
List- og verkgreinar: Handavinna, smíði, myndmennt, heimilisfræði, íþróttir, 
sund, mál- og hreyfiþjálfun. 

 
Mikil áhersla er lögð á verklegt nám og samþætta það sem best öllu öðru 

námi í kjarnagreinum og lífsleikni. Nemendur eru í flestum tilfellum að fá tvöfallt 

magn list- og verkgreina því auk tíma með bekkjarfélögum þá eru sérstakir list- 

og verkgreinatímar í Setrinu. 

Áhersla er lögð á virkja skapandi hugsun þannig að nemendur fái útrás fyrir 

hugsanir sínar og tilfinningar í skapandi vinnu. Samhliða því er unnið að því að 

nemendur tileinki sér skipuleg vinnubrögð sem nýtast munu í atvinnulífi í 

framtíðinni og getur stuðlað að sjálfstæði þeirra á fullorðinsárum. 

Markviss heilsurækt á hverjum degi stuðlar að góðri líkamlegri heilsu sem skilar 

sér í betri andlegri líðan.  
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Kennsluskipulagið er með þessum hætti: 

List- og verkgreinanámið fer fram í listasmiðju þar sem nemendur eru í nokkrar 

vikur í senn í sömu námsgreininni. Samvinna er á milli námsgreina í verkefnavali 

og vinna því nemendur oft að samþættum verkefnum í smíði, handavinnu og 

myndmennt. 

Í tónmennt fá nemendur tækifæri til að prófa að spila á ýmis hljóðfæri, hlusta 

á ýmsar tegundir tónlistar og syngja. 

Áhersla er lögð á að nemendur ná grunntökum á sundaðferðum svo þeir geti 

bjargað sér einir í sundi. Íþróttatímar byggjast á grófhreyfiæfingum og 

samspilsleikjum. 

Í heimilisfræði er lagt upp úr því að vinna með hollt og gott hráefni og að nota 

myndræna framsetningu á uppskriftum. 
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Handavinna og smíði 

 
 Getur unnið handverk sér til gagns og ánægju 

 Getur prjónað 

 Getur þrætt nál 

 Getur saumað einföld spor 

 Getur fest tölu 

 Getur klippt nákvæmlega 

 Getur saumað í saumavél 

 Getur notað einföld handverkfæri 

 Vandvirkni í vinnubrögðum 

 Geti teiknað snið 

 Geti pússað 

 Geti nelgt nagla 

 Geti sagað út einfalda hluti með handsög 

 Geti málað/lakkað og límt 

 Geti skrúfað skrúfu og borað 

 Geti brennt með brennipenna 

 Geti gengið frá í stofunni 

 
 

Myndmennt 

 
 Efli frumkvæði og sköpunargleði 

 Kynnist og geti notað ólíkan efnivið 

 Kynnist fjölbreyttum vinnubrögðum 

 Þjálfi fínhreyfingar 

 Læri að fara vel með áhöld og efnivið 
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Heimilisfræði     
 

 Getur notað einföld mælitæki    

 Þekkir algeng eldhúsáhöld    

 Getur unnið létt matreiðsluverkefni    

 Gengur frá eftir sig í eldhúsi    

 Persónulegt hreinlæti við matargerð    

 Þekkir algengustu fæðutegundir    

 Gerir greinarmun á hollum og óhollum fæðutegundum   

 Getur lagt á borð    

 Snyrtimennska í eldhúsi    

 Varast hættur sem leynast í eldhúsi     

 Fer eftir einföldum uppskriftum    
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Mál- og hreyfiþjálfun 

Grófhreyfingar 
 Stendur kyrr með fætur saman 

 Stendur á: tám, hælum, jörkum 

 Situr með krosslagða fætur og beint bak 

 Skríður með víxlun 

 Gönguhreyfingar: snúningur í bol, víxlhreyfingar handa, ilin hreyfist frá 

hæl að tá 

 Gengur hratt - hægt 

 Gengur á: jörkum, tám, hælum 

 Gengur upp tröppur 

 Gengur niður tröppur 

 Hleypur taktfast (í eltingaleik, við tónlist) 

 Hleypur án árekstra ( í eltingaleik) 

 Tekur sprettinn 

 Hleypur niður tröppur 

 Hoppar jafnfætis 

 Hoppar á öðrum fæti (vinstri og hægri) 

 Hoppar jafnfætis yfir línu: áfram, aftur á bak, til hliðar 

 Hendir bolta í gólf og grípur 

 Kastar bolta í loft og grípur 

 Grípur bolta frá öðrum 

 Kastar í vegg og grípur 

 Kastar bolta í körfu 

 Kastar bolta með annarri hendi 

 Rekur bolta með annarri hendi 

 Rekur bolta til skiptis með hægri og vinstri 

 Sparkar bolta með hægri og vinstri 

 Getur sparkað í bolta á hlaupum 
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 Klifrar í rimlum: upp, niður, til hliðar  

 Fer kollhnís 

Samhæfing 
 Veltri sér um lengdarás 

 Gerir klapp á hné æfinguna 

 Slær takt á annað lærið, strýkur upp/niður á hinu 

 Sippar 

Taktur 
 Hoppar og telur hoppin 

 Gerir sprellikarl í takt 

 Klappar eftir taktklappi 

Jafnvægi 
 Gengur á slá: áfram, aftur á bak  

 Gengur á slá og segir: hægri fótur, vinstri fótur um leið 

 Gerir flugvél: stendur á öðrum fæti og hallir sér fram með hendur í 

sundur 

 Gerir súpermannæfingu 

Líkamsvitund 
 Þekkir líkamshluta og getur bent á þá 

 Þekkri hægri og vinstri á sjálfum sér 

 Þekkir hægri og vinstri á mótstöðumanni 

 Hermir eftir hreyfifyrirmælum 

 Hreyfir sig eftir munnlegum fyrirmælum 
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Leikfimi og sund 
 

 Líkamsskynjun    

 Líkamshreysti og þrek     

 Tekur þátt í fjölbreyttum æfingum og leikjum    

 Undirstöðuleikni í íþróttagreinum    

 Undirstöðuleikni í sundaðferðum    

 Sýnir áhuga og jákvæðni til hreyfingar    

 Sýnir virðingu og umburðarlyndi í leik og starfi    

 Hefur sjálfstraust, viljastyrk og áræði 

 
 

Tónmennt 
 

 Geti notið þess að hlusta á tónlist    

 Geti greint ólíkar tegundir tónlistar     

 Kynnist eiginleikum algengra hljóðfæra   

 Þjálfist í samspili og söng    

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


