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Íslenska  

Hæfniviðmið í íslensku eru eftirfarandi talað mál, hlustun og áhorf, lestur og bókmenntir, ritun og málfræði.  

Við lok 1.bekkjar geti nemandi meðal annars :   

  

Grunnþáttur  Nemandi:  

Heilbrigði og velferð :   • getur tjáð hugsanir, skoðanir og tilfinningar sínar,  

• áttar sig á styrkleikum sínum og áhugasviði,  

• þekkir styrkleika sína og byggir upp góða sjálfsmynd.  
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Vinnulag:  Unnið í vinnubókum samhliða þeim stöfum sem verið er að leggja inn hverju sinni.  Margvísleg læsisverkefni lögð fyrir með tilliti til 

hæfni nemenda. Lærum í gegnum leik og spil og eflum stafa- og íslenskukunnáttu nemenda.  

Námsmat:  Lestrarfimi er prófuð þrisvar á ári í 1. bekk í september, janúar og maí. Í sept.-okt. eru nemendur skimaðir og könnuð  

Hljóðkerfisvitund, stafaþekking og málþroski kannaður með prófinu „Leið til læsis“. Nemendur fá leiðbeinandi mat og munnlega endurgjöf í 

tímum.   

  

Kennarar:    Birna Sif Kristinsdóttir, Gerða Björk Kristinsdóttir,  Jónína Edda,  Svala Sigurvinsdóttir. 

Tímaáætlun: Unnið er í 8 tíma á viku hver tími er 40 mínútur.  

Grunnþættir menntunar 1.-4. bekkur    

Lýðræði og mannréttindi    getur valið sér viðfangsefni út frá áhugasviði og styrkleika,   

   ber virðingu fyrir manngildi hvers og eins,  

   tileinkar sér lýðræðisleg vinnubrögð.   

Læsi    getur lesið sér til gagns og gleði,  

   getur lesið fjölbreyttan texta og notað til þess mismunandi 

lestraraðferðir,  

   vinnur á fjölbreyttan hátt með læsi eins og t.d. menningarlæsi, 

umhverfislæsi og upplýsingalæsi,  

   skapar eigin merkingu og bregst á persónulegan og skapandi hátt 

við því sem hann les,  

Jafnrétti  • virðir jafnan rétt einstaklinga,  

• ræktar hæfileika á eigin forsendum,  

• getur rýnt í margs konar texta án fordóma,  

• áttar sig á mismunandi þjóðfélagshópum í samfélaginu sem þurfa 

að vinna saman á jafnréttisgrundvelli.  



                                                  Námskrá 1. bekkur 2019-2020  

 

   þekkir til mismunandi umræðuhefða og orðanotkunar.  

Sjálfbærni    notar íslensku á fjölbreyttan og skapandi hátt,  

   getur rökrætt um margvísleg álitamál og ágreiningsefni,  

   beitir gagnrýnni hugsun og  getur sett sig  í spor annarra,  

   tekur virkan þátt í skólastarfinu.   

Sköpun    nýtir ímyndunaraflið til að leika sér með ýmsa möguleika 

tungumálsins,  

   tjáir eigin skoðanir og tilfinningar á fjölbreyttan hátt.  

    

 Íslenska við lok 1. bekkjar:    

Hæfniviðmið Nemandi 

getur:  

Námsefni  

  

Kennsluhættir  Námsmat  Matsviðmið  

Talað mál, hlustun og áhorf  

  

  

• beitt skýrum og 
áheyrilegum framburði  

• hlustað og horft með  

athygli á upplestur, leikið 

efni, ljóð og söngva og 

greint frá upplifun sinni  

  

  

Ýmsar sögur og ljóð  
Efni af neti, 
Byrjendalæsi, 
Lestrarlandið ásamt 
vinnubókum  
Markviss Málörvun 

Sögubækur 

nemenda  

Samlestur og 
paralestur   

• virk hlustun,  

• bekkjarfundir  

• leikræn tjáning  

• markviss málörvun  

• nemendur segja frá 

verkefnum sínum   

Leiðsagnarmat: 

Nemandi er þjálfaður 

í framsögn með því 

að segja frá því sem 

þau hafa skrifað í 

sögubókina sína sem 

og að segja frá því 

sem á daga hans 

hefur drifið.   

Nemendur fá umsögn í 

metanlegum hæfniviðmiðum 

sem eru sýnileg í Mentor.   
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  átt góð samskipti, hlustað 

og sýnt kurteisi  

    

  

  

  

  

verkefni unnin í 
hringekju og 
stöðvavinnu náms- 
og orðaforðaleikir 
nýta margmiðlun við 
hlustun og áhorf 
einstaklings- og 
hópavinna.  

hlusta á fjölbreytt efni 

frá kennara  

Nemendum er  

leiðbeint með áhorf 
og hlustun á 
bekkjarfundum, 
samkomum á sal, 
nestistíma og fl.   
  

Lokamat að vori  

  

  Lesfimi er mæld sem rétt 
lesin orð á mínútu.  
Lesfimiviðmið  

Menntamálastofnunar eru 

nýtt til viðmiðunar fyrir hvern 

árgang.  
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Lestur og bókmenntir  

  

  Beitt aðferðum við 

umskráningu hljóða og 

stafa þannig að lestur 

verði lipur og skýr  

  

  

  

  

  

Valdar  

byrjendalæsisbækur  

  

  

Lestrarlandið 
lestrarbók, sögubók 
og vinnubækur 1+  
og 2+  

  

Við lesum A 
vinnubók og  
lestrarbók  

  

Léttlestrarbækur,  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

byrjendalæsi  

leið til læsis 

kórlestur skiptilestur 

yndislestur 

heimsókn á bókasafn  

gæðatexti lesinn fyrir 
nemendur  

lestrar- og 

bókmenntaverkefni 

unnin í hringekju, 

einstaklings- para- og 

hópavinna, vinna við 

verkefni sem stuðla 

að auknum orðaforða 

og  

Lestrarskimum „Leið 
til læsis“.   
Stafakannanir 

Lesfimiprófað er 

þrisvar yfir veturinn, 

september þeir sem 

eru farnir að lesa, 

janúar og maí.   

Matsviðmið fyrir lesfimipróf:  

Gert er ráð fyrir að 90% nem. lesi 

20 orð eða meira á mín. 50% 

nem. lesi 55 orð eða meira á mín. 

25% nem. lesi 75 orð eða meira á 

mín.  
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Bækur til 
yndislestrar,  
  

Lestrarrenningar og 
annað ljósritað efni 
frá kennara  
  

Valin byrjendalæsis- 
verkefni t.d.  
samstæðuspil, orða 
og stafasúpur,bingó  
og  gefa og taka,  

  

  

 sem efla mál og 

lesskilning,  

  

Ritun  

  

• dregið rétt til stafs og 
skrifað skýrt og læsilega   

• samið texta frá eigin 

brjósti, svo sem sögu, 

frásögn, ljóð eða skilaboð  

  

  

  

  

  

  

  

  

það er leikur að læra 
1 og 2 Lestrarland, 
vinnubækur, 1+ og  
2+  

Listin að lesa og 
skrifa  

Við lesum A, 
vinnubók 
sóknarskrift, 

hugarkort, 

söguvegur,  

valin verkefni,  

  

  

  

  

  

  

  

Byrjendalæsi, 
ritunarverkefni unnin 
í hringekju, 
einstaklings-, para- og 
hópavinna, nýta 
margmiðlun við  
ritun og 
upplýsingaleit, semja 
texta í sögubók  

Book creator  

  

Leiðsagnarmat. 
Nemendur fá 
leiðbeinandi mat og 
munnlega endurgjöf 
í tímum.   
Markvist unnið með 
að draga rétt til 
stafs, skrifa skýrt og 
læsilega.   
Hafa stóran staf í 

upphafi málsgreinar 

Sögubók og 

skriftarbækur eru 

lagðar til grundvallar 

í lokamati  

Nemendur fá lokamat í 
umsögnum:  

  

• Hæfni náð  

• Þarfnast frekari þjálfunar  

• Hæfni ekki náð  
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Málfræði  

  

  þekkt og fundið helstu 

einingar málsins, svo  

  

  Lestrarlandið, 

lestrarbók, sögubók 

og vinnubækur  

  

  

  

byrjendalæsi, 

einstaklings-, para- og  

hópavinna, 

samvinnunám,  

  

Nemendur fá 

leiðbeinandi mat og  

Nemendur fá lokamat í 
umsögnum:  

  

   Hæfni náð  
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  sem bókstafi, hljóð, orð,  

samsett orð og 
málsgrein.  

Leikið sér með orð og 
merkingu, svo sem með 
því að ríma, og fara í 
orðaleiki.  
  

  

  

  

  

  

Við lesum A  valin 
verkefni s.s 
sóknarskrift,  
hugarkort, spil og 
leikir  

Verkefni úr leið til  

læsis verkefnasafni  

  

  

  

  

  

námsleikir og spil, 

hlutbundnar æfingar, 
málfræðiverkefni 
unnin í hringekju, 

Ipad – stafa og  

hljóðaleikir  

  

munnlega endurgjöf 
í tímum.   
Unnið er markvist 
með nafnorð,  
(sérnöfn), sérhljóða 
og samhljóða, o.fl.   
Lokamat að vori  

  

  

  

Þarfnast frekari þjálfunar 

Hæfni ekki náð  

  


