
          Hlíðaskóli     

Námsáætlun – Íslenska 
 

        Námsefni: Neistar, Málið í mark – Sagnorð, Málið í mark – Óbeygjanleg orð, Gunnlaugssaga Ormstungu  

Fyrri hluti 

Námsþáttur Tímabil Hæfniviðmið úr skólanámskrá Kennsluhættir  Mat 

 
Bókmenntir 
Gunnlaugssaga 
Ormstungu 
Neistar 
 
 

 
 
12 vikur 
 
Allt 

tíma
bilið 

 

 lesið almenna texta af öryggi og skilningi og túlkað 

 greint aðalatriði frá aukaatriðum í margs konar texta 

 lesið skáldsögur í fullri lengd og gert grein fyrir þeim 
munnlega eða skriflega á gagnrýninn og uppbyggilegan 
hátt og beitt helstu hugtökum varðandi sögugreiningu 

 lesið úr tölulegum og myndrænum upplýsingum 

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

 
Tvö próf 
Vinnubók 
Virkni og ástundun 

Málfræði 
Málið í mark – Sagnorð 
Málið í mark – Óbeygjanleg 
orð 
Ýmis verkefni frá kennara 

 
15 vikur 
2 vikur 

 greint orð í orðflokka og þekki merkingarleg og formleg 
einkenni hvers flokks 

 Þekki helstu málfræðihugtök og geti nýtt sér þau við 
notkun málsins 

 gert sér grein fyrir orðmyndun, grunnatriðum 
setningarfræðinnar, uppbyggingu málsgreina og nýtt sér 
það við greiningu texta 

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

Próf og kannanir 
 
Virkni og ástundun 

Ritun og stafsetning 
Neistar 
Valin verkefni frá kennara 
 

 
Allt tímabilið 

 skrifað stuttar greinar, sögur og ljóð um ólík málefni og 
notað málshætti og orðtök þar sem við á.  

 skrifað skýrt og greinilega og gengið frá efni á tölvutæku 
formi 

 gengið rétt frá eigin texta og að uppsetning og frágangur 
sé til sóma 

 beitt stafsetningarreglum og reglum um 
greinarmerkjasetningu og nýtt sér orðabækur og önnur 
hjálpargögn 

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

Upplestur 
 
Virkni og ástundun 
 
Ritunarverkefni 
margs konar 

Talað mál, hlustun og 
áhorf 
Neistar 
Valin verkefni frá kennara 

 
Allt tímabilið 

 flutt mismunandi og ólíka texta skýrt og áheyrilega 
frammi fyrir hóp og tjáð sig af nokkurri færni  

 hlustað á frásögn, ljóð, fræðslu- og skemmtiefni og gert 
grein fyrir meginatriðum þess og tekið virkan þátt í 
samræðum  

 

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

Framsögn og 
kynningar 

 


