
 
 

Kennsluáætlun í íslensku - bókmenntum og ritun 

8.-10. bekkur Suðurhlíðarskóla, vor 2020 
 

Markmið: 

Markmið kennslunnar er að kynna og vekja áhuga nemenda á íslenskum nútíma 

bókmenntum, veita nemendum innsýn inn í mismunandi tímabil íslenskrar sögu og 

menningar, þjálfa nemendur í skilningi og notkun bókmenntahugtaka og efla hjá þeim 

orðaskilning og orðaforða. Nemendur öðlast þjálfun í ritun; uppbyggingu texta, stafsetningu, 

notkun greinamerkja og heimildaskráningu.  

Kennsluaðferðir: 

Kennslan fer mest fram með beinni kennslu. Við ástundum heimalestur, samlestur, 

upplestur, vinnum verkefni í spurningarformi eftir hvern kafla og vinnum nokkur stærri, 

einstaklingsmiðuð, opin verkefni þ.m.t. ritunarverkefni. 

Kennslubækur /efni: 

 Þar sem Djöflaeyjan rís, eftir Einar Kárason. 

 Fleiri bækur/hefti ef tími gefst til. 

 Kjörbók, að eigin vali.  
 

Námsmat vorannar: 

 Verkefnahefti er skilað, það yfirfarið og metið 

 Lögð eru fyrir 2 próf; það fyrra að loknum 5. kafla og hitt að loknum 10. kafla 
Djöflaeyjunnar.  

 Öll opin verkefni og ritunarverkefni eru metin út frá þeim hæfniviðmiðum sem við 
eiga hverju sinni. 

 Nemendur skila skýrslu eftir hverja kjörbók sem þeir lesa, þær gilda til lokamats. 
 

Metanleg hæfniviðmið:   

Bókmenntir: 

Nemandi getur: 

 lesið almenna texta af öryggi og með góðum skilningi, lagt mat á þá og túlkað,  

 skilið mikilvægi þess að geta lesið og eflt eigið læsi, 

 m.a. valið og beitt mismunandi aðferðum við lestur, 

 greint og skilið aðalatriði og aukaatriði í margs konar texta og glöggvað sig á tengslum 

efnisatriða, 

 gert sér grein fyrir eðli og einkennum margvíslegra textategunda og gert öðrum grein 

fyrir því, 

 lesið, túlkað, metið og fjallað um fjölbreyttar íslenskar og erlendar bókmenntir og 

gert sér grein fyrir gildi bókmennta, 

 beitt nokkrum grunnhugtökum í bókmenntafræði, svo sem minni, fléttu, sjónarhorni 

og sögusviði og kannast við myndmál, algengustu tákn og stílbrögð,  

 leitað og aflað sér heimilda úr ýmsum gagnabrunnum og lagt mat á gildi og 

trúverðugleika ritaðs máls, svo sem fjölmiðla- og margmiðlunarefnis, og tekið 

gagnrýna afstöðu til þess, 

 unnið úr tölulegum og myndrænum upplýsingum, túlkað þær, tengt saman efni sem 

sett er fram á ólíkan hátt og nýtt sér, 



 
 

 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 og beitt ritvinnslu af öryggi, notað orðabækur og önnur 

hjálpargögn, gengið frá texta, vísað til heimilda og skráð þær,   

 beitt skipulegum vinnubrögðum við ritun, skipað efnisatriðum í röklegt samhengi og 

mótað málsgreinar og efnisgreinar, 

 tjáð hugmyndir sínar og skoðanir og fært rök fyrir þeim í rituðu máli, samið texta frá 

eigin brjósti og er óhræddur við að beita ríkulegu tungutaki í skapandi ritun 

 beitt reglum um réttritun, hefur náð góðu valdi á stafsetningu og gerir sér grein fyrir 

að rétt stafsetning er virðing við mál, texta og lesanda,  

 valið og skrifað mismunandi textagerðir sem hæfa við komandi verki og beitt 

mismunandi orðaforða og málsniði við hæfi,  

 notað helstu aðgerðir við ritvinnslu, valið viðeigandi heimildir, vísað til þeirra og sett 

í heimildaskrá svo sem reglur kveða á um, 

 skrifað rafrænan texta og tengt texta, mynd og hljóð eftir því sem við á, gerir sér grein 

fyrir lesanda og miðar samningu við hann. 

 

 

Öll stærri ritunarverkefni gilda til námsmats í ritun - vægi fer eftir stærð þeirra og umfangi 

. 

Við fyrirlögn stærri verkefna fá nemendur skrifleg fyrirmæli frá kennara með þeim kröfum sem ætlast 

er til að þeir vinni að í þeim verkefnum. 

  



 
 

 

 

Tímabil Námsþáttur Námsefni/verkefni/námsmat: Metanleg hæfniviðmið. Metanlegt 
hæfniviðmið 

9.1.2020 
 

Djöflaeyjan, 1. 
kafli 

Förum yfir söguna og vinnum 
verkefni frá kennara. 

Nemandi á að geta: 
 

lesið almenna texta af öryggi 
og með góðum skilningi, lagt 

mat á þá og túlkað, 
 

skilið mikilvægi þess að geta 
lesið og eflt eigið læsi, 

 
m.a. valið og beitt 

mismunandi aðferðum við 
lestur, 

 
greint og skilið aðalatriði og 

aukaatriði í margs konar 
texta og glöggvað sig á 
tengslum efnisatriða, 

 
lesið, túlkað, metið og fjallað 
um fjölbreyttar íslenskar og 
erlendar bókmenntir og gert 

sér grein fyrir gildi 
bókmennta, 

 
beitt nokkrum 

grunnhugtökum í 
bókmenntafræði, svo sem 

minni, fléttu, sjónarhorni og 
sögusviði og kannast við 

myndmál, algengustu tákn 
og stílbrögð, 

 

 

16.1.2020 
 

Djöflaeyjan, 2. 
kafli 

Förum yfir söguna og vinnum 
verkefni frá kennara. 

 
Förum yfir uppbyggingu 
ritgerðar/ppt verkefnis 

 

23.1.2020 
 

Djöflaeyjan, 3. 
kafli 

Förum yfir söguna og vinnum 
verkefni frá kennara. 

 

30.1.2020 
 

31.1.2020 

Djöflaeyjan, 4. 
kafli 

Förum yfir söguna og vinnum 
verkefni frá kennara. 

Skil á ritgerð/ppt um hernámið 
 

6.2.2020 
 

Djöflaeyjan, 5. 
kafli 

Förum yfir söguna og vinnum 
verkefni frá kennara. 

 

13.2.2020 
 

Djöflaeyjan 1.-5. 
kafli 

Próf.  

20.2.2020 
 

Djöflaeyjan 6. kafli 

Förum yfir söguna og vinnum 
verkefni frá kennara. 

 
Förum yfir uppbyggingu 
ritgerðar/ppt verkefnis 

 

27.2.2020 
 

Djöflaeyjan 7. kafli 
Förum yfir söguna og vinnum 

verkefni frá kennara. 
 

5.3.2020 
 

Djöflaeyjan 8. kafli 
Förum yfir söguna og vinnum 

verkefni frá kennara. 
 

12.3.2020 
 

 
Samræmt próf 9. b. í ensku, hinir 

vinna í ritgerð. 
Samræmd próf 9. b. 

19.3.2020 
 

Djöflaeyjan 
9. kafli 

Förum yfir söguna og vinnum 
verkefni frá kennara. 

 

26.3.2020 
 
 

Djöflaeyjan 1.-10. 
kafli 

Próf 
Tvöfaldur dagur 

eldri nem: Árshátíð í 
kvöld! 

Páskafrí 

16. apríl 
 

 

Ritgerðarskil. 
 

Vinnum verkefni um 
bókmenntahugtök 

beitt nokkrum 
grunnhugtökum í 

bókmenntafræði, svo sem 
minni, fléttu, sjónarhorni og 

sögusviði og kannast við 
myndmál, algengustu tákn 

og stílbrögð 

 

23. apríl 
 

Sumardagurinn fyrsti, Norðmennirnir eru í heimsókn. 

30. apríl 
 

Egils saga bls. 7-
28 

Verkefni frá kennara 

leitað og aflað sér heimilda 
úr ýmsum gagnabrunnum og 

lagt mat á gildi og 
trúverðugleika ritaðs máls, 

svo sem fjölmiðla- og 
margmiðlunarefnis, og tekið 

gagnrýna afstöðu til þess 

 

7. maí 
 

Egils saga bls. 
29-53  

Verkefni frá kennara   

14. maí 
 

Egils saga Verkefni frá kennara   

21. maí 
 

Uppstigningardagur 

 
28. maí 

Samanburður 
lesinna 

bókmennta 
vetrarins 

Verkefni frá kennara 

lesið, túlkað, metið og fjallað 
um fjölbreyttar íslenskar og 
erlendar bókmenntir og gert 

sér grein fyrir gildi 
bókmennta 

 
 

4. júní Vordagar 

 
Skólaslit  5. Júní kl. 18 

 
 

 


