
2. Íslenska, kennsluskrá 

Námsþáttur: Íslenska - Talað mál, hlustun og áhorf 

Hæfniviðmið Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Námsmat 

Nemandi getur: 

• átt góð samskipti, hlustað og 
sýnt kurteisi. 

 

• Hópavinna og umræður 

 

• Dagleg samskipti og viðfangsefni 
 

 

• Matslisti 
 
 

 

Námsþáttur: Íslenska – Lestur og bókmenntir 

Hæfniviðmið Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Námsmat 

Nemandi getur: 

• beitt aðferðum við umskráningu 
hljóða og stafa þannig að lestur 
verði lipur og skýr,  

• valið sér lesefni eftir áhuga og 
þörf og lesið sögur, ljóð og 
fræðandi efni, sem hæfir 
lestrargetu, sér til ánægju og 
skilnings,  

• lesið úr táknmyndum og 
myndrænu efni, svo sem 
einföldum skýringarmyndum, 
kortum og myndritum. 

 

 

• Innlögn bókstafa og 
verkefnavinna 

 

• Fjölbreytt lesefni aðgengilegt 
fyrir nemendur 

 

• Umræður og margmiðlun, 
vettvangsferðir í nærumhverfi 

 
 
 

 

• Pals  
 

• Ýmsir lestextar 
 

• Ýmsar táknmyndir úr umhverfi, 
margmiðlun, kortabækur 

 
 
 

 
• Lesfimipróf 
 
• Skráning og verkefnavinna 
 
• Skráning og verkefnavinna 

 
 

 
 

 
 

 

Námsþáttur: Íslenska - Ritun 

Hæfniviðmið Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Námsmat 

Nemandi getur: 

• dregið rétt til stafs og skrifað 
skýrt og læsilega. 

 

 

• Verklegar æfingar og þjálfun 
 
 

 

• Skrift 1-2, forskriftarbækur og 
fjölbreytt þjálfun fínhreyfinga 

• Sögubók – samþætt ritun við 
samfélagsfræði 

 

• Leiðbeinandi 
markmiðanámsmat 

 
 



2. Íslenska, kennsluskrá 

• Stafsetningarþjálfunaræfingar 
 

 

Námsþáttur: Íslenska - Málfræði 

Hæfniviðmið Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Námsmat 

Nemandi getur: 

• beitt töluðu máli og rituðu af 
nokkru öryggi og ræður yfir 
orðaforða og málskilningi sem 
hæfir þroska,  
 

• þekkt og fundið helstu einingar 
málsins, svo sem bókstafi, hljóð, 
orð, samsett orð og málsgrein,  

 

• leikið sér með orð og merkingu, 
svo sem með því að ríma, og fara 
í orðaleiki. 

 

 

• Lestur, upplestur, umræður, 
ritun og orðaleikir  

 

• Bein kennsla, innlögn stafa og 
hljóða, leikið með stafi, hljóð og 
orð á fjölbreyttan hátt 

 

• Unnið með orð á margvíslegan 
hátt 

 
 

 

• Lesefni við hæfi, spil, 
margmiðlunarefni og ýmis 
verkefni frá kennara 

 

• Lestrarbækur, vinnubækur og 
verkefni frá kennara. Pals-
verkefnið 

 

• Ritrún, Lesrún, Lestrarlandið 1 
og 1+ og Orðasafn. 

 

• Verkefnavinna með lykilorð og 
orðanotkun 

 

• Verkefnavinna og matslisti um 
innihald málsgreinar 

 

• Verkefni um rímljóð 
 
 

 

 


