
Námsgrein/námssvið: Bekkur: 9. bekkur

Kennari/kennarar: Anna Kristín Jóhannesdóttir og Karen Erna Ellertsdóttir

Tímabil Hæfniviðmið Leiðir Námsmat

Allt skólaárið.

Ágúst - september

Október og
nóvember

Við komum til með að þjálfa
lesskilning, málfræði og ritun yfir allt
skólaárið. Áhersla verður lögð á
eftirfarandi hæfniviðmið út árið.

Talað mál, hlustun og áhorf

 Nemandi getur hlustað, tekið

eftir og nýtt sér upplýsingar í

töluðu máli til fróðleiks.

Notið myndefnis, upplestrar

og gert grein fyrir skoðun

sinni á viðkomandi efni.

- Lestur og bókmenntir

 Nemandi getur lesið

almenna texta af öryggi og

góðum skilningi.

 Nemandi getur lesið og

túlkað ljóð af ýmsum toga.

 Nemandi getur lagt mat á

texta og túlkað.

Unnið verður á margvíslegan máta að
viðfangsefnum vetrarins. Lögð verður
áhersla á fjölbreytt vinnubrögð og fá
nemendur tækifæri til að hafa áhrif á
þau verkefni sem lögð verða fyrir.
Einstaklingsvinna, paravinna og
hópvinna verða í boði þegar við á.
______________________________

- Gísla saga
- Með fjaðrabliki…
- Málið í mark (sagnorð)
- Neistar
- Ritun
- Stafsetningaræfingar
- Yndislestur

______________________________
- Gísla saga
- Með fjaðrabliki…
- Málið í mark (sagnorð)
- Neistar
- Ritun
- Stafsetningaræfingar
- Yndislestur
- Kukl

- Unnið verður með ýmiskonar
námsmat sem byggt verður
meðal annars á virkni
nemenda, heimavinnu,
vinnubrögðum, samvinnu og
einstaklingsvinnu.

- Gísla saga, ýmiskonar
námsmat. Umræður, túlkun,
skilningur og
kynning.Lokaverkefni er
kvikmynd sem nemendur vinna
í hópum. Þar eiga nemendur
að túlka Gísla sögu og setja
inntak hennar í nútímabúning.
Sjálfsmat nemenda verður
einnig til hliðsjónar þegar
kemur að námsmati sem og
jafningjamat.

- Málfræði: Kannanir/próf,
verkefni og virkni í tímum.

-

- Bókmenntir, lesskilningur:
ýmiskonar verkefni, umræður í



Nóvember og
desember

Janúar og febrúar

Mars - april

Maí - júní

 Nemandi getur valið sér

lesefni til gagns og ánægju og

komið fram sem sjálfstæður

lesandi.

 Nemandi getur greint og

skilið aðalatriði og aukaatriði

í margs konar texta.

Ritun og stafsetning

 Nemandi getur beitt reglum

um réttritun, hefur náð góðu

valdi á stafsetningu.

 Nemandi getur beitt

skipulegum vinnubrögðum

og skipað efnisatriðum í

röklegt samhengi og mótað

málsgreinar og efnisgreinar.

 Nemandi getur tjáð

hugmyndir sínar og skoðanir,

samið texta frá eigin brjósti.

Málfræði

 Nemandi getur áttað sig á

beygingarlegum og

merkingarlegum einkennum

orðflokka og gert sér grein

fyrir hlutverki þeirra í texta

 

Gíslasaga
Með fjaðrabliki…
Málið í mark (sagnorð)
Neistar
Ritun
Stafsetningaræfingar
Yndislestur
Bókarýni
Smásaga
______________________________
Gíslasaga - lokaverkefni (kvikmynd)
Vertu ósýnilegur
Með fjaðrabliki…
Málið í mark (sagnorð og óbeygjanleg orð).
Stöðupróf í málfræði (sagnorð) í byrjun
febrúar.
Neistar
Ritun
Stafsetningaræfingar
Yndislestur.

______________________________

Vertu ósýnilegur-bókmenntir
Með fjaðrabliki…
Málið í mark ( óbeygjanleg orð), stöðupróf í
byrjun mars í málfræði.
Neistar
Ritun
Stafsetningaræfingar
Yndislestur, bókrýni í byrjun mars. Stutt
kynning á innihaldi bókarinnar sem valin var.
_____________________________________
Vertu ósýnilegur (bókmenntir). Lokaverkefni
um miðjan maí í bókmenntum.

tíma, virkni og stutt kaflapróf
verða til hliðsjónar þegar kemur
að námsmati.

- Kukl:Samþætting með
samfélagsfræði → Sjá sér
kennsluáætlun

Námsmat Janúar - Júni

Málfræði : stöðupróf úr sagnorðum í
janúar

Stöðupróf úr óbeygjanlegum sögnum í
lok mars.

Lokapróf úr málfræði í maí.

Bókmenntir: Vertu ósýnilegur,
kaflakannanir, verkefni og lokapróf.

Stafsetning:
Stafsetningarkannanir í febrúar, mars
og apríl.

Yndislestur: Bókrýni, skriflegt og
munnlegt verkefni.

Ljóð og lesskilningur. Verkefni og
lokaverkefni í vor.



 Nemandi getur nota algeng

orðtök og málshætti og föst

orðasambönd til að auðga

mál sitt.

.

Með fjaðrabliki…
Málið í mark (sagnorð og óbeygjanleg orð)
Neistar
Ritun
Stafsetningaræfingar
Yndislestur

_________________________

Ritun: Smásaga, lokaverkefni.
Nemendur vinna sína eigin smásögu.


