
 

Íslenska 9.bekkur vor 2018                                                                                                                                               
Kennarar : Kristín Eva og Valdís 

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

Athugið að um áætlun er að ræða sem hugsanlega verða breytingar á, íslenska er lifandi námsgrein þar sem gaman er að taka inn málefni líðandi stundar og nýta efni frá  

vefmiðlum og sjónvarpi, hugsanlega gætu því atriði í áætlun vikið fyrir slíku. 

VIKA VIÐFANGSEFNI    EFNISTÖK     NÁMSEFNI ANNAÐ          

15.-19. janúar 

19. janúar: 

bóndadagur 

Unnið með lýsingarorð 
Lesskilningur  

Innlögn, lestur, skilgreina efnið og 

svara spurningum 

Ljósritað efni frá kennara  
Tungufoss 2 bls 64-77 

Tímakönnun úr 
lýsingarorðum 

22.-26. janúar Unnið með sagnorð     

Lesskilningur                     

Innlögn, lestur, skilgreina efnið og 
svara spurningum 

Tungutak 6.kafli og ljósritað efni frá 
kennara 
Tungufoss 2 bls 78-82 

 

29. jan – 2. feb 

samskiptadagur 

31. Jan 

Unnið með sagnorð      

Lesskilningur                                 

Innlögn, lestur, skilgreina efnið og 
svara spurningum 

Upprifjunarhefti úr sagnorðum 
Tungufoss 2 bls 83-91 

Tímakönnun úr sagnorðum 

5. -9.feb Unnið með smáorð 
Lesskilningur 
 

Innlögn, lestur, skilgreina efnið og 
svara spurningum 

Ljósritað efni frá kennara 
Tungutak bls 134-163 
Lesskilningshefti frá kennara 

Lesskilningsverkefni úr 
Tungufoss 2 
 

12. -16. feb 

14. öskudagur 

Unnið með smáorð 
Lesskilningur 
 

Innlögn, lestur, skilgreina efnið og 
svara spurningum 

Ljósritað efni frá kennara     
Tungutak bls 134-163 
Lesskilningshefti frá kennara 

 

19. -23. feb Unnið með smáorð 
Lesskilningur 
 

Innlögn, lestur, skilgreina efnið og 
svara spurningum 

Ljósritað efni frá kennara     
Tungutak bls 134-163 
Lesskilningshefti frá kennara 

Tímakönnun úr smáorðum 

26.feb - 2. mars 

28. 

skipulagsdagur 

Unnið með málshætti, 
orðatiltæki o.fl 
Lesskilningur 

Innlögn, lestur, skilgreina efnið og 
svara spurningum 

Verkefni frá kennara  
Tungutak bls 168, 170, 173 
Lesskilningshefti frá kennara 

 



 

5. - 9. mars       

7. – 9. mars 

samræmd próf í 

9. bekk 

Samræmd próf    

12. - 16. mars.  

13. mars 

árshátíð elsta 

stigs 

Afdalabarn eftir Guðrúnu frá Lundi Innlögn, lestur, skilgreina efnið og 
svara spurningum 
Ritgerðarvinna unnið með uppbyggingu 
ritgerðar og gagnrýna hugsun við skrif. 
Velja sér kjörbók 

Afdalabarn bls. 5 – 35 

ásamt vinnubók viðeigandi kafla 
Hefti frá kennara 

 

19. - 23. mars. Afdalabarn eftir Guðrúnu frá Lundi Innlögn, lestur, skilgreina efnið og 
svara spurningum 

 

Afdalabarn bls. 36 - 58 ásamt 
vinnubók viðeigandi kafla 

 

26. -30 . mars. Páskafrí Páskafrí Páskafrí Páskafrí 

2. - 6. apríl 

3. apríl 

skipulagsdagur 

Afdalabarn eftir Guðrúnu frá Lundi 

 
Innlögn, lestur, skilgreina efnið og 
svara spurningum 

 

Afdalabarn bls. 59-95 

ásamt vinnubók viðeigandi kafla 
 

 

9. – 13. apríl Afdalabarn eftir Guðrúnu frá Lundi 
Fornöfn og töluorð 

Innlögn, lestur, skilgreina efnið og 
svara spurningum 

 

Afdalabarn bls. 96-129 ásamt 
vinnubók viðeigandi kafla 
Ljósritað efni frá kennara 

 

16. – 20. apríl 

19. apríl 

sumardagurinn 

fyrsti 

20. apríl 

skipulagsdagur 

Afdalabarn eftir Guðrúnu frá Lundi 
Fornöfn og töluorð  

Innlögn, lestur, skilgreina efnið og 
svara spurningum 

 

Afdalabarn bls. 130-161 ásamt 
vinnubók viðeigandi kafla 
Ljósritað efni frá kennara 

Skil á kjörbókarritgerð 
16.apríl 

23. – 27. apríl Afdalabarn eftir Guðrúnu frá Lundi 
Fornöfn og töluorð 

Innlögn, lestur, skilgreina efnið og 
svara spurningum 

Afdalabarn bls. 162-187 ásamt 
vinnubók viðeigandi kafla 
Ljósritað efni frá kennara 

 



 

30.– 4. maí 

30. Mörtuganga 

1. maí: frídagur 

verkalýðs 

Afdalabarn eftir Guðrúnu frá Lundi  
Fornöfn og töluorð 

Innlögn, lestur, skilgreina efnið og 
svara spurningum 

Afdalabarn bls. 188-206  ásamt 

vinnubók viðeigandi kafla 

Tímakönnun í fornöfnum og 
töluorðum 

7. – 11. maí  

10. maí 

uppstigningar-

dagur 

Afdalabarn eftir Guðrúnu frá Lundi 
Orðflokkar, stafsetning o.fl 

Innlögn, lestur, skilgreina efnið og 
svara spurningum 

Afdalabarn bls. 207-229ásamt 

vinnubók viðeigandi kafla    

Tungutak bls 166-173 

 

14. – 18. maí Afdalabarn eftir Guðrúnu frá Lundi 
Orðflokkar, stafsetning o.fl 

Innlögn, lestur, skilgreina efnið og 
svara spurningum 

Afdalabarn bls 230 - 263 ásamt 
vinnubók viðeigandi kafla    
Tungutak bls 166-173 

Skil á vinnubók úr 
Afdalabarni 

21. – 25. maí 

23. – 25. maí 

þemadagar 

Þemadagar    

28. maí – 1. júní 

31. maí vorgleði 

1. júní skólaslit 

Útikennsla/ skólaferðalag    

Námsmat:  

Námsmat í íslensku verður með breyttu sniði í ár. Ekki verður gefin einkunn í tölum fyrir hvert verkefni eða fyrir kannanir heldur metur kennari hvernig 

nemandi stendur í hverju hæfniviðmiði fyrir sig. Nemandi fær einkunn í bókstöfum fyrir hvert hæfniviðmið fyrir sig. Foreldrar geta fylgst með námsmati í 

gegnum hæfnikort nemandans á Mentor.  

Í hverjum námsþætti er stefnt að ákveðnum hæfniviðmiðum. Námsmat fer fram ýmist á meðan á námsþætti stendur í gegnum lítil verkefni 

(einstaklings/para/hópverkefni) og/eða eftir að námsþætti lýkur með könnun úr viðfangsefni námsþáttarins. 

 

Lykilhæfni er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok. 


