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Mennta- og menningarmálaráðuneyti

þar sem þeir eiga þess kost að læra um mál, bókmenntir og menningu og fá þjálfun í 
málnotkun. 

Skipulag íslensku sem annars tungumáls á einstökum stigum grunnskóla tekur mið 
af aldri, þroska og þörfum nemenda. Einnig þarf að hafa í huga reynslu nemenda, 
menningarlegan bakgrunn og stöðu í námi. Áföngunum er hér skipt niður í stig sem 
miðast við hæfni í íslensku við lok hvers stigs. Í fyrsta lagi er miðað við byrjendur, svo 
lengra komna og síðan lengst komna. Nemendur geta verið staddir á ýmsum stigum 
óháð aldri. Hvað málfræði áhrærir má velja viðmið úr hæfniviðmiðum um málfræði 
þeirra sem hafa íslensku að móðurmáli.

Mikilvægt er að nemendur með annað mál en íslensku þrói með sér læsi, lestur og ritun, 
líkt og lagt er til um aðra nemendur. Það er einnig brýnt að þeir fylgi skólafélögum í námi 
í öðrum greinum skólans og fái til þess nauðsynlegan stuðning. Íslenskunámið, og þar 
með talið læsi, á að vera samtvinnað námi á öllum námssviðum skólans. 

Leggja ber áherslu á öflugt samstarf við heimilin um þjálfun í íslensku sem öðru tungumáli 
á öllum stigum grunnskóla. Þetta er mikilvægt samstarfsverkefni heimila og skóla og 
fjölskyldan gegnir veigamiklu hlutverki í að skapa virðingu fyrir báðum málunum, styrkja 
þau og rækta og viðhalda áhuga nemenda á virku tvítyngi.

19.4 Hæfniviðmið fyrir íslensku sem annað tungumál
Hæfniviðmið í íslensku sem öðru tungumáli eru sett fram í þremur flokkum, þ.e. lestur, 
bókmenntir og ritun. Í heildina sýnir taflan þá hæfni sem hver einstaklingur skal búa yfir 
sem byrjandi í náminu, lengra kominn og lengst kominn. Ástæða þess að viðmiðin eru 
sett fram með þessum hætti er að nemendur hefja nám í íslensku sem öðru tungumáli á 
öllum stigum grunnskóla og því er ekki hægt að setja sérstök aldurstengt viðmið.
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Nemandi sem er  
lengst kominn getur:

•	 valið og lesið sér til ánægju 
og fróðleiks margvíslegt efni 
á íslensku og nýtt fjölbreytt 
hjálpargögn sem skýra orð og 
orðasambönd,

•	 valið sér bókmenntir, á íslensku 
og á móðurmáli sínu sem hæfa 
aldri og áhuga, skilið þær, 
túlkað og notið,

•	 stafsett og gengið frá texta í 
samræmi við íslenskar reglur 
og notað orðabækur og 
vefefni sér til stuðnings,

•	 dregið saman aðalatriði eða 
viðeigandi upplýsingar úr texta,

•	 skrifað ritgerðir, skýrslur og 
frásagnir og átt samskipti með 
tölvu og valið stíl og málsnið 
eftir lesanda, efni og tilefni,

•	 nýtt sér íslenskar vefsíður til 
fróðleiks og ánægju.

Nemandi sem er 
lengra kominn getur:

•	 lesið einfalda texta 
reiprennandi sér til gagns 
og ánægju, svo sem stuttar 
sögur og umfjöllun um 
áhugavert efni, og tjáð sig 
um efni þeirra,

•	 lesið auðlesnar íslenskar 
barnabókmenntir og 
bókmenntir á móðurmáli 
sínu, túlkað þær og tjáð sig 
um þær,

•	 stafsett nokkuð rétt léttan 
texta og nýtt sér nokkrar 
meginreglur stafsetningar,

•	 skrifað sögu eða greinargerð 
á skiljanlegu máli. Tjáð 
hugsanir sínar og reynslu 
í rituðu máli og miðlað til 
skólafélaga,

•	 tekið virkan þátt í samvinnu 
með skólafélögum og lagt 
sitt lóð á vogarskálar við 
lausn verkefna sem krefjast 
umræðu, lestrar og ritunar,

•	 notað aðgengileg gögn sér 
til aðstoðar við lestur og 
ritun, svo sem orðabækur og 
rafræn hjálpargögn.

Nemandi sem er 
byrjandi getur:

•	 lesið og skilið texta við hæfi, 
svo sem námsefni, og leitað 
eftir aðstoð þar sem skilning 
þrýtur, 

•	 lesið og miðlað bókmenntum 
á móðurmáli sínu og nýtt þá 
reynslu við lestur á íslenskum 
barnabókum,

•	 notað íslenskt stafróf og 
tengt saman staf og hljóð,

•	 beitt einföldum reglum um 
stafsetningu,

•	 skrifað stutta, einfalda 
frásögn, lýsingu eða skilaboð,

•	 skráð athugasemdir 
og niðurstöður, t.d. í 
samstarfshópi.

Lestur, bókmenntir og ritun


