
 

Kennsluáætlun vorönn 2023 

Íslenska 9. bekkur 

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

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                          

16. – 20. janúar 

 

 

Málfræði 

Bókmenntir 

Lesskilningur 

Lesskilningur: Áhersla á að nemendur nái 
að tileinka sér innihald texta og draga 
saman aðalatriði hans á fjölbreyttan 
hátt. 

Útbrot 
 
Fornöfn: Ljósrit frá kennara 

 
 
 

23. – 27. janúar 

25. jan -samskiptadagur 

Bókmenntir 
 
Lesskilningur 
 
Sagnorð 

Lesskilningur: Áhersla á að nemendur nái 
að tileinka sér innihald texta og draga 
saman aðalatriði hans á fjölbreyttan 
hátt. 

Sagnorð: Farið er í ýmsa þætti sagnorða, 
svosem tíðir, kennimyndir, myndir, hætti 
o.fl. 

 

Útbrot 
 
Málið í mark: Sagnorð 

 

30. janúar-3.feb 
 

Bókmenntir 
 
Lesskilningur 
 
Sagnorð 

 

 

Lesskilningur: Áhersla á að nemendur nái 
að tileinka sér innihald texta og draga 
saman aðalatriði hans á fjölbreyttan 
hátt. 

Sagnorð: Farið er í ýmsa þætti sagnorða, 
svosem tíðir, kennimyndir, myndir, hætti 
o.fl. 

Útbrot 
 
Smásagnasmá/smásögur 
 
Málið í mark: Sagnorð 

 

6. – 10. febrúar  

Bókmenntir 
 
Lesskilningur 
 
Sagnorð 

Lesskilningur: Áhersla á að nemendur nái 
að tileinka sér innihald texta og draga 
saman aðalatriði hans á fjölbreyttan 
hátt. 

Sagnorð: Farið er í ýmsa þætti sagnorða, 
svosem tíðir, kennimyndir, myndir, hætti 

Útbrot 
 
Smásagnasmá/smásögur 
 
Málið í mark: Sagnorð 

 



o.fl. 

13. – 17. febrúar 
 

 

Bókmenntir 
 
Lesskilningur 
 
Sagnorð 

 

Lesskilningur: Áhersla á að nemendur nái 
að tileinka sér innihald texta og draga 
saman aðalatriði hans á fjölbreyttan 
hátt. 

Sagnorð: Farið er í ýmsa þætti sagnorða, 
svosem tíðir, kennimyndir, myndir, hætti 
o.fl. 

Útbrot 
 
Smásagnasmá/smásögur 
 
Málið í mark: Sagnorð 

 

20. – 24. febrúar 

Öskudagur 22.feb 
Vetrarleyfi 23.-24.. feb 

Bókmenntir 
 
Lesskilningur 
 
Sagnorð 
 
 
 

Lesskilningur: Áhersla á að nemendur nái 
að tileinka sér innihald texta og draga 
saman aðalatriði hans á fjölbreyttan 
hátt. 

Sagnorð: Farið er í ýmsa þætti sagnorða, 
svosem tíðir, kennimyndir, myndir, hætti 
o.fl. 

Útbrot 
 
Málið í mark: Sagnorð 

 

27. febrúar-3. mars 

 

Heimildaritgerð 
 
Bókmenntir 
 
Lesskilningur 
 
Sagnorð 

Lesskilningur: Áhersla á að nemendur nái 
að tileinka sér innihald texta og draga 
saman aðalatriði hans á fjölbreyttan 
hátt. 

Sagnorð: Farið er í ýmsa þætti sagnorða, 
svosem tíðir, kennimyndir, myndir, hætti 
o.fl. 
 
Heimildaskrif: Nemendur velja sér efni 
og vinna nemendur ritgerð sína bæði í 
skóla og heima. 

Útbrot 
 
Málið í mark: Sagnorð 
 
Smásagnasmá/smásögur 
 

 

6. – 10. mars 

Heimildaritgerð 
 
Bókmenntir 
 
Lesskilningur 
 
Sagnorð 

Lesskilningur: Áhersla á að nemendur nái 
að tileinka sér innihald texta og draga 
saman aðalatriði hans á fjölbreyttan 
hátt. 

Sagnorð: Farið er í ýmsa þætti sagnorða, 
svosem tíðir, kennimyndir, myndir, hætti 
o.fl. 
 
Heimildaskrif: Nemendur velja sér efni 
og vinna nemendur ritgerð sína bæði í 
skóla og heima. 

Útbrot 
 
Málið í mark: Sagnorð 
 
Smásagnasmá/smásögur 
 

 



13. – 17. mars 
16. mars -árshátíð 

nemenda 

Heimildaritgerð 
 
Bókmenntir 
 
Lesskilningur 
 
Sagnorð 

Lesskilningur: Áhersla á að nemendur nái 
að tileinka sér innihald texta og draga 
saman aðalatriði hans á fjölbreyttan 
hátt. 

Sagnorð: Farið er í ýmsa þætti sagnorða, 
svosem tíðir, kennimyndir, myndir, hætti 
o.fl. 
 
Heimildaskrif: Nemendur velja sér efni 
og vinna nemendur ritgerð sína bæði í 
skóla og heima. 

Útbrot 
 
Málið í mark: Sagnorð 
 
Smásagnasmá/smásögur 
 

 
 
Könnun úr sagnorðum – 
fyrri hluti 

20. – 24. mars 

Heimildaritgerð 
 
Bókmenntir 
 
Lesskilningur 
 
Sagnorð 

Lesskilningur: Áhersla á að nemendur nái 
að tileinka sér innihald texta og draga 
saman aðalatriði hans á fjölbreyttan 
hátt. 

Sagnorð: Farið er í ýmsa þætti sagnorða, 
svosem tíðir, kennimyndir, myndir, hætti 
o.fl. 
 
Heimildaskrif: Nemendur velja sér efni 
og vinna nemendur ritgerð sína bæði í 
skóla og heima. 

Útbrot 
 
Málið í mark: Sagnorð 
 
Smásagnasmá/smásögur 
 

 
Skil á heimildaritgerð 

27. mars –  
31. mars Skólabúðir á Laugarvatni 

3. – 7. apríl Páskaleyfi 

10. – 14. apríl 

 

Bókmenntir 
 
Lesskilningur 
 
Sagnorð 

Lesskilningur: Áhersla á að nemendur nái 
að tileinka sér innihald texta og draga 
saman aðalatriði hans á fjölbreyttan 
hátt. 

Sagnorð: Farið er í ýmsa þætti sagnorða, 
svosem tíðir, kennimyndir, myndir, hætti 
o.fl. 

 

Útbrot 
 
Málið í mark: Sagnorð 
 
Smásagnasmá/smásögur 
 

 



17. – 21. apríl 
Starfsdagur 19.apríl 

Sumard. fyrsti 20. apríl  
Starfsdagur 21. apríl 

 
 

Bókmenntir 
 
Lesskilningur 
 
Sagnorð 

Lesskilningur: Áhersla á að nemendur nái 
að tileinka sér innihald texta og draga 
saman aðalatriði hans á fjölbreyttan 
hátt. 

Sagnorð: Farið er í ýmsa þætti sagnorða, 
svosem tíðir, kennimyndir, myndir, hætti 
o.fl. 

 

Útbrot 
 
Málið í mark: Sagnorð 
 
Smásagnasmá/smásögur 
 

 

24.- 28. apríl  
 

Bókmenntir 
 
Lesskilningur 
 
Sagnorð 

Ljóð 

Lesskilningur: Áhersla á að nemendur nái 
að tileinka sér innihald texta og draga 
saman aðalatriði hans á fjölbreyttan 
hátt. 

Sagnorð: Farið er í ýmsa þætti sagnorða, 
svosem tíðir, kennimyndir, myndir, hætti 
o.fl. 
 

Ljóð: Fjölbreytt ljóðaverkefni þar sem 
farið verður í túlkun og ýmsa þætti í 
bragfræði. 

Útbrot 
 
Málið í mark: Sagnorð 
 
Smásagnasmá/smásögur 
 
Ljóðaverkefni – frá kennara 

 

1. – 5. maí 

Verkalýðsdagur 1. maí 
Mörtuganga 2. maí 

Bókmenntir 
 
Lesskilningur 
 
Sagnorð 

Ljóð 

Lesskilningur: Áhersla á að nemendur nái 
að tileinka sér innihald texta og draga 
saman aðalatriði hans á fjölbreyttan 
hátt. 

Sagnorð: Farið er í ýmsa þætti sagnorða, 
svosem tíðir, kennimyndir, myndir, hætti 
o.fl. 
 

Ljóð: Fjölbreytt ljóðaverkefni þar sem 
farið verður í túlkun og ýmsa þætti í 
bragfræði. 

 
Útbrot 
 
Málið í mark: Sagnorð 
 
Smásagnasmá/smásögur  
 
Ljóðaverkefni – frá kennara 
 

 

8. – 12. maí  
  

Bókmenntir 
 
Lesskilningur 
 
Sagnorð 

Ljóð 

Lesskilningur: Áhersla á að nemendur nái 
að tileinka sér innihald texta og draga 
saman aðalatriði hans á fjölbreyttan 
hátt. 

Sagnorð: Farið er í ýmsa þætti sagnorða, 
svosem tíðir, kennimyndir, myndir, hætti 
o.fl. 
 

Ljóð: Fjölbreytt ljóðaverkefni þar sem 
farið verður í túlkun og ýmsa þætti í 

Útbrot 
 
Málið í mark: Sagnorð 
 
Smásagnasmá/smásögur  
 
Ljóðaverkefni – frá kennara 
 

 



bragfræði. 

15. – 19. maí 
Íþrótta- og leikjadagur 

17. Maí 
Uppstigningardagur  

18. maí 

Bókmenntir 
 
Lesskilningur 
 
Sagnorð 

Ljóð 

Lesskilningur: Áhersla á að nemendur nái 
að tileinka sér innihald texta og draga 
saman aðalatriði hans á fjölbreyttan 
hátt. 

Sagnorð: Farið er í ýmsa þætti sagnorða, 
svosem tíðir, kennimyndir, myndir, hætti 
o.fl. 
 

Ljóð: Fjölbreytt ljóðaverkefni þar sem 

farið verður í túlkun og ýmsa þætti í 

bragfræði. 

Útbrot 
 
Málið í mark: Sagnorð 
 
Smásagnasmá/smásögur  
 
Ljóðaverkefni – frá kennara 
 

 
Könnun úr sagnorðum – 
seinni hluti 

22. – 26. maí 
 

Bókmenntir 
 
Lesskilningur 
 
Sagnorð 

Ljóð 

Lesskilningur: Áhersla á að nemendur nái 
að tileinka sér innihald texta og draga 
saman aðalatriði hans á fjölbreyttan 
hátt. 

Sagnorð: Farið er í ýmsa þætti sagnorða, 
svosem tíðir, kennimyndir, myndir, hætti 
o.fl. 
 

Ljóð: Fjölbreytt ljóðaverkefni þar sem 

farið verður í túlkun og ýmsa þætti í 

bragfræði. 

Útbrot 
 
Málið í mark: Sagnorð 
 
Smásagnasmá/smásögur  
 
Ljóðaverkefni – frá kennara 
 

 

29. maí – 2. Júní 

 
Annar í hvítas. 29. maí 

Vorferð 30.-31. Maí 
Vorgleði 2. Júní 
Skólaslit 5.júní 

 

 

Frágangur 

Vorferð 

 

Tiltekt í stofum 

Vorferð 

  

 

 



Námsmat:   
Námsmat: Meginuppistaða námsmats er byggð á símati þar sem verkefnaskil eru veigamikill þáttur í einkunnum nemenda. 

Þemaverkefni byggjast aðallega á jafningjamati út frá kynningum nemenda og umfangi og útfærslu.  Þemaverkefnin eru tvö á önninni  Grindavík- Sprotafyrirtæki og Stuttmyndagerð 

Lykilhæfni sem felur í sér m.a. vinnusemi, þrautseigju, ábyrgð og tjáningu er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok.   


