
Virðing - Samvinna - Vellíðan

Kennsluáætlun 2022-23 Íslenska 9. bekkur

Dagsetn. Viðfangsef
ni

Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og
námsmat.

sept-okt.
´22

Fornsögur - Gunnlaugs saga
- Útdráttur úr sögunni
- Myndefni af vef
- Verkefni fyrir leiðarbók inni á

Google Classroom.

- Skilur mikilvægi þess að geta lesið og að efla
eigið læsi.

- Setur efni fram á skýran og skipulegan hátt.
- Tekur virkan þátt í samræðum og

skoðanaskiptum.

- Lestur, frásögn, umræður,
innlifunaraðferð og
leitarnám. Nemendur vinna
leiðarbók.

okt ´22 Kjörbækur
munnleg
skýrsla.

- Bók að eigin vali
(ævintýrabókmenntir)

- Velur sér lesefni til gagns og ánægju og komi
fram sem sjálfstæður lesandi sem gerir sér grein
fyrir gildi þess að lesa.

- Segir frá á skipulegan hátt.
- Gerir sér grein fyrir eðli góðrar framsagnar, þ.e.

framburðar með áherslu á tónfall, hrynjanda,
blæbrigði og fas.

- Nemendur lesa bók að
eigin vali og segja frá henni
í litlum hópi
bekkjarsystkina.

nóv´22 Kjörbækur
ritgerð

- Bók að eigin vali
(ástar-/vináttusaga)

- Velur sér lesefni til gagns og ánægju og komi
fram sem sjálfstæður lesandi sem gerir sér grein
fyrir gildi þess að lesa.

- Getur beitt skipulegum vinnubrögðum við ritun,

- Nemendur lesa bók að
eigin vali og skrifa um hana
ritgerð eftir leiðbeiningum
frá kennara. Nemendur fá
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skipað efnisatriðum í röklegt samhengi og mótað
málsgreinar og efnisgreinar.

munnlega og skriflega
endurgjöf.

okt ´22 -
feb ´23

Fornsögur Laxdæla - Skilur mikilvægi þess að geta lesið og að efla
eigið læsi.

- Setur efni fram á skýran og skipulegan hátt.
- Tekur virkan þátt í samræðum og

skoðanaskiptum.

Lestur, umræður,
innlifunaraðferð, leitarnám,
stafræn verkefnavinna

Allur
veturinn

Fréttadagb
ók

- Fréttatími RÚV - Hlustar af athygli og er gagnrýninn á upplýsingar
úr umhverfinu.

- Geri sér grein fyrir mikilvægi þess að efla eigin
orðaforða.

- Nemendur fylgjast með
fréttum, fjalla um eina frétt
og glósa 3-5 orð sem þeir
ekki skilja.

sept ‘22 Málfræði
Upprifjun
fallorð

- Málið ímark : Gagnvirkur
námsvefur

- Áttað sig á beygingarlegum og merkingarlegum
einkennum orðflokka og gert sér grein fyrir
hlutverki þeirra í eigin texta og annarra.  Getur
beytt málfræði- hugtökum í umfjöllun um málið.

- Flettir upp í handbókum, orðasöfnum og
rafrænum orðabönkum og nýtir sér málfræðilegar
upplýsingar sem þar er að finna.

- Nemendur vinna verkefni í
bók eða á námsvef.
Umræður, glósur, orðaleikir
og könnun.

sept.-okt
´22

Málfræði
Upprifjun
fallorð og
sagnorð

- Málið í mark: Gagnvirkur
námsvefur

- Áttað sig á beygingarlegum og merkingarlegum
einkennum orðflokka og gert sér grein fyrir
hlutverki þeirra í eigin texta og annarra.  Getur
beytt málfræði- hugtökum í umfjöllun um málið.

- Flettir upp í handbókum, orðasöfnum og
rafrænum orðabönkum og nýtir sér málfræðilegar
upplýsingar sem þar er að finna.

- Nemendur vinna verkefni í
bók eða á námsvef.
Umræður, glósur, orðaleikir
og könnun/verkefni.

okt.-nóv
´22

Málfræði - Málið í mark: Óbeygjanleg orð
nafnháttarmerki
upphrópanir

- Málið í mark: Gagnvirkur
námsvefur

- Áttað sig á beygingarlegum og merkingarlegum
einkennum orðflokka og gert sér grein fyrir
hlutverki þeirra í eigin texta og annarra.  Getur
beytt málfræði- hugtökum í umfjöllun um málið.

- Flettir upp í handbókum, orðasöfnum og

- Nemendur vinna verkefni í
bók eða á námsvef.
Umræður, glósur, orðaleikir
og könnun/verkefni.
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rafrænum orðabönkum og nýtir sér málfræðilegar
upplýsingar sem þar er að finna.

jan-maí
´23

Málfræði - Málið í mark: Óbeygjanleg orð
forsetningar
samtengingar
atviksorð

- Málið í mark: Gagnvirkur
námsvefur

- Áttað sig á beygingarlegum og merkingarlegum
einkennum orðflokka og gert sér grein fyrir
hlutverki þeirra í eigin texta og annarra.  Getur
beytt málfræði- hugtökum í umfjöllun um málið.

- Flettir upp í handbókum, orðasöfnum og
rafrænum orðabönkum og nýtir sér málfræðilegar
upplýsingar sem þar er að finna.

- Nemendur vinna verkefni í
bók eða á námsvef.
Umræður, glósur, orðaleikir
og könnun/verkefni.

mars ´23 Kvikmyndir - Gauragangur kvikmynd - Getur notið myndefnis, leikins efnis, tónlistar og
sett fram rökstutt mat á viðkomandi efni.

- Nemandi getur flutt mál sitt skýrt og áheyrilega
með blæbrigðum og áherslum sem hæfa efni og
tilefni.

- Munnleg skil á verkefni í
gegnum Google Classroom

feb ´23 Kjörbók
munnleg
skýrsla

- Bók að eigin vali
(sakamálasaga)

- Velur sér lesefni til gagns og ánægju og komi
fram sem sjálfstæður lesandi sem gerir sér grein
fyrir gildi þess að lesa.

- Segir frá á skipulegan hátt.
- Gerir sér grein fyrir eðli góðrar framsagnar, þ.e.

framburðar með áherslu á tónfall, hrynjanda,
blæbrigði og fas.

- Nemendur lesa bók að
eigin vali og segja frá henni
í litlum hópi
bekkjarsystkina.

apríl ´23 Kjörbók
ritgerð

- Bók að eigin vali eftir
íslenskan höfund

- Velur sér lesefni til gagns og ánægju og komi
fram sem sjálfstæður lesandi sem gerir sér grein
fyrir gildi þess að lesa.

- Getur beitt skipulegum vinnubrögðum við ritun,
skipað efnisatriðum í röklegt samhengi og mótað
málsgreinar og efnisgreinar.

- Nemendur lesa bók að
eigin vali og skrifa um hana
ritgerð eftir leiðbeiningum
frá kennara. Nemendur fá
munnlega og skriflega
endurgjöf.

maí ´23 Ljóð - Unnið með ýmis
bókmenntahugtök, s.s
myndmál, braghætti, ljóðstafi
o.fl.

- Notað algeng hugtök í bragfræði í umfjöllun um
bundið mál og óbundið.

- Nemendur vinna verkefni
sem þeir skila til kennara.

3



Kennsluáætlun 2022-23 Stærðfræði 9. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og námsmat.

sept. fram í
október/des
ember.

Persónuleg fjármál.

Nemendur spreyta sig á
grundvallar atriðum
fjármálalæsis.

Markmið þessarar fræðslu
er að gera nemendur læsa
á eigin fjármál og búa þá
undir að vera virkir
þátttakendur í samfélagi
sem og að geta borið
ábyrgð á eigin fjármálum.

Helstu viðfangsefni.

Vaxtaútreikningur, lán og
sparnaður

Launaútreikningur,
launaseðlar, skattar og
gjöld.

Skattur, staðgreiðsla,
launaþrep og
persónuafsláttur.

Virðisaukaskattur,

- Skali 3a
nemendabók og
æfingahefti.

- Nemendur nota
einnig ýmis gögn
af neti í skapandi
verkefni s.s.
launagögn og
lánareiknivélar.

- tjáð sig um stærðfræðileg efni
munnlega, skriflega og myndrænt, af
nákvæmni og túlkað framsetningu
annarra á stærðfræðilegu efni,

-
- rannsakað, sett fram á skipulegan hátt

og rökrætt með það að markmiði að
alhæfa um stærðfræðileg efni,

-
- undirbúið og flutt munnlegar kynningar

og skrifað texta um eigin vinnu með
stærðfræði, m.a. með því að nota
upplýsingatækni

-
- unnið í samvinnu við aðra að lausnum

stórra og smárra stærðfræðiverkefna og
gefið öðrum viðbrögð, m.a. með því að
spyrja markvisst,

-
- tekist á við verkefni úr umhverfinu eða

samfélaginu, þar sem þarf að afla
upplýsinga og meta þær, finna lausnir,
m.a. í tengslum við ábyrgð á eigin
fjármálum, neyslu og þróun
samfélagsins,

-
- nýtt möguleika stærðfræðinnar til að

lýsa veruleikanum og líkt eftir

Kennsla er blanda af innlögnum
kennara og sjálfstæðri vinnu í
kennslustundum

Vinnuáætlanir taka mið af því að
öll vinna fari fram í
kennslustundum nýti nemendur
tíma sinn vel.

Nemendur skila stóru skapandi
verkefni þar sem þeir líkja eftir
fjölskyldu sem þiggur laun,
borgar ýmiskonar útgjöld, rekur
bíl og kaupir hús.

Nemendur vinna verkefni
samhliða því að vinna kafla í
námsbók og þegar kaflanum er
lokið fá nemendur góðan tíma til
þess að klára verkefnið.

Horft er til ýmissa þátta við mat á
verkefni þ.á.m. hversu vel
nemendur nýta þekkingu sína í
verkefninu, uppsetning og
frágangur sem og hversu
skapandi verkefnið er.
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mismunandi
virðisaukaskattprósentur,
reikningur á verði með og
án virðisauka.

Skammtímalán, debetkort
og kreditkort. Vextir á lán.

Virðisbreytingar.

Áætlanagerð og útgjöld.
Nemendur læra að áætla
ýmiskonar útgjöld fyrir
venjulegt heimili.

raunverulegum fyrirbrigðum, m.a. með
notkun tölvutækni og gert sér grein fyrir
hvenær slíkt er gagnlegt og við hæfi,

Nemendur þreyta einnig könnun
á reikniaðgerðum og skilningi.
Nemendur fá koma með
formúlublað í próf og mega reyna
við prófið oftar en einu sinni.

desember
fram í
febrúar

Að geta spurt og svarað
með stærðfræði/tungumál
og verkfæri
stærðfræðinnar.

Þessi lota snýst um það
hvernig nemendur geta
mætt stærðfræðilegum
verkefnum og nýtt hæfni
sína til þess að leysa þau.

Unnið er að því að vinna
með hæfniviðmið sem
birtast í eftirfarandi
undirköflum
stærðfræðihluta
Aðalnámskrár.

● Að geta spurt og

- Efni er mest úr
bókunum 8-10
en einnig annað
efni sem kennari
leggur fyrir.

- greint á milli skilgreininga og setninga,
milli einstakra tilvika og alhæfinga. Getur
nýtt þá þekkingu til að kanna og ræða um
stærðfræðileg hugtök, um tilgang og
takmörk þeirra,

- fundið, sett fram og afmarkað
stærðfræðiþrautir bæði 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,

- fundið rök fyrir og rætt um fullyrðingar
um stærðfræði, skilið og metið röksemdir

Kennsla er blanda af innlögnum
kennara og sjálfstæðri vinnu í
kennslustundum

Vinnuáætlanir taka mið af því að
öll vinna fari fram í
kennslustundum nýti nemendur
tíma sinn vel.

Nemendur þreyta smærri
kannanir í tíma og fá 2-3 tíma til
þess að leysa verkefnin.
Nemendur fá alltaf að taka með
sér heim “svindlmiða” og fá
tækifæri til þess að laga svörin
sín.

Nemendur vinna skapandi
verkefni sem endurspegla
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svarað með
stærðfræði

● Að kunna að fara
með tungumál og
verkfæri
stærðfræðinnar

Nemendur vinna með
eftirfarandi

Breytingar
-Nemendur öðlast innsýn í
það hvernig
stærðfræðilegar breytingar
birtast í raunveruleikanum.

Rökfræði og mengi
-Nemendur finna rök og
ræða um stærðfræði.
-Nemendur vinna með
einfaldar rökfærslur og
tungumál rökfræðinnar.
-Nemendur læra að lesa úr
mengjalíkönum.
-Nemendur geta staðsett
gagnasöfn í mengjum.

Líkön
-Nemendur læra að lesa út
líkönum sem hafa stoð í
raunveruleikanum
-Nemendur geti skapað
eigin líkön sem túlka
raunveruleikann
-Nemendur geti horft
gagnrýnum augum á

sem settar eru fram af öðrum og unnið
með einfaldar sannanir.

- sett fram og notað mismunandi
framsetningu sama fyrirbæris, hvort sem
um er að ræða hlutbundna, myndræna,
munnlega eða algebrulega framsetningu
eða með töflu og grafi,

- lesið úr táknmáli stærðfræðinnar, notað
það á merkingarbæran hátt, t.d. þýtt af
daglegu máli yfir á táknmál stærðfræðinnar
og skilið þær leikreglur sem gilda um
meðferð þess,

- tjáð sig um stærðfræðileg efni munnlega,
skriflega og myndrænt, af nákvæmni og
túlkað framsetningu annarra á
stærðfræðilegu efni,

- valið og notað margvísleg verkfæri, þar
með talin tölvutækni, gert sér grein fyrir
möguleikum þeirra og takmörkunum, notað
þau markvisst til að rannsaka
stærðfræðileg efni og setja fram
niðurstöður sínar.

viðfangsefnin.

Verkefni eru unnin eftir
verkefnalýsingu en nemendur fá
að hafa áhrif á útfærslu á skilum.

Námsmat tekur mið af
hæfniviðmiðum.
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stærðfræðileg líkön sem
birtast í fjölmiðlum eða á
netinu.

febrúar til
skólaslita

Rúmfræði

Nemendur vinna með
rúmfræðileg form og reglur
og læra hvernig þeir
hagnýta þær í daglegu lífi.

Verkefni eru blanda af
bóklegum verkefnum sem
og verklegum. Nemendur
vinna einnig í
rúmfræðiforriti í tövlu til
þess að skapa rúmfræðileg
form.

Efni er mest úr
Skala 2A en einnig
notar kennari
aukaefni
annarsstaðar frá
sem íterefni.

- 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,
notað mælikvarða og unnið með einslaga
form, útskýrt setningu Pýþagórasar og
reglu um hornasummu í marghyrningi og
beitt henni í margvíslegu samhengi. Einnig
gert rannsóknir á rétthyrndum
þríhyrningum og reiknað hliðarlengdir og
horn út frá þekktum eiginleikum,

- mælt ummál, flöt og rými, reiknað stærð
þeirra og útskýrt hvað felst í
mælihugtakinu,

- nýtt tölvur til að teikna, rannsaka og setja
fram rök um rúmfræðilegar teikningar,

Námsmat tekur mið af
hæfniviðmiðum og er blanda af
verklegum verkefnum og
könnunum.

Leitast er við að nemandi geti
sýnt fram á hæfni sína bæði
verklegt og bóklegt.

Nemendur skila einu stóru
skapandi verkefni í kaflanun,
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Kennsluáætlun 2022-23 Náttúrugreinar 9. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og námsmat

ágúst -
desember

Mannslíkaminn

Fruman, líffæri
og líffærakerfi:
- öndunarfærin
- meltingarfærin
- blóðrásin
- ónæmiskerfið
- hreinsikerfin

- Bókin
“Mannslíkaminn” er
grunnefnið í þessarri
kennslulotu

- Myndbönd og efni frá
kennara

Að nemandi geti:
- útskýrt hlutverk helstu líffæra

og líffærakerfa
mannslíkamans, gerðir
frumna, líffæri þeirra og
starfsemi.

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

Verkefnið er unnið út frá svokölluðum
hyperdocs þar sem 5e kennslulíkanið er notað
en það byggir á:

- kveikju
- könnun
- koma í skilning um
- kafa dýpra
- kunnátta metin

Nánari útlistun á 5e:
- nemendur tengja við fyrri reynslu og kennari

kannar forhugmyndir
- nemendur kanna viðfangsefnið á eigin

forsendum
- kennari útskýrir tiltekin hugtök eða fyrirbæri

fyrir nemendum
- dýpri tenging við viðfangsefnið og víðtækari

skilningur nemenda, meiri upplýsingar og
betri færni með nýrri reynslu.

- nemendur hvattir til þess að meta skilning
sinn og hæfni. Kennarar fá tækifæri til þess
að meta framfarir nemenda í átt að
hæfniviðmiðum.

Viðfangsefni eru m.a. unnið á stafrænu formi
og í verkefnabók ásamt lestri, umræðum
o.s.frv.
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Nemendur vinna verkefni einstaklingslega og í
samvinnu við aðra.

Námsmat byggir á verkefnavinnu og prófum.

janúar -
febrúar

Stjörnufræði Eðlisfræði 3
Stjörnufræðivefurinn
Geimurinn

Efnisþættir:
- sólkerfið okkar

- jörðin
- tunglið
- reikistjörnur

- alheimurinn
- stjörnur
- svarthol
- miklihvellur
- o.fl fyrirbæri í

geimnum

Myndbönd og efni frá
kennara

- Gert grein fyrir stöðu jarðar í
himingeimnum og áhrifum
hennar á líf á jörðu.

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

Kennsla um efnið, útskýringar og myndbönd.
Flokkast undir Útlistunarkennslu. Sýnikennsla
með hnattlíkan. Stjörnuskoðun

Nemendur vinna með hugtök og fyrirbæri úr
stjörnufræðinni og geta valið á milli fjölbreyttra
leiða til að vinna og skila verkefninu. Námsmat
er byggt á skilaverkefni nemenda.

mars Nýsköpun Nýsköpunarvefur
grunnskólana

Unnið skipulega eftir verkferli
nýsköpunar, þ.e. leitað að
þörfum í umhverfi fólks, fundið
lausn og hannað afurð, einn
eða með öðrum.

Viðfangsefni er unnið út frá kennsluvef í
Nýsköpun þar sem fjallað er um:

- hvað er nýsköpun
- hvernig er hægt að fá góða hugmynd
- að vinna áfram með hugmyndina sína

Áhersla er lögð á fyrstu stig nýsköpunar, þ.e.
hvernig hægt er að hjálpa nemendum að fá
hugmyndir sem leysa raunveruleg vandamál
eða áskoranir.

mars - maí Kraftur og
hreyfing
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Kennsluáætlun 2022-23 Samfélagsgreinar 9. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og
námsmat

22. ágúst -
30.sept.

Þjóðríki verða til.
Evrópumenn leggja
undir sig heiminn
og Ísland í
þjóðernisbaráttu.

- Lýðræði og tækni saga 19.
aldar

- Efni frá kennara
- Mynbönd
-

Að nemendur geti:
- útskýrt mismunandi hugmyndir um

gerð og framkvæmd lýðræðis.
- Sýnt sjálfsaga, sjálfstraust og virðingu í

margvíslegum samskiptum og
samstarfi við ólíka einstaklinga

- gert sér grein fyrir hlutverki og
mikilvægi heimilda

- tekið sjálfstæðan þátt í lýðræðislegu
samstarfi og samræðu

Innlagnir, verkefnavinna,
samráðsfélagar, leikræn
tjáning, kynningar,
leiðsagnarnám,  umræður.

Námsmat: próf, vinnubók og
verkefni metin, virkni í
tímum, kynningar.

3.okt. -
28.febrúar

Maður og náttúra,
heimsálfurnar og
heimshöfin.

Um víða veröld heimsálfur
Myndbönd
Efni frá kennara
Fréttir og fjölmiðlar

- greint áhrif mannsins á mótun
umhverfis og búsetuskilyrði

- gert sér grein fyrir nýtingu auðlinda og
umhverfis og gildi verndunar hvors
tveggja með hliðsjón af sjálfbærri
þróun

- sýnt fram á skilning á eðli sjálfbærrar
þróunar og þýðingar hennar fyrir
umhverfi og samfélag og í efnahagslífi

- sett sig í spor fólks með ólíkan
bakgrunn og viðhorf, á ýmsum stöðum
og tímum

- sýnt sjálfsaga, sjálfstraust og virðingu í

Innlagnir, verkefnavinna,
samráðsfélagar, hópavinna,
kynningar, leiðsagnarnám,
umræður.

Námsmat: próf, vinnubók og
verkefni metin, virkni í
tímum, kynningar.
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margvíslegum samskiptum og
samstarfi við ólíka einstaklinga

- komið þekkingu sinni og viðhorfum á
framfæri með fjölbreyttum hætti, einn
sér og í samstarfi við aðra

- skilið eigin getu til aðgerðar og gert
sér grein fyrir afleiðingum gerða
sinna eða aðgerðarleysis.

1.mars -
27.maí

Fyrri og síðari
heimstyrjöldin,
ástæður og
afleiðingar þeirra.
Stéttarbarátta,
velmegun og
heimskreppa.

Styrjaldir og kreppa
Blessað stríðið
Stríðsárin á Íslandi
Myndbönd
Efni frá kennara
Fréttir og fjölmiðlar

- borið virðingu fyrir sjálfum sér og
öðrum og fyrir mannréttindum

- gert sér grein fyrir hlutverki og
mikilvægi heimilda

- Vegið og metið skoðanir og
upplýsingar, brugðist við þeim á
fordómalausan og réttsýnan hátt.

- tekið sjálfstæðan þátt í lýðræðislegu
samstarfi og samræðu

- sýnt sjálfsaga og sjálfstraust og
virðingu í margvíslegum samskiptum
og samstarfi ólíkra einstaklinga

- komið þekkingu sinni og viðhorfum á
framfæri með fjölbreyttum hætti

- útskýrt mismunandi hugmyndir um
gerð og framkvæmd lýðræðis.

Innlagnir, verkefnavinna,
hópavinna, samráðsfélagar,
kynningar, leiðsagnarnám,
umræður
ritanir

Námsmat: próf, vinnubók og
verkefni metin, virkni í
tímum, kynningar, samstarf

11



Kennsluáætlun 2022-23 Enska 9. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og
námsmat

23. ágúst -
20.
desember

Lesskilningur
Málfræði
Ritun
Hlustun
Talað mál

Ýmsar smásögur
- Three is a Lucky Number
- The Bet

Spotlight 9: les- og vinnubók
- unit 1,2 (lesskilningur og málfræði)

The Maze Runner (kvikmynd)
- podcast
- munnleg skil

Wonder (skáldsaga)
- bókmenntarýni
- verkefni
- tímaritgerð

- Aflað sér upplýsinga úr texta, greint
aðalatriði frá aukaatriðum, gert sér
grein fyrir helstu niðurstöðum og
nýtt sér í verkefnavinnu

- Lesið sér til gagns og ánægju
smásögur, örsögur, og skáldsögur.
Geti myndað sér skoðanir á efni
þeirra og unnið úr þeim á
margvíslegan hátt.

- Tekist á við margs konar aðstæður í
almennum samskiptum, t.d. miðlað
og tekið á móti upplýsingum.

- Skrifað ýmsar gerðir af textum t.d.
formlega,óformlega, úrdrátt, ritun og
ritgerð og hagað orðum sínum 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.

- Hlustað eftir nákvæmum
upplýsingum, valið úr þær sem við
á og brugðist við eða unnið úr þeim.

- Flutt stutta frásögn eða kynningu
um undirbúið efni blaðalaust og af
nokkru öryggi.

- Innlagnir
- verkefnavinna
- samráðsfélagar
- leiðsagnarnám
- skapandi vinna
- umræður

Námsmat:
- verkefni
- ritanir
- munnleg verkefni
- virkni í tímum
- ýmis minni próf

3. janúar-
31. mars

Spotlight 9: les- og vinnubók
- unit 3,4 (lesskilningur og málfræði)

Maleficent (kvikmynd)
- horft á kvikmyndina og munnleg

skil
Creative Writing - Fantasy

- ritun, sköpun

1.apríl - 5.
júní

Spotlight 9: les- og vinnubók
- unit 5 (lesskilningur og málfræði)

Ýmsar smásögur
The Hunger Games (skáldsaga)

- bókmenntarýni
- munnlegt verkefni
- Escape Room

12



- Tileinkað sér aðalatriði munnlegra
frásagna af ýmsu tagi og brugðist
við efni þeirra, sagt frá, unnið úr
eða nýtt sér á annan hátt.

- Skrifað texta með orðaforða úr
efnisflokkum með hliðsjón af
málfræðireglum.

- Nýtt sér öll helstu hjálpartæki, s.s.
ítarefni, efni úr fjölmiðlum,
orðabækur, veforðasöfn,
leiðréttingarforrit, tungumálaforrit og
leitarforrit og umgengist þau af
gagnrýni.

Með fyrirvara um breytingar.
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Kennsluáætlun 2022-23 Danska 9. bekkur

Dagsetn. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir og
námsmat

ágúst -
september

Orðaforði og
lesskilningur
- markviss vinna
með að auka
orðaforða nemenda
og lesskilning.

Ritun
- nemendur nýta
þann orðaforða
sem þeir hafa
tileinkað sér í
verkefnavinnu.

Menningarlæsi
- Orðaforðinn sem
unnið verður með á
sér margar
hliðstæður í
íslensku svo
töluverð áhersla
verður lögð á að
nemendur geri sér
grein fyrir
skyldleika
tungumálanna.

- Lota 1: Vikingerne

- Smil - læsebog og
opgavebog

- Efni frá danska
þjóðminjasafninu og
danska
ríkissjónvarpinu.

- Þátturinn Historien om
Danmark:
Vikingetiden.

- Aflað sér upplýsinga úr texta, greint
aðalatriði frá aukaatriðum, gert sér grein fyrir
helstu niðurstöðum og nýtt sér í
verkefnavinnu.

- Tileinkað sér aðalatriði munnlegra frásagna
af ýmsu tagi 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,

- Hlustað eftir nákvæmum upplýsingum, valið
úr þær sem við á og brugðist við eða unnið
úr þeim.

- 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.

- Sýnt fram á að hann þekkir nokkuð til innri
samfélagsgerðar. Þekki hvað einkennir
þjóðfélagið s.s siði, venjur og menningu.

- Sýnt fram á að hann áttar sig á skyldleika
erlenda málsins við íslensku, eigið móðurmál

Kennari leggur inn texta
vikunnar.

Nemendur vinna ýmis
verkefni í vinnubók tengd
þeim orðaforða sem birtist í
texta vikunnar.

Kennari tekur reglulega
kennslustundir til að fara yfir
verkefni í vinnubók.

Námsmat:
Verkefni metin.

Eitt hlustunarpróf verður á
tímabilinu.
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- einnig verður lögð
áhersla á að löndin
eiga tengingu í
sameiginlegri fortíð
í gegnum víkingana
og goðafræðina.

- fjallað verður um
afmarkaða þætti í
danskri sögu t.d.
hvenær Danmörk
varð til og
konunginn Harald
Blátönn.

Talað mál og
hlustun
- regluleg
hlustunarverkefni
sem tengjast
orðaforðanum sem
unnið hefur verið
með.
- nemendur horfa á
kvikmynd sem
tengist viðfangsefni
lotunnar.

Námshæfni
- nemendur skila
námsmöppuverkef
ni, þar sem þeir
meta eigin hæfni út
frá matsviðmiðum
aðalnámskrár og
setja sér markmið

eða önnur tungumál sem hann er að læra.

- Beitt á raunsæjan hátt sjálfsmati og
jafningjamati í tengslum við viðfangsefni
námsins og veitt sanngjarna endurgjöf.
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um hvernig þeir
geta bætt sig.

Byrjun
október -
miður
nóvember

Lesskilningur og
orðaforði
- markviss vinna
með að auka
orðaforða nemenda
og lesskilning.

Ritun
- nemendur nýta
orðaforða þeir hafa
tileinkað sér í
verkefnavinnu m.a.
með því að skrifa
kvikmyndagagnrýni
um Midsommer.

Talað mál og
hlustun
- regluleg
hlustunarverkefni
sem tengjast
orðaforðanum sem
unnið hefur verið
með.
- nemendur horfa á
kvikmynd sem
tengist viðfangsefni
lotunnar.
- nemendur skila
inn munnlegri
kvikmyndagagnrýni
á myndbandsformi.

Lota 2: Vi lever i en farlig
verden

Smil - læsebog og
opgavebog

Midsommer (2003) -
kvikmynd og munnlegt
verkefni

(ATH: myndin er dönsk
unglingamynd frá árinu 2003
en ekki hryllingsmyndin
Midsommar í leikstjórn Ari
Aster frá 2019).

- Aflað sér upplýsinga úr texta, greint aðalatriði
frá aukaatriðum, gert sér grein fyrir helstu
niðurstöðum og nýtt sér í verkefnavinnu.

- Tileinkað sér aðalatriði munnlegra frásagna af
ýmsu tagi og brugðist við efni þeirra, sagt frá,
unnið úr eða nýtt sér á annan hátt.

- Tjáð sig skipulega með undirbúið eða
óundirbúið efni og sagt skoðun sína á því og
brugðist við spurningum.

- Flutt stutta frásögn eða kynningu um undirbúið
efni blaðalaust og af nokkru öryggi.

- Tjáð sig um skoðanir sínar, tilfinningar, reynslu
og þekkingu.

Án vandkvæða fylgst með aðgengilegu efni í
fjöl- og myndmiðlum sér til gagns og ánægju,
sagt frá og unnið úr.

- Hlustað eftir nákvæmum upplýsingum, valið úr
þær sem við á og brugðist við eða unnið úr
þeim.

- 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

Kennari leggur inn texta
vikunnar.

Nemendur vinna ýmis
verkefni í vinnubók tengd
þeim orðaforða sem birtist í
texta vikunnar.

Kennari tekur reglulega
kennslustundir til að fara yfir
verkefni í vinnubók.

Nemendur horfa á kvikmynd
með kennara sem tengist
umfjöllunarefni lotunnar,
skrifa handrit að
kvikmyndarýni undir
leiðsögn kennara og taka
upp á myndband (6
kennslustundir)

Námsmat:
verkefni metin - munnlegt
verkefni samhliða kvikmynd.

Eitt hlustunarpróf verður á
tímabilinu.
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Námshæfni
- nemendur skila
aftur
sjálfsmatsverkefni
og endurmeta
stöðu sína m.t.t.
hvar þeir mátu sig í
upphafi skólaárs.

Miður
nóvember
-
desember

Talað mál og
hlustun
- nemendur horfa á
þættina The Rain,
sem eru dönsk
framleiðsla á
vegum Netflix.

- markmiðið með
áhorfinu er að
nemendur skilji
nokkuð
hversdagslegan
orðaforða sem
tengist fjölskyldulífi,
vináttu og
samböndum.

Ritun
- nemendur vinna
með orðaforðann
úr þáttunum og
hugleiðingar sínar í
stuttum
ritunarverkefnum.

Lota 3:
The Rain- þættir á Netflix

- Án vandkvæða fylgst með aðgengilegu efni í
fjöl- og myndmiðlum sér til gagns og ánægju,
sagt frá og unnið úr.

- Tjáð sig um skoðanir sínar, tilfinningar, reynslu
og þekkingu.

- 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

Nemendur horfa á þættina
The Rain í kennslustundum
með kennara.

Nemendur vinna stutt
hugleiðingaverkefni um
persónur þáttanna í
kennslustundum undir
leiðsögn kennara.

Námsmat:
verkefni metin.
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janúar -
mars

Orðaforði og
lesskilningur
- markviss vinna
með að auka
orðaforða nemenda
og lesskilning.

Ritun
- nemendur nýta
þann orðaforða
sem þeir hafa
tileinkað sér í
verkefnavinnu.

Lota 4:

Du er rigtig klog

Smil - læsebog og
opgavebog

Zappa - kvikmynd og
verkefni

- Aflað sér upplýsinga úr texta, greint aðalatriði
frá aukaatriðum, gert sér grein fyrir helstu
niðurstöðum og nýtt sér í verkefnavinnu.

- Tileinkað sér aðalatriði munnlegra frásagna af
ýmsu tagi 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,

- Hlustað eftir nákvæmum upplýsingum, valið úr
þær sem við á og brugðist við eða unnið úr
þeim.

- 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.

- Sýnt fram á að hann þekkir nokkuð til innri
samfélagsgerðar. Þekki hvað einkennir
þjóðfélagið s.s siði, venjur og menningu.

- Sýnt fram á að hann áttar sig á skyldleika
erlenda málsins við íslensku, eigið móðurmál
eða önnur tungumál sem hann er að læra.

- Beitt á raunsæjan hátt sjálfsmati og
jafningjamati í tengslum við viðfangsefni
námsins og veitt sanngjarna endurgjöf.

Kennari leggur inn texta
vikunnar.

Nemendur vinna ýmis
rafræn verkefni.

Námsmat:
Verkefni metin.

Eitt hlustunarpróf verður á
tímabilinu.

mars - maí Orðaforði og
lesskilningur
- markviss vinna

Lota 5:

Jeg elsker Danmark

- Aflað sér upplýsinga úr texta, greint aðalatriði
frá aukaatriðum, gert sér grein fyrir helstu
niðurstöðum og nýtt sér í verkefnavinnu.

Kennari leggur inn texta
vikunnar.
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með að auka
orðaforða nemenda
og lesskilning.

Ritun
- nemendur nýta
þann orðaforða
sem þeir hafa
tileinkað sér í
verkefnavinnu.

Menningarlæsi
Sérstök vinna með
Danmörku, þar
sem nemendur
kynnast betur landi
og þjóð.

Smil - læsebog og
opgavebog

Dejlige Danmark -
læsebog

Áhugasviðsverkefni tengt
Danmörku - munnleg skil

Lesskilningsverkefni

- Tileinkað sér aðalatriði munnlegra frásagna af
ýmsu tagi 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,

- Hlustað eftir nákvæmum upplýsingum, valið úr
þær sem við á og brugðist við eða unnið úr
þeim.

- 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.

- Sýnt fram á að hann þekkir nokkuð til innri
samfélagsgerðar. Þekki hvað einkennir
þjóðfélagið s.s siði, venjur og menningu.

- Sýnt fram á að hann áttar sig á skyldleika
erlenda málsins við íslensku, eigið móðurmál
eða önnur tungumál sem hann er að læra.

- Beitt á raunsæjan hátt sjálfsmati og
jafningjamati í tengslum við viðfangsefni
námsins og veitt sanngjarna endurgjöf.

Nemendur vinna ýmis
rafræn verkefni.

Námsmat:
Verkefni metin.
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Kennsluáætlun 2022-23 Upplýsingatækni 9. bekkur

Dags. Viðfangsefni Námsefni Hæfniviðmið Kennsluhættir
og námsmat

Allt
skóla
árið

Vinnulag og
vinnubrögð

Google
classroom
og google
upplýsing
a-
tækniforrit
.

Önnur
forrit og
tæki sem
nemendur
nota í
verkefna-
vinnu.

- nýtt hugbúnað/forrit og önnur gögn við upplýsingaleit,
- nýtt efni á margvíslegu formi og rafrænan stuðning, s.s. ítarefni, efni úr fjölmiðlum,

orðabækur, veforðasöfn, leiðréttingarforrit, tungumálaforrit og leitarforrit og umgengist
þau af gagnrýni,

- beitt gagnrýnni hugsun við að vega og meta upplýsingar með tilliti til gæða og
efnismeðferðar þeirra,

- unnið með heimildir, virt siðferði í heimildavinnu og sett fram heimildaskrá samkvæmt
viðurkenndum aðferðum,

- nýtt hugbúnað og forrit við uppsetningu ritgerða og ritsmíða samkvæmt
- viðmiðum um uppsetningu og frágang, nýtt hugbúnað/forrit við framsetningu á

tölulegum gögnum.

Upplýsingatæk
ni fléttast inn í
allt nám á
unglingastigi og
því taka
kennsluhættir
og námsmat
mið af hverju
fagi fyrir sig.

Athugið að ekki
er víst að
kennarar gefi
endurmat á öll
hæfniviðmið
heldur eru þau
ætluð sem
leiðarvísir að
upplýsingatæk
nivinnu á
unglingastigi.

Upplýsingaöfl
un og
úrvinnsla

- nýtt hugbúnað/forrit og önnur gögn við upplýsingaleit,
- nýtt efni á margvíslegu formi og rafrænan stuðning, s.s. ítarefni, efni úr fjölmiðlum,

orðabækur, veforðasöfn, leiðréttingarforrit, tungumálaforrit og leitarforrit og umgengist
þau af gagnrýni,

- beitt gagnrýnni hugsun við að vega og meta upplýsingar með tilliti til gæða og
efnismeðferðar þeirra,

- unnið með heimildir, virt siðferði í heimildavinnu og sett fram heimildaskrá samkvæmt
viðurkenndum aðferðum,

- nýtt hugbúnað og forrit við uppsetningu ritgerða og ritsmíða samkvæmt viðmiðum um
uppsetningu og frágang, nýtt hugbúnað/forrit við framsetningu á tölulegum gögnum.

Tækni og
búnaður

- nýtt hugbúnað/forrit við flókna framsetningu ritunarverkefna og tölulegra gagna,
- nýtt hugbúnað/forrit við myndvinnslu, hljóðvinnslu og gerð myndbanda,
- nýtt hugbúnað/forrit við fjölbreyttar vefsmíðar.

Sköpun og
miðlun

- útskýrt einfaldan hugbúnað, eðli og uppbyggingu tölvu,
- nýtt hugbúnað við forritun og miðlun þekkingar á fjölbreyttan og skapandi hátt.
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Kennsluáætlun 2022-23 Skólaíþróttir 9. bekkur

Mánuð
ur

Viðfangsefni Námsefni Matsviðmið Kennsluhættir og
námsmat

Septem
ber

-Kynning/hreyfistöðvar
-Kýló/fótbolti
-Leikir á lóð
-Skólahringur (tímataka)
-Þolæfingar og leikur
-Þolæfingar og leikur

gert æfingar sem reyna á þol,
gert hreyfingar sem reyna á stöðujafnvægi og hreyfijafnvægi,
sýnt einfaldar hreyfingar sem reyna á lipurð og samhæfingu,
sýnt nokkra boltafærni og tekið þátt í nokkrum mismunandi
boltaleikjum,
tekið þátt í stöðluðum prófum,
kafað, velt sér af kvið á bak og öfugt og tekið þátt í leikjum í
vatni.
Synt sporðtök, bringusund, skólabaksund, baksund og skriðsund
með eða án hjálpartækja stuttar vegalengdir.

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

Október -Blak
-Skotboltaleikir
-Fimleikar
-Áhaldaleikfimi

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

Nóvem
ber

-Fimleikar (áframhald)
-Styrktaræfingar
-Þolæfingar
-Badminton

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

Desem
ber

-Tarzanleikur
-Hreyfileikir

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

Janúar -Körfubolti
-Frjálsar

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat
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Febrúar -Handbolti
-Bandý
-Fótbolti

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

Mars hreyfistöðvar
-Kýló/fótbolti
-Leikir á lóð
-Skólahringur (tímataka 2)
-Þolæfingar og leikur
-Þolæfingar og leikur

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

Apríl Blak
-Skotboltaleikir
-Fimleikar
-Áhaldaleikfimi

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat

Maí ÚTITÍMABIL HEFST
-Skólahringur
-Klambratún
-Mismunandi leikir

Sýnikennsla
Stöðupróf - símat
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