
Kennsluáætlun í íslensku 
Haustönn 2021 

Kennari: Hildur Ösp Garðarsdóttir 

Námsefni:  

- Vandamálið- þetta er málið, lesbók og vinnubók. Ath! Verkefni í lesbókinni skal skrifa niður í stílabók. 

- Orðspor 1 nemendabók og vinnubók.  

- Verkefni frá kennara. 

Námsmat:  

A) Vinnubók: 40% (vinnulag, vandvirkni, áætlanir)  

B) Kannanir: 30%  

a) Ritun; Fréttir 

b) Úr efni Vandamálsins 

C) Kennaraeinkunn: 30% (frumkvæði, vinnusemi og samskipti) 

Nemendur vinna upp áætlanir heima ef þeir ná ekki að klára í kennslustundum. Skil á heimanámi er á mánudögum nema annað sé tekið fram. 

Haustönn Námsefni Viðfangsefni Athugasemdir 

30.8-5.9 o Vandamálið lesbók, bls. 7-9 
o Vandamálið vinnubók, verkefni 1-6 
Ath! Verkefni 6: áhersla á hástafi og lágstafi. 
Nemendur klára verkefni í vinnubók heima ef það 
næst ekki að vinna allt í skólanum.  
 
Auka: Nemendur vinna frjálst í Orðspor.  
 

- Nemendur lesa textann 
„Óskirnar tvær“ og leysa 
verkefni út frá því.  

- Leysa verkefni 1-6 í 
Vandamálinu; stafrófið, 
sérhljóðar og samhljóðar. 

- Kynna námsmat annarinnar.  
o Vinnubók 
o Kannanir 
o Kennaraeinkunn 

 

6.-12.9 o Vandamálið lesbók, bls. 16-17 
o Vandamálið vinnubók, verkefni 9-13  
Nemendur klára verkefni í vinnubók heima ef það 
næst ekki að vinna allt í skólanum.  

- Leysa verkefni í VM lesbók 
og nemendabók 

- Vísur og ljóð; afhverju 
skiptir þau máli? 

6.9 Foreldradagur 



 
- Orðspor: Höfundur undir smásjánni bls. 33 
Auka: Nemendur vinna frjálst í Orðspor.  
 

- Nemendur velja rithöfund 
til að fjalla um.  

13.-19.9 - Vandamálið lesbók, bls. 18-19 
- Vandamálið vinnubók, 15-17 
Nemendur klára verkefni í vinnubók heima ef það 
næst ekki að vinna allt í skólanum.  
 
- Orðspor bls. 33 
Auka: Nemendur vinna frjálst í Orðspor 

- Leysa verkefni í VM lesbók 
og nemendabók.  

- Áframhaldandi vinna með 
vísur og ljóð. 

 
- Klára verkefni um 

rithöfundinn 

 

20.-26.9 - Vandamálið lesbók, bls. 22-23  
- Vandamálið vinnubók, verkefni 20-22  
- Tjáning, kynna rithöfundinn sem varð fyrir valinu 
Auka: Nemendur vinna frjálst í Orðspor 

- Lesa og leysa verkefni í VM 
lesbók 

- Fallorð; kynning og umræða 
- Leysa verkefni í vinnubók 

24.9 -Kennaraþing 

27.9 -3.10 - Vandamálið lesbók, bls. 24-27  
- Vandamálið vinnubók, verkefni 24-27 
 
- Orðspor bls. 98-105: Fjölmiðlar 
 
Könnun 1/ Verkefni til námsmats: Fréttir:  
Ritunarverkefni með áherslu á helstu uppsetningar, 
ritunar og málfarsreglum.  
Ath! skila rafrænt í gegnum TEAMS ekki seinna en 
11.10 

- Lesa textann um svarta 
hænuungann og leysa 
verkefni.  

- Leysa verkefni í VM 
vinnubók 

- Nemendur vinna texta 
(fréttaskot) í tölvunni og 
skila rafrænt. 

 

4.-10.10 - Vandamálið lesbók, bls. 36-37  
- Vandamálið vinnubók, verkefni 28-31 
 
Auka: Nemendur vinna frjálst í Orðspor 

- Lesa textann um Max og 
Mórits og leysa verkefni 

- Leysa verkefni í vinnubók 
- Orð með greini.  
- Nemendur fá tækifæri til að  

vinna áfram með Fréttir.  

 

11.-17.10 - Vandamálið lesbók, bls. 40-41 
- Vandamálið vinnubók, verkefni 32-36 

- Lesa textann um 
fiskaþjófinn og leysa 
verkefni 

 



- Stafsetning: verkefni frá kennara (n/nn, 
mín/minn/mitt) 

-  
Auka: Nemendur vinna frjálst í Orðspor 1 

- Leysa verkefni í VM 
vinnubók 

- Stafsetningaræfing: 
Upplestur 

18.-24.10 - Vandamálið lesbók, bls. 42-43  
- Vandamálið vinnubók, verkefni 38-41 
- Stafsetning: verkefni frá kennara (Orð með greini 

og fallbeyging orða. 

- Leysa verkefni í VM lesbók 
- Leysa verkefni í VM 

vinnubók 
- Upprifjun á orðum með 

greini og fallbeyging orða. 
- Endurgjöf fyrir „Fréttir“ 

 

 - Vandamálið lesbók, bls. 44-45 
- Vandamálið vinnubók, verkefni 42-43 og 45 
 
Auka: Nemendur vinna frjálst í Orðspor 1 

- Lesa tvö kvæði eftir Jóhann 
Jónsson og leysa verkefni 

- Leysa verkefni í vinnubók 

 

25.10- 
31.10 

- Vandamálið vinnubók, verkefni 47-53  
 

Auka: Nemendur vinna frjálst í Orðspor 1 

- Leysa verkefni í vinnubók 
- Tækifæri til að vinna upp 

verkefni sem hafa hangið á 
hakanum. 

 

1.-7.11 Könnun (B) úr efni Vandamálsins - Tækifæri að vinna upp 
ókláruð verkefni 

- Könnun B 
- Fara yfir vinnubækur og 

nemendur setja persónuleg 
markmið fyrir næsta önn.  

  

8.-14.11 -Frjáls lestur  
-Farið yfir Könnun B 

-  10.11: Starfsdagur 
11.11: Foreldradagur 
12.11: Annarleyfi 

 

Kennsluáætlun með fyrirvara um breytingar  

 

 


