
Birt með fyrirvara um breytingar 
 

Foldaskóli 2022 – 2023   3. bekkur 
Námsáætlun – íslenska 

 
Kennarar: Svanfríður Ingjaldsdóttir og Tinna Arnardóttir 
Námsefni: Ritrún 2, Lesrún 2 og efni af veraldarvefnum og ýmsar sögubækur sem innihalda gæðatexta. 
Unnið er með sögur, texta og ljóð út frá Byrjendalæsi. Áhersla er lögð á samspil lestrar og ritunar. Lögð er áhersla á skapandi þátt málsins þar 
sem nemendur semja stutta texta, frásagnir og ljóð. Einnig eru nemendur þjálfaðir í að afla upplýsinga.     
Mikilvægt er að nemendur lesi heima.  
 
Nám og kennsla: Í íslensku á yngsta stigi skiptast færniþættir í talað mál, hlustun og áhorf, lestur og bókmenntir, ritun og málfræði og falla 
hæfniviðmið undir þessa þætti. Hæfniviðmið eru þjálfuð með fjölbreyttum kennsluaðferðum og vinna nemendur margvísleg verkefni til 
námsmats, jafnt einstaklingsverkefni sem og verkefni unnin í pörum og hópum.  Í 3. bekk er stuðst við Byrjendalæsi í kennslu. Byrjendalæsi 
byggir á samvirkum kennsluaðferðum. Þar er unnið með heildstæða móðurmálskennslu sem fléttar saman lestur, ritun, málfræði, tal og 
hlustun. Unnið er með gæðatexta hverju sinni sem er lesinn fyrir nemendur og orðaforði þeirra er styrktur með umræðum um efni  textans. 
Kennarar sjá um innlagnir á námsefni. Nemendur vinna einstaklingslega, í pörum og hópum að verkefnum hverju sinni.  
 
Námsmat: Í Foldaskóla er leitast við að námsmat sé leiðbeinandi og nái utan um fjölbreytta hæfni nemenda. Unnið er út frá hæfniviðmiðum 
Aðalnámskrár grunnskóla (2011). Í náms- og kennsluáætlunum kemur fram hvaða hæfniviðmið liggja til grundvallar hverri námsgrein. Í 
Mentor er hægt að fylgjast með framvindu námsins. Hæfniviðmið eru lögð til grundvallar hverju verkefni/prófi. Kennari metur á faglegan hátt 
hæfni nemanda á hverju hæfniviðmiði fyrir sig og skráir í Mentor. Við lok skólaárs er gefið námsmat sem endurspeglar þá hæfni sem nemandi 
býr yfir. Nýjasta matið vegur þyngst en horft er til fyrra mats ef miklar sveiflur verða og ræður þá einföld sjóngreining kennara. Hafa ber í 
huga að hæfniviðmið geta haft mismikið vægi. 
 
Nemendur á yngsta stigi í Foldaskóla fá árangur sinn metinn með fjórum táknum: framúrskarandi hæfni,  hæfni náð, þarfnast þjál funar,     
hæfni ekki náð. 
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Haustönn og vorönn 
Hæfniviðmið - Lotur – viðfangsefni Námsmat 

Talað mál, hlustun og áhorf   
- að nemendur geti: 

• beitt skýrum og áheyrilegum framburði 

• tjáð hugsanir sínar og skoðanir og sett þær fram á viðeigandi 
hátt 

• hlustað eftir upplýsingum og rökum í samræðum 

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

• geti sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst ákveðnu fyrirbæri, 
endursagt efni sem hlustað hefur verið á eða lesið 

• hlustað og horft með athygli á upplestur, leikið efni, ljóð og 
söngva  

• átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi 

• tileinkað sér þær reglur sem gilda þegar margir tjá sig í einu 

• hlustað á fyrirmæli kennara og farið eftir þeim 
 

 
Efnisþættir 
Upplestur kennara, 
nemenda og annarra, 
framsögn, söngur, 
framkoma. 
 
 

 

Námsgögn 
Ljósrituð hefti. 
Fræðitexti, sögur, leikrit, 
ljóð og þulur. Myndir og 
ritsmíðar nemenda. Lög 
og textar, myndbönd, 
myndir/þættir og efni af 
netinu sbr. efni á mms.is 
 

Leiðir að markmiðum: 
- nemendur 

• vinna verkefni og fara í leiki sem þjálfa 
munnlega tjáningu bæði í hópum sem 
og einstaklingslega 

• læri að hlusta og fara eftir munnlegum 
fyrirmælum og sýni með þeim hætti 
samnemendum sínum kurteisi og 
virðingu sem og kennurum 

• hlusta á upplestur á sögum, ljóðum og 
þulum 

• ræða efni texta, einstök orð og 
orðasambönd. Þeir segja frá myndum 
sem þeir búa til í tengslum við texta 

• segja frá eigin reynslu, endursegja, lesa 
sögur og ljóð upphátt fyrir 
samnemendur og kennara 

 
Námsmat 
Leiðsagnarmat og símat 
Lesskilningspróf og lesfimipróf   
Ritunar og málfræðikannanir  
Virkni nemenda í kennslustundum er metin 
til umsagna 
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Hæfniviðmið –  Lotur - viðfangsefni Námsmat 
Ritun  
- að nemendur geti: 

• dregið rétt til stafs og skrifað skýrt og læsilega 

• nýtt þekkingu sína á grunnþáttum í byggingu texta, s.s. upphaf, 
meginmál og niðurlag við ritun á texta 

• samið margskonar texta s.s. sögu, frásögn, fræðitexta, ljóð eða 
skilaboð 

• nýtt sér fyrirmyndir í ritun, s.s. af lestri bóka, blaða eða 
rafræns efnis 

• beitt einföldum stafsetningareglum og notað einföld 
hjálpargögn við hæfi, s.s. að skrifa stóran staf á eftir punkti og í 
sérnöfnum, þekkja regluna um -ng og -nk o.s.frv. 

• notað einfalda ritunarramma og hugtakakort og læri að nýta 
sér þau sem hjálpartæki í ritun 

 
 

 
Efnisþættir:  
stafadrættir, stafastærð, 
hástafir, lágstafir, bil milli 
orða, línubil, réttritun, 
textagerð, ritunar-
rammar og hugtakakort 
 
 
Námsgögn: 
Skriftarbækur, Ritrún, 
Lesrún,  ýmsir textar s.s. 
sögur, leikrit, ljóð sem og  
efni af netinu sbr. 
margvísleg forrit á 
mms.is   

Leiðir að markmiðum 
-nemendur: 

• fá þjálfun í að draga rétt til stafs við 
lykilorðavinnu, eftir fyrirmynd við að 
skrifa í skriftarbækur og stílabækur. 

• fá þjálfun í að stafsetja rétt með því að 
vinna í sóknarskrift, lykilorðum og öðru 
efni hverju sinni 

• semja texta (fræðitexta, sögur, ljóð, 
frásagnir) sem byggir að einhverju leyti 
á orðaforða þess texta sem verið er að 
vinna með 

• kynnast ýmsum hjálpartækum í ritun, 
s.s. hugtakakort og ritunarramma og 
noti þá við vinnu sína 

 
Námsmat:  
Leiðsagnarmat, símat og kannanir.  
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Hæfniviðmið Lotur - viðfangsefni Námsmat   

Málfræði: 
– að nemendur: 

• þekki helstu einingar málsins, s.s.  hljóð,  bókstafi, orð, samsett 
orð og málsgrein 

• þekki stafrófið, geti raðað í stafrófsröð 

• greini mun á sérnöfnum og samnöfnum 

• greini mun á samheitum og andheitum 

• kynnist eintölu og fleirtölu 

• kynnist fallbeygingu og greini 

• kynnist orðflokkunum: nafnorð, sagnorð og lýsingarorð 

 
Efnisþættir 
Bókstafir, orð, setningar, 
málsgreinar, hljóð, 
sérhljóð, samhljóð, 
stafróf, rím, 
samnöfn, sérnöfn, 
samheiti, andheiti, 
samsett orð, eintala, 
fleirtala, fallbeyging, 
greinir, orðflokkarnir no, 
so, lo.  
 
 
Námsgögn 
Ýmsir textar, sérútbúin 
verkefni, verkefnabækur 
og kennsluforrit. 
 
 
 
 
 

 
Leiðir að markmiðum: 
Lykilorð eru notuð á margvíslegan hátt og 
þau valin út frá markmiðum. 
Texti og lykilorð eru t.d. notuð til að fjalla 
um samsett orð, samheiti, andheiti, 
sérnöfn, samnöfn, eintölu og fleirtölu, 
stafrófið og stafrófsröð. Nemendur fá 
tækifæri til að leika með ýmis einkenni 
tungumálsins s.s. með því að ríma og 
fara í orðaleiki. 
 
 
 

Námsmat:  
Leiðsagnarmat, símat og kannanir. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


