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Traust kunnátta í móðurmáli er meginundirstaða staðgóðrar menntunar. Lestur er öflugt tæki nemenda til að afla sér 
þekkingar og jafnframt er tjáning í ræðu og riti ein af nauðsynlegum forsendum þátttöku í samfélaginu.  
 

Leitast er við að hafa fjölbreyttar og skapandi kennsluaðferðir og samþætta þær við samfélagsgreinar sem og aðrar 
námsgreinar. 
 
Íslenskukennsla í 4. bekk tekur mið af þeim hæfniviðmiðum sem sett eru fram í Aðalnámskrá á yngsta stigi.  Samkvæmt 
Aðalnámskrá skiptist íslenskan í eftirfarandi þætti: talað mál, hlustun og áhorf, lestur og bókmenntir, ritun og málfræði. 

 

 

Haustönn  
Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur – viðfangsefni   Námsmat 
 

• beitt skýrum og áheyrilegum 
framburði.  

• tjáð sig með aðstoð leikrænnar 
tjáningar frammi fyrir hópi og 
staðið fyrir máli sínu.  

• sagt frá eftirminnilegum atburði og 
lýst ákveðnu fyrirbæri, endursagt 

 

• Bækur að eigin vali til yndis- og 
heimalestrar, 

• Lesrún 2,  

• Skrift 4,  

• Ýmis verkefni frá kennara  

• Ritrún 3 

• Byrjendalæsisverkefni  

 

• Leiðsagnarmat 

• Lesfimipróf (september, janúar og 
maí) 

• Yfirferð á heimalestri og ritun 

• Orðarún (lesskilningspróf í okt. og 
maí).  
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efni sem hlustað hefur verið á eða 
lesið.  

• hlustað og horft með athygli á 
upplestur, leikið efni, ljóð og söngva 
og greint frá upplifun sinni.  

• nýtt sér og endursagt efni á 
rafrænu formi.  

• átt góð samskipti, hlustað og sýnt 
kurteisi.  

 

 
 

• Virkni nemenda í kennslustundum 
eru metin til umsagnar. 

• Skrifleg umsögn. 

 
 
 

 

Vorönn  
Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur – viðfangsefni  Námsmat 
 

• beitt skýrum og áheyrilegum 
framburði. 

• tjáð sig með aðstoð leikrænnar 
tjáningar frammi fyrir hópi og staðið 
fyrir máli sínu. 

• beitt aðferðum við umskráningu 
hljóða og stafa þannig að lestur verði 
lipur og skýr.  

• nýtt góðan orðaforða við að skilja 
texta og ráðið í merkingu orðs út frá 
samhengi. 

• tengt þekkingu sína og reynslu við 
lesefni í því skyni að ná merkingu 
þess. 
 

 

• Bækur að eigin vali til yndis- og 
heimalestrar, 

• Lesrún 2  

• Ýmis verkefni frá kennara  

• Ritrún 3 

• Byrjendalæsisverkefni 

 

 

• Leiðsagnarmat,  

• Lesfimipróf (janúar og maí) 

• Yfirferð á heimalestri og ritun. 

• Orðarún (lesskilningspróf í maí),.  

• Virkni nemenda í kennslustundum eru 
metin til umsagnar. 

• Skrifleg umsögn. 
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• dregið rétt til stafs og skrifað skýrt og 
læsilega. 

• nýtt í ritun þekkingu á grunnþáttum í 
byggingu texta, svo sem upphafi, 
meginmáli og niðurlagi.  

• samið texta frá eigin brjósti, svo sem 
sögu, frásögn, ljóð eða skilaboð. 

• beitt töluðu máli og rituðu af nokkru 
öryggi og ræður yfir orðaforða og 
málskilningi sem hæfir þroska.  

• þekkt og fundið helstu einingar 
tungumálsins, svo sem bókstafi, hljóð, 
orð, samsett orð og málsgrein. 

• leikið sér með orð og merkingu, svo 
sem með því að ríma, og fara í 
orðaleiki. 

• gert sér grein fyrir markmiði þess að 
læra íslenska málfræði.  

 


