
5. bekkur – List og verkgreinar  Ölduselsskóli, bekkjarnámskrá 2022-2023 

Inngangur.  
List- og verkgreinar eru margar, ólíkar námsgreinar. Þótt ýmislegt tengi þessar greinar saman þá er margt sem greinir þær að. Það sem sameinar er 

áhersla á verkkunnáttu, tækni, sköpun, fagurfræði og gildi, efnisþekkingu, líkamsbeitingu, túlkun og tjáningu. Hins vegar er um ólíka miðla og 

aðferðir að ræða eftir greinum og því ólíkar nálganir og mismiklar áherslur á framantalda þætti. Í list- og verkgreinum þroska nemendur með sér 

sjálfstætt gildismat þar sem lögð er áhersla á að kynnast og njóta list- og verkmenningar. Þátttaka og þjálfun í gagnrýnni umræðu um handverk og 

listir veitir nemendum einnig aðgang að menningarorðræðu samfélagsins. Í skapandi starfi og lausnaleit getur nemandinn haft áhrif á umhverfi sitt 

og tekið þátt í að móta menninguna. Allir hafa hæfileika til að skapa. Í list- og verkgreinum fá nemendur aðstæður og margvísleg tækifæri til að 

þroska þann hæfileika, dýpka hann og tileinka sér leiðir til að koma sköpun sinni í verk.  

Grunnþættirnir eru: 

Læsi Sjálfbærni 
Heilbrigði og 

velferð 

Lýðræði og 

Mannréttindi 
Jafnrétti Sköpun 

   

Almenn Lykilhæfnin er: 

Tjáning og 

miðlun 

Skapandi og 

gagnrýnin 

hugsun 

Sjálfstæði og 

samvinna 

Nýting miðla og 

upplýsinga 

Ábyrgð og mat 

á eigin námi 

  

 

  

Bekkjarnámskrá: List- og verkgreinar.  5.  bekkur 
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Námsþáttur: Myndmennt 

Áherslur og megintilgangur námsþáttar 

Megin tilgangur verk- og listgreina er að nemendur kynnist fjölbreyttum vinnuaðferðum þar sem reynir á verkfærni, sköpunarkraft, samhæfingu 

hugar, hjarta og handa með mismunandi tjáningaraðferðum. 

Hæfniviðmið: Hér eru tilgreind þau hæfniviðmið aðalnámskrár sem stefnt er að í viðkomandi  náms 

Í myndmennt er gert ráð fyrir að nemandi geti:   

• notað mismunandi efni, verkfæri og miðla á skipulagðan hátt í eigin sköpun. 

• nýtt sér grunnþætti myndlistar í eigin sköpun. 

• unnið hugmynd frá skissu að lokaverki bæði fyrir tví- og þrívíð verk. 

• beitt hugtökum og heitum sem tengjast aðferðum verkefna hverju sinni. 
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Námsþáttur: Myndmennt 
 

  

Leiðir að hæfniviðmiðum  Viðfangsefni/Efnisval 

Kennslan fer fram í myndmenntastofu. Námsgreinin er kennd í lotukerfi 

og er í tengslum við aðrar verk- og listgreinar. Árganginum er blandað 

saman í hópa. 

•  Margskonar lita,formfræði og myndbyggingar – æfingar t.d. með 

málun, teiknun og litafræði. 

• Notuð verða margskonar efni og verkfæri til að skapa eigin verk. 

• Unnið að því að kveikja hugmynd sem verður að lokum fullbúið 

verk. 

• Skoða og fjalla um eigin verk og annara. 

• Kennd verða hugtök og heiti eftir því sem við á. 

• Myndlist,hönnun,ljósmyndir og myndmál skoðuð með hjálp 

veraldarvefsins og bóka.Umræður um áhrif myndmáls í 

nærumhverfi. 

 

Áhersla er lögð á tækni, sköpun, fagurfræði og gildi, 

efnisþekkingu. líkamsbeitingu, túlkun og tjáningu. 

Nemendur: 

- Vinna með hlutföll, línu, áferð, ljós og skugga. 

- Skoði verk eftir valda listamenn sjá hvernig þeir beita litum til 

að ná fram áhrifum. 

- Vinni myndverk byggt á litaskalanum. 

- Geti unnið með mismunandi sjónarhorn. 

Munnleg innlögn og spjall. Skoðaðar glærur, myndir og fleira 

tölvutengt efni. 
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Áherslur og megintilgangur námþáttar. 

 

Megintilgangur verk-og listgreina er að nemendur kynnist fjölbreyttum vinnuaðferðum þar sem reynir á verkfærni, sköpunarkraft, samhæfingu 

hugar,hjarta og handar og margar ólíkar tjáningarleiðir. 

 

Hæfniviðmið: 

 

Námsþáttur: Handverk. 

Nemendur eiga að geta: 

✓ valið og notað á réttan hátt helstu verkfæri og mælitæki, 

✓ gert grein fyrir uppruna og notagildi þess efniviðar sem notaður er í smíðastofunni. 

 

Námsþáttur: Hönnun og tækni. 

Nemendur eiga að geta 

✓ útskýrt hugmyndir sínar með því að rissa upp málsetta vinnuteikningu, 

✓ lesið einfalda teikningu, smíðað eftir henni og unnið eftir hönnunarferli frá hugmynd að lokaafurð,  

✓ valið samsetningar og yfirborðsmeðferð sem hæfa verk efnum, 

✓ hannað og smíðað verkefni sem nýtir orkugjafa og lýst því hvaða virkniþættir eru að verki í ýmsum hlutum,  

✓ lýst hvernig tæknin birtist í nánasta umhverfi hans og almennt í samfélaginu, 

✓ greint þarfir í umhverfi sínu  

 

Námsþáttur: Umhverfi. 

Nemendur eiga að geta 

✓ gert grein fyrir hvort efni séu hættuleg og hvernig hægt er að endurnýta og flokka efni sem fellur til í smíðastofunni, 

✓ gert við og endurnýjað eldri hluti og lengt þannig líftíma þeirra, 

✓ útskýrt réttar vinnustellingar  og valið viðeigandi hlífðarbúnað 

  

Námsþáttur: Smíði 
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Námsþáttur: Smíði 

Leiðir að hæfniviðmiðum  Viðfangsefni/Efnisval 

 

Kennt er í trésmíðastofu skólans.Námsgreinin er 

kennd í lotukerfi í tengslum við aðrar list og 

verkgreinar. Árganginum er blandað saman í 

hópa.   

 

 

Lögð er áhersla á að nemendur geri sér grein fyrir gildi samvinnu við framleiðslu hluta. 

Læra mismunandi gerðir við samsetningar og temji sér góða umgengni um vinnustað og 

verkfæri.  

Nemendur smíða bakka úr furu. Við samsetningu bakkans vinna þeir tveir og tveir saman 

og að lokum er valin yfirborðsmeðferð eftir smekk hvers og eins. 

Námsgögn 

Þau verkfæri og efni smíðastofunnar sem henta hverju verkefni 
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Áherslur og megintilgangur námsþáttar 

Megintilgangur list- og verkgreina er að nemendur kynnist fjölbreyttum vinnuaðferðum þar sem reynir á verkfærni, sköpunarkraft, 
samhæfingu hugar, hjarta og handar og margar ólíkar tjáningarleiðir 

Hæfniviðmið: 

 

Námsþáttur: Matur og lífshættir 

tjáð sig um heilbrigða lífshætti farið eftir einföldum leiðbeiningum um hreinlæti og handþvott 

 

Námsþáttur: Matur og vinnubrögð 

matreitt einfaldar og hollar máltíðir   

geti notað algengustu mæli og eldhúsáhöld, 

viti um helstu hættur á heimilum  

 

Námsþáttur: Matur og umhverfi 

vitað hvaðan helstu matvörur koma 

 

Námsþáttur: Matur og menning 

viti að þjóðir eiga sér mismunandi matarmenningu 

  

Námsþáttur: Heimilisfræði, 5. bekkur  
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Námsþáttur: Heimilisfræði 

Leiðir að hæfniviðmiðum  Viðfangsefni/Efnisval 

 

Kennslan fer fram í heimilisfræðistofu. Námsgreinin er kennd í 
lotukerfi og er í tengslum við aðrar verk- og listgreinar.  

 

 

 

Nemendur læra um grænmetisflokkinn og þau góðu næringarefni 
sem grænmeti gefa okkur. Þeir læra að þvo grænmeti, flysja, skera 
niður og búa til grænmetissalöt og læra að hræra deig og baka. 
Nemendur læra þrifnað við heimilisstörf.  

 

Námsgögn   

Tæki skólaeldhússins, kennslubækur Gott og gagnlegt lesbók, 
uppskriftir og fleira sem kennari ákveður og leggur nemendum til. 
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Námskrá textílmennt 

Áherslur og megintilgangur námsþáttar 

Megintilgangur list- og verkgreina er að nemendur kynnist fjölbreyttum vinnuaðferðum þar sem reynir á verkfærni, sköpunarkraft, samhæfingu 

hugar, hjarta og handar og margar ólíkar tjáningarleiðir.  

 

Hæfniviðmið: 

Námsþáttur: Handverk, aðferðir og tækni 

•  beitt grunnaðferðum og áhöldum greinarinnar, 

•   unnið með einföld snið og uppskriftir 
 
 
 
Námsþáttur: Sköpun, hönnun og útfærsla 

•  þróað eigin hugmyndir í textílverk og unnið eftir ferli, 
•  notað fjölbreyttar aðferðir við skreytingar textíla, 
•  útskýrt hagnýtt og fagurfræðilegt gildi handverks og fjallað um fagurfræði í eigin verkum, 
 

Námsþáttur: Menning og umhverfi 

•  fjallað um íslenskt hráefni í samhengi við sögu og sjálfbærni, 
•  gert grein fyrir endurnýtingu og efnisveitum. 
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sla 

Námsþáttur: textílmennt 

  

Leiðir að hæfniviðmiðum  Viðfangsefni/Efnisval 

Kennslan fer fram í textílstofu. Námsgreinin er kennd í lotukerfi og er 

í tengslum við aðrar verk- og listgreinar. Árganginum er blandað 

saman í hópa.  

Á miðstigi skal leitast við að þroska með nemendum hæfileika til að 

vinna sjálfstætt. Á þessu stigi er hönnunarþátturinn gerður meðvitaðri 

þannig að nemendur fá í gegnum skapandi vinnu, raunverulega reynslu 

og yfirsýn yfir ferlið frá hugmynd til útfærslu.  

 

Nemandi á að: 

• geta unnið eftir skriflegum leiðbeiningum og notað handbækur 

• geta nýtt sér nokkrar vinnuaðferðir greinarinnar í einföldum útfærslum 

s.s. prjóni 

• gera sér grein fyrir hvernig hugmynd verður að hlut 

• geta unnið eftir fyrirmælum frá kennara 

• hafa lært hugtök og heiti sem tengjast viðfangsefninu 

• gera sér grein fyrir mikilvægi vandaðra vinnubragða og góðrar 

umgengni  
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Námsþáttur: Tónmennt 

Áherslur og megintilgangur námsþáttar 

Megin tilgangur verk- og listgreina er að nemendur kynnist fjölbreyttum vinnuaðferðum þar sem reynir á verkfærni, sköpunarkraft, samhæfingu 

hugar, hjarta og handa með mismunandi tjáningaraðferðum. 

Hæfniviðmið:  Hér eru tilgreind þau hæfniviðmið aðalnámskrár sem stefnt er að í viðkomandi  námsþætti. 

Nemandi á að geta: 

 

• greint og valið hljóðfæri og hljóðblæ við hæfi í tónsköpun og hlustun. 

• beitt eigin rödd á viðeigandi hátt í ólíkum raddverkum og söng, bæði í eigin verkum og annarra. 

• greint ólíkar stíltegundir, myndað sér skoðun á þeim og rökstutt hana. 

• greint og útskýrt samhengi tónlistar og ólík tónlistarstílbrigði og tengt við menningu sem hann er sprottinn úr. 
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Námsþáttur: Tónmennt 

Leiðir að hæfniviðmiðum  Viðfangsefni/Efnisval 

Kennsla fer fram í tónmenntastofu og kennt er í lotukerfi í sambandi við 

aðrar verk- og listgreinar.  Árganginum er blandað saman í hópa.  

•  

Kennsla fer fram á levandi og skapandi hátt. Námið er skráð í 

„Lapbook“. 

Að nemendur... 

• ... syngi, leiki á hljóðfæri í hóp. (Úkúlele & 

Bodypercussion) 

• ... noti  einföld tæki og forrit til þess að taka upp, skrásetja 

og setja saman eigið hljóð- eða tónverk. 

• ... geti greint og rætt um eigin tónlist og annarra. 

• ... læri um einföld stílbrigði í tónlist frá mismunandi 

löndum, uppgötvi þau og tengi við þá menningu sem þau 

eru sprottin úr. 

• ... læri um og greini algeng tónlistarhugtök, tónskáld og 

sögu tónlistar. 

• ... þjálfist í samvinnu og kynningum. 
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Námsþáttur: Leiklist 

Áherslur og megintilgangur námsþáttar 

Megin tilgangur verk- og listgreina er að nemendur kynnist fjölbreyttum vinnuaðferðum þar sem reynir á verkfærni, sköpunarkraft, samhæfingu 

hugar, hjarta og handa með mismunandi tjáningaraðferðum. 

Hæfniviðmið:  Hér eru tilgreind þau hæfniviðmið aðalnámskrár sem stefnt er að í viðkomandi  námsþætti. 

Nemandi á að geta: 

• nýtt sér hugmyndir jafningja og lagt fram sínar eigin í leikrænu ferli og við undirbúning og sköpun leikþáttar. 

• flutt leiktexta í hlutverki á viðeigandi hátt fyrir framan áhorfendur. 

• beitt fleiri en einu formi leiklistar (s.s. skuggaleikhúsi, látbragðsleik, kyrrmyndum). 

• nýtt sér efni úr ýmsum áttum sem kveikju við frumsköpun leikins efnis.  

• skapað leikþætti við aðra með skýrum persónum, söguþræði og framvindu. 

• skapað skýra leikpersónu og viðhaldið henni í stuttum leikþætti með viðeigandi radd- og líkamsbeitingu. 

• nýtt sér leikmuni, búninga, einfaldan sviðsbúnað og tækni til þess að styrkja sköpun sína. 

• sýnt fram á tök á fleiri en einum leikstíl í eigin sköpun, túlkun og greiningu. 
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Námsþáttur: Leiklist 

  

Leiðir að hæfniviðmiðum  Viðfangsefni/Efnisval 

Kennsla fer fram í leiklistarstofu og kennt er í lotukerfi í sambandi við aðrar 

verk- og listgreinar.  Kenndar eru ein 60 mínútna og ein 80 mínútna 

kennslustundir á viku. Árganginum er blandað saman í hópa. 

Í tímum er farið i leiki og gerðar æfingar sem miða að þjálfun hæfniviðmiða. 

Unnið er að stuttum leikþáttum sem sýndir eru fyrir bekkinn og stærri  

leiksýningu sem sýnd er fyrir aðra nemendur skólans. Leiksýningin er unnin á 

skapandi hátt út frá handriti. Notuð er leikmynd og leikmunir eins og hægt er. Í 

leikferlinu eru umræður og öllum gefinn kostur á að tjá sig og spegla sig í 

hlutverkum. 

Áhersla er að tengja viðfangsefnin öðru námsefni nemenda. 

Unnið er sérstaklega með  

• skapandi ferli í vinnu 

• samstarf  

• traust 

• persónusköpun  

• leikgervi og búninga 

• tengingu við áhorfendur 

• raddbeitingu 
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Kennsluhættir og námsmat í list- og verkgreinum 

Nám í list- og verkgreinum má skipta í tvennt í grunnámi nemenda. Annars vegar er um að ræða nám í greinunum sjálfum þar sem þær eru 

iðkaðar og hins vegar að list- og verkgreinar séu notaðar sem kennsluaðferð og samþættar öllu almennu námi.  

List- og verkgreinar í grunnskóla greinast í listgreinar, sem eru sviðslistir (dans, leiklist), sjónlistir og tónmennt, og verkgreinar; hönnun og smíði, 

heimilisfræði og textílmennt.  

Áherslur og hugmyndafræði list- og verkgreina í skólum eru byggðar á fjórum þáttum sem fléttast saman á órjúfanlegan hátt á mismunandi 

stigum. 

Þekkingaröflun og hugmyndavinna snýr að undirbúningsvinnu og tækniþjálfun. Nemendur viða að sér upplýsingum og efni, kanna, rannsaka, 

prófa, ímynda sér, læra tækni, forma, taka áhættu sem skerpir eigin þor og traust bæði til viðfangsefnisins og eigin hugmynda.  

Framkvæmd felur í sér að nemendur beita aðferðum þar sem þeir umbreyta, túlka, flytja, sýna, prófa, forma og framleiða.  

Greining felur í sér að nemendur dýpka skilning sinn og upplifun með umræðu, tjáningu og mati. Nemendur greina – yrða - meta – virða- 

gagnrýna- bera saman - túlka – ígrunda – rannsaka.  

Samhengi felur í sér að setja ferlið í sögulegt, menningarlegt, persónulegt og félagslegt samhengi. Nemendur yrða – meta – ígrunda – 

skipuleggja / endurskipuleggja – smíða kenningar – þroskast – breytast.  

Hæfniviðmið í hverri námsgrein eru hugsuð út frá þessum fjórum órjúfanlegum þáttum þar sem þeir fléttast saman á öllum stigum námsins. 

Eftir því sem nemendur eldast verður meiri áhersla á samhengi þar sem reynir á þroska, reynslu og þekkingu þeirra. 

Kennsla, nám og námsmat eru heildstætt ferli en misjafnt er hvaða kennsluhættir og námsmatsaðferðir eru notaðar hverju sinni. Námsmat 

tekur mið af hæfniviðmiðum fyrir hverja námsgrein sem og lykilhæfni sem sameiginleg er öllum námsgreinum grunnskólans. Námsmatsaðferðir 

í list- og verkgreinum geta verið fjölbreyttar s.s. frammistöðumat, sjálfsmat og jafningjamat. Hvaða aðferð er beitt fer eftir eðli verkefna hverju 

sinni. 
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Matsviðmið fyrir listgreinar 

 

A 

 Nemandi getur sýnt frumkvæði og þor, gert tilraunir í listsköpun og valið og beitt mjög vel viðeigandi aðferðum og tækni. Beitt fjölbreyttu formi 

og stíl til þess að skapa á sjálfstæðan hátt verk byggðu á eigin hugmyndum, útskýrt og rökstutt vinnuferli frá hugmynd að lokaverki. Túlkað verk 

með góðri tilfinningu fyrir hrynjandi og blæbrigðum. Lýst, greint og rætt mjög vel inntak eigin verka og annarra, sett í menningarlegt, sögulegt 

og samfélagslegt samhengi og beitt markvisst orðaforða og hugtökum í listum. Gert mjög vel grein fyrir fjölbreyttu hlutverki lista í menningar- 

og atvinnulífi samfélagsins  

B  

Nemandi getur sýnt frumkvæði og þor, gert tilraunir í listsköpun og valið og beitt viðeigandi aðferðum og tækni. Beitt fjölbreyttu formi og stíl til 

þess að skapa verk byggðu á eigin hugmyndum, útskýrt vinnuferli frá hugmynd að lokaverki. Túlkað verk með nokkurri tilfinningu fyrir 

hrynjandi og blæbrigðum. Lýst, greint og rætt inntak eigin verka og annarra, sett í menningarlegt, sögulegt og samfélagslegt samhengi og beitt 

orðaforða og hugtökum í listum. Gert grein fyrir fjölbreyttu hlutverki lista í menningar- og atvinnulífi samfélagsins.  

C  

Nemandi getur sýnt nokkurt frumkvæði og þor, gert tilraunir í listsköpun og valið og beitt viðeigandi aðferðum og tækni á nokkurn hátt. Beitt 

sæmilega fjölbreyttu formi og stíl til þess að skapa verk byggðu á eigin hugmyndum, lýst vinnuferli frá hugmynd að lokaverki. Túlkað að 

einhverju marki blæbrigði verka. Sagt frá inntaki eigin verka og annarra, sett að einhverju leyti í menningarlegt, sögulegt og samfélagslegt 

samhengi og notað að einhverju marki orðaforða og hugtök í listum. Gert grein að einhverju marki grein fyrir fjölbreyttu hlutverki lista í 

menningar- og atvinnulífi samfélagsins 

 

Einkunnina B+ fá þeir nemendur sem hafa náð öllum þáttum B og flestum þáttum A. Einkunnina C+ fá þeir nemendur sem hafa náð öllum þáttum C og flestum þáttum 

B. Nemendur sem ekki ná matsviðmiðum C fá einkunnina D. 
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Matsviðmið fyrir verkgreinar 

 

A  

Nemandi getur skipulagt vinnu sína mjög vel og beitt fjölbreyttum aðferðum og tækni í sjálfstæðri og skapandi vinnu. Tjáð sig á sjálfstæðan hátt 

með vinnuteikningu, útfært eigin hugmyndir og unnið af 19 öryggi eftir hönnunarferli *. Greint og rætt viðfangsefni sitt á gagnrýninn hátt með 

rökstuðningi og notað til þess viðeigandi hugtök. Valið af öryggi og sjálfstæði efni út frá umhverfissjónarmiðum, tengt vinnu sína við sjálfbæra 

þróun og sýnt það í verki. Greint af nákvæmni frá mismunandi efnum og tækjum sem notuð eru, sýnt af öryggi réttar vinnustellingar og mjög 

góða umgengni. Greint og rökstutt hagnýtingu og nýsköpun í verkefnum og rætt af innsæi og sjálfstæði mögulegar lausnir *. Lýst af nákvæmni 

einkennum íslenskrar og erlendrar menningar í samhengi við verkgreinar og hvaða áhrif hún hefur á daglegt líf. Útskýrt af nákvæmni hvað felst í 

heilbrigðum lífsháttum, tengslum þeirra við heilsufar og sett í samhengi við ábyrgð hvers og eins á eigin heilsufari. Greint og rætt af nákvæmni 

inntak næringafræðinnar, tengslin milli næringarefna, hráefna, matreiðslu og heilsufars og rökstutt hvernig þessir þættir stuðla að heilbrigði.  

B  

Nemandi getur skipulagt vinnu sína vel og beitt nokkrum aðferðum og tækni í sjálfstæðri og skapandi vinnu. Tjáð sig með vinnuteikningu, útfært 

eigin hugmyndir og unnið eftir hönnunarferli . Greint og rætt viðfangsefni sitt og notað til þess algeng hugtök. Valið efni af sjálfstæði út frá 

umhverfissjónarmiðum, tengt vinnu sína við sjálfbæra þróun og sýnt það í verki. Greint frá mismunandi efnum og tækjum sem notuð eru, sýnt 

réttar vinnustellingar og góða umgengni. Greint hagnýtingu og nýsköpun í verkefnum og rætt af sjálfstæði mögulegar lausnir. Lýst einkennum 

íslenskrar og erlendrar menningar í samhengi við verkgreinar og hvaða áhrif hún hefur á daglegt líf. Útskýrt hvað felst í heilbrigðum lífsháttum, 

tengslum þeirra við heilsufar og sett í samhengi við ábyrgð hvers og eins á eigin heilsufari. Greint og rætt inntak næringafræðinnar, tengslin milli 

næringarefna, hráefna, matreiðslu og heilsufars og gert grein fyrir hvernig þessir þættir stuðla að heilbrigði.  

C  

Nemandi getur skipulagt vinnu sína nokkuð vel og beitt einföldum aðferðum og tækni í sjálfstæðri og skapandi vinnu. Tjáð sig á einfaldan hátt 

með vinnuteikningu, útfært eigin hugmyndir og unnið með aðstoð eftir hönnunarferli *. Greint og rætt viðfangsefni sitt að nokkur leyti og notað 

til þess algeng hugtök. Valið með aðstoð efni út frá umhverfissjónarmiðum, tengt vinnu sína við sjálfbæra þróun að og sýnt það í verki. Greint að 
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nokkru leyti frá mismunandi efnum og tækjum sem notuð eru, sýnt að jafnaði réttar vinnustellingar og sæmilega umgengni. Greint með aðstoð 

hagnýtingu og nýsköpun í verkefnum og rætt mögulegar lausnir. Lýst nokkrum einkennum íslenskrar og erlendrar menningar í samhengi við 

verkgreinar og hvaða áhrif hún hefur á daglegt líf. Útskýrt að nokkru leyti hvað felst í heilbrigðum lífsháttum og tengslum þeirra við heilsufar. 

Greint og rætt með stuðningi inntak næringafræðinnar og tengslin milli matreiðslu og heilsufars. 

Einkunnina B+ fá þeir nemendur sem hafa náð öllum þáttum B og flestum þáttum A. Einkunnina C+ fá þeir nemendur sem hafa náð öllum þáttum C og flestum þáttum 

B. Nemendur sem ekki ná matsviðmiðum C fá einkunnina D. 

 


