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Kennsluáætlun í íslensku 6. bekkur 2022-23  

 

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 heima a.m.k. fimm 
daga vikunnar. 

• Getur lesið ákveðinn 
orðafjölda á mínútu.  

Lesviðmið í 6. bekk 
Viðmið 1 = 105 orð Viðmið 
2 = 155 orð Viðmið 3 = 175 
orð  

 

• Getur lesið upphátt og í 
hljóði stutta texta og 
fjallað um innihald 
þeirra.  

• Hefur öðlast lesskilning 
sem hæfir aldri, miðað 
við staðlað 
lesskilningspróf. 

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

• Getur valið lesefni eftir 
getu.  

• Getur lesið úr línuritum, 
töflum og súluritum.  

• Les „nytjatexta“ af ýmsu 
tagi, t.d. fréttatexta og 
sögulegan fróðleik.  

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

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 
Söguskinna 
Smellur 2 
Mál til komið 
Ljósrituð verkefni 
Verkefni af vef 
 
Skrift 
Skriftabók 
 
Hlustun 
Valin lestrarbók fyrir 
nestistíma. 
Sögur af vef. 
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• Getur tileinkað sér 
skýringartexta af ýmsu 
tagi.  

September – nóvember  
Febrúar – mars  

Maí  

• Notar helstu 
stafsetningarreglur í 
ritun, svo sem y/ý/ey, hv-
/kv-, granna og breiða 

Ritun  
Marvísleg ritunarverkefni. 

• Fréttatextar 

 
Leiðsagnarnám  

- sjálfsmat 

Creating Storytellers and 
Writers eftir Pie Corbett og 
Julia Strong.  
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Viðfangsefni: Ritun, 
málfræði, stafsetning og 
orðaforði 

sérhljóða í tengslum við 
ng/nk, n/nn, stór og lítill 
stafur.  

• Getur skrifað frásögn 
með upphafi, miðju og 
endi. 

• Notar 
fyrirmyndarmálsgreinar í 
ritun.  

• Notar fjölbreyttar 
samtengingar í ritun.  

• Þekkir málsgrein og 
efnisgrein. 

• Þekkir helstu 
greinarmerki og getur 
nýtt í ritun s.s. punkt, 
kommu, 
spurningarmerki, 
upphrópunarmerki, 
gæsalappir (í beinni 
ræðu) o.s.frv. 

• Vandar frágang á 
ritunarverkefnum. 

• Þekkir stafavíxl og stofn 
orða og getur nýtt sér í 
stafsetningu (rigndi, 
tefldi 
o.s.frv.). 

• Getur myndað mislangar 
málsgreinar og tengt þær 
saman þannig að eðlilegt 
flæði verði í texta.  

• Getur skrifað og byggt 
upp texta eftir fyrirmynd.  

• Leiðbeiningar 
• Dagbók 

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

 

- jafningjamat 

- kennaramat  
 
 
 
 
 

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.  
 
 
 
Ljóðabækur  
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• Getur unnið 
ritunarverkefni eftir 
skriflegum markmiðum 
og viðmiðum ásamt því 
að beita eigin sköpun. 

• Getur byggt upp texta, 
mótað mál- og 
efnisgreinar og skipað 
þeim í röklegt samhengi. 

• Getur beitt ritvinnslu af 
öryggi.  

• Getur notað orðtök og 
málshætti í töluðu og 
rituðu máli.  

 

Hluta af vetrinum 
 

Áhersla: Framsögn 
 
 

• Getur hlustað á 
samnemendur, kennara 
og aðra. 

• Getur tjáð sig fyrir 
framan samnemendur og 
gesti. 

• Getur rökstutt mál sitt. 

• Hefur skýran og 
áheyrilegan framburð. 

• Les skýrt og með eigin 
túlkun.  

• Tekur mið af 
greinarmerkjum við 
upplestur (stoppar á 
punktum og kommum).  

• Getur rætt um ýmis 
viðfangsefni við 
námsfélaga. 

Framsögn  
 

Leiðsagnarmat Textar valdir af kennurum 
og nemendum.  
.   
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• Getur farið eftir 
munnlegum fyrirmælum 
kennara.  

• 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 endursagt efni 
sem hann hefur hlustað 
eða horft á. 

• Getur tekið þátt í 
skipulagðri umræðu.  

 

Janúar – mars  
 

Áhersla: Lestur og 
lesskilningur 

 
Kjörbók sem bekkurinn les 
saman; val um Benjamín 
Dúfu eða Fólkið í blokkinni  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Getur greint aðalatriði 
frá aukaatriðum í lesnum 
texta. 

• Áttar sig á sögusviði, 
söguþræði og persónum.  

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

• Getur tekið þátt í 
umræðu um texta og 
tengt þá við málefni 
líðandi stundar.  

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

Lesskilningur - Bókmenntir 
Unnið með mismunandi 
texta. 
 
 
Kjörbók – Benjamín Dúfa eða 
Fólkið í blokkinni.  
 
 
Verkefni  

Leiðsagnarmat 
 
 
 
 

Verkefni frá kennurum  
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Ljóð 
 
 

 
 

• Hefur tamið sér 
umburðarlyndi í umræðu 
um texta og virðingu fyrir 
málstað annarra.  

• Styrkir og eykur 
orðaforða sinn með 
markvissum aðgerðum.  

• Getur lesið kjörbók og 
gert grein fyrir 
uppbyggingu og 
innihaldi, munnlega eða 
skriflega.  

• Hefur lært að þekkja 
nokkur 
bókmenntahugtök s.s. 
tími, umhverfi, myndmál, 
myndlíking, boðskapur, 
sögupersóna.  

• Þekkir ýmis bragfræðileg 
einkenni í hefðbundum 
kveðskap s.s. rím, stuðla 
og höfuðstafi, einrím og 
tvírím, ferskeytla, taktur, 
hefðbundin/óhefðbundin 
ljóð.   

•  
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Jafnt og þétt yfir veturinn  
 

Áhersla: Málfræði  
 

• Getur greint nafnorð í 
texta.  

• Þekkir öll föll nafnorða í 
eintölu og fleirtölu. 

• Getur beygt nafnorð 
bæði með og án greinis.  

• Getur beygt saman 
nafnorð og lýsingarorð.  

• Þekkir muninn á 
sérnöfnum og 
samnöfnum.  

• Þekkir stofn nafnorða 
(þolfall eintölu).  

• Getur myndað samsett 
orð úr orðhlutum og 
leyst samsett orð upp í 
frumparta sína.  

• Getur greint lýsingarorð í 
texta.  

• Getur stigbreytt 
lýsingarorð. 

• Getur greint sagnorð í 
texta.  

• Getur fundið nafnhátt 
sagnorða.  

• Getur breytt texta úr 
nútíð í þátíð og öfugt. 

• Getur myndað 
kvenkynsnafnorð út frá 
sagnorðum (skoðun – 
skoða). 

• Getur greint skyldleika 
orða, m.a. með því að 
leiða nafnorð eða 

Unnið með málfræði   Leiðsagnarmat  
- jafningjamat 
- sjálfsmat  
- kannanir  

 
 

Verkefni frá kennara  
 



 
 

8 
 

Kennsluáætlun í íslensku 6. bekkur 2022-23  

lýsingarorð út frá 
náskyldu sagnorði (reiði 
– reiður – reiðast; gull – 
gylltur – gylla; miskunn – 
miskunnsamur – 
miskunna). 

• Getur flett upp í 
handbókum, orðasöfnum 
og rafrænum 
orðabönkum og nýtt sér 
upplýsingar sem þar er 
að finna.   

• Hefur styrkt orðaforða 
sinn með markvissum 
hætti. 

• Þekkir persónur sagna og 
getur beygt sagnorð eftir 
persónum.  

 

 

 


