
 

Námsáætlun 

Íslenska – Haust 2018  

9. bekkur – 4 klukkustundir á viku 

Kennarar: Ágústa Ragnars, Elín Einarsdóttir, Elva Traustadóttir, Margrét Matthíasdóttir og Vilborg Guðrún Sigurðardóttir 

 

Náms- / viðfangsefni Námsmat Hæfniviðmið 

Bókmenntir og lestur 
Flugdrekahlauparinn 
eftir Khaled Hosseini 
 
 
 
 
 
 
 
Kjörbók sem nemendur velja 
sjálfir 
 
Heimalestur a.m.k. þrisvar í 
viku 
 
 
 
 
 

 
Talað mál, hlustun og 
áhorf 
 
Neistar  

- framsagnarverkefni og 

æfingar 

Útvarpsþáttur 
Verkefni í hlustun og 
framsögn. Nemandi velur sér 
einn íslenskan útvarpsþátt á 
ruv.is, hlustar á hann og 
undirbýr svo framsögn þar 
sem hann endursegnir efni 
þáttarins.  
 
Flugdrekahlauparinn – Kite 
Runner 
 
 

 
Verkefni unnin jafnhliða 

lestri bókarinnar 

 

 

Lesskilningskönnun  

 

Lestur kjörbókar 

Kynning á kjörbók 

 

 

 

 

 

Hlustun og 

framsagnaræfingar 

 

 

 

Flutningur í kennslustund  

 

 

 

Kvikmyndagagnrýni  

 

 

Að nemandi geti:   
-lesið almenna texta af öryggi og með skilningi, lagt 
mat á þá og túlkað 
 
- skilið mikilvægi þess að geta lesið og eflt eigið læsi 
og beitt nokkrum aðferðum við lestur  
 
- greint og skilið aðalatriði og aukaatriði í texta 
 
 -glöggvað sig á tengslum efnisatriða 
 
- lesið, túlkað og fjallað um fjölbreyttar íslenskar og 
erlendar bókmenntir og gert sér grein fyrir gildi 
þeirra 
 
- beitt helstu grunnhugtökum í bókmenntafræði við 
lestur og greiningu bókmenntatexta 
 
-valið sér lesefni til gagns og ánægju og gert sér 
grein fyrir gildi þess að lesa 
 
 
-flutt mál sitt af öryggi með blæbrigðum. Skýr og 
áheyrileg rödd. Geri sér grein fyrir gildi góðrar 
framsagnar 
 
- gert sér grein fyrir eðli framsagnar og framburðar 
og nýtt leiðbeiningar um framsögn, svo sem um 
áherslu og fas og lagað það að viðtakanda og 
samskiptamiðli 
 
-nýtt sér fjölmiðla, svo sem útvarp, sjónvarp, 
kvikmyndir og rafrænt efni, og tekið afstöðu til þess 
sem þar er birt 
 
-nýtt aðferðir sem hann hefur lært til að taka virkan 
þátt í samvinnu, samræðum og rökræðum, tjáð 
skoðanir sínar, rökstutt þær 
 
- hlustað, tekið eftir og nýtt sér upplýsingar í töluðu 
máli til fróðleiks og skemmtunar, einnig notið 
myndefnis, upplestrar, leikins efnis og tónlistar 
 
-átt góð samskipti þar sem gætt er að málfari, virkri 
hlustun og kurteisi 



 

Birt með fyrirvara um breytingar 

Lykilhæfni 

Rík áhersla er lögð á lykilhæfni og verður hún hluti af námsmati í íslensku. Nemendur þurfa því að hafa lykilhæfni í huga 

í öllu námi. Þannig eru vinnubrögð metin, virkni í hópastarfi, frumkvæði o.s.frv. Í aðalnámsskrá er lykilhæfni skipt í 5 

hluta: 

• Tjáning og miðlun 

• Skapandi og gagnrýnin hugsun 

• Sjálfstæði og samvinna 

• Nýting miðla og upplýsinga 

• Ábyrgð og mat á eigin nám 

Ritun og stafsetning 
 
Ritun tengd 
Flugdrekahlauparanum 
Verkefni í Skerpu II  
 
-málsgrein og efnisgrein 
-bygging ritgerða 
-greinarmerki 
-stór stafur 
-n-reglur 
-ng og -nk 
-hljóðbreytingar 
 
 
 
 
 
 

Málfræði 
Skerpa II 
-fallorð 
-kyn, tala, fall 
-samheiti 
-hlutstæð orð 
-óbeygjanleg orð 
-fallstýring 
-sagnorð 
-kennimyndir 
-hljóðbreytingar 
-ópersónulegar sagnir 
-persóna, tala og tíð 
-myndir sagna 
-hættir sagna 
 
 
 
 
https://www1.mms.is/malid/ 
 
https://snara.is/ 
 
http://xn--mli-ela1f.is/ 

 
 
Tímaritgerð 
Vinnubók 
 
 
Kannanir í stafsetningu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gagnapróf í málfræði 
 
 
 

 
 
- skrifað skýrt og greinilega og beitt ritvinnslu. 
Notað orðabækur og önnur hjálpargögn 
 
- valið textategund og beitt skipulegum 
vinnubrögðum við ritun. Mótað málsgreinar og 
efnisgreinar. Raðað efnisgreinum í rökrétt 
samhengi 
 
-tjáð hugmyndir sínar og skoðanir og fært rök fyrir 
þeim. Samið skapandi texta sem ber vitni um góðan 
orðaforða 
 
-beitt reglum um réttritun og greinarmerki og  nýtt 
sér þær í allri ritun 
 
-lesið mismunandi texta, skoðað þá og nýtt sér sem 
fyrirmynd í eigin ritun. Beitt fjölbreyttum orðaforða 
sem hæfir efninu 
 
 
-beitt helstu málfræðihugtökum og nýtt skilning 
sinn á þeim til að bæta málfar sitt 
 
-áttað sig á beygingarlegum og merkingarlegum 
einkennum orðflokka og gert sér grein fyrir 
hlutverki þeirra í eigin texta 
 
- nýtt sér málfræðikunnáttu sína til að velja orð við 
hæfi og auðga orðaforða sinn í töluðu og rituðu 
máli 
 
- flett upp í orðasöfnum og rafrænum orðabönkum 
og nýtt sér upplýsingar sem þar er að finna 
 
- áttað sig á sköpunarmætti tungumálsins og nýtt 
það m.a. í töluðu og rituðu máli og við nýyrðasmíð 
 
 
 
 
 
. 
 

https://www1.mms.is/malid/
https://snara.is/
http://málið.is/


 

Námsáætlun 
Stærðfræði - 9. bekkur – 2018-2019 

Kennarar: Benedikt Páll Jónsson, Einar Beinteinn Árnason, Sigríður Björnsdóttir, Þórunn Rakel Gylfadóttir.  

 

Almennt / Verklag 

Nemendur eru í stærðfræði fjórar klukkustundir á viku. Breytingar geti orðið á áætluninni sem við tilkynnum 

eins fljótt og auðið er.  

 

Námsefni og námsmat 
Verkefni, kannanir, ástundun og lykilhæfni 

 

Lykilhæfni snertir allt almennt nám og allar námsgreinar þar á meðal námsmat í stærðfræði. Þannig geta 

t.d. vönduð vinnubrögð, góð samvinna í hópastarfi og frumkvæði haft áhrif á námsmat nemenda. 

Hæfniviðmið fyrir lykilhæfni skiptast í fimm flokka: 1.  Tjáningu og miðlun, 2. skapandi og gagnrýna 

hugsun. 3. Sjálfstæði og samvinnu, 4. nýtingu miðla og upplýsinga og 5. ábyrgð og mat á eigin námi. 

 

 

Náms- / viðfangsefni Hæfniviðmið 

1. Talnareikningur 

 
Prósentur 
 
Veldi 
 
Ferningsrót 
 
Teningstölur 
 
Staðalform 
 
Mengjaform 
 

Að nemandi geti: 
 

• geti reiknað með prósentum, prómillum og prósentustigum  

• geti nýtt sér veldareglur og reiknað með veldum 

• þekki ferningsrætur, ferningstölur og teningstölur 

• geti skrifað og reiknað með tölum, skráðum á staðalformi 

• geti flokkað tölur og gagnasöfn og sett fram niðurstöður á 

mengjaformi 

 

2. Föll 

 
 
Línuleg föll 
 
Gildistöflur 
 
Föll og daglegt líf 
 

Að nemandi geti: 
 

• þekki jöfnu beinnar línu 

• þekki og geti fundið hallatölu og skurðpunkt við Y-ás (fastalið) 

með mismunandi aðferðum 

• geti sett upplýsingar í hnitakerfi og túlkað 

• geti unnið úr raunverulegum upplýsingum og túlkað 

 

 



 

 

Dæmi um hæfniviðmið fyrir lykilhæfni 

1. Tjáning og miðlun 

Hæfniviðmið: T.d. 

a) notað stærðfræðileg hugtök og tjáð sig munnlega og skriflega um þau.  

b) undirbúið og flutt kynningar á eigin vinnu með stærðfræði.  

c) notað viðeigandi hugtök og fjölbreyttar aðferðir við að miðla þekkingu sinni og leikni 

 

2. Skapandi og gagnrýnin hugsun:  

Hæfniviðmið:  T.d. 

a) nýtt sér niðurstöður á gagnrýninn og skapandi hátt  

b) tekið afstöðu til gagna og upplýsinga, dregið ályktanir og skapað eigin merkingu 

c) beitt gagnrýninni hugsun við mótun og miðlun viðfangsefna á skapandi hátt. 

 

 

3. Mál og mælieiningar 

 
Tímaútreikningar 
 
Mælieiningar 
 
 

Að nemandi geti: 
 

• breytt tímaeiningum í tugabrot 

• reiknað út tímamismun 

• breytt tíma eftir tímabeltum 

• notað réttar mælieiningar 

• breytt mismunandi mælieiningum til að mæla lengd, flatarmál 

og rúmmál 

• reiknað með mælieiningum fyrir massa og breytt úr einni 

mælieiningu í aðra 

• valið og notað rétt mælitæki 

 

4. Rúmfræði og útreikningar 

 
Flatarmál 
 
Rúmmál 
 
 

Að nemandi geti: 
 

• reiknað ummál og flatarmál tvívíðra forma, t.d. hrings, þríhyrnings og 

ferhyrnings. 

• reiknað yfirborðsflatarmál og rúmmál þrívíðra forma, t.d. kúlu, 

þrístrendings og tenings.  

 

5. Líkur og talningafræði 

 
Líkur sem almenn brot, tugabrot og 
prósentur 
 
Líkur í daglegu lífi 
 
Jafnar og ójafnar líkur 
 
 

Að nemandi geti: 
 

• reiknað út líkur fyrir einföld tilvik og skráð þær með almennum 

brotum, tugabrotum og prósentum 

• þekki muninn á jöfnum og ójöfnum líkum  

• geti fundið útkomumegni og greint á milli háðra og óháðra 

útkoma 

• geti reiknað út fjölda mögulegra samsetninga 

• Skilji hugtökin sammengi, sniðmengi og fyllimengi gagna og 

yfirfært í vennmyndir 

 



 
3. Sjálfstæði og samvinna:  

Hæfniviðmið:  

a) unnið sjálfstætt eða í samvinnu við aðra að lausnum stærðfræðiverkefna 

b) tekið frumkvæði í námi sínu og verið sjálfstæður og ábyrgur í vinnubrögðum unnið með öðrum 

og tekið á jákvæðan hátt þátt í samskiptum og lagt sitt af mörkum í uppbyggilegu samstarfi  

  

4. Nýting miðla og upplýsinga:  

Hæfniviðmið:  

a) rannsakað fyrirbæri og sett niðurstöður fram á skipulegan hátt m.a. með skráningu, teikningum 

og upplýsingatækni. 

 

b) nýtt fjölbreytta miðla og hjálpartæki á ábyrgan hátt við að leita upplýsinga og til stuðnings í námi 

sínu,  

 

c) notað fjölbreytta miðla við skipulag, þróun og framsetningu upplýsinga og hugmynda. 

 

 

5. Ábyrgð og mat á eigin námi: 

Hæfniviðmið: 

a) sett sér markmið um frammistöðu og framvindu eigin náms, unnið eftir þeim og lagt mat á hvernig til 

hefur tekist,  

 

b) skipulagt og borið ábyrgð á eigin námi með hliðsjón af hæfniviðmiðum aðalnámskrár. 



Námsáætlun  

Enska - haust 2018 

9. bekkur, 3 vikustundir 

Kennarar:  Sigurbjörn Már Valdimarsson, Vignir Andri Guðmundsson, Karl Sigtryggsson 

Birt með fyrirvara um breytingar  

 

Verklag í ensku: 

Námi í ensku er skipt upp í námshluta sem miðast við hæfniviðmið Aðalnámsskrár Grunnskóla og eru: 

hlustun, frásögn, lesskilningur, ritun, samskipti og menningarlæsi. Viðfangsefni námslotanna eru aðlöguð 

árgöngum út frá hæfniviðmiðum. Þannig verður stöðug framvinda hæfni innan námshlutana frá 8. – 10. 

bekkjar. 

Í hverjum námshluta er þannig unnið með tiltekin viðfangsefni hæfniviðmiðana og þreyta nemendur 

margvísleg verkefni sem þjálfa þá hæfni. Í lok námshlutans er svo námsmat sem metur stöðu 

nemandans í samræmi við viðkomandi hæfniviðmið. 

Lykilhæfni:  

Sem og í öðrum fögum verður lykilhæfni metin í ensku. Sú hæfni getur orðið til breytinga á námsmati. 

Nemendur þurfa því að hafa lykilhæfni í huga í öllu enskunámi. Þannig gætu til dæmis vönduð 

vinnubrögð, virkni í hópastarfi, frumkvæði, skapandi verkefni o.s.fr. haft áhrif á námsmat nemenda. 

● Tjáning og miðlun 

● Skapandi og gagnrýnin hugsun 

● Sjálfstæði og samvinna 

● Nýting miðla og upplýsinga 

● Ábyrgð og mat á eigin námi 

 

Námsbækur:  

Námsefni frá kennara. 

Myndefni: 

Í ýmsum verkefnum í ensku notast nemendur við spjaldtölvur m.a. við myndbandagerð. Verkefnum af 

slíkum toga er skilað til kennara og aðeins notuð við námsmat, bæði kennara og jafningja. Efni sem tekið 

er upp í skóla má aldrei hlaða upp á netið eða dreifa með öðrum hætti. Efni sem nemendur skila til 

kennara verður eytt eftir að námsmat hefur átt sér stað.  

Ritstuldur: 

● Ef efni í verkefnum er afritað beint af netinu eða annars staðar frá telst því ólokið. 

● Ef efni í námsmati er afritað beint er einkunnin D gefin fyrir það. 



● Efni telst stolið ef heil setning eða meira og minna er tekin óbreytt. 

Verkefnaskil: 

● Ef nemandi skilar ekki verkefni á skiladegi, telst það ólokið. 

● Ef nemandi sér ekki fram á að geta skilað verkefni á tilsettum tíma skal hann ræða við kennara 

sinn fyrir settan skiladag og greina frá ástæðum þess. Athugið að hefðbundið félagsstarf í skóla 

og tómstundir eru ekki talin gild ástæða til skilafrests.  

● Ef nemandi er ekki viðstaddur í námsmati án leyfis, fær hann D í einkunn fyrir það námsmat 

● Ef nemandi er með leyfi á námsmatsdegi, skal hann tilbúinn að þreyta það þegar hann snýr aftur 

úr leyfi, nema að um annað sé samið. 

Símanotkun: 

● Símanotkun í tímum er óheimil, nema með leyfi kennara 

 

Námshluti Tímabil Verkefni og námsmat Hæfniviðmið: Að nemandi 
geti… 

1. Samskipti 23. ágúst - 14. september Viðtalsverkefni við 
ferðamenn 
Námsmat: Örviðtal í tíma 
 
Nemendur undirbúa viðtal 
við ferðamenn sem koma til 
Íslands og fara síðan og 
taka téð viðtöl upp sem 
verða síðan sýnd í tíma. 
Námsmat verður síðan 
undirbúið viðtal við 
kennara.  

• tekist á við margs konar aðstæður í 
almennum samskiptum, t.d. miðlað og 
tekið á móti upplýsingum á ferðalögum, 
sem gestgjafi eða í netsamskiptum,  
• rætt á viðeigandi og skýran hátt um 
málefni þannig að áhugi viðmælenda sé 
vakinn,  
• unnið með öðrum og tekið á jákvæðan 
hátt þátt í samskiptum og lagt sitt af 
mörkum í uppbyggilegu samstarfi sem 
tengist námi og félagsstarfi innan skóla, 

 

2. Lesskilningur 17. september - 26. 
október 

Bókin ‘The Wave’ lesin 
Orðaforðaverkefni og 
umræður 
Námsmat: Ritgerð eftir 
forskrift kennara 
 
Nemendur lesa bók og 
vinna með hana á ýmsan 
máta, svo sem umræður, 
orðaforðavinna. Bókin 
verður fyrst og fremst lesin 
í tímum 

• skrifað ýmsar gerðir af textum, bæði 
formlega og óformlega og hagað orðum 
sínum með lesanda í huga og í samræmi 
við inntak og tilgang með skrifunum,  
• skrifað um eða brugðist skilmerkilega við 
því sem hann hefur hlustað á, séð eða 
lesið og fylgt ákveðnu formi textagerðar 
þar sem það á við 
• lesið sér til gagns, ánægju og þroska 
smásögur og skáldsögur ætlaðar ungu 
fólki og myndað sér skoðanir á efni þeirra 

3. Frásögn 29. október - 16. 
nóvember  

Hópverkefni 
Stuttar kynningar 
Námsmat: Stutt kynning á 
myndbandi 
 
Nemendur vinna með 
mínútumas, kynningar á 
ferðaskrifstofuverkefni og 
hópavinnu. 

• tjáð sig skipulega með undirbúið eða 
óundirbúið efni sem hann þekkir, hefur 
hlustað á, lesið um eða unnið með í námi 
sínu, sagt skoðun sína á því og brugðist við 
spurningum,  
• flutt stutta frásögn eða kynningu um 
undirbúið efni blaðalaust og af nokkru 
öryggi,  
• sýnt fram á að hann þekkir vel til 
mannlífs og menningar á viðkomandi 
málsvæði og gerir sér vel grein fyrir hvað 
er líkt eða ólíkt hans eigin aðstæðum, 

4. Ritun 19. nóvember - 30. 
nóvember 

Nemendur undirbúa og 
skrifa stutta ritgerð þar sem 
þau færa mismunandi rök 
fyrir málefnum sem standa 
þeim nærri. 

• tekið upplýsta afstöðu til gagna og 
upplýsinga, dregið ályktanir og skapað 
eigin merkingu,  
• skrifað um eða brugðist skilmerkilega við 
því sem hann hefur hlustað á, séð eða 
lesið og fylgt ákveðnu formi textagerðar 



þar sem það á við,  

5. Hlustun 3. desember - 18. 
desember 

Horft á kvikmynd og gert 
film review 
Námsmat: Munnlegt próf 
Nemendur horfa á myndina 
Stand by me í tíma og 
vinna síðan kvikmyndarýni 
um hana eftir forskrift 
kennara.  

• tileinkað sér aðalatriði úr kynningum og 
frásögnum sem eru innan áhuga-, náms og 
þekkingarsviðs hans og brugðist við efni 
þeirra, sagt frá, unnið úr eða nýtt sér á 
annan hátt, 
• án vandkvæða fylgst með aðgengilegu 
efni í fjöl- og myndmiðlum sér til gagns og 
ánægju, sagt frá og unnið úr,  

 

Viðauki I yfir önnina verða síðan óundirbúnar kynningar frá nemendum, t.d. einnarmínútumas, til 

þjálfunar á framsögu sem undirbúningur fyrir lokamat í framsögn 

Viðauki II hlustun mun ekki vera sérstakur námshluti heldur vera fléttaður inn í ýmis verkefni er unnin 

verða yfir önnina 

 



1 

Námsáætlun 

Danska – haust 2018 

9. bekkur, 2 vikustundir 

Kennari: Rasmus Christiansen 

 

Verklag í dönskunámi 

Unnið er út frá hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla sem eru: hlustun, lesskilningur, málnotkun, 

ritun, samskipti og menning. 

Leitast er við að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir. Nemendur vinna ýmist einir, sem pör eða í hóp. 

Lögð er áhersla á samvinnu og sjálfstæði nemenda. Notuð verður lestrar- og vinnubókin SMIL, eftir 

Ásdísi Grétarsdóttur og Ernu Jessen. 

Lesnir eru kaflarnir: 

o Vikingerne  

o Se, læs og hør  

o Jeg elsker Danmark 

 

Hjápargögn fyrir nemendur: 

Orðabækur á netinu: www.islex.is 

Réttritunarorðabók: www.ordnet.dk, www.sproget.dk 

Rafrænt efni SMIL: Hljóðbók, Hlustunaræfingar vinnubók A, Hlustunaræfingar vinnubók B, 

Nemandabók, Vinnubók A, Vinnubók B 

Lige i lommen: https://www1.mms.is/lige_i_lommen/# 

Taleboblen HÍ:https://taleboblen.hi.is/index-taleboblen.fcgi/ 

Duolingo: Duolingo classroom 

 

Staða í námi (hæfni) er metin skv. námsmati (sjá eftirfarandi töflu). 

Vinnueinkunn er metin eftir ástundun nemenda, vinnu í tímum auk heimavinnu. 

Tímabil Náms- og viðfangsefni Námsmat Hæfniviðmið 

23. Ágúst – 28. 
September 

Verkefni unnin úr SMIL 
(Vikingerne) ásamt 
hlustunaræfingum 

Danskir þættir frá DR og 
tónlist 

120 hyppigste ord 

Málfræði – Nafnorð 

Rítun  

Diktat  

Bókaskýrsla 

 

Hlustun 
Að nemandi geti skilið í 
meginatriðum samtöl og viðtöl 
um efni tengt daglegu lífi og efni 
sem tengist viðfangsefnum 
námsins og nýtt sér í ræðu og riti. 

Að nemandi geti fylgt þræði í 
aðgengilegu fjölmiðlaefni og efni 

http://www.islex.is/
http://www.ordnet.dk/
http://www.sproget.dk/
https://mms.is/namsefni/smil-hljodbok
https://mms.is/namsefni/smil-hlustunaraefingar-med-vinnubok-a
https://mms.is/namsefni/smil-hlustunaraefingar-med-vinnubok-b
https://mms.is/namsefni/smil-nemendabok-gagnvirk-rafbok
https://mms.is/namsefni/smil-vinnubok-a-rafbok
https://mms.is/namsefni/smil-vinnubok-b-rafbok
https://www1.mms.is/lige_i_lommen/
https://taleboblen.hi.is/index-taleboblen.fcgi/
https://join.duolingo.com/
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HC Andersen – Eventyr 

Duolingo 

Áhersla á RITUN og 
LESSKILINGUR 

dægurmenningar sem höfðar til 
hans og getur sagt frá eða unnið 
úr því á annan hátt. 

Lesskilningur 
Að nemandi geti lesið sér til 
gagns og gamans auðlesnar 
bækur og tímarit ætluð ungu fólki 
og fjallað um efni þeirra og skilið 
leiðbeiningar og upplýsingar um 
það sem snertir daglegt líf, t.d. 
tómstundir og ferðalög. 
Samskipti 
Að nemandi geti tekið þátt í 
óformlegu spjalli um áhugamál 
sín og daglegt líf,bjargað sér við 
algengar aðstæður, t.d. í 
verslunum, á veitingastöðum og á 
ferðalögum. 
Frásögn 
Nemandi geti greint frá og lýst 
atburðum og athöfnum með 
stuðningi gátlista, tónlistar, 
mynda o.s.frv. 
Ritun 
Nemandi geti skrifað texta af 
mismunandi gerðum, með 
stuðningi, t.d. gátlista og 
fyrirmynda og hagað máli sínu í 
samræmi við inntak og 
viðtakanda,  
 
Geti sagt nokkuð lipurlega frá og 
brugðist við því sem hann hefur 
lesið, séð eða heyrt. 
Menningarlæsi 
Að nemandi geti  sýnt fram á að 
hann þekkir til siða og hefða 
viðkomandi mál- og 
menningarsvæða og getur borið 
saman við eigin menningu. 
Námshæfni 
Að nemandi geti tekið þátt í 
samvinnu um ýmiss konar 
viðfangsefni og sýnt öðrum 
tillitssemi,  
 
Geti beitt sjálfsmati og tekið þátt í 
jafningjamati á raunsæjan hátt og 
veitt sanngjarna endurgjöf með 
stuðningu frá kennara,  
 
Geti nýtt sér eigin reynslu og 
þekkingu þegar kemur að því að 
tileinka sér nýja þekkingu.  

2. Október – 1. 
Nóvember 

Verkefni unnin úr SMIL (Jeg 
elsker Danmark), ásamt 
hlustunaræfingum. 

Hópverkefni 

LIGE I LOMMEN 

Dönsk biómynd  

Munnlegar æfingar 

Málfræði - lýsingarorð  

Duolingo 

Áhersla á FRÁSÖGN OG 
SAMSKIPTI ásamt 
MENNINGARLÆSI 

Kynning á hópverkefni 

 

6. Nóvember – 
18. Desember 

Verkefni unnin úr SMIL (Se, 
læs og hør) ásamt 
hlustunaræfingum 

Danskir þættir frá DR, 
bíómyndir og tónlist 

Munnlegar æfingar  

Taleboblen 

Málfræði - sagnorð 

Duolingo 

Áhersla á HLUSTUN og 
FRÁSÖGN 

Munnlegt könnun 

Hlustunarpróf 

Athugið að áætlunin og námsmat er birt með fyrirvara um breytingar 
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Lykilhæfni 

Rík áhersla er lögð á lykilhæfni sem er hluti af námsmati í dönsku. Nemendur þurfa að hafa lykilhæfni 

í huga í öllu námi. Lykilhæfni nemanda er m.a. metin í ljósi vinnubragða, virkni í hópstarfi og 

frumkvæði. Óvönduð vinnubrögð, vanvirkni í hópastarfi og skortur á frumkvæði hafa áhrif á námsmat 

nemenda. 

Í aðalnámskrá er lykilhæfni skipt í fimm hluta: 

• Tjáning og miðlun. 

• Skapandi og gagnrýnin hugsun. 

• Sjálfstæði og samvinna. 

• Nýting miðla og upplýsinga. 

• Ábyrgð og mat á eigin námi. 

Verkefnaskil: 

• Ef nemandi skilar ekki verkefni á skiladegi telst því ólokið. 

• Ef nemandi sér ekki fram á að geta skilað verkefni á tilsettum tíma skal hann ræða við 

kennara sinn fyrir settan skiladag og greina frá ástæðum þess. Athugið að hefðbundið 

félagsstarf í skóla og tómstundir eru ekki talin gild ástæða til skilafrests.  

• Ef nemandi er ekki viðstaddur í námsmati án leyfis, fær hann D í einkunn fyrir það námsmat. 

• Ef nemandi er með leyfi á námsmatsdegi, skal hann taka próf þegar hann snýr aftur úr leyfi, 

nema að um annað sé samið. 



Kennsluáætlun 

Náttúrufræði haust 2018 

9. bekkur, 2 x 60 mín á viku 

Kennari:  Benedikt Páll Jónsson 

 

Námsefni 

Markmið í líffræði er að finna í skólanámskrá Hagaskóla og eru í samræmi við markmið aðalnámskrár.  

 

Kennslubók: Mannslíkaminn. 

 

Námsmat  

• Lokapróf   

• Vinnubók    

• Fyrirlestur  

• Ástundun í kennslustundum 

• Verkefni, sjálfspróf í lok hvers kafla.  

 

Gera má ráð fyrir því að einhverjar breytingar geti orðið á eftirfarandi áætlun. Kennarar tilkynna um 

allar slíkar breytingar eins fljótt og auðið er. 

 

 

Tímabil Efni Hæfniviðmið Lokið 
 

23. – 29.   

ágúst 

 

 
Kynning á námsefni   
 

1.1 Frumur-vefir-líffæri bls. 6-12 
 

 

 
Útskýrt helsta hlutverk og 
gerðir fruma, líffæri þeirra og 
starfsemi.  

 

 

30.ág. – 

5.  

sept. 

. 

 
1.2  Líffærakerfi líkamans bls. 12-15 
 

 
Útskýrt hlutverk helstu líffæra 
og líffærakerfa 
mannslíkamans og starfsemi 
þeirra. 

 

 

6. – 12. 

sept. 

2.1  Melting og meltingarfæri bls. 18-20 
 

Túlkað myndefni sér til gagns 
Útskýrt hlutverk helstu llíffæra 
og líffærakerfa. 
 

 

 

13. – 19.  

sept. 

 

2.1  Melting og meltingarfæri bls. 21-23 
 

Útskýrt hvernig einstaklingur 
getur stuðlað að eigin velferð 
með ábyrgri neyslu  

 

 

20. – 26. 

sept. 

 
2.2 Nýting fæðu bls. 24-27 
 

2.3 Sleppa 
 

 
 

Túlkað myndefni sér til gagns 
Útskýrt hlutverk helstu líffæra 
og líffærakerfa 
mannslíkamans og starfsemi 
þeirra. 
 

 

 

 

27.sept -

5.okt 

 
2.4 Öndun-öndunarfæri bls. 31-37 
2.5 sleppa 
 
 

Lesið texta um náttúrufræði 
sér til gagns, umorðað hann 
og túlkað myndefni honum 
tengt. 

 

 



 

8. – 12. 

okt. 

 
3. Blóðrásin bls. 38-39 
 

3.1 Blóðrás líkamans bls. 40-45 
 

Útskýrt hvernig einstaklingur 
getur stuðlað að eigin velferð 
með hegðun. 

 

 

 

 

15. – 24.   

okt. 

 
 
3.2  Blóðið og ónæmiskerfið bls. 46-51 
 

3.3 Sleppa 
3.4 Sleppa 
 

 
 
Túlkað myndefni sér til gagns. 
 

 

 

25.okt.- 

1.nóv. 

 
Verkleg æfing, skilaverkefni. 
Hjartakrufning + skýrsla 
(eða stutt ritgerð um hjartað) 

Geta útskýrt hvernig líffæri 
starfar. 
Aflað sér upplýsinga um 
náttúruvísindi úr heimildum á 
íslensku og erlendum málum. 

 

 

 

6. – 16. 

nóv. 

. 

 
4. Húðin og stoðkerfið bls. 62-63 
 

4.1 Húðin bls. 64-67 
 
 
 

 

 
Túlkað myndefni sér til gagns. 

 

 

 

19. - 23. 

nóv. 

 

 

4.2 – 4.3 Beinagrind og vöðvar  
               bls. 68-77 
 

Aflað sér upplýsinga um 
náttúruvísindi úr heimildum á 
íslensku og erlendum málum. 

 

 

 

26. – 30.  

Nóv 

 
Próf 

  

 

3. - 18. 

des 

 
Hópverkefni - flutningur 

  

 



Samfélagsfræði  – 9. bekkur, haustönn 2017 

Markmið náms í samfélagsfræði  er að stuðla að skilningi nemenda á mörgum þeim hugmyndum og 

hugsjónum sem liggja til grundvallar viðhorfum okkar til umhverfis, auðlinda, menningar og sögu. 

Námið í 9. bekk skiptist þannig að fyrir jól verða nemendur í sögu og eftir jól í landafræði .  

( Birt með fyrirvara um breytingar)  

Tímabil Hæfni Viðfangsefni Verkefni 

22.8- 18.12  
 Að nemandi geti sagt frá síðari 
heimsstyrjöldinni sem meiri háttar 
ófriði á 20. öld og greint frá 
orsökum hennar og afleiðingum.  
 
Að nemandi geti  leitað að  
heimildum um síðari 
heimsstyrjöldina, metið þær með 
gagnrýni og sýnt hvernig ólíkar 
heimildir geta sagt söguna á 
ólíkan hátt.   
 
Að nemandinn geti sett sig í spor 
fólks með ólíkan bakgrunn og 
viðhorf, á ýmsum stöðum og 
tímum. 
  
Sýnt fram á skilning á mikilvægum 
gildum, svo sem sjálfsvirðingu, 
mannréttindum, félagslegu 
réttlæti. Sýnt umhyggju fyrir 
öðrum mönnum og öllu lífi og gert 
sér grein fyrir jafngildi sínu og 
annarra manna 
 
Ígrundað víxlverkun samfélags, 
stjórnmála, trúar og lífsviðhorfa í 
ljósi sögunnar. 
 
Rætt á upplýstan hátt um tímabil, 
atburði og persónur, sem vísað er 
til í samfélagsumræðu 
  
Tjáð þekkingu sína og viðhorf með 
fjölbreyttum og markvissum 
hætti, einn sér og í samstarfi við 
aðra. 
 

 
 
 
 
Kennslubókin 
Styrjaldir og kreppa 
 
Velmegun og 
heimskreppa  
bls. 62-81 
 
 
Allt vald til foringjans  
bls. 82-105 
 
Stríðið sem kom við 
alla bls. 106 - 138 

 
 
Ítarefni v/ hópverkefni 
 
Kennslubókin 
Stríðsárin á Íslandi 
 
 
 
 
 
 

 
Finndu svar  
bls. 71,80, 90,95,100, 
104, 116,124, 133 og 
137 
  
 
 
 
 
Hópverkefni: 
Stríðsárin á Íslandi 
 
Sjálfsmat 
Jafningjamat 
 
Vinnubókaskil 
 
Einstaklings 
valverkefni  
bls. 62-138 
 
Miðsvetrarpróf í lok 
janúar 
 

 

 



Í aðalnámskrá grunnskóla 2011/2013 segir að í hverri námsgrein skuli jöfnum höndum lögð áhersla á 

almenna lykilhæfni og sértæka hæfni fyrir viðkomandi námsgrein. Lykilhæfni snertir allt almennt nám 

og allar námsgreinar. Hún er sú hæfni sem snýr að nemandanum sjálfum og er ætlað að stuðla að 

alhliða þroska hans. Henni er skipt í fimm þætti og í allri vinnu í samfélagsgreinum er unnið með 

þessa fimm þætti á einn eða annan hátt: 

Tjáning og miðlun 

Hæfni nemenda til þátttöku í samræðum og rökræðum, færni við að miðla þekkingu sinni, tjá 

hugsanir sínar, tilfinningar og skoðanir munnlega, skriflega og á annan hátt. 

Skapandi og gagnrýnin hugsun 

Skapandi hugsun og frumkvæði í efnistökum og úrvinnslu. Hæfni nemenda til að nota þekkingu og 

leikni, draga ályktanir, sýna áræðni til að leita nýrra lausna og beita gagnrýninni hugsun og 

röksemdarfærslu. 

Sjálfstæði og samvinna 

Hæfni til að vinna sjálfstætt, í samstarfi við aðra og undir leiðsögn. 

Nýting miðla og upplýsingar 

Hæfni nemenda til að nýta margvíslega miðla í þekkingarleit, úrvinnslu og miðlun og nýta upplýsingar 

á ábyrgan, skapandi og gagnrýninn hátt. 

Ábyrgð og mat á eigin námi 

Hæfni nemenda til að bera ábyrgð á eigin námi og leggja mat á eigin vinnubrögð og frammistöðu. 

 

Farsímar 

Í samfélagsgreinum eru farsímar með öllu bannaðir. Farsímar eiga að vera ofan í tösku og slökkt á 

þeim.  Farsímar eru eingöngu leyfðir við sérstakar aðstæður og þá með leyfi kennara.   
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