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Bakgrunnsupplýsingar  

Í 9. bekk eru 26 nemendur, 12 drengir og 14 stúlkur. Alls fá nemendur 37 kennslustundir á viku. 

Umsjónarkennarar eru Dóra Hanna Sigmarsdóttir og Sigríður H. Ragnarsdóttir. Stuðningsfulltrúar eru 

Sandra Júlíana Karlsdóttir og Ósk Benediktsdóttir. Íris Lind Björnsdóttir sér um sérkennslu.  

 

Aðrir kennarar: 

• Íþróttir – Jón Ásgeir Þorvaldsson  

• Sund – Freyr Brynjarsson og Hjördís Ólafsdóttir 

• Stærðfræði – Íris Lind Björnsdóttir, Rannveig Kristín Richter og Sigríður H. Ragnarsdóttir 

• Íslenska – Kristín Þóra Möller og Sigríður H. Ragnarsdóttir. 

• Enska – Fannar Sigurpálsson 

• Danska – Dóra Hanna Sigmarsdóttir 

• Náttúrufræði – Dóra Björk Ólafsdóttir 

• Samfélagsfræði – Brynja Ýr Júlíusdóttir 
 

Viðmiðunarstundaskrá 

Íslenska 240 mínútur 
Stærðfræði 240 mínútur 
Samfélagsfræði 120 mínútur 
Náttúrufræði 120 mínútur 
Enska 160 mínútur 
Danska 120 mínútur 
Vinnustund  60 mínútur 
Umsjón 60 mínútur 
Íþróttir 80 mínútur 
Sund 40 mínútur 
Val 240 mínútur 
Samtals: 1480 mínútur á viku 

Samþætting námsgreina 

Námsgreinarnar fléttast saman á margvíslegan hátt. Þar sem kennt er út frá hæfniviðmiðum 

Aðalnámskrár grunnskólanna má oft samþætta námsgreinar með góðu móti. Þannig fæst greinarbetri 

mynd af stöðu nemenda, þar sem þeir geta sýnt fram á víðtæka þekkingu sína. Í 9.bekk munu kennarar 

í náttúru- og samfélagsgreinum samþætta nokkur verkefni, t.d. kynfræðslu.  
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Námsmat 

Námsmat fer fram með símati yfir skólaárið sem tekur mið af hæfniviðmiðum 

Aðalnámskrá grunnskóla í öllum greinum. Ekki er gefin einkunn fyrir verkefni 

heldu aðeins Lokið og Ólokið. Til þess að meta hvert hæfniviðmið er notast við 

hæfnitákn sem má sjá hér til hliðar. 

• Ólokið ef nemandi tók ekki þátt í eða náði ekki að ljúka við verkefni sökum 

t.d. fjarvista. 

• Í vinnslu  ef nemandi hefur hafið ákveðið hæfniviðmið en ekki er hægt að 

meta það strax. 

• Hæfni ekki náð ef nemandi vann með ákveðið hæfniviðmið en náði ekki 

tökum á því. 

• Þarfnast þjálfunar ef nemandi þarfnast frekari þjálfunar til að ná hæfniviðmiði sem unnið hefur 

verið með. 

• Á góðri leið ef nemandi þarf bara ögn meiri vinnu með hæfniviðmiðið til þess að ná því. 

• Hæfni náð ef nemandi hefur náð hæfniviðmiði 

• Framúrskarandi ef nemandi hefur náð hæfniviðmiði og sýnt getu umfram þá hæfni sem viðmiðið 

setur. 
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Íslenska 

Hæfniviðmið 

 

 

Í aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2013 eru skiptast hæfniviðmiðin í íslensku fyrir 8.-10. bekk í fjóra 

þætti; Talað mál, hlustun og áhorf, lestur og bókmenntir, ritun og málfræði. Unnið er með hvern þátt 

fyrir sig en einnig eru þeir samþættir í fjölbreyttum verkefnum sem reyna á fleiri en eina hæfni. 

 

Kennsluefni og gögn 

• Neistar (texta- og verkefnabók í íslensku)  

• Laxdæla (Íslendingasaga, skólabókarútgáfa)  

• Mýrin (skáldsaga eftir Arnald  Indriðason) 

• Gullvör – Kennslubók í málfræði fyrir unglingastig eftir Ragnar Inga Aðalesteinsson 

• Málið í mark og önnur smáforrit og verkefni á veraldarvefnum. 

• Ýmis verkefni frá kennara 
 

 

 

Námsmat 
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Námsmat er fjölbreytt og vinna nemendur ýmis verkefni þar sem þeir fá tækifæri til að ná 

hæfniviðmiðum árgangsins. Nemendur taka reglulega próf í málfræði og stafsetningu og skila a.m.k. 

einni stórri bókmenntaritgerð. Hver og einn þarf að bera ábyrgð á sínu námi með hvatningu kennara 

og foreldra eða forráðamanna. Nemendur fara í samræmd könnunarpróf í mars.  Heimavinna er sett 

fyrir eftir þörfum en heimalestur fimm sinnum í viku er skylda. Leshraði er kannaður í september, janúar 

og maí og notast er við eftirfarandi lesfimiviðmið.  

 90% viðmið 50% viðmið 25% viðmið 

9.bekkur  140 orð á mínútu 180 orð á mínútu 210 orð á mínútu 

Stærðfræði 

Hæfniviðmið 

 

 

Í aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2013 skiptast hæfniviðmiðin í stærðfræði fyrir 8.-10. bekk í sjö 

þætti; Að geta spurt og svarað með stærðfræði, að kunna að fara með tungumál og verkfæri 
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stærðfræðinnar, vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar, tölur og reikningur, algebra, rúmfræði og 

mælingar sem og tölfræði og líkindi. Unnið er með hvern þátt fyrir sig en einnig eru þeir samþættir í 

fjölbreyttum verkefnum sem reyna á fleiri en eina hæfni. 

Kennsluefni og gögn 

• Skali 1A, 1B, 2A og 2B 

• Átta-tíu 

• Almenn Stærðfræði 

• Ýmis efni frá kennara 

• Kennlsumyndbönd af YouTube.com 

Námsmat 

Símat allt árið þar sem nemendur vinna að verkefnum, bæði einstaklings og hópaverkefni. Lögð verður 

áhersla á fjölbreytt verkefni. 

Samfélagsgreinar 

Hæfniviðmið 
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Í Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2013 skiptast hæfniviðmiðin í samfélagsgreinum fyrir 8.-10.bekk í 

þrjá þætti; Reynsluheimur, hugarheimur og félagsheimur. Unnið er með hvern þátt fyrir sig en einnig 

eru þeir samþættir í fjölbreyttum verkefnum sem reyna á fleiri en eina hæfni. Lögð er áhersla á 

mikilvæga sögulega atburði líkt og heimsstyrjaldirnar og áhrif þeirra á líf Íslendinga. Einnig eru 

hugtökin kyn, kynhneigð og fl. tekin fyrir í bókinni Ég, þú og við öll og nemendur vinna verkefnahefti 

úr þeirri bók og öðlast þekkingu á hugtökunum og hvernig þau birtast okkur í samfélaginu. 

Kennsluefni og gögn 

- Styrjaldir og kreppa 

- Um víða veröld heimsálfur 

- Ég, þú og við öll 

- Ítarefni frá kennara 

 

Námsmat 

Símat allt árið þar sem nemendur vinna að fjölbreyttum einstaklings- og hópaverkefnum. Samþætting 

með náttúrugreinum við ýmis verkefni. Nemendur eru einnig metnir út frá þátttöku og virkni í 

kennslustundum.  

Náttúrufræði 

Hæfniviðmið

 

 

Kennt er út frá ofangreindum hæfniviðmiðum Aðalnámskrár. Áhersla er lögð á líffræði mannslíkamans 

á haustönn og eðlisfræði á vorönn.  

Kennsluefni og gögn 

Stuðst er við námsbækurnar Mannslíkaminn og Eðlisfræði 2. Nemendur nýta spjaldtölvur og fá einnig 

valið námsefni frá kennara. 
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Námsmat 

Nemendur eru metnir út frá hæfniviðmiðum og matsviðmiðum Aðalnámskrár grunnskólanna. 

Námsmat er á formi símats, þar sem nemendur taka kannanir og leysa fjölbreytt verkefni í hópi eða 

sem einstaklingar. Einnig eru nemendur metnir út frá þátttöku og virkni í kennslustundum. 

Enska 

Hæfniviðmið 

 

 

Kennsluefni og gögn 

• Verkefni frá kennara byggð á hæfniviðmiðum aðalnámskrár 

• Spotlight 9 (málfræði og ítarefni) 

• The Boy in the Striped Pyjamas eftir Mark Herman og Say Cheese and Die eftir R.l. 
Stine.  

• Ýmis myndbönd, tónlist og fréttaefni tengd efni kennslunnar. 

Námsmat 

Nemendur eru metnir út frá hæfniviðmiðum aðalnámskrár grunnskólanna. Námsmat er á formi símats, 

þar sem nemendur taka próf og leysa fjölbreytt verkefni í hópi eða sem einstaklingar.  

Danska 

Unnið verður markvisst að því að efla og meta þá hæfni sem aðalnámskrá leggur til að nemendur tileinki 

sér. Lögð verða fyrir verkefni sem nemendur leysa, einstaklings-, hóp- og paraverkefni sem miða að því 

veita nemendum alhliða hæfni í dönsku. Nemendur munu skrifa stutt ritunarverkefni sem nýta mætti í 
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hlutverkaleikjum þar sem talmál og sköpunargleði fá að njóta sín sem og æfa í leiðinni danskan 

framburð. Hlustun verður tekin fyrir bæði í formi upplestrar, kvikmyndaáhorfi og hljóðspilun. Æfing á 

framburði verður jafnt og þétt í gegnum veturinn í formi að hlusta á hljóðbókina Tak, hlustunaræfingar, 

ýmsa myndbandsþætti og dönsk dægurlög og upplestri á textum. 

Hæfniviðmið 

 

 

Í aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2013 eru hæfniviðmið fyrir erlend tungumál sett upp í þremur 

stigum, 1. stig, 2. stig og 3. stig. Við lok grunnskóla eiga nemendur að hafa tileinkað sér hæfni sem 

samsvarar 3. stigi. En þar sem nemendur hefja nám í dönsku seinna en öðrum erlendum tungumálum, 

og er úthlutað færri tímum í stundatöflu, þá er raunhæfara að miða við 2. stig við lok grunnskóla.    

Hæfniviðmiðin skiptast í sjö þætti; hlustun, lesskilningur, samskipti, frásögn, ritun, menningarlæsi og 

námshæfni. Kennt er út frá ofangreindum hæfniviðmiðum Aðalnámskrár.  Áhersla er lögð á lesskilning, 

hlustun, talað mál og framburð. Unnin verða einstaklings-, para- og hópverkefni út frá 

hæfniviðmiðunum.  

Kennsluefni og gögn 

Tak, les- og vinnubók ásamt hlustunaræfingum og grammatik málfræðibókinni. Dönsku 

unglingaþættirnir Klassen á DR1, The Rain og fleiri þættir  ásamt efni af veraldarvefnum og frá kennara. 

Námsmat 

Nemendur eru metnir út frá hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskólanna. Námsmat er á formi símats, 

þar sem nemendur taka próf og leysa fjölbreytt verkefni í hópi eða sem einstaklingar.  
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Skólaíþróttir 

Hæfniviðmið

 
Í aðalnámskrá frá árinu 2013 eru hæfniviðmiðin sett fram undir fjórum mismunandi flokkum; 

líkamsvitund, leikni og afkastageta mynda þann fyrsta, síðan félagslegir þættir, þá beiting þekkingar 

varðandi heilsu og að síðustu öryggisþættir. Unnið er með hvern þátt fyrir sig en einnig eru þeir 

samþættir í fjölbreyttum verkefnum sem reyna á fleiri en eina hæfni. 

Kennsluefni og gögn 

Stór og smá áhöld til sund- og íþróttaiðkunar. Nemendum er skylt að koma með leikfimis- og sundfatnað 

og handklæði til að fara í sturtu að tíma loknum.  

Námsmat 

Nemendur eru metnir út frá hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskólanna. Námsmat er á formi símats, 

þar sem nemendur taka próf og leysa fjölbreytt verkefni í hópi eða sem einstaklingar. Einnig eru 

nemendur metnir út frá þátttöku og virkni í kennslustundum. Nemendur þurfa að sýna öðrum virðingu 

og góða framkomu. Metið er frumkvæði nemanda, hæfni þeirra til að nota þekkingu og leikni í tímum. 
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Upplýsinga og tæknimennt 

Hæfniviðmið 

 

Kennsluefni og námsmat 

Í aðalnámskrá frá árinu 2013 kemur fram að upplýsinga- og tæknimennt sé þverfaglegt námssvið þar 

sem nemendur læra aðferðir við öflun, úrvinnslu, sköpun og miðlun upplýsinga í tengslum við annað 

nám. Þar kemur einnig fram að til þess að nemendur öðlist hæfni í upplýsinga- og miðlalæsi er 

mikilvægt að þeir eigi möguleika á þverfaglegri samvinnu kennara á milli námsgreina. Á unglingastigi 

er upplýsinga- og tæknimennt kennd og metin samhliða öðrum námsgreinum. Hæfniviðmið 

greinarinnar eru tengd við verkefni þar sem unnið er með upplýsingaöflun og úrvinnslu. 

Vinnustundir 

Nemendum á unglingastigi er boðið upp á tvær klukkustund á viku þar sem þeir geta leitað sér 

aðstoðar við nám/heimanám í íslensku, stærðfræði, ensku, dönsku, náttúrufræði og samfélagsfræði. 

Þetta er gert til að auka frelsi nemenda og ábyrgð á eigin námi sem og að koma til móts við sérþarfir 

nemenda.  

Þannig er stuðlað að eftirfarandi þáttum í lykilhæfni aðalnámskrá grunnskóla, að nemandi við lok 10. 

bekkjar geti:  

• tekið frumkvæði í námi sínu og verið sjálfstæður og ábyrgur í vinnubrögðum 

• gert sér grein fyrir hvernig hann getur hagnýtt sterkar hliðar sínar á skapandi hátt í námi og 

haft skýra sjálfsmynd 

• sett sér raunhæf markmið um frammistöðu og framvindu eigin náms, unnið eftir þeim og lagt 

mat á hvernig til hefur tekist 

• skipulagt og borið ábyrgð á eigin námi með hliðsjón af hæfniviðmiðum aðalnámskrár, 

skipulagt og endurskoðað með tilliti til mats á árangri 

 


