
 

Íslenska 9. bekkur. Haust 2019 

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

Kennarar: Eva Björg Sigurðardóttir og Valdís Inga Kristinsdóttir 

VIKA VIÐFANGSEFNI                  

(efni sem fjallað er um) 

EFNISTÖK                                

(hvernig er unnið með efnið) 

NÁMSEFNI                                

(allt námsefni) 

ANNAÐ                         

(t.d. tímasetning kannanna) 

23.-30. ágúst 

22. Skólasetning 

Bókmenntir 

Málfræði- lýsingarorð  

Bókm.:Kennari les upphátt og nemendur 

vinna í verkefnahefti 

Málfr: Nem. vinna í hefti 

 Hljóðin í nóttinni lesbók og 

verkefnahefti, kaflar 1-6 

 Tungutak 1. Kafli 

 

2.-6. 

september 
Bókmenntir 

Málfræði- lýsingarorð  

Bókm: sjá ofar 

Málfr: Nem. vinna í hefti 

 Hljóðin í nóttinni lesbók og 

verkefnahefti, kaflar 7-15 

 Tungutak 1. Kafli  

 

9.-13. 

september 

 

Bókmenntir 

Málfræði- lýsingarorð  

Lesskilningur 

Bókm.: sjá ofar 

Málfr: Nem. vinna í hefti. 

Lessk: Mismunandi textar og spurningar 

frá kennara 

 Hljóðin í nóttinni lesbók og 

verkefnahefti, kaflar 16-22 

 Tungutak 1. Kafli 

Könnun úr lýsingarorðum 

 

Hraðlestarpróf 

16.-20. 

september 

16. Dagur 

íslenskrar náttúru 

Bókmenntir, stafsetning og 

lesskilningur 

Kynning og undirbúningur fyrir 

ritgerðarvinnu 

Bókm.: sjá ofar 

Lessk: Mismunandi textar og spurningar 

frá kennara 

Stafs:Upprifjun á stafsetningarreglum og 

gagnvirkar æfingar í spjaldtölvum 

 Hljóðin í nóttinni lesbók og 

verkefnahefti, kaflar 23-29 

 Stafsetningarverkefni frá 

kennara 

 Lesskilningsverkefni frá kennara 

Hraðlestrarpróf 

23.-27. 

september 
Bókmenntir, stafsetning og 

lesskilningur 

Sjálfstæð ritgerðarvinna nem. 

Bókm.: sjá ofar 

Lessk: Mismunandi textar og spurningar 

frá kennara                                              

Staf: sjá ofar 

 Hljóðin í nóttinni lesbók og 

verkefnahefti, kaflar 30-32 og II 

hluti, kaflar 1-3 

 Stafsetningarhefti og gagnvirkar 

 

 

 

 



 

æfingar á spjaldtölvur. 

30. september-

4. október 

1. Skipulagsdagur 

Bókmenntir 

Málfræði-nafnorð (fallbeygingar, 

fallgreiningar og eyðufyllingar 

þess efnis 

Sjálfstæð ritgerðarvinna nem. 

Bókm.: sjá ofar 

Málfr: Nem. Vinna í nafnorðahefti 

 Hljóðin í nóttinni lesbók og 

verkefnahefti, II hluti kaflar 4-8 

 Verkefni unnin úr kvikmynd 

 Nafnorðahefti unnið úr 

Tungutaki og öðrum heftum. 

Stafsetningarkönnun 

 7.-11. október 

 

Bókmenntir 

Málfræði-nafnorð (fallbeygingar, 

fallgreiningar og eyðufyllingar 

þess efnis) 

Sjálfstæð ritgerðarvinna nem. 

Bókm.: sjá ofar 

Málfr: Nem. Vinna í nafnorðahefti 

 

 Hljóðin í nóttinni lesbók og 

verkefnahefti, II hluti, kaflar 9-

15 

 Nafnorðahefti frá kennara 

 

 

14.-18. október 

 

Bókmenntir 

Íslensk kvikmynd  

Bókm.: sjá ofar  Hljóðin í nóttinni lesbók og 

verkefnahefti, II hluti, kaflar 16-

20 og III hluti kaflar 1-3 Skil kjörbókarritgerð 

21.-25. október         
23. 

Samskiptadagur 

Bókmenntir 

Leskilningur 

Bókm.: sjá ofar 

Lessk: Valdar sögur úr Tungufossi 

 Hljóðin í nóttinni lesbók og 

verkefnahefti, III hluti, kaflar 4-8 

 Tungufoss valin verkefni 

 

Könnun úr nafnorðum 

28. október-1. 

nóvember 

 28.-29. vetrarfrí        

Bókmenntir 

Ljóð 

 

Bókm.: sjá ofar 

Ljóð: Upprifjun á einkennum ljóða, 

ljóðagreiningum, stuðlum og 

höfuðstöfum 

 Hljóðin í nóttinni lesbók og 

verkefnahefti, IV hluti, kaflar 1-4 

 Ljóðaverkefnahefti frá kennara 

 



 

4.-8. nóvember 

 
Bókmenntir 

Ljóð 

Bókm.: sjá ofar 

Ljóð: Nem. Vinna með sönglagatexta og 

greina þá skv.ljóðagreiningum 

 Hljóðin í nóttinni lesbók og 

verkefnahefti, IV hluti, kaflar 5-

11+lokaorð 

 Verkefnahefti frá kennara 

 

11.-

15.nóvember       

11. Skipulagsdagur 

16. Dagur 

íslenskrar tungu  

Bókmenntir 

Uppbrot vegna Dags íslenskrar 

tungu 

Bókm.: sjá ofar  Hljóðin í nóttinni-lokaverkefni 

 Verkefni í tengslum við dags 

íslenskrar tungu 

Lokakönnun úr bókinni 

Hljóðin í nóttinni. 

18.-22. 

nóvember 
Málfræði-sagnorð 

Ritun 

Stafsetning 

Málfr: Sagnorðafnorðahefti-Tungutak 

Ritun: Nem. vinna með breiðan orðaforða 

og málshætti og skrifa ýmiskonar texta 

Stafs:Upprifjun á stafsetningarreglum og 

gagnvirkar æfingar í spjaldtölvum 

 Tungutak 2.kafli 

 Ýmis verkefni fundin til af 

kennurum. 

 Stafsetningarhefti og gagnvirkar 

æfingar á spjaldtölvur. 

 

25.-29. 

nóvember 
Málfræði-sagnorð 

Ritun 

Stafsetning 

Málfr: Sagnorðafnorðahefti-Tungutak 

Ritun: Nem. vinna með breiðan orðaforða 

og málshætti og skrifa ýmiskonar texta 

Stafs:Upprifjun á stafsetningarreglum og 

gagnvirkar æfingar í spjaldtölvum 

 Tungutak 2.kafli 

 Ýmis verkefni fundin til af 

kennurum. 

Stafsetningarhefti og 

gagnvirkar æfingar á 

spjaldtölvur 

 

 

26.-30 

nóvember 

 

Málfræði-sagnorð Málfr: Sagnorðafnorðahefti-Tungutak 

 Tungutak 2.kafli 
 



 

2.-6. desmeber 

 

Málfræði-sagnorð 

Jólamynd 

Málfr: Sagnorðafnorðahefti-Tungutak 

 Tungutak 2.kafli 
 

9.-13. des. Málfræði-sagnorð 

 

Ýmis verkefni tengd jólum 

Málfr: Sagnorðafnorðahefti-Tungutak  Tungutak 2.kafli  

Sagnorðakönnun 

 

16.-20. 

desember 

20. Jólahátíð 

Ýmis verkefni tengd jólum 
  

 

21. desember 

     J Ó L A F R Í      

2.-3. janúar 

2. Skipulagsdagur 

 

Tjáning 

Tjáning: Nem. æfa sig í framsögn og 

að koma fram fyrir framan 

bekkjarfélaga. Nem. vinna ýmis 

tjáningarverkefni 

  

 
 

6.-10. janúar 

 

Tjáning 

Lesskilningur 

Tjáning: sjá ofar 

Lessk: Tungufoss 

   

Hraðlestrarpróf 

13.-17. janúar Íslenskir þættir: Nonni og Manni Nemendur horfa á þættina   
Hraðlestarpróf 

 



 

Námsmat:  Lokamat gefið eftir hvern námsþátt í málfræði  þ.e lýsingarorð, sagnorð og nafnorð.  Til grundvallar mati eru 

ákveðnir hæfniþættir.  Aðrir þættir íslenskunnar s.s bókmenntir, ljóð, lesskilningur, stafsetning, framsögn og ritun fara 

ýmist fram á meðan á námsþætti stendur (einstaklings/para/hópverkefni) og/eða eftir að námsþætti lýkur með könnun 

úr viðfangsefni námsþáttarins. 

Lykilhæfni er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok. 

 

 


