
 

Námsáætlun í íslensku  2019-2020 

 
Hæfnisviðmið í íslensku eru sett fram í fjórum mismunandi flokkum, talað mál, hlutun og áhorf, lestur og bókmenntir, ritun og málfræði. 
Við teljum eðlilegt að samþætta íslenskukennslu og vinna að markmiðunum í öllum flokkum til þess að nemendur geri sér grein fyrir að 
íslenskunám er ein heild. í Aðalnámskrá grunnskóla 2013 segir að „Málfræði og kennsla hennar megi ekki vera einangrað fyrirbæri í 
kennslunni heldur virk í athugun á texta og töluðu máli.“ Við teljum að með samþættingu verði frekar hægt að glæða áhuga nemenda á 
náminu og auka skilning á samhenginu. 
Traust kunnátta í móðurmáli er meginundirstaða staðgóðrar menntunar. Íslenska hefur ákveðna sérstöðu meðal annarra námsgreina 
skólans vegna þess að skólinn er virkur þátttakandi í máluppeldi barnsins ásamt heimili þess.  
Eftirfarandi námsáætlun gerir ráð fyrir að reynt sé að vinna að eftirfarandi markmiðum í öllum greinum íslenskunnar. Einnig samþættum 
við markvisst íslensku og samfélagsfræði. 
 

Vakin skal athygli á því að mörg markmið skarast á milli flokka og eiga flest við fleiri en einn og mörg við alla flokka. Tekið skal fram að mikil 

samþætting er á milli íslenskunnar og samfélagsgreinanna. 

Íslenska      

Tímabil Hæfniviðmið Námsþættir Námsefni/kennslugögn Leiðir Matsviðmið/námsmat 

2018-2019  
Talað mál, hlustun og áhorf 
- tjáð sig skýrt og greinilega 
og geti hlustað og tekið vel 
eftir og greint frá aðalatriðum 
- tjáð sig og gert sér grein 
fyrir gildi góðrar framsagnar 
- átt góð samskipti, hlustað, 
gætt tungu sinnar og sýnt 
viðeigandi kurteisi 
- tekið þátt í samræðum og 
rökræðum samkvæmt reglum 

 
Leikræn tjáning 
Upplestur og framsögn  
Markviss hlustun og 
áhorf 
Þjálfa  nemendur í að 
vera málefnaleg, 
greina aðalatriði og 
koma með rök í 
málflutningi sínum 

 
Alls konar gögn fá 
nemendum, ritgerðir , 
kynningar, sögur o.fl. 
Upplestur á diskum 
Leikþættir 
 
Málshættir 
 
 

 
Spuni 
Útikennsla 
Lesa upphátt 
Kynningar á alls 
konar 
viðfangsefni 
Lesa fyrir hvert 
annað 
Lesa upphátt 
heima 
 

 
Leiðsagnamat 
 
 
 
 



Meðvitund um 
umhverfið eftir 
árstíðum 
 
 

 

  
Lestur og bókmenntir, 
-lesið texta við hæfi með 
góðum hraða og af skilningi, 
lagt mat á hann og túlkað 
-notað þekkingu og reynslu 
ásamt góðum orðaforða við 
lestur og skilning á texta 
- lesið sér til ánægju og 
fróðleiks og gert öðrum grein 
fyrir þeim áhrifum sem texti 
hefur á þá 
-aflað upplýsinga úr bókum 
og fjölbreyttu rafrænu efni 
- eflt skilning við lestur á 
tíma, sjónarhorni, sögusviði 
og boðskap 
- lesið gamlar og nýjar 
bókmenntir -valið bók eða 
annað lesefni og lesið sér til 
ánægju 
-lesið ævintýri, sögur og ljóð 
ætluð börnum 
-þekkt nokkur íslensk 
ljóðskáld og kunni/þekki ljóð 
eftir þá 

 
Aðal persónur 
Auka persónur 
Boðskapur 
Söguþráður 
Umhverfi 
Þjóðsögur 
Rím 
Hljóðfall 
Líkingar 
Vinna með, orð af orði 
og orð úr orði  
Upplestur á 
mismunandi efni t.d. 
leikrit 
Málshættir og orðtök 
Auka orðaforða 
Finna aðalatriði 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
Valdar sögur í 
bókunum: Blákápu, 
Rauðkápu(tröllasögur) 
Sögubækur af safni 
Vinna með greinar úr 
blöðum 
Ljóðabækur 
Annað valið efni 
 

 
Upplestur 
Hljóðlestur 
Umræður 
Lesa saman og 
finna aðalatriði 
Leika ýmsan tekta 
Spuni út frá 
verkefnum 
Endursagnir 
Ritgerðir 
Ljóðagerð 
Lesa og læra ljóð 
Lestur 
 
 

 
Lesskilningspróf haust 
og vor 
Leiðsagnarmat 
Mat á einstökum 
verkefnum sem unnin 
eru í tímum 
Fylgst með heimalestri 
og frammistaða metin í 
heimalestrarkompunni 
 

  
Ritun 

 
Tengd skrift: halli, 
hlutföll 

  
Æfa vandaða 
skrift í öllum 

 
Námsmat eftir hvert 
verkefni 



- dregið rétt til stafs og 
skrifað skýrt og læsilega 
-nýtt í ritun þekkingu á 
grunnþáttum í byggingu texta 
svo sem upphaf meginmál og 
niðurlag 
- bætt við orðaforða sinn og 
unnið með ný orð á 
mismunandi vegu t.d. 
myndrænt 
-gert sér grein fyrir að þau 
þyrftu að skrifa mismunandi 
texta eftir tilefninu t.d. bréf, 
umsókn, ævintýri, leikrit 
- samið texta frá eigin brjósti 
svo sem sögu, frásögn, ljóð 
eða skilaboð 
-skrifað texta á tölvu, beitt 
nokkrum aðferðum í 
ritvinnslu  
-beitt einföldum atriðum 
stafsetningar og 
greinarmerkjasetningar 
 

Endursagnir 
Sóknarskrift 
Töflustílar 
Skoða 
stafsetningartexta fyrir 
upplestraræfingar 
Afritun á texta 
Ritgerðir 
Sögugerð 
Persónulýsingar 
Lýsingar á staðháttum 
Bréf 
Ljóð 
Skrifa um upplifun t.d. 
tónlist, myndlist, 
kvikmyndir og leikrit 
 
 

Leiðbeiningar um 
hvernig á að draga til 
stafs 
Ritunarbókin (Lasse 
Ekholm) 
Mál til komið, 
grunnbók og vinnubók 
Ýmislegt annað efni 
sem hentar 
Mikil samþætting við 
aðrar greinar 
 
 

verkefnum Skrifa 
sögur, 
persónulýsingar, 
ritgerðir, bréf,  
ljóð o.f.l sjá liðinn 
námsþættir 
 
 

Endursagnir 
Upplestraræfingar í 
stafsetningu 
Afritun 
Ritunarverkefni 
Leiðsagnamat í allri 
vinnu 
 
 

 
 

 
Málfræði 
-beitt töluðu máli og rituðu af 
nokkru öryggi og ráið yfir 
orðaforða og málskilningi 
sem hæfir þroska 
-þekkt og fundið helstu 
einingar málsins, svo sem 
bókstafi, hljóð, orð, samsett 
orð og málsgrein 

 
Nafnorð, sérnöfn og 
samnöfn, 
eintala og fleirtala 
,rím, greinir, kyn og 
fallbeyging 
 
Sagnorð,nútíð, þátíð,  
Lýsingarorð, kyn, tala  
Samheiti,andheiti 

 
Málrækt 1 
Mál til komið, 
grunnbók og vinnubók 
Annað efni eftir 
þörfum 
 
 
 
 

 
Viðeigandi 
æfingar til að ná 
fram settum 
markmiðum 
 
 
 
 
 

 
Stöðupróf við kaflaskil 
Annarpróf 
Leiðsagnarmat 
 
 
 
 
 
 



-raðað í stafrófsröð og gert 
sér grein fyrir notagildi þess 
við leit og skipulag 
-gert sér grein fyrir 
mismunandi hlutverki 
nafnorða, lýsingarorða og 
sagnorða 
-leikið sér með ýmis einkenni 
tungumálsins, svo sem 
margræðni orða og fundið 
kyn og tölu 
-búið til málsgreinar og ráðið 
við að greina málsgreinar í 
eigin texta 
-greint mun á samnöfnum og 
sérnöfnum og m.a. bent á 
þau í eigin texta 
-leikið sér með orð og 
merkingu, svo sem með því 
að ríma og fara í orðaleiki 
-gert sér grein fyrir markmiði 
þess að læra íslenska 
málfræði 
  

Málsgreinar og 
setningar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Við vinnu þessarar námsáætlunar hefur verið tekið mið af Aðalnámskrá grunnskóla frá 2013 

Ásdís Rós Clark, Björg Eiríksdóttir, Elísabet Sveinsdóttir og Ragnheiður Gísladóttir 

 


