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Mánuður Helstu markmið Verkefni og viðfang Mat - hæfnimat Kennsluefni – aðföng 
Í hverri viku eða oft yfir 

skólaárið 
 

Áhersla: Lestur, orðaforði, 
skrift og hlustun. 

• Les a.m.k. fimm daga 
vikunnar. 

• Getur lesið í hljóði í 15-20 
mínútur. 

• Getur lesið 220-300 
atkvæði á mínútu. 

• Getur lesið fjölbreytt efni 
sér til fróðleiks og 
skemmtunar.  

• Getur hlustað á 
samnemendur, kennara og 
aðra. 

• Getur skrifað læsilega og 
af öryggi. 

 
 

Lesskilningur - Bókmenntir 
Yndislestur (verður allan 
veturinn 15-20 mín. í senn 
nokkra daga vikunnar).  
 
Orðaleit 
 
Ritun 
Skrift 
 
Hlustun – Tjáning 
Hlustað á sögu  
 

Símat (skráning á lestri, 
hlustun og skrift). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Yndislestur  
Bækur að eigin vali. 
Flökkuskinna 
Málrækt 
Mál til komið 
Ljósrituð verkefni 
Verkefni af vef 
 
Orð vikunnar 
Orð sem kennari eða 
nemendur velja, tengist 
gjarnan þeirri smiðju sem 
verið er að vinna.  
 
Skrift 
Skriftabók 
 
Hlustun 
Valin lestrarbók fyrir 
nestistíma. 
Sögur af vel. 
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Ágúst - september  

 
Áhersla: Ritun og nafnorð. 

• Getur notað hugtök eins 
og sögupersóna, 
söguhetja, söguþráður og 
sögulok. 

• Læri reglur um stóran og 
lítinn staf 

• Þekkir nafnorð (sérnöfn og 
samnöfn). 

• Kann stafrófið og getur 
nýtt sér það, t.d. til að 
fletta upp í orðabókum. 

• Ljóð 

• Þekkir nafnorð (kyn og 
tala) 

• Samsettorð 
 

Lesskilningur - Bókmenntir 
 
Ritun  
 
Málfræði – Stafsetning 
 
 

Matslisti – sjálfsmat og 
kennaramat. 
 
 
Lestrarpróf 
 
 
 
 

 

 

Október  
 

Áhersla: Nafnorð, 
stafsetning, ritun og 

lesskilningur. 
 
 

• Getur greint aðalatriði frá 
aukaatriðum í lesnum 
texta. 

• Getur gert munnlega og 
skriflega grein fyrir efni 
sem hann hefur lesið. 

• Getur skrifað mismunandi 
tegundir texta, t.d. 
fræðitexta og frásögn  

• Stafsetning (n/nn, ng/nk) 

• Þekkir nafnorð (kyn, tala 
og fallbeyging) 

• Lestrarátak 

• Landnemar - kynning 

Lesskilningur - Bókmenntir 
 
Ritun 
 
Málfræði – Stafsetning 
 
Undirbúa Bókakynningu 
 
Framsögn 
 
 
 

Sjálfsmat  
 
Stöðupróf í nafnorðum 
 
Kennaramat út frá 
matskvarða.   
 

 
 
 
.   
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Nóvember  

 
Áhersla: Lýsingarorð, 
stafsetning, ritun og 

lesskilningur 

• Þekkir lýsingarorð 
(fallbeyging og 
stigbreyting). 

• Getur skrifað mismunandi 
tegundir texta 

• Reglur um y/ý í 
stafsetningu 

• Bókakynning 
 

Lesskilningur - Bókmenntir 
 
Ritun 
 
Málfræði – Stafsetning 
 
Tjáning 
 

Sjálfsmat og kennaramat út 
frá matskvarða.  
 
Kennaramat samkvæmt 
matskvarða. 
 
Stöðupróf í lýsingarorðum 

 

Desember 
 

Áhersla: Málfræði, ritun og 
ljóð 

• Getur notað hugtök 
ljóðagerðar líkt og rím, 
ljóðstafir og taktur. 

• Hefur öðlast lesskilning 
sem hæfir aldri, miðað við 
staðlað lesskilningspróf 

• Getur hlustað á upplestur 
á sögum og ljóðum, bæði 
sem kennari les og flutt 
eru á annan hátt t.d. á 
hljóð- eða myndbandi. 

• Hefur skýran og 
áheyrilegan framburð. 
 

 

Lesskilningur - Bókmenntir 
 
Ritun 
 
Tjáning 
 

 
Orðarún- lesskilningspróf og 
hraðlestrarpróf. 
 

Tjáning – kennara og 
jafningjamat samkvæmt 

matskvarða.  

  

Janúar  
 

Áhersla: Málfræði og ritun 

• Sagnorð (nafnháttur, nútíð 
og þátíð).  

• Getur skrifað texta með 
góðu setningaflæði. 

• Rifja upp helstu 
stafsetningarreglur í ritun. 

  
 
 
 

Lesskilningur - Bókmenntir 
 
Ritun 
 
Málfræði – Stafsetning 
 
 

 

Stöðupróf í stafsetningu 
 
Sjálfsmat, kennaramat og 
jafningjamat samkvæmt 
matskvarða. 
 
Hraðlestrarpróf 
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Febrúar  
 

Áhersla: Útdráttur og sagnorð 

• Kann að gera útdrátt úr 
texta. 

• Getur gert munnlega og 
skriflega grein fyrir efni 
sem hann hefur lesið. 

• Stafsetning: (hv-orð og 
tvöfaldir samhljóðar). 

• Lestrarátak 
 

 

Lesskilningur - Bókmenntir 
 
Málfræði – Stafsetning 
 

Kennaramat samkvæmt 
matskvarða.  
 
Stöðupróf í sagnorðum. 

 

Mars 
 

Áhersla: Bókaritgerð og 
málfræði 

• Getur greint 
aðalatriði frá 
aukaatriðum í lesnum 
texta. 

• Bókaritgerð. Getur 
skrifað stutta ritgerð 
um bók (með 
inngang, meginmál 
og lokaorð).  

• Getur lesið fjölbreytt 
efni sér til fróðleiks 
og skemmtunar. 

 

Lesskilningur – Bókmenntir 
 
Ritun 
 
Málfræði – Stafsetning 
 

Stöðupróf í stafsetningu 
 
Kennaramat og sjálfsmat 
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Apríl 

 
Áhersla: Málshættir og 

stafsetning 

• Þekkir orðtök og 
málshætti og getur nýtt þá 
í eigin verkum.  

• Notar helstu 
stafsetningarreglur í ritun 
(stór og lítill stafur,  n/nn, 
ng/nk, y/ ý/ey, hv-orð og 
tvöfaldir samhljóðar). 

• Notar helstu greinarmerki 
í ritun (. ? ,  !). 
 

Lesskilningur – Bókmenntir 
 
Tjáning 
 
Málfræði – Stafsetning 
  

Sjálfsmat út frá 
matskvörðum.  
 
Kennara og jafningjamat út 
frá matskvörðum.  
 
Stöðupróf 
 

 
 
 
 
  

Maí  
 

Áhersla: Upprifjun 

 

• Upprifjun 
 

Lesskilningur – Bókmenntir 
 
Ritun 
 
Málfræði – Stafsetning 
  

Orðarún – lesskilningspróf og 
hraðlestrarpróf 
 
 

 

 

 


