
Íslenska 9.bekkur 

Kennsluáætlun vor 2020 

 

Kennarar: Valdís Inga Kristinsdóttir og Eva Björg Sigurðardóttir 

Ábending: Nemendur skulu klára vikumarkmið fyrir vikulok og sýna kennara heftið. Ef vikuáætlun er ókláruð skal 

námsefni tekið heim og klárað fyrir næsta mánudag.  

 

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 Annað                         

6.-10. janúar 

 

Þrettándinn 

Tala sagnorða  
Tungutak bls.-34-41 
 
Lesskilningur í Graffhefti. 
Kafli: Buxnastærðir 
 

 Tíð og tala. Tungutak 
 
 
Graff hefti 

 
 

13.-17. janúar 

Hraðlestarpróf 
Framsögn 
Orðaskjóða 

 
 

Ritun 

 
 
Verkefni frá kennara 
 

Hraðlestarpróf 
 
 

20-.24. jan 

24. bóndadagur 

 
Hraðlestrarpróf 
Orðaskjóða 

 
Ritun  

 
 
Verkefni frá kennara 
 
 

Hraðlestrarpróf 
 

Framsagnarpróf 
 



27.-31.jan 

 (2 kennsludagar) 

29.30 norrænir 

dagar 

30.Samskiptadagur 

Hættir sagna 
Bls. 42-47 Tungutak 
 
 
 
 

Persónuhættirnir; 

• Framsöguháttur 

• Viðtengingarháttur 

• Boðháttur  

 Tungutak + aukaefni 
 
Sagnorðaverkefni í I-pad fyrir þá 
sem klára vikumarkmið. 

  
 

3.-7. febrúar 

 

Hættir sagna 
Bls. 48-51 d 
 

 

Bókmenntir 

Fallhættirnir: 

• Lýsingarháttur nútíðar 

• Lýsingarháttur þátíðar 

• Nafnháttur 
 
Kaflar: 1 - 4 
 

Tungutak + aukaefni 
Sagnorðaverkefni í I-pad fyrir þá 
sem klára vikumarkmið/ eða halda 
áfram á bls: 53 í tungutak. 
 
Laxdæla 
 

 

10.-14. febrúar 

Lesskilningur  í Graffhefti 

Kafli: Bókasafn 

Bókmenntir 

 
 
 
Kaflar: 5-8 

Graff hefti 
 
 
Laxdæla 

Könnun úr bls: 34-53 
Tungutak. 

• Tala sagna 

• Hættir sagna 
 
Þriðja kaflann í Tungutak 
bls. 53-68 vinna þeir sem 
búnir eru með vikuáætlanir 
 

17.-21. febrúar 

(3 kennsludagar) 

17 og 18 vetrarfrí 

23. konudagur 

Lesskilningur-samræmt próf 

 

Myndir sagna 

Bls. 69-76 í Tungutak 

 
 
Myndir sagna: 

• Germynd 

• Miðmynd 

• Þolmynd 

Gamalt samræmt próf í ísl. 
 
 
Tungutak 

 



24.-28. febrúar 

26.öskudagur 

Beygingar sagna  

Bls:77-82 í Tungutak 

 
 
Bókmenntir 

Beygingar sagna: 

• Sterk beyging 

• Veik beyging 

• Núþálegar sagnir 

• Ri-sagnir 
Kafli: 9-12 
 

Tungutak 
 
 
 
 
Laxdæla 
 

Könnun úr bls: 69-82, þ.e 
myndir sagna. Ásamt 
kennimyndum og 
beygingum. 

2.-6. mars 

 

Upprifjun fyrir samræmd 
próf 
Bókmenntir 
 

Upprifjun:  ljóð, málfræði  
 
Kaflar 13-16 

Gömul samræmd próf 
 
Laxdæla 
 

 

9.-13. mars  

10.,11. og 12. 

samræmd próf 

 

Samræmt próf í íslensku 
10.03 
Samræmt próf í stærðfræði 
11.03 
Samræmt próf í ensku 12.03 
 

   

16.-20. mars 

Uppbrot-
Árshátíðarundirbúningur 
Bókmenntir 
Orðaskjóða (1/2) 

 
 
Kaflar 19-20 
 

 
 
Laxdæla 
Efni frá kennara 

Laxdæla könnun úr köflum 

1-18  

23.-27. mars 

 

Kynning á heimildarritgerð 
Orðaskjóða (2/2) 
 
 
 
 
 
Bókmenntir 
Stafsetning 

Kynning á fyrirkomulagi 
heimildarritgerðar. Farið yfir 
hvernig ritgerðin skal vera uppsett 
og yfir heimildaskráningu. 
Nemendur velja sér viðfangsefni í 
skóla og vinna ritgerð heima 
 
Kaflar 21-24 
Innlögn á reglum stafsetningar 

 
Efni frá kennara 
 
 
 
 
 
Laxdæla 
Stafsetningarorðabók 
 

 



30.mars-3.apríl 

3. árshátíð skólans 

Árshátíðarundirbúningur 
 
Bókmenntir 

 
 
Kaflar 25-28 
 

 
 
Laxdæla 

 

6.-13. apríl 

 

 
P á s k a l e y f i 

14.-17. apríl 

(4 kennsludagar) 

Heimildarritgerð-unnin 
heima 
Stafssetning 
 
 
Bókmenntir 

 
 
Innlögn á reglum stafsetningar og 
nemendur vinna verkefni 
 
Kaflar 27- 30 
 
 

 
 
Stafsetningarorðabók 
 
 
Laxdæla 

 
 
 

20.-24. apríl 

(4 kennsludagar) 

23. sumardagurinn 

fyrsti 

Heimildarritgerð-unnin 

heima 

Bókmenntir  

Málfræði-Samtengingar 

 
 
 
Kaflar 31 - 34 
Nemendur kynnast samtengingum 
og vinna ýmiskonar verkefni. 

 
 
 
Laxdæla 
Verkefni frá kennara 

Laxdæla könnun úr köflum 
18-34 
 
 
Stafsetningar skilaverkefni 
 
 
 

27.apríl-1. maí 

(1 kennsludagur) 

28.Mörtuganga 

29.apríl-2.maí 

Heimildarritgerð-unnin 

heima 

Kvikmyndagerð úr Laxdæla 

Nemendur kynnast forsetningum og 
vinna ýmiskonar verkefni. 
 
Nemendur vinna kvikmyndaverkefni 
í hópum úr Laxdælu 

  



starfsdagar 

4-8. maí 

Atviksorð og forsetningar Nemendur kynnast forsetningum og 
vinna ýmiskonar verkefni. 
 
Nemendur vinna kvikmyndaverkefni 
í hópum úr Laxdælu 

 Skil á heimildaritgerð 
17.maí 

      11.-15. maí 

(3 kennsludagar) 

12.samskiptadagur 

 

Atviksorð 

Útiskóli 

Ýmis verkefni unnin úti 

Nemendur vinna kvikmyndaverkefni 
í hópum úr Laxdælu 

  
Könnun í vikulok úr 
forsetningum, 
samtengingum og 
atviksorðum 

18.-22. maí 

(4.kennsludagar) 

21.Uppstigningar-

dagur 

Útiskóli   Áhorf og mat á 
Laxdæluverkefni 

25.-29. maí 

Ýmis verkefni unnin úti  

 

 

  

 

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

Grunnskóla Grindavíkur 

 



Námsmat:   

Lagðar verða fyrir kannanir í sagnorðum og atviksorðum og bókmenntum. Önnur hæfniviðmið eru metin með 

einstaklingsverkefnum, hópverkefnum eða sem símat í gegnum önnina.  Nemendur skrifa heimildaritgerð. 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. 

 

Kennsluáætlun þessi er birt með fyrirvara um breytingar 


