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9. bekkur skólaárið 2017 – 2018 
  
 

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/Uppl. og tæknimennt. 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 2017 – 2018 
 
 

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 
valblöðum sínum, sem raðast þannig í forgangsröð. Það er áríðandi að nemendur ráðfæri sig 
við foreldra/forráðamenn sína og þeir skrifa síðan undir í lokin.   
 

 
 
 

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. Fylla þarf út eyðublað ”Umsókn um valgrein utan grunnskóla” 
sem er aftan á valblaðinu. Nemandi getur að hámarki fengið 4 valtíma skólaársins metna sem 
annað val. 
 
 
 
 
 
 

Bíó og prjón 
2 stundir á viku 
 
Nemendur vinna með eigið mynstur í prjóni eða eigin prjónaruppskrift, vinna prjónaflík eða 
fylgihlut út frá eigin hugmyndum. Á meðan nemendur vinna horfa þeir á menningarlegar 
myndir. Markmiðið er að nemendur læri hvernig telja megi út í nýtt prjónamynstur og læri 
nýjar prjónaaðferðir. Fyrst verður farið yfir prjónaaðferðir og gerðar prufur með ýmsum 
aðferðum. 
Námsmat: Virkni og frumkvæði 
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Enska / bandarísk kvikmyndasaga 

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. Farið verður í 
vettvangsferð í Bíó Paradís. 
Áhersla: Ásamt því að nemendur fræðist um bandaríska kvikmyndasögu munu þeir þjálfa 
talmál, hlustun og ritun á ensku.  Nemendur verða metnir eftir virkni í tímum og  verkefnum. 
 
 
 
 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

Fatasaumur 
2 stundir á viku 
 
Megináhersla er lögð á að nemendur læri að nýta sér þær aðferðir sem notaðar eru til að 
sníða og sauma einfaldar flíkur af ýmsum gerðum. Læri að vinna með tilbúin snið og tilbúin 
grunnsnið. Læri að breyta og gera við eldri flíkur. Saumaðar eru prufur og einfaldar flíkur s.s. 
pils, bolir, leggings eða einfaldan kjól. Lögð er megináhersla á að nemendur læri að fylgja 
verkinu eftir frá hugmynd að fullunnu verki og temji sér vönduð vinnubrögð. Vinnumappa er 
útbúin sem skal innihalda vinnuáætlanir og vinnulýsingar fyrir hvert verkefni. Áhersla er lögð 
á skapandi og sjálfstæð vinnubrögð þar sem nemendur læra að fylgja verkinu eftir frá 
hugmynd að fullunnu verki.  
Markmið áfangans er að nemendur læri að 

 þræða og stilla saumavél 

 taka mál og bera þau saman við máltöflur 

 taka upp snið og bera saman við mál 

 gera einfaldar breytingar á sniðum út frá eigin hugmyndum 

 leggja snið á efni og sníða flíkur 

 sauma einfaldar flíkur. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 

Fjármálafræðsla 
1 stund á viku 
 
Í fjármálafræðslu er lögð áhersla á að nemendur hafi grunnfærni varðandi eigin fjámál og 
skilning á ytri aðstæðum efnahgaslífsins sem hafa áhrif á einstakling í samfélagi. Markmið 
að nemendur  

 geri sér grein fyrir nauðsyn ábyrgðar varðandi eigin  fjármál 

 geri sér grein fyrir hver útgjöld meðal fjölskyldu eru og hvernig þau eru samsett 

 geti gert kostnaðaráætlun og haldið bókhald 

 geri sér grein fyrir hringrás peninga í samfélaginu og hvernig þeir eru þátttakendur í 
þeirri hringrás 

 þekki til fyrirkomulags á lánum, smálánum og námslánum 

 þekki til skattframtals 

 kynnist því hvernig ríkið er rekið og þekki mun á beinum og óbeinum sköttum 

 læri helstu hugtök sem notuð eru í fjármálaheiminum 

 þekki launamiða, launatengd gjöld og hvað kjarasamningar gera fyrir launþega 

 geti gert sér ferilskrá og dregið fram eigin hæfileika 

 fá kynningu á hlutabréfaviðskiptum og hvað ber að varast þar 
Námsmat: Símat, nokkur verkefni, bæði einstaklings og hópverkefni unnin samhliða 
viðfangsefnum.  Sum verkefni þarf að kynna fyrir hópnum. 
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Forritun 
2 stundir á viku 
 
Markmið að nemendur 

 kynnist skemmtilegu og aðgengilegu umhverfi fyrir forritun í gegnum Basic 
forritunarmál 

 Geti tileinkað sér óhlutbundna hugsun tölvurnnar og opnað heim tölvuforritunar 

 Nái tökum á að búa til áhugaverð forrit af ýmsum stærðum 
Námsmat : Byggt verður á símati, verkefnavinnu, virkni, vandvirkni, sjálfstæði og umgengni. 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 

 
Hönnun og smíði 
2 stundir á viku 
 
Handverk af ýmsu tagi er undirstaða umhverfis okkar. Handverk kemur við sögu hvar og 
hvenær sem er, t.d. í iðnmenntun, starfsþjálfun af ýmsu tagi, hjá tannlæknum og víðar.  
Nemendur fá að koma með eigin hugmyndir að smíða í samráði við kennara. 
Unnið verður með einstaklingsverkefni og / eða samvinnuverkefni . 
Námsmat: Nemendur gera vísi að ferilmöppu (verkefnamöppu). 
Í verkefnamöppu verður í lok vetrar :  

 Lýsing á verkefni. 

 Teikningar eða riss af verkefni. 

 Ljósmyndir af verkefni. 

 Annað sem nemandi telur að komi að gagni. 
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Ítalska 
2 stundir á viku 
 
Markmiðið með valgreininni er að nemendur læri tungumálið og kynnist ítalskri menningu. 
Námsmat: Virkni í tímum og skil á ferilmöppu. 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leiklist 
2 stundir 

 
Heiti 9. bekkjar leiklistarval Gaflaraleikhússins 

Lengd 2 einingar (70 kennslustundir/48 klukkustundir) 

Inntak Leiklistarþjálfun í formi æfinga og leiklesturs með áherslu á tjáningu, spuna og 

leikframkomu. Æfðir stuttir leikþættir. Innifaldar eru heimsóknir á æfingar/sýningar hjá 

leikhúsum og leikhópum). Lýkur með opinni æfingu sem verður opin aðstandendum og 

skóla. 

Tími Í um 2 klst. 1x í viku á þriðjudögum í um 24 vikur (september-apríl), á bilinu kl. 16-18. 

Kennari Ákveðinn síðar og ráðinn leikari/leikstjóri af Gaflaraleikhúsinu. 
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Líkamsrækt/Skólahreysti 
2 stundir á viku 
 
Megináhersla er lögð á styrktar- og þrekæfingar þar sem nemendur fá að kynnast 
fjölbreyttum æfingum til að bæta líkamsþrek sitt. Einnig munu nemendur fá fræðslu um 
þjálfunaraðferðir og helstu hugtök sem notuð eru við þjálfun á þoli og styrk. Smám saman 
verða teknar inn æfingar sem líkjast því sem keppt er í í Skólahreysti og stefnt að þátttöku í 
þeirri keppni.  
Námsmat verður byggt á þátttöku og virkni. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Myndlist  
2 stundir á viku 
 
Í öllum verkefnum verður unnið með ýmis grunnatriði myndlistar, litafræði, myndbyggingu, 
formfræði, fjarvídd, ljós og skugga, teikningu og línu, listasögu ofl. Kenndar ýmsar aðferðir 
málunar, svo sem vatnslitamálun og akrylmálun 
Skapandi og gagnrýnin hugsun felur í sér tengsl við menningarlegt umhverfi og það er inntak 
greinarinnar. Við leggjum upp með þekkingaröflun, hugmyndavinnu og tækniþjálfun.  
Útfærsla verkefna er miðuð við þroska hvers og eins.  Nemendur munu beita ýmsum 
aðferðum, s.s. að túlka, sýna, prófa, forma og framleiða/vinna. Greiningin felst svo m.a. í 
túlkuninni, rannsókninni, gagnrýninni, matinu og samanburðinum. Allt ferlið er svo sett í 
sögulegt, menningarlegt, persónulegt og félagslegt samhengi. 
Heimavinna og námsmat:  

 Heimavinna felst aðallega í skissuvinnu og einstaka sérverkefni.  

 Námsmat felur í sér atriði eins og sjálfstæði í vinnubrögðum, 
hugmyndavinnu/skissugerð, skilning og vinnusemi í kennslustundum, umgengni 
og fullunnin verk og vinnubók/möppu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÍÐISTAÐASKÓLI   9.bekkur 2017-2018                                                                                        MAÍ 2017 

            

 

8 

Pólska fyrir byrjendur  
2 stundir á viku 
 

Þetta námskeið er fyrir alla þá er hafa áhuga á pólsku. Engrar forkunnáttu er krafist þar sem 
námskeiðið er fyrir algera byrjendur. Stuðst verður við tjáskiptaaðferðina og unnið með alla 
færniþætti (talmál, lestur, hlustun og ritun) en þó verður sérstök áhersla á talmál. Nemendur 
þjálfa talfærni í litlum hópum og farið verður yfir helstu málfræðiatriði. Í tengslum við þetta 
námskeið verða ýmsir viðburðir svo sem kvikmyndasýningar þar sem nýlegar pólskar 
kvikmyndir verða sýndar með enskum texta. 
Hæfniviðmið: 
Í enda þessa námskeiðs verða nemendur: 
færir um að tjá þig í einföldum hversdagslegum aðstæðum 
færir um að kynna þig 
færir um að skilja mjög einfalda orðræðu og texta 
búnir að öðlast innsýn í pólskumælandi menningu og þjóðfélag 
 
 
 
 

Spænska 
2 stundir á viku 
 
Markmiðið er að kveikja áhuga nemenda á spænskunni og spænskumælandi löndum og 
menningu. Orðaforði verður byggður upp úr nánasta umhverfi og athöfnum daglegs lífs og 
nemendur fá þjálfun í tala og hlusta og farið í grunnatriði í málfræði. 
 
 
 
 

Stíll 
1 stund 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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Stærðfræði – 10. bekkur - NÝTT 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 

Textílval 
2 stundir á viku 
 
Megináhersla er lögð á að nemendur læri að nýta sér þær aðferðir sem notaðar eru í 
textílmennt, hvort sem það er að sníða, prjóna, hekla eða útsaumur.  
Námsmat: Virkni og vinnubrögð í tímum metin. 
 

 
 
Tónlistarval  
1 stund á viku. 
 
Það er skemmtilegt að læra um tónlist. Hún er fjölbreytileg og sagan er einstaklega 
skemmtileg. Hér verður fjallað um tónlistarsöguna frá mörgum sjónarhornum. Hlustað 
verður á mismunandi tónlist og spáð í ýmislegt tengt tónlist, Beethoven, Bítlarnir, Bubbi og 
Bieber. Ásamt tónlistarsögunni munum við læra að leika á hið geysivinsæla hljóðfæri 
Ukulele. 
Námsmat: Byggt á virkni í tímum og stutt lítil verkefni. 
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Útivist, göngu- og hjólaferðir 
 
1 stund á viku ( kennt í lotu að hausti ) ágúst – október. Hver ferð tekur 2 -5 klst. þar af er ein 
ferð á laugardegi kl. 10:00 – 15:00. 
Nemendur þurfa að hafa gott hjól, hjálm og góða skó og klædd eftir veðri. 
Farið verður hjólandi á ýmsa áhugaverða staði í nágrenni Hafnarfjarðar og gengið. 
Farnar verða 7 ferðir og einn kynningarfundur. Nemendur verða að mæta a.m.k. í 5 skipti, 
annars er valinu ekki lokið. 
Námsmat: Lokið / ólokið – umsögn. 
 
 

Veðurfræði 
1 sund á viku 

 
Farið yfir helstu atriði veðurfræðinnar. Nemendur skilji helstu veðurlýsingar, þekki 
veðurvindáttir og læri að taka hitastig. Þekki veðurtákn og skýringar. 
 
 

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. 
 
 
 
 

Þýska 
2 sundir á viku 
 
Markmiðið er að kveikja áhuga nemenda á þýsku og að þeir nái tökum á einföldu talmáli og 
réttum framburði. Nemandi lærir grunnatriði málfræðinnar og læri að nota orðabók. Geti 
lesið og skrifað einfaldan texta á þýsku. Unnið með gagnlegan orðaforða, m.a. tímasetningar, 
vikudaga, mánaðarheiti o.fl. 
 


