
 

Kennsluáætlun haust 2018 

 

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

TÍMABIL VIÐFANGSEFNI                  

(efni sem fjallað er um) 

EFNISTÖK                                

(hvernig er unnið með efnið) 

NÁMSEFNI                                

(allt námsefni) 

ANNAÐ                         

(t.d. tímasetning kannanna) 

20.- 31. ágúst 

22. Skólasetning 

Ritun og textavinna. 
Upprifjun í málfræði. 
Unnið með orðaforða 
tengdan sumrinu. 

Kennari rifjar upp með 
nemendum hvað nafnorð, 
sagnorð og lýsingarorð eru og 
helstu einkenni þeirra. 
Nemendur skrifa frásögn um 
sumarið og vinna svo málfræði 
og textaæfingar út frá eigin 
skrifum.  

Hefti frá kennara.  

3  - 21. 

september 

8. Dagur læsis 

16. Dagur 

íslenskrar 

náttúru 

Lestur og lesskilningur.  
Leshraði.  
 
Bókmenntahugtök: innri og 
ytri tími, boðskapur og 
sögusvið. 
 
Málfræði: Nafnorð, 
einkenni þeirra og 
eiginleikar. 
 
Ritun og stafsetning: 
Reglur um stóran og lítin 
staf. Reglur um y/ý/ey/au. 
 

Nemendur velja sér bók við 

hæfi og lesa hana tímabilinu og 

vinna bókmenntaverkefni tengd 

henni. Einnig eru lesnir nokkrir 

styttri textar og unnið með 

lesskilning og lestrarhraða. 

Nemendur lesa skýringatexta 

um nafnorð og vinna ýmsar 

æfingar, m.a. með fallbeygingu 

og kyn orða. 

Kennari fer yfir 

stafsetningarreglur á töflu og 

Bók að í eigin vali. ( Háð 

samþykki kennara) 

Hefti frá kennara. 

Orðspor 2: Lesbók og vinnubók 

Megin áhersla: Lestur 

og bókmenntir. 



 

nemendur hafa einnig 

aðgengilegan texta sem skýrir 

þær út. Nemendur vinna 

stafsetningaræfingar til að festa 

reglurnar í minni. 

24. 

september - 

12. október   

26. Evrópski 

tungumáladag

urinn 

Talað mál – hlustun – 
áhorf. Unnið með efni og 
nemendur æfa sig í að tjá 
sig frammi fyrir hópi. 
 
Myndrænar upplýsingar og 
túlkun þeirra. 
 
Meta gildi og 
trúverðugleika efnis af 
neti, m.a. frétta og 
heimilda um sjálfvalið efni. 
 
Málfræði: Sagnorð, 
einkenni þeirra og 
eiginleikar. 
 
Ritun og stafsetning: 
Nemendur æfa sig í að 
skrifa texta til flutnings 
Reglur um einfaldan og 
tvöfaldan samhljóða. 
Reglur um n/nn í endingu 
nafnorða, lýsingarorða, 
fornafna og sagnorða. 

Nemendur velja sér grein um 
málefni líðandi stundar af 
einhverjum fréttamiðlanna. 
Kynna efni hennar litlum hópi 
og taka þátt í umræðu um efnið 
innan hópsins. 
 
Nemendur útbúa stutta 
kynningu á sjálfvöldu efni og 
flytja fyrir bekkinn. 
 
Nemendur hlusta á frásögn og 
horfa á myndskeið og svara  
spurningum út frá efni þeirra, 
auk þess sem efnið verður rætt. 
 
Nemendur lesa skýringatexta 

um sagnorð og vinna ýmsar 

æfingar, m.a. skipta milli nútíðar 

og þátíðar, þekkja nafnhátt og 

stofn sagnorða. 

Kennari fer yfir 
stafsetningarreglur á töflu og 

Hefti frá kennara. 

Orðspor 2: Lesbók og 
vinnubók. 
 
Greinar af fréttamiðlum 
 
Sjálfvalið efni til kynningar. 
 
Hljóð og myndefni. 

Megin áhersla: Talað 
mál, hlustun og áhorf. 



 

nemendur hafa einnig 
aðgengilegan texta sem skýrir 
þær út. Nemendur vinna 
stafsetningaræfingar til að festa 
reglurnar í minni. 

15. október -  

2. nóvember 

Vetrarfrí   

19. – 23. október 

Samskiptadagur 

1. nóvember 

Ritun og stafsetning: 

Nemendur fást við nokkrar 

ólíkar gerðir ritunar og 

vinna með hugtök sem því  

tengjast, s.s. aðal og 

aukapersónur og 

þrískiptingu ritunar. 

Lagður grunnur að 

textavinnu í tölvu. 

Reglur um stafvíxl í 

sagnorðum, um 

skammstafanir og 

greinarmerki. 

Munurinn á setningu, 

málsgrein og efnisgrein. 

Málfræði: Lýsingarorð, 
einkenni þeirra og 
eiginleikar. 
 

Nemendur spreyta sig á því að 

halda dagbók í eina vinnuviku. 

Kennari fer yfir uppbyggingu 

ritunar og persónusköpun og 

nemendur vinna stuttar 

textaæfingar í því samhengi. 

Nemendur skrifa stutta frásögn 

eða sögu og setja svo textann 

upp í tölvu. 

Kennari fer yfir 

stafsetningarreglur á töflu og 

nemendur hafa einnig 

aðgengilegan texta sem skýrir 

þær út. Nemendur vinna 

stafsetningaræfingar til að festa 

reglurnar í minni. 

Nemendur lesa skýringatexta 

um lýsingarorð og vinna ýmsar 

æfingar, m.a. með stigbreytingu 

og fallbeygingu. 

Hefti frá kennara. 

Orðspor 2: Lesbók og 
vinnubók. 
 

Megin áhersla: Ritun 



 

 

5.- 23. 

nóvember   

Baráttudagur 

gegn einelti.        

8. nóvember 

Dagur íslenskrar 

tungu.               

16. nóvember 

 

Nemendur vinna 

margvísleg málfræði-

verkefni út frá mismunandi 

textum.  

Lögð verður áhersla á 

textagreiningu og að auka 

leikni nemenda í 

orðflokkagreiningu og 

orðavinnu. 

Reglur um einfaldan og 

tvöfaldan samhljóða og –

an endingar lýsingarorða. 

 – ng – og  – nk – reglan.  

Nemendur skoða og læra 

nokkra algenga málshætti. 

 

 

Nemendur lesa nokkra ólíka 

texta og greina þá í orðflokka.  

Nemendur vinna ýmis verkefni 
sem reyna á þekkingu þeirra á 
einkennum og eiginleikum 
sagnorða, lýsingarorða og 
nafnorða. 
 
Kennari fer yfir 

stafsetningarreglur á töflu og 

nemendur hafa einnig 

aðgengilegan texta sem skýrir 

þær út. Nemendur vinna 

stafsetningaræfingar til að festa 

reglurnar í minni. 

 
 

Hefti frá kennara. 

Orðspor 2: Lesbók og 
vinnubók. 
 

Megin áhersla: Málfræði. 
Könnun í málfræði lögð fyrir. 

26. 

nóvember – 

14. 

desember 

Ljóð og bragfræði: Rím, 
ljóðstafir, ljóðlína, 
boðskapur. 
 
Munurinn á þjóðsögum og 

Nemendur setja saman og flytja 
fjögur stutt erindi:  

- kynning á ljóðskáldi og 
upplestur á ljóði. 

- kynning á rithöfundi og 

Hefti frá kennara. 

Orðspor 2: Lesbók og 
vinnubók. 
 

Megin áhersla: Framsögn 



 

 ævintýrum. 
 
Framsögn: Ljóðskáld og 
ljóð, kynning á rithöfundi , 
upplestur á þjóðsögu eða 
ævintýri,  frásögn úr eigin 
lífi. 
 
Reglur um –unn endingu í 
kvenmannsnöfnum og 
kvenkynsorðum. Regla um 
–j í endingu orða. 

lesa brot úr verki eftir 
viðkomandi höfund 

- lesa annað hvort stutta 
þjóðsögu eða ævintýri. 

- segja frá áhugverðu atviki 
eða fyrirbæri úr eigin lífi. 

 
Kennari fer yfir nokkur 

bragfræðiatriði og nemendur 

hafa einnig aðgengilegan texta 

sem skýrir þær út. Nemendur 

skoða nokkur ljóð og greina þau 

út frá þessum atriðum.  

Kennari fer yfir 

stafsetningarreglur á töflu og 

nemendur hafa einnig 

aðgengilegan texta sem skýrir 

þær út. Nemendur vinna 

stafsetningaræfingar til að festa 

reglurnar í minni. 

 

17. – 20. 

desember 

 

Jólalög, jólasögur, 
jólatextar, jólaföndur. 

Áhersla verður lögð á að skoða 
og kynna sér efni sem tengist 
jólunum. 

Efni frá kennara. Megin áhersla:  
Jólagleðin. 

7. – 25. Kjörbókarritgerð Nemendur velja sér bók til 
lestrar og skrifa um hana 

Bók að eigin vali. 
 

Megin áhersla: Ritun 



 

janúar  kjörbókarritgerð. 
Kennari afhendir leiðbeiningar 
um vinnu kjörbókarritgerðar og 
fer yfir þær með nemendum. 

Hefti frá kennara 

 

Námsmat:   

Námsmat í íslensku verður með sama hætti og síðasta skólaár. Ekki verður gefin einkunn í tölum fyrir hvert verkefni eða fyrir kannanir 
heldur metur kennari hvernig nemandi stendur í hverju hæfniviðmiði fyrir sig. Nemandi fær tákneinkunn/litareinkunn fyrir hvert 
hæfniviðmið fyrir sig. Foreldrar geta fylgst með námsmati í gegnum hæfnikort nemandans á mentor.  
 
Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar 

 


