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Námsáætlun – námsgrein íslenska 

 

Kennarar: Hafdís Ragnarsdóttir og Rún Kormáksdóttir 
 
Nám og kennsla: 
Markmið kennslunnar er m.a. að nemendur nái tökum á og þjálfist í  hæfniviðmiðum  Aðalnámskrár (2013) og birtast hér fyrir neðan.  
Jafnframt er stefnt að því að nemendur beri ábyrgð á eigin námi, taki virkan þátt í umræðum, sýni uppbyggileg samskipti og þjálfist í 
sjálfstæðum vinnubrögðum. Mikilvægt er að nemendur þrói með sér góða námsvitund og velji vaxandi hugafar í samskiptum og námi. 
 Ætlast er til að nemendur mæti tímanlega í kennslustund með öll gögn og  vinni þá heimavinnu sem lögð er fyrir hverju sinni. Mikilvægt er að 
nemendur virði vinnufrið og vandi vinnubrögð. 
Í íslensku á miðstigi skiptast færniþættir í talað mál, hlustun og áhorf, lestur og bókmenntir, ritun og málfræði og falla hæfniviðmið undir 
þessa þætti.  
Kennsluaðferðir: Hæfniviðmið eru þjálfuð með fjölbreyttum kennsluaðferðum og vinna nemendur margvísleg verkefni til námsmats, jafnt 
einstaklingsverkefni sem og verkefni unnin í pörum og hópum. 
Námsefni: Málrækt 3,  Mál er miðill, Smellur, Litabækur, Grænkápa, Ljóðspor, Ritunarbók og fjölbreytt ítarefni. Kenndar eru 6 stundir á viku. 
Námsmat:  Í Foldaskóla er leitast við að námsmat sé leiðbeinandi og nái utan um fjölbreytta hæfni nemenda. Unnið er út frá hæfniviðmiðum 
Aðalnámskrár grunnskóla (2011). Í náms- og kennsluáætlunum kemur fram hvaða hæfniviðmið liggja til grundvallar hverri námsgrein. Í 
Mentor er hægt að fylgjast með framvindu námsins.  Hæfniviðmið eru lögð til grundvallar hverju verkefni/prófi. Kennari metur á faglegan 
hátt hæfni nemanda á hverju hæfniviðmiði fyrir sig og skráir í Mentor. Við lok skólaárs er gefið námsmat sem endurspeglar þá hæfni sem 
nemandi býr yfir. Nýjasta matið vegur þyngst en horft er til fyrra mats ef miklar sveiflur verða og ræður þá einföld sjóngreining kennara.  
Hafa ber í huga að hæfniviðmið geta haft mismikið vægi. 

 
 
 
                      Ætlast er til að nemendur mæti tímanlega í kennslustund með öll gögn og  vinni þá heimavinnu sem lögð er fyrir hverju sinni. 
                                                                  Mikilvægt er að nemendur virði vinnufrið og geri ætíð sitt besta. 



Birt með fyrirvara um breytingar 
 

 

Haustönn  

Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur - viðfangsefni Námsmat 

● gert sér nokkra grein fyrir eigin máli 
og hefur skilning á gildi þess að bæta 
það 

● notað allríkulegan orðaforða í ræðu 
og riti 

● gert sér grein fyrir margræðni orða og 
nýtt sér málfræðikunnáttu sína við 
orðmyndun, tal og ritun 

● nýtt sér kunnáttu og færni til að fletta 
upp orðum í orðabókum og öðrum 
gagnabrunnum um mál 
 

● beitt þekkingu sinni á málfræðilegum 
hugtökum í umræðu um mál, ekki síst 
eigið mál, talað og ritað 

● gert sér grein fyrir notagildi  íslenskrar 
málfræði, m.a. við ritun og 
stafsetningu 
 

● skrifað læsilega og af öryggi með 
persónulegri rithönd, beitt algengum 
aðgerðum í ritvinnslu, gengið frá texta 
og notað orðabækur  
 

● samið texta þar sem beitt er eigin 
sköpun, notið þess að tjá hugmyndir 
sínar og reynslu og veitt öðrum 

 
Málrækt  

● málsgrein og setning 
● greinamerki 
● orðtök og orðaforði 
● nafnorð 
● lýsingarorð 
● sagnorð 

 
Skrudda 1 og 2 - tilheyrandi verkefni 
 
 
 
RITUNARBÓKIN  
Ritunaræfingar, tímaverkefni og heimavinna 
 
 
 
Mál er miðill - stafsetning 

● að skrifa rétt 
● notkun greinamerkja 
● reglur um stóra/litla stafi 
● stofn 
● reglur um j 

 
 
 

Símat fer stöðugt fram og er í formi 
leiðsagnarmats. 
 
Lesfimipróf í september. 
 
Tímaverkefni - einstaklings- og paravinna.  
 
 
Stöðumat í málfræði. 
 
Tímaverkefni - einstaklings- og paravinna.  
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hlutdeild með því að kynna ritunina 
eða leyfa öðrum að lesa  

● beitt helstu atriðum stafsetningar og 
greinamerkjasetningar og hefur náð 
valdi á þeim  

● notað þekkingu og reynslu ásamt 
ríkulegum orðaforða við lestur og 
skilning á texta 

● greint og fjallað um aðalatriði í texta 
og helstu efnisorð og notað 
mismunandi aðferðir við lestur og 
skilning á texta 
 

● aflað upplýsinga úr bókum og 
fjölbreyttu rafrænu efni, unnið úr 
þeim og nýtt við lausn verkefna, lagt 
nokkurt mat á gildi og trúverðugleika 
upplýsinga,  

● lesið sér til ánægju og fróðleiks og 
gert öðrum grein fyrir þeim áhrifum 
sem texti hefur á hann 
 

 
Hæfniviðmið í lesskilningi í samvinnu við 
Menntamálastofnun. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grábók - lesskilningur 
Grænkápa 
Smellur 2 - lesskilningsverkefni 
 
  
 
 

 
 
Stöðumat í stafsetningu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orðarún- lesskilningspróf lagt fyrir í 
desember. 
 

 

Vorönn   

Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur - viðfangsefni 
 

Námsmat 
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● áttað sig á hvernig orðaforðinn 
skiptist í sagnorð, fallorð og 
óbeygjanleg orð og greint hlutverk og 
helstu einkenni þeirra notað orðtök 
og málshætti í töluðu máli og rituðu 
og greint notagildi þeirra i texta 

● beitt þekkingu sinni á málfræði við að 
búa til setningar, málsgreinar og 
efnisgreinar og gert sér grein fyrir 
fjölbreytileika málsins 
 

Málrækt  
● fornöfn/persónufornöfn 
● sagnorð/þátíð 
● fornöfn/sagnorð 
● orðtök og málshættir 
● töluorð 
● spurnarfornöfn 
● eignarfornöfn 
● ábendingarfornöfn 
● afturbeygt fornafn 
● tilvísunarfornöfn 
● óákveðin fornöfn 

 
Skrudda 1 og 2  
 
Ritunarbókin: 
ritunaræfingar tímaverkefni og heimavinna 
 
Mál er miðill 

● reglur um hv og kv 
● reglur um sérhljóða á undan ng/nk 
● reglur um y, ý og ey 
● reglur um n eða nn í endingu orða 

 
 
 
 
 
 

Símat fer stöðugt fram og er í formi 
leiðsagnarmats. 
 
Tímaverkefni - einstaklings- og paravinna.  
 
 
Stöðumat í málfræði. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stöðumat í stafsetningu. 
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● nýtt orðaforða sinn til að skapa ný orð 
og orðasambönd og notað þau texta 

● valið textategund, skipulagt og orðað 
texta, svo sem sögur, frásagnir, 
lýsingar og fyrirmæli, á þann hátt sem 
hæfir tilefni 

● tjáð sig skýrt og áheyrilega og gert sér 
grein fyrir gildi góðrar framsagnar 

● lesið texta við hæfi með góðum hraða 
og af skilningi, lagt mat á hann og 
túlkað 

● beitt nokkrum hugtökum til að fjalla 
um form og innihald ljóða, svo sem 
rím, ljóðstafi, hrynjandi, líkingar og 
boðskap 

● greint nokkur frásagnarform 
bókmennta og beitt fáeinum 
bókmenntafræðilegum hugtökum til 
að efla skilning, svo sem tíma, 
sjónarhorni, sögusviði og boðskap 

 
 
Hæfniviðmið í lesskilningi í samvinnu við 
Menntamálastofnun. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ljóðspor 
Ljóðahefti, ljósrit 
 
Töfraskinna 
Trunt trunt og tröllin 
Smellur 3 lesskilningsverkefni 
 
Ýmis lesskilningsverkefni 

 
 
Framsögn: 
nemendur lesa  valið ljóð og texta fyrir 
bekkinn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orðarún- lesskilningspróf  lagt fyrir í maí. 
Lesfimipróf í maí. 

Önnur verkefni: 

● Yndislestur og lestrardagbók. 

● Nemendur hafa bók til lestrar allan veturinn.  

● Nemendur fá stafsetningaræfingar  sem þeir vinna heima og skila til kennara. 


