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9. bekkur skólaárið 2019 – 2020 
  
 

Nám í 9. bekk 
 
Námsefni í 9. bekk er skipt í tvo flokka: KJARNA og VAL. 
 

 
KJARNI 

Kjarninn er skyldunámsefni allra nemenda í 9. bekk.  Í honum eru eftirtaldar námsgreinar 
með tilgreindum kennslustundafjölda. 
 
 Íslenska..............................................  6  kennslustundir á viku. 
 Stærðfræði.........................................  6  kennslustundir á viku. 
 Enska.................................................  4  kennslustundir á viku. 
 Danska...............................................  3  kennslustundir á viku. 
 Íþróttir................................................  2  kennslustundir á viku. 

Sund...................................................  1  kennslustund á viku. 
Samfélagsgreinar............................... 4  kennslustundir á viku.  

 Lífsleikni............................................ 1  kennslustund á viku. 
Náttúrufræði.......................................  3  kennslustundir á viku. 
List- og verkgreinar........................... 2 kennslustundir á viku. 
(Þær eru kenndar í smiðjum; myndmennt, textílmennt, hönnun og smíði,  
listir/nýsköpun, leiklist og heimilisfræði) 
Kjarni samtals.................................... 32 kennslustundir á viku. 
 
 
Valgreinar..........................................   5 kennslustundir á viku. 
Alls...................................................... 37 kennslustundir á viku. 
 

 
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla 2011 er miðað við að tímafjöldi nemenda sé allt að 37 
stundir á viku og getur frjálst val verið 5 stundir. Athugið að val á valblaði er bindandi fyrir 
komandi skólaár og því er mikilvægt að vanda valið. 
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Valgreinar í 9. bekk 2019 – 2020 
 
 

 
Mikilvæg atriði sem hafa ber í huga:  
 
Valgreinar eru ekki aukagreinar heldur eru þær jafn mikilvægar og kjarnagreinarnar og 
kröfur um ástundun og árangur verða á engan hátt minni. 
Til þess að hægt sé að halda uppi kennslu í valgrein þarf tiltekinn lágmarksfjöldi nemenda  að 
velja hana. Þess vegna verða nemendur að velja sér a.m.k. 6 valgreinar, merktar 1 – 6 á 
umsóknarslóðinni, sjá hér; https://goo.gl/forms/8P84myrxawD10tTv2  og raða þannig í 
forgangsröð. Það er áríðandi að nemendur ráðfæri sig við foreldra/forráðamenn sína áður en 
þeir senda inn umsóknina.   
 

 
 
 

Annað val  
 
Samkvæmt grunnskólalögum er hægt er að fá  annað nám í viðurkenndum skólum og/eða  
æfingar hjá íþróttafélögum metnar sem valgrein, t.d. tónlistarskóli, dansskóli, félagslíf, 
sjálfboðastarf og íþróttafélög. Útskýra þarf hvaða annað nám er um að ræða þegar sótt er 
um þennan lið á umsóknarslóðinni. Nemandi getur að hámarki fengið 4 valtíma skólaársins 
metna sem annað val. Að hausti þurfa nemendur að skila staðfestingu um annað val. Hægt 
að nálgast eyðublað á skrifstofu skólans. 
 
 

Danska – grunnur 
1 stund á viku 
 
Áhersla verður lögð á upprifjun á grunnatriðum, m.a. tölustafi, mánaðarheiti og að auka 
orðaforða. Þetta er fyrir nemendur sem þurfa að efla grunninn í dönsku og þurfa meiri 
stuðning. Markmiðið er fyrst og fremst að auka sjálfsöryggi nemenda í faginu.  
Námsmat: Nemendur verða metnir eftir virkni í tímum og  verkefnum. 
 
 

 
Danskt talmál  
1 stund á viku  
  
Nemendur vinna fjölbreyttar talæfingar, æfa framburð og áherslur, 
vinna og flytja kynningu og kynnast lauslega ýmsum dönskum mállýskum.  
Námið byggir mikið á samvinnu nemenda í tímum. 
  
Markmiðið er að auka færni og sjálfsöryggi nemenda í að tala dönsku 

Námsmat:  Metin er virki og þátttaka í kennslustundum og flutningur á verkefnum. 

https://goo.gl/forms/8P84myrxawD10tTv2


VÍÐISTAÐASKÓLI   9.bekkur 2019-2020                                                                                        Apríl 2019 

            

 
3 

 
Enska - grunnur 

1 stund á viku 
 
Valgreinin er fyrir nemendur sem þurfa að bæta árangur sinn í ensku. Um er að ræða 
einstaklingsmiðaða kennslu, þar sem lögð verður áhersla á hvern og einn nemanda og þarfir 
hans. 
Námsmat : Byggt verður á virkni í tímum. 
 
 

Félagsstarf 

2 stundir á viku 
 
Nemendur sem verða kosnir í nemendaráð fá þetta fag sem valgrein og verður því eitthvert 
annað val sem þeir völdu tekið úr stundaskrá. 
Markmið: Að nemendur fái þjálfun í því að halda utan um og stjórna félagsstarfi. 
Að nemendur fái tækifæri til þess að láta hugmyndir sínar um félagsstarf verða að veruleika. 
Að nemendur læri að skipuleggja og halda stóra og smáa viðburði s.s. dansleiki, árshátíð, 
tónleika, listsýningar o.s.frv. 
Að nemendur fái innsýn í skipulagt fundahald. 
Námsmat: Starf nemenda verður metið eftir áhuga, ástundun og virkni. 
 
 
 
 

Forritun I, Basic 
2 stundir á viku 
 
Markmið að nemendur kynnist skemmtilegu og aðgengilegu umhverfi forritunar í gegnum 
Microsoft Basic forritunarmál.  Að nemendur tileinki sér grunnatriði í óhlutbundinni hugsun 
tölvunnar og nái tökum á að búa til áhugaverð forrit og leiki af ýmsum stærðum.  
Einnig fengist við sphero edu, block forritun fyrir vélmenni. 
Námsmat: Verkefnaskil í  google Classroom, símat, sjálfstæði og umgengni.  
 
 
 

Forritun II, Python 
2 stundir á viku 
 
Æskilegt er að nemandi hafi reynslu af forritun eða hafi farið í gegnum forritun I , Basic.  Þessi 
áfangi byggir á forritunarkennslu tækniskólans.  Notast er við eitt algengasta forritunarmálið 
á markaðnum, Python 3. Við notum PyCharm til þess að búa til ýmis forrit úr kennslubókum.  
Einnig fengist við Raspberry pi, tækjaforritun með Python.  Mögulega í lokin verður javascript 
vélmennaforritun í sphero edu.  
Námsmat: Verkefnaskil í  google Cl 
assroom, símat, sjálfstæði og umgengni.  
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Franska 
1 stund á viku 
 
Farið verðu í undirstöðuatriði í frönsku. Auk þess að læra orðaforða og málfræðigrunn verður 
áhersla lögð á að geta tjáð sig og átt samskipti á fönsku. Einnig að kynnast franskri menningu. 
Markmið að nemandinn:  

 Kynnist Frakklandi og öðrum löndum sem hafa frönsku sem opinbert mál. 

 Kynnist franskri menningu. 

 Læri undirstöðuatriði franskrar tungu. 
Leiðir: Nemendur afla sér upplýsinga um Frakkland með upplýsingum frá kennara, í gegnum 
netið, með því að horfa á franska kvikmynd og hlusta á franska tónlits. Umræður á íslensku 
og frönsku og nemendur undirbúa kynningu. 
Námsmat: Vinna í tímum, skila verkefnum og kynningar.  
 

 
 
 
Gítar- og úkulele val 
1 stund á viku 
 
Átt þú gítar eða úkulele? Lærðu helstu hljómana og grunntækni á þessi skemmtilegu 
hljóðfæri. Í þessari valgrein læra nemendur á gítar og/eða úkulele. Mikið er stuðst við 
spjaldtölvur og í þessari valgrein eiga nemendur að mikið að læra sjálfir. Kennari er alltaf á 
staðnum og aðstoðar við verkefnaval og annað tengd hljóðfærunum. Æfingin skapar 
meistarann og nemendur fá gott næði til að vinna sín verkefni á hljóðfærin. 
Námsmat: Virkni í tímum og framvinda, metið allan veturinn. 
Markmið: Nemendur læri að leika einfalda hljóma á gítar/úkulele. 
 

 
Golf  Golf fyrir byrjendur 
2 stundir á viku 
 
Lýsing 
Nemendur fá tækifæri að kynnast golf íþróttinni. Nemendur læra grunnatriði fyrir ýmsa 
þætti leiksins eins og pútt, vipp og full högg (sveiflu). Nemendur læra reglur leiksins, 
siðareglur, hugtök og hvað er í golfsettinu. Markmið: Að auka þekkingu og áhuga nemenda á 
golf íþróttinni.  
Kennslu tilhögun og vinnudagur 
Kennt verður í Hraunkoti að mestu. Nemendur fá ljósrit og horft verður á myndbönd. 
Kennsludagar eru fimmtudagar kl. 8:10-9:30 og hefst janúar 2020. Kennari 
Karen Sævarsdóttir, LPGA golfkennari 
Námsmat 
Lokið / ólokið, ástund, þátttaka og áhugi.  
 



VÍÐISTAÐASKÓLI   9.bekkur 2019-2020                                                                                        Apríl 2019 

            

 
5 

 

Grænfána-val 
1 stund á viku 
 
Áfanginn er fyrst og fremst fyrir þá nemendur sem hafa áhuga á náttúru- og 
umhverfismálum. Víðistaðaskóli er þátttakandi í verkefninu ”Skólar á grænni grein” sem á að 
vera drifið áfram af áhuga og hugmyndum nemenda að verkefnum tengdum 
umhverfsmálum og markmiðum Sameinuðu þjóðanna. 
Námsmat: Byggt verður á virkni  

 
 
Heimanám 
1 stund á viku 
 
Þessi áfangi er einungis hugsaður fyrir nemendur sem þurfa að vinna heimaverkefni undir 
leiðsögn og aðstoð kennara í skólanum. 
Námsmat: Byggt verður á virkni í tímum. 

 
 
Hundar sem gæludýr 
1 stund á viku 
 
Áfanginn er fyrir þá nemendur sem eiga hunda sem gæludýr.  
Markmiðið er að nemendur: 

 Læri um mismunandi hundategundir og eiginleika þeirra.  

 Verði meðvitaðir um ábyrgð hundaeigenda. 

 Læri að skilja hundinn sinn og geti nýtt sér einfaldar þjálfunaraðferðir. 

 Kynnist daglegri umhirðu hunda og mikilvægum þáttum í samskiptum þeirra við fólk. 

 Njóti útiveru og samveru með hundum. 

 Kynnist öðrum nemendum með sama áhugamál. 

Kennslutilhögun: 
2 stundir á viku (kennt í lotu að hausti og vori). Fyrirhugað er að fara á hvolpasýningu einn 
föstudag frá kl.18:00 – 21:00, heimsókn á námskeið í hundaskóla eitt kvöld frá kl. 18:00 – 
19:00 og heimsókn til ræktanda. Verklegar kennslustundir fara fram utanhúss en bóklegir í 
kennslustofu skólans. 
Námsefni: 

 Ljósrit frá kennara 

 Efni í gegnum vefinn 

 Fræðslumyndbönd 

 Gestafyrirlestrar 

Námsmat 
Unnin verða fjögur stutt verkefni sem nemendur kynna. Gefin er einkunnin Lokið/Ólokið. 
Umsögn um áhuga, virkni og vinnusemi. 
 

 
 



VÍÐISTAÐASKÓLI   9.bekkur 2019-2020                                                                                        Apríl 2019 

            

 
6 

 
 
Ítalska 
1 stund á viku 
 
Markmiðið með valgreininni er að nemendur læri tungumálið og kynnist ítalskri menningu. 
Námsmat: Virkni í tímum og skil á ferilmöppu. 
 

 
Íþróttaval 
2 stundir í viku 
 
Nemendur fá að kynnast hinum ýmsu íþróttagreinum. Bæði verður um að ræða 
vettvangsferðir þar sem  íþróttafélög eru heimsótt og líka farnar annars konar ferðir s.s. 
hjóla- og gönguferðir. Dæmi um íþróttagreinar sem nemendur fá að kynnast eru golf, 
Crossfit, skylmingar, klifur, íshokký o.fl. Ferðirnar verða farnar á hinum ýmsu tímum og fer 
það eftir því hvenær íþróttafélögin geta tekið á móti hópnum. 
Námsmat: Byggt er á þátttöku og virkni (mæting yfir 80%). Lokið / Ólokið.  

 
 
 

Jóga og slökun 
2 stundir á viku 
 
Jóga og slökun er valgrein þar sem nemendur læra undirstöðuatriði í jóga og núvitund. Farið 
verður yfir humyndafræði jóga og kennd slökun og jógaæfingar.  
Námsmat: Virkni og frammistaða nemenda í tímum. 
 
 
 
 
 
 

Klassískar kvikmyndir 

2 stundir á viku 
 
Í þessum áfanga verður horft á helstu meistaraverk kvikmyndasögunnar og verkefni unnið út 
frá hverri mynd. Myndirnar verða sýndar með enskum texta og umræður og verkefni verða á 
ensku.  Dæmi um myndir sem verða sýndar eru ET og  Casablanca.  
Áhersla: Ásamt því að nemendur fræðist um kvikmyndasöguna munu þeir þjálfa talmál, 
hlustun og ritun á ensku.  Nemendur verða metnir eftir virkni í tímum og  verkefnum. 
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Leiklist 
1 stund á viku 
 

Stefnt að því að nemendinn þjálfist í framkomu, framsögn og að styrkja sjálfsmynd sína. 
Unnið með spuna og ýmis konar leiki og gert ráð fyrir að nemandur standi upp, hreyfi sig og 
taki þátt í öllum tímum. Það er alls ekk skilyrði að hafa leikið eða komið fram áður. 
Nemendur verða metnir út frá mætingu, þátttöku í tímum , frumleika og framförum. Stefnt 
er að jólasýningu fyrir foreldra, nemendur og að taka þátt í Skrekk.  

Námsmat: Lokið/ólokið. 

 
 
 
 
Myndlist  
2 stundir á viku 
 
Í myndlistarvalinu verður lögð áhersla á að vinna verkefni í teikningu, málun, mótun, leir og 
þrykki. Í teikningunni er lögð áhersla á að vinna með mismunandi efni. Í málun verður málað 
með akríl og vantnslitum á striga og pappír. Í mótun verður unnin skúlptúr úr alls konar 
efnum. Í þrykki verða prófaðar mismunandi þrykkaðferðir. Lögð er áhersla á að nemendur 
læri að bera ábyrgð á eigin vinnu og temji sér sjálfstæð og öguð vinnubrögð eins og að halda 
sig innan tímaramma hvers þema, halda verkefnum sínum og gögnum til haga og fara vel 
með þau efni og áhöld sem notuð eru.  
Markmiðið er að nemendur:  

 öðlist frekari færni í grunnþáttum myndlistar s.s. teikningu, málun, mótun og þrykki 

  kynnist fjölbreyttum aðferðum og efnivið  

 læri að bera ábyrgð á eigin vinnu og temja sér sjálfstæð og öguð vinnubrög 
 
 
 
 

Náttúran er heillandi 
2 stundir á viku 

 
Áfanginn er fyrst og fremst fyrir þá nemendur sem hafa áhuga á náttúru og umhverfi og eru 
forvitnir. Eins þarftu að vera til í að fara út í hvaða veður sem er og takast á við náttúruöflin. 
Kennsla fer fram  bæði úti og inni: 
Skoðunarferðir úti, m.a. fuglaskoðun, plöntuskoðun og fjöruferð 
Jarðfræði- og veðurpælingar 
Tilraunir  
Fræðslumyndir og umræður eftir þær 
Náttúruteikningar og skapandi vinna 
Áhersla lögð á jákvæðni, góða þátttöku, samræður, hópavinnu og vönduð vinnubrögð. 
Námsmat: Áhugi, frumkvæði, sjálfstæði og vinnubrögð metin.  
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Seinni heimsstyrjöldin 
2 stundir á viku 
 
Áfangi fyrir þá sem hafa áhuga á því að fræðast um seinni heimsstyrjöldina. Farið verður yfir 
allar vígstöðvar, herferðir og helstu orrustur í einum stærsta viðburði mannkynssögunnar. 
Frábær þekking sem hægt er að nýta ef það vantar umræðuefni í afmælisveislu eða önnur 
boð. Áfanginn er mest megnis í fyrirlestrarformi með umræðum og myndskeiðum. Engin 
verkefnavinna verður í áfanganum en nemendur flytja einn stuttan fyrirlestur um eitthvað 
fyrirbæri tengt seinni heimsstyrjöldinni. 
 

 
Spilaklúbbur 
2 stundir á viku 

 

Við lærum að spila borðspil og með spilastokka. Lærum sem flest spil og aldrei spilað sömu 
spil í hverri viku nema í lokin þegar vinsælustu spilin verða spiluð aftur til þess að festa reglur 
þeirra enn betur í minni.  
Námsmat byggir á virkni og mæting. 
 
 
 
 

Stíll 
2 stundir á viku 

 
Kennsla fer fram í u.þ.b. 12 vikur, 2 kennslustundir á viku. Unnið verður í samvinnu við 
félagsmiðstöðina Hraunið þar sem nemendur vinna meðal annars að hugmyndamöppunni og 
í textílmennt hanna og sauma flíkina. Tveir til fjórir nemendur vinna saman í hóp þar með 
talið módelið.  
Frekari upplýsingar um Stíl-keppnina er að finna á 
slóðinni: http://www.samfes.is/vidburdir/still09 

Markmið áfangans er að nemendur læri að: 

- Læri að hanna og útfæra hugmynd. 

- taka upp snið, breyta og útfæra í samræmi við hugmynd. 

- leggja snið á efni, sníða og sauma flík 

-koma hugmyndum sínum á blað og vinni í hugmyndamöppu 

-frumkvæði, sköpun og sjálfstæði 

-vinnusemi, áhugi og vandvirkni 

 
 
 
 
 

http://www.samfes.is/vidburdir/still09
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Stærðfræðigrunnur 
1 stund á viku 
 
Ætlað fyrir nemendur sem telja að þeir stærðfræðikunnáttu sína þurfi að bæta. Kennslan er 
einstaklingsmiðuð, þar sem lögð er áhersla á hvern og einn nemenda og þarfir hans. 
Námsmat verður byggt á virkni og framförum. 

 
 
 
 
Stærðfræði – hraðferð 
2 stundir á viku 
 
Þetta er undirbúningur fyrir nemendur sem vilja stunda stærðfræðinám sem kennt er í 10. 
bekk og ljúka þannig við skyldunámið í stærðfræði að vori í 9. bekk. Aðeins þeir nemendur 
sem hafa B, B+ og A í stærðfræði mega velja þessa grein og þurfa kennarar að samþykkja að 
nemandi hafi fullnægjandi hæfni. Þetta er einungis fyrir nemendur sem stefna á 
framhaldsskólaáfanga þegar komið er í 10. bekk. 
 
 
 
 
 
 
 

Textílval 
2 stundir á viku 
 

Nemendur vinna eitt samvinnuverkefni sem verður hengt upp í skólanum.  Hópurinn mun 
velja verkefni saman og vinna annaðhvort í hópum eða einstaklingslega.  Nemendur velja sér 
verkefni og í boði er að hekla, prjóna, útsaumur, sníða og sauma flík eða annað sem 
nemendur hafa áhuga á. 
Námsmat : Samvinnuverkefnið,  
                     Vinna í tímum 
                     Verkefni sem nemendur vinnur í tíma  
 
 

 
Tjáning og ræðumennska 
1 stund á viku 
 
Valfag sem hugsað er fyrir nemendur sem hafa áhuga á að æfa sig í að tala fyrir framan hóp. 
Farið verður í hvernig hægt er að auka öryggi og sjálfstraust þegar kemur að því að flytja 
stutta ræðu eða kynningu, ræðumennska og ræðukeppnir m.a. skoðaðar. Nemendur æfa sig 
sjálfir í flutningi í ákveðnum skrefum, allt frá örstuttum frásögnum til þess að flytja ræðu sjálf 
enda skapar æfingin meistarann í tjáningu eins og öðru. 
Námsmat: Virkni í tímum og stök verkefni. 
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Tónlistarval  
1 stund á viku. 
 
Það er skemmtilegt að læra um tónlist. Hún er fjölbreytileg og skemmtileg. Í þessari valgrein 
er fjallað um tilurð tónlistar og sögu hennar. Nemendur kynnast spjaldtölvuforritinu Garadge 
band og nota forritið í tónsköpun og við upptökur. Mörg mismunadi tóndæmi verða kynnt 
fyrir nemendum, vonandi tónlist sem nemendur hafa ekki heyrt og mögulega vissu ekki af. 
Námsmat: Byggist á virkni í tímum og stök verkefni. 
Markmið: Nemendur kynnist Garadge Band og kynnist tónlist frá ólíkum tímum 
tónlistarsögunnar.  
 
 

 
 

Veistu svarið? 
1 sund á viku 
 
Þetta val er hugsað fyrir nemendur sem hafa brennandi áhuga á spurningakeppnum. 
Nemendur þurfa að vera metnaðarfullir og geta unnið sjálfstætt.  
Nemendur fá m.a.  þjálfun og góðan undirbúning fyrir að taka þátt í spurningakeppni 
grunnskóla. 
Námsmat: Umsögn byggir á virkni og sjálfstæði. 
 
 
 
 
 
 

Fjarnám 
 
Almennir fjarnámsáfangar eru valmöguleiki 
 
Vilji nemendur stunda nám í framhaldsskólaáföngum sem ekki eru hluti skyldunáms í 
grunnskóla, s.s. þýska, bókfærsla o.fl. þá getur það verið  hluti af vali nemenda í grunnskóla. 
Nemandi sinnir þá framhaldsskólaáföngum utan kennslustunda í grunnskóla og greiðast af 
nemanda/forráðamönnum eins og hvert annað fjarnám í framhaldsskóla. 
 


