
 
 

Kennsluáætlun vor 2017-2018 
 

Fag: Íslenska 

Bekkur:  6.bekkur 

Kennarar: Anna Björg, Hildur Ása, Ingibjörg Rósa, Jónína Líndal, Jóhann Þór 
Námsgögn:  Orðspor 2 (grunnbók og vinnubók), Málrækt, Skræða, Skriftarbók 6, brúna stafsetningabókin, ítarefni frá kennara.  

Tímar: 6 íslenskutímar á viku sem skiptast þannig: 2 tímar á viku fara í orðspor 2 (í maí tekur lestin við í þeim tímum). 1 tími á viku fer í stafsetningu (brúna bókin ásamt 

vinnuheftum og öðru ítarefni), 1 tími á viku fer í málfræði (Skræða og Málrækt ásamt ítarefni), 2 tímar á viku fara í ritun, ljóð, framsögn, hlustun, lesskilning og lestur. Skrift 

er í heimavinnu.  

Lykilhæfni:   Námsgreinin kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla: Tjáning  og miðlun – Skapandi og gagnrýnin hugsun – 

sjálfstæði og samvinnu - Nýtingu miðla og upplýsinga – Ábyrgð og mat á eigin námi.  

Grunnþættir: Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex: Læsi – Sjálfbærni – Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti – Heilbrigði og velferð – Sköpun.  

Í námsgreininni er unnið með alla þessa þætti þó mismikið sé eftir árgöngum. 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

15.-19.janúar 

 

Lota 1 

Lota 1: Að nemandi: 
Lestur og lesskilningur 
- geti lesið texta við hæfi með góðum hraða og af 
skilningi, lagt mat á hann og túlkað  
– geti notað þekkingu og reynslu ásamt ríkulegum 
orðaforða við lestur og skilning á texta 
 – geti greint og fjallað um aðalatriði í texta og 
helstu efnisorð og notað mismunandi aðferðir við 
lestur og skilning á texta  
- geti lesið sér til ánægju og fróðleiks og gert öðrum 
grein fyrir þeim áhrifum sem texti hefur á hann 
- geti lesið gamlar og nýjar bókmenntir, þar á meðal 
þjóðsögur, ljóð  
- geti beitt nokkrum hugtökum til að fjalla um form 
og innihald ljóða, svo sem rím, ljóðstafi, hrynjandi, 
líkingar og boðskap 

 
Lestur: 15 mínútur daglega.  
Lesskilningur: daglega 
 
Klára Mál í mótun 

Mál í mótun 

Skræða - Málrækt 
 

Vika 2 

22.-26.janúar 

Lota 1 

Lota 1: sjá að ofan Lestur: 15 mínútur daglega.  
Lesskilningur: daglega 
Klára Mál í mótun 

 

Mál í mótun 

Skræða - Málrækt 

 



 
 

Vika 3 

29.jan-2.feb 

31.jan 

Foreldraviðtöl 

 

Lota 2 

Lota 2: Að nemandi:  
Lestur og lesskilningur 
- geti lesið texta við hæfi með góðum hraða og af 
skilningi, lagt mat á hann og túlkað  
– geti notað þekkingu og reynslu ásamt ríkulegum 
orðaforða við lestur og skilning á texta 
 – geti greint og fjallað um aðalatriði í texta og 
helstu efnisorð og notað mismunandi aðferðir við 
lestur og skilning á texta  
- geti lesið sér til ánægju og fróðleiks og gert öðrum 
grein fyrir þeim áhrifum sem texti hefur á hann 
- geti lesið gamlar og nýjar bókmenntir, þar á meðal 
þjóðsögur, ljóð  
- geti beitt nokkrum hugtökum til að fjalla um form 
og innihald ljóða, svo sem rím, ljóðstafi, hrynjandi, 
líkingar og boðskap 
Stafsetning:  
-hafi náð valdi á helstu stafsetningareglum og 
greinamerkjasetningum og geti beitt þeim í rituðu 
máli  
Ritun:  
- geti skrifað læsilega og af öryggi með persónulegri 
rithönd  
 - geti orðað texta, svo sem sögur, frásagnir, lýsingar 
og fyrirmæli, á þann hátt sem hæfir tilefni 
- geti samið texta þar sem beitt er eigin sköpun, 
notið þess að tjá hugmyndir sínar og reynslu og veitt 
öðrum hlutdeild með því að kynna ritunina eða leyfa 
öðrum að lesa 
Talað mál, hlustun og áhorf  
- geti tjáð sig skýrt og áheyrilega og gert sér grein 
fyrir gildi góðrar framsagnar 
-geti hlustað af athygli og beitt þekkingu sinni og 
reynslu til að skilja það sem sagt er og greint frá 
aðalatriðum  

Lestur: 15 mínútur daglega.  
Lesskilningur: daglega 
 
 
Klára Mál í mótun 
 
 
 
 
Ljóð: Hallgrímur Pétursson 
Velja 1 erindi (frjálst) 
Stuðlar og höfuðstafir 
Rím – túlkun ljóðsins 
 
 
 
Stafsetning - reglur : 
Y-Ý-EY bls. 59. Nemendur skrifa 
upp æfingu 83 á bls. 61 í 
fagabókina 
 
Frjáls ritun:  
 
 
 
 
 
 
 
Flutt ljóð og saga fyrir 
áheyrendur (nemendur og/eða 
kennara) 

Mál í mótun 

Skræða - Málrækt 
 

 

 

 

 
Bláa ljóðabókin (hefti) 

 

 

 

 

 

 

Brúna stafsetningarbókin 

 

 

 

 
https://www.smore.com/ws65q-
s-gur 

 

 

 

 

 

Æfa framsögn 

 

Vika 4 

5.-9.febrúar 

Lota 2: sjá að ofan Klára Mál í mótun 

Skræða - Málrækt 
 

https://www.smore.com/ws65q-s-gur
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Lota 2  
 

Vika 5 

12.-16.febrúar 

Lota 2 

Lota 2: sjá að ofan Klára 
 

Mál í mótun 

Skræða - Málrækt 
 

Vika 6 

19.-23.febrúar 

20-21.feb - 

þemadagar 

23.feb Vetrarleyfi 

Lota 2 

Lota 2: sjá að ofan 
 

Lestur: 15 mínútur daglega.  
Lesskilningur: daglega 
 
Orðspor 1. Kynning  

Skræða - Málrækt 
 
Orðspor, grunnbók 

Orðspor, vinnubók 

 

Vika 7 

26.feb-2.mars 

26.feb Vetrarleyfi 

 

Lota 3 

Lota 3: Að nemandi:  
Lestur og lesskilningur 
- geti lesið texta við hæfi með góðum hraða og af 
skilningi, lagt mat á hann og túlkað  
– geti notað þekkingu og reynslu ásamt ríkulegum 
orðaforða við lestur og skilning á texta 
 – geti greint og fjallað um aðalatriði í texta og 
helstu efnisorð og notað mismunandi aðferðir við 
lestur og skilning á texta  
- geti lesið sér til ánægju og fróðleiks og gert öðrum 
grein fyrir þeim áhrifum sem texti hefur á hann 
Málfræði: 
- þekki fornöfn 
-geti gert sér nokkra grein fyrir eigin máli.  
-geti notað allríkulegan orðaforða í ræðu og riti og 
gert sér grein fyrir margræðni orða 
-geti nýtt málfræðikunnáttu sína við orðmyndun, tal 
og ritun 
Stafsetning:  
-hafi náð valdi á helstu stafsetningareglum og 
greinamerkjasetningum og geti beitt þeim í rituðu 
máli  
Ritun:  
- geti skrifað læsilega og af öryggi með persónulegri 
rithönd  

Lestur: 15 mínútur daglega.  
Lesskilningur: daglega 
 
 
Orðspor – kafli 1 
 
 
 
 
 
 
Málfræði: fornöfn 
 
 
 
 
 
 
Stafsetning - reglur :(Um J) bls 
74 (Þau eiga að skrifa æfingu 
108 á bls. 76 í fagabókina.  
 
Frjáls ritun: (nemendur æfa 
framsögn með að lesa upp 
sögurnar sínar) 

 

 

 

 

Orðspor, grunnbók 

Orðspor, vinnubók 

Skræða – Málrækt 

 

 

 

 

Efni frá kennara 

 

 

 

 

 

Brúna stafsetningarbókin 

 

 

 
https://www.smore.com/ws65q-
s-gur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Upplestur: 107 á bls. 76 

https://www.smore.com/ws65q-s-gur
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 - geti orðað texta, svo sem sögur, frásagnir, lýsingar 
og fyrirmæli, á þann hátt sem hæfir tilefni 
- geti samið texta þar sem beitt er eigin sköpun, 
notið þess að tjá hugmyndir sínar og reynslu og veitt 
öðrum hlutdeild með því að kynna ritunina eða leyfa 
öðrum að lesa 
Talað mál, hlustun og áhorf  
- geti tjáð sig skýrt og áheyrilega og gert sér grein 
fyrir gildi góðrar framsagnar 
-geti hlustað af athygli og beitt þekkingu sinni og 
reynslu til að skilja það sem sagt er og greint frá 
aðalatriðum  

 
 
 
 
 
Framsögn: byrja að þjálfa þau 
fyrir Laxness-
upplestrarkeppnina 

Vika 8 

5.-9.mars 

 

Lota 3 

 

Lota 3: sjá að ofan Lestur: 15 mínútur daglega.  
Lesskilningur: daglega 
Orðspor -  kafli 1 
 
Málfræði: fornöfn 
 
Framsögn: þjálfa þau fyrir 
Laxness-upplestrarkeppnina 
Hvernig stöndum við – öndun 
o.fl.  
 
Æfa fyrir Vorhátíð 

Orðspor, grunnbók 

Orðspor, vinnubók 

Skræða – Málrækt 

 

Efni frá kennara 

 

Vika 9 

12.-16.mars 

12.mars Vorhátíð/ 

tvöfaldur dagur 

 

Lota 3 

Lota 3: sjá hér að ofan Lestur: 15 mínútur daglega.  
Lesskilningur: daglega 
Orðspor – kafli 1 
Málfræði: fornöfn 
 
Framsögn: þjálfa þau fyrir 
Laxness-upplestrarkeppnina 
 
Æfa fyrir Vorhátíð 

Orðspor, grunnbók 

Orðspor, vinnubók 

Skræða – Málrækt 

 

Efni frá kennara 

 

Vika 10 

19.-23.mars 

 

Lota 4 

Lota 4: Að nemandi:  
Lestur og lesskilningur 
- geti lesið texta við hæfi með góðum hraða og af 
skilningi, lagt mat á hann og túlkað  

Lestur: 15 mínútur daglega.  
Lesskilningur: daglega 
 
Orðspor – kafli 2 

Orðspor, grunnbók 

Orðspor, vinnubók 

Skræða - Málrækt 

 

 

 

 



 
 

– geti notað þekkingu og reynslu ásamt ríkulegum 
orðaforða við lestur og skilning á texta 
 – geti greint og fjallað um aðalatriði í texta og 
helstu efnisorð og notað mismunandi aðferðir við 
lestur og skilning á texta  
- geti lesið sér til ánægju og fróðleiks og gert öðrum 
grein fyrir þeim áhrifum sem texti hefur á hann 
- geti lesið gamlar og nýjar bókmenntir, þar á meðal 
þjóðsögur, ljóð  
- geti beitt nokkrum hugtökum til að fjalla um form 
og innihald ljóða, svo sem rím, ljóðstafi, hrynjandi, 
líkingar og boðskap 
Málfræði: 
- þekki fornöfn 
-geti gert sér nokkra grein fyrir eigin máli.  
-geti notað allríkulegan orðaforða í ræðu og riti og 
gert sér grein fyrir margræðni orða 
-geti nýtt málfræðikunnáttu sína við orðmyndun, tal 
og ritun 
-Stafsetning:  
-hafi náð valdi á helstu stafsetningareglum og 
greinamerkjasetningum og geti beitt þeim í rituðu 
máli  
Talað mál, hlustun og áhorf  
- geti tjáð sig skýrt og áheyrilega og gert sér grein 
fyrir gildi góðrar framsagnar 
-geti hlustað af athygli og beitt þekkingu sinni og 
reynslu til að skilja það sem sagt er og greint frá 
aðalatriðum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Málfræði: fornöfn 
 
 
 
 
 
 
Stafsetning- reglur: (Um g) bls. 
81. Nem. Skrifa æfingu 116. á 
bls. 82 í fagabók. 
 
Framsögn: þjálfa þau fyrir 
Laxness-upplestrarkeppnina 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efni frá kennara 

 

 

 

 

 

Brúna stafsetningarbókin (Mál 

í mótun (grunnbók) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Könnun: fornöfn 

 

 

 

 

 

Upplestur 117 (bls. 83) 

 

 

 

 

 

 

Vika 11 

26.-30.mars 

Páskaleyfi 

 
 

   

Vika 12 

2.-6.apríl 

2.apríl Annar í 

páskum 

 

Lota 4: sjá að ofan Lestur: 15 mínútur daglega.  
Lesskilningur: daglega 
Orðspor- kafli 2 
 
Málfræði: orðflokkar 

 
Orðspor, grunnbók 

Orðspor, vinnubók 

 
 

 



 
 

Lota 4 Ljóð: Jónas Hallgrímsson fjallað 
um höfundinn og eitt ljóð lært 
utan að (frjálst val). Stuðlar og 
höfuðstafir. Rím – túlkun 
ljóðsins 
 
Framsögn: þjálfa þau fyrir 
Laxness-upplestrarkeppnina 

Bláa ljóðabókin (hefti) 

Vika 13 

9.-13.apríl 

 

Lota 4 

Lota 4: sjá að ofan Lestur: 15 mínútur daglega.  
Lesskilningur: daglega 
 
Orðspor – kafli 2 
 
Málfræði: orðflokkar 
 
Framsögn: þjálfa þau fyrir 
Laxness-upplestrarkeppnina 

 
Orðspor, grunnbók 

Orðspor, vinnubók 

 
Hefti frá kennara 

 

Vika 14 

16.-20.apríl 

19.apríl  

Sumardagurinn 

fyrsti 

 

Lota 4 

Lota 4: sjá að ofan Lestur: 15 mínútur daglega.  
Lesskilningur: daglega 
 
Orðspor – kafli 3 
 
Málfræði: orðflokkar 
 
Framsögn: þjálfa þau fyrir 
Laxness-upplestrarkeppnina 

 
Orðspor, grunnbók 

Orðspor, vinnubók 

 
Efni frá kennara 

 

 

 

 
Orðflokkakönnun 

Vika 15 

23.-27.apríl 

Upplestrarkeppnin? 

Lota 4 

Lota 4: sjá að ofan Orðspor – kafli 3 Orðspor, grunnbók 

Orðspor, vinnubók 

 

Eyðufylling x2 

Vika 16 

30.apríl-4.maí 

1.maí 

Verkalýðsdagurinn 

 

Lota 5 

Lota 5: Að nemandi: 
Lestur og lesskilningur 
- geti lesið texta við hæfi með góðum hraða og af 
skilningi, lagt mat á hann og túlkað  
– geti notað þekkingu og reynslu ásamt ríkulegum 
orðaforða við lestur og skilning á texta 
 – geti greint og fjallað um aðalatriði í texta og 

Lestur: 15 mínútur daglega.  
Lesskilningur: daglega 

 

 

 
 

Lestin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

helstu efnisorð og notað mismunandi aðferðir við 
lestur og skilning á texta  
- geti lesið sér til ánægju og fróðleiks og gert öðrum 
grein fyrir þeim áhrifum sem texti hefur á hann 
-Stafsetning:  
-hafi náð valdi á helstu stafsetningareglum og 
greinamerkjasetningum og geti beitt þeim í rituðu 
máli 
Ritun:  
- geti skrifað læsilega og af öryggi með persónulegri 
rithönd  
 - geti orðað texta, svo sem sögur, frásagnir, lýsingar 
og fyrirmæli, á þann hátt sem hæfir tilefni 
- geti samið texta þar sem beitt er eigin sköpun, 
notið þess að tjá hugmyndir sínar og reynslu og veitt 
öðrum hlutdeild með því að kynna ritunina eða leyfa 
öðrum að lesa 
- geti skrifað texta með ákveðinn lesanda í huga, á 
blað eða tölvu og notað orðabækur 
mál 

 
Þjóðsögur: hlustun, umræður 
og túlkun 
 
Stafetning: Um f og v (bls. 88) 
Nem. Skrifa æfingu 126. Í 
fagabókina 
 

Ritun: sögugerð 

 

 

 

 

Brúna stafsetningaorðabókin 

 
 
 
https://www.smore.com/ws65q-
s-gur 

 

 

 

 

Eyðufylling x2  

Vika 17 

7.-11.maí 

10.maí 

Uppstigningardagur 

Lota 5 

Lota 5: sjá að ofan  

 

Stafsetning: Um hv og kv 

(bls 89). Nem. Skrifa æfingu 

128 í fagabókina 

 

Ritun: sögugerð 

Lestin 

 

Brúna stafsetningaorðabókin 

 
https://www.smore.com/ws65q-
s-gur 

 

Vika 18 

14.-18.maí 

Lota 5 

Lota 5: sjá að ofan  

 

Ritun: sögugerð 

Lestin 

 
https://www.smore.com/ws65q-
s-gur 

Lokastafsetningarupplestur 

1970 B (bls 120) 

Vika 19 

21.-25.maí 

21.maí Annar í 

hvítasunnu 

Lota 5 

Lota 5: sjá að ofan  

KLÁRA 

 

Lestin 

 

 

Miðsvetrarkönnun í 

íslensku 

https://www.smore.com/ws65q-s-gur
https://www.smore.com/ws65q-s-gur
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Vika 20 

28.maí-1.júní 

Lota 5 

Lota 5: sjá að ofan  

KLÁRA 

 

Lestin 

 

 

 

Vika 21 

4.-8.júní 

8.júní skólaslit  

1.-9.bekkur 

Lota 5: sjá að ofan    

Íslenska skiptist í: Lestur-Lesskilningur-Málfræði-Stafsetning-Ljóð-Ritun-Skrift og Bókmenntir og PALS(sér kennsluáætlun) 

Námsmat málfræði: fornöfn 25% - orðflokkar 25%  - ástundun og vinnubók 10% - vorpróf 40% 

Námsmat stafsetning: upplestrar x 2-10% (20%) lokaupplestur -15% – eyðufyllingar x 4-5% (20%) ástundun og vinnubók 15% vorpróf 30% 

 




