
 

Námþættir Fjöldi 
vikna  

Hæfniviðmið úr skólanámskrá Aðferðir Námsmat Gögn 

Hraðlestur/yndislestur 
Hlustun 
Lesskilningur 
Stafsetning 
Málfræði 
Skrift 
Endursögn 
Frásögn 
Ritun  
Hugarkort,  
Nýr orðaforði 
 

 Árstíðir í náttúrunni 

 Leikritið um Mjallhvít og 
dvergana  

 Líf í köldu landi:Arlúk, 
hvalir  

 Fjalla Evindur 

 Nú tjaldar foldin fríða 

 Afríka 

 Ugla 

 Dagblaðaverkefni 
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Að nemandi geti: 

 Hlustað og horft með athygli  

 Lesið skýrt og áheyrilega  

 Tengt þekkingu sína og reynslu við 
lesefni í því skyni að ná merkingu 
þess 

 Beitt fáeinum algengum hugtökum í 
bragfræði svo sem rím, kvæði, vísu 
og ljóðlínu 

 Lesið úr einföldum 
skýringarmyndum, kortum og 
myndritum 

 Aflað sér upplýsinga úr bókum og á 
rafrænu formi 

 Samið texta frá eigin 
brjósti 

 Skrifað skýrt og læsilega og notað 
tengiskrift. 

 Nýtt í ritun þekkingu á grunnþáttum 
í uppbyggingu texta, svo sem 
upphafi, miðju og endi. 

 Beitt einföldum stafsetningarreglum 

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

 Gert sér grein fyrir mismunandi 
hlutverki nafnorða, lýsingarorða og 
sagnorða 

 Leikið sér með orð og merkingu 
þeirra og ýmis einkenni 
tungumálsins 

 

Unnið er eftir aðferðum byrjendalæsis 
með samþættingu við samfélags- og 
náttúrufræði. Byrjendalæsi byggir á 
vinnu í þremur þrepum. Í fyrsta þrepi er 
farið yfir mismunandi texta, í öðru þrepi 
er unnið með tæknilega þætti 
lestrarnáms og í þriðja þrepi er unnið 
með textann á margvíslegan hátt.  
Í gegnum þrepin þrjú á sér stað mikill 
lestur. 
Nemendur  eru virkir þátttakendur, námið 
býður upp á hreyfanleika í 
kennslurýminu og sveigjanleika. 
 

 Verkefnavinna undir stjórn kennara 

 Verkleg vinna 

 Þemavinna 

 Hópvinna 

 Sjálfstæð vinna nemenda 
 
 

 

Leiðsagnarmat 
Kannanir 
Símat 
 

 Náttúran allan ársins 
hring 

 Bakkabræður 

 Leikritið um Mjallhvít 
og dvergana  

 Myrkfælna uglan 

 Líf á norðurslóðum. 

 Arlúk  

 Þjóðsögur um hvali 

 Nú tjaldar foldin fríða 

 Afríkulesefni 

 Dagblöð 

 Lesrún 

 Kort og kortalestur 

Íslenska 

 


