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Í íslensku á unglingastigi skiptast færniþættir í talað mál, hlustun og áhorf, lestur og bókmenntir, ritun og málfræði og 
falla hæfniviðmið undir þessa þætti. Hæfniviðmið eru þjálfuð með fjölbreyttum kennsluaðferðum og vinna nemendur 

margvísleg verkefni til námsmats, jafnt einstaklingsverkefni sem og verkefni unnin í pörum og hópum. 
Hæfniviðmið í töluðu máli, hlustun og áhorfi, í lestri og bókmenntum, í ritun og í málfræði eru unnin í lotum. Notast 

verður við rafræna málfarsbanka samhliða vinnu eftir þörfum. 

 

Haustönn  
Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur - viðfangsefni Námsmat 

⮚ Hefur ágætan lesskilning og getur 

túlkað söguþráð texta með eigin 

aðferð og rökstutt túlkunina – 

Íslendingasögur, próf 

⮚ Getur rakið söguþráð í frásögn – 

Íslendingasögur, próf 

⮚ Hefur góðan orðaforða, vandar 

málfar og getur beitt helstu reglum 

Gísla saga 

● Sagan lesin í tímum 

● Verkefni unnin samhliða lestrinum 

● Logar kafli 4+6 

 

-Tvö próf úr efni bókar 

-minningargrein (lokamat) 
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um réttritun – Íslendingasögur, 

ritun 

⮚ Getur beitt skipulögðum 

vinnubrögðum við ritun, skipað 

efnisgreinum í röklegt samhengi og 

mótað málsgreinar og efnisgreinar – 

Íslendingasögur, ritun 

⮚ Þekkir einkenni algengra 

textategunda og getur beitt 

mismunandi textagerð eftir því hver 

viðtakandinn er og tilefni – 

Íslendingasögur, ritun 

⮚ Hefur ágætan lesskilning og getur 

túlkað söguþráð texta með eigin 

aðferð og rökstutt túlkunina – 

Íslendingasögur, lokaverkefni 

⮚ Getur gert grein fyrir 

persónusköpun í frásögn og skapað 

eigin persónur – Íslendingasögur, 

lokaverkefni 

⮚ Hefur góðan orðaforða, vandar 

málfar og getur beitt helstu reglum 

um réttritun – Íslendingasögur, 

lokaverkefni (val) 

- Lokaverkefni 

● stuttmynd 

● teiknimyndasaga 

● viðtal á hljóðskrá 

● Ritun 
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⮚ Getur beitt skipulegum 

vinnubrögðum við ritun, skipað 

efnisatriðum í röklegt samhengi og 

mótað málsgreinar og efnisgreinar – 

Íslendingasögur, lokaverkefni (val) 

⮚ Hefur skýran framburð, talar á 

hæfilegum hraða og hefur góðar 

áherslur og túlkun – 

Íslendingasögur, lokaverkefni (val) 

⮚ Þekkir einkenni algengra 

textategunda og getur beitt 

mismunandi textagerð eftir því hver 

viðtakandinn er og tilefni - 

Íslendingasögur, lokaverkefni (val) 

⮚ Gætir að líkamsstöðu og myndar 

samband við áheyrendur í framsögn 

og kynningu fyrir hóp – framsögn, 

hópkynning 

⮚ Hefur skýran framburð, talar á 

hæfilegum hraða og hefur góðar 

áherslur og túlkun – framsögn, 

hópkynning 

⮚ Getur tjáð og rökstutt skoðun sína 

og /eða túlkun með ýmsum hætti – 

framsögn, hópkynning 

Framsögn 

⮚ Neistar – kafli 1 

 

 

● Kynning – hópverkefni 

● Tækifærisræða - 

einstaklingsverkefni 
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⮚ Gætir að líkamsstöðu og myndar 

samband við áheyrendur í framsögn 

og kynningu fyrir hóp – framsögn, 

einstaklingsræða 

⮚ Hefur skýran framburð, talar á 

hæfilegum hraða og hefur góðar 

áherslur og túlkun – framsögn, 

einstaklingsræða 

⮚ Getur aflað sér heimilda, metið 

áreiðanleika þeirra og notað þær og 

getur sett upp einfalda heimildaskrá 

 

Vorönn  
Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur - viðfangsefni Námsmat 

 

Hæfniviðmið: 

⮚ Þekkir allar helstu tegundir 

myndmáls og einnig stílbrögð á borð 

við endurtekningar, andstæður, 

þversagnir og vísanir og getur greint 

og beitt þeim í skáldlegri frásögn og 

ljóðum - ljóðapróf 

 

Valin ljóð og verkefni þeim tengd 

 

 

 

 

 

 

 

Ljóðagreining – tímaverkefni 
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⮚ Getur túlkað ljóð með eigin orðum og 

rökstutt túlkun sína - ljóðapróf 

 

⮚ Þekkir og getur greint ýmis 

bókmenntahugtök í skáldlegri 

frásögn - smásögupróf 

⮚ Getur rakið söguþráð í frásögn - 

smásögupróf 

Valdar smásögur 

– bókmenntahugtök og túlkun 

● Þórarinn Eldjárn 

● Logar kafli 2 

 

Smásögupróf 

● Fyrri hluti: lesnar sögur 

o söguþráður 

● Seinni hluti: ólesin saga 

o hugtök og túlkun 

 

 

⮚ Þekkir helstu þjóðskáld Íslands og 

tímabil í íslenskri bókmenntasögu – 

bókmenntasaga, próf 

 

 

Bókmenntasaga og kynningar  – 

framsögn 

● Mér er í mun 

● Efni frá kennurum 

● Um valda höfunda 

● Logar kafli 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Heimasíðugerð: 

● Nemendum skipt í hópa 

● hver hópur fær eitt tímabil í 

íslenskri bókmenntasögu til að kynna 

sér. Hóparnir búa til heimasíðu þar 

sem fram koma helstu einkenni 

hvers tímabil, helstu höfundar og 

helstu verk þeirra 

 

- Próf úr námsefninu sem nemendur búa 

til fyrir hópinn 
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⮚ Getur lesið sér til gagns og ánægju 

og gert sér grein fyrir gildi þess að 

lesa 

⮚ Getur aflað sér heimilda, metið 

áreiðanleika þeirra og notað þær og 

getur sett upp einfalda heimildaskrá  

 

Yndislestur, lesskilningsverkefni og 

almennur lestur 

 

 

Heimildaskráning 

 

 

 

 

Málfræðilotur  
Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur - viðfangsefni Námsmat 

⮚ Getur flett upp í handbókum, 

orðasöfnum og rafrænum 

orðabönkum og nýtt sér 

málfræðilegar upplýsingar sem þar 

er að finna 

⮚ Þekkir helstu einkenni fallorða 

 

Málfræði 

● Gullvör RIA 

● Ýmis verkefni 

Logar kaflar 1+2+3+5 

 

Próf - fallorð 

Próf – notkun orðabanka 



Birt með fyrirvara um breytingar 
 

⮚ Þekkir helstu einkenni sagnorða 

 

Málfræði 

● Gullvör RIA 

● Ýmis verkefni 

Logar kaflar 1+2+3+5 

 

Próf - sagnorð 

⮚ Þekkir helstu einkenni óbeygjanlegra 

orða 

⮚ Getur greint í orðflokka  

 

Málfræði 

● Gullvör RIA 

● Ýmis verkefni 

Logar kaflar 1+2+3+5 

  

Próf – smáorð og orðflokkagreining 

⮚ Getur greint í setningahluta og 

þekkir hefðbundna orðaröð í íslensku 

og getur greint aðal- og 

aukasetningar 

 

Málfræði 

● Gullvör RIA 

● Ýmis verkefni 

Logar kaflar 1+2+3+5 

 

Próf – setningafræði 

⮚ Gerir sér grein fyrir byggingu orða 

og samsetningu þeirra og getur skipt 

einföldum orðum í orðhluta 

⮚ Þekkir hljóðbreytingar og getur 

áttað sig á skyldleika orða 

Málfræði 

● Gullvör RIA 

● Ýmis verkefni 

Logar kaflar 1+2+3+5 

 

Próf – orðhlutafræði, hljóðbreytingar 

og skyldleiki orða 

⮚ Getur gert greinarmun á víðtækum 

og sértækum orðum, samheitum og 

andheitum, þekkir algenga 

málshætti og orðtök, þekkir muninn 

á beinni og óbeinni ræðu og áttar sig 

 

Málfræði 

● Gullvör RIA 

● Ýmis verkefni 

Logar kaflar 1+2+3+5 

 

Próf - ýmislegt 



Birt með fyrirvara um breytingar 
 

á muninum á erfðaorðum, nýyrðum og 

tökuorðum  

 

Eftirfarandi hæfniviðmið verður metið jafnt og þétt allan veturinn og eru undir bæði í kennslustundum og í verkefnum 

sem lögð verða fyrir: 

● Nemandi tekur þátt í hópavinnu og leggur sitt af mörkum, sýnir öðrum virðingu og tillitssemi í samstarfi, hlustar á aðra 

í umræðum og sýnir kurteisi þegar aðrir flytja mál sitt 

 

 
 


