
 

Kennsluáætlun Vor 2018 

Íslenska 

6.bekkur 

 

VIKA VIÐFANGSEFNI EFNISTÖK NÁMSEFNI KENNSLUAÐFERÐ ANNAÐ 

15.-19.janúar 

Bóndadagur 

19.janúar 

 

 

Ljóð 

Ljóðstafir, boðskapur, rím, 

ljóðlína 

Höldum áfram að vinna með 

ljóð og nokkur hugtök úr 

bragfræðinni. Nemendur vinna 

verkefni sem tengjast 

ljóðstöfum og rími en auk þess 

eru umræður um boðskap og 

ljóðlínu ljóða. 

Námsefni frá kennara Umræður, 
þjálfunaræfingar 

Hæfnikort - bragfræði 

22.-26.janúar Lesskilningur 

Stafsetning (Stór/lítill 

stafur) 

Nafnorð ( stafrófið, 

sérnöfn og samnöfn, 

et.,ft.) 

Nemendur rifja upp 

stafsetningarreglur sem gilda 

þegar skrifa á stóran eða lítinn 

staf í upphafi orða. Skrifa í 

leiðarbók. Upprifjun á 

stafrófinu, sérnöfnum og 

samnöfnum og eintölu og 

fleirtölu nafnorða. Fjöllum um 

hvað einkennir góðan lessara. 

Nemendur koma með 

hugmyndir og segja frá þeim 

verkfærum sem þeir nota þegar 

þeir þurfa að skilja texta. 

Gangvirkur lestur – Góður lesari 

Verkefni frá kennara 

 

 

Umræður, einn-tveir –

allir, sýnikennsla, 

hópavinna, 

þjálfunaræfingar 

 



 

29.janúar – 

2.febrúar 

Samskiptadagur 

31.jan 

Dagur 

stærðfræðinnar 

2.feb 

Lesskilningur 

Stafsetning (ng/nk) 

Nafnorð ( stafrófið, 

sérnöfn og samnöfn, 

et.,ft.) 

Upprifjun á 

stafsetningarreglunni ng/nk , 

nemendur skrifa regluna í 

leiðarbók og gera æfingar. 

Þjálfunaræfingar sem tengjast 

málfræði.  

Gagnvirkur lestur – að spá fyrir 

um texta út frá fyrirsögn og 

hvað gerist næst.Nemendur 

vinan saman í litlum hópum, 

ræða saman um möguleika og 

skrifa niður. 

Gangvirkur lestur – Að spá fyrir 

Verkefnahefti í málfræði 

Stafsetningaræfingar 

 

Umræður, einn-tveir –

allir, sýnikennsla, 

hópavinna, 

þjálfunaræfingar 

Hæfnikort - nafnorð 

5.-9. febrúar Lesskilningur 

Stafsetning 

(einfaldur/tvöfaldur 

samhljóði) 

Nafnorð (greinir, stofn 

n.o., kyn) 

Áframhaldandi samvinna í 

gagnvirkum lestri að spá fyrir 

um hvað gerist næst í texta og 

hvað hann gæti mögulega 

fjallað um út frá fyrirsögn.  

Nemendur skrifa regluna um 

einfaldan og tvöfaldan 

samhljóða í leiðarbók og vinna 

þjálfunaræfingar. Einnig 

upprifjunarverkefni um 

nafnorð 

 Gangvirkur lestur – Að spá fyrir 

Verkefnahefti í málfræði 

Stafsetningaræfingar 

 

 Umræður, einn-tveir –

allir, sýnikennsla, 

hópavinna, 

þjálfunaræfingar 

 

12.-16.febrúar 

Bolludagur 12.feb 

Sprengidagur 13.feb 

Öskudagur 14.feb. 

 

Lesskilningur 

Stafsetning (-an ending 

lýsingarorða) 

Nafnorð (greinir, stofn 

n.o., kyn) 

Vinna nemenda í lesskilning 

heldur áfram þar sem komið er 

að þættinu „Að útskýra“. Unnið 

er í pörum og hópum og 

hugmyndir nemenda ræddar 

og velta þeir fyrir sér 

möguleikum að réttum 

lausnum.  

Gangvirkur lestur – Að útskýra 

Verkefnahefti í málfræði 

Stafsetningaræfingar 

 

Umræður, einn-tveir –

allir, sýnikennsla, 

hópavinna, 

þjálfunaræfingar 

Hæfnikort – 

stafsetning 

Hæfnikort –nafnorð 



 

19.-23.febrúar 

Konudagur 18.feb. 

 

26.febrúar – 2.mars 

Árshátið 27.feb. 

Skipulagsdagur 

28.feb. 

 

Lesskilningur 

Stafsetning (n/nn ending 

lýsingarorða) 

Nafnorð (fallb.) 

Lesskilningur 

Stafsetning (y/ý/ey) 

Nafnorð (fallb.) 

Áframhaldandi vinna í 

lesskilning „að útskýra“. 

Umræður og einstaklingsvinna. 

Stafsetning í leiðarbók og vinna 

með fallbeygingu. 

Í lesskilning sameinast fyrstu 

tveir þættirnir sem nemendur 

hafa lært um, að spá fyrir og 

útskýra. Vinna eins og áður í 

litlum hópum eða pörum að 

lausn verkefna.  

Skrifa stafsetningarreglu í 

leiðarbók og vinna 

þjálfunaræfingar. Auk þess er 

áframhaldandi vinna með 

fallbeygingu nafnorða. 

 

Gangvirkur lestur – Að útskýra 

Verkefnahefti í málfræði 

Stafsetningaræfingar 

Gangvirkur lestur – að spá fyrir og 

að útskýra 

Verkefnahefti í málfræði 

Stafsetningaræfingar 

 

 

Umræður, einn-tveir –

allir, sýnikennsla, 

hópavinna, 

þjálfunaræfingar 

 

Umræður, einn-tveir –

allir, sýnikennsla, 

hópavinna, 

þjálfunaræfingar 

 

 

 

Hæfnikort - nafnorð 

5.-9.mars 

 

Lesskilningur 

Stafsetning (n/nn) 

Sagnorð 

(nafnháttur/stofn) 

Áframhaldandi vinna í 

lesskilning. Nemendur takast 

sífellt á við erfiðari texta og 

reyna að notfæra sér þau 

verkefni sem þeir hafa lært til 

þess að leysa verkefni.  

Skrifa í leiðarbók – 

stafsetningarreglan um n/nn. 

Upprifjun í sagnorðum hefst. 

Umræður og verkefnavinna. 

Gangvirkur lestur – að spá fyrir og 

að útskýra  

Verkefnahefti í málfræði 

Stafsetningaræfingar 

 

 

Umræður, einn-tveir –

allir, sýnikennsla, 

hópavinna, paravinna, 

þjálfunaræfingar 

 



 

12.-16.mars 

 

Lesskilningur 

Stafsetning (einf./tvöf. 

Samhlj. Í kk.no. ) 

Sagnorð 

(nafnháttur/stofn) 

Annað verkfæri bætist við hjá 

nemendum sem þeir geta nýtt 

sér við að skilja innihalda texta, 

en það er „kennaralegar 

spurningar“. Umræður og 

hópavinna/paravinna.  

Reglan um einf/tvöf. Samhljóða 

í kk.no. skrifuð í leiðarbók. Auk 

þess sem upprifjun heldur 

áfram í sagnorðum. 

Gangvirkur lestur – að spyrja 

kennaralegra spurninga 

Verkefnahefti í málfræði 

Stafsetningaræfingar 

 

 

Umræður, einn-tveir –

allir, sýnikennsla, 

hópavinna, paravinna, 

þjálfunaræfingar 

Hæfnikort - stafsetning 

19.-23.mars 

 

Lesskilningur 

Stafsetning (-unn ending 

kvk orða) 

Sagnorð (nt./þt.) 

Nemendur halda áfram að 

tileinka sér verkfæri við 

lesskilning. Umræður og 

einstaklingsvinna.  

Reglan um –unn endingu kvk 

orða skrifuð í leiðarbók og 

þjálfunaræfingar unnar. 

Áframhaldandi upprifjun á so. 

Gangvirkur lestur – að spyrja 

kennaralegra spurninga 

Verkefnahefti í málfræði 

Stafsetningaræfingar 

Umræður, einn-tveir –

allir, sýnikennsla, 

hópavinna, paravinna, 

þjálfunaræfingar 

 

26.mars – 4.apríl    

Skipulagsdagur 

3.april 

 

 

PÁSKAFRÍ     

4.-6.apríl 

 

Lesskilningur 

Stafsetning (-j ending orðs) 

Sagnorð (í texta) 

 

í lesskilningvinnu nemenda í 

vikunni eru þeir þættir í 

gagnvirkum lestri sem búið er 

að fara yfir sameinaðir og 

nemendur nota þá til þess að 

Gangvirkur lestur – að spá fyrir, að 

útskýra, að spyrja kennaralegra 

spurninga. 

Verkefnahefti í málfræði 

Umræður, einn-tveir –

allir, sýnikennsla, 

hópavinna, paravinna, 

þjálfunaræfingar 

Hæfnikort - sagnorð 



 

 leysa verkefni, ýmist í hópum, 

pörum eða einstaklingsvinnu. 

Reglan um –j endingu orðs sett 

í leiðarbók og þjálfunaræfingar 

unnar. Áframhaldandi vinna 

með sagnorð í málfræði. 

Stafsetningaræfingar 

 

9.-13.apríl Lesskilningur 

Ritun 1 

Stafsetning (stafavíxl so.) 

Lýsingarorð (stigbreyting) 

Kjörbókarritgerð – lestur 

hafinn 

Nemendur læra hvernig á að 

draga saman meginatriði texta 

og vinna verkefni ýmist í 

pörum, hópum eða sem 

einstaklingur.  

Reglan um stafavíxl so. sett í 

leiðarbók og þjálfunaræfingar 

unnar. Auk þess rifja nemendur 

upp einkenni lýsingarorða og 

hvernig eigi að stigbreyta. 

Nemendur byrja að lesa bók 

fyrir kjörbókarritgerð. 

Í ritun velta nemendur fyrir sér 

mismunandi frásagnarformum 

og hver einkenni þeirra séu.  

Gangvirkur lestur – að draga 

saman meginatriði 

Verkefnahefti í málfræði 

Stafsetningaræfingar 

 

Umræður, einn-tveir –

allir, sýnikennsla, 

hópavinna, paravinna, 

þjálfunaræfingar 

 

16.-20.apríl 

Sumardagurinn 

fyrsti 19.apríl 

Skipulagsdagur 

20.apríl 

 

Lesskilningur 

Ritun 1 

Stafsetning (einf/tvöf. 

Samhljóði lo.) 

Lýsingarorð (stigbreyting) 

 

Áframhaldandi vinna með að 

draga saman meginatriði texta. 

Reglan um einf/tvöf samhljóða 

lo. skrifuð í leiðarbók og 

þjálfunaræfingar unnar. 

Áframhaldandi vinna með 

stigbreytingu lýsingarorða. 

Gangvirkur lestur – að draga 

saman meginatriði 

Verkefnahefti í málfræði 

Stafsetningaræfingar 

 

Umræður, einn-tveir –

allir, sýnikennsla, 

hópavinna, paravinna, 

þjálfunaræfingar 

Hæfnikort – 

stafsetning 

Hæfnikort – lo. 



 

Í ritun æfa nemendur sig í því 

að skipa texta í upphaf, 

meginmál og niðurlag. Auk þess 

sem þeir skrifa sjálfir sögu á 

þessu formi. 

23.-27.apríl 

 

Ritun 2 

Tjáning 

Stafsetning (n/nn ending 

lo,so,forn.) 

Lýsingarorð (stofn / fallb) 

Kjörbókarritgerð – lestri 

lokið 

Í ritun fara nemendur að æfa 

sig í að skrifa sögur.  

Umræður um þau atriði sem 

skipta máli við tjáningu og þau 

atriði æfð. 

Reglan um n/nn endingu lo.so. 

og fornafna skrifuð í leiðarbók 

og þjálfunaræfingar unnar.  

Áframhaldandi vinna með 

lýsingarorð. 

Verkefnahefti í málfræði 

Stafsetningaræfingar 

Umræður, einn-tveir –

allir, sýnikennsla, 

hópavinna, paravinna, 

þjálfunaræfingar 

Hæfnikort- 

lesskilningur 

30.apríl – 4.maí 

 

Ritun 2 

Tjáning 

Stafsetning (skammstöfun) 

Lýsingarorð (stofn/fallb) 

Kjörbókarritgerð  

Áframhaldandi vinna nemenda 

við að skrifa sögur og það sem 

skiptir máli við sögugerð.  

Nemendur æfa sig að koma 

upp og tjá sig fyrir framan 

bekkinn við upplestur á 

margvíslegum textum. 

Reglan um skammstöfun 

skrifuð í leiðarbók og farið yfir 

helstu skammstafanir sem 

notaðar eru í daglegu riti. 

Upprifjun á stofni lýsingarorða 

og fallbeygingu þeirra. 

Verkefnahefti í málfræði 

Stafsetningaræfingar 

Umræður, einn-tveir –

allir, sýnikennsla, 

hópavinna, paravinna, 

þjálfunaræfingar 

Hæfnikort – 

stafsetning 

Hæfnikort – lo. 



 

Nemendur fara að punkta niður 

hjá sér meginatriði bókarinnar 

fyrir kjörbókarritgerð. 

7.-11.maí 

Uppstigningardagur 

10.maí 

 

Ritun 3 

Tjáning 

Lýsingarorð (et./ft.+kyn) 

Kjörbókarritgerð 

Við rifjum upp 

bókmenntahugtökin , tími, 

boðskapur og sögusvið. 

Nemendur vinna verkefni í 

samvinnu þar sem greina á 

þessi hugtök í texta.  

Áframhaldandi þjálfun 

nemenda í að lesa upp 

margvíslega texta.  

Upprifjun á et/ft. og kyni 

lýsingarorða. 

Vinna við kjörbókarritgerð 

Verkefnahefti í málfræði 

 

Umræður, einn-tveir –

allir, sýnikennsla, 

hópavinna, paravinna, 

þjálfunaræfingar 

 

14.-18.maí 

 

Ritun 3 

tjáning 

Lýsingarorð (et./ft.+kyn) 

Kjörbókarritgerð  

Í ritun fjöllum við um muninn á 

setningu, efnisgrein og 

málsgrein og förum yfir nokkur 

greinarmerki og notkun þeirra. 

Áframhaldandi þjálfun 

nemenda í að lesa upp 

margvíslega texta.  

Upprifjun á et/ft. og kyni 

lýsingarorða. 

Vinna við kjörbókarritgerð 

 

Verkefnahefti í málfræði 

 

Umræður, einn-tveir –

allir, sýnikennsla, 

hópavinna, paravinna, 

þjálfunaræfingar 

Hæfnikort – lo. 

21.-25.maí Kjörbókarritgerð Kjörbókarritgerð kláruð. 

Nemendur fylgja 

 Umræður, einn-tveir –

allir, sýnikennsla, 

Hæfnikort – tjáning 



 

Annar í hvítasunnu 

21.maí 

Þemadagar 

23,24,25.maí 

Tjáning 

 

hæfniviðmiðum sem sett eru 

fyrir og skila kjörbókaritgerð 

fullunni í vikunni. 

Áframhaldandi þjálfun 

nemenda í að lesa upp 

margvíslega texta.  

 

hópavinna, paravinna, 

þjálfunaræfingar 

Hæfnikort - 

kjörbókarritgerð 

28.maí – 1.júní 

Vorgleði 31.maí 

Skólaslit 1.júní  

Tjáning Áframhaldandi þjálfun 

nemenda í að lesa upp 

margvíslega texta.  

 

 Umræður, einn-tveir –

allir, sýnikennsla, 

hópavinna, paravinna, 

þjálfunaræfingar 

 

 

Námsmat 

Námsmat í íslensku verður með breyttu sniði í ár. 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.  

Í hverjum námsþætti er stefnt að ákveðnum hæfniviðmiðum (sjá á mentor). Námsmat fer fram ýmist á meðan á námsþætti stendur í 

gegnum lítil verkefni (einstaklings/para/hópverkefni) og/eða eftir að námsþætti lýkur með könnun úr viðfangsefni námsþáttarins. 

 

 

 

 

Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar 



 
 

 


