
   
 

Kennsluáætlun 

 

  
 

Skólaár: 2019 - 2020 

Kennari/ar: Ásdís Björk Jónsdóttir 

Árgangur: 9. bekkur 

Önn: Vorönn 

Námsgrein: Íslenska (málfræði o.fl.) 

Fjöldi kennslustunda á viku: 2,5 stundir 



   
 

   

Vika/lota  Hæfniviðmið  Námsmarkmið Viðfangsefni Námsmat  

 6.-10. jan. Getur skrifað mismunandi 

gerðir af textum (bæði 

formlega/óformlega texta) og 

hagað orðum sínum með 

lesanda í huga í samræmi 

við inntak og tilgang 

skrifanna. 

 

Getur greint hætti (fall-, 

persónuhætti). 

Ritun  

 

 

Málfræði 

Uppgjör 2019-markmið 

fyrir 2020. Nemendur 

handskrifa á blað og 

skila kennara. 

Sagnorð bls. 37-39. 

Hættir sagna 

 

13.-17. 

jan. 

Getur greint hætti (fall-, 

persónuhætti). 

Málfræði Sagnorð bls. 42-44  

20.-24. 

jan. 

Getur greint hætti (fall-, 

persónuhætti). 

Málfræði Sagnorð bls. 45-52  

27.-31. 

jan. 

Getur aðgreint veikar, sterkar 

og blandaðar sagnir og beygt 

þær í kennimyndum. 

 Sagnorð bls. 53-58. 

Veikar og sterkar sagnir, 

kennimyndir 

 



   
 
3.-7. feb. Getur lesið sér til gagns og 

ánægju og hefur kynnst 

mismunandi 

bókmenntaverkum 

Getur notað helstu 

bókmenntahugtök, líkt og 

persónusköpun, sjónarhorn, 

umhverfi, ytri og innri tími, 

minni, fléttu o.fl. 

Bókmenntir Smásaga: Þúsund orða 

virði úr 

Smásagnasmáræði, bls. 

57 (mms.is). Semja ljóð 

sem persona úr sögunni 

– myndskreyta. 

 

10.-14. 

feb. 

Getur beitt reglum réttritunar 

og hefur náð góðu valdi á 

stafsetningu. 

Stafsetning Stafsetning 3+4 úr 

Skerpu 2 

 

17.-21.feb. Getur lesið sér til gagns og 

ánægju og hefur kynnst 

mismunandi 

bókmenntaverkum 

Getur notað helstu 

bókmenntahugtök, líkt og 

persónusköpun, sjónarhorn, 

umhverfi, ytri og innri tími, 

minni, fléttu o.fl. 

Bókmenntir Smásaga: Sönn saga úr 

Smásagnasmáræði, bls. 

109 + verkefni 

 

 

24.-28. 

feb. 

Getur aðgreint veikar, sterkar 

og blandaðar sagnir og beygt 

þær í kennimyndum. 

Málfræði 

 

Sagnorð bls. 59-62, 

núþálegar sagnir 

 



   
 

Lesskilningur/málfræði Undirbúningur f. 

samræmd próf (gömul 

próf) 

2.-6. mars 

vetrarfrí 

5.-6. 

 Lesskilningur/málfræði Undirbúningur f. 

samræmd próf (gömul 

próf) 

 

9.-13. 

mars 

  Samræmd próf  

16.-20. 

mars 

 Málfræði Sagnorð bls. 63-67, 

orsakasagnir o.fl. 

 

23.-27. 

mars 

þema 

25.-27. 

 Málfræði Sagnorð bls. 68-72, 

ýmislegt 

 

30. mars-

3. apríl 

 Málfræði Próf – sagnorð  

6.-12. apríl     



   
 

Páskafrí 

13. apríl-

29. maí 

 Málfræði 

Bókmenntir/ljóð 

Ritun 

Framsögn 

Ýmis verkefni Málfræðipróf um 

miðjan maí 

 

Námsaðlögun:  

 


