
 

Íslenska 9. bekkur 

 Haust 2018 

Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur 

Kennarar: Anna Þórunn Guðmundsdóttir, Arna Guðmundsdóttir og Eva Björg Sigurðardóttir 

VIKA VIÐFANGSEFNI                  
(efni sem fjallað er um) 

EFNISTÖK                                
(hvernig er unnið með efnið) 

NÁMSEFNI                                
(allt námsefni) 

ANNAÐ                         
(t.d. tímasetning kannanna) 

20.-24. ágúst 

22. 

Skólasetning 

Málfræði 
 
Ritun 

Upprifjun í formi innlagnar og 
verklegra æfinga. Umræður um 
ritstíl frétta og fréttir skoðaðar. 
Umræður um sumarið og ritun. 

Tungutak 1.kafli   

27. ágúst  - 31. 

ágúst 

Nafnorð 
 
Stafsetning – stór stafur 
 
Lesskilningur 

Innlögn, verkefnavinna, skrif í 
leiðarbók, umræður og lestur. 
 

Nafnorðahefti 
Stafsetningarverkefni frá kennara 
Tungufoss bls. 7-13 

 

3.-7. 

september 

 

Nafnorð 
 
Stafsetning – lítill stafur 
 
Lesskilningur 

Innlögn, verkefnavinna, skrif í 
leiðarbók, umræður og lestur. 
 

Nafnorðahefti 
Stafsetningarverkefni frá kennara 
Tungufoss bls. 14-18 

Verkefnavinna no. taka 
myndir.  

10. -14. 

september 

16. Dagur 

íslenskrar 

náttúru 

Nafnorð 
 
Stafsetning – n/nn 
 
Nútíma bókmenntir 

Innlögn, verkefnavinna, skrif í 
leiðarbók, umræður og lestur. 
 

Nafnorðahefti 
Stafsetningarverkefni frá kennara 
Hljóðin í nóttinni 

Kahoot – nemendur semja 
spurningar úr no. og stafs. 
 
Hljóðin í nóttinni – 
vangaveltur um söguþráð 
út frá bókartitli. 

17. - 21. 

september 

20. samræmt 

Nafnorð 
 
Stafsetning – kvk(nn) 
 

Innlögn, verkefnavinna, skrif í 
leiðarbók, umræður og lestur. 
 

Nafnorðahefti 
Stafsetningarverkefni frá kennara 
Hljóðin í nóttinni 

Könnun – nafnorð 
 
lestrarpróf 



 

próf ísl. 7. 

bekkur 

21. samræmt 

próf stæ. 7. 

bekkur 

Nútíma bókmenntir 

 

 

 

24. – 28. 

September 

 

Lýsingarorð 
 
Stafsetning – an-ending lo. 
 
Nútíma bókmenntir 
 

Innlögn, verkefnavinna, skrif í 
leiðarbók, umræður og lestur. 

Lýsingarorðahefti 
Stafsetningarverkefni frá kennara 
Hljóðin í nóttinni 

Orðalykill 
 
Verkefnavinna lo. taka 
myndir. 
 
Könnun - stafsetning 

 1.- 5. Október 

 

Lýsingarorð 
 
Íslensk kvikmynd 
 
Nútíma bókmenntir 
 
 

Innlögn lýsingarorða, lestur, 
umræður, verkefnavinna og áhorf. 

Lýsingarorðahefti 
Hljóðin í nóttinni 
Íslensk kvikmynd og verkefni frá 
kennara 
 

Skila inn niðurstöðum fyrir 
lestrarpróf 1.okt. 
 
Hópvk. - kvikmynd 

8. -12. október 

 

Lýsingarorð 
 
Nútíma bókmenntir 
 
Ritun - framsögn 
 
 

Innlögn lýsingarorða, lestur, 
umræður, verkefnavinna og unnið 
með hvernig skal bera sig að við 
framsögn. Í Ritun kynnast 
nemendur mismunandi 
frásagnarformum og búa til sína 
eigin texta.  

Lýsingarorðahefti 
Hljóðin í nóttinni 
 

Könnun - lýsingarorð 

15. – 19. 

október 

19. vetrarfrí 

Fornöfn - persónufornöfn 
 
Nútíma bókmenntir 
 
Ritun – framsögn 
 
Kjörbókarritgerð 
 
 

Innlögn á persónufornöfnum, 
lestur og umræður, verkefnavinna 
og unnið með lykilatriði í 
framsögn. Í Ritun kynnast 
nemendur mismunandi 
frásagnarformum og búa til sína 
eigin texta. Farið yfir hvernig skal 
rita kjörbókarritgerð og nemendur 
velja sér kjörbók. 

Verkefnahefti – fornöfn 
Hljóðin í nóttinni 

 



 

 
 
 
 

22.- 26. 

Október 

22. vetrarfrí 

23. 

skipulagsdagur 

Fornöfn – 1.2.3. persóna 
 
Nútíma bókmenntir 
 
Ritun – framsögn 
 
Heimildarskráning 
 

Innlögn á 1.2.3.persónu, lestur og 
umræður, verkefnavinna og unnið 
með lykilatriði í framsögn. Í Ritun 
kynnast nemendur mismunandi 
frásagnarformum og búa til sína 
eigin texta. Farið yfir helstu atriði 
sem þarf að hafa í huga við 
heimildarskráningu. 

Verkefnahefti – fornöfn 
Hljóðin í nóttinni 

 

29. okt -2. 

nóvember 

1. samskipta-

dagur 

Fornöfn – afturbeygð fornöfn 
 
Nútíma bókmenntir 
 
Ritun - framsögn 
 

Innlögn á afturbeygðum-
fornöfnum, lestur og umræður, 
verkefnavinna og unnið með 
lykilatriði í framsögn. Í Ritun 
kynnast nemendur mismunandi 
frásagnarformum og búa til sína 
eigin texta.  

Verkefnahefti – fornöfn 
Hljóðin í nóttinni 

 

5. -9. 

nóvember 

8. 

Baráttudagur 

gegn einelti  

 

Fornöfn - ábendingarfornöfn 
 
Nútíma bókmenntir 
 
Ritun - framsögn 
 

Innlögn á ábendingarfornöfnum, 
lestur og umræður, verkefnavinna 
og unnið með lykilatriði í 
framsögn. Í Ritun kynnast 
nemendur mismunandi 
frásagnarformum og búa til sína 
eigin texta. 

Verkefnahefti – fornöfn 
Hljóðin í nóttinni 

Hópavk. - rökræður út frá 
efni bókar. 
 
Lokaverkefni – Hljóðin í 
nóttinni. 
 
 

12. - 16. 

nóvember 

16. Dagur 

íslenskrar 

tungu 

 

Fornöfn – spurnarfornöfn 
 
Lesskilningur – gagnvirkur 
lestur 

Innlögn á spurnarfornöfnum, 
verkefnavinna,lestur og umræður. 
Farið yfir nokkrar 
lesskilningsaðferðir sem geta 
hjálpað nemendum að skilja 
innihald texta. 

Verkefnahefti – fornöfn 
Tungufoss bls. 19-23 

 



 

19. -23. 

nóvember 

 

Fornöfn – óákveðin fornöfn 
 
Lesskilningur 

Innlögn á óákveðnum fornöfnum, 
verkefnavinna, lestur og umræður. 

Verkefnahefti – fornöfn 
Tungufoss bls. 28-33 

 

26.- 30 

nóvember 

 

Fornöfn 
 
Lesskilningur 

Verkefnavinna, lestur og umræður. Verkefnahefti – fornöfn 
Tungufoss bls. 34-35 og 40 

Könnun - fornöfn 

3. - 7. 

desmeber 

 

Jólaverkefni 
 
Lesskilningur 

Verkefnavinna, lestur og umræður. Verkefni frá kennara 
Tungufoss bls. 41-49 

Skil á kjörbókarritgerð 
 
Hópverkefni 

10. - 14. 

desember 

 

Jólaverkefni 
 
Lesskilningur 

Verkefnavinna, lestur og umræður. Verkefni frá kennara 
Tungufoss bls. 55-61 

 

17. – 20. 

desember 

20. Kennsla og 

Litlu jól 

21. jólafrí 

Jólaverkefni 
 
Íslensk kvikmynd 

Verkefnavinna, lestur, umræður og 
áhorf. 

Verkefni frá kennara 
Tungufoss bls. 62-69 

 

3.-4. janúar 

3. 

Skipulagsdagur 

 

Framsögn Nemendur segja frá jólafríinu sínu.   

7. – 11. janúar Sagnir  Tungutak 2. kafli 
Tungufoss bls. 70-77 

 



 

 Lesskilningur 

14. – 18. janúar Sagnir 

Lesskilningur 

 

 Tungutak 2. kafli 
Tungufoss bls. 80-82 

 

 

Námsmat:   

Lagðar verða fyrir kannanir í nafnorðum, lýsingarorðum, fornöfnum og stafsetningu. Nemendur vinna bókmenntarverkefni út frá efni bókarinnar 
Hljóðin í nóttinni og skrifa kjörbókarritgerð. Hvert próf og verkefni reyna á þau hæfniviðmið sem verið er að vinna að hverju sinni. Allt námsmat 
fer fram í gegnum hæfnikort á mentor.  

Lykilhæfni er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok. 

Ef nemendur ná ekki að ljúka við markmið vikunnar verða þeir að klára það heima. 

 

 


