
Íslenska 

4. bekkur 

Kennsluáætlun veturinn 2019-2020 

 

Markmið: Traust kunnátta í móðurmáli er meginundirstaða staðgóðrar menntunnar. Lestur er öflugt 
tæki nemenda til að afla sér þekkingar og tjáning í ræðu  og riti ein af nauðsynlegum forsendum 
þátttöku í samfélaginu. Megintilgangi kennslu í íslensku má skipta í fjóra þætti, talað mál, hlustun og 
áhorf, lestur og bókmenntir, ritun og málfræði.  
Talað mál, hlustun og áhorf: Mikilvægt er að nemendur þjálfist í að segja skipulega frá og gera grein 
fyrir þekkingu sinni og skoðunum. Veigamikill þáttur í almennri menntun er að kunna að hlusta og 
horfa með athygli og á gagnrýninn hátt.  
Lestur og bókmenntir: Mikilvægt er að leið nemandans liggi til sjálfstæðis þannig að smám saman 
fari hann að velja sér lesefni og geri sér grein fyrir gæðum þess og tengslum við nám, áhuga og 
þörf. Íslenskur menningararfur liggur að verulegu leyti bundinn í bókum og þess vegna kynnast 
nemendur honum best með lestri ýmissa bókmennta.  
Ritun: Leggja þarf áherslu á að nemendur nái tökum á að setja eigið efni skýrt fram og skipulega 
með ýmsum hætti fyrir ólíka hópa og í mismunandi tilgangi.  
Málfræði: Gera þarf nemendur viðræðuhæfa um mál og málfar, gera þá að betri málnotendum og 
glæða áhuga þeirra á móðurmálinu.  

(úr Aðalnámskrá grunnskóla 2013 bls. 96-100). 
 

Kennarar: Guðríður Dóra Halldórsdóttir, Hólmfríður Kristjánsdóttir, Ásrún Rúnarsdóttir og Elín 
Sigríður Sævarsdóttir. 
 
Námsefni: Lesrún 2, málfræðiæfingar, lesskilningsverkefni, ljóðabækur, stafsetningaræfingar  og 
fleira.  
 
Kennsluaðferðir - framkvæmd: Notast er við fjölbreyttar kennsluaðferðir: Innlögn kennara, 
umræður, einstaklingsvinnu, hópavinnu og námsleiki.  
 

Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar 
 

Kennsluáætlun 

Tímabil 
 

Námsþáttur/Námsefni Verkefni Hæfniviðmið/Skólanámskrá 
 

Ágúst - 
september 

Lestur 
Lesskilningur 
Stafrófið 
Sérnöfn/samnöfn 
Samheiti 
Andheiti 
Samsett orð 
Stafsetning: -N og -nn 
 

-Lesrún 2  
-Lesskilningsverkefni 
-Málfræðiæfingar 
-Spil 
-Námsleikir 
-https://vefir.nams.is 
/ritumrett/index.htm 
- Fjaran -rafrænt 
verkefni 
-Lesfimi 

LB.1:Getur beitt aðferðum við 
námskráningu hljóða og stafa 
þannig að lestur verði lipur og 
skýr. 
M.2: Getur fundið samsett orð í 
texta og þekki andheiti og 
samheiti orða.  
M.3: Getur raðað orðum í 
stafrófsröð. 

Október 

 

Lestur  
Lesskilningur 
Ritun  
Nafnorð 
Stafsetning 

--Lesrún 2  
-Lesskilningsverkefni 
-Málfræðiæfingar 
-Námsleikir 
-https://vefir.nams.is 
/ritumrett/index.htm 

THÁ.5:Nýtt sér og endursagt efni 
á rafrænu formi. 
M.4: Þekkir einkenni nafnorða. 
M.5: Getur fundið kyn og tölu 
nafnorða. 



Himingeimurinn- 
hópaverkefni 

M.5: Þekkir nokkur margræð orð. 
M.7: Getur greint mun á 
samnöfnum og sérnöfnum. 
LB.8: Getur aflað sér upplýsinga 
úr bókum og á rafrænu formi. 

Nóvember  

Lestur  
Lesskilningur  
Ritun 
Lýsingarorð  
Sagnorð 
Stafsetning 

-Lesrún 2  
-Lesskilningsverkefni 
-Málfræðiæfingar 
-Ritunarverkefni 
-Spil 
-Námsleikir 
-https://vefir.nams.is 
/ritumrett/index.htm 

 

M.4: Þekkir einkenni  
lýsingarorða og sagnorða. 
 
M.9: Gerir sér grein fyrir markmiði 
þess að læra íslenska málfræði. 

 

Desember 

Lestur  
Lesskilningur  
Framsögn  
Hlustun 
Rökræður  
 

-Lesrún 2  
-Lesskilningsverkefni 
-Jólasögur  
-Leikrit á samveru 
-Rökræður 

THÁ.1: Getur talað skýrt og 
greinilega. 
THÁ.2: Getur staðið frammi fyrir 
hópi og flutt verkefni, söng- eða 
leikþátt, sagt skoðun sína og 
staðið fyrir máli sínu. 
THÁ.3: Sagt frá eftirminnilegum 
atburði og lýst ákveðnu fyrirbæri, 
endursagt efni sem hlustað hefur 
verið á eða lesið. 
 

Janúar 
 

Lestur  
Lesskilningur  
Stafsetning 

-Óvættaför  
-Lesfimi 
-Orðarún  
-https://vefir.nams.is 
/ritumrett/index.htm 
 

LB.1: Getur notað umskráningu 
hljóða og stafa þannig að lestur 
verði lipur og skýr. 
LB.2: Getur nýtt orðaforða við að 
skilja texta og ráðið í merkingu 
orðs út frá samhengi.  

 
Febrúar 

 

Lestur  
Lesskilningur  
Ritun 
Stafsetning 
 
 

-Lesskilningsverkefni 
-Ritunaræfingar 
-https://vefir.nams.is 
/ritumrett/index.htm 
 
 

R.2: Nýtt í ritun þekkingu á 
grunnþáttum í byggingu texta, svo 
sem upphafi, meginmáli og 
niðurlagi. 
R.3: Samið texta frá eigin brjósti, 
svo sem sögu frásögn, ljóð eða 
skilaboð.  
M.6: Getur búið til málsgreinar. 

Mars 

Ritun  
Stafsetning 
Ljóð 
 

-Ritunarverkefni 
-https://vefir.nams.is 
/ritumrett/index.htm 
- Ljóðabækur 
 

R.4: Getur beitt einföldum 
stafsetningarreglum. 
R.7:Getur skrifað texta sem aðrir 
geta lesið og notið. 
LB.6: Beitt hugtökum eins og 
persónu, söguþræði, umhverfi og 
boðskap. 
M.8: Getur leikið sér með orð og 
merkingu, svo sem með því að 
ríma, og fara í orðaleiki. 
LB.7: Þekkir og getur notað 
hugtök í bragfræði svo sem rím, 
kvæði, vísu og ljóðlínu. 

Apríl 

Lestur  
Lesskilningur  
 

-Litla 
upplestrarkeppnin 
 

THÁ.4: Getur hlustað og horft 
með athygli á upplestur, leikið 
efni, ljóð og söngva og greint frá 
upplifun sinni. 

Maí 

Lestur  
Lesskilningur  
 
 

-Lesfimi 
-Orðarún 
-Reykjavík -verkefni 
 
 

LB.1:Getur beitt aðferðum við 
námskráningu hljóða og stafa 
þannig að lestur verði lipur og 
skýr. 



LB.9: Getur lesið úr táknmyndum 
og myndrænu efni. 
LB.2: Getur nýtt góðan orðaforða 
við að skilja texta og ráðið í 
merkingu orðs út frá samhengi. 
 

Allt tímabilið 

Lestur 
Ritun 
Málfræði  

 LB.4: Valið sér lesefni eftir áhuga 
og þörf og lesið sögur, ljóð og 
fræðandi efni, sem hæfir 
lestrargetu, sér til ánægju og 
skilnings. 
LB.5: Lesið ævintýri, sögur og ljóð 
ætluð börnum. 
LB.10: Valið bók eða annað 
lesefni og lesið sér til ánægju. 
R.1: Skrifað skýrt og læsilega. 
R.6: Getur skrifað texta á tölvu og 
beitt algengustu aðgerðum í 
ritvinnslu. 
M.1: Getur beitt töluðu máli og 
rituðu af nokkru öryggi og ræður 
yfir orðaforða og málskilningi.  
 

Námsmat 
Frammistaða nemenda í hverri lotu er metin út frá þeim hæfniviðmiðum/skólamarkmiðum sem 
unnið er með. Viðkomandi hæfniviðmið eru metin út frá matskvörðunum: 
• framúrskarandi 
• hæfni náð 
• þarfnast þjálfunar 
• hæfni ekki náð 
Verkefni eru jafnframt metin út frá hæfniviðmiðum og fleiri þáttum. Matskvarðinn sem notaður er til 
að meta verkefni eru bókstafir: A, B+, B, C+, C og D. 

Hæfnimarkmið 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (bls. 196-203) má finna öll hæfniviðmið við lok 4. bekkjar: 
http://vefir.nams.is/namsmat/pdf/grunnskoli_greinanamskrar_netutgafa_2013.pdf 

 

http://vefir.nams.is/namsmat/pdf/grunnskoli_greinanamskrar_netutgafa_2013.pdf
http://vefir.nams.is/namsmat/pdf/grunnskoli_greinanamskrar_netutgafa_2013.pdf

