
          Hlíðaskóli     

Íslenska 
Námsefni:  Kennslubók í málvísi og ljóðlist, Gíslasaga Súrssonar, Logar, Með fjaðrabliki 

Fyrri hluti 

Námsþáttur Tímabil Hæfniviðmið úr skólanámskrá Kennsluhættir Mat 

Lestur og bókmenntir: 
Gíslasaga Súrssonar 
Með fjaðrabliki 
Logar 
 
 

 
Allt 

tíma
bilið 

 lesið almenna texta  af öryggi og með góðum skilningi, 
lagt mat á þá og túlkað 

 greint aðal- og aukaatriði í margs konar texta og gert úr 
þeim útdrátt 

 lesið, túlkað, metið og fjallað um fjölbreyttar íslenskar og 
erlendar bókmenntir. Beitt nokkrum grunnhugtökum í 
bókmenntafræði og tengt bókmenntir við sögu og 
þjóðfélagshætti 

 gert sér grein fyrir ólíkri byggingu og formi ljóða og þekkt 
helstu bragfræðihugtök, bragarhætti og myndmál ljóða. 

 
Margvíslegar kennslu- og 
vinnuaðferðir, m.a. 
einstaklingsvinna, 
hópavinna og ýmis konar 
verkefnavinna. 

 
Próf 
Ritunarverkefni 
Virkni og ástundun 

Málfræði: 
Kennslubók í málvísi og 
ljóðlist –  
Fallorð 
Sagnorð 
Smáorð 

 
 
 
8 vikur 
5 vikur 
4 vikur 

 beitt helstu málfræðihugtökum í umræðu um notkun  
málsins og þróun þess 

 greint orð í orðflokka og þekki beygingarleg og 
merkingarleg einkenni þeirra 

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

Margvíslegar kennslu- og 
vinnuaðferðir, m.a. 
einstaklingsvinna, 
hópavinna og ýmis konar 
verkefnavinna. 

Próf 
Virkni og ástundun 

Ritun og stafsetning: 
Logar 
Með fjaðrabliki 
Verkefni frá kennara 

Allt tímabilið  samið sögur og ljóð og notað myndmál, málshætti og 
orðtök þar sem við á, skrifað skýrt og greinilega og beitt 
ritvinnslu af öryggi 

 beitt skipulegum og sjálfstæðum vinnubrögðum við ritun 
þannig að uppsetning og frágangur sé til fyrirmyndar 

 beitt stafsetningarreglum og reglum um 
greinamerkjasetningu og geri sér grein fyrir því að rétt 
stafsetning er virðing við mál, texta og lesanda. 

Margvíslegar kennslu- og 
vinnuaðferðir, m.a. 
einstaklingsvinna, 
hópavinna og ýmis konar 
verkefnavinna. 

Upplestur 
Margvísleg verkefni frá 
kennurum 

Talað mál, hlustun og 
framsögn: 
Logar 
Með fjaðrabliki 
Efni frá kennara 
 

Allt tímabilið   flutt mál sitt skýrt og áheyrilega og lagað framsögn sína 
að mismunandi textaflutningi og áheyrendum . 

 hlustað á flókin fyrirmæli, nýtt sér hvers kyns upplýsingar 
og gert grein fyrir skoðunum sínum 

Margvíslegar kennslu- og 
vinnuaðferðir, m.a. 
einstaklingsvinna, 
hópavinna og ýmis konar 
verkefnavinna. 

Framsögn og kynningar 
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