
Birt með fyrirvara um breytingar 
 

Foldaskóli 2019-2020  -  9. bekkur 
Námsáætlun – íslenska 

 

Kennarar: Birkir Freyr Jóhannesson bijo51@rvkskolar.is, Elín Heiður Gunnarsdóttir elhg01@rvkskolar.is og Sveinbjörn 

Freyr Einarsson sveinbjörn.freyr.einarsson@rvkskolar.is 

 

Í íslensku á unglingastigi skiptast færniþættir í talað mál, hlustun og áhorf, lestur og bókmenntir, ritun og málfræði og 
falla hæfniviðmið undir þessa þætti. Hæfniviðmið eru þjálfuð með fjölbreyttum kennsluaðferðum og vinna nemendur 

margvísleg verkefni til námsmats, jafnt einstaklingsverkefni sem og verkefni unnin í pörum og hópum. 
Hæfniviðmið í töluðu máli, hlustun og áhorfi, í lestri og bókmenntum og í ritun eru unnin í lotum en málfræði er unnin 

jafnt og þétt yfir allan veturinn.  

 

Haustönn  
Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur - viðfangsefni Námsmat 

 

➢ Getur túlkað boðskap texta og lýst 

hugblæ hans 

➢ Þekkir helstu stílbrögð í 

bókmenntum, svo sem stöðu 

sögumanns, frásagnarhátt og 

mismunandi textategundir 

➢ Þekkir helstu bókmenntahugtök svo 

sem sögusvið, tíma, persónur, minni 

og tákn 

 

Bókmenntahugtök og túlkun 

• Með fjaðrabliki 

• Neistar kafli 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smásögugreining 
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➢ Hefur góðan orðaforða og vandar 

málfar 

➢ Nemandi getur skapað og túlkað 

skriflega, persónur, sögusvið og 

söguþráð í ákveðnum stíl   

➢ Kann að búa til grípandi fyrirsögn 

sem hæfir efni 

➢ Þekkir og getur notað mismunandi 

textategundir eftir viðfangsefni og 

því hver viðtakandinn er 

➢ Kann að búa til og getur skipt texta í 

máls- og efnisgreinar 

➢ Getur beitt helstu reglum um 

réttritun  

➢ Tekur þátt í hópavinnu og leggur sitt 

af mörkum og sýnir öðrum virðingu 

og tillitssemi í samstarfi 

 

Ritun og sögugerð  

Neistar kafli 3 

• ýmis ritunarverkefni 

 

Frumsamin saga 

• Nemendur vinna í pörum 

• Nemendur fá tækifæri til að 

skila sögunni tvisvar sinnum til 

kennara 

 

 

 

 

➢ Þekkir og getur greint ýmis hugtök 

tengd ljóðum, svo sem beina mynd, 

persónugervingu, líkingar og 

andstæður 

➢ Getur túlkað ljóð með eigin orðum og 

rökstutt túlkun sína 

 

Bragfræði og ljóðagreining, framsögn 

• Með fjaðrabliki 

• RIA 

• Valin ljóð 

• Ljósrit 

• Neistar kafli 8 

 

 

 

Ljóðagreining - tímaverkefni 

 

 

Framsögn 

• Nemendur velja ljóð til að lesa 

upphátt og túlka merkingu þess 
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➢ Þekkir helstu hugtök tengd 

bragfræði, svo sem ljóðstafi, rím, 

hrynjandi og takt, forliði og þríliði 

➢ Gerir sér grein fyrir góðri 

líkamsstöðu, augnsambandi og 

líkamsbeitingu í framsögn og 

kynningu fyrir hóp 

➢ Getur hlustað á framsögn annarra af 

virðingu 

➢ Getur flutt mál sitt skýrt og 

greinilega og tileinkað sér viðeigandi 

talhraða og fas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorönn  
Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur - viðfangsefni Námsmat 

 

➢ Getur sett skoðanir sínar fram og 

rökstutt þær í texta 

➢ Getur skrifað texta í rökréttu 

samhengi með tilliti til inngangs, 

meginmáls og lokaorða  

➢ Getur nýtt sér heimildir, lagt mat á 

trúverðugleika þeirra og kann að 

 

Rökfærslu- og heimildaritun  

• Beinagrindur 

• Neistar kafli 3+5  

• Ritgerðir af Netinu 

• Þættirnir sítengd 

 

 

 

-Skoða vel uppbyggingu ritgerða af 

netinu 

-Skoða vel inngang, meginmál og lokaorð 

-Skoða vel heimildaskrár og tilvísanir 

• Skráning heimilda og tilvísarnir, 

umorðun texta - í hópum 

 

Lokaverkefni 
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fara með beinar og óbeinar 

tilvitnanir 

 

• Símaritun  

 

-Notkun uppgefinna heimilda frá 

kennurum 

-Leiðbeiningar um heimildaskráningu frá 

kennurum 

 

➢ Hefur góðan lesskilning, getur greint 

milli aðal- og aukaatriða í texta og 

getur gert grein fyrir framvindu 

frásagnar 

➢ Þekkir helstu stílbrögð í 

bókmenntum, svo sem stöðu 

sögumanns og frásagnarhátt 

➢ Getur skapað og túlkað skriflega, 

persónur, sögusvið og söguþráð í 

ákveðnum stíl   

➢ Getur beitt helstu reglum um 

réttritun 

 

 

Kjalnesingasaga 

• Sagan lesin í tímum 

• Verkefni unnin samhliða lestrinum 

• Logar kaflar 3+6 

 

 

Tvö próf úr sögunni 

Lokaverkefni eftir lestur sögunnar 

• Teiknimyndasaga 

• Viðtal 

• Persónulýsingar 

 

 

 

 

➢ Gerir sér grein fyrir góðri 

líkamsstöðu, augnsambandi og 

líkamsbeitingu í framsögn og 

kynningu fyrir hóp 

 

Framsögn:  

• Segja frá yndislestrarbók  

• Frétt eða tímaritsgrein  

• Neistar kafli 1 

 

 

 

Munnleg skil 

• Nemendur segja frá yndislestrarbók 

sem þeir eru að lesa 

o endurgjöf 
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➢ Getur flutt mál sitt skýrt og 

greinilega og tileinkað sér viðeigandi 

talhraða og fas 

➢ Getur tjáð og rökstutt skoðun sína 

og/eða túlkun með ýmsum hætti  

➢ Getur hlustað á framsögn annarra af 

virðingu 

• Nemendur lesa frétt eða 

tímaritsgrein og eiga að segja frá 

efni greinarinnar 

o námsmat 

 

 

 
 

Málfræði – unnin meðfram öðrum lotum 
Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur - viðfangsefni Námsmat 

 

➢ Gerir sér grein fyrir áhrifssögnum, 

andlagi, áhrifslausum sögnum og 

sagnfyllingu 

➢ Þekkir alla orðflokka og getur greint 

auðveldan texta 

➢ Getur beygt sagnir í kennimyndum 

og flokkað þær eftir beygingu 

þeirra, þekkir helstu kennimyndir og 

áttar sig á skyldleika orða 

➢ Getur greint hætti og myndir 

sagnorða 

➢ Þekkir muninn á nýyrðum, tökuorðum 

og erfðaorðum og þekkir algeng 

orðtök og málshætti 

 

• Málið í mark - sagnorð og 

óbeygjanleg orð 

• Neistar kafli 2 + 7 

 

 

 

 

 

Próf eftir ákveðna námsþætti 
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➢ Þekkir margræðni orða, áttar sig á 

muninum á huglægni og hlutlægni 

sem og jákvæðum og neikvæðum 

orðum og gerir sér grein fyrir 

muninum á sértækum og víðtækum 

orðum 

➢ Þekkir forsetningar 

➢ Þekkir atviksorð 

➢ Þekkir samtengingar 

➢ Þekkir nafnháttarmerki 

➢ Þekkir upphrópanir  

Getur greint óbeygjanleg orð í 

orðflokka 
 

 

Önnur verkefni meðfram lotum: 

• Yndislestur og lestrardagbók 

o nemendur hafa bók til lestrar allan veturinn 

• Stafsetningarlota 

o Nemendur fá stafsetningaræfingar í nokkrar vikur yfir veturinn sem þeir vinna heima og skila til kennara 

o Upplestur úr þeim æfingum sem unnar hafa verið verður tvisvar sinnum á tímabilinu 

Eftirfarandi hæfniviðmið eru metin í þessum verkefnum: 

➢ Gætir að snyrtilegum frágangi verkefna út frá matskvarða  

➢ Getur beitt helstu reglum um réttritun 
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