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Námsáætlun – íslenska 

 
Kennarar: Anna Sigurmundsdóttir og Magnea G. Hjálmarsdóttir.  

Námsefni: Lestrarbækur við hæfi hvers og eins. Lestrarlandið 2 vinnubók: Helga Sigurmundsdóttir og Steinunn Torfadóttir.  Ritrún 1: Kolbrún 
Sigurðardóttir og Þóra Kristinsdóttir. Litla lesrún : Anna Þóra Jónsdóttir og Kristjana Pálsdóttir. Við lesum A og B Björgvin Jósteinsson, Helga 
Magnúsdóttir og Þóra Kristinsdóttir, efni af veraldarvefnum og ýmsar sögubækur sem innihalda gæðatexta. 
Nám og kennsla: Í íslensku á yngsta stigi skiptast færniþættir í talað mál, hlustun og áhorf, lestur og bókmenntir, ritun og málfræði og falla hæfniviðmið 
undir þessa þætti. Hæfniviðmið eru þjálfuð með fjölbreyttum kennsluaðferðum og vinna nemendur margvísleg verkefni til námsmats, jafnt 
einstaklingsverkefni sem og verkefni unnin í pörum og hópum. Í 2. bekk er stuðst við Byrjendalæsi í kennslu. Byrjendalæsi byggir á samvirkum 
kennsluaðferðum. Um er að ræða heildstæða móðurmálskennslu sem fléttar saman lestur, ritun, málfræði, tal og hlustun. Unnið er með gæðatexta sem 
er lesinn og orðaforði nemenda styrktur með umræðum um hann. 
Innlagnir, einstaklingsvinna, paravinna, hópvinna, heimanám   
Námsmat: Í Foldaskóla er leitast við að námsmat sé leiðbeinandi og nái utan um fjölbreytta hæfni nemenda. Unnið er út frá hæfniviðmiðum Aðalnámskrár 
grunnskóla (2011). Í náms- og kennsluáætlunum kemur fram hvaða hæfniviðmið liggja til grundvallar hverri námsgrein. Í Mentor er hægt að fylgjast með 
framvindu námsins. Hæfniviðmið eru lögð til grundvallar hverju verkefni/prófi. Kennari metur á faglegan hátt hæfni nemanda á hverju hæfniviðmiði fyrir 
sig og skráir í Mentor. Við lok skólaárs er gefið námsmat sem endurspeglar þá hæfni sem nemandi býr yfir. Nýjasta matið vegur þyngst en horft er til fyrra 
mats ef miklar sveiflur verða og ræður þá einföld sjóngreining kennara. Hafa ber í huga að hæfniviðmið geta haft mismikið vægi. 

 
Nemendur á yngsta stigi í Foldaskóla fá árangur sinn metinn með fjórum táknum:    framúrskarandi hæfni,     hæfni náð,     þarfnast þjálfunar,     hæfni ekki 
náð. 

 
 
 

 

 

 



Haustönn og vorönn  
Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur - viðfangsefni Námsmat 

Talað mál, hlustun og áhorf  -
að nemendur geti:  
hlustað með athygli og sýnt virðingu, 
tillitsemi og kurteisi.  
• horft með athygli á atriði flutt af gestum og 
samnemendum.  
• sagt frá atburðum og eigin upplifun fyrir 
framan hóp.  
• náð innihaldi lesins texta og geti endursagt 
hann.   
• lesið eigin verk fyrir samnemendur sína.  
• talað skýrt og lesið áheyrilega.  
• farið eftir fyrirmælum. 
 
Lestur og bókmenntir:  
-að nemendur geti:  
nýtt sér jákvætt viðhorf til lestrar.  
• lesið léttan texta og valið lesefni sér til 
ánægju.  
• þekkt mismunandi grunnflokka bókmennta, 
s.s. ljóð, myndasögur eða skáldsögur.  
• beitt auknum orðaforða og spáð fyrir um 
framhald sögu.  
• dregið saman og endursagt viðburði í sögu í 
réttri röð.  
• spurt spurninga úr efni bóka.  
• flutt ljóð og texta fyrir framan hóp.  

Efnisþættir 
Upplestur kennara, nemenda og annarra. 
Framsögn, söngur, framkoma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efnisþættir 
Orðaforði, bækur, sögur, leikrit, ljóð, þulur, 
upplestur, hljóðlestur, yndislestur, 
kórlestur, gagnvirkur lestur, upplýsingaöflun, 
umræður. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leiðsagnarmat og símat.  Lesskimanir og 
Lesfimipróf.   

 
 
 



• lesið að lágmarki 40 - 100 orð á mínútu að 
vori. 
 
Ritun:   
-að nemendur geti:   
 
•dregið rétt til stafs og skrifað skýrt og 
læsilega með góðu orðabili.  
• samið texta frá eigin brjósti.  
• nýtt í ritun þekkingu á grunnþáttum í 
byggingu texta, s.s. upphafi, meginmál og 
niðurlag.  
• beitt einföldum stafsetningarreglum s.s 
stóran staf í upphafi málsgreina og í 
sérnöfnum.  
• nýtt sér fyrirmyndir í ritun.  
• beitt fjölbreyttum orðaforða. 
 
Málfræði:    
-að nemendur geti: 
þekkt og notað helstu einingar málsins s.s. 
bókstafi, hljóð, orð, samsett orð og 
málsgrein.  
• þekkt stafrófið og geti raðað í stafrófsröð út 
frá fyrsta staf.  
• þekkt og notað greinarmerkin punkt, 
kommu og spurningarmerki.  
• þekkt sérnöfn, samnöfn, andheiti og 
samheiti.  

 
 
 
 
Efnisþættir 
Stafastærð, hástafir, lágstafir, bil milli orða, 
réttritun, ritunarrammar, sögugerð, 
fræðitexti, endursögn, ljóð og ljóðagerð. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efnisþættir 
Bókstafur, hljóð, sérhljóð, samhljóð, orð, 
málsgreinar, rím, samheiti, andheiti, 
sérnöfn, samnöfn, samsett orð. 
 
 
 
Komdu og skoðaðu land og þjóð: Sigrún 

Helgadóttir 
Komdu og skoðaðu fjöllin: Sigrún 

Helgadóttir 



• áttað sig á hlutverki nafnorða, sagnorða og 
lýsingarorða.  
• beitt töluðu máli og rituðu af nokkru öryggi 
með góðum orðaforða og málskilningi sem 
hæfir þroska.  
• leikið sér með orð og merkingu s.s. með því 
að ríma og fara í orðaleiki. 
 
 

Helgi skoðar heiminn: Njörður P. Njarðvík, 

Halldór Pétursson 
Búkolla: Þjóðsaga 
Ástarsaga úr fjöllunum: Guðrúnu 

Helgadóttur og Brian Pilkington  
Blómin á þakinu: Brian Pilkington myndir, 

Ingibjörg Sigurðardóttir saga 
Lubbi lundi: Brian Pilkington 
Köngulær: Jón GuðmundssonBöðvar Leós og 
Jón Baldur Hlíðberg 
Regnbogafiskurinn: Marcus Pfister 
Gula sendibréfið:  
Sigrún Eldjárn 
Jólakötturinn: Jóhannes úr Kötlum 
Tóta og tíminn: Bergljót Arnalds, Ómar Örn 
Hauksson 
Egill: 
Sagan af undurfögru prinsessunni og 
prinsinum hennar: Halldór 
Baldursson, Margrét Tryggvadóttir 
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