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Mánuður Helstu markmið Verkefni og viðfang Kennsluefni – aðföng Mat - hæfnimat 
Í hverri viku eða oft yfir 

skólaárið 
 

Áhersla: Lestur, orðaforði, 
skrift, stafsetning, 

framsögn og hlustun. 

• Les a.m.k. fimm daga 
vikunnar. 

• Getur lesið 120-145 orð á 
mínútu. 

• Getur lesið fjölbreytt efni 
sér til fróðleiks og 
skemmtunar.  

• Getur hlustað á 
samnemendur, kennara og 
aðra. 

• Getur skrifað læsilega og af 
öryggi. 

• Les upphátt með 
mismunandi blæbrigðum. 

• Hefur skýran og áheyrilegan 
framburð.  

• Beiti grunnatriðum í 
fingrasetningu. 

 
 

Lestur, bókmenntir og 
framsögn  
Yndislestur  
Hraðlestraræfingar aðra 
hverja viku. 
Lesari vikunnar aðra hverja 
viku: nemendur kynna og 
mæla með yndislestrarbók. 
 
Orðaforði og lesskilningur 
Orðum safnað í orðaskjóður 
og unnið með þau tengt 
viðfangsefnum hverju sinni.  
 
Unnið verður með lesskilning 
á fjölbreyttan hátt yfir 
veturinn.  
 
Skrift og stafsetning 
Skrift verður í hverri viku yfir 
veturinn. 
 
Í stafsetningu verður unnið 
með greinamerkjasetningu og 
algengar stafsetningareglur.  
 
Hlustun  
Hlustað á sögur/bækur. 
 
 
 

Lestur, bókmenntir og 
framsögn  
Bækur að eigin vali. 
 
Hraðlestraræfingar frá 
kennara 
 
 
 
Orðaforði og lesskilningur 
Orðaskjóður 
 
 
 
Lesrún 2 
Valið efni frá kennara.  
Gagnvirkar æfingar 
 
Skrift  og stafsetning 
Ítalíuskrift 1 og 2 
 
 
 
 
 
 
Hlustun 
Valin lestrarbók  
gagnvirkar æfingar 
 
 
 

Símat (skráning á lestri, 
framsögn, hlustun og skrift). 
 
Lesskilningur metinn með 
Orðarún, lagt fyrir tvisvar á 
ári.  
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Ágúst - september  
 

Áhersla: Upprifjun 

Upprifjun: 

• Lestur og lesskilningur 

• Stafrófið 

• Kyn orða 

• Samheiti og andheiti 

• Samsett orð  

• Þekkir og getur notað n/nn 
regluna 

• Ritun: Fyrirsögn, upphaf, 
miðja og endir, atburðarás 
og sögupersónur 

• Getur lesið bæði upphátt 
og í hljóði af öryggi á 
góðum leshraða. 
 

Leiðsagnarnám 
 
Verkefnavinna 
 
Samvinna  
 
 
 
 

 

Efni frá kennara. 
 
Gömul samræmd próf.  
 
 
 
 
 

 
 

Samræmt könnunarpróf í 
íslensku 27. sept.  
 
Lesfimi próf  
 
Leiðsagnarmat  
 
 
 
 
 
 

Október og nóvember  
 

Áhersla: Lesskilningur, 
orðaforði og ritun  

 
 

• Getur greint aðalatriði frá 
aukaatriðum í lesnum 
texta. 

• Getur yfirlitslesið (skannað 
texta). 

• Getur deilt hugmyndum og 
unnið með öðrum í þróun 
hugmynda. 

• Getur skrifað mismunandi 
tegundir texta. 

• Getur skrifað frásögn með 
upphafi, miðju og endi. 

• Notar stóran staf í upphafi 
setninga og punkt í lok 
setninga. 

Lesskilningur 
Unnið með orðaforða  
 
Ritun 
Unnið með allskonar texta. 
Textar settir saman á 
fjölbreyttan hátt 
 
 

Efni valið af kennara. 
 
 
  

Símat  
 
Leiðsagnarmat 
 
Sjálfsmat 
 
Jafningjamat 
 
 



 
 

Kennsluáætlun í íslensku 2018-2019 –  4. bekkur. 

• Vandar frágang á 
ritunarverkefnum.  

 

Desember 
 

Áhersla: Lesskilningur, 
orðaforði og framsögn 

• Getur lesið bæði upphátt 
og í hljóði af öryggi á 
góðum leshraða. 
 

 

Lesskilningur - Bókmenntir 
Jólasögur 
 
 

Efni valið af kennara 
 

Leiðsagnarmat 
   

Janúar og febrúar  
 

Áhersla: Málfræði, 
lesskilningur 

• Getur gert munnlega og 
skriflega grein fyrir efni sem 
hann hefur lesið. 

• Sérnöfn og samnöfn 

• Eintala og fleirtala 

• Þekkir og getur greint kyn 
nafnorða. 

• Getur fallbeygt nafnorð. 

• Getur stigbreytt 
lýsingarorð. 

 

Lesskilningur  
PALS 
 
 
 
Málfræði 
Unnið með nafnorð, 
lýsingarorð og sagnorð.  
 

 

 
PALS 
Bækur sem nemendur velja 
með aðstoð kennara. 
 
Málfræði 
Fjölbreytt verkefni og valin 
ljósrit frá kennara 

PALS stigagjöf  
(jafningjamat og sjálfsmat). 
 
Könnun í málfræði  
 
Lesskilningur metinn með 
Orðarún 
 
Lesfimi próf 

Mars 
 

Áhersla: Ljóð  

• Þekkir hugtökin ljóðstafir 
og braglínur. 

• Kynnist mismunandi 
gerðum ljóða. 

Ljóð 
Kennari kynnir mismunandi 
ljóð fyrir nemendum.  
Nemendur skrifa eigin ljóð.  
 
 

 

Textar valdir af kennara. Sjálfsmat 
 
Jafningjamat 
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Apríl 
 

Áhersla: Ritun  

• Getur skrifað mismunandi 
tegundir texta. 

• Notar helstu 
stafsetningarreglur í ritun.  

• Þjálfist í notkun nútíðar og 
þátíðar sagnorða 
 

Ritun 
Unnið með leiðsagnarmat í 
ritun. 
 

Efni valið af kennara.  Leiðsagnarmat  
 
 
 
 
 
 

Maí 
 

Áhersla: Útikennsla og 
upprifjun   

• Getur lesið 120-145 orð á 
mínútu. 

• Hefur öðlast lesskilning sem 
hæfir aldri. 

• Les meðalþungar 
barnabækur.  

• Upprifjun 
 

 

Unnið með orð úr umhverfinu   Efni valið af kennara.   Lesskilningur metinn með 
Orðarún 
 
Lesfimi próf 

 

 


