
 

 
Kennsluáætlun í íslensku – miðönn 2022 – 2023 

 

Tímabil Helstu hæfni viðmið Verkefni og leiðir Námsefni Hæfnimat 
Nóvember Auki færni í lestrarhraða og 

lesskilningi. Noti stóra og litla stafi 
rétt. Dregur rétt til stafs og rétt 
hlutföll. Hefur bil á milli orða.  
Geti raðað í stafrófsröð. 
Þekki nafnorð og að skipta þeim í 
samnöfn og sérnöfn. Geti borið 
saman líkar og ólíkar 
sögupersónur. Geti sagt frá 
aðalatriðum sögu. Geti fundið rím 
í ljóðum. Geti tjáð sig fyrir framan 
bekkjarfélaga. 

Lesa upphátt heima 
a.m.k. 5 sinnum í viku, 
lágmark í 10 mínútur. 
Lesa í hljóði bækur sér 
til ánægju. 
Vinnubækur við hæfi. 
Ýmis samvinnu og  
einstaklingsverkefni. 
Sögugerð 
Skriftarverkefni 
Skoða og semja ljóð. 
Lesa upphátt fyrir 
bekkjarfélaga. 

Lestrarbækur við 
hæfi og áhuga 
hvers og eins.  
Ritrún 1, 2, 3 
Aðrar vinnubækur 
Frumsamið efni 
Skrift 2. hefti 
Stílabækur fyrir 
forskrift og 
sóknarskrift 
Upplestur, sögur, 
ljóð og fleira. 

Formlegt og 
óformlegt 
árangurs og 
hæfnimat – 
Vitnisburðir 
veittir 
 
17. nóvember 
foreldraviðtöl 

Desember Auki færni í lestrarhraða og 
lesskilningi. Noti stóra og litla stafi 
rétt. Dregur rétt til stafs og rétt 
hlutföll. Hefur bil á milli orða. 
Þekki nafnorð og að skipta þeim í 
samnöfn og sérnöfn. Geti fundið 
samheiti og andheiti. Geti borið 
saman líkar og ólíkar 
sögupersónur. Geti sagt frá 
aðalatriðum sögu. Þekki hugtök 
eins og upphaf og sögulok. Geti 
tjáð sig fyrir framan hóp. 

Lesa upphátt heima 
a.m.k. 5 sinnum í viku, 
lágmark í 10 mínútur. 
Lesa í hljóði í bók í 15-
20 mínútur eða meira 
sér til gagns og 
ánægju. Vinnubækur 
við hæfi. Ýmis 
samvinnu og  
einstaklingsverkefni. 
Ýmis textagerð 
Skriftarverkefni 
Lesa fyrir framan hóp. 

Lestrar og 
sögubækur við 
hæfi og áhuga. 
Ritrún 1,2,3 
Aðrar vinnubækur 
Skriftarbók og 
stílabók 
Upplestur – 
ýmislegt  
Texti og verkefni 
tengd jólum. 

19. desember 
– jólagleði 
Jólafrí frá og 
með 20. 
desember – 2. 
janúar. 

Janúar Auki færni í lestrarhraða (80 – 100 
orð á mínútu) og lesskilningi. Noti 
stóra og litla stafi rétt. Dregur rétt 
til stafs og rétt hlutföll. Hefur bil á 
milli orða. Þekki granna og breiða 
sérhljóða. 
Geti skipt nafnorðum í samnöfn 
og sérnöfn. Geti fundið samheiti 
og andheiti. Geti borið saman 
sögupersónur. Geti sagt frá 
aðalatriðum sögu. Þekki hugtök 
eins og upphaf og sögulok. Geti 
tjáð sig fyrir framan hóp. 

Lesa upphátt heima 
a.m.k. 5 sinnum í viku, 
lágmark í 10 mínútur. 
Lesa í hljóði í bók í 15-
20 mínútur eða meira 
sér til gagns og 
ánægju. Vinnubækur 
við hæfi. Ýmis 
samvinnu og  
einstaklingsverkefni. 
Ýmis textagerð 
Skriftarverkefni 
Lesa upphátt fyrir 
bekkjarfélaga. 

Lestrar og 
sögubækur við 
hæfi og áhuga. 
Ritrún 1,2,3 
Aðrar vinnubækur 
Frumsamið efni 
Skriftarbók og 
stílabók 
Upplestur – 
ýmislegt 
Ýmis verkefni frá 
kennara 
 

2. janúar – 
skipulagsdagur 
3. janúar – 
kennsla hefst 
aftur eftir 
jólafrí. 



Febrúar Auki færni í lestrarhraða (80-100 
orð á mínútu) og lesskilningi. Noti 
stóra og litla stafi rétt. Dregur rétt 
til stafs og rétt hlutföll. Hefur bil á 
milli orða. 
Þekki og geti skipt nafnorðum í 
samnöfn og sérnöfn. Geti fundið 
samheiti og andheiti. Þekki ng og 
nk regluna. Þekki einfalda og 
tvöfalda samhljóða. Þekki hugtök 
eins og upphaf, flækja, ris og 
sögulok. Geti tjáð sig fyrir framan 
hóp. 

Lesa upphátt heima 
a.m.k. 5 sinnum í viku, 
lágmark í 10 mínútur. 
Lesa í hljóði í bók í 15-
20 mínútur eða meira 
sér til gagns og 
ánægju. Vinnubækur 
við hæfi. Ýmis 
samvinnu og  
einstaklingsverkefni. 
Ýmis textagerð 
Skriftarverkefni 
Lesa upphátt fyrir 
bekkjarfélaga. 

Lestrar og 
sögubækur við 
hæfi og áhuga. 
Ritrún 1,2,3 
Aðrar vinnubækur 
Skriftarbók og 
stílabók 
Frumsamið efni 
Upplestur - 
ýmislegt 
Ýmis verkefni frá 
kennara. 

Formlegt og 
óformlegt 
árangurs og 
hæfnimat – 
Vitnisburðir 
veittir 
 
15. febrúar – 
foreldraviðtöl 

 


