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9. bekkur 

Áætlun í íslensku 

 

Námsgögn veturinn 2022-2023: 

 

Málfræði: Neistar, Stoðkennarinn, Málið í mark – Sagnorð. Verkefni frá kennara 

Ritun: Neistar. Verkefni frá kennara. Bókmenntaritgerð.  Ritun ræðu. Heimildaritun. 

Stafsetning: Neistar, Stoðkennarinn.  Verkefni frá kennara. 

Lestur og lesskilningur: Neistar. Laxdæla. Vertu ósýnilegur. Ýmsar bækur til yndislestrar.   

Framkoma og tjáning: Neistar.  Munnlegur flutningur á verkefnum. Flutningur ræðu. Leikræn tjáning í tengslum við ýmis verkefni vetrarins. 

Dagsetning 
 

Viðfangsefni Verkefnaskil Hæfniviðmið Uppbrot 

13.-17. feb. 
 

Heimildaritun og 
heimildaskrá - innlögn 

 Nemandi geti vísað til heimilda og 
sett í heimildaskrá svo sem reglur 
kveða á um. 
 

13. feb.: Annarleyfi 
14. feb.: Skipulagsd. 
15. feb. Foreldrad. 

20.-24. feb. 
 

Heimildaritun og 
heimildaskrá – æfingar  
Neistar 5. kafli bls. 96 – 
105 og Heimir 

 
 
 
Málið í mark: bls. 43-44 
 

Nemandi geti leitað og aflað sér 
heimilda úr ýmsum 
gagnabrunnum og unnið úr þeim. 

22. feb.: Öskudagur 

27. feb.- 3. 
mars 

Heimildaritun og 
heimildaskrá – æfingar  
Neistar 5. kafli bls. 
106-111 og Heimir 

 
 
 
Málið í mark: bls. 45-47 
 

Nemandi geti vísað til heimilda og 
sett í heimildaskrá svo sem reglur 
kveða á um. 
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6.-10. mars Heimildaritun og 
heimildaskrá - æfingar 

10. mars: Heimildaskrá 
– skil (5%) 
 
 
 
 
Málið í mark: bls. 48-50 
 

Nemandi geti 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. 

 

13.-17. mars Unnið í 
heimildaverkefni 

 
 
Málið í mark: bls. 51-52 
 

Nemandi geti vísað til heimilda og 
sett í heimildaskrá svo sem reglur 
kveða á um. 

 

20.-24. mars Unnið í 
heimildaverkefni 

24. mars: 
Heimildaverkefni (15%) 
 
Málið í mark: bls. 53-54 
 

Nemandi geti skrifað skýrt og 
greinilega og beitt ritvinnslu af 
öryggi, gengið frá texta, vísað til 
heimilda og skráð þær. 

 

27.-31. mars Verkefni frá kennara Málið í mark: bls. 55-56 
 

 31. mars: Leyfi v/ársh 

3.-7. apríl PÁSKALEYFI  
 

  

10.-14. apríl Vertu ósýnilegur  
bls. 9-63 
 

Málið í mark: bls. 57-58 Nemandi geti lesið almenna texta 
af öryggi og með góðum skilningi, 
lagt mat á þá og túlkað. 
 

10. apr.: Annar í 
páskum 
 

17.-21. apríl ÞEMA  
 
 

 
 

17.-19. apríl: Þemad. 
20. apríl: Sumard. f. 
21. apríl: Annarleyfi 

24.-28. apríl Vertu ósýnilegur  
bls. 64-125 
 
 

Umræður í 
kennslustundum  
 
Málið í mark: bls. 59-61 

Nemandi geti greint og skilið 
aðalatriði og aukaatriði í texta og 
glöggvað sig á tengslum 
efnisatriða. 
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1.-5. maí Vertu ósýnilegur  
bls. 126-187 
 

4. maí: Próf I-Vertu 
ósýnilegur (15%) 
 
Málið í mark: bls. 62-64 
 

Nemandi geti lesið, túlkað, metið 
og fjallað um íslenskar 
bókmenntir. 
 

1. maí: 
Verkalýðsdagurinn 

8.-12. maí Vertu ósýnilegur  
bls. 188-235 
 
Verkefni tengt bókinni 
Vertu ósýnilegur 

9. maí: Próf úr Málið í 
mark (15%), skila 
vinnubók (5%) 
 
 

Nemandi geti skilið mikilvægi 
þess að geta lesið og eflt eigið 
læsi.   
Nemandi geti áttað sig á 
beygingarl. og merkingarl. 
einkennum orðflokka 
 

 

15.-19. maí Verkefni frá kennara og 
skólaferðalög 

15. maí: Próf II - Vertu 
ósýnilegur (15%) 
 
15. maí: Skila 
lestrardagbók (10%) 
 

 18. maí: 
Uppstigningardagur 

22.-26. maí Annarlok Virkni, þátttaka og 
vinnusemi (20%) 
 

 23. maí: Skólaslit og 
sumarfrí! 
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