
Kennsluáætlun 

Námsgrein: Búfjárrækt/Handverk 

Bekkur/hópur: 8. - 10. bekkur 

Kennari: Ásgeir Hannes Aðalsteinsson 

Tímabil: 2020 - 2021 

Hæfniviðmið 
● Að nemendur auki þekkingu sína á búfjárrækt, sjái hvernig vinna með búfénað hefur breyst í 

aldanna rás.  

● Að nemendur vinni með eitthvað handverk, líklega timbur.  

● Að nemendur fræðist um rafmagn. 

Helstu námsbækur og gögn: 
● Þættir: Spjallað við bændur. Bændablaðið (bbl.is) 

Námsmat/leiðsagnamat: 
● Nemendur vinna ritgerð um búfjárrækt. Geta gert um búfjárrækt á sínum heimabæ eða um 

það hvernig búfjárrækt hefur breyst á síðustu árum og/eða hvernig búfjárrækt var í „gamla 

daga“. Um þróun í þeim efnum. Vinni eitthvað tengt handverki. Líklega með timbri. Vinna 

eitthvað með rafmagn, tengja kló og eflaust eitthvað fleira. 

 

September Viðfangsefni, verkefni/verkefnavinna /blaðsíður/próf/viðmið 

Vika 36 ● Horft á nokkur myndbönd með “spjallað við bændur” og 

rætt um hvað hefur breyst í ræktun búfjár, hver þróunin 

hefur verið í hinni og þessari greininni. 

Vika 37 ● Horft á nokkur myndbönd með “spjallað við bændur” og 

rætt um hvað hefur breyst í ræktun búfjár, hver þróunin 

hefur verið í hinni og þessari greininni. 

Vika 38 ● Horft á nokkur myndbönd með “spjallað við bændur” og 

rætt um hvað hefur breyst í ræktun búfjár, hver þróunin 

hefur verið í hinni og þessari greininni. 

Vika 39 ● Byrjað að rífa niður timbur til þess að vinna eitthvað 

handverk úr. 

Október 

Vika 40 ● Farið á Hvanneyri, fengi kynningu á búfjárrækt þar og 

skólinn skoðaður. Timbur rifið niður til þess að nota í að 

smíða eitthvað handverk.                

10. október – viðtalsdagur 
                  Vika 41 

● Byrjað að vinna með timbrið. Smíða eitthvað nytsamlegt. 

Vika 42 ● Byrjað að vinna með timbrið. Smíða eitthvað nytsamlegt.       
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Vika 43 ● Byrjað að vinna með timbrið. Smíða eitthvað nytsamlegt. 

Vika 44 ●                 

Nóvember 

Vika 45 ● Uppbrotsvika 

Vika 46 ● Uppbrotsvika 

Vika 47 ● Rífa niður bretti og vinna með timbrið 

 Vika 48 ● Rífa niður bretti og vinna með timbrið                 

Desember 

Vika 49 ● Vinna eitthvað með rafmang, óljóst. 

Vika 50 ● Vinna eitthvað með rafmang, óljóst.                   

Vika 51 ●                   

Jólafrí 21. des – 6. jan hjá nemendum  

Með vikunúmeri er átt við vikur ársins. Kennari áskilur sér rétt til breytinga. 


