
   

 
Kennsluáætlun vor 2018 

  Fag: Íslenska 
  Bekkur:  3 
  Kennarar: Elín Vigdís – Guðrún Elva – Jónína -Rósa 
 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
16. – 19.janúar Valið sér lesefni eftir áhuga og þörf og lesið efni, 

sem hæfir lestrargetu, sér til ánægju og skilnings. 
Beitt aðferðum við umskráningu hljóða og stafa 
þannig að lestur verði lipur og skýr. 
Beitt töluðu máli og rituðu og ráðið yfir orðaforða 
og málskilningi sem hæfir þroska.  
Þekkt og fundið helstu einingar málsins, svo sem 
bókstafi, hljóð, orð, samsett orð og málsgrein. 
Dregið rétt til stafs og skrifað skýrt og læsilega. 
Nýtt í ritun þekkingu á grunnþáttum í byggingu 
texta, svo sem upphafi, meginmáli og niðurlagi. 
Beitt skýrum og áheyrilegum framburði. 
Nýtt góðan orðaforða við að skilja texta og ráðið í 
merkingu orðs út frá samhengi.  
Tengt þekkingu og reynslu við lesefni í því skyni 
að ná merkingu þess. 
Beitt einföldum stafsetningarreglum. 
Gerir sér grein fyrir markmiði þess að læra 
íslenska málfræði. 

Einstaklingsmiðuð lestrarþjálfun 
allt árið. 
 

Skrift: Rifjuð upp frumatriði 
skriftar, draga rétt til stafs, rétt 
skriftarátt, blýantsgrip, rétt 
líkamsstaða ásamt vönduðum 
vinnubrögðum. 

Málfræði: Bókstafir, orð og 
setning, atkvæði, sérhljóðar og 
samhljóðar. 

Ritun: Áhersla á uppbyggingu 
setninga og sögu, inngangur, 
meginmál, endir. Leðurblakan  í 
Vestmannaeyjum. 

Tjáning: Umræða um forvitnileg 
dýr. 

Lesskilningur: Forvitnileg dýr. 
Stafsetning: Stór og lítill stafur. 

Frjálslestrarbækur. 
Lesrún – lesa, skilja, 
læra bls. 1-3. 
 
Skrift 3 
 
Ljósrituð málfræði – 
og stafsetningarhefti 
 
Ljósrituð 
lesskilningshefti 

Símat, vinnusemi 
og verkefni 
nemenda eru 
metin og lagðar 
fyrir kannanir. 
Hraðapróf í lestri 
eru lögð fyrir 
nokkrum sinnum 
á skólaárinu. 
Lesskilningsprófið 
Orðarún lagt fyrir 
í apríl. 

22. – 26.janúar 
 

Valið bók eða annað lesefni og lesið sér til 
ánægju. 
Dregið rétt til stafs og skrifað skýrt og læsilega. 
Nýtt í ritun þekkingu á grunnþáttum í byggingu 
texta, svo sem upphafi, meginmáli og niðurlagi. 
 

Skrift : Einstaklingsmiðuð 
skriftarþjálfun. 

Málfræði: Samheiti og andheiti. 

Ritun: Drekar. 

Tjáning: Lesa söguna fyrir 
samnemendur.  

Lesrún – lesa, skilja, 
læra bls. 4-5 
 
Skrift 3 
 
Ljósrituð málfræði – 
og stafsetningarhefti 

 



Beitt töluðu máli og rituðu af nokkru öryggi og 
ráðið yfir orðaforða og málskilningi sem hæfir 
þroska. 

Lesskilningur: Meira um 
forvitnileg dýr.  

Stafsetning: Tvöfaldir 
samhljóðar. 

Ljósrituð 
lesskilningshefti 

29.jan. – 2.feb. 
31.jan. foreldraviðtöl 

Beitt fáeinum algengum hugtökum í bragfræði 
svo sem rími, kvæði og vísu. 
Leikið sér með orð og merkingu, svo sem með því 
að ríma, og fara í orðaleiki. 
Samið texta frá eigin brjósti, svo sem sögu, 
frásögn, ljóð eða skilaboð. 
Átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi. 

Skrift  

Málfræði: Samheiti og andheiti, 
rím. 

Ritun/ Ljóð: Semja ljóð um 
hund (á pappírsbrot). 

Tjáning: Les upp ljóðið.  

Lesskilningur: Latasti hundur í 
heimi.  

Stafsetning: Tvöfaldir 
samhljóðar. 

Lesrún – lesa, skilja, 
læra bls. 6-7 
 
Skrift 3 
 
Ljósrituð málfræði – 
og stafsetningarhefti 
 
Ljósrituð 
lesskilningshefti 

 

5. – 9.febrúar Beitt einföldum stafsetningarreglum. 
Nýtt í ritun þekkingu á grunnþáttum í byggingu 
texta, svo sem upphafi, meginmáli og niðurlagi. 

Skrift  

Málfræði: Nafnorð, sérnöfn og 
samnöfn, eintal og fleirtala. 
Ritun: Frétt í blaði. 

Tjáning: Lesa ljóðið fyrir 
samnemendur. 

Lesskilningur: Flöskuskeyti. 

Stafsetning: Tvöfaldir 
samhljóðar. 

Lesrún – lesa, skilja, 
læra bls. 8-9 

 
Skrift 3 
 
Ljósrituð málfræði – 
og stafsetningarhefti 
 

Ljósrituð 
lesskilningshefti 

 

12. – 16.febrúar Átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi. 
Beitt hugtökum eins og persónu og söguþræði. 
Nýtt sér fyrirmyndir í ritun, svo sem af lestri bóka. 
Beitt hugtökum eins og persónu og söguþræði. 

Skrift  

Málfræði: Nafnorð, sérnöfn og 
samnöfn. 

Ritun: Áhersla á uppbyggingu 
setninga og sögu, inngangur, 
meginmál, endir. Flöskuskeyti. 

Tjáning: Heimavinna – 
flöskuskeyti. 

Lesskilningur: Strandaglópur. 

Stafsetning: Tvöfaldir 
samhljóðar og sóknarskrift. 

Lesrún – lesa, skilja, 
læra bls. 10-11. 

 
Skrift 3 
 
Ljósrituð málfræði – 
og stafsetningarhefti 
 

Ljósrituð 
lesskilningshefti 

 



   

19. – 22.febrúar 
23. -22.feb. vetrarfrí 

14.febrúar öskudagur 

 

Beitt einföldum stafsetningarreglum. 
Nýtt í ritun þekkingu á grunnþáttum í byggingu 
texta, svo sem upphafi, meginmáli og niðurlagi. 

Skrift  

Málfræði: Lýsingarorð. 

Ritun: Skrifa frétt. 

Tjáning: Lesa frétt. 

Lesskilningur: Vissir þú? 

Stafsetning: Tvöfaldir 
samhljóðar. 

 

Lesrún – lesa, skilja, 
læra bls. 12-13. 
 
Skrift 3 
 
Ljósrituð málfræði – 
og stafsetningarhefti 
 

Ljósrituð 
lesskilningshefti 

 

27.feb. – 2.mars 
 

Beitt einföldum stafsetningarreglum. 
Aflað sér upplýsinga úr ýmsum bókum. 
Nýtt í ritun þekkingu á grunnþáttum í byggingu 
texta, svo sem upphafi, meginmáli og niðurlagi. 
Beitt skýrum og áheyrilegum framburði. 
Nýtt góðan orðaforða við að skilja texta og ráðið í 
merkingu orðs út frá samhengi.  
Tengt þekkingu og reynslu við lesefni í því skyni 
að ná merkingu þess. 

Skrift  

Málfræði: Samheiti. 

Ritun: Landvættir. 

Tjáning: Lesa sögu fyrir 
samnemendur. 

Lesskilningur: Landvættir.  

Stafsetning: Tvöfaldir 
samhljóðar. 

 

Lesrún – lesa, skilja, 
læra bls. 14-15. 
 
Skrift 3 
 
Ljósrituð málfræði – 
og stafsetningarhefti 
 
Ljósrituð 
lesskilningshefti 

 

5. – 9.mars 
 

Beitt einföldum stafsetningarreglum. 
Nýtt í ritun þekkingu á grunnþáttum í byggingu 
texta, svo sem upphafi, meginmáli og niðurlagi. 
Átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi. 

Skrift  

Málfræði: Sagnorð. 

Ritun: Geimveran mín. 

Tjáning: Lesa sögu fyrir 
samnemendur. 

Lesskilningur: Saga um 
geimverur. 

Stafsetning: Tvöfaldir 
samhljóðar. 

Lesrún – lesa, skilja, 
læra bls. 16-17 
 
Skrift 3 
 
Ljósrituð málfræði – 
og stafsetningarhefti 
 
Ljósrituð 
lesskilningshefti 

 

12. – 16.mars Lesið úr táknmyndum og myndrænu efni, svo sem  
einföldum skýringarmyndum og kortum. 
Skrifað og leyft öðrum að njóta þess með 
upplestri höfundar eða lestri lesanda. 
Tjáð sig frammi fyrir hópi og staðið fyrir máli sínu. 

Skrift  

Málfræði: Sagnorð. 

Ritun: Lýsing á draumahúsinu. 

Tjáning: Nemendur búa til sína 
geimveru og kynna hana. 

Lesrún – lesa, skilja, 
læra bls. 18-21 
Skrift 3 
 
Ljósrituð málfræði – 
og stafsetningarhefti 

 



Lesskilningur: Geimverurnar og 
húsið mitt. 

Stafsetning: Tvöfaldir 
samhljóðar og sóknarskrift. 

Ljósrituð 
lesskilningshefti 

19. – 23.mars Sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst ákveðnu 
fyrirbæri, endursagt efni sem hlustað hefur verið 
á eða lesið. 
Beitt einföldum stafsetningarreglum. 

Skrift  

Málfræði: Lýsingarorð. 

Ritun: Fyrirsagnir. 

Tjáning: Brandarar eða gátur. 

Lesskilningur: Geimverurnar og 
tímalína.  

Stafsetning: Tvöfaldir 
samhljóðar. 

Lesrún – lesa, skilja, 
læra bls. 22-23 
 
Skrift 3 
 
Ljósrituð málfræði – 
og stafsetningarhefti 
 
Ljósrituð 
lesskilningshefti 

 

26. – 30.mars 
26.mars-3.apríl 

páskaleyfi 

Átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi. 
Nýtt í ritun þekkingu á grunnþáttum í byggingu 
texta, svo sem upphafi, meginmáli og niðurlagi 
Beitt einföldum stafsetningarreglum. 
 

Skrift  

Málfræði: Lýsingarorð. 

Ritun: Gáta. 

Tjáning: Uppáhalds maturinn. 

Lesskilningur: Ávaxtasalat afa. 

Stafsetning: Hv eða kv 

 

Lesrún – lesa, skilja, 
læra bls. 24-25 
 
Skrift 3 
 
Ljósrituð málfræði – 
og stafsetningarhefti 
 
Ljósrituð 
lesskilningshefti 

 

3. – 6.apríl Þekki lýsingarorð og sagnorð í texta. 
Nýtt í ritun þekkingu á grunnþáttum í byggingu 
texta, svo sem upphafi, meginmáli og niðurlagi. 
Beitt skýrum og áheyrilegum framburði. 
Nýtt góðan orðaforða við að skilja texta og ráðið í 
merkingu orðs út frá samhengi.  
Tengt þekkingu og reynslu við lesefni í því skyni 
að ná merkingu þess. 

Skrift  

Málfræði: Lýsingarorð. 

Ritun: Frjáls saga. 

Tjáning: Brandarar. 

Lesskilningur: Risaeðlur. 

Stafsetning: Hv eða kv. 

 

Lesrún – lesa, skilja, 
læra bls. 26-29 
 
Skrift 3 
 
Ljósrituð málfræði – 
og stafsetningarhefti 
 
Ljósrituð 
lesskilningshefti 

 

     

9. – 13.apríl 
 
 

Nýtt í ritun þekkingu á grunnþáttum í byggingu 
texta, svo sem upphafi, meginmáli og niðurlagi. 
Gert sér grein fyrir nafnorðum í texta. 

Skrift  Lesrún – lesa, skilja, 
læra bls. 30-31 
 

 



   
 

16.-20.apríl 
19.apríl sumardagurinn 

fyrsti. 

Greint mun á samnöfnum og sérnöfnum í texta.  
Lesið ævintýri, sögur og ljóð ætluð börnum. 

Málfræði: Nafnorð, sérnöfn og 
samnöfn og orðtök. 

Ritun: Saga um 
risaeðlufjölskyldu. 

Tjáning: Lesa sögu fyrir 
samnemendur. 

Lesskilningur: Bakkabræður. 

Stafsetning: F eða v. 

Skrift 3 
 
Ljósrituð málfræði – 
og stafsetningarhefti 
 
Ljósrituð 
lesskilningshefti 

23. – 27.apríl 
 

Átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi. 
Beitt einföldum stafsetningarreglum. 
Leikið sér með ýmis einkenni tungumálsins og geti 
fundið kyn og tölu. 

Skrift  

Málfræði: samheiti/andheiti. 

Ritun: frjáls saga. 

Tjáning: segja brandara. 

Lesskilningur: Meira um flónin. 
Stafsetning: N/nn. 

Lesrún – lesa, skilja, 
læra bls. 32-33 
 
Skrift 3 
 
Ljósrituð málfræði – 
og stafsetningarhefti 
 
Ljósrituð 
lesskilningshefti 

Próf í Orðarún 
(lesskilningur). 

30.apríl – 4.maí 
1.maí verkalýðsdagurinn  

Búið til málsgreinar og gert sér grein fyrir 
uppbyggingu og orðaröð. 
Leikið sér með ýmis einkenni tungumálsins og geti 
fundið kyn og tölu. 
Nýtt í ritun þekkingu á grunnþáttum í byggingu 
texta, svo sem upphafi, meginmáli og niðurlagi. 
Beitt skýrum og áheyrilegum framburði. 
Nýtt góðan orðaforða við að skilja texta og ráðið í 
merkingu orðs út frá samhengi.  
Tengt þekkingu og reynslu við lesefni í því skyni 
að ná merkingu þess. 

Skrift  

Málfræði: Nafnorð. 

Ritun: Saga um Bakkabræður. 

Tjáning: Lesa söguna fyrir 
samnemendur. 

Lesskilningur: Saga um skrímsli 

Stafsetning: N/nn 

Lesrún – lesa, skilja, 
læra bls. 34-35 
 
Skrift 3 
 
Ljósrituð málfræði – 
og stafsetningarhefti 
 
Ljósrituð 
lesskilningshefti 

 

7. – 11.maí 
10.maí 

uppstigningardagur 

Beitt einföldum stafsetningarreglum. 
Nýtt í ritun þekkingu á grunnþáttum í byggingu 
texta, svo sem upphafi, meginmáli og niðurlagi. 
Leikið sér með ýmis einkenni tungumálsins og geti 
fundið kyn og tölu. 

Skrift  

Málfræði: Fallbeyging nafnorð.  

Ritun: Skrímslasaga 
(pappírsbrot). 

Tjáning: Lesa söguna fyrir 
samnemendur. 

Lesskilningur: Saga um skrímsli. 

Lesrún – lesa, skilja, 
læra bls. 36-45 
 
Skrift 3 
 
Ljósrituð málfræði – 
og stafsetningarhefti 
 

Próf í lesfimi. 



Stafsetning: Ng og nk. Ljósrituð 
lesskilningshefti 

14. – 18.maí Beitt einföldum stafsetningarreglum. 
Nýtt í ritun þekkingu á grunnþáttum í byggingu 
texta, svo sem upphafi, meginmáli og niðurlagi. 
Beitt skýrum og áheyrilegum framburði. 
Nýtt góðan orðaforða við að skilja texta og ráðið í 
merkingu orðs út frá samhengi.  
Tengt þekkingu og reynslu við lesefni í því skyni 
að ná merkingu þess. 

Skrift  

Málfræði: Fallbeyging 
nafnorða. 

Ritun: Frjáls ritun. 

Tjáning: Lesa sögu fyrir 
samnemendur. 

Lesskilningur: Saga um skrímsli. 

Stafsetning: Ng og nk. 

Lesrún – lesa, skilja, 
læra bls. 36-45 
 
Skrift 3 
 
Ljósrituð málfræði – 
og stafsetningarhefti 
 
Ljósrituð 
lesskilningshefti 

 

22. – 25.maí  
21.maí annar í 

hvítasunnu. 
 

Gerir sér grein fyrir markmiði þess að læra 
íslenska málfræði. 
Beitt einföldum stafsetningarreglum. 
Nýtt í ritun þekkingu á grunnþáttum í byggingu 
texta, svo sem upphafi, meginmáli og niðurlagi. 
Beitt skýrum og áheyrilegum framburði. 
Nýtt góðan orðaforða við að skilja texta og ráðið í 
merkingu orðs út frá samhengi.  
Tengt þekkingu og reynslu við lesefni í því skyni 
að ná merkingu þess. 

Skrift  

Málfræði: Fallbeyging 
nafnorða. 

Ritun: Frjáls ritun. 

Tjáning: Lesa sögu fyrir 
samnemendur. 

Lesskilningur: Saga um skrímsli. 

Stafsetning: Ng og nk. 

Lesrún – lesa, skilja, 
læra bls. 36-45 
 
Skrift 3 
 
Ljósrituð málfræði – 
og stafsetningarhefti 
 
Ljósrituð 
lesskilningshefti. 
Undirbúningur fyrir 
samræmd próf. 

 

28.maí – 1.júní Skrifað texta á tölvu og beitt einföldustu 
aðgerðum í ritvinnslu. 
Átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi. 
Raðað í stafrófsröð og gert sér grein fyrir notagildi 
þess við leit og skipulag. 

Búa til skrímslaspil. 

Upprifjun í málfræði, 
stafsetningu og lesskilningi. 

Vinnuuppgjör. 
Undirbúningur fyrir 
samræmd próf. 
 

 

4. – 8.júní 
6.júní skólaslit 10.b 

7.júní skólaslit 1.-9.b. 

 Lágafellsleikar og skólaslit.   

 
 
 




