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9. bekkur skólaárið 2022 – 2023 
  
 

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, forritun 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 er bindandi fyrir komandi 
skólaár og því er mikilvægt að vanda valið. 
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Valgreinar í 9. bekk 2022 – 2023 
 
 
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. 5 valgreinar, merktar 1 – 5 á 
umsóknarslóðinni, sjá hér; https://forms.gle/5DSXfDeRjyoVPpPY6  og raða þannig í forgangsröð. 
Það er áríðandi að nemendur ráðfæri sig við foreldra/forráðamenn sína áður en þeir senda 
inn umsóknina.  Einnig er mikilvægt að val nemenda sé vel ígrundað svo ekki þurfi að gera 
breytingar eftir að búið er að útbúa stundatöflu fyrir hvern og einn. 
 
 
Annað val  
2-4 stundir á viku 
Samkvæmt grunnskólalögum er þátttaka í félagslífi, íþróttum, tónlistarnámi eða skipulögðu 
sjáfboðastarfi metin sem nám í valgreinum á unglingastigi. Nemendur merkja við ”Annað 
val” sem hefur forgang  á umsóknarslóðinni og skrifa útskýringar með. Í haust skila 
nemendur inn staðfestingu á ákveðnu umsóknareyðublaði sem nálgast má á heimasíðu 
skólans. Nemandi getur að hámarki fengið 4 valtíma skólaársins metna sem annað val.  

 
Danska 
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. 
 
Enska - hraðferð 
2 stundir á viku 
Í þessum áfanga býðst nemendum að ljúka hæfniviðmiðum í enskunámi fyrir 10.bekk ári fyrr, 
eða við lok 9. bekkjar. Aðeins þeir nemendur sem hafa náð B+ og A í ensku í 8.bekk mega fá 
inngöngu í þessa valgrein en hægt er að hafa samband við enskukennara á unglingastigi ef 
óskað er eftir undanþágu frá slíkum einkunna kröfum. Í 10.bekk fara þá þeir nemendur sem 
hafa lokið þessu vali í Bæjarbrúnna sem er enskunám í Flensborg og geta þar lokið 
framhaldsskólaáföngum í ensku. Áfanginn er því ætlaður þeim sem vilja stefna á að vera ári á 
undan í ensku.  
Námsmat: Leiðsagnarmat og lokamat. 
 
Fatahönnun  

2 stundir á viku – á haustönn og annar hópur á vorönn 

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 t.d. pils, boli, hettupeysu, 

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. 

Markmið áfangans er að nemendur læri að: 

https://forms.gle/5DSXfDeRjyoVPpPY6
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- 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 flíkur. 
- sauma flíkur. 
 
 
Forritun: Python forritun I  
2 stundir á viku – haustönn 
Grunnnáfangi þar sem þú lærir almenn atriði í Python 3 forritun. Þú lærir meðal annars um 
strengi, breytur, skilyrðissetningar og lykkjur. 
Þessi áfangi byggir á forritunarkennslu í framhaldsskólum.   
Námsmat: Verkefnaskil í Google Classroom, símat, sjálfstæði og umgengni. 
 
Forritun: Python forritun II - framhald  
2 stundir á viku- vorönn 
Nemandi þarf að hafa farið í gegnum forritun I. 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 Classroom, símat, sjálfstæði og umgengni.  
 
Fótboltinn 
1 stund á viku 
Nemendur ræða um og skrifa um ýmis efni sem tengjast heimi knattspyrnunnar. Valið er 
bæði bóklegt og verklegt, m.a. farið verður í fótbolta þegar aðstæður leyfa. 
Hæfniviðmið: 

 Að nemandi geti tekið þátt í skoðanaskiptum og fært rök fyrir máli sínu og geti tekið 

tillit til sjónarmiða viðmælenda. 

 Geti tjáð sig skipulega og sagt skoðun sína. 

 Geti skrifað samfelldan texta um efni sem hann hefur þekkingu á. 

Námsmat: Virk þátttaka í tímum, styttri og lengri verkefni 
 
Franska  
2 stundir á viku  
Kennd undirstöðuatriði í frönsku ásamt því að læra um menningu Frakklands. Nemendur 
nýta sér bæði kennslubók og myndskeið. 
Námsmat: Ástundun/Þátttaka, Lokið/Ólokið 
 
Greina dægurlög og skrifa texta  
2 stundir á viku  
Við skoðum hvað ýmis hugtök í tónlistinni þýða, t.d. intro, vers og viðlag og lærum að greina 
dægurlög, t.d hvernig við getum vitað hvar viðlagið er eða millispilið. 
Við æfum okkur að búa til eigin texta við lög. Hvað þarf maður að hugsa um þegar maður býr 
til lagatexta? 
Námsmat: Námsmat felst í virkni í tímum. 
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Kvikmyndaval 
2 stundir á viku  
Kvikmyndir eru hornsteinn í nútímamenningu og eru fyrirbæri sem flestir geta tengt við. Í 
áfanganum horfa nemendur á kvikmyndir úr flestum flokkum kvikmynda eins og t.d. 
Casablanca, Star Wars og Lord of the Rings. Nemendur fá síðan fyrirlestur fyrir og eftir hverja 
mynd þar sem farið er yfir ákveðið þema, kostnaðaráætlun, skemmtilegar staðreyndir og 
fleira. Áfanganum verður stýrt í gegnum Classroom þar sem nemendur fá aðgang að glærum, 
aukaefni ef slíkt á við og geta þar tekið þátt í umræðum um myndina ef þess sé óskað. 
Námsmat: Ástundun/Þátttaka, Lokið/Ólokið. 

 
Ljósmyndun   
1 stund á viku  
Valgreinin er ætluð nemendum sem hafa áhuga á ljósmyndun og vilja ná aukinni hæfni í að 
taka ljósmyndir. Sérstök áhersla verður á hvernig á að nota birtuna til að glæða myndir lífi. 
Jafnframt verður farið í undirstöðuatriði í myndvinnslu. Þess er vænst að nemendur mæti 
með eigin tæki til að taka myndir, hvort sem um er að ræða myndavél eða síma. 
Markmiðið er að nemendur geti: 

 Beitt þeirri tækni sem námsgreinin býr yfir á sjálfstæðan hátt. 
 Nýtt myndvinnsluforrit til að breyta myndum. 

Námsmat: Virkni í tímum og verkefni metin 
 
Málvísindi  
2 stundir á viku  
Af hverju segja sumir mér langar og aðrir mig langar? Hvers vegna ruglum við alltaf saman 
orðunum bakarí og apótek? Í þessari krefjandi valgrein kynnast nemendur 
undirstöðuatriðum málvísinda, læra um það hvernig börn læra tungumál, hvernig 
málbreytingar verða og kynnast algengustu tilbrigðum í máli. Nemendur velja sér svo sjálf 
viðfangsefni og rannsaka það undir handleiðslu kennara með alvöru gagnasöfnun, úrvinnslu 
og framsetningu. Námsmat er lokaskýrsla. 
 
 
Myndlist  
2 stundir á viku – á haustönn og annar hópur á vorönn 
Teikning, málun, leir 
Módelteikning - Skiptumst á að sitja fyrir. Veljum okkur hlutverk og búning. 
Málun - sækjum innblástur til þekktra listamanna og náttúrunnar. Förum í göngutúra og 
teiknum úti þegar vel viðrar. 
Förum í hugleiðsluferðalag og vinnum að listsköpun frá innri upplifun. 
Vinnum frjálst leirlistaverk en sækjum innblástur til ævintýra og þjóðsagna. 
Kíkjum á 1-2 listasýningar og fáum leiðsögn 
Markmiðið með áfanganum er að kynnast hlutföllum líkamans og teikna það sem við sjáum 
en ekki það sem við munum, kynnast ólíkum listamönnum og hvernig þeir sækja innblástur 
til náttúrunnar en nálgast listsköpun á ólíkan hátt, kynnast því að fara út í náttúruna að 
teikna og skrifa athugasemdir um liti og birtu, koma svo inn á vinnustofu og vinna málverk, 
kynnast hugleiðsluferðalagi og hvernig er að færa þá upplifun yfir í listsköpun, og kynnast því 
að sækja innblástur til bókmennta, ævintýra og þjóðsagna, og færa yfir í leirlist. 
Námsmat: Leiðsagnarmat, virkni og umgengni 
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Náttúran heillar  
2 stundir á viku 
Í þessu vali muntu skoða margt forvitnilegt í náttúrunni. Allt frá því smáa og til þess stóra 
(t.d. orma og gosið í Geldingadölum).  Þú færð að taka þátt í ýmsum rannsóknum á 
náttúrunni. Þú gerir tilraunir í efna- og eðlisfræði og  ferð í heimsóknir á áhugaverða staði. Þú 
horfir á fræðsluþætti, vinnur skapandi verkefni þar sem þú notar hugmyndaaflið. Aðalmálið 
er að hafa gaman af náttúru, útiveru, skapandi vinnu og pælingum um lífið og tilveruna.  

ÞÚ mátt koma með tillögur að vinnu og verkefnum þegar við byrjum í haust. Virkni, forvitni 
og áhugi verður að vera til staðar!  Námsmat: Ástundun/Þátttaka, Lokið/Ólokið. 

 
Núvitund, styrkleikar og jákvæðar tilfinningar    
1 stund á viku     
Nemendur fá að kynnast aðferðum jákvæðrar sálfræði sem hægt er að nota til að auka 
hamingju og velferð. Nemendur munu vinna ýmis verkefni og gera æfingar 
tengdar  styrkleikum,  vellíðan og núvitund.   
Markmið:   
Að nemendur   
-          læri að þekkja styrkleika sína og efla þá enn frekar   
-          kynnist aðferðum til þess að auka vellíðan   

-          læri að þjálfa núvitund með einföldum æfingum    
Námsmat: Námsmat felst í virkni í tímum og allskonar verkefnum   

 
Saga dægurtónlistar - Frá Elvis til Eminem  
2 stundir á viku  
Við skoðum hvaðan dægurtónlistin kemur og hvernig hún hefur breyst og þróast frá því að 
Elvis Presley varð vinsæll upp úr 1950. 
 Við hlustum á tónlist frá hverjum áratugi síðan 1950 og fram á okkar daga og kíkjum á 
vinsælustu hljómsveitirnar og söngvarana. 
 Við spilum og syngjum minnst 1 lag frá hverjum áratugi. 
Námsmat: Námsmat felst í virkni í tímum. 

 
Skrautskrift  
1 stund á viku eina önn-haustönn og annar hópur á vorönn 
Námskeið fyrir þá sem vilja öðlast færni í skrautskrift.  Hentar öllum, hvort sem þeim finnst 
þeir skrifa vel eða illa. Kennd grunnatriði í skrautritun og gerð tækifæriskorta. 
Markmið: Að nemendur  þjálfist í skrautritun og geti við lok áfanga unnið sjálfstætt að 
einfaldri skrautritun. 
Námsmat verður byggt á virkni og framförum. Lokið / ólokið. 
 
Spilaklúbbur 
2 stundir á viku 
Nemendur læra 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 í tímum og mætingu. 
 
Stærðfræði - aukatími  
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1 stund á viku eina önn, haustönn og annar hópur á vorönn 
Lýsing: Hentar öllum sem vilja aukakennslu í stærðfræði, hvort sem þeir eru að bæta sig í 
grunnfærni eða eru að fara hraðar yfir.  Einnig hentugt fyrir þá sem eru í 
framhaldsskólastærðfræði. Kennslan er einstaklingsmiðuð, þar sem lögð er áhersla á hvern 
og einn nemenda og þarfir hans. 
Námsmat verður byggt á virkni og framförum. Lokið / ólokið. 
 
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. 
Námsmat: Virkni og frammistaða nemenda í tímum. Leiðsagnarmat og lokamat. 
 
Syngja og spila dægurlög  
2 stundir á viku 
Við æfum að spila hljóma, bassalínu og trommur og syngjum svo með. 
 Hér eru hugmyndir að lögum sem við getum spilað eða kannski ertu með eigin hugmynd! 
„All of me“ - John Legend, „Always on my mind“- Elvis Presley, „Another brick in the wall „- 
Pink Floyd, „Bad habits“ - Ed Sheeran, „Be happy“- Dixie, „Diamonds“-Rihanna 
……og mörg önnur! 
Námsmat:Námsmat felst í virkni í tímum. 
 
Söguval  
1 stund á viku  
Í söguvali læra nemendur um mikilvæga atburði og áhugaverðar fígúrur í mannkynssögunni 
sem eru svolítið fyrir utan námsefnið. Áfanginn er ætlaður nemendum sem vilja dýpka 
þekkingu sína og hafa almennt áhuga á að læra eitthvað nýtt. Flestar kennslustundir verða 
stuttir fyrirlestrar um atburði/manneskjur sem tengjast á einhvern hátt en af til verður farið í 
spurningaleiki á borð við Kahoot o.fl. 
Námsmat: Ástundun/Þátttaka, Lokið/Ólokið 
 
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. 
 
Vertu meistari í eigin lífi -þín eigin velferð: 
1 stund á viku  
Velferðarkennsla þar sem nemendur læra:  

 um eigin styrkleika og dyggðir  

 að setja sér markmið  

 jákvæðar tilfinningar  

 hugarfar og þrautseigju  
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 félagsleg tengsl 
Við lærum með umræðum, myndböndum, leikjum og verkefnum. 
Námsmat: Umsögn byggð á þátttöku og virkni í tímum 
 
Vettvangsferðir 
2 stundir á viku 
Í vettvangsferðum verður farið í ferðir með nemendur á spennandi vinnustaði, stofnanir eða 
félagasamtök. Þessi áfangi er ætlaður þeim sem vilja átta sig betur á sínum 
framtíðarmöguleikum í atvinnu, námi og félagsvinnu ásamt því bara að fá að kynnast íslensku 
samfélagi betur. Farið verður í ca. eina ferð í hverjum mánuði.  
Námsmat: Ástundun/Þátttaka, Lokið/Ólokið. 


