
Íslenska 9. bekkur

Kennsluáætlun - veturinn 2021 - 2022

Bekkur: 9. HJ, 9. LS, 9. ÓS (Kennarar: Ásdís, Ágústa og Lóa)

Grunn námsgögn: Neistar, Með fjarðabliki..., Milljón holur, Laxdæla, Strákurinn í röndóttu
náttfötunum, Fýkur yfir hæðir, Þar sem djöflaeyjan rís, Málið í mark - sagnorð, Útbrot (líka til
rafrænt) - lesskilningsverkefni 9.b. tekur hluta af 2. og 3. hluta. Unglingaskáldsaga fyrir
bókmenntaritgerð.
Hlustun: Krossgötur - leikrit.
Áhorf - Milljón holur, Djöflaeyjan.
Aukaefni: M.a. Skerpa II, Mályrkja II, Gullvör - bók um málfræði, líka til rafrænt
Auka áhorf: Ungfrúin góða og húsið, Órói, Nói albinói skv. Með fjaðrabliki…. Strákurinn í
röndóttu náttfötunum. Ég man þig.
Unnið er með metanleg hæfniviðmið úr aðalnámskrá.

Tími/dagar Metanleg hæfniviðmið Nám og kennsla Námsefni

25. - 27.
ágúst
Skólasetning 24.
ágúst

Nemandi getur samið texta frá eigin
brjósti.

Nemandi getur notað algeng orðtök,
málshætti og föst orðasambönd til
að auðga mál sitt

Glósa muninn á málshætti og orðtaki
Málsh.: Blindur er bóklaus maður. -
Sá sem ekkert les eða lærir veit
ekkert.
Hvað kanntu?
Stutt ritun: Eftirminnilegasta
augnablikið í sumar 2021

30. ágúst -
3. sept.
Göngum í
skólann hefst 3.
sept.

Nemandi getur beitt nokkrum
grunnhugtökum í bókmenntafræði.

Hlustað, tekið eftir og nýtt sér
upplýsingar í töluðu máli til
fróðleiks og skemmtunar, einnig
notið myndefnis, upplestrar, leikins
efnis og tónlistar og gert grein fyrir
skoðun sinni á viðkomandi efni.

Nemandi getur notað algeng orðtök,
málshætti og föst orðasambönd til
að auðga mál sitt

Fýkur yfir hæðir

Orðtak: Að leggja orð í belg – merkir
að mæla/hafa skoðun

Fýkur yfir hæðir

6. - 10.
sept.
Dagur læsis 8.
sept.

Nemandi getur flutt mál sitt skýrt og
áheyrilega og hefur tileinkað sér
viðeigandi talhraða og fas.

Nemandi getur notað algeng orðtök,
málshætti og föst orðasambönd til
að auðga mál sitt

Neistar 1. kafli – Heimurinn vill heyra
í þér – framsögn/ræðumennska.  bls.
10-15 (æfingar 1, 3, 4 og 6)
Nem. gera verkefni 17 bls. 23
(framsögn, 2 mín. max. flutt í næstu
viku).

Sagnorð bls. 1-4

Neistar
Málið í mark so.



Málsháttur: Dramb er falli næst -

Mont kemur oft í bakið á manni.

13. - 17.
sept.
Dagur ís. náttúru
er 16. sept.

Nemandi getur beitt skipulegum
vinnubrögðum við ritun og skipað
efnisatriðum í röklegt samhengi.

Valið og skrifað mismunandi
textagerðir sem hæfa viðkomandi
verki og beitt mismunandi orðaforða
og málsniði við hæfi.

Nemandi getur flutt mál sitt skýrt og
áheyrilega og hefur tileinkað sér
viðeigandi talhraða og fas.

Nemandi getur notað algeng orðtök,
málshætti og föst orðasambönd til
að auðga mál sitt

Neistar 1. kafli bls. 25  velja  punkt 1
eða 2, ritunarverkefni -
leiðsagnarmat.
Útbrot 76-81 - Og búa til sitt ættartré
á A3 karton eða rafrænt.  Eða
Bls. 50-52 og vinna rafræna verkefnið
-Samtal. Nota myndavélina á
Cromebook eða Screencastify.
Framsögn - verkefni 17 -

leiðsagnarmat.

Sagnorð bls. 5-8 - Byrja á

hugtakakorti um sagnorð

Orðtak: Að vera á flæðiskeri staddur

– að vera í klípu.

Neistar
Málið í mark so.
Útbrot

20. - 24.
sept.

Nemandi getur notað algeng orðtök,
málshætti og föst orðasambönd til að
auðga mál sitt

Átt góð samskipti þar sem gætt er að
máli, hlustun, tillitssemi, virðingu og
kurteisi

Hlustað, tekið eftir og nýtt sér
upplýsingar í töluðu máli til fróðleiks og
skemmtunar, einnig notið myndefnis,
upplestrar, leikins efnis og tónlistar og
gert grein fyrir skoðun sinni á
viðkomandi efni.

Nýtt sér fjölmiðla, svo sem útvarp,
sjónvarp, kvikmyndir og rafrænt efni,
og tekið afstöðu til þess sem þar er birt

Málsh.: Oft gleymir hún kusa því að

hún sé kálfur – fullorðnir gleyma því

að hafa einu sinni verið ungir sjálfir

og gerðu sömu mistök.

MíM bls. 9-10

Neistar kafli 1 bls. 16 til 17  -

hópaumræða og kynning á umræðu

Útbrot: Bls. 18- 19 hlusta

Slóðin á þáttinn Rokktónlist, 20 mín

https://klb.mms.is/media/uploads/2

020/06/11/%C3%9Atvarp_KrakkaR%

C3%9AV_2019_223__%C3%BE%C3%

A1ttur.mp3

(skapandi skrif  byrja á endastaf.)

Með fjaðrabliki…. bls. 14-15. Bubbi -

Syneta = umræða um hvað fjallar

ljóðið - myndskreyta vanda til máls
Upplýsingar og frétt um slysið:

https://www.ruv.is/frett/30-ar-fra-thvi-ad-syneta-s

okk-myndskeid

https://www.youtube.com/watch?v=MDapFPP0uc

c

https://www.youtube.com/watch?v=OXBHvQeftNY

Neistar
Málið í mark so.
Útbrot
Með
Fjaðrabliki...

27. - 1. okt.
Evrópski
tungumáladagurinn
(sunnud.) 26. Sept.

Rúll byrjar
þriðjud., tvær
vikur 8x 60
mín.

Ljóðavinna:
Valið og beitt mismunandi aðferðum
við lestur.
Beitt nokkrum grunnhugtökum í
bókmenntafræði, svo sem minni, fléttu,
sjónarhorni og sögusviði og kannast
við myndmál, algengustu tákn og
stílbrögð.
Notað algeng hugtök í bragfræði í

Hópur 1 -2 - 3 - Ljóð og ljóðahugtök
Hópur 2 - 3- 1 - Glæpasögur
Hópur 3 - 1 - 2 Þjóðsögur/goðsögur
3x60

Heimavinna: Málið í mark: Sagnorð
bls. 11-12,
Orðtak: Að bera ekki vitið í böggum

– að vera heimskur/kjáni.

Ljóð og
ljóðahugtök:
Neistar 8. Kafli.
Með
Fjaðrabliki…
Ljóðlist
Hugfinnur

https://klb.mms.is/media/uploads/2020/06/11/%C3%9Atvarp_KrakkaR%C3%9AV_2019_223__%C3%BE%C3%A1ttur.mp3
https://klb.mms.is/media/uploads/2020/06/11/%C3%9Atvarp_KrakkaR%C3%9AV_2019_223__%C3%BE%C3%A1ttur.mp3
https://klb.mms.is/media/uploads/2020/06/11/%C3%9Atvarp_KrakkaR%C3%9AV_2019_223__%C3%BE%C3%A1ttur.mp3
https://klb.mms.is/media/uploads/2020/06/11/%C3%9Atvarp_KrakkaR%C3%9AV_2019_223__%C3%BE%C3%A1ttur.mp3
https://www.ruv.is/frett/30-ar-fra-thvi-ad-syneta-sokk-myndskeid
https://www.ruv.is/frett/30-ar-fra-thvi-ad-syneta-sokk-myndskeid
https://www.youtube.com/watch?v=MDapFPP0ucc
https://www.youtube.com/watch?v=MDapFPP0ucc
https://www.youtube.com/watch?v=OXBHvQeftNY


í hverju
viðfangsefni.
Ljóð-
ljóðahugtök -
Glæpasögur -
Þjóðsögur -
Goðsögur -

umfjöllun um bundið mál og óbundið,
lesið og túlkað ljóð af ýmsum toga og
frá ýmsum tímum.

4. - 8. okt. Glæpasögur:
Hlustað, tekið eftir og nýtt sér
upplýsingar í töluðu máli til fróðleiks og
skemmtunar, einnig notið myndefnis,
upplestrar, leikins efnis og tónlistar og
gert grein fyrir skoðun sinni á
viðkomandi efni.
Nýtt sér fjölmiðla, svo sem útvarp,
sjónvarp, kvikmyndir og rafrænt efni,
og tekið afstöðu til þess sem þar er
birt.
Beitt skipulegum vinnubrögðum við
ritun, skipað efnisatriðum í röklegt
samhengi og mótað málsgreinar og
efnisgreinar.

Hópur 1 -2 - 3 - Ljóð og ljóðahugtök
Hópur 2 - 3- 1 - Glæpasögur
Hópur 3 - 1 - 2 Þjóðsögur/goðsögur
4x60

Heimavinna: Málið í mark: Sagnorð
bls. 13
Málsh.: Aldrei er góð vísa of oft

kveðin – góð heilræði eru alltaf góð

og gild.

Setja fyrir bókmenntaritgerð.

Glæpasögur:
Með
Fjaðrabliki…
Skáldsögur
Áhorf.

11. - 15.
okt.
Starfsdagur 15.
okt

Goðsögur:
Átt góð samskipti þar sem gætt er að
máli, hlustun, tillitssemi, virðingu og
kurteisi.
Greint og skilið aðalatriði og aukaatriði
í margs konar texta og glöggvað sig á
tengslum efnisatriða.
Gert sér grein fyrir eðli og einkennum
margvíslegra textategunda og gert
öðrum grein fyrir því.
Lesið almenna texta af öryggi og með
góðum skilningi, lagt mat á þá og
túlkað.

Hópur 1 -2 - 3 - Ljóð og ljóðahugtök
Hópur 2 - 3- 1 - Glæpasögur
Hópur 3 - 1 - 2 Þjóðsögur/goðsögur
3x60

Heimavinna: Málið í mark: Sagnorð
bls. 14
Orðtak: Að snúa við blaðinu – að
skipta um skoðun eða stefnu.

Goðsögur:
Goð og garpar.
Lífið í Ásgarði,
gullnar töflur í
grasi.
Óðinn og bræður
hans.

18. - 22.
okt.
Vetrarfrí 18. og
19. okt.

Hópur 1 -2 - 3 - Ljóð og ljóðahugtök
Hópur 2 - 3- 1 - Glæpasögur
Hópur 3 - 1 - 2 Þjóðsögur/goðsögur

2x60

Heimavinna: Málið í mark: Sagnorð
bls. 15
Orðtak: Að snúa við blaðinu – að
skipta um skoðun eða stefnu.

25. - 29.
okt.

Hópur 1 -2 - 3 - Ljóð og ljóðahugtök
Hópur 2 - 3- 1 - Glæpasögur



Hópur 3 - 1 - 2 Þjóðsögur/goðsögur

4x60

Heimavinna: Málið í mark: Sagnorð
bls. 16
Málsh.: Oft veltir lítil þúfa þungu
hlassi - oft getur lítið atriði haft
úrslitaáhrif.

1.- 5. nóv. Hópur 1 -2 - 3 - Ljóð og ljóðahugtök
Hópur 2 - 3- 1 - Glæpasögur
Hópur 3 - 1 - 2 Þjóðsögur/goðsögur

4x60

Heimavinna: Málið í mark: Sagnorð
bls. 17
Orðtak: Að hafa bein í nefinu - að
vera ákveðinn, kunna að svara fyrir
sig.

8. - 12. nóv.
Vinavika,
menningamót

Hópur 1 -2 - 3 - Ljóð og ljóðahugtök
Hópur 2 - 3- 1 - Glæpasögur
Hópur 3 - 1 - 2 Þjóðsögur/goðsögur
4x60

Heimavinna: Málið í mark: Sagnorð
bls. 18

15. - 19.
nóv.
Dagur
íslenskrartungu
16. nóv.
Dagur
mannréttinda
barna 20. nóv.

Nýtt aðferðir sem hann hefur lært til að
taka virkan þátt í samvinnu,
samræðum og rökræðum, tjáð
skoðanir sínar með ýmsum hætti,
rökstutt þær og valið þeim miðil sem
hentar.
Gert sér grein fyrir eðli góðrar
framsagnar og framburðar og nýtt
leiðbeiningar um framsögn, svo sem
um áherslu, tónfall, hrynjandi og fas og
lagað það að viðtakanda og
samskiptamiðli á fjölbreyttan hátt, m.a.
með leikrænni tjáningu.

Valvika.
Nemendur velja sér viðfangsefni sem
þeir vinna 3x60.
Kynningar 1x60.

Heimavinna: Málið í mark: Sagnorð
bls. 19

22. - 26.
nóv.

Neistar kafli 3, ritun- ólíkar
textategundir.

Neistar

29. nóv. - 3.
des.
Fullveldisdagur 1.
des.

Lesið, túlkað, metið og fjallað um
fjölbreyttar íslenskar og erlendar
bókmenntir og gert sér grein fyrir gildi
bókmennta.

Neistar kafli 7.
Málið í mark: Sagnorð bls. 26-30
Skila bókmenntaritgerð

Neistar
Málið í mark so.



Lesið almenna texta af öryggi og með
góðum skilningi, lagt mat á þá og
túlkað.
Beitt skipulegum vinnubrögðum við
ritun, skipað efnisatriðum í röklegt
samhengi og mótað málsgreinar og
efnisgreinar.
Beitt reglum um réttritun, hefur náð
góðu valdi á stafsetningu og gerir sér
grein fyrir að rétt stafsetning er virðing
við mál, texta og lesanda.

6. - 10.
des.

Beitt helstu málfræðihugtökum í
umræðu um notkun málsins og þróun
þess.
Áttað sig á beygingarlegum og
merkingarlegum einkennum orðflokka
og gert sér grein fyrir hlutverki þeirra í
eigin texta og annarra.

Neistar kafli 7.
Málið í mark könnun bls. 1-30
Og málshættir og orðtök.

Neistar
Málið í mark

13. - 17.
des.
Litlu jól 20. des?

Útvarpsleikrit - Krossgötur.
Neistar kafli 3, ritun - ólíkar
textategundir
Geyma:
Sönn íslensk sakamál
Stóragerðismálið
https://www.youtube.com/watch?v=p
S-08TPZXBk 16 ára aldurstakmark

Lík á Krísuvíkurvegi  - þetta er
barnaperri sem drepinn er af
þolanda. Ekki bönnuð
https://www.youtube.com/watch?v=k
nywMlIQVJs&list=PLCf9NyfrSqX1II5
Zc3tlpUi4gA_B4i0cp

Jólafrí

3.-7. jan.
Starfsdagur 3. jan

Tjáð hugmyndir sínar og skoðanir
og fært rök fyrir þeim í rituðu máli,
samið texta frá eigin brjósti og er
óhræddur við að beita ríkulegu
tungutaki í skapandi ritun.

Ritun. Podcast kveikjur

Neistar kafli 3

Neistar

10.-14 jan. Milljón holur byrjum

17.-21. jan.
21. bóndadagur

Milljón holur unnið 2x 60.
Málið í mark, sagnorð bls. 31-36
Neistar kafli 4

Neistar
Málið í mark
Milljón holur

24. - 28.
jan.

Milljón holur unnið 2x60.

Málið í mark, sagnorð bls. 37-42

Neistar
Málið í mark
Milljón holur

https://www.youtube.com/watch?v=pS-08TPZXBk
https://www.youtube.com/watch?v=pS-08TPZXBk
https://www.youtube.com/watch?v=knywMlIQVJs&list=PLCf9NyfrSqX1II5Zc3tlpUi4gA_B4i0cp
https://www.youtube.com/watch?v=knywMlIQVJs&list=PLCf9NyfrSqX1II5Zc3tlpUi4gA_B4i0cp
https://www.youtube.com/watch?v=knywMlIQVJs&list=PLCf9NyfrSqX1II5Zc3tlpUi4gA_B4i0cp


Neistar kafli 4

31. jan. - 4.
feb.

Milljón holur unnið 2x60.

Málið í mark, sagnorð bls. 42-44
Neistar kafli 2

Neistar
Málið í mark
Milljón holur

7. - 11. feb.
10.
Foreldrafundadag
ur
11. Dagur
ísl.táknmáls

Áhorf, Milljón holur.

Málið í mark, sagnorð bls. 45-52
Neistar kafli 2

Neistar
Málið í mark
Milljón holur

14. - 18.
feb.
Vetrarleyfi 17. og
18. feb.

Laxdæla 2x60, ath! Podcast -
Ormstunga

Málið í mark, sagnorð bls. 53-55
Neistar kafli 5

Neistar
Málið í mark
Laxdæla

21. - 25.
feb.
Starfsdagur 21.
feb.

Laxdæla 2x60, ath! Podcast -
Ormstunga
Neistar kafli 5
Málið í mark, sagnorð bls. 56-58

Neistar
Málið í mark
Laxdæla

28.feb.-4.
mars
1. bollud.
2. sprengid.
3. öskud.

Laxdæla 2x60, ath! Podcast -
Ormstunga

Málið í mark, sagnorð bls. 59-62

Neistar
Málið í mark
Laxdæla

7.-11. mars
samræmdpr.?

Málið í mark, sagnorð bls. 63-65
Neistar kafli 6
Útbrot bls. 82-87

Neistar
Málið í mark
Útbrot

14.-18.
mars
14. Dagur stæ.
15.-17. Smiðjud.
unglingast.+árshá
tíð

Útbrot bls. 99-101 Útbrot

21. - 25.
mars

Málið í mark, sagnorð bls. 66-71
Útbrot bls. 106-107
Áhorf, Þar sem djöflaeyjan rís.
Kvikmyndagagnrýni.

Málið í mark
Útbrot

Páskafrí



28. mars - 1.
apríl

Neistar kafli 6
Útbrot bls. 108-109

Neistar
Útbrot

4. - 8. apríl Málið í mark könnun bls. 31-71
Strákurinn í röndóttu náttfötunum.

Málið..
Strák..

9.-18. apríl Páskafrí

18. - 22.
apríl
18. annar í páskum
21. sumard. fyrsti
22. starfsdagur

Strákurinn í röndóttu náttfötunum. Strák...

25. - 39. aprí Strákurinn í röndóttu náttfötunum. Strák...

2. - 6. maí Strákurinn í röndóttu náttfötunum. Strák...

9. - 13. maí Strákurinn í röndóttu náttfötunum.
Áhorf.

Strák...

16. - 20. maí
Námsmati lokið 16.
Maí
17. lokaverk.10. b.
hefst.

Starfsfræðsludagar.
Náttúruvísindadagar.

23. - 27. maí
26. uppstigningard.

30.maí - 3.
júní
31.maí - 2. Júní
öðruvísi dagar
3. júní skólaslit

6.-10.
6. annar í
hvítasunnu.
8.-9. starfsdagar

Sumarfrí


