
     
 

Árgangur: 9. bekkur 

      

Tímafjöldi: 6 kest. á viku  

 

Kennarar:  Hafdís Ásgeirsdóttir, Margrét Ólöf Jónsdóttir og Sigríður Ólöf Gunnlaugsdóttir 

 

Námsefni:  Gísla saga Súrssonar og Mávahlátur 

  Málið í mark, sagnorð  

  Málið í mark, smáorð 

  Orðhákur 2 (ljósritað hefti) 

  Finnur 2 (valin verkefni) 

  Suttungur 

  Kennslubók í stafsetningu  

  Ritunarverkefni 

  Einnig unni með orð af orði 

   

Námsmat:  Tvö próf úr hvorri bókmenntabók (30%) 

  Próf í sagnorðum (5%) 

  Orðflokkapróf (5%) 

  Upplestur í stafsetningu að hausti og að vori (5%) 

  Miðsvetrarpróf (20%) 

Vorpróf (25%) 

  Umsagnir um ýmis verkefni 

  Kennaraeinkunn (10%) 
 

Kennsluáætlun 

Fag:  Íslenska  2015-2016 
 



Lykilhæfni: 

Íslenskan kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla:  

Tjáning og miðlun - Skapandi og gagnrýna hugsun - Sjálfstæði og samvinnu - Nýtingu miðla og upplýsinga - Ábyrgð og mat á eigin 

námi. 

Stöðugt er reynt að beita fjölbreyttum kennslu-, mats- og námsaðferðum svo þessi markmið náist.  

 

Grunnþættir:  

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex:  

Læsi – Sjálfbærni - Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti - Heilbrigði og velferð - Sköpun. 

Í íslensku er unnið með alla þessa þætti þó mismikið sé eftir árgöngum.  

 

Haustönn 
 

Hæfniviðmið 
Talað mál hlustun og áhorf: 
Átt góð samskipti þar sem gætt er að 

máli, hlustun, tillitssemi, virðingu og 

kurteisi. 

Lestur og bókmenntir: 
Skilið mikilvægi þess að geta lesið og 

eflt eigið læsi.   

Valið og beitt mismunandi aðferðum 

við lestur 

Greint og skilið aðal- og aukaatriði í 

margs konar texta  

Notað algeng hugtök í bragfræði í 

umfjöllun um bundið mál og óbundið, 

lesið og túlkað ljóð af ýmsum toga og 

frá ýmsum tímum. 

Valið sér lesefni til gagns og ánægju 

og komið fram sem sjálfstæður lesandi 

Efnisþættir námsgögn  
Tími: ágúst-september 

Bókmenntir: Gísla saga lesin og 
spurningum svarað 
Ljóð: kaflar 1-4 í Suttungi 
 
Stafsetning: upplestur og farið í hinar 
ýmsu reglur og æfingar unnar 
 
Málfræði: Tíðir sagna, Ópersónulegar, 
sjálfstæðar og ósjálfstæðar sagnir.  
Áhrifssögn og andlang/áhrifslaus sögn 
og sagnfylling, samsettar sagnir, aðal- 
og hjálparsagnir, myndir og hættir 
sagna. 

 
Gísla saga Súrssonar 

 

Suttungur 

 

 

Kennslubók í stafsetningu 
           Upplestur að hausti 

 

Málið í mark, sagnorð 

Mánudagur 24. ágúst skólasetning  
 
 
Mánudagur 28. Sept. skipulagsd 

Tími: október 
Bókmenntir: Gísla saga lesin og 
spurningum svarað  

 

Gísla saga Súrssonar 
       Próf úr fyrri hluta bókar (k. 1-16) 

Þriðjud. 6. okt. foreldradagur 
 
Mánud. 19- þri. 20. okt.  vetrarfrí 



sem gerir sér grein fyrir gildi þess að 

lesa. 

Ritun: 
Skrifað skýrt og greinilega, notað 

orðabækur og önnur hjálpargögn, 

gengið frá texta, vísað til heimilda og 

skráð þær. 

Beitt skipulögðum vinnubrögðum við 

ritun, skipað efnisatriðum í röklegt 

samhengi og mótað málsgreinar og 

efnisgreinar. 

Beitt reglum um réttritun, náð góðu 

valdi á stafsetningu og geri sér grein 

fyrir að rétt stafsetning er virðing við 

mál, texta og lesanda. 

Valið og skrifað mismunandi 

textagerðir sem hæfa viðkomandi verki 

og beitt mismunandi orðaforða og 

málsniði við hæfi. 

Málfræði: 
Flett upp í handbókum, orðasöfnum og 

rafrænum orðabönkum og nýtt sér 

málfræðilegar upplýsingar sem þar er 

að finna. 

Áttað sig á og beitt sköpunarmætti 

tungumálsins og nýtt það meðal annars 

við ritun, tal, við nýyrðasmíð, í 

orðaleykjum og skáldskap. 

Ljóð: kaflar 5-9 í Suttungi 
 
Stafsetning: farið í hinar ýmsu reglur 
og æfingar unnar 
 
Málfræði: Unnið með hætti sagna, 
veikar og sterkar sagnir, kennimyndir 
veikra sagna 

Suttungur 

 

Kennslubók í stafsetningu 

 

 

Málið í mark, sagnorð 

Tími: nóvember 
Bókmenntir: Gísla saga lesin og 
spurningum svarað 
 
Stafsetning: farið í hinar ýmsu reglur 
og æfingar unnar 
 
Málfræði: Unnið með kennimyndir 
sterkra sagna, blandaðar sagnir, 
afleiddar myndir. 
Unnið með ýmis verkefni úr Orðháki 2 

 
Gísla saga Súrssonar 
 
 
Kennslubók í stafsetningu 
 
 
Málið í mark, sagnorð 
            Próf í sagnorðum (parapróf) 
 
Orðhákur 2 

2.- 6. nóv. – vinavika 
 
Föstud. 20. nóv. skipulagsdagur 

 

Tími: desember 
Bókmenntir: Myndbandið Útlaginn 
 
Stafsetning: farið í hinar ýmsu reglur 
og æfingar unnar 
 
Málfræði: Unnið með 
smáorðaflokkana, upphrópanir, 
nafnháttarmerki og samtengingar 
Unnið með ýmis verkefni úr Orðháki 
 

 
Útlaginn 

        (próf úr k. 17-38 í Gísla sögu) 

 

Kennslubók í stafsetningu 

 

 

Málið í mark, smáorð 

 

 

Orðhákur 2 

Námsmat: 
Mánudagur 7. des. 
Þriðjudagur 8. des. 
 
Föstudagur 18. des. er síðasti dagur 
fyrir jólafrí – Litlu jólin  

 

 



Vorönn 

Hæfniviðmið 
Talað mál hlustun og áhorf: 
Átt góð samskipti þar sem gætt er að 

máli, hlustun, tillitssemi, virðingu og 

kurteisi. 

Lestur og bókmenntir: 
Skilið mikilvægi þess að geta lesið og 

eflt eigið læsi.   

Valið og beitt mismunandi aðferðum 

við lestur 

Greint og skilið aðal- og aukaatriði í 

margs konar texta  

Notað algeng hugtök í bragfræði í 

umfjöllun um bundið mál og óbundið, 

lesið og túlkað ljóð af ýmsum toga og 

frá ýmsum tímum. 

Valið sér lesefni til gagns og ánægju 

og komið fram sem sjálfstæður lesandi 

sem gerir sér grein fyrir gildi þess að 

lesa. 

Ritun: 
Skrifað skýrt og greinilega, notað 

orðabækur og önnur hjálpargögn, 

gengið frá texta, vísað til heimilda og 

skráð þær. 

Beitt skipulögðum vinnubrögðum við 

ritun, skipað efnisatriðum í röklegt 

samhengi og mótað málsgreinar og 

efnisgreinar. 

Beitt reglum um réttritun, náð góðu 

valdi á stafsetningu og geri sér grein 

Efnisþættir námsgögn  
Tími: janúar 

Bókmenntir: Bókin Mávahlátur lesin 
og spurningum svarað 
Stafsetning: Orð af orði og einnig 
unnið með reglur og æfingar unnar 
Unnið með ýmis verkefni úr Orðháki 
Málfræði: Unnið með samtengingar 
og forsetningar 

 
Mávahlátur 
 
Kennslubók í stafsetningu 
 
Orðhákur 
Málið í mark, smáorð 

Mánud. 4. jan., skipulagsdagur 
 
 

Tími: febrúar 
Bókmenntir: Bókin Mávahlátur lesin 
og spurningum svarað 
Stafsetning: Unnið með ýmsar reglur 
og æfingar unnar einnig unnið með 
Orð af orði 
Málfræði: Unnið með forsetningar og 
atviksorð 

 
Mávahlátur 
                Próf úr k. 1-10 

Kennslubók í stafsetningu 
                  

Málið í mark, smáorð 

Þriðjudagur 2. feb. foreldradagur 
  
Miðvikud. 10. feb. öskudagur 
 
Miðvikud. 24. feb. skipulagsdagur  
Fimmtud. 25. feb. vetrarfrí 
Föstudag 26. feb. Vetrarfrí 
29. febr.-4.mars, 9. Bekkur að 
Laugum 

Tími: mars 
Bókmenntir: Bókin Mávahlátur lesin 
og spurningum svarað 
Stafsetning: unnið með ýmsar reglur 
og æfingar unnar 
Málfræði: Orðflokkagreining 

 
Mávahlátur 
 
Kennslubók í stafsetningu 
 

Málið í mark, smáorð, próf í 

orðflokkagreiningu 

 
21. -28. mars, páskafrí 
 
 

Tími: apríl 
Bókmenntir: Bókin Mávahlátur lesin 
og spurningum svarað 
Ljóð: upprifjun 

 
Mávahlátur  
Suttungur og valin verkefni 
Finnur 2 

Fimmtud. 14. apríl og föstud. 15. 
apríl, þemadagar 
Fimmtud. 21. apríl  - 
Sumardagurinn fyrsti  



fyrir að rétt stafsetning er virðing við 

mál, texta og lesanda. 

Valið og skrifað mismunandi 

textagerðir sem hæfa viðkomandi verki 

og beitt mismunandi orðaforða og 

málsniði við hæfi. 

Málfræði: 
Flett upp í handbókum, orðasöfnum og 

rafrænum orðabönkum og nýtt sér 

málfræðilegar upplýsingar sem þar er 

að finna. 

Áttað sig á og beitt sköpunarmætti 

tungumálsins og nýtt það meðal annars 

við ritun, tal, við nýyrðasmíð, í 

orðaleykjum og skáldskap. 

Málfræði: valin verkefni til 
upprifjunar 
 
  

Tími: maí 
Bókmenntir: Mávahlátri lokið og 
myndin sýnd 
 
Ljóð: upprifjun 
 
Málfræði: upprifjun 
 

 
Mávahlátur og myndin 
Mávahlátur 
Suttungur og valin verkefni 
 
Málið í mark, smáorð og Finnur2 

 
Fimmtud. 5. maí uppstig.dagur  
Mánud. 16.mai, annar í 
hvítasunnu  
Þriðjud. 17. maí - skipulagsdagur 
 
Mánudagur 23. og þriðjud. 24. 
maí, vorpróf 
Miðvikudagur 8. júní, skólaslit 

 


