
 
                                                                                                                             Íslenska 9. bekkur  

  Vor  2022 

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

Kennarar: Anna Þórunn Guðmundsdóttir og Rakel Pálmadóttir 

VIKA VIÐFANGSEFNI EFNISTÖK Námsefni KENNSLUAÐFERÐ Hæfniviðmið og námsmat 

17 - 21.janúar 

 

 

LOTA 1 

Málfræði 

 

Bókmenntir 
(lesskilningur) 

Sagnorð: Kennari rifjar upp sagnorð með 
nemendum og fer sérstaklega yfir hætti 
þeirra (persónuhætti og fallhætti). 
Nemendur vinna í kjölfarið 
þjálfunaræfingar ýmist skriflega eða í 
tölvu. 

 

Lesskilningur: Áhersla á að nemendur nái 
að tileinka sér innihald texta og draga 
saman aðalatriði hans. Nemendur lesa 
margvíslega texta og draga í kjölfarið 
saman aðalatriði textans.  

 Málið í mark 
(kennsuvefur) 
 
Margvíslegir textar frá 
kennara, ýmist úr 
bókum, tímaritum eða 
af netinu.  

Umræður 

þjálfunaræfingar 

Einkenni sagnorða (málfræði) 

Stofn sagnorða (málfræði) 

Hættir sagnorða (málfræði) 

Greina aðalatriði í texta (lesskilningur) 

24. – 28.janúar 

25. janúar 

samskiptadagur 

 

LOTA 1 

Málfræði 

 

Bókmenntir 
(lesskilningur) 

 Sagnorð: Áframhaldandi vinna með 
sagnorð. Viðfangsefni vikunnar er 
beyging sagnorða (sterk og veik beyging). 
Nemendur læra að flokka sagnorð eftir 
beygingu og vinna þjálfunaræfingar.  

 

Lesskilningur: Áframhaldandi vinna með 
margvíslega texta. Nú verður áhersla á 
að leggja mat á trúverðugleika textans. 
Veltum fyrir okkur hvenær og hvort hægt 
sé að trúa því sem lesið er.  

 

Málið í mark 
(kennsuvefur) 
 
Margvíslegir textar frá 
kennara, ýmist úr 
bókum, tímaritum eða 
af netinu. 

Umræður 

þjálfunaræfingar 

Beyging sagnorða (málfræði) 

Leggja mat á trúverðugleika upplýsinga 
(lesskilningur) 



 

31.janúar – 

4.febrúar 

 

LOTA 1 

Málfræði 

 

Bókmenntir 
(lesskilningur) 

Sagnorð: Viðfangsefni vikunnar eru 
kennimyndir sagnorða. Nemendur 
kynnast hugtakinu og æfa sig í að beygja 
sagnorð rétt í kennimyndum.  

 

Lesskilningur: Nemendur halda áfram að 
vinna með margvíslega texta. Í vikunni er 
lögð áhersla á texta þar sem fram koma 
myndrænar upplýsingar, s.s. ýmis konar 
myndrit og töflur.  

Málið í mark 
(kennsuvefur) 
 
Margvíslegir textar frá 
kennara, ýmist úr 
bókum, tímaritum eða 
af netinu. 

Umræður 

þjálfunaræfingar 

Kennimyndir sagnorða (málfræði) 

Að lesa úr myndrænum upplýsingum 
(lesskilningur) 

 

7. – 11. Febrúar 

7.- 8. feb. 

vetrarfrí 

 

  

LOTA 1 

Málfræði 

 

Bókmenntir 
(lesskilningur) 

Sagnorð: Í vikunni verða rifjuð upp öll 
þau atriði sem við höfum farið yfir í 
tengslum við sagnorð. Undir lok vikunnar 
verður könnun úr þessum atriðum.  

Lesskilningur: Áframhaldandi vinna með 
texta þar sem nemendur eru að meta 
aðalatriði textans, trúverðugleika hans 
og lesa úr myndrænum upplýsingum. Í 
lok vikunnar þreyta nemendur 
námsmatsverkefni sem metur þessa 
þætti.  

Málið í mark 
(kennsuvefur) 
 
Margvíslegir textar frá 
kennara, ýmist úr 
bókum, tímaritum eða 
af netinu. 

Umræður 

þjálfunaræfingar 

Sagnorð : KÖNNUN 

• Einkenni sagnorða 

• Stofn 

• Hættir 

• Kennimyndir 

• Beyging (sterk/veik) 

Lesskilningur: námsmatsverkefni  

• Greina aðalatriði texta 

• Leggja mat á trúverðugleika 
upplýsinga 

• Lesa úr myndrænum 
upplýsingum 

14. – 18. febrúar 

 

 LOTA 2 

Talað mál, hlustun og 

áhorf 

 

 

Tjáning: Hugmyndir nemenda um hvað 
einkennir góða framkomu/ræðumann. 
Hvað skiptir máli þegar komið er fram? 
Umræður í litlum hópum innan 
bekkjarins og greint frá niðurstöðum. 
Nemendur æfa sig í að koma upp fyrir 
framan bekkinn og lesa/segja frá.  
 

Smásagnasmáræði 
 
Gömul samræmd próf 
 
Útbrot 

Hópavinna 

Umræður 

framsögn 

Getur flutt mál sitt skýrt og áheyrilega 
(talað mál, hlustun og áhorf) 

Getur tekið virkan þátt í samræðum og 
rökræðum um málefni líðandi stundar 
(talað mál, hlustun og áhorf) 

Svara staðreyndarspurningum 



 

Bókmenntir  

 

Lesskilningur: Nemendur lesa 
margvíslega texta og svara staðreyndar 
og ályktunarspurningum.  

(lesskilningur) 

Svara ályktunarspurningum 
(lesskilningur) 

21. – 25. febrúar  

 

 

LOTA 2 

Talað mál, hlustun og 

áhorf 

 

 

Bókmenntir  

 

Tjáning: Nemendur æfa sig í að koma 
upp fyrir framan bekkinn og fá ummæli 
frá kennara um hvað betur mætti fara. 
 
Lesskilningur: Áframhaldandi vinna með 
margvíslega texta. Nemendur svara 
spurningum en þjálfa sig einnig í að búa 
til sínar eigin spurningar út frá texta og 
leggja fyrir bekkjarfélaga sína.  
 

Smásagnasmáræði 
 
Gömul samræmd próf 
 
Útbrot 

  

Getur flutt mál sitt skýrt og áheyrilega 
(talað mál, hlustun og áhorf) 

Getur tekið virkan þátt í samræðum og 
rökræðum um málefni líðandi stundar 
(talað mál, hlustun og áhorf) 

Svara staðreyndarspurningum 
(lesskilningur) 

Svara ályktunarspurningum 
(lesskilningur) 

 

 

28.febrúar – 4. 
mars 

28. febr. 

Bolludagur 

1. 3. Sprengid 

2.3. Öskudagur 

3.mars 
starfsdagur 

4.mars 
starfsdagur                    

LOTA 2 

Talað mál, hlustun og 

áhorf 

 

 

Bókmenntir  

 

Tjáning: Nemendur æfa sig í að koma 
upp fyrir framan bekkinn og fá ummæli 
frá kennara um hvað betur mætti fara.  
 
Lesskilningur: Áframhaldandi vinna með 
margvíslega texta. Nemendur svara 
spurningum en þjálfa sig einnig í að búa 
til sínar eigin spurningar út frá texta og 
leggja fyrir bekkjarfélaga sína.  
 

Smásagnasmáræði 
 
Gömul samræmd próf 
 
Útbrot 

 Getur flutt mál sitt skýrt og áheyrilega 
(talað mál, hlustun og áhorf) 

Getur tekið virkan þátt í samræðum og 
rökræðum um málefni líðandi stundar 
(talað mál, hlustun og áhorf) 

Svara staðreyndarspurningum 
(lesskilningur) 

Svara ályktunarspurningum 
(lesskilningur) 



 

7. – 11. Mars LOTA 2 

Talað mál, hlustun og 

áhorf 

 

 

Bókmenntir  

 

Tjáning: Nemendur undirbúa sig fyrir 
pallborðsumræður þar sem tekin eru 
fyrir ýmis málefni sem nemendur eiga að 
vera með eða á móti. Koma upp fyrir 
framan bekkinn og greina frá sínu 
sjónarmiði. Í kjölfarið meta nemendur 
sinn eigin árangur með sjálfsmati frá 
kennara. 
 
Lesskilningur: Nemendur taka 
lesskilningskönnun sem reynir á hæfni 
þeirra við að svara 
staðreyndarspurningum og 
ályktunarspurningum úr texta.  

Smásagnasmáræði 
 
Gömul samræmd próf 
 
Útbrot 

 Sjálfsmat nemenda 

Getur flutt mál sitt skýrt og áheyrilega 
(talað mál, hlustun og áhorf) 

Getur tekið virkan þátt í samræðum og 
rökræðum um málefni líðandi stundar 
(talað mál, hlustun og áhorf) 

KÖNNUN - lesskilningur 

Svara staðreyndarspurningum 
(lesskilningur) 

Svara ályktunarspurningum 
(lesskilningur) 

Getur aflað upplýsinga úr bókum og 
fjölbreyttu rafrænu efni, unnið úr þeim 
og nýtt við lausn verkefna.  

14. – 18.mars LOTA 3 

Ritun 

 

Málfræði 

 

Heimildarritgerð: Fáum kynningu frá 
bókasafninu á heimildarsöfnun. Förum 
einnig yfir heimildaskráningu og 
nemendur æfa sig að skrá heimildir.  
 
Samtengingar: Kennari fer yfir hugtakið 
samtengingar með nemendum. 
Nemendur vinna ýmsar 
þjálfunaræfingar.  

Kynning frá bókasafni 

Efni frá kennara um 
heimildaskráningu og 
æfingaverkefni 

skrif.hi.is 

Heimir 

 

Málfræðihefti frá 
kennara 

Efni af vef 

Fyrirlestur 

Þjálfunaræfingar 

sköpun 

Getur skrifað heimildarritgerð (ritun) 

Getur notað fjölbreyttan orðaforða 
(ritun) 

Notar hæfilega langar máls-og 
efnisgreinar (ritun) 

Þekkir samtengingar, nafnháttamerki 
og upphrópanir 

Þekkir forsetningar 

 

 

21. – 25. Mars 

24. mars 
árshátíð 
nemenda 

LOTA 3 

Ritun 

 

Málfræði 

 

Heimildarritgerð: Nemendur halda áfram 
að æfa sig í að skrá heimildir. Velja sér 
viðfangsefni til að fjalla um í 
heimildarritgerð sinni og byrja að afla sér 
heimilda. 
 
Samtengingar: Áframhaldandi 
þjálfunaræfingar í tengslum við 

Nemendur velja 
heimildarritgerðarefni 
og fá samþykki frá 
kennara.  

skrif.hi.is 

Heimir 

Umræður 

þjálfunaræfingar 

Getur skrifað heimildarritgerð (ritun) 

Getur notað fjölbreyttan orðaforða 
(ritun) 

Notar hæfilega langar máls-og 
efnisgreinar (ritun) 

Þekkir samtengingar, nafnháttamerki 



 

samtengingar.  

Málfræðihefti frá 
kennara 

Efni af vef 

og upphrópanir 

Þekkir forsetningar 

 

28.mars – 1. 
apríl 

LOTA 3 

Ritun 

 

Málfræði 

 

Heimildarritgerð: Nemendur skrifa 
heimildarritgerð sína sem skila á strax 
eftir páska. 
 
Forsetningar: Umræður um hugtakið 
forsetningar og nemendur vinna 
þjálfunaræfingar.  

 

skrif.hi.is 

Heimir 

Málfræðihefti frá 
kennara 

Efni af vef 

Umræður 

þjálfunaræfingar 

Getur skrifað heimildarritgerð (ritun) 

Getur notað fjölbreyttan orðaforða 
(ritun) 

Notar hæfilega langar máls-og 
efnisgreinar (ritun) 

Þekkir samtengingar, nafnháttamerki 
og upphrópanir 

Þekkir forsetningar 

 

4. – 8.apríl LOTA 3 

Ritun 

 

Málfræði 

 

Heimildarritgerð: Nemendur skrifa 
heimildarritgerð sína sem skila á strax 
eftir páska. 
 
Málfræði: Nemendur taka könnun.  

skrif.hi.is 

Heimir 

Málfræðihefti frá 
kennara 

Efni af vef 

Umræður 

þjálfunaræfingar 

Getur skrifað heimildarritgerð (ritun) 

Getur notað fjölbreyttan orðaforða 
(ritun) 

Notar hæfilega langar máls-og 
efnisgreinar (ritun) 

KÖNNUN 

Þekkir samtengingar, nafnháttamerki 
og upphrópanir 

Þekkir forsetningar 

 

9. – 18. apríl Páskafrí 

 

 Páskafrí Páskafrí 

 

Páskafrí Páskafrí 

 

 

 



 

18. – 22. apríl  

18. annar í 

páskum 

21. 

sumardagurinn 

fyrsti 

 

LOTA 4 

 

Bókmenntir 

Ljóð: Umræður um ljóð og ljóðagerð. 
Hvað einkennir ljóð frá annars konar 
texta? Nemendur lesa margvísleg ljóð og 
túlka innihald þeirra og rökstyðja túlkun 
sína.  

Margvísleg verkefni frá 
kennara 

Umræður 

Para/hópavinna 

þjálfunaræfingar 

Nemendur skila heimildarritgerð 

 

Túlka ljóð og rökstyðja túlkun(ljóð) 

Þekkja helstu einkenni mismunandi 
frásagnarforma (ljóð) 

Geta beitt nokkrum hugtökum sem 
tengjast ljóðagerð (ljóð) 

25. – 29. Apríl 

29. Mörtuganga 

LOTA 4 

 

Bókmenntir 

Ljóð: Áframhaldandi vinna með ljóð og 
túlkun á innihaldi þeirra.  
Auk þess verður áhersla á að átta sig á 
hvað greinir ljóð frá annars konar texta 
og vinna nemendur verkefni þar sem 
þeir rökstyðja afhverju ákveðinn texti 
flokkast sem ljóð eða eitthvert annað 
frásagnarform.  
 

Ýmislegt frá kennara Umræður 

Para/hópavinna 

þjálfunaræfingar 

Túlka ljóð og rökstyðja túlkun(ljóð) 

Þekkja helstu einkenni mismunandi 
frásagnarforma (ljóð) 

Geta beitt nokkrum hugtökum sem 
tengjast ljóðagerð (ljóð) 

2. – 6. maí LOTA 4 

 

Bókmenntir 

Ljóð: Áhersla á form og gerðir ljóða. 
Farið yfir helstu hugtök sem tengjast 
ljóðagerð og greint hefðbundin ljóð frá 
óhefðbundnum. 

Ýmislegt frá kennara Sýnikennsla 

Umræður 

Þjálfunaræfingar 

Para/hópavinna 

Túlka ljóð og rökstyðja túlkun(ljóð) 

Þekkja helstu einkenni mismunandi 
frásagnarforma (ljóð) 

Geta beitt nokkrum hugtökum sem 
tengjast ljóðagerð (ljóð) 

 

9. – 13. maí  

11. íþrótta – og 

leikjadagur 

LOTA 4 

 

Bókmenntir 

Ljóð: Nemendur vinna paraverkefni sem 
fjallar um einkenni margvíslegra texta, 
ljóðagerð og einkenni ljóða. Nemendur 
þurfa að greina ljóð og semja sitt eigið 
ljóð.  

Paraverkefni - 
verkefnalýsing 

Umræður 

Para/hópavinna 

þjálfunaræfingar 

Námsmat: paraverkefni 

Hæfniviðmiðmetin af kennara 

Sjálfsmat og jafningjamat 

16. – 20.maí  LOTA 5 

Talað mál, hlustun og 
áhorf 

Nemendur horfa á stutta þætti eða 
hlusta á lög/fréttir eða þætti. Skrifa 
stutta umsögn um efnið eða greina um 
hvað efnið fjallaði. 

Þættir 

Fréttir 

podcöst 

Áhorf 

Umræður 

hlustun 

Geta endursagt efni sem hlustað er eða 
horft á 

Getur hlustað og horft með athygli 



 

23. – 27.maí 

26. Uppst.dagur 

27. Vorhátíð 

LOTA 5 

Talað mál, hlustun og 
áhorf 

Nemendur horfa á kvikmynd og vinna í 
kjölfarið stutt verkefni sem sýnir að þeir 
hafi veitt efni myndarinnar eftirtekt og 
geti greint um hvað myndin fjallaði.  

Íslensk kvikmynd Áhorf 

Umræður 

hlustun 

Geta endursagt efni sem hlustað er eða 
horft á 

Getur hlustað og horft með athygli 

30.maí – 3.júní LOTA 5 

Talað mál, hlustun og 
áhorf 

 Áframhaldandi vinna við 
kvikmyndaverkefni og því skilað.  

Íslensk kvikmynd Áhorf 

Umræður 

hlustun 

Geta endursagt efni sem hlustað er eða 
horft á 

Getur hlustað og horft með athygli 

 

6. – 10.júní 

6.annar í 

hvítasunnu 

8.Skólaslit 

Skólaslit     

 

Námsmat:  Fer fram með símati yfir alla önnina. Allt námsmat fer fram eftir hæfnikorti á mentor. Nemendur fá hæfnieinkunn fyrir hvern námsþátt sem tekinn 
er fyrir.  


