
 
 

Njarðvíkurskóli – 2020-2021 

Bekkur:  9. bekkur 

Námsgrein: Íslenska 

Kennarar: Ástríður Helga Sigurðardóttir og Einar Árni Jóhannsson 
Tímafjöldi:  7 tímar á viku         

Námsgögn:  Laxdæla-saga, Anna frá Stóruborg, Mýrin, Með fjaðrabliki, Neistar og ljósrit frá kennara.   
Handbækur: Málfinnur, Skriffinur, Hugfinnur og orðabækur. 

Lykilhæfni:  
Unnið er eftir lykilhæfniviðmiðum Njarðvíkurskóla.  
Lykilhæfni er almenn hæfni nemenda óháð námssviðum en er aldurstengd. 

Námsflokkar Hæfniviðmið Kennsluhættir Námsmat 
Talað mál, hlustun og áhorf Nemandi geti: 

tekið þátt í rökræðum, tjáð skoðanir og 
rökstutt þær og valið miðil sem hentar. 
notið leikins efnis, kvikmynda og tónlistar og 
gert grein fyrir skoðun og efni. 
átt góð samskipti þar sem gætt er að máli, 
hlustun, tillitssemi, virðingu og kurteisi. 
 

Nemendur flytja fjölbreytta texta í pontu. 
Hópavinna þar sem nemendur ræða og vinna 
verkefni um efnið sem þeir hafa lesið, horft 
eða hlustað á 
Skrifleg verkefni þar sem nemendur þurfa að 
gera grein fyrir skoðunum á ákveðnu efni 

Framsögn 
Hlustun 
 

Lestur og bókmenntir Nemandi geti: 
valið og beitt mismunandi aðferðum við 
lestur. 
þekkt mismunandi sjónarhorn höfundar, 
skilgreint þau og greint í texta og nýtt þá 
þekkingu í leikni við eigin skrif. 
lesið fjölbreyttar bókmenntir með góðum 
skilningi, lagt mat og túlkað. 
þekkt einkenni ljóða, smásagna, leiktexta, 
örsagna og myndasagna, skilgreint slíkar 
bókmenntir og greint þær og nýtt 
þekkinguna og leiknina til skapandi skrifa. 
þekkt algengustu stílbrögð s.s. 
endurtekningu, andstæður, þversögn, ýkjur 
og úrdrátt, vísun, tákn, aukamerkingar og 
háð, skilgreint hugtökin og greint í texta og 
nýtt þekkinguna og leiknina við eigin skrif. 
 

Heimalestur, tímalestur, samlestur, umræður 
og hópavinna 
Innlögn á bókmenntahugtökum, lestur og 
verkefnavinna 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkmappa 
Próf, skrifleg verkefni/ritgerð úr 
Laxdælu/Önnu frá Stóruborg/Mýrinni 
 

Ritun Nemandi geti: Ritunarverkefni unnin heima og í tímum.  Verkmappa 
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aflað mismunandi heimilda, vísað í heimildir 
og skráð í heimildaskrá. 
samið ljóð, smásögur, leiktexta, örsögur og 
myndasögur. 
skrifað ýmsar tegundir bréfa. 
skrifað heimildaritgerð. 
skrifað bókmenntagreiningu. 
áttað sig á og beitt sköpunarmætti 
tungumálsins og nýtt við ritun, tal, 
nýyrðasmíð, orðaleiki og skáldskap. 

Nemendur safna heimildum, skrifa 
heimildaritgerð og setja upp heimildaskrá. 
Innlögn á málsháttum og orðtökum og 
nemendur vinna með þau 
Nemendur skrifa rökfærsluritgerð. 
Nemendum kennt að nota uppflettirit með 
sýnikennslu 

Ritunarverkefni og kannanir í 
stafsetningu 
 

Málfræði Nemandi geti: 
áttað sig á beygingarlegum og 
merkingarlegum einkennum ákveðinna 
orðflokka, skilgreint þá og greint og nýtt 
þekkinguna og leiknina í ræðu og riti. 
lært og notað fleyg orð, orðtök, málshætti og 
föst orðasambönd og geri sér grein fyrir 
þýðingu lestrar í því skyni. 
áttað sig á setningarlegum einkennum 
orðflokka, skilgreint setningafræðileg hugtök, 
greint og nýtt þá þekkingu og leikni í ræðu og 
riti. 
beitt málfræðihugtökum sem búið er að læra 
í umræðum um mál og þróun þess. 
áttað sig á og beitt möguleikum 
tungumálsins og nýtt við ritun, tal, 
nýyrðasmíð, orðaleikjum og skáldskap. 

Innlögn á málfræðiatriðum og verkefni unnin 
Lestur, umræður og verkefni er varðar 
mismunandi orðaforða 
Lestur og umræða um tilurð tungumálsins 
 

Minnispróf úr málfræðiatriðum 
Málfræðikannanir 
Verkmappa 
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Lokanámsmat:  
Yfirlitspróf  - Skriflegt próf í lok skólaárs úr öllum undirþáttum. 
Verkmappa – Völdum verkefnum skilað í verkmöppu 
Bókmenntir – Verkefni, próf, ritgerð úr Laxdælu/Önnu frá Stóruborg/Mýrinni. 
Lestur – Heimalestur og verkefni  


