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Íslenska 
 

 

Tímar á viku: 6 

 

Kennsluaðferðir og skipulag. 
 

Leiðir:  

  

  

Hæfniviðmið     Viðfangsefni       Námsefni Námsmat 

Lestur og bókmenntir 
 
Við lok 4. bekkjar 
getur nemandi:  
 
• beitt skýrum og áheyrilegum 

framburði,  
• tjáð sig með aðstoð 
leikrænnar tjáningar frammi 
fyrir hópi og staðið fyrir máli 
sínu, 
• sagt frá eftirminnilegum 
atburði og lýst ákveðnu 
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fyrirbæri, endursagt efni sem 
hlustað hefur verið á eða 
lesið, 
•  hlustað og horft með 
athygli á upplestur, leikið 
efni, ljóð og söngva og greint 
frá upplifun sinni, 
•  nýtt sér og endursagt 
efni á rafrænu formi, 
•  átt góð samskipti, 
hlustað og sýnt kurteisi. 
•  beitt aðferðum við 
umskráningu hljóða og stafa 
þannig að lestur verði lipur og 
skýr, 
•  nýtt góðan orðaforða 
við að skilja texta og ráðið í 
merkingu orðs út frá 
samhengi, 
•  tengt þekkingu sína og 
reynslu við lesefni í því skyni 
að ná merkingu þess, 
•  valið sér lesefni eftir 
áhuga og þörf og lesið sögur, 
ljóð og fræðandi efni, sem 
hæfir lestrargetu, sér til 
ánægju og skilnings, 
•  lesið ævintýri, sögur 
og ljóð ætluð börnum, 
•  beitt hugtökum eins 
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og persónu, söguþræði, 
umhverfi og boðskap, 
•  beitt fáeinum 
algengum hugtökum í 
bragfræði svo sem rími, 
kvæði, vísu og ljóðlínu, 
•  aflað sér upplýsinga úr 
ýmsum tiltækum 
gagnabrunnum, svo sem 
bókum og á rafrænu formi, 
•  lesið úr táknmyndum 
og myndrænu efni, svo sem 
einföldum skýringarmyndum, 
kortum og myndritum, 
•  valið bók eða annað 
lesefni og lesið sér til ánægju.  
 

 
 
Ritun 

 
Við lok 4. bekkjar 
getur nemandi:  
 
•  dregið rétt til stafs og 
skrifað skýrt og læsilega, 
•  nýtt í ritun þekkingu á 
grunnþáttum í byggingu 
texta, svo sem upphafi, 
meginmáli og niðurlagi, 
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•  samið texta frá eigin 
brjósti, svo sem sögu, 
frásögn, ljóð eða skilaboð, 
•  beitt einföldum 
stafsetning- arreglum og 
notað tiltæk hjálpargögn við 
hæfi, 
•  nýtt sér fyrirmyndir í 
ritun, svo sem af lestri bóka, 
blaða eða rafræns efnis, 
•  skrifað texta á tölvu og 
beitt einföldustu aðgerðum í 
ritvinnslu, 
•  skrifað og leyft öðrum 
að njóta þess með upplestri 
höfundar eða lestri lesanda. 
 

 
 

Málfræði 
 
Við lok 4. bekkjar 
getur nemandi:  
 
•  beitt töluðu máli og 
rituðu af nokkru öryggi og 
ræður yfir orðaforða og 
málskilningi sem hæfir 
þroska, 
•  þekkt og fundið helstu 
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einingar málsins, svo sem 
bókstafi, hljóð, orð, samsett 
orð og málsgrein, 
•  raðað í stafrófsröð og 
gert sér grein fyrir notagildi 
þess við leit og skipulag, 
•  gert sér grein fyrir 
mismunandi hlutverki 
nafnorða, lýsingarorða og 
sagnorða, 
•  leikið sér með ýmis 
einkenni tungumálsins, svo 
sem margræðni orða og 
fundið kyn og tölu, 
•  búið til málsgreinar og 
ráðið við að greina 
málsgreinar í eigin texta, 
•  greint mun á 
samnöfnum og sérnöfnum og 
m.a. bent á þau í eigin texta, 
•  leikið sér með orð og 
merkingu, svo sem með því 
að ríma, og fara í orðaleiki, 
•  gerir sér grein fyrir 
markmiði þess að læra 
íslenska málfræði.  

 

 

Grunnþættir menntunar. 
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Grunnþáttur Áhersluþættir grunnþátta menntunar 

Læsi: Nemendur þekki algeng stærðfræðihugtök og tákn fyrir þau, s.s. meira en, minna en, jafnt og, samlagningu, frádrátt, 

margföldun og deilingu og geti lesið og skrifað texta þar sem þau koma fyrir. Nemendur hafi skilning á verðgildi peninga. 

Sjálfbærni: Nemendur læra að skilja umhverfið sitt út frá forsendum stærðfræðinnar sbr. peningar, fjarlægðir, hlutföll og geta 

heimfært stærðfræðina upp á daglegt líf. Safnað og unnið úr gögnum, miðlað upplýsingum um þau m.a. með töflum og 

myndritum 

Heilbrigði og velferð: Nemendur fá tækifæri til þess að vinna á sínum hraða verkefni við hæfi og efla með því sjálfsmynd sína. Áttað sig á 

möguleikum og takmörkunum stærðfræðinnar til að lýsa veruleikanum. 

Lýðræði og mannréttindi: Nemendur læra að taka meiri ábyrgð á eigin námi og hafa val um ákveðna námsþætti og efnistök. 

Jafnrétti: Nemendur vinna saman í hópum og læra að virða skoðanir og sjónarmið annara. 

Sköpun: Nemendur vinna ýmis verkefni þar sem sköpun er fyrirrúmi s.s. búa til ýmis stærðfræðiform. 

 

 

 


