
Kennsluáætlun SHS

Íslenska; ritun og málfræði, 9. og 10. bekkur skólaárið 2022-2023

Kennari: Sólrún Ásta Steinsdóttir

Markmið: Nemendur nái tökum á alhliða ritun ýmiss konar texta; búi yfir ríkum
orðaforða og færni í stafsetningu, greinamerkjanotkun og uppsetningu
texta.

Nemendur skrái heimildir rétt og setji upp heimildaskrá á viðeigandi
hátt.

Nemendur þjálfist í skilningi og beitingu málfræðilegra hugtaka, þekki
orðflokkana 11 ásamt undirflokkum og greini orð eftir þeim.

Nemendur öðlist grunn í setningafræði.

Kennsluaðferðir: Kennari útskýrir reglur og tekur dæmi; töflukennsla og útskýrt
einstaklingslega

Nemendur glósa, vinna verkefni í vinnubókum, ljósrituðum heftum og á
veraldarvefnum.

Kennslubækur /efni: Málið í mark, sagnorð

Finnur I, II og III

Ljósritað hefti um heimildaritun

Námsmat vorannar:

(sjá í námslotu

á Mentor)

Ýmis verkefni eru metin á Mentor jafn óðum og þeim er skilað. Lögð eru
fyrir stærri verkefni og próf.

Metanleg hæfniviðmið: Sjá í námslotu á Mentor

Tímabil Námsþáttur Námsefni/verkefni/
námsmat:

Metanleg hæfniviðmið.

24. ágúst
Uppbygging til ábyrgðar/skógurinn

31. ág

7. sept Upprifjun á fallorðum Töflukennsla, glósur beitt helstu málfræðihugtökum í umræðu um

notkun málsins og þróun þess,

áttað sig á beygingarlegum og merkingarlegum

einkennum orðflokka og gert sér grein fyrir

hlutverki þeirra í eigin texta og annarra

14. sept Stöðupróf í fallorðum

21. sept, ADRA

28. sept, starfsdagur

3.–7. okt Orðflokkarnir 11, kynning
og upprifjun (glósum!).
Förum yfir stöðuprófið.

Töflukennsla, glósur

beitt helstu málfræðihugtökum í umræðu um

notkun málsins og þróun þess,

flett upp í handbókum, orðasöfnum og rafrænum

orðabönkum og nýtt sér málfræðilegar upplýsingar

sem þar er að finna,

12. okt

Orðflokkarnir 11,
málfræðiæfingar

19. okt

26. okt

2. nóv

9. nóv



áttað sig á beygingarlegum og merkingarlegum

einkennum orðflokka og gert sér grein fyrir

hlutverki þeirra í eigin texta og annarra,

gert sér grein fyrir mikilvægi góðrar færni í máli,

ábyrgð sinni við að bæta mál sitt og getur nýtt

þekkingu sína á íslenskri málfræði við nám í

erlendum tungumálum.

Frh. orðflokkarnir 11,
málfræðiæfingar

17. nóv

23. nóv

30. nóv

7. des

14. des Próf úr orðflokkunum
11

Jólafrí  21. des–2. jan


