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•  
 

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

skólaárið 
 

Áhersla: Lestur, orðaforði, 
skrift og hlustun. 

• Les a.m.k. fimm daga 
vikunnar. 

• Getur lesið í hljóði í 15-20 
mínútur. 

• Getur lesið ákveðinn 
orðafjölda á mínútu. 
Viðmið í 6. bekk eru 105 
orð (viðmið 1), 155 orð 
(viðmið 2), 175 orð 
(viðmið 3). 

• Getur lesið fjölbreytt efni 
sér til fróðleiks og 
skemmtunar.  

• Getur hlustað á 
samnemendur, kennara og 
aðra. 

• Getur skrifað læsilega og 
af öryggi. 

 
 

Lesskilningur - Bókmenntir 
Yndislestur (verður allan 
veturinn 15-20 mín. í senn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lesið verður fyrir nemendur í 
nestistíma.  
 
Skrift 
 
 

Símat (skráning á lestri, 
hlustun og skrift). 
 
Lesfimipróf er lagt fyrir 
þrisvar sinnum yfir veturinn, í 
september, janúar og maí. 
 
Orðarún (lesskilningspróf) er 
lagt fyrir tvisvar sinnum yfir 
veturinn, fyrir og eftir áramót.  
 
 
.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Yndislestur  
Bækur að eigin vali. 
Orðspor 2  
Flökkuskinna 
Smellur 2 
Mál til komið 
Ljósrituð verkefni 
Verkefni af vef 
 
Skrift 
Skriftabók 
 
Hlustun 
Valin lestrarbók fyrir 
nestistíma. 
Sögur af vef. 
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Jafnt og þétt yfir veturinn 

 
Viðfangsefni: Ritun, 
málfræði, stafsetning og 
orðaforði 

 

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

• 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.  

• Þekkir einkenni 
fyrirmyndar málsgreina og 
getur nýtt sér þær í ritun. 

• Þekkir og getur notað 
hugtök 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.  

• Þjálfist í að vinna með 
hugmyndir sínar, skipulag 
texta og rödd í ritun. 

• Geti unnið með nútíð og 
þátíð í ritun.  
 

Ritun  
Skipulag byggt á Rætt til 
ritunar (Talk for writing). 
Unnið verður með 
stafsetningu, málfræði, lestur 
og orðaforða á heildstæðan 
hátt.  
 
 
 

Leiðsagnarmat  
 
 
 
 
 
 
 
 

Creating Storytellers and 
Writers eftir Pie Corbett og 
Julia Strong.  
 
Jumpstart Storymaking, 
games and activities for 
ages 7 – 12 eftir Pie 
Corbett.  
 
Talk for writing across the 
curruculum, how to teach 
non-ficition writing to 5 – 
12 year-olds eftir Pie 
Corbett og Julia Strong.  
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Hluta af vetrinum á móti 

sundi  
 

Áhersla: Framsögn 
 
 

• 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. 

•  
 

 
 

 

Framsögn  
 

Leiðsagnarmat Textar valdir af kennurum og 
nemendum.  
.   

Ágúst – desember  
 

Áhersla: Lestur og 
lesskilningur 

 
 

• Getur greint aðalatriði frá 
aukaatriðum í lesnum 
texta. 

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

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

• Getur nýtt sér mismunandi 
lestraraðferðir, t.d. 
gagnvirkan lestur, 
leitarlestur og skimun. 

• Hefur öðlast lesskilning 
sem hæfir aldri. 

• Kann að gera útdrátt úr 
texta. 

Lesskilningur - Bókmenntir 
Unnið með mismunandi texta.  
 
 
 
 

Leiðsagnarmat 
 
 

Annar smellur 
Töfraskinna  
Ýmsar lestrarbækur og 
textar.  
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Janúar – Maí  

 
Áhersla: Bókmenntir  

 

• Tekur virkan þátt í 
umræðum og getur 
rökstutt skoðanir sínar.  

• Getur skrifað texta út frá 
fyrirmynd.  

• Getur skrifað texta og 
beitt eigin sköpun. 

• Getur skrifað bókarýni um 
Harry Potter.  

• Getur tjá hugmyndir sínar 
um Harry Potter í rituðu 
máli, 10 – 15 málsgreinar í 
samfeldri frásögn.  

• Eykur orðskilning við lestur 
Harry Potter.  
 

Unnið með bókina um Harry 
Potter á margvíslegan hátt.  

Leiðsagnarmat  Harry Potter og 
viskusteinninn  

 

hvað höfum við lært í vetur? 


