
Ölduselsskóli Íslenska 9. bekkur 

Íslenska 9. bekkur 
Námsáætlun námsárið 2021-2022 

Kennt verður samkvæmt markmiðum aðalnámskrár grunnskóla (2013) og 
bekkjanámskrá Ölduselsskóla.  Inntak náms, kennsluskipan, lista yfir námsgögn og 
mat fyrir skólaárið í heild er að finna á heimasíðu Ölduselsskóla. 
 
Haust  23. ágúst - 17. desember 2021 
Vor  4. janúar – 7. júní 2022 
 
 
 Námsgögn: 

• Davíð A. Stefánsson og Sigrún Valdimarsdóttir. Kveikjur  

• Ása Marín Hafsteinsdóttir. Málið í mark: Óbeygjanleg orð 

• Arnaldur Indriðason. Mýrin 

• Kristín Helga Gunnarsdóttir. Vertu ósýnilegur: Flóttasaga Ishmaels 

• Laxdæla saga  

• Kjörbækur  

• Ljóð úr ýmsum áttum 

• Smásagnasmáræði og textabrot úr ýmsum áttum 

• Ýmiss konar handbækur, fjölrit, efni af vef og úr fjölmiðlum, kvikmyndir og 
annað ítarefni 

 
Haust 
 
Talað mál, hlustun og áhorf - Framsögn (kynning á kjörbók) 
Lestur og bókmenntir  - Kjörbókalestur. Laxdæla saga, Mýrin, 
 smásögur og verkefni. Hraðlestrarpróf. 
Ritun  - Ritunarverkefni tengt lestri, stöðumat í 

stafsetningu. 
Málfræði  - Málfræðiverkefni, málfræðiæfingar, óbeygjanleg 

orð. 

 
Vor 
 
Talað mál, hlustun og áhorf - Framsagnarverkefni, kynningar á verkefnum.  
Lestur og bókmenntir - Kjörbækur, ljóðaverkefni, Vertu ósýnilegur: 

Flóttasaga Ishmaels, smásögur. Hraðlestrarpróf. 
Ritun - Ýmis ritunarverkefni meðal annars tengd 

kjörbókum. Einkenni talmáls og ritmáls. Skráning 
heimilda. 

Málfræði - Málfræðiverkefni, málfræðiæfingar. 
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Haust: 23. ágúst 2021 – 17. desember 2022 
Í 9. bekk verður að mestu leyti unnið í lotum þar sem lögð verður áhersla á  ákveðna 
þætti íslenskunnar hverju sinni. Árgangurinn vinnur að hluta saman sem ein heild, á 
stöðvum, í hópum og í einstaklingsvinnu.  
 

23. ágúst – 29. október 
Afhending námsbóka og kynning á áætlunum. Stöðupróf í stafsetningu. Lesfimipróf. 
Kjörbókalestur. Laxdæla saga, paraverkefni (kynning á persónum) og lokapróf.  
 
Vetrarleyfi 22. - 26. október 
 

1. nóvember – 3. desember 
Málfræði upprifjun (fallorð og sagnorð). Málið í mark: Óbeygjanleg orð. Kveikjur – 
ýmis verkefni. Kjörbókalestur og kynning á kjörbók. Þemadagar. 
 

6. desember – 17. desember 
Smásögur úr Smásagnasmáræði og verkefni.  
Jólaverkefni  
 

Jólaleyfi 17. desember-4. janúar 
 

Vor: 4. janúar – 7. júní 2020 
 
4. – 21. janúar 
Mýrin - lestur og ritunarverkefni. 
 

24. janúar – 16. febrúar 
Ljóð og dægurlög, myndmál og bókmenntahugtök. 
 

Vetrarleyfi 17. og 18. febrúar 
 

21. febrúar – 8. apríl 
Kynningar á ljóðaverkefnum. Örritanir – skapandi skrif. Vertu ósýnilegur – lestur og 
ritunarverkefni. 
 

Páskaleyfi 9. apríl-18. apríl 
 

19. apríl – 25. maí 
Vertu ósýnilegur – lestur og ritunarverkefni, lokafrágangur. Smásögur úr 
Smásagnasmáræði. 
 
 

Námsmat er fjölbreytt og nemendur þreyta próf og verkefni tengd hæfniviðmiðum 

aðalnámskrár grunnskóla.  
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Matsþættir 
Málfræði: óbeygjanleg orð 
Íslendingasaga – próf, kynning 
Nútímaskáldsögur, ritunarverkefni 
Stafsetning 

Kjörbækur – pistlar / kynning 
Smásögur – verkefni 
Ljóðaverkefni og kynning

Að stunda námið eftir bestu getu og standa skil á verkefnum er einnig tekið inn í 
námsmat. Einkunnir eru gefnar í bókstöfum. Námsmati er ætlað að vera leiðbeinandi 
fyrir nemendur til að ná settu marki.  
 
Merking bókstafa er eftirfarandi: 
A Nemandi hefur náð  framúrskarandi hæfni miðað við þær kröfur sem gerðar eru.  
B+ Nemandi hefur náð framúrskarandi hæfni í flestum þáttum. 
B Nemandi stendur undir þeim almennu kröfum sem gerðar eru til nemenda. 
C+ Nemandi er á góðri leið með að ná viðmiðum en á eitthvað í land með sum þeirra. 
C Nemandi á nokkuð í land með að standa undir þeim almennu kröfum sem gerðar eru. 
D Settum hæfniviðmiðum ekki náð.        
       Ásdís Dögg og Þórunn Elín 
 
 

*Matsviðmið við lok 10. bekkjar 
Einkunn Talað mál, hlustun og áhorf  

A Nemandi getur flutt mál sitt mjög skýrt og áheyrilega með blæbrigðum 
og áherslum sem hæfa efni og tilefni. Hlustað af athygli og nýtt sér 
upplýsingar í töluðu máli til fróðleiks, skemmtunar og sem heimildir í 
vinnu. Getur notið myndefnis, leikins efnis, tónlistar og sett fram á 
sjálfstæðan hátt rökstutt mat á viðkomandi efni. 

B Nemandi getur flutt mál sitt skýrt og áheyrilega með blæbrigðum og 
áherslum sem hæfa efni og tilefni. Hlustað og nýtt sér upplýsingar í 
töluðu máli til fróðleiks, skemmtunar og sem heimildir í vinnu, og notið 
myndefnis, leikins efnis, tónlistar og sett fram rökstutt mat á viðkomandi 
efni. 

C Nemandi getur flutt mál sitt sæmilega skýrt og nokkuð áheyrilega, með 
áherslum sem hæfa efni og tilefni. Hlustað og nýtt sér að nokkru leyti 
upplýsingar í töluðu máli til fróðleiks, skemmtunar og sem heimildir í 
vinnu, og notið myndefnis, leikins efnis, tónlistar og sett fram sæmilegt 
mat á viðkomandi efni. 

 

Einkunn Lestur og bókmenntir 

A Lesið mjög vel og af öryggi almenna texta, með mjög góðum skilningi og 
túlkun á efni þeirra, fjallað um íslenskar og erlendar bókmenntir á 
gagnrýninn hátt og gert sér góða grein fyrir gildi bókmennta í menningu 
þjóðarinnar. 

B Lesið almenna texta, með góðum skilningi og túlkun á efni þeirra, fjallað 
um íslenskar og erlendar bókmenntir og gert sér góða grein fyrir gildi 
bókmennta í menningu þjóðarinnar. 

C Lesið almenna texta, með sæmilegum skilningi og túlkun á efni þeirra, 
fjallað um íslenskar og erlendar bókmenntir og gert sér grein fyrir gildi 
bókmennta í menningu þjóðarinnar. 

 

Einkunn Ritun 

A Beitt skipulegum og mjög góðum vinnubrögðum við ritun, skipað 
efnisatriðum í röklegt samhengi og mótað málsgreinar og efnisgreinar af 
öryggi og á skýran hátt. Beitt stafsetningu og greinarmerkjasetningu af 
öryggi og fylgt mjög vel viðmiðum um uppbyggingu texta. 

B Beitt skipulegum og góðum vinnubrögðum við ritun, skipað efnisatriðum 
í samhengi og mótað málsgreinar og efnisgreinar á skýran hátt. Beitt 
stafsetningu og greinarmerkjasetningu af nokkru öryggi og fylgt vel 
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viðmiðum um uppbyggingu texta. 

C Beitt að vissu marki góðum vinnubrögðum við ritun, skipað efnisatriðum 
í samhengi og mótað málsgreinar og efnisgreinar, beitt stafsetningu og 
greinarmerkjasetningu sæmilega og fylgt viðmiðum um uppbyggingu 
texta. 

 

Einkunn Málfræði 

A Beitt mjög vel og af öryggi málfræðihugtökum í umræðu um notkun 
málsins og þróun þess, þekkingu sinni á beygingarlegum og 
merkingarlegum einkennum orðflokka og gert sér mjög góða grein fyrir 
hlutverki þeirra. 

B Beitt málfræðihugtökum í umræðu um notkun málsins og þróun þess, og 
beitt af nokkru öryggi þekkingu sinni á beygingarlegum og 
merkingarlegum einkennum orðflokka og gert sér góða grein fyrir 
hlutverki þeirra. 

C Beitt helstu málfræðihugtökum í umræðu um notkun málsins. Beitt að 
nokkru leyti þekkingu sinni á beygingarlegum og merkingarlegum 
einkennum orðflokka og gert sér sæmilega grein fyrir hlutverki þeirra. 

 
Einkunnina B+ fá þeir nemendur sem hafa náð öllum þáttum B og flestum þáttum 
A. Einkunnina C+ fá þeir nemendur sem hafa náð öllum þáttum C og flestum 
þáttum B. Nemendur sem ekki ná matsviðmiðum C fá einkunnina D. 
 


