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sku 2016-2017 

 

 

Mánuður Helstu markmið Verkefni og viðfang Kennsluefni – aðföng Mat - hæfnimat 

Jafnt og þétt yfir 
veturinn 
 

Lestur og bókmenntir 
 

Læsisfimman  
Áhersla á lesskilning 

orðaforðavinnu, 
málfræði, lestur, ritun og 

hlustun 

• Allir lesa a.m.k. fimm daga 

vikunnar heima. 

• Nemendur skila kvittanabók einu 

sinni í viku. 

• Getur lesið í hljóði í 15-20 

mínútur 

• Öðlast lesskilning 

• Getur greint aðalatriði frá 

aukaatriðum í texta 

• Þjálfa úthald, læsi og sjálfstæð 

vinnubrögð  

• Efling orðaforða 

• Getur skrifað mismunandi 

tegundir texta.  

• Getur unnið ritunarverkefni eftir 

skriflegum markmiðum og 

viðmiðum ásamt því að beita 

eigin sköpun 

• Getur lesið fjölbreytt efni sér til 

fróðleiks og skemmtunar 

• Getur notað hugtöki 

sögupersóna, söguþráður, 

sögulok 

• Getur gert munnlega og skriflega 

grein fyrir efni sem lesið 

• Notar fyrirmyndar-málsgeinar í 

ritun.  

• Getur skrifað læsilega og af öryggi 

Lesskilningur – Bókmenntir 
 
Heimalestur, frjálst val á lesefni. 
 
Lýsing á læsisfimmunni: 
Sjálfstæður lestur  nemendur hafa 
val á lesefni.  
Félagalestur, tveir nemendur lesa 
upphátt fyrir hvorn annan. 
Ritun, nemendur skrifa og vinna 
ritunarverkefni  
Orðavinna, nemendur vinna að 
fjölbreyttum verkefnum tengdum 
orðaforða og málfræð 
 
 
 
 
Lesið verður reglulega fyrir 
nemendur í nestistíma. 
 
 
Skrift  

Sjálfstæður lestur 
Bækur að eigin vali. 
 
Lesskilningur, orðavinna: 
Flökkuskinna 
Fyrsti smellur 
Ljósrituð verkefni 
Verkefni af vef 
 
Skrift: 
Skriftarbækur - Ítalíuskrift 
 
Hlustun: 
Valin lestrarbók fyrir 
nestistíma. 
Margskonar hlustunarefni á 
vef í vinnu í læsisfimmunni 

Símat (skráning á lestri, 
hlustun og skrift) 
 
Lesfimipróf er lagt fyrir 
þrisvar sinnum yfir 
veturinn: sept, jan og maí. 
 
Orðarún (lesskilningspróf) 
er lagt fyrir tvisvar sinnum 
yfir veturinn: fyrir og eftir 
áramót 
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Jafnt og þétt yfir 
veturinn 

 
Ritun og málfræði 

 
Læsisfimman  

Áhersla á lesskilning 
orðaforðavinnu, 

málfræði, lestur, ritun og 
hlustun 

• Getur skrifað læsilega og af öryggi 

• Getur skrifað mismunandi gerðir 
texta s.s. sögur, ljóð, fræðitexta 
og leiðbeiningar. 

• Notar helstu stafsetningarreglur í 
ritun (stór og lítill stafur, n/nn, 
ng/nk, y/ý/ey, hv-orð og tvöfaldir 
samhljóðar). 

• Notar helstu greinarmerki í ritun 
(. ? !) 

• Þekkir mismunandi samtengingar 
og getur nýtt sér í ritun. 

• Getur notað hugtök í ritun líkt og 
rím, ljóðstafi og samlíkingar 

• Getur skrifað texta með ákveðinn 
lesanda í huga 

• Getur skrifað texta með góðu 
setningaflæði 

• Þekkir orðtök og málshætti og 
getur nýtt þá í eigin verkum 

• Kann stafrófið og getur nýtt sér 
það 

• Þekki nafnorð (sérnöfn, samnöfn, 
kyn, tala og fallbeyging 

• þekkir lýsingarorð (stigbeyging) 

• Þekkir sagnorð (hjálparorðið að 
nafnháttur, nútíð, þátíð) 

• Kann að gera útdrátt úr texta 
 
 
 
 
 
 

Ritun 
Unnið verður með stafsetningu, 
málfræði, lestur og orðaforða á 
heildstæðan hátt í læsisfimmunni 

Mál til komið 
Ljósrituð verkefni 
Verkefni af vef 
Orðspor 1 

Leiðsagnarmat  
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Jafnt og þétt allan 
veturinn 
 

Talað mál og hlustun 
Framsögn 

• Getur tjáð sig fyrir framan 

samnemendur og gesti 

• Hefur skýran og áheyrilegan 

framburð 

• Les hátt og skýrt og lítur upp 

• Getur hlustað á upplestur á 

sögum og ljóðum, bæði sem 

kennari les og flutt eru á 

annan hátt t.d. á hljóð- eða 

myndbandi 

• Getur lagt mat á texta og 

túlkað hann, t.d. með 

leikrænni tjáningu 

• Getur farið eftir munnlegum 

fyrirmælum kennara 

• Getur endursagt efni sem 

hann hefur hlustað á eða horft 

á. 

Framsögn: 
Ljóðalestur 

Lestur á sögum sem 
nemendur hafa sjálfir skrifað 
Stigið á stokk í svokölluðu 
föstudagsfjöri þar sem 
nemendur spila á hljóðfæri 
Búa til leikþætti, lesa ljóð og 
sögur eftir eigin vali. 

Textar valdir af kennurum og 
nemendum 

Leiðsagnarmat 

Jafningjamat 

 

Ágúst og september 

 
Áhersla:  
Lestur, 
Lesskilningur  
Orðaforði 

Skrift 
 

 

• Getur greint aðalatriði frá 

aukaatriðum í lesnum texta 

• Getur lesið bæði upphátt og í 

hljóði  

• Kynnist aðferðum gagnvirks 

lesturs  

• Efli orðaforða 

• Framsögn 

 

 

Lesskilningur – Bókmenntir 
Unnið með mismunandi texta 
skriflega í ritun og munnlega í 
samtali við námsfélaga og 
kennara 

Lestur á sögum sem 
nemendur hafa sjálfir skrifað 
Orðavinna  
 

Fyrsti smellur 
Flökkuskinna  
Ýmsar lestrarbækur og textar 

Leiðsagnarmat 
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Október  
´ 
Áhersla: 
Innleiðing á lestrarfimmunni.  
Kynning á ólíkum lestextum 
Stafrófið 
 

 
 

Nemendur 
Kynnist ólíkum lestextum 
Læri að greina aðalatriði frá 

aukaatriðum 

Auki orðaforða sinn 
Vinni með fyrirmyndarmálsgreinar 
í ritun. 
Rifja upp stafrófsröð 
Kynnist ólíkum ljóðum 
 

Unnið með ólíka texta: 
frásagnir, fréttir, fræðitexta, 
upplýsingatexta 
bókmenntatexta og ljóð. 
Nemendur leysa verkefni 
tengd textunum. Skrifa frétt. 
Nýta vinnu sína í framsögn í 
föstudagsfjöri 
 

Fyrsti smellur 
Mál til komið 
Hugarkort 

Leiðsagnarmat 
Orðarún 

Nóvember og desember 
 

Áhersla: 
Ritun 
Tjáning 
Nafnorð 
Stafsetning 

 
 

Getur unnið ritunarverkefni eftir 

skriflegum markmiðum og viðmiðum 

ásamt því að beita eigin sköpun 

Getur lesið fjölbreytt efni sér til 

fróðleiks og skemmtunar 

Getur notað hugtökin sögupersóna, 

söguþráður, sögulok 

Getur lagt mat á texta og túlkað 

hann, t.d. með leikrænni tjáningu 

Þekki nafnorð (sérnöfn, samnöfn, kyn, 

tala og fallbeyging 

Notar helstu stafsetningarreglur í 
ritun (stór og lítill stafur, n/nn, ng/nk, 
y/ý/ey, hv-orð og tvöfaldir 
samhljóðar). 
 
 
 
 

 

Samþætt við lestrarsmiðju 
Þar sem viðfangsefnið er 
Goðafræði. 
Vinna með viðfangsefnið 
sögupersóna í ritun 
Nafnorð 
Leikþáttur úr goðafræði  
 

Lífið í Ásgarði og fleira 
lesefni tengt goðafræði 
Mál til komið 
 
 

Leiðsagnarmat 
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Janúar og febrúar 
 
Áhersla: 
Ljóð 
Lýsingarorð 
Málshættir og orðtök 

 
 

Getur notað hugtök í ritun líkt og rím, 
ljóðstafi og samlíkingar 
 
þekkir lýsingarorð (stigbeyging) 
 
Þekkir orðtök og málshætti og getur 
nýtt þá í eigin verkum 

 

Kynnist ólíkum ljóðum, 
málsháttum og orðtökum og 
vinna með þau á fjölbreyttan 
hátt 
Lesa upp ljóð fyrir 
samnemendur 
 

Ýmsar ljóðabækur 
Mál til komið 
Orðspor 1 
Ljósrituð verkefni 
Verkefni af vef 

 

Lesfimipróf 

Mars og apríl 
 
Áhersla: 
Kjörbók 
Sagnorð 
 

 
 

Lesskilningur 
 
Þekkir sagnorð (hjálparorðið að 
nafnháttur, nútíð, þátíð) 
 
Kann að gera útdrátt úr texta 

 
 

Lesa kjörbókina Lukkudýrið og 
vinna verkefni tengd henni 

Lukkudýrið 
Orðspor 1 
Ljósrituð verkefni 
Verkefni af vef 
 

 

Orðarún 

Maí  og júní Upprifun – Ólokin verkefni kláruð 
 
 
 

 
 

. Lesfimipróf 
Leiðsagnarmat 
Handraði 

 


