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Bakgrunnsupplýsingar 
Í 9. bekk eru 15 nemendur, 5 strákar og 10 stúlkur.  Alls fá nemendur 37 kennslustundir á viku.  

Umsjónakennari er G. Björgvin Sigurbjörnsson en aðrir kennarar eru Ásdís Snót Guðmundsdóttir sem 

kennir íslensku og stærðfræði, Eydís Lúðvíksdóttir kennir lífsleikni, Þorbjörg Guðmundsdóttir kennir erlend 

tungumál og átthagafræði, Hugrún Elísdóttir kennir tölvur og náttúrugreinar. Dagbjört Lína Kristjánsdóttir, 

Helga Ingibjörg Reynisdóttir og Sigrún Hilmarsdóttir kenna valgreinar. 

Viðmiðunarstundaskrá 
 

Íslenska 6 

Stærðfræði 6 

Samfélags- og náttúrugreinar 4 

Átthagafræði 2 

Enska  4 

Danska 3 

Lífsleikni 2 

Íþróttir 2 

Sund 1 

Tölvur 1 

Val 6 

Samtals 37 kennslustundir 

 

Íslenska 
Kennari: Ásdís Snót Guðmundsdóttir og G. Björgvin Sigurbjörnsson  

Vikustundir: 6 kennslustundir 

Hæfniviðmið 

Viðmiðin eru fjögur í íslensku samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla: Talað mál, hlustun og áhorf; Lestur og 

bókmenntir; Ritun; Málfræði. 

Talað mál hlustun og áhorf 

Að nemendur geti: 

 flutt mál sitt skýrt og áheyrilega og hafa tileinkað sér viðeigandi talhraða og fas  

 gert sér grein fyrir eðli góðrar framsagnar og framburðar og nýtt leiðbeiningar um framsögn, svo 

sem um áherslu, tónfall, hrynjandi og fas og lagað það að viðtakanda og samskiptamiðli á 

fjölbreyttan hátt, m.a. með leikrænni tjáningu  

 nýtt aðferðir sem hann hefur lært til að taka virkan þátt í samvinnu, samræðum og rökræðum, 

tjáð skoðanir sínar með ýmsum hætti, rökstutt þær og valið þeim miðil sem hentar  

 hlustað, tekið eftir og nýtt sér upplýsingar í töluðu máli til fróðleiks og skemmtunar, einnig notið 

myndefnis, upplestrar, leikins efnis og tónlistar og gert grein fyrir skoðun sinni á viðkomandi efni 

Lestur og bókmenntir 
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Að nemendur geti: 

 lesið almenna lestexta af öryggi og með góðum skilningi.  

 skilið mikilvægi þess að geta lesið og eflt eigið læsi, m.a. valið og beitt mismunandi aðferðum við 

lestur.  

 greint og skilið aðalatriði og aukaatriði í margs konar texta og glöggvað sig á tengslum 

efnisatriða.  

 gert sér grein fyrir eðli og einkennum margvíslegra texta.  

 lesið, túlkað, metið og fjallað um fjölbreyttar íslenskar og erlendar bókmenntir og gert sér grein 

fyrir gildi bókmennta.  

 beitt nokkrum grunnhugtökum í bókmenntafræði, svo sem efnisyrðingu, fléttu, minni, 

sjónarhorni, sögusviði, tíma og umhverfi og auk þess kannast við myndmál, algengustu tákn og 

stílbrögð.  

 notað algeng hugtök í bragfræði í umfjöllum um bundið og óbundið mál , lesið og túlkað ljóð af 

ýmsum toga og frá ýmsum tímum. 

Ritun 

Að nemendur geti: 

 skrifað skýrt og greinilega og öðlast persónulega rithönd. 

 beitt skipulegum vinnubrögðum við ritun, skipað efnisatriðum í röklegt samhengi og mótað 

málsgreinar og efnisgreinar (sbr. kjörbókarritgerð).  

 tjáð hugmyndir sínar og skoðanir og fært rök fyrir þeim í rituðu máli.  

 valið og skrifað mismunandi textagerðir sem hæfa viðkomandi verki og beitt mismunandi 

orðaforða og málsniði við hæfi.  

 gert ólík ritunarverkefni, sbr. bókmenntarýni og heimildaritgerðir. 

Málfræði 

Að nemendur geti: 

 beitt helstu málfræðihugtökum í umræðu um notkun málsins og þróun þess.  

 beitt auðugum orðaforða og gert sér grein fyrir mikilvægi þess að rækta hann og geti nýtt reglur 

um orðmyndun ólíkra orða við ritun. 

 flett upp í handbókum, orðasöfnum og rafrænum orðabönkum og nýtt sér málfræðilegar 

upplýsingar sem þar er að finna.  

 áttað sig á beygingarlegum og merkingarlegum einkennum orðflokka og gert sér grein fyrir 

hlutverki þeirra í texta. 

  notað fleyg orð, algeng orðtök, málshætti og föst orðasambönd til að auðga mál sitt og gert sér 

grein fyrir mikilvægi lestrar, ekki síst bókmennta.  

 gert sér grein fyrir mismunandi málnotkun og málsniði eftir efni og tilefni. Áttað sig á 

staðbundnum, starfstengdum og aldurstengdum tilbrigðum í orðaforða og málnotkun og þekkt til 

helstu framburðarmállýskna.  

 áttað sig á skyldleika íslensku við önnur mál og að tungumál, þar á meðal íslenska, breytast sífellt. 
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Kennsluefni / kennslugögn 
Skerpa 2, ýmsar smásögur, ýmsar skáldsögur, málfræðivefurinn Málbjörg, ýmis valin verkefni úr Mályrkju-

Grunnbók I, II og III og vinnubókum sem fylgja þeim, Íslenska-kennslubók í málfræði og ljóðlist ásamt 

öðrum verkefnum.  

 

Kennsluhættir 
Nemendur vinna  námsefnið Skerpa 2 sem samanstendur af  9 lotum og inniheldur hver lota  námsþætti í 

málfræði, stafsetningu, bókmenntum, ritun, framsögn og tjáningu og orðasúpu (sem er upprifjun úr hinum 

þáttunum) sem er í lok hverrar lotu.  

Hugmyndafræðinni á bak við Skerpu er ætlað að örva nemendur til sjálfstæðra vinnubragða og bera 

ábyrgð á eigin námi. Ábyrgð í námi ætti síðan að stuðla að því að byggja upp sterka sjálfsmynd nemenda 

sem sjá að með staðföstum vilja, skipulagningu og dugnaði næst árangur sem þeir geta verið stoltir af. 

Nemendur vinna í þriggja vikna lotum og fá uppgefið allt námsefni þeirra um leið og hver lota hefst og 

geta hver og einn unnið á sínum hraða. Hverri lotu fylgir kennsluáætlun eða verkefnaskrá sem nemendur 

hafa til viðmiðunar. Þar eru öll verkefni skilgreind, hvort sem um er að ræða lestur og undirbúning eða 

beina verkefnavinnu. Verkefni hverrar lotu eru fjölbreytt og taka á öllum þáttum íslenskunnar. Í lok hverrar 

lotu er tekið lotupróf. 

 

Heimanám 
Ef nemendur vinna samviskusamlega í tímum eiga þeir ekki að þurfa að vinna heimanám í Skerpu. Fylgi 

þeir ekki kennsluáætlun er  gerð krafa um heimanám og verður því fylgt fast eftir. Annars eiga nemendur 

að lesa í bókmenntum heima sem og þau verkefni sem til falla þegar kennari segir til um. Einnig er gerð 

krafa á að nemendur fari inn á Mentor og Moodle á hverjum degi, til að athuga með heimanám og 

tilkynningar.  

 

Námsmat 
Nemendur taka lotupróf í lok hverrar lotu. Þeir fá annars vegar einkunn úr hverjum lotuflokki og hins vegar 

lokaeinkunn úr hverri lotu. Lokaeinkunn samanstendur af mati á vinnubók sem gildir 50% og lotuprófinu 

sem gildir 50%. Nemendur setja sér  einnig viðmiðunareinkunn sem endurspeglar markmið hvers og eins. 

Viðmiðunareinkunnin er fundin út í samvinnu kennara og nemanda og á að endurspegla námsgetu 

nemandans, um leið á hún að vera ákveðin ögrun til þess að gera sífellt betur. 

Nemendur fá afhent yfirlit frá kennara eftir próf hverrar lotu þar sem fram kemur hvað þeir eru að ná 

mörgum % úr hverjum námsþætti prófsins (málfræði, stafsetning, bókmenntir, ritun, orðasúpa) og hvað 

þeir eru að fá fyrir vinnubókina. Þeir fá niðurstöðuna annars vegar í tölum og hins vegar grafískt þar sem 

skilaboð frá kennara fylgja með um hvernig nemandi hefur staðið sig í lotunni. Hvað er gott og hvað megi 

betur fara. 

Stærðfræði 
Kennari: Ásdís Snót Guðmundsdóttir og G. Björgvin Sigurbjörnsson 

Vikustundir: 6 kennslustundir 



Skólanámskrá Grunnskóla Grundarfjarðar 2014-2015 
Nám og kennsla – 9. bekkur 

 

6 
 

Hæfniviðmið 

Hæfni viðmið í stærðfræðinni eru: Að geta spurt og svarað með stæðrfræði, Að kunna að fara með 

tungumál og verkfræði stærðfræðinnar; Avinnubrögð og beiting stærðfræðinnar; Tölur og reikningur; 

Algebra;Rúmfræði og mælingar; Tölfræði og líkindi. 

Að geta spurt og svarað með stærðfræði 
Að nemendur geti:  

 sett fram og afmarkað stærðfræðiþrautir í tengslum við daglegt líf og viðfangsefni stærðfræðinnar, lagt 

mat á lausnirnar m.a. með það að markmiði að alhæfa út frá þeim  

 sett upp, túlkað og gagnrýnt stærðfræðilegt líkan af raunverulegum aðstæðum. Það getur m.a. falið í 

sér reikning, teikningar, myndrit, jöfnur og föll,  

 skilið og metið röksemdir sem settar er fram af öðrum og unnið með einfaldar sannanir 

Að kunna að fara með tungumál og verkfræði stærðfræðinnar  
Að nemendur geti:  

 skilið þær reglur sem gilda þegar unnið er með táknmál stærðfræðinnar, lesið úr því og notað 

það á merkingarbæran hátt  

 túlkað myndræna framsetningu á stærðfræðilegu efni af nákvæmni  

 gert sér grein fyrir möguleikum og takmörkunum á verkfærum stærðfræðinnar eins og t.d. 

tölvutækninnar  

 notað verkfæri stærðfræðinnar markvisst til að rannsaka stærðfræðileg efni og sett fram 

niðurstöður sínar 

 

Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar 

Að nemendur geti:  

 rannsakað, sett fram á skipulegan hátt og rökrætt lausnir á stærðfræðilegu efni  

 nýtt sér tölvutækni við að líkja eftir raunverulegum fyrirbrigðum og gert sér grein fyrir því 

hvenær slíkt er gagnlegt og við hæfi  

 skrifað texta um eigin vinnu með stærðfræði  

 nýtt sér upplýsingartækni við framsetningu á stærðfræði  

 tekið þátt í samræðum um stærðfræði og spurt aðra markvisst út í stærðfræðileg efni  

 tekist á við verkefni úr umhverfinu eða samfélaginu, þar sem þarf að afla upplýsinga, meta þær 

og finna lausnir t.d. við þróun samfélagins 

Nái grunntökum á eftirtöldum þáttum og geti unnið með þá: stórar og smáar tölur, rúmfræði, algebra, 

einslögun, hnitakerfi og tölfræði. 

Tölur og reikningur 

 Talnareikningur 
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 Negatífar tölur 

 Námundagildi 

 Prósentur  

Algebra 

 Rannsakað mynstur og alhæft um þau, leyst jöfnur, notað breytistærðir og lýst sambandi þeirra 

með stæðum og föllum. 

 Unnið með talnarunur og rúmfræðimynstur til að rannsaka, koma skipulagi á og alhæfa um það 

á táknmáli algebrunnar og sett fram stæður með breytistærðum. 

 Leyst jöfnur og einfaldar ójöfnur, leyst saman jöfnur með fleiri en einni óþekktri stærð. 

 Ákvarðað lausnir á jöfnum og jöfnuhneppum með myndritum og lýst sambandi breytistærða 

með föllum. 

Rúmfræði og mælingar 

 Notað undirstöðuhugtök rúmfræðinnar, nýtt einslögun, hornareglur og hnitakerfi til að teikna og 

greina rúmfræðilega hluti, sett fram einföld rúmfræðileg rök, mælt og reiknað lengd, flöt og rými 

og nýtt tölvur til þessara hluta. 

 Notað undirstöðuhugtök rúmfræðinnar þar með talin hugtök um stærðarhlutföll, innbyrðis 

afstöðu lína, færslur og fræðilega eiginleika tví- og þrívíðra forma.  

 Teiknað skýringarmyndir og unnið með teikningar annarra út frá gefnum forsendum, rannsakað, 

lýst og metið samband milli hlutar og teikningar af honum. 

 Hringurinn 

 Ummál hrings 

 Flatarmál hrings 

 Hringgeiri 

Tölfræði og líkindi 

Kennsluefni / kennslugögn 

Almenn stærðfræði II, Skali 1a og ýmis auka verkefni. 

Kennsluhættir 
Lögð er áhersla á vinnusemi í kennslustundum, að nemendur séu duglegir að spyrja og leita sér aðstoðar 

ef á þarf að halda.  Nemendur vinna samkvæmt áætlun og vinna heima það sem vantar uppá að ná 

áætlun þann daginn. 

 

Heimanám 
Að jafnaði er gert ráð fyrir heimanámi ef nemendur klára vinnuáætlun í skólanum fyrir viðkomandi dag.  

Þeir nemendur sem ekki hafa náð að klára vinnuáætlun í skólanum klára heima. 

Námsmat 
Sjálfspróf eftir hvern þátt, kaflapróf eftir hvern kafla. Hvert kaflapróf gildir 20% eða samtals 60% af 

lokaeinkun og vinnueinkunn gildir 40% 
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Erlend tungumál 
Enska 
Kennari:  Þorbjörg Guðmundsdóttir 

Vikustundir: 4 kennslustundir 

 

Hæfniviðmið 
Hæfnivið mið í erlendum tungumálum skiptast í: Hlustun; Lesskilningur; Samskipti; Frásögn; Ritun; 

Menningarlæsi 

 

Hlustun 
 Nemendur geti skilið almenn fyrirmæli, almennt létt mál og fylgst með efni sem þeir þekkja vel 

og hafa grunnorðaforða úr.  

Lesskilningur 
 Nemendur geti beitt mismunandi lestraraðferðum, nákvæmnislestri, hraðlestri og leitarlestri. 

Nemendur geti lesið frjálsvalið efni sér til gagns og ánægju.  

Samskipti 

Frásögn  
 Nemendur geti haldið uppi léttum samræðum um eigin hagi og tjáð sig um umhverfi sitt og 

áhugamál. Lögð er áhersla á réttan framburð. 

Ritun  
 Lögð er áhersla á tíðir sagna, orðflokka, að nemendur þekki notkun greinis og fleirtölu nafnorða. 

Að nemendur þekki notkun algengra sagna, reglulegra og óreglulegra, í nútíð og þátíð.  

 Nemendur geti  ritað enskan texta, skilaboð, sendibréf og þess háttar.  

Menningarlæsi 
 Orðaforði tengdur daglegum venjum, fríum, tölvum, fjölskyldunni, mismunandi störfum, tónlist 

og íþróttum.  

 Málfræðiatriði: einföld og samsett nútíð, einföld og samsett þátíð, lýsingarorð og atviksorð sem 

tengjast fjölda, can og can´t, óákveðinn greinir, samheiti og andheiti, teljanleg og óteljanleg 

nafnorð, reglulegar og órlegulegar sagnir o.fl. 

 

Námshæfni 

Kennsluefni / kennslugögn 
Spotlight 9, Enskar málfræðiæfingar B og C, ýmsar léttlestrarbækur og efni á neti.  

1. önn: Spotlight 9. Nemendur vinna á sínum hraða, áætlanir settar inn í MOODLE kerfið þar sem 

nemendur geta nálgast verkefni og áætlanir. Enskar málfræðiæfingar A-B og C og efni á neti. 

2. önn: Spotlight 9. Nemendur vinna á sínum hraða, áætlanir settar inn í MOODLE kerfið þar sem 

nemendur geta nálgast verkefni og áætlanir. Enskar málfræðiæfingar A-B og C og efni á neti. 
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Kennsluhættir 
Unnið með margvíslega texta á fjölbreyttan hátt þar sem áhersla er hlustun, tal, lestur og skrift.  

Heimanám 
Mikilvægt er að nemendur fylgist vel með í tímum og vinni þá heimavinnu sem lögð er fyrir. 

Námsmat 
Símat, kannanir, verkefni og kaflapróf 100% 

 

 Danska 
Kennari:  Þorbjörg Guðmundsdóttir 

Vikustundir: 3 kennslustundir 

 

Hæfniviðmið 
Hæfnivið mið í erlendum tungumálum skiptast í: Hlustun; Lesskilningur; Samskipti; Frásögn; Ritun; 

Menningarlæsi 

 

Hlustun 

Lesskilningur 

Samskipti 

Frásögn  

Ritun  

Menningarlæsi 

Námshæfni 
Mikilvægt er að skapa metnað nemenda fyrir námi sínu og gera þá sjálfstæðari í vinnubrögðum. Þess vegna 

er þörf á að gera nemendum grein fyrir mikilvægi námsins og vinnuframlagi þeirra til að komast áfram í 

framtíðinni, strax við upphaf námsins. Til þess þarf kennari að vera duglegur að sýna nemendum sínum 

fram á að metnaður fyrir því sem tekið er fyrir leiðir til náms og betri frammistöðu í náminu svo og betri 

möguleikum á framhaldsnámi í framtíðinni. 

Danska er annað erlenda tungumálið sem nemendur læra í grunnskóla. Með þessu námi er stuðlað að því 

að viðhalda og efla tengsl við Norðurlöndin og gera þau fær um að tjá sig á öðru tungumáli en 

móðurmálinu. Því mikilvægt er að nemendur séu færir um að nýta sér kunnáttu sína til að afla sér 

þekkingar, eiga samskipti og geta miðlað upplýsingum. 

Kennsluefni / kennslugögn 
Nýtt efni sem heitir SMIL og verkefnabók sem henni fylgir. Hvad siger du? sem eru hlustunaræfingar á 

hljóðbandi og myndbandið Det er Danmark þar sem nemendur þurfa að hlusta og taka eftir til að leysa 

verkefni sem fylgja. Lögð verður áhersla á munnlegar æfingar—það verður að mestu ýmiskonar efni frá 

kennara. Einnig verður notast við ýmis konar ítarefni frá kennara s.s. blaðagreinar, tímarit, myndbönd, 

tónlist, efni af Veraldrarvefnum, ljóð o.fl. Málfræðihefti frá kennara.  
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Kennsluhættir 
Aðaláhersla dönskukennslunnar þetta árið er að halda áfram að byggja upp orðaforða nemenda þannig 

að þeir verði færir um að skilja megin inntak léttra texta með almennum orðaforða. Einnig verður lögð 

áhersla á hlustun og léttar samræður. Haldið verður áfram að æfa nemendur í ritun og notkun á þeim 

orðaforða og málfræðiatriðum sem unnið verður með. 

Heimanám 
Nemendur fá ekki alltaf heimavinnu, en það einskorðast við það efni sem verið er að vinna hverju sinni. 

Námsmat 
Glósupróf  20% 

Skyndipróf 10% 

Verkefni 40%  

Kannanir 20% 

Ástundun 10% 
 

Samfélagsgreinar 
Kennari:  G. Björgvin Sigurbjörnsson 

Vikustundir: 2 kennslustundir 

 

Hæfniviðmið 
Hæfniviðmið í samfélagsgreinum skiptast í: Reynsluheimur - Umhverfi, samfélag, saga, menning: Hæfni 

nemandans til að skilja veruleikann; Hugarheimur – Sjálfsmynd: hæfni nemanda til að átta sig á sjálfum 

sér og öðrum; Félagsheimur – Samskipti: hæfni nemanda til að mynda og þróa tengsl sín við aðra. 

Reynsluheimur - Umhverfi, samfélag, saga, menning: Hæfni nemandans til að skilja 

veruleikann 

Nemendur læri hvernig öfgafullar hugmyndir og grimmilegir atburðir höfðu meiri áhrif á líf almennings 

en nokkur sinni fyrr. 

Kennsluefni / kennslugögn 
Styrjaldir og kreppa. Saga 20.aldar I, Nemendur læra um nokkur af mestu átökum mannkynssögunnar. 

Kynnast einstaklingum og hugmyndum sem hafa sett svip sinn á þróun sögunnar.  

Kennsluhættir 
Nemendur munu lesa fyrir hvern tíma og/eða vinna verkefni. Í tímum er farið yfir mikilvæg atriði, 

verkefni unnin auk þess sem mikið verður lagt upp úr umræðum. Nemendur vinna verkefni ýmist sem 

ein heild, í smærri hópum eða einstaklingslega  

 

Heimanám 

 

Námsmat 
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Heimanám, hugtök og hugmyndir 40%, kannanir og próf 40%, vinna í tíma 20% 

Lífsleikni 
Kennari: Björgvin Sigurbjörnsson 

Vikustundir: 1 kennslustundir 

 

Hæfniviðmið 

 

Hugarheimur – Sjálfsmynd: hæfni nemanda til að átta sig á sjálfum sér og öðrum 

Félagsheimur – Samskipti: hæfni nemanda til að mynda og þróa tengsl sín við aðra 

Stefnt er að því að nemendur þekki einkunnarorð skólans; styrki sjálfsmynd sína samkennd og virðingu 

fyrir sjálfum sér og öðrum: temji sér á heilbrigða lífshætti og reglusemi; fái fræðslu um skaðsemi reykinga 

og annarra vímuefna; læri námstækni og setningu markmiða; þekki viðurkenndar merkingar á 

umhverfisvænum vörum; geti sýnt ábyrga hegðun í ferðum á vegum skólans; þekki ýmis lög og reglur sem 

taka til samskipta manna; vinni með hugtökin jafnrétti og fordóma; átti sig á að einstaklingar eru stöðugt 

að miðla tilfinningum sín á milli og láta þannig í ljós líðan sína og hugarástand; öðlist skilning á að 

einstaklingar geta upplifað og túlkað áreiti í umhverfinu með ólíkum hætti; læri að skilja hvernig fjölmiðlar 

skapa lífsstíl sem endurspeglast meðal annars í tilteknum kynhlutverkum og líkamsfyrirmyndum. 

Kennsluefni / kennslugögn 

 

Kennsluhættir  
Kennslan byggist á umræðum kennara og nemenda, bekkjarfundum og verkefnavinnu. Lífsleiknin fléttast 

inn í allar námsgreinar og því eru ýmis mál er upp koma hverju sinni tekin fyrir strax. 

Heimanám 

Námsmat 
Almenn þátttaka 

Náttúrugreinar 
Kennari: Hugrún Elísdóttir 

Vikustundir: 2 kennslustundir 

Hæfniviðmið 

Að nemendur læri um: 

 um mannslíkamann og hið flókna samspil sem er á milli frumna, vefja, líffæra og líffærakerfa. 

 um frumuna, grunneiningu líkamans og starfsemi hennar. 

 um ýmsa sjúkdóma sem maðurinn getur fengið og ábyrgð einstaklinga á eigin heilsu. 

 um meltingar- og öndunarfæri og sambandið milli meltingar og öndunar. 

 um hjarta og blóðrás og starfsemi þeirra. 
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 um hreinsistöðvum líkamans og mikilvægi þeirra. 

 um húðina og hreyfikerfi líkamans ásamt mikilvægi hreyfingar á heilsu manna. 

 um heila, taugakerfi og skilningarvit og hvernig stjórnun þeirra fer fram 

 

Kennsluefni / kennslugögn 

Mannslíkaminn—litróf náttúrunnar 

Kennsluhættir 
Kennslan fer að mestu leyti fram með fyrirlestrum kennara og umræðum um það efni sem er til 

umfjöllunar hverju sinni. Verklegar æfingar, sýning mynda og verkefnavinna skipar einnig veglegan sess í 

líffræðinámi enda fátt betur til þess fallið að vekja áhuga nemenda. Nokkuð er byggt á sjálfsnámi því lestur 

kennslubóka og verkefnavinna fer að miklu leyti fram heima. Kennari fylgist með heimanámi nemenda, 

fer yfir verkefnin. 

Heimanám 
Nemendur skulu standa skil á heimavinnu sem yfirleitt felur í sér lestur og verkefnavinnu. 

Námsmat 
Kannanir 60% og ýmiss verkefni 40%. 

Upplýsinga- og tæknimennt 
Kennari: Hugrún Elísdóttir 

Vikustundir: 1 kennslustund 

Hæfniviðmið 
Að nemendur: 

 læri rétt vinnubrögð og umgengni við tölvur og kynnist víðtækum möguleika tölvunotkunar. 

 temji sér rétta líkamsbeitingu við tölvuna 

 læri grunnatriði ritvinnslu og glærugerð 

 geti beitt þeim leitaraðferðum sem algengustu tölvukerfi bjóða upp á 

 geti geymt eigin upplýsingar á tölvutæku formi með skipulögðum hætti, kunni að vista og sækja 

gögn í eigin möppur . 

 kynnist veraldarvefnum og þeim möguleikum sem hann býður upp á 

 geti notað tölvur til samskipta 

 

Kennsluefni / kennslugögn 
Microsoft Office forritin, ýmiss Google forrit (SketcUp, Drive o.fl.), Tagxedo, Weebly og ýmiss forrit sem 

eru á netinu. 

Ritvinnnsla:  

Rita og eyða texta, breyta gerð leturs, stærð þess, stíl og lit, breyta línubili og spássíum.  Sækja myndir og 

breyta stærð þeirra og staðsetningu.   
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Glærugerð:  

Búa til skyggnur, setja inn texta, myndir og hljóð, láta myndir og texta hreyfast, breyta tímasetningu 

hreyfinga, búa til tengla, breyta bakgrunnslit, setja myndir í bakgrunn og setja inn vídeómyndir. 

Photostory3: Búa til tónlistarmyndband og teiknimynd. 

Ýmsir vefskoðarar: Leita eftir upplýsingum á netinu og meta þær, skoða póstforrit. 

Google SketchUp: Búa til hús í þrívídd og fleira. 

 

Kennsluhættir 
 

Heimanám 

Námsmat 
Kennaramat sem felst í umsögn um nám og vinnubrögð nemenda.  Einkunn/umsögn gefin í lok anna. 

Skólaíþróttir 

Íþróttir/sund 
Kennari:  Guðmundur Björgvin Sigurbjörnsson 

Vikustundir: 3 kennslustundir á viku. 

 

Hæfniviðmið 

Íþróttir 

 Að efla líkamsþroska og auka þrek. 

 Að vekja áhuga á reglubundinni íþróttaiðkun og líkamsrækt. 

 Að efla félags- og tilfinningaþroska. 

 Að auka sjálfstraust og viljastyrk, og efla samvinnu. 

 

Sund 
 Að nemendur fái markvissa sundkennslu og verði færir um að bjarga sér og öðrum. 

 Að nemendur skilji mikilvægi reglubundinnar sundiðkunar og geti nýtt sér sundið sem heilsu- og 

líkamsrækt er fram líða stundir. 

 Að ná sundstigi hvers árgangs. 

 Að auka áhuga á sundi sem íþrótt.  

 

Kennsluefni / kennslugögn 
Boltar og áhöld í íþróttahúsi og sundlaug. Ýmis hefti um íþróttir og skólasund til að styðjast við í kennslu. 

Kennsluhættir 


