
Kennsluáætlun- Haust 2019  

Lota 2 

Bekkur: 9.bekkur 

Námsgrein: Íslenska 

Fjöldi kennslustunda: 5 

Kennari: Þóra Hjörleifsdóttir 

 
Áfangalýsing 

 
Kennslan skiptist í: lestur og bókmenntir, málfræði, stafsetningu, málnotkun og ritun, talað mál og hlustun.  
Áhersla er lögð á að efla skilning og auka þekkingu nemenda á ofangreindum þáttum.  
Íslenska kemur inn á alla þætti lykilhæfni samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla: Tjáning og miðlun - Skapandi og gagnrýna hugsun - Sjálfstæði og samvinnu - 
Nýtingu miðla og upplýsinga - Ábyrgð og mat á eigin námi. 
 
Kennsluefni:  Neistar 

                        Kjörbók til yndislesturs 
                        Málið í Mark-sagnorð/ óbeygjanleg orð 
                        Málfinnur 
                        Kennslubók í stafsetningu 
                        Skriffinnur 
                        Hugfinnur  
 
Námsmat:     Lotupróf  

                      Vinnubók Neistar 
                      Ritunarverkefni Neistar 
                      Ýmis bókmenntaverkefni  
                      Stafsetningarhefti 
                      Tímaverkefni                                                                        Kennarar áskilja sér rétt til breytinga 

                      Kennaramat 

 

 

 



Dagsetning Viðfangsefni Verkefni Hæfniviðmið  
28. okt – 1. nóv. Lestur og bókmenntir 

Neistar: 3.kafli, bls. 54-59 
Með fjaðrabliki 
Ritun 
Neistar 
Flæðiritun 
 
Málfræði: 
Málið í mark- óbeygjanleg orð 
orðflokkafgreining 
 
 

Neistar: 3.kafli, vinna 
verkefni 1, 3, 4.  
 
Með Fjaðrabliki: Stökkið, 
bls, 56-60 
 
Málið í mark: óbeygjanleg 
orð, orðflokkagreining, 
verkefni 1, 2, 3, 4 
 
 
Foreldraviðtalsdagur 
28.október. 
 

 
Lestur og bókmenntir 
 

 lesið almenna texta af öryggi og með glöggum skilningi, 
metið þá og túlkað 

 gert sér grein fyrir eðli og einkennum margvíslegra 
textategunda og útskýrt fyrir öðrum  

 skilið mikilvægi þess að geta lesið, eflt eigið læsi og beytt 
mismunandi aðferðum við lestur 

 greint og skilið aðalatriði og aukaatriði og glöggvað sig á 
tengslum efnisins  

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

 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  

 valið sér lesefni til gagns og ánægju og komið fram sem 
sjálfstæður lesandi sem gerir sér grein fyrir gildi þess að 
lesa 

 
Málfræði 

 flett upp í handbókum, orðasöfnum og rafrænum 
orðabönkum og nýtt sér málfræðilegar upplýsingar sem 
þar er að finna 

 4. nóv.- 8. nóv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lestur og bókmenntir 
Neistar: 3.kafli, bls. 60-67 
Með fjaðrabliki bls. 61-77 
 
Ritun 
Neistar 
 
Málfræði:  
Málið í mark- óbeygjanleg orð 
orðflokkafgreining 
 
Stafsetning:  
Efni frá kennara 
 

Neistar: 3.kafli, vinna 
verkefni 5, 6, 8  
 
Með fjaðrabliki: Áströlsk 
vögguvísa bls. 61-77 
 
Málið í mark: óbeygjanleg 
orð, orðflokkagreining, 
verkefni 5, 6, 7 
 
7. nóv skila málfræði 3 



11. nóv.- 15. nóv 
 

Lestur og bókmenntir 
Neistar 3. kafli: bls. 68-72 
Með fjaðrabliki: bls78-83 
 
Ritun 
Greinarmerki, Tungutak 1 
Neistar  
Smásaga 
Málfræði 
Málið í mark- óbeygjanleg orð: 
skammstafanir, hljóðbreyting 
Stafsetning  
Stafsetningaræfing (um y-ý 
regluna). 
 

Neistar 3. kafli verkefni 9, 
12, 15, 19 
 
Með fjaðrabliki, 
Stanleyhamarsheimt bls. 
78- 83 
 
Málið í mark, ób. orð. 
Skammstöfun: verkefni 1-2 
Hljóðbreytingar verkefni 1-
3 
 
Stafsetningaræfing um y 

 valið orð við hæfi í töluðu máli og ritun í samræmi við 
málsnið auðgað orðaforðann og gert grein fyrir ólíkum 
reglum við orðmyndun  

 áttað sig á nokkrum beygingarlegum og merkingarlegum 
einkennum orðflokka og gert grein fyrir hlutverki þeirra í 
eigin texta 

 notað fleyg orð, algeng orðtök, málshætti og föst 
orðasambönd til að auðga mál sitt 

 gert sér grein fyrir mismunandi málnotkun og málsniði eftir 
efni og tilefni. Áttað sig á starfstengdum og aldurstengdum 
tilbrigðum í orðaforða og málnotkun 

 áttað sig á skyldleika íslensku við önnur mál og að 
tungumál þróist, áttað sig á sköpunarmætti tungumálsins 
og nýyrðasmíð 

 beitt helstu málfræðihugtökum í umræðu um notkun 
málsins og þróun þess 

 
Ritun 

 skrifað skýrt og greinilega og beitt ritvinnslu af öryggi, 
notað orðabækur og önnur hjálpargögn, gengið frá texta, 
vísað til heimilda og skráð þær 

 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 

 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 

 lesið mismunandi texta, skoðað þá og nýtt sem fyrirmynd í 
sína eigin ritun og beitt fjölbreyttum orðaforða sem hæfir 
efninu 

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

18. nóv. – 22.nóv Lestur og bókmenntir 
Neistar: 4.kafli, bls. 74-77 
Smásagnasmáræði, bls. 37-56 
Ritun 
Efni frá kennara 
Málfræði 
Málið í mark-óbeygjanleg orð 
Bein og óbein ræða 
Samheiti, andheiti 

Neistar: 4.kafli, verkefni 1, 
2  
 
Málið í mark-óbeygjanleg 
orð 
Bein og óbein ræða v. 1 
Samheiti, andheiti, v 1-4 
 
Smásagnasmáræði: Reiði 
bls. 37-56 
 
 
18. nóv Skila 
ritunarverkefni- smásaga 
 
 



25. nóv.- 29. nóv. 
 

Lestur og bókmenntir 
Neistar: 4.kafli, bls. 78-83 
Smásagnasmáræði bls. 57-70 
Ritun 
Efni frá kennara- Útdráttur 
 
Málið í mark: Óbeygjanleg 
orð: Nýyrði, tökuorð, erfðaorð. 
Málshættir og orðtök 

Neistar: 4.kafli, lesa bls. 
78-81, vinna verkefni 3, 4, 
5 
 
Smásagnasmáræði 
Þúsund orða virði bls. 57-
70.  
 
Málið í mark Nýrði, 
tökuorð, erfðaorð 1, 2, 3 
Málshættir og orðtök v. 1, 
2, 3 
 
Skipulagsdagur 27. nóv 

 
Talað mál, áhorf og hlustun 

 

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

 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 

 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 

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

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

 hlustað, tekið eftir og nýtt sér upplýsingar í töluðu máli til 
fróðleiks og skemmtunar. Einnig notið myndefnis, 
upplestrar, leikins efnis og tónlistar 
 
 

 
2. des – 6. des Lestur og bókmenntir 

Neistar: 4.kafli, bls. 84-88 
Smásagnasmáræði bls. 131-
151 
Ritun 
Neistar: 4.kafli, 
Efni frá kennara: efnisgrein   
Talað mál og hlustun 
Verkefni frá kennara  
Málfræði: 
Málið í mark 
 

 
 
 

Neistar: 4.kafli, bls. 82-87 
Verkefni: 6, 7, 8, 9, 10 ,11 
 
Ritun: Efnisgrein 
 
Smásagnasmáræði: Elsku 
mamma, bls. 131-151 
 
 
Málið í mark óbeygjanleg 
orð, blönduð verkefni 1, 2, 
3, 4, 5 
 



9.des – 13.des. Talað mál og hlustun 
Hlustunarverkefni 
Lestur og bókmenntir 
Neistar: 4.kafli, bls. 88-95. 
Ritun 
Neistar, verkefni. 
Efni frá kennara 
 
 
 
 

 

 
Neistar bls. 88-95, verkefni 
13, 14.  
 
11. des Lotupróf 
 
Hlustunaræfing 

 

 

 


