar og hreyfingar af öllu tagi 
ásamt hreinlæti.  
 

 

  



Erlend tungumál 

 
Lýðræði og mannréttindi 

Að nemendur vinni sjálfstætt eftir vinnuferli, frá hugmynd til lokaafurðar. Nemendur vegi og meti 
viðfangsefni sín á gagnrýninn hátt og taki þátt í vali á viðfangsefnum. Að nemendur komi fram við 
jafningja og starfsfólk af virðingu. Nemendur fái bæði einstaklings-  og  hópverkefni þar sem 
lýðræðisleg vinnubrögð eru í fyrirrúmi.  

Læsi  
Að nemendur lesi upplýsandi texta og nýti í verkefnavinnu. Nemendur tjái sig um verkefni sín og noti 
hugtök sem þeir þekkja. Að nemendur noti fjölbreytt hjálpargögn s.s. orðabækur og netmiðla.  

Sjálfbærni  
Að nemendur takist á við álitamál í ræðu og riti um málefni sem varða nærumhverfi þeirra. 

Sköpun  
Virkja hugmyndaflug nemenda við að finna lausnir við vinnu verkefna og að þeir nýti hæfileika sína.   

Jafnrétti  
Að nemendur temji sér gagnrýna hugsun. Nemendur fari eftir reglum í samskiptum við aðra og taki 
tillit til skoðana annarra.  

Heilbrigði og velferð  
Að nemendur vinni að því að skapa jákvæðan skólabrag með fjölbreyttum verkefnum þar sem hver 
og einn nemandi fær að njóta sín. 
 

 

 

Upplýsingamennt 

 
Lýðræði og mannréttindi 

Að nemendur fái tækifæri á velja verkefni við hæfi og nýti það með því að hafa áhrif á framvindu 
þess og útkomu. Nemendur geti unnið sjálfstætt eftir vinnuferli frá hugmynd til lokaafurðar og taki 
ábyrgð. Að nemendur vegi og meti  upplýsingar á gagnrýninn hátt og temji sér siðfræðileg gildi 
varðandi notkun veraldarvefsins. Að nemendur afli upplýsinga/heimilda á veraldarvefnum og sýni 
ábyrgð í meðferð þeirra. 

Læsi 
Að nemendur lesi og afli upplýsinga um notkunarmöguleika hugbúnaðar. Að nemendur velji og nýti 
hugbúnað sem hentar þeim verkefnum sem verið er að vinna. Að nemendur geti tjáð sig um verkefni 
sín og noti hugtök sem tengjast viðfangsefninu. 

Sjálfbærni  
Að nemendur öðlist færni til sjálfstæðra samskipta á stafrænum miðlum og noti handbók sér til 
hjálpar við verkefnavinnu. Að nemendur geri sér grein fyrir að upplýsinga- og tæknimennt er ferli 
sem þeir koma til með að efla alla ævi í lífi og starfi. 

Sköpun  
Að nemendur nýti tæknina á fjölbreyttan og skapandi hátt. Að nemendur virkji hugmyndaflugið til að 
finna lausnir, leiki sér með möguleikana og sýni mismunandi útfærslur. Að nemendur vinni sjálfstætt 
og samþætt verkefni milli námsgreina. 

Jafnrétti  
Að nemenur geti nýt upplýsingatækni á fjölbreyttan hátt á eigin forsendum og farið eftir reglum um 
ábyrga netnotkun. Að nemendur taki tillit til skoðana annarra og geti unnið með öðrum. 

Heilbrigði og velferð  
Að nemendur fái tækifæri til að vinna út frá styrkleikum og áhuga og byggja upp jákvætt viðhorf. 
Nemendur sýni rétt vinnubrögð og beiti réttum vinnustellingum. Að nemendur skipuleggi og útskýri 
vinna sína. 

 

 


