
 
Kennsluáætlun vor 2018 

  Fag: Íslenska 
  Bekkur: 9. bekkur  
  Kennarar: Ingibjörg, Vilborg og Ýr 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

15.-19.janúar 
Að nemendur: 

- lesi Íslendingasögu og geti gert grein fyrir henni.  
Íslendinga sögur – kynning. 

Gunnlaugs saga: lesa kafla 1. - 
5. Stafsetning, æfing 5.  

Lesa a.m.k. 50 bls. í kjörbók.  

Gunnlaugssaga, 
vinnubók, stafsetning 
og kjörbók. 

Virkni nemenda. 

Vika 2 

22.-26.janúar 
- temji sér skýran og snyrtilegan frágang efnis. 

- beiti reglum um réttritun og nái góðu valdi á 
stafsetningu. 

 

Gunnlaugs saga: lesa kafla 6. - 
10. Stafsetning, æfing 6.  

Lesa a.m.k. 50 bls. í kjörbók 
(100).  

Gunnlaugssaga, 
vinnubók, stafsetning 
og kjörbók. 

Virkni nemenda. 

Vika 3 

29.jan.-2.feb. 

31.jan. 

Foreldraviðtöl 

- geti greint og skilið aðalatriði og aukaatriði og 
glöggvað sig á tengslum efnisatriða. 

 

Gunnlaugs saga: lesa kafla 11. - 
13. Stafsetning, æfing 7.  

Lesa a.m.k. 50 bls. í kjörbók 
(150).  

Gunnlaugssaga, 
vinnubók, stafsetning 
og kjörbók. 

Próf úr 
Gunnlaugssögu 
2. febrúar. 

Vika 4 

5.-9.febrúar 
- nýti þær aðferðir sem hann hefur lært til að taka 
virkan þátt í samvinnu, samræðum og rökræðum, 
tjáð skoðanir sínar með ýmsum hætti, rökstutt 
þær og valið þeim miðil sem hentar. 
- vinni með texta og geti gert grein fyrir efni hans 
hvort sem er á töluðu eða rituðu máli.  

Hópverkefni úr Gunnlaugssögu. 
Stafsetning, æfing 8.  
Lesa a.m.k. 50 bls. í kjörbók 
(200).  

Gunnlaugssaga, 
vinnubók, stafsetning 
og kjörbók. 

Virkni nemenda.  

Vika 5 

12.-16.febrúar 
- þekki minni, fléttu, sjónarhorn og sögusvið, 
kannist við myndmál, algengustu tákn og 
stílbrögð. 

Ljóðavika – unnið í ljóðahefti. 
Stafsetning, æfing 9.  

Lesa a.m.k. 50 bls. í kjörbók 
(250). 

Efni frá kennara og 
kjörbók. 

Skil á 
hópverkefni og 
vinnubók úr 
Gunnlaugs sögu 
16. febrúar.  

Vika 6 

19.-23.febrúar 

23.feb. Vetrarleyfi 

- valið sér lesefni til gagns og ánægju og komið 
fram sem sjálfstæður lesandi sem gerir sér grein 
fyrir gildi þess að lesa. 

Lesa a.m.k. 50 bls. í kjörbók 
(300). 

Stafsetning, æfing 10. 

Kjörbók og 
stafsetning.  

Þemadagar.   



Vika 7 

26.feb.-2.mars 

26.feb. Vetrarleyfi 

- riti fjölbreytta texta og geti byggt þá upp á 
viðeigandi hátt, allt frá fyrirmælum upp í ritgerðir 
um ákveðið efni. 

Málfræði- og lestrarvika. Lesa 
a.m.k. 50 bls. í kjörbók (350). 

Kjörbók, munnleg skil 
og lesskilningur.  

Skil á 
kjörbókarritgerð 
1. mars 

Vika 8 

5.-9.mars 

7.-9.mars Samræmd 

könnunarpróf 9.b 

- lesi almenna texta af öryggi og með góðum 
skilningi. 

Málfræði- og lestrarvika. Efni frá kennara. Virkni nemenda.  

Vika 9 

12.-16.mars 

12.mars Vorhátíð/ 

tvöfaldur dagur 

-vinni úr tölulegum og myndrænum upplýsingum, 
túlkað þær, tengt saman efni sem sett er fram á 
ólíkan hátt og nýtt sér.  
-nýti sér fjölmiðla, svo sem útvarp, sjónvarp, 
kvikmyndir og rafrænt efni, og tekið afstöðu til 
þess sem þar er birt.  

Bókmenntir og ritun.  Neistar 4. kafli, Með 
fjaðrabliki – Kaldaljós 
bls. 98. 

Próf úr 
heimavinnu í 
stafsetningu 13. 
mars.  

Vika 10 

19.-23.mars 
- geri sér grein fyrir eðli og einkennum 
margvíslegra textategunda og gert öðrum grein 
fyrir því.  
- flutt mál sitt skýrt og áheyrilega og hefur 
tileinkað sér viðeigandi talhraða og fas.  

Bókmenntir og ritun.  Neistar 4. kafli og Með 
fjaðrabliki.  

Virkni nemenda.  

Vika 11 

26.-30.mars 

Páskaleyfi     

Vika 12 

2.-6.apríl 

2.apríl Annar í 

páskum 

- leitað og aflað sér heimilda úr ýmsum 
gagnabrunnum og lagt mat á gildi og 
trúverðugleika ritaðs máls, svo sem fjölmiðla- og 
margmiðlunarefnis, og tekið gagnrýna afstöðu til 
þess.  

Heimildaritun og bókmenntir. Neistar 5. kafli, Með 
fjaðrabliki – 
Grafarþögn bls. 109 

Virkni nemenda. 

Vika 13 

9.-13.apríl 
- noti helstu aðgerðir við ritvinnslu, velji 
viðeigandi heimildir, vísi til þeirra og setji í 
heimildaskrá svo sem reglur kveða á um.  

Heimildaritun og bókmenntir. Neistar 5. kafli og Með 
fjaðrabliki. 

Virkni nemenda. 

Vika 14 

16.-20.apríl 

19.apríl  

Sumardagurinn 

fyrsti 

- þjálfist í að vinna með tungumálið á fjölbreyttan 
hátt.   

Heimildaritun og bókmenntir. Neistar 5. kafli og Með 
fjaðrabliki - Ég man þig 
bls. 116. 

Virkni nemenda. 
 

Vika 15 

23.-27.apríl 
- þekki helstu beygingaratriði sagnorða. Málfræði, hættir og myndir 

sagna. 
Neistar 7. kafli og 
Málið í mark. 

Skil á heimilda-
ritgerð 26. apríl.  

  



Vika 16 

30.apríl-4.maí 

1.maí 

Verkalýðsdagurinn 

- þekki helstu beygingaratriði orðflokka og 
hljóðbreytingar í íslensku. 

Málfræði, hættir og myndir 
sagna. 

Neistar 7. kafli og 
Málið í mark. 

Virkni nemenda. 

Vika 17 

7.-11.maí 

10.maí 

Uppstigningardagur 

-geti lesið almenna texta af öryggi og með góðum 
skilningi. 
 

Bókmenntir og ljóð Með fjaðrabliki og efni 
frá kennara. 

Málfræðipróf 9. 
maí. 

Vika 18 

14.-18.maí 
- geti greint og skilið aðalatriði og aukaatriði og 
glöggvað sig á tengslum efnisatriða. 

Bókmenntir og ljóð Með fjaðrabliki og efni 
frá kennara. 

Virkni nemenda. 

Vika 19 

21.-25.maí 

21.maí Annar í 

hvítasunnu 

- átt góð samskipti þar sem gætt er að máli, 
hlustun, tillitssemi, virðingu og kurteisi.  

Uppsóp Með fjaðrabliki og efni 
frá kennara 

Bókmennta- og 
ljóðapróf 24. 
maí.  

Vika 20 

28.maí-1.júní 
- geri sér grein fyrir eðli góðrar framsagnar og 
frumburðar og nýti sér leiðbeiningar um 
framsögn, svo sem um áherslu, tónfall, hrynjandi 
og fas og lagað það að viðtakanda og 
samskiptamiðli á fjölbreyttan hátt, m.a. með 
leikrænni tjáningu.  

Ritun Ritun Skrifleg- og 
munnleg skil 

Vika 21 

4.-8.júní 

7.júní skólaslit 

10.bekkur 

8.júní skólaslit  

1.-9.bekkur 

 Vordagar Vordagar  

 
 

Skiladagar á verkefnum/próf með fyrirvara um breytingar: 
 
2. febrúar: Próf úr Gunnlaugs sögu 
16. febrúar: Skil á vinnubók og hópverkefni úr Gunnlaugs sögu 
1. mars: Skil á kjörbókarritgerð 
7. – 9. mars: Samræmd könnunarpróf 
13. mars: Próf úr heimavinnu í stafsetningu 
26. apríl: Skil á heimildaritgerð 
9. maí: Málfræðipróf 
24. maí: Bókmennta- og ljóðapróf 


