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Mánuður Helstu markmið Verkefni og viðfang Kennsluefni – aðföng Mat - hæfnimat 

Vikulega eða oft yfir skólaárið 
 

Lestur og bókmenntir 
 

Talað mál og hlustun 
 

Skrift og stafsetning 
 

• Les heima a.m.k. sinnum í viku 

• Getur lesið 120-145 orð á mínútu. 

• Getur lesið fjölbreytt efni sér til fróðleiks og 
skemmtunar.  

• Hefur skýran og áheyrilegan framburð. 

• Getur hlustað á samnemendur, kennara og aðra. 

• Fer eftir fyrirmælum kennara 

• Getur skrifað læsilega og af öryggi. 

• Notar helstu stafsetningarreglur í ritun.  

Yndislestur og lestraræfingar.  
 
Unnið fjölbreytt með 
lesskilning og orðaforða. 
 
Þjálfun í framsögn. 
 
Skriftarþjálfun og 
stafsetningaræfingar til skiptis  
 

Bækur að eigin vali 
Lesefni frá kennara. 
Bókasafnarinn 
Lesrún 2 
Orð dagsins 
Ítalíuskrift 1 og 2 
Stafsetningaræfingar 
 

Stöðluð próf  
Leiðsagnarmat 
Sjálfsmat 
Jafningjamat 
 
 
 

Ágúst - september 
 

Upprifjun 
Lesskilningur og orðaforði 

 

• Lestur  

• Lesskilningur 

• Orðaforði 

• Stafrófið 

• Samheiti og andheiti 

• Samsett orð 

• Kyn nafnorða 

Leiðsagnarnám 

• Markmiðabundnar 
kennslustundir 

• Námsfélagar 
Stöðvavinna 
 
 

Efni frá kennara. 
 
Gömul samræmd próf  
 
 
 
 

Lesfimi próf  
 
Samræmt 
könnunarpróf í 
íslensku 26. sept.  
 
Leiðsagnarmat  

Október  
 

Lesskilningur og orðaforði 
 Skrift 

 
 

• Getur lesið bæði upphátt og í hljóði af öryggi á 
góðum leshraða. 

• Getur greint aðalatriði frá aukaatriðum í lesnum 

texta. 

• Getur yfirlitslesið texta 

• Getur skrifað læsilega og af öryggi. 

PALS lestur 

Skriftarkennsla 

GULT fyrir glæsilegt 

 
 

Bækur við hæfi hvers og eins 
 
Ítalíuskrift 1a 
  

Lesskilningur 
metinn með 
Orðarún  
 
Leiðsagnarmat 
 
 

Nóvember - desember 
 
 

Ritun og stafsetning 
 
 

• Getur skrifað texta með fyrirsögn, upphafi, miðju 

og endi. 

• Vandar frágang á ritunarverkefnum.  

• Leggur sig fram um að lagfæra stafsetningu og 

innihald texta 

• Notar stóran staf í upphafi setninga og punkt í lok 

setninga. 

• Þekkir og getur notað n/nn regluna 

Ritunarverkefni lögð fyrir þar 

sem unnið er út frá 

árangursviðmiðum  

Unnið út frá 1. uppkasti þar til 

markmiðum er náð. 

Ritunarverkefni frá kennara 
 
Jóladagatal (fjölbreytt 
verkefni) 
 

Sjálfsmat 
og/eða 
Jafningjamat  
 
Ritunarkönnun 
(leiðsagnarmat) 
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Janúar - febrúar 
 

Lesskilningur 
Málfræði 

 

• Getur gert grein fyrir efni sem hann hefur lesið. 

• Sérnöfn og samnöfn 

• Eintala og fleirtala 

• Kyn nafnorða. 

• Getur fallbeygt nafnorð. 

• Getur stigbreytt lýsingarorð. 

• Þekkir nútíð og þátíða sagnorða 

PALS lestur 

Unnið með nafnorð, 
lýsingarorð og sagnorð í 
fjölbreyttum verkefnum og 
stöðvavinnu 
 
 
 
 

Bækur við hæfi hvers og eins 
 
Efni frá kennara 
Orðaáskorun 
Lesrún 2 
Gagnvirkar æfingar: 
https://www1.mms.is/malid/ 
 

Lesfimi próf í 
janúar  
 
Leiðsagnarmat 
Málfræðikönnun  
 

Mars 
 

Ritun og stafsetning  
Ljóð 

 

• Vandar frágang á ritunarverkefnum.  

• Leggur sig fram um að lagfæra stafsetningu og 

innihald texta 

• Notar helstu stafsetningarreglur í ritun  

• Kynnist mismunandi gerðum ljóða 

• Þekkir hugtökin ljóðstafir og braglínur. 

Ritunarverkefni lögð fyrir þar 
sem unnið er út frá 
árangursviðmiðum  
Unnið út frá 1. uppkasti þar til 
markmiðum er náð. 
Stafsetningaræfingar 

 

Ritunarverkefni frá kennara 
 
Efni frá Litlu 
upplestrarkeppninni  
 
Ljóðabækur 

Leiðsagnarmat 
 
Sjálfsmat 
og/eða 
Jafningjamat 

Apríl 
 

Ljóð  
Framsögn 

 

• Hefur skýran og áheyrilegan framburð 

• Les upphátt með mismunandi blæbrigðum 

• Getur tjáð sig fyrir framan samnemendur og gesti 

Fjölbreyttar leiðir farnar til að  
kynnast ólíkum gerðum ljóða 
og þjálfa framsögn. 
 

Efni frá Litlu 
upplestrarkeppninni 

Litla 
Upplestrarkeppnin 
haldin hátíðleg  
 
Lesskilningur 
metinn með 
Orðarún  

Maí 
 

Upprifjun 
Undirbúningur handraða   

• Getur lesið 120-145 orð á mínútu. 

• Hefur öðlast lesskilning sem hæfir aldri. 

• Les meðalþungar barnabækur.  

• Getur sagt hvernig hann komst að ákveðinni 
niðurstöðu og rökstutt hana 

  Lesfimipróf  

 

 

https://www1.mms.is/malid/
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