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Bekkjarnámskrá 10. bekkjar 
2011-2012       

 
Umsjónarkennari: Jóhanna Stella Jóhannsdóttir 

   

Bekkjarnámskrá er námsáætlun sem gerð er fyrir hvern bekk eða námshóp fyrir sig og er hluti að 

skólanámskrá skólans. Bekkjarnámskráin gefur upplýsingar um námsgreinar, kennsluhættti, námsgögn og 

námsmat. Hún byggir á þeim námsmarkmiðum sem sett eru fram í Aðalnámskrá grunnskóla sem í gildi er 

hverju sinni. Bekkjarnámskráin er endurskoðuð árlega og er sú endurskoðun í höndum kennara. 

Bekkjanámskrár eru birtar á heimasíðu skólans og ekki prentaðar nema sérstaklega sé um það beðið. 

 

“Menntun og velferð nemenda er sameiginlegt verkefni heimila og skóla og samstarfið þarf að byggjast á 

gagnkvæmri virðingu, trausti, og upplýsingamiðlun beggja aðila, sameiginlegum ákvörðunum og 

samábyrgð”.(Aðalnámskrá grunnskóla 2011). 

 

      

Stundaskrá 10. bekkjar 

 

 Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur 

8:30-9:10 Íslenska  Stærðfræði  Stærðfræði  Samfélagsfr. Enska 

 M A T U R 

9:30-10:10 Íslenska  Danska  Stærðfræði  Samfélagsfr. Enska  

10:10-10:50 Íþróttir Danska  Sund  Íþróttir  Íþróttir  

11:10-11:50 Danska  Lífsleikni  Íslenska Danska  Stærðfræði  

11:55-12:35 Samfélagsfr. Íslenska Íslenska  Íslenska  Náttúrufræði                                       

 M A T U R 

13:05-13:45 Náttúrufræði  Enska  Enska  Fjölmiðlun  Tölvur  

13:55-14:35 Stærðfræði  Náttúrufræði  Enska  Fjölmiðlun  Tölvur  

14:40-15:20  Náttúrufræði   Umsjón  
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Stærðfræði 
 

Kennari:  Jóhanna Stella Jóhannsdóttir 

Kennslustundir: 5 stundir á viku, að hluta samkennt með 9. bekk 

 
Námsþættir og markmið (meðal annarra): 

 

Gert er ráð fyrir að nemandi: 

Stærðfræði og tungumál 

 lesi og skrifi háar og lágar tölur sem koma fyrir í texta, töflum og myndritum, ræðar tölur, mælitölur af 

ýmsu tagi og prósentur, lesi og skrifi um hækkun og lækkun, hlutfallslega breytingu og algengar 

óræðar tölur 

 ræði um náttúrlegar tölur, heilar tölur og ræðar tölur og sambandið milli almennra brota, endanlegra 

tugabrota og lotubundinna tugabrota 

 

Lausnir verkefna og þrauta 

 kynnist því hvernig hægt er að leysa þraut með því að vinna sig til baka  

 fáist við þrautir sem leysa þarf með rakningar- eða þrepunaraðferðum 

 glími við þrautir sem leystar eru með því að búa til jöfnur 

 

Röksamhengi og röksemdarfærslur 

 kynnist einföldum sönnunum þar sem röksemdafærslur skipta meginmáli, t.d. reglu um hornasummu í 

marghyrningi og geti beitt henni á einfalda marghyrninga, s.s. fimmhyrning 

 

Tengsl við daglegt líf og önnur störf 

 setji upp töflu og jöfnu um línulegt samband og teikni samsvarandi graf, t.d. um greiðslur fyrir 

orkuneyslu 

 

Tölur 

 kunni góð skil á náttúrlegum, heilum og ræðum tölum 

 hafi kynnst nokkrum hugtökum úr talnafræði og kunni að umgangast þau 

 einfaldi brotabrot 

 vinni með stærsta samdeili og minnsta samfeldi 

 sjái að nálgast má óræðar tölur með lengri og lengri tugabrotum og að nákvæmnin eykst eftir því sem 

tugabrotið er lengra 

 

Reikniaðgerðir, reiknikunnátta og mat 

 hafi góða færni í reikningi 

 geti reiknað í huganum og kunni skil á námundunarreikningi 

 sé fær um að velja reikniaðgerðir og mismunandi aðferðir við útreikninga 

 nái leikni í að reikna samsett dæmi af ýmsu tagi þar sem reikniaðgerðum er blandað saman við veldi og 

sviga 

 

Hlutföll og prósentur 

 kunni skil á hlutföllum milli stærða og geti notað þau við útreikninga á hagnýtum dæmum 

 hafi gott vald á prósentuhugtakinu og sé fær í prósentureikningi 

 

Mynstur og algebra 

 hafi unnið með mynstur í því skyni að segja fyrir um framhaldið og finni almenna reglu 

 átti sig á einfaldri notkun bókstafa í stærðfræði 

 geri sér grein fyrir undirstöðureglum algebru 

 nái fullkomnu valdi á lausn fyrsta stigs jöfnu með einni óþekktri stærð 

 tileinki sér aðferðir til að leysa saman tvær fyrsta stigs jöfnur með tveimur óþekktum stærðum 

 margfaldi upp úr svigum og þátti fyrsta og annars stigs margliður 
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Rúmfræði 

 kunni skil á helstu hugtökum sígildrar rúmfræði 

 kunni skil á algengum hugtökum og aðferðum við mælingu flatarmynda og þrívíðra hluta 

 þekki samsvörun milli rúmmáls og mælieininga fyrir vökva og geti breytt þar á milli 

 þekki undirstöðuhugtök hnitarúmfræði og geti notað þau 

 kunni nokkrar helstu undirstöðusetningar sígildrar rúmfræði og geti notað þær í útreikningum og 

röksemdarfærslum 

 

Tölfræði og líkindareikningur 

 sýni þekkingu og skilning á hugtökunum tíðni, hlutfallstíðni, tíðnidreifing, meðaltal, vegið meðaltal, 

úrtak, tíðasta gildi og miðgildi 

 kunni skil á algengustu aðferðum við að vinna úr tölulegum gögnum og setji niðurstöður fram  

 kunni skil á líkindahugtakinu 

 reikni líkur í einföldum tilvikum þar sem einungis endanlega margar útkomur koma til greina 

      

Námsefni: Almenn stærðfræði III 

  Átta – tíu, bók 5 og 6 

Baugabrot. 

Leikni – stærðfræði 

Leikni – algebra. 

Verkefnablöð, ljósrit, eldri samræmd próf o.fl. 

 

Námsmat: Kaflapróf, próf í lok hverrar annar, sjálfspróf úr Almennri stærðfræði, heimavinna, 

ástundun, vinnusemi. 

Að vori verður yfirlitspróf í stærðfræði þar sem bæði verður prófað úr námsþáttum 

vetrarins sem og námsefni undangenginna ára. 

 

 

Vinnuáætlun eftir önnum: 

 

Haustönn: 

- Líkindareikningur 

- Ferningar og ferningsrætur 

- Regla Pýþagórasar  

- Stærðfræði í daglegu lífi  

 

Vetrarönn: 

- Rúmmálsfræði 

- Prósentur 

- Algebra 

- Jöfnur og jöfnuhneppi 

 

Vorönn:  

- Jöfnur og jöfnuhneppi 

- Horn og þríhyrningar 

- Upprifjun á efni vetrarins og eldri námsþáttum 
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Íslenska 
 

Kennari:   Magdalena M. Einarsdóttir 

Kennslustundir:  5 stundir á viku, samkennt með 9. bekk 

 

Bókmenntir 

Markmið: 

- að nemendur séu læsir á bókmenntatexta af ýmsu tagi, geti greint ólíkar gerðir bókmennta og læri að 

meta góðar bókmenntir 

- að nemendur lesi og ræði um Íslendingasögur 

- að nemendur lesi valdar skáldsögur 

- að nemendur lesi ljóð og þjálfist í bragfræðilegri greiningu og ljóðatúlkun 

- að nemendur skoði tengsl bókmenntaverka við ólíka menningarstrauma og þjóðfélagshætti og gæti að 

málfarslegum einkennum þeirra 

- að nemendur temji sér að nota bókmenntafræðileg hugtök í umfjöllun um bókmenntir 

 

Námsefni: Íslenska, kennslubók í  málvísi og ljóðlist,  Grettissaga, Mályrkja III  og ljósritað efni frá 

kennara. 

 

Kennsluhættir: Nemendur lesa Íslendingasögu og smásögur og skoða m.a. frásagnarhátt, stílbrögð og 

persónusköpun.  Stiklað verður á íslenskri bókmenntasögu 19. og 20. aldar, lesin 

æviágrip nokkurra skálda og rithöfunda frá tímabilinu og sýnishorn af verkum þeirra.  

Nemendur lesa fjölbreyttan texta m.a. úr blöðum og bókum og bera saman mismunandi 

málsnið og stílbrögð.  Vinna ýmis verkefni úr textum og bókmenntum s.s. svara 

spurningum, lesskilningsverkefni, ritunarverkefni og skoða ljóð frá mismunandi 

tímabilum. 

 

Stafsetning 

Markmið:    

- að nemendur hafi náð og viðhaldi góðum tökum á stafsetningu, geti beitt stafsetningarreglum og geti 

nýtt sér málfræðihugtök við umfjöllun um réttritun 

- að nemendur nýti sér handbækur s.s. orðabækur 

- að nemendur skilji mikilvægi góðrar stafsetningarkunnáttu í nútímaþjóðfélagi 

 

Námsefni:   Stafsetning, ýmsar blaðagreinar, ljósritað efni og Skriffinnur. 

 

Kennsluhættir: Helstu stafsetningarreglur rifjaðar upp. Nemendur skrifa upp réttan texta og vinna  

með orðhluta.  Upplestraræfingar með reglulegu millibili. 

 

Málfræði 

Markmið: 

- að nemendur kunni skil á helstu málfræðihugtökum sem nýtast við umræðu um mál, málbeitingu og 

málanám 

- að nemendur nái valdi á fjölbreyttum orðaforða 

- að nemendur rækti með sér áhuga á móðurmálinu og læri að meta góða málnotkun 

- að nemendur þekki orðflokkana, mismunandi einkenni þeirra og hlutverk 

- að nemendur þekki skiptingu málsgreina í aðal-og aukasetningar og þekki mun beinnar og óbeinnar 

ræðu 

- að nemendur geri sér grein fyrir skiptingu setninga í setningarhluta og átti sig á hlutverki þeirra 

- að nemendur átti sig á mismunandi merkingu orða 

- að nemendur geri sér grein fyrir skiptingu orða í orðhluta, skilji skyldleika orða út frá stofni orðs og 

þekki  helstu hljóðbreytingar 

- að nemendur þjálfist í að greina grundvallarhugtök hljóðfræði og geti greint mismunandi framburð 

eftir landshlutum  

- að nemendur skilji hvað felst í hugtökunum málfar, málsnið, rétt/rangt mál, gott/vont mál og 

málbreytingar 
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Námsefni: Íslenska, kennslubók í málvísi og ljóðslist, Handbók um málfræði og orðabækur og 

ljósritað efni frá kennara 

 

Kennsluhættir: Innlögn og útskýring á hugtökum.  Orðflokkagreining og ýmis verkefni sem æfa  

málnotkun 

 

Framsetning máls 

Markmið: 

- að nemendur séu orðnir vel þjálfaðir í munnlegri og skriflegri frásögn 

- að nemendur geti notfært sér fjölbreyttan orðaforða á blæbrigðaríkan og viðeigandi hátt 

- að nemendur geti flutt stutta tölu um þekkt efni 

- að nemendur geti flutt bókmenntatexta á áheyrilegan hátt þannig að efnið komist vel til skila til 

hlustenda 

- að nemendur kunni skil á uppbyggingu texta, geti m.a. skipt í málsgreinar, efnisgreinar og kafla; 

inngang, meginmál og niðurlag 

- að nemendur kunni að gera efnisyfirlit og heimildaskrá 

- að nemendur geti skrifað margvíslegan nytjatexta að ólíku málsniði 

- að nemendur geti tekið glósur í kennslustundum 

 

Námsefni: Mályrkja og ljósritað efni um ritun og frágang. 

 

Kennsluhættir: Ýmsar ritanir í tengslum við bókmenntir.  Munnleg og skrifleg skil. 

 

Námsmat: Próf í lok hverrar annar úr flestum þáttum íslenskunnar. 
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Enska 

 

Kennari:  Sonja Suska 

Kennslustundir:  5 stundir á viku 

Markmið: 

 

Hlustun 

- skilji ensku af helstu málsvæðum enskrar tungu um efni sem hann þekkir þegar talað er skýrt 

- skilji almennar upplýsingar og fyrirmæli, bæði aðalatriði og nákvæmar upplýsingar 

- geti fylgst með megininnihaldi í fjölmiðlum þegar um kunnuglegt efni er að ræða 

- geti fylgt meginþræði í samtali um efni sem hann þekkir þegar nokkrir tala saman 

- geti fylgt atburðarás í sögu eða frásögn 

- skilji og geti nýtt sér inntak í stuttu erindi um efni sem er honum kunnugt 

- geri sér grein fyrir mismunandi málsniði 

Lestur 

- geti lesið sér til gagns og fróðleiks aðgengilegt fræðsluefni, t.d. úr tímaritum og rafrænum miðlum 

- geti lesið sér til ánægju ljóð, smásögur og skáldsögur í fullri lengd ætlaðar enskumælandi 

lesendum, t.d. enskar unglingabækur og reyfara 

- kunni að nota orðabækur og orðasöfn, t.d. ensk-enskar orðabækur 

- kunni að beita mismunandi lestrarlagi eftir eðli texta og tilgangi með lestrinum 

- geti dregið ályktanir, lesið á milli línanna, giskað á orð út frá samhengi og áttað sig á uppbygginu 

texta 

- kunni að greina á milli helstu textategunda 

Talað mál – samskipti 

- geti tekið þátt í samræðum um efni sem hann þekkir, tjáð skoðanir sínar og tilfinningar og brugðist 

við með hljómfalli sem hæfir aðstæðum  

- geti byrjað samtal og endað, lagt orð í belg, umorðað og leiðrétt sig  

- geti bjargað sér við óvæntar aðstæður 

- kunni að nota málið við ýmsar aðstæður daglegs lífs, t.d. við að komast að sameiginlegri 

niðurstöðu með öðrum, láta í ljós aðdáun/vanþóknun, vera sammála/ósammála 

- kunni að nota föst orðasambönd sem eru algeng í daglegum samskiptum 

- kunni að tjá sig mismunandi formlega eftir aðstæðum 

Talað mál – frásögn 

- geti tjáð sig skýrt og skiljanlega með eðlilegum áherslum og hrynjandi 

- geti flutt stutt undirbúið erindi um viðfangsefni sem hann hefur aflað sér heimilda um  

- geti gert grein fyrir skoðun sinni á efni sem hann hefur kynnt sér og rökstutt hana að nokkru 

- geti sagt óundirbúið frá atviki  

- geti veitt upplýsingar um menningu sína og umhverfi 

Ritun 

- geti skrifað skipulegan texta um kunnuglegt efni, skipt í efnisgreinar og beitt nokkurri nákvæmni í 

málfari 

- geti skrifað ýmsar gerðir af styttri textum, t.d. viðbrögð við texta og lýsingar 

- kunni að haga orðum sínum í samræmi við aðstæður, viðtakanda, tilgang ritunar og gerð texta  

- geti virkjað hugarflugið og skáldað og skapað eigin texta  

- geti skrifað umsögn um kvikmynd, bók eða leikrit og fylgt ákveðnu formi 

- geti skrifað hálfformlegt bréf, t.d. tölvupóst, þar sem leitað er eftir almennum upplýsingum eða 

brugðist við fyrirspurnum 

- kunni að nýta sér hjálpargögn, svo sem orðabækur, málnotkunarbækur og leiðréttingarforrit 

 

 

Námsgögn: New Matrix Intermediate.  Léttlestrarbækur og smásögur. Bits and Pieces: Þjálfunarbók í 

enskri stafsetningu. English Text and Tasks.  Málfræði og annað ljósritað efni frá 

kennara.  
 Gagnvirk verkefni: http://www.a4esl.org 

 

Námsmat: Öll vinna nemenda í tímum og við heimanám gildir til einkunnar.  Skrifleg próf verða í 

lok hverrar annar.  

http://www.a4esl.org/
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Danska 
 

 

Kennari:                 Gréta Björnsdóttir 

Kennslustundir:     4 stundir á viku – samkennsla með 9. bekk 

 

Markmið:   
 Að  nemendur: 

  -  geti lesið í ólíkum tilgangi og beiti mismunandi lestraraðferðum 

  -  geti lesið sér til gagns og ánægju 

  -  geti hlustað eftir og skilið samtöl og frásagnir um almennt efni  

  -  geti tekið þátt í samræðum um efni sem þeir þekkja 

  -  geti sagt frá og haldið rökréttum þræði í frásögninni 

  -  geti skrifað samfelldan texta og beitt meginreglum um málnotkun 

  -  geti talað og ritað dönsku  málfræðilega rétt 

  -  hafi öðlast aukna málvitund í dönsku 

  -  hafi fengið innsýn í danska siði, menningu og þjóðfélag 

 

Námsefni: 

       - Glimrende, lesbók, verkefnahefti og hlustunarefni. Höf. Arnbjörg Eiðsdóttti og Kristín 

 Jóhannesdóttir 

-         Pinligt, danskar smásögur  með verkefnahefti. Harpa Jónsdóttir  tók saman 

-         Og det er Danmark. Hlustunarefni með verkefnum. Elísabet Valtýsdóttir, Erna Jessen og Hlín 

Helga Pálsdóttir 

- Grammatik. Höf. Arnbjörg Eiðsdóttir.og Kristín Jóhannesdóttir 

-        Dönsk málfræði og stílaverkefni. Höf. Haraldur Magnússon og Erik Søderholm 

-         Hvad siger du? C. Hlustunarefni  með verkefnum.  

-         Danskar frjálslestrarbækur. 

-         Danskar sjónvarpsmyndir. 

-  Verkefni af  Skólavefnum 

 

Vinnulag:  

Hlustun: Hlustað á hljómdiska og  myndefni  með verkefnum sem  unnin eru samkvæmt 

fyrirmælum, nemendur þurfa að ná upplýsingum úr töluðu máli og fara eftir fyrirmælum.  

Hlustað tvisvar til þrisvar á sama kaflann.  

Lestur: Bæði  hraðlesið til að ná merkingu úr texta en einnig nákvæmur lestur þar sem orð eru 

glósuð og lærð. 

Fjölbreytt textaúrvinnsla úr margskonar lestextum og hraðlestrarbókum, bæði málfræði og ritun. 

Talað mál.  Nemendur svara spurningum úr textum, lýsa myndum og  ræða um ákveðin efni , 

tveir og tveir saman eða í stærri hópum.  

Nemendur  eiga að geta tjáð skoðanir sínar á einfaldan hátt og sagt frá sjálfum sér og nánasta  

umhverfi sínu. 

Ritun: Efni ýmist tengt málfræði eða textavinnu, auk þess sem  nemendur eiga að geta skrifað 

skilaboð og einfaldar frásagnir. Stílagerð þar sem íslensku efni er snúið á dönsku. 

 

Námsmat:  

Frammistaða og  vinnusemi  í tímum metin ásamt  skilum og vinnslu á heimaverkefnum. 

Próf í lok hverrar annar.  
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Samfélagsfræði 
 

Kennari:  Sonja Suska 

Kennslustundir:  3 stundir á viku  

 

Þjóðfélagsfræði: 

 

Nemendur: 

Sjálfsmyndin 

- hugleiði hver hann er í augum sjálfs síns og annarra og hvernig sjálfsmynd hans verður til og geti 

rökrætt hvort sjálfsmynd (eða hlutverk) breytist eftir því hvar maður er staddur 

- læri um mismunandi fjölskyldugerðir, kynhlutverks og um ástina og vináttuna  

 

Réttindi og skyldur 

- kanni hvað honum leyfist og leyfist ekki samkvæmt lögum og reglum, athugi hvernig reglum er 

framfylgt og ræði réttmæti þeirra. 

 

    Hverjir ráða? 

- kynnist og hugleiði stjórnkerfi samfélagsins með því að athuga hverjir hafa mest að segja um ákveðin 

valin málefni, t.d. 

- hvað lært er í skólanum 

- hvað má vera lengi úti á kvöldin 

- hvað kaupið er í unglingavinnunni 

- hvenær má setja menn í fangelsi 

- hvað má skrifa í skólablaðið 

- læri að tengja umfjöllunina við hugtök á borð við þrískiptingu ríkisvalds, stjórnarskrá, mannréttindi, 

sveitarstjórnir, hagsmunasamtök, kosningar, Alþingi o.s.frv. 

 

Samastaður í heiminum 

- hugleiði og skilgreini hvaða kosti og galla það hefur í för með sér að búa á Íslandi, t.d. með hliðsjón af 

- náttúrufari 

- lífskjörum 

- mannréttindum 

- jafnrétti kynja 

- stærð samfélags 

- greini hvaða þjóðum Íslendingar eiga mest sameiginlegt með og helst samleið með 

- á fyrri tíð 

- landfræðilega 

- um menningu 

- að skapferli 

- að stjórnarfari 

- í formlegu samstarfi 

- meti möguleika Íslands í Evrópusamstarfi með hliðsjón af nokkrum þáttum 

- sjálfsmynd þjóðarinnar 

- öðrum tengslum, einkum við Norðurlönd og Ameríku 

- fullveldi þjóðar 

- hagsmunum, einkum í atvinnuvegum 

- lýðræ      

 

 

Námsefni:   Þjóðfélagsfræði eftir Garðar Gíslason.  Myndbönd. Verkefni unnin af kennara.  Ljósrit. 

 

Námsmat:   Frammistaða í tímum.  Heimaverkefni, ritgerðir, kannanir og verkefni í tímum. 

                     Próf í lok hverrar annar eða efnisþáttar. 
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Lífsleikni 
 

 

Kennari:  Jóhanna Stella Jóhannsdóttir 

Kennslustundir:  1 stund á viku, samkennd með 9. bekk  

 

Markmið: 

Að nemendur 

- styrkji sjálfsmynd sína 

- sýni öðrum tillitsemi 

- þjálfi sig í að setja sig í spor annarra 

- bæti samskipti sín á milli 

- leggi ekki aðra í einelti 

- skoði kynhlutverk í samfélaginu með gagnrýnum augum 

- taki ábyrga afstöðu gagnvart fíkniefnum  

 

Námsefni: Kynlga klippt og skorið 

  Reyklaus – að sjálfsögðu 

  Hugmyndir úr bókum Olweusar gegn einelti 

 

Kennsluhættir:  Lesnir textar, umræður, leikir, sett upp leikrit og verkefnavinna. Undirbúningur og  

  framkvæmd árshátíðar.  

 

Námsmat:          Tekið mið af  virkni og hegðun í kennslustundum og verkefnavinnu. 
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Náttúrufræði 
 

Kennari:                   Jóhanna Stella Jóhannsdóttir 

Kennslustundir:       4 stundir á viku, samkennt með 9. bekk 

 

 

Markmið:  

 

Nemandi á að 

- hafa löngun og áhuga til að læra meira í náttúrufræðum 

- vera meðvitaður um tengsl manns og umhverfis 

- vera meðvitaður um sjálfbæra þróun 

- gera sér grein fyrir að maðurinn er hluti af náttúrunni og að lífsafkoma hans og framtíð byggist á því að 

hægt verði að búa áfram á jörðinni 

 

 

 
Eðlisvísindi 

 
Nemandi á að 

- geta lýst eðli og orsökum hreyfinga og notað hugtökin ferð, hraði, hröðun og kraftur 

- þekkja þyngdarlögmálið og vita að þyngdarkraftur verkar á milli allra hluta 

- skilja muninn á massa og þyngd 

- geta unnið með hugtök eins og þrýsting og eðlismassa og tengt þau fyrirbærum í daglegu lífi 

- geta lýst helstu gerðum einfaldra véla og tækja og greint á milli þeirra í samsettum vélum 

- geta beitt hugtökunum vinna, orka og afl og lýst tengslum á milli þeirra 

 

 

 

Jarðvísindi 

 
Nemandi á að 

- kynnast hugmyndum manna um uppbyggingu alheimsins 

- þekkja gerð og eiginleika sóla og reikistjarna 

- þekkja sólkerfið okkar og nokkur einkenni þess 

- þekkja til geimferða mannsins, geimrannsókna og notkun gervihnatta 

- geta lýst samspili jarðar, tungls og sólar 

 

 

 

Lífvísindi 

 
Nemandi á að 

- gera sér grein fyrir að líf myndast einungis af öðru lífi með kynlausri æxlun eða kynæxlun 

- gera sér grein fyrir að lífverur þroskast á mismunandi hátt á lífsleiðinni 

- kynnast helstu hugtökum erfðafræðinnar, svo sem litninga, gen og DNA 

- þekkja einföld dæmi um það hvernig eiginleikar erfast á milli kynslóða 

- þekkja hvernig atferli dýra hefur áhrif á lífsafkomu þeirra og hæfni í þróunarfræðilegum skilningi 

- þekkja grunnhugtök þróunarlíffræðinnar, svo sem náttúruval, hæfni, aðlögun og arfbundinn breytileika 

- kynnast hugmyndum um uppruna og þróun lífsins 

- gera sér grein fyrir mikilvægi og forsendum breytileikans í lífheiminum 
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Námsefni: Kraftur og hreyfing  

Erfðir og þróun  

Sól tungl og stjörnur  

 

 

Kennsluhættir: Fræðileg innlögn, umræður, hópavinna og einstaklingsvinna þar sem unnið er að öflun 

upplýsinga og verkefni leyst, verklegar æfingar, heimaverkefni. 

 

 

Námsmat: Heimaverkefni, vinna í tímum, verklegar æfingar, kannanir og annarpróf. 
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Íþróttir 

 

Kennari:  Milan Djurica 

Kennslustundir:               1 stund á viku sund 

                                           3 stundir á viku íþróttir 

 

Íþróttir 

Markmið: 
- Lögð áhersla á að efla afkastagetu og hreyfifærni nemenda.  Þol, styrkur og liðleiki aukist 

- Mikil áhersla verður lögð á leiki sem stuðla að samvinnu nemenda, að samvinna verði nemendum 

eiginleg og sjálfsögð 

- Reynt verður að hafa viðfangsefnin þannig að allir ráði við þau óháð getu þeirra og þroska og 

þannig að ýta undir jákvæða sjálfsmynd nemenda 

- Áhersla verður lögð á að öllum nemendum líði sem best í tímum 

- Nemendur fá að reyna sig í ýmsum íþróttagreinum, lögð verður meiri áhersla á að nemendur nái 

valdi á undirstöðuatriðum greinanna og kunni helstu reglur 

 Nemendur kynnist eigin líkama í vinnu og hvíld.  Kunni að taka púls.  Kynnist tilgangi 

upphitunar og slökunar 

 

Viðfangsefni: 

- Hvers konar leikir, einnig stöðvaþjálfun þar sem hver nemandi getur notað sína kunnáttu og sinn 

hraða 

- Léttar líkams- og snerpuæfingar 

- Einfaldar spennu og slökunaræfingar og ýmsir knattleikir með einföldu sniði 

- Meira er um samsettar æfingar er reyna á fimi, kraft, úthald og tæknikunnáttu 

- Áhersla á þrek og þol, með úti- og innihlaupum 

 

Sund 

Markmið: 
- Markmið sundkennslu er aukin færni í hverju sundi fyrir sig 

- Meira þol og meiri hraði, langsund 

- Meiri áhersla á tækniæfingar 

 

Nemendur nái tökum á. 

- 600 metra viðstöðulausu bringusundi á innan við 20 mín 

- 50 metra bringusundi, stílsundi 

- 12 metra kafsundi, stílsundi 

- Björgun af botni laugar og 25 metra björgunarsundi (marvaði) 

- 100 metra bringusundi á tíma  

- 50 metra skriðsundi á tíma 

- 50 metra baksundi á tíma 

- 25 metra flugsundi á tíma 

Ath.  Nemendur velja 2 af 4 sundaðferðum í tímatökum 

 

Námsmat: 

- Nemendur taka próf að vori sem metin eru til einkunna 

- Mikið er lagt upp úr virkni í tímum 

- Að nemendur taki þátt og einnig að þeir fylgi reglum og fyrirmælum kennara 

- Nemendur taka X. stig í sundi 
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Tölvunotkun og 
upplýsingamennt 

 

Kennari:  Sonja Suska 

Kennslustundir:  2 stundir á viku 

 

Upplýsinga- og tæknimennt er þverfaglegur þáttur í námi. Þau markmið sem mest áhersla er lögð á  eru: 

 

Nemandi á að 

- læri að gera einfalda heimasíðu 

- geta unnið með ljósmyndir, bæði í ýmsum forritum og á heimasíðu  http://hunavallatimes.com/ 

- hafa skilað verkefnum unnum í tölvum, með grafískri framsetningu upplýsinga þegar það á við 

- hafa haldgóða þekkingu á upplýsingaveitum á Netinu 

- kunna flókna leit í mismunandi leitarvefjum 

- þekkja tengsl upplýsinga og tjáningarfrelsis 

- hafa skilning á gildi upplýsingatækni sem miðils í lýðræðisþjóðfélagi 

   

Námsgögn: Tölvan ásamt jaðartækjum, ritvinnsluforritin Word, myndvinnsluforrit Photoshop, 

heimasíðugerðarforritið Microsoft Expression web2, vafrarnir Internet Explorer og 

Mozilla ásamt viðeigandi kennsluforritum. Stafræn myndavél. Ljósrituð verkefni og 

lestextar. 

 

Námsmat: Lagt verður mat á öll þau verkefni sem nemendur vinna, bæði í tímum og heima.  

Verkefni verða lögð fyrir í lok annar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hunavallatimes.com/
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Fjölmiðlun 
 

Kennari:  Magdalena Margrét Einarsdóttir 

Kennslustundir:  2 stundir á viku 

    

 

Markmið: 
-  

 

Námsefni:               
 

Námsmat: 
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Bókfærsla 
 

  

 Kennari:                

 

 Kennslustundir:   2 á viku 

 

 Markmið:             að nemendur læri helstu hugtök bókhalds 

                               að nemendur temji sér rétt vinnubrögð í bókhaldi 

                               að nemendur kunni helstu lánsform í viðskiptum og færslur þeirra 

                               að nemendur kunni bókhaldsuppgjör 

 

Námsefni:              Kennslubók í bókhaldi ásamt verkefnabók 

 

 

Námsmat: 

Prófað er á annarri og þriðju önn.  Lokaeinkunn er gefin á vorönn.  Í prófum færa nemendur 

dagbók, gera uppgjör, svara spurningum og  tilgreina reikninga með ákveðnum   færslum.  

 Lokaeinkunn byggir á heimavinnu, vinnubók, skyndiprófum og 

annarprófum. 

 

 

 

 

 

 

 

 


