
Kennsluáætlun íslenska 
9-10.bekkur 
Skólaárið  2021-22                                                                      
kennari: Sigurbjörg Eiðsd. 
 
 
 
 
Markmið íslensku í efstu bekkjum 
Waldorf grunnskólans: 
 
Lokamarkmið í íslenskunámi 
grunnskólanemenda eru fjölbreytt 
og lúta að því að nemendur hafi náð 
góðum tökum á móðurmáli sínu, geti 
lesið sér til ánægju og gagns og séu 
með blæbrigðaríka og góða 
framsögn, geti ritað góðan og réttan 
texta með ríkulegan orðaforða og 
skilning á fegurð málsins og orðfæri 
og geti jafnframt nýtt sér alla þá 
miðla og verkfæri sem bjóðast þeim 
til að vinna með tungumálið sitt. 
Ennfremur að nemendur séu 
óhræddir við að skrifa frá eigin 
brjósti og að fara ótroðnar og 
skapandi slóðir í notkun málsins í 
leik og starfi. 
 
Mikilvægt er að nemendur hafi í 
farteskinu, þegar þeir útskrifast úr 
grunnskólanum,  tilfinningu fyrir því 
að vernda og viðhalda íslenskri 
tungu en séu jafnframt frjálsir í anda 
til að leyfa móðurmálinu að þróast 
og breytast inn í framtíðina. 
 
Hæfniviðmið fyrir 10.bekk eru 
lokaviðmið Aðalnámsskrár í 
íslensku. 
 
Lykilhæfni í námsgreininni er hluti 
af námsmati: 
 
Tjáning og miðlun 
Skapandi og gagnrýnin hugsun 
Sjálfstæði og samvinna 
Nýting miðla og upplýsinga 
Ábyrgð og mat á eigin námi. 

 
 
 
 
Ágúst-september 
 
Þrír tímar í töflu auk þriggja vikna 
lotu í íslensku. (markmið lotu koma 
fram neðar) 
 
Þrír tímar í töflu: 
Yndislestur 
Ritun eigin texta útfrá kveikju. 
Orðaforði 
 
September 
Þrír tímar í töflu. 
Málfræði /heimavinna/bók: Gullvör 
Lesskilningur /Bók:Útbrot (1. hluti) 
Gagnrýni og rýni á texta. 
Orðaforði. 
  
 
Október 
 
Þrír tímar í töflu. 
yndislestur 
Málfræði /heimavinna. 
Orðaforði og íðorð(íðorðabankinn 
Árnastofnun) 
 
Nóvember 
 
Þrír tímar í töflu 
Textavinna og verkefni (Útbrot 
1.hluti) 
Málfræði/heimavinna 
 
Desember 
 
Þrír tímar í töflu og tvær vikur í 
íslenskulotu 
 
Þrír tímar í töflu 
Yndislestur 
Unnið að ritgerðarsmíð. 
 
 
 



Tvær vikur íslenskulota frá 6. des. 
Skapandi skrif , rökfærsluritgerð 
Skil 17-20. des. (Markmið lotu koma 
fram neðar) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Íslenska 10.bekkur vorönn 2021 
 
 
Janúar  2021 
Þrír tímar í töflu  
Tveir tímar: upprifjun í málfræði og 
stafsetningarreglur. 
Heimaverkefni. 
 
Einn tími: yndislestur/bókagagnrýni. 
 
Febrúar 
Þrír tímar í töflu 
Unnið að pistlum fyrir skólablað. 
 
 
Mars 
Þrír tímar í töflu og þrjár vikur í lotu. 
Íslenskar fornbókmenntir. 
Grettissaga.  Samlestur á texta, 
verkefni og glósun/úrdrættir. 
Umræður og listsköpun tengd efni 
sögu. (Markmið lotu koma síðar.) 
Tveir tímar í töflu einnig nýttir í 
verkefnið. 
Einn tími í  töflu: yndislestur. 
 
Apríl 
Þrír tímar í töflu  
Klassískar 
bókmenntir./miðaldatexti.  
Parsifal/Upplestur á texta, verkefni 
úr efni sögu. Umræður og listsköpun 
tengd efni sögu. 
 
Einn tími á viku: yndislestur. 
 
 
 
 
 
 

 
Maí 
 
Íslenskutímar í maí nýttir í  
einstaklingsbundna ritunar og 
lestrarvinnu hjá 9.bekk og frágang 
fyrir lokaverkefni og kynningar 
útskriftarnema. 
 
Lotur í íslensku: 
 
Íslenska 9-10.b lota 
Bókmenntir og ritun 
23 ágúst. – 10. sept . 2021 
kennari: Sigurbjörg E. 
 
Markmið lotunnar er að nemendur 
fái innsýn hinar þrjár greinar 
bókmennta, lýrik, dramatík og epík. 
Lotan er þrjár vikur og verður hver 
vika helguð einni grein. Unnið 
verður með samtímaljóð okkar 
íslendinga , myndmál ljóða og eigin 
ljóðaskrif í viku eitt. Síðan verður 
leikritun skoðuð og persónusköpun 
og samlesið úr klassísku þýddu 
leikverki. Einnig verður farið í 
leikhús ef tækifæri gefst. Í viku þrjú 
verða lesnar smásögur. Nemendur 
lesi, hlusti á og rýni texta nokkurra 
höfunda, bæði í bundnu og óbundnu 
máli, ræði þau og geri verkefni þeim 
tengd. 
 
Jafnframt er markmið lotunnar að 
nemendur æfi sig í skapandi 
ritunarverkefni út frá kveikju og skili 
einu stuttu ritverki í lok lotunnar 
byggðu á eigin persónusköpun.  
9.bekkur ein og half bls. 
10.bekkur tvær og half bls. að lengd. 
 



Unnið verður markvisst með 
orðaforða, lesskilning og framsögn í 
lotunni. 
 
 
 
Íslenska 9-10.bekkur lota 
6-17.des 2021 
kennari: Sigurbjörg Eiðsd. 
 
Heimildarritgerð og skapandi skrif. 
 
Markmið lotu:   
Að nemendur hafi unnið að stuttri 
rökfærsluritgerð (4 síður), um efni 
að eigin vali. Að þau skilji og hafi 
notað nokkur meginhugtök í 
heimildanotkun (bein , óbein 
tilvitnun, tilvísun, höfundarréttur,  
heimildaskráning). Að þau hafi 
unnið með uppbyggingu ritgerðar og 
lært að vinna með heimildir. Að 
nemendur hafi  hugað að útliti og 
hönnun ritgerðar. Að þau hafi lokið 
við og skilað verkefni innan 
tímamarka og kynnt verkefnið sitt 
fyrir hópnum..  Einnig hafi þau æft 
sig í styttri skapandi textasmíðum 
sjálf og/eða með hóp. 
 
 
Uppbygging kennslustundar. 
 
8:45-9:00  Morguntexti, samlestur, 
samtal og mergur málsins. 
9:00-9:10  skapandi skrif-æfingar. 
9:10-9:20  upprifjun og fyrirspurnir 
varðandi ritgerðirnar. 
9:20-10:40  unnið að ritgerðum og 
frágangur 10.40. 
 
I þessar tvær vikur verður einnig 
hægt að vinna að ritgerðunum í 
íslenskutímum í stundatöflu. 
 
Síðasta dag lotunnar eru verkefni 
sett upp í stofu og kynnt fyrir 
hópnum. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ýtarefni:  
 
Gullvör. Kennslubók í málfræði 
Útbrot    Textar og lesskilningur. 
Málvísir. Handbók um málfræði. 
 
Orðbragð e. Braga Valdimar 
Skúlason/Bryju Þorgeirsdóttur. 
 
Grettis saga. 
  
Með fjaðrabliki… Bókmenntir fyrir 
efri bekki grunnskóla. 
 
Sesar og Kleópatra  leikrit e. George 
Bernard Shaw.   
 
Beinagrindur- handbók um ritun  
 
Heimir-handbók um 
heimildarritun(APA) 
                    
 +Fjölbreytt efni og verkefni af vef og 
úr ranni kennara til textasmíða og 
íslenskurýni. 
 
 
 


