
 
 

Kennsluáætlun haustið 2018-2019 
 

Fag: Íslenska 

Bekkur:  9. bekkur 

Kennarar: Ragnheiður, Vilborg og Ýr 

Vika Hæfniviðmið  Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

24. ágúst 
 Kynning á starfi 

vetrarins. 
  

Vika 2 

27. ágúst – 31. ágúst 
Að nemendur: 

- geti lesið almenna texta af öryggi lagt mat á 

þá og túlkað. 

- vinni með texta og geti gert grein fyrir efni 

hans hvort sem er á töluðu eða rituðu máli.  

Kynning á bókinni 

Englar alheimsins og 

höfundi. 

Englar alheimsins bls. 9-

54 og verkefnahefti. 

Virknimat. 

Vika 3 

3. – 7. september 
- temji sér skýran og snyrtilegan frágang efnis. 

- geri sér grein fyrir að rétt stafsetning er 

virðing við mál, texta og lesanda. 

- beitt nokkrum grunnhugtökum í 

bókmenntafræði.  

Lesið í bók og unnið í 

verkefnahefti.  

Stafsetning. 

Englar alheimsins bls. 

55-104 og verkefnahefti. 

Stafsetningaræfing 1. 

Skriffinnur bls. 5-11. 

Virknimat. 

Vika 4 

10. – 14. september 
- geti greint og skilið aðalatriði og aukaatriði 

og glöggvað sig á tengslum efnisatriða. 

Lesið í bók og unnið í 

verkefnahefti.  

 

Englar alheimsins bls. 

105-178 og 

verkefnahefti. 

Virknimat. 

Vika 5 

17.-21. september 
- nýtt sér fjölmiðla, svo sem útvarp, sjónvarp, 

kvikmyndir og rafrænt efni, og tekið afstöðu til 

þess sem þar er birt. 

- riti fjölbreytta texta og geti byggt þá upp á 

viðeigandi hátt, allt frá fyrirmælum upp í 

ritgerðir um ákveðið efni.  

 

 

 

 

Lesið í bók og unnið í 

verkefnahefti.  

Stafsetning. 

Englar alheimsins bls. 

179-224 og 

verkefnahefti. Próf.  

Stafsetningaræfing 2. 

Skriffinnur bls. 12-22. 

Próf úr Englum 

alheimsins.  



 
 

Vika 6 

24.  – 28. september 

Starfsdagur 24. 

- átt góð samskipti þar sem gætt er að máli, 

hlustun, tillitssemi, virðingu og kurteisi.  

 

Horft á kvikmynd. 

Hópverkefni. 

Englar alheimsins.  

Kjörbók. 

Vinnubók, með 

verkefnum og ritdómi. 

 

Vika 7 

1.  – 5. október 
- nýtt aðferðir sem hann hefur lært til að taka 

virkan þátt í samvinnu og valið þeim miðil 

sem hentar. 

Hópverkefni Englar alheimsins. 

Kjörbók.  

Virknimat.  

Vika 8 

8.  – 12. október 
- geti beitt ýmsum málfræðihugtökum í 

umræðu um notkun málsins og þróun þess.  

- þekki helstu beygingaratriði orðflokka og 

hljóðbreytingar í íslensku. 

- þekki beygingaratriði sagnorða.   

Málfræði og kjörbók. Neistar 2. kafli. Finnur 

bls. 6-12 og 15. 

Kjörbók. 

Skil á hópverkefni 

Vika 9 

15. – 19. október 

Vetrarleyfi 18.-19. 

- lesi mismunandi texta og noti til þess 

mismunandi lestrarfærni. 

 

Umræðuverkefni,  lestur, 

ritun, hlustun, 

kennslubók, málfræði og 

stílabók. 

Stafsetning. 

 

Með eða á móti.  

Neistar 1. kafli 

Með fjaðrabliki … 

Töframaðurinn. 

Kjörbók. 

Stafsetningaræfing 3. 

Skriffinnur 23-35. 

Málið í mark sagnorð bls. 

1-4. 

Málfræðipróf. 

Vika 10 

22.  – 26. október 

Starfsdagur 22. 

- lesi almenna texta af öryggi og með góðum 

skilningi, lagt mat á þá og túlkað. 

 

Umræðuverkefni,  lestur, 

ritun, hlustun, 

kennslubók, málfræði og 

stílabók. 

Stafsetning. 

 

Neistar 1. kafli. 

Með fjaðrabliki … 

Töframaðurinn. 

Kjörbók. 

Málið í mark, sagnorð 

bls. 21-22. 

Virknimat. 

 

Vika 11 

31. okt – 2. nóv 
- þjálfist í að leika með tungumálið á 

fjölbreyttan hátt. 

Umræðuverkefni,  ritun, 

hlustun, málfræði, 

kennslubók og stílabók. 

Neistar 1. kafli. 

Með fjaðrabliki … 

Töframaðurinn. 

Kjörbók. 

Stafsetningaræfing 4. 

 

 

Virknimat.  



 
 

Vika 12 

5. – 9. nóvember 

5. nóv foreldraviðtöl 

- beitt reglum um réttritun og hefur náð góðu 

valdi á stafsetningu.  

 

Umræðuverkefni,  ritun, 

hlustun, kennslubók, 

verkefnablað og stílabók. 

Stafsetning.  

Skriffinnur bls. 36-46. 

Kjörbók.  

Próf úr heimavinnu í 

stafsetningu. 

Vika 13 

12.  – 16. nóvember 
- þekki helstu beygingaratriði orðflokka og 

hljóðbreytingar í íslensku. 

 

Málfræði og kjörbók. Málið í mark, sagnorð 

bls. 5, 7-8 og 11. 

 

Virknimat.  

Vika 14 

19. – 23. nóvember 
- þekki beygingaratriði sagnorða Málfræði og kjörbók.  Málið í mark, sagnorð 

bls. 13-22. 

 

Málfræðipróf. 

Vika 15 

26. – 30. nóvember 
- valið og skrifað mismunandi textagerðir sem 

hæfa viðkomandi verki og beitt mismunandi 

orðaforða og málsniði við hæfi.  

Umræðuverkefni,  lestur, 

ritun, hlustun, 

kennslubók, málfræði og 

stílabók. 

Neistar 3. kafli.  

Með fjaðrabliki ... Hálft 

andlit og 

Stanleyhamarsheimt. 

Kjörbók. 

Virknimat.  

Vika 16 

3.  – 7. desember 
- geti tjáð hugmyndir sínar og skoðanir og fært 

rök fyrir þeim. 

 

Umræðuverkefni, lestur, 

ritun, hlustun, 

kennslubók og stílabók. 

Neistar 3. kafli.  

Með fjaðrabliki ... Hálft 

andlit og 

Stanleyhamarsheimt. 

Kjörbók. 

Virknimat.   

Vika 17 

10.  – 14. desember 
- valið og skrifað mismunandi textagerðir sem 

hæfa viðkomandi verki og beitt mismunandi 

orðaforða og málsniði við hæfi. 

Umræðuverkefni, ritun, 

hlustun, kennslubók, 

verkefnablað og stílabók. 

Ýmis ritunarverkefni frá 

kennara. 

Virknimat. Skil á 

ritunarverkefnum.  

Vika 18 

17.  – 20. desember 

20. des Litlu jólin 

- valið og skrifað mismunandi textagerðir sem 

hæfa viðkomandi verki og beitt mismunandi 

orðaforða og málsniði við hæfi. 

Jólasögur lesnar.  Ýmis verkefni frá 

kennara.  

Virknimat.  

Vika 19 

4. janúar 

3. jan starfsdagur 

- greini og skilji aðal- og aukaatriði í margs 

konar texta og glöggvað sig á tengslum 

efnisatriða. 

Upprifjun fyrir munnlegt 

próf.  
Með fjaðrabliki... Virknimat.  

Vika 20 

7. – 11. janúar 
- greini og skilji aðal- og aukaatriði í margs 

konar texta og glöggvað sig á tengslum 

efnisatriða. 

Upprifjun fyrir munnlegt 

próf.  
Með fjaðrabliki... Munnlegt próf.  

 
 


