
Íslenska 9. bekkur 

Kennsluáætlun 2018-2019 

 

 
Markmið: Traust kunnátta í móðurmáli er meginundirstaða staðgóðrar menntunar. Jafnframt er lestur 
öflugt tæki nemenda til að afla sér þekkingar og tjáning í ræðu og riti ein af nauðsynlegum forsendum 
þátttöku í samfélagi.  
 
Kennslan hefur […] það hlutverk að efla tjáningu og sköpun í töluðu máli og rituðu, nota málið og kynnast 
mætti þess.  

(úr Aðalnámskrá grunnskóla 2013 bls. 97) 

Kennarar: Álfheiður Ingólfsdóttir og Hulda Dögg Proppé 
 
Námsefni:  
Kveikjur og Neistar eftir Davíð A. Stefánsson og Sigrúnu Valdimarsdóttur 
Korku saga eftir Vilborgu Dagbjartsdóttur– hljóðbók mun vera til reiðu þegar þar að kemur. 
Gunnlaugs saga Ormstungu  
Málið í mark smáorð – vefefni, aðgengilegt á www.mms.is 
Einnig verður alls kyns námsefni nýtt, þar sem íslensk tunga birtist í ólíkum myndum, svo sem tímarit, 
dagblöð og útvarps-/sjónvarpsefni. 
 
Vinnulag: Kennslan er unnin í lotum þar sem eitt viðfangsefni er lagt til grundvallar í ákveðinn tíma. Þrátt 
fyrir það blandast öll atriði í almennri málnotkun inn í hvert viðfangsfeni. Verkefnin eru margvísleg og 
miðast við að nemendur geti sýnt þá hæfni sem skilgreind er í aðalnámskrá grunnskóla og vaxið sem 
ábyrgir málnotendur í ræðu og riti.  
 
Kennslustundir: 4 x 60 mínútur á viku 
 
Hjálpargögn fyrir nemendur: Nemendur geta unnið rafrænt og einnig í bækur. Stundum er val um aðferðir 
við að skila verkefnum og ávallt er komið til móts við óskir þeirra og þarfir.  
 
 

Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar 

  
 

Kennsluáætlun 

Tímabil 
 

Námsþáttur/Námsefni Námsmat Skiladagur 

23. ágúst –  
30. ágúst 

Lestu betur 
Nemendur vinna alls kyns   
lesskilningsverkefnum í tíma.  

Lesskilningur metinn 
Jafnt yfir haustið 
og aftur að vori 

3. september – 
14. september 
Kynning, glærusýning, 
framsetning 

Kynning á áhugaefni 
Nemendur vinna, hver fyrir sig eða í 
pörum, kynningu á áhugaefni sem þeir 
flytja loks fyrir bekkinn.  

Frammistöðumat og 
heimildanotkun 

12-14. september 

17. september – 
17. október 
Myndmál, frásagnaraðferð, 
persónusköpun, tjáning 

Korkusaga 
Bókin verður lesin og inn í vinnuna 
tvinnuð umfjöllun um menningararf. 
Nemendur kynnast því hvernig hægt 
er að semja út frá gömlum verkum. 

Vinnubók með ýmsum 
verkefnum. 

17. október 



23. október – 2. 
nóvember  
Skipulögð vinnubrögð, röklegt 
samhengi, sköpun, réttritun, 
málsnið, gagnrýnin afstaða, rödd 

Bakþankar 
Nemendur vinna bakþankagrein og 
æfa sig í færa rök fyrir máli sínu. 

Nemendur skila bakþanka – 
leiðsagnarnám 

2. nóvember 

5. – 16. nóvember 
Atviksorð, samtengingar, 
forsetningar, upphrópanir og 
nafnháttarmerki 

Smáorð 
Einkenni smáorða skoðuð og 
nemendur læra að beita 
málfræðihugtökum í umræðum um 
málið. 

Nemendur búa til myndband 
í líkingu við þáttinn 
Orðbragð. 

15. nóvember 

19. nóvember – 14. 
desember  
Framsögn, leikræn tjáning, 
unnið á skapandi hátt, sjálfstætt 
og með öðrum 

 

Skapandi verkefni út frá 
gömlum menningararfi  
Nemendur vinna skapandi verkefni út 
frá gömlum menningararfi. 

Verkefnaskil og 
frammistöðumat 

14. desember 

3. – 25. janúar 
Tími, sögusvið, 
sjónarhorn, sögumaður, 
flétta, boðskapur, minni 

Gunnlaug saga Ormstungu 
Saga lesin og nemendur læra að finna 
sína glósutækni um leið og þeir vinna 
ýmis verkefni 

Ritun  
Skapandi verkefni 
Vinnubók 

25. janúar 

28. janúar – 8. febrúar 
Textagerð, málsnið, mál og 
stíll, uppsetning,  frágangur texta 

Stuttar sögur 
Nemendur kynnast formi smásögu og 
semja sína eigin 

Ritunarverkefni 8. febrúar 

11. febrúar – 11. mars 
Málfræðilegar upplýsingar, 
almenn málkunnátta, 
lesskilningur, og bygging ljóða. 

Upprifjun 
Unnið með lesskilning, málfræði og 
málnotkun á alls kyns máta 

Samræmt próf 11. mars 

18. – 22. mars 
Myndmál, merking, 
ljóðmælandi, hugblær, 
bragfræði 

Ljóð 
Nemendur nýta það sem þeir hafa 
lært við að semja ljóð. 

Nemendur skila ljóði til 
kennara 

22. mars 

1. -12. apríl 
Framburður, framsögn, 
rökræður, umræður, 
skoðanafrelsi 

Kappræður 
Nemendur takast á, munnlega, um 
málefni líðandi stundar 

Frammistöðumat 12. apríl 

23. apríl – 3. maí 
Stafsetningarreglur, bjargir 

Stafsetning 
Reglur rifjaðar upp og nemendur læra 
að tileinka sér hagnýtar aðferðir 

Skil á leiðréttu skjali sem 
unnið er í tíma 

3. maí 

6. maí - 4. júní 

Lokaverkefni 
Undirbúningur fyrir lokaverkefni. Í lok 
lotu er óhefðbundin stundaskrá og 
verkefnið unnið allan daginn 

Kynningar / básar, 
jafningjamat og sjálfsmat 

4. júní 

Námsmat – samantekt (birt með fyrirvara um breytingar) 

Styttri ritunarverkefni 
Smásagnaskrif 
Kappræður - frammistöðumat 
Próf 
Ýmis skapandi verkefni, svo sem myndbönd 
Vinnubækur með alls kyns verkefnum, bæði skapandi og hagnýtum. 
Ávallt er lagt upp með að nemendur geti valið um aðferðir til að sýna hæfni sína, sé þess nokkur kostur. 
 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (bls. 101-120) má finna bæði hæfni- og matsviðmið fyrir íslensku  við lok 10. 
bekkjar og sú hæfni sem metin er í 9. bekk byggist á þeim: http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-
efni/namskrar/adalnamskra-grunnskola/ 
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