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Hæfniviðmið 
 

Talað mál, hlustun og áhorf 
● Flutt mál sitt skýrt og áheyrilega og hefur tileinkað sér viðeigandi talhraða og fas. 
● Gert sér grein fyrir eðli góðrar framsagnar og framburðar og nýtt leiðbeiningar um framsögn, 

svo sem um áherslu, tónfall, hrynjandi og fas og lagað það að viðtakanda og samskiptamiðli 
á fjölbreyttan hátt, m.a. með leikrænni tjáningu. 

● Nýtt aðferðir sem hann hefur lært til að taka virkan þátt í samvinnu, samræðum og 
rökræðum, tjáð skoðanir sínar með ýmsum hætti, rökstutt þær og valið þeim miðil sem 
hentar. 

● Hlustað, tekið eftir og nýtt sér upplýsingar í töluðu máli til fróðleiks og skemmtunar, einnig 
notið myndefnis, upplestrar, leikins efnis og tónlistar og gert grein fyrir skoðun sinni á 
viðkomandi efni. 

● Átt góð samskipti þar sem gætt er að máli, hlustun, tillitssemi, virðingu og kurteisi. 
 
 
Lestur og bókmenntir 

● Lesið almenna texta af öryggi og með góðum skilningi, lagt mat á þá og túlkað. 
● Lesið, túlkað, metið og fjallað um fjölbreyttar íslenskar og erlendar bókmenntir og gert sér 

grein fyrir gildi bókmennta. 
● Valið og beitt mismunandi aðferðum við lestur. 
● Unnið úr tölulegum og myndrænum upplýsingum, túlkað þær, tengt saman efni sem sett er 

fram á ólíkan hátt og nýtt sér. 
● Notað algeng hugtök í bragfræði í umfjöllun um bundið mál og óbundið, lesið og túlkað ljóð 

af ýmsum toga og frá ýmsum tímum. 
● Valið sér lesefni til gagns og ánægju og komið fram sem sjálfstæður lesandi sem gerir sér 

grein fyrir gildi þess að lesa. 



 

Ritun 
● Beitt skipulegum vinnubrögðum við ritun, skipað efnisatriðum í röklegt samhengi og mótað 

málsgreinar og efnisgreinar. 
● Tjáð hugmyndir sínar og skoðanir og fært rök fyrir þeim í rituðu máli, samið texta frá eigin 

brjósti og er óhræddur við að beita ríkulegu tungutaki í skapandi ritun. 
● Beitt reglum um réttritun, hefur náð góðu valdi á stafsetningu og gerir sér grein fyrir að rétt 

stafsetning er virðing við mál, texta og lesanda. 
● Valið og skrifað mismunandi textagerðir sem hæfa viðkomandi verki og beitt mismunandi 

orðaforða og málsniði við hæfi. 
 
 
Málfræði 

● Beitt helstu málfræðihugtökum í umræðu um notkun málsins og þróun þess. 
● Áttað sig á beygingarlegum og merkingarlegum einkennum orðflokka og gert sér grein fyrir 

hlutverki þeirra í eigin texta og annarra. 
● Valið orð í tali og ritun í samræmi við málsnið, gert sér grein fyrir mikilvægi þess að rækta 

orðaforðann og nýtt reglur um orðmyndun og einingar orða við ritun. 
● Flett upp í handbókum, orðasöfnum og rafrænum orðabönkum og nýtt sér málfræðilegar 

upplýsingar sem þar er að finna. 

 
 
 

Helstu námsbækur og gögn: 
● Tungutak 2 - kennslu- og vinnubók í málnotkun, málfræði og stafsetningu 
● Laxdæla saga  

 Ath. finna má hljóðbók á https://mms.is/namsefni/laxdaela-saga-hljodbok 
● Neistar  

Ath. finna má hljóðbók á https://www.mms.is/namsefni/neistar-hljodbok 
● Lesskilningsverkefni og ritunar- og stafsetningarverkefni.  
● Á önninni lesa nemendur kjörbækur að eigin vali. 
● Vertu ósýnilegur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mms.is/namsefni/laxdaela-saga-hljodbok
https://www.mms.is/namsefni/neistar-hljodbok
https://www.mms.is/namsefni/neistar-hljodbok


Námsmat: 
Hvað verður metið, hvernig og hvenær? 

● Lestur og bókmenntir:  
Laxdæla- vinnubók og lokaverkefni  
Kaflapróf og verkefni úr efninu Tungutak 2 
Yndislestur - ástundun í skóla og heima 
Skáldsagan Vertu ósýnilegur - vinnubók og lokaverkefni 
 

● Talað mál, hlustun og áhorf: 
Gagnapróf úr 1. kafla Neistar  
Ræða um efni að eigin vali 
Munnleg kynning á kjörbókarritgerð 
Hlustunarkannanir 
Áhorf á kvikmynd +  verkefni 
Munnlrg kynning á áhugasviðsverkefni 
 

● Ritun 
Kjörbókarritgerð 
Styttri ritunaræfingar/verkefni í tengslum við efnið Tungutak 
Áhugasviðsverkefni - heimildaritgerð 
 
 

● Málfræði 
Kaflapróf og  verkefni úr efninu Tungutak  
 

 
 

Leiðsagnarmat: 
● Fyrir áramót: Matssamtöl (kennari fer yfir niðurstöður úr kaflaprófum og styttri verkefnum með 

nemanda, farið yfir þau hæfniviðmið sem liggja til grundvallar og hvernig gengur að ná þeim. Í 
framhaldinu eru frekari markmið og áherslur varðandi námið rædd). 

● Fyrir áramót: Kjörbókarritgerð unnin undir handleiðslu kennara (nemendur vinna 
kjörbókarritgerð  á google classroom þar sem þeir hljóta jafnt og þétt endurgjöf á vinnu sína á 
meðan á ritunarferlinu stendur). 

● Eftir áramót: Matssamtöl (kennari fer yfir niðurstöður úr kaflaprófum og styttri verkefnum með 
nemanda, farið yfir þau hæfniviðmið sem liggja til grundvallar og hvernig gengur að ná þeim. Í 
framhaldinu eru frekari markmið og áherslur varðandi námið rædd). 

● Eftir áramót: Áhugasviðsverkefni unnið undir handleiðslu kennara (nemendur vinna 
áhugasviðstengt heimildaverkefni  á google classroom þar sem þeir hljóta jafnt og þétt endurgjöf 
á vinnu sína á meðan á ritunarferlinu stendur). 



 

Ágúst Viðfangsefni, verkefni/verkefnavinna /blaðsíður/próf/viðmið 

24.-28.  Kynning á námsefni, markmiðum og helstu verkefnum 
haustannar 

Tungutak (bls. 10-16) 

Laxdæla – kynning á sögunni 1.-3. kafli - verkefni og spurningar í 
tengslum við efni kaflanna. 

Bókasafnsferð - Yndislestur 

September Viðfangsefni, verkefni/verkefnavinna /blaðsíður/próf/viðmið 

 
31.-4. 

● Tungutak (bls. 17-23) 

● Laxdæla – 4.-6. kafli - verkefni og spurningar í tengslum við efni 
kaflanna. 

● Yndislestur 

7.-11. ● Tungutak (bls. 24-32) 

● Laxdæla – 7.-9. kafli 

● Yndislestur 

14.-18. ●  Laxdæla – 10.-12. kafli 

● Neistar – 1. kafli - framsögn og umræður. 

● Yndislestur 

21.-25. ● Laxdæla – 13.-15. kafli 

● Neistar – 1. kafli - framsögn og umræður. Gagnapróf úr 1. kafla 

● Yndislestur 

Október  

28.-2. ● Tungutak (bls. 33-37) 

● Neistar - framsagnarverkefni/ ræðuflutningur  

● Yndislestur 

5.-9. 
9. október - starfsdagur 

● Tungutak (bls. 38-44)  

● Laxdæla – 16.-18. kafli.  

● Yndislestur 



12.-16. 
 12. október - 
viðtalsdagur 

● Tungutak (bls. 45-51) 

● Laxdæla – 19.-21. kafli 

● Yndislestur 

19.-23. ● Tungutak (byrjað á 3. kafla - bls. 53-59) Kaflapróf úr 1. og 2. kafla 
(bls. 9-52) 

● Laxdæla – 22.-24. kafli 

● Yndislestur 

26.-30. ● Tungutak (bls. 60-66) 

● Laxdæla – 25.-27. kafli 

● Yndislestur 

Nóvember  

2.-6. 
uppbrot 

● Tungutak (bls. 67-68) 

● Laxdæla – 28.-30. kafli 

● Yndislestur 

9.-13.  
Uppbrot  

Árshátíð 13. nóv. 

 

16.-20. ● Tungutak - (bls. 69-73) 

● Laxdæla- 31.-34. kafli og lokaverkefni 

● Yndislestur 

 23.-27. ● Tungutak (bls. 74-78) 

● Kjörbókarritgerð - vinna hefst 

● Yndislestur 

Desember  

30.-4. ● Tungutak (78-82) 

● Kjörbókarritgerð - skil á uppkasti 4. des. 

● Yndislestur 



7.-11.  ● Tungutak (bls 83-88) 

● Kaflapróf úr 3. og 4. kafla (bls.53-88) 

● Kjörbókarritgerð  

● Yndislestur 

14.-18. 
Litlu jól 18. 

● Lokaskil á kjörbókarritgerð í byrjun vikunnar 

● Munnlegar kynningar á kjörbókarritgerð 

● Áhorf á þætti (t.d. Orðbragð) eða kvikmynd 

● Yndislestur 

Jólafrí 19. des – 6. jan 
hjá nemendum  

 

Janúar  

4.-8. jan. 
Starfsdagar 4.-5. janúar 

● Tungutak - Allrahanda 3  (bls. 90) 
● Bókasafnsferð 

11.-15. jan. ● Tungutak - Allrahanda 3 (bls. 91-95) 

● Vertu ósýnilegur - 1. kafli. Kynning á bókinni + verkefni og 
spurningar í tengslum við efnið.  

● Stafsetningaræfingar/ lesskilningstextar úr efninu Útbrot 

● Yndislestur 

18.-22. jan. ● Tungutak  - Allrahanda 3 (bls. 98-103) 

● Vertu ósýnilegur - 2. kafli.  Verkefni og spurningar í tengslum við 
efnið.  

● Lesfimipróf 

● Yndislestur 

 25.-29. Jan. 
Viðtalsdagur 

● Tungutak - Allrahanda 3 (bls. 104-108) (110-111) 

● Vertu ósýnilegur - 3. kafli.  Verkefni og spurningar í tengslum við 
efnið.  

● Stafsetningaræfingar/ lesskilningstextar úr efninu Útbrot 

● Yndislestur 

Febrúar  

1.-5. feb. ● Tungutak- Sagnir 3 (bls. 112-116) 



● Vertu ósýnilegur - 4. kafli.  Verkefni og spurningar í tengslum við 
efnið.  

● Hlustunarverkefni/könnun 

● Yndislestur 

8.-12. feb. ● Tungutak - Sagnir 3 (bls. 117-121+ 124-128)  

● Vertu ósýnilegur - 5. kafli.  Verkefni og spurningar í tengslum við 
efnið.  

● Upprifjun f. samræmd próf - skoða uppsetningu á prófi 

● Yndislestur 

15. -19. feb 
15.-16. vetrarfrí. 

● Tungutak - Smáorð (bls. 134-141) Kaflapróf úr 5. og 6. kafla 

● Vertu ósýnilegur - 6. kafli.  Verkefni og spurningar í tengslum við 
efnið.  

● Yndislestur 

22.-26. feb.  ● Tungutak - Smáorð (bls. 145-154)  

● Upprifjun f. samræmd próf 

● Vertu ósýnilegur - 7. kafli.  Verkefni og spurningar í tengslum við 
efnið.  

● Yndislestur 

Mars  

1.-5. mars ● Tungutak - Smáorð (bls. 157-163) 

● Upprifjun f. samræmd próf 

● Yndislestur 

8.-12. mars  
Starfsdagur 12. 

● Upprifjunartími á mánudag, t.d. valverkefni í 8. kafla Tungutak 

● Samræmt próf í íslensku  9. mars 

15.-20. mars 
Viðtalsdagur 15. mars 

● Vertu ósýnilegur - 8. kafli.  Verkefni og spurningar í tengslum við 
efnið. 

● Stafsetningaræfingar/ lesskilningstextar úr efninu Útbrot 

● Yndislestur 

22.-26. mars ● Tungutak - verkefni (bls. 166-169) 



 

● Vertu ósýnilegur - 9. kafli.  Verkefni og spurningar í tengslum við 
efnið. 

● Hlustunarverkefni/könnun 

● Yndislestur 

Apríl Páskafrí 

6.-9. apríl 
Annar í páskum 5. apríl 

● Tungutak - verkefni (bls. 170-173) 

● Vertu ósýnilegur - 10. kafli.  Verkefni og spurningar í tengslum 
við efnið. 

● Stafsetningaræfingar/ lesskilningstextar úr efninu Útbrot 

● Yndislestur 

12.-16. apríl ● Tungutak - verkefni (upprifjun) Kaflapróf úr 7. og 8. kafla 

● Vertu ósýnilegur - 11. kafli.  Verkefni og spurningar í tengslum 
við efnið. 

● Stafsetningaræfingar/ lesskilningstextar úr efninu Útbrot 

● Yndislestur 

19.-23. apríl  ● Vertu ósýnilegur - Lokaverkefni - Book Bento + bókagagnrýni. 
Verkefni og spurningar í tengslum við efnið. 

● Áhugasviðsverkefni-heimildaritgerð 

● Yndislestur 

26.-30 apríl ● Áhugasviðsverkefni - heimildaritgerð 

● Stafsetningaræfingar/ lesskilningstextar úr efninu Útbrot 

● Yndislestur 

Maí  

3.-7. maí ● Ritgerðarskil + munnlegar kynningar 

● Yndislestur 

10.-14. maí ● Áhorf á kvikmynd - verkefni 

● Stafsetningaræfingar/ lesskilningstextar úr efninu Útbrot 

17.-21. maí.  ●  



 

 

 


