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Vika  Viðfangsefni Kennsluaðferðir  verkefni Hæfniviðmið: 
Nemandi geti:  

Námsmat  

      

4. – 8. janúar  Sögugerð Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir.  

Dótasaga. 
Búa til sögu í hópum og 
teikna sögusvið á A3 
blað. Flytja svo söguna 
sína fyrir hina 
nemendurna og nota 
dót sem persónurnar í 
sögunni. 

Skrifar frásögn og 
lýsingu.  
Skrifar sögur frá eigin 
brjósti.  
Heldur góðum 
söguþræði í frásögn.  
Orðaforði góður í 
rituðu máli.  
Skrifar frásögn með 
upphafi, miðju og endi.  
 

Leiðsagnarmat, 
sjálfsmat, jafningjamat 
og kennaramat, 
Orðarún og lesfimi 
(hraðlestrarpróf). 

11. -15. janúar  
 

Sögugerð Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir.  

Dótasaga 
Búa til sögu í hópum og 
teikna sögusvið á A3 
blað. Flytja svo söguna 
sína fyrir hina 
nemendurna og nota 
dót sem persónurnar í 
sögunni. 

Skrifar frásögn og 
lýsingu.  
Skrifar sögur frá eigin 
brjósti.  
Heldur góðum 
söguþræði í frásögn.  
Orðaforði góður í 
rituðu máli.  
Skrifar frásögn með 
upphafi, miðju og endi.  
 

Leiðsagnarmat, 
sjálfsmat, jafningjamat 
og kennaramat, 
Orðarún og lesfimi 
(hraðlestrarpróf). 
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18. – 22. Janúar 
 

Nafnorð Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir.  

Upprifjun á 
fallbeygingu. Fallbeygja 
nöfnin sín, á 
fjölskyldumeðlimum og 
bekkjarfélögum.  

Áttar sig á fallbeygingu 
nafnorða. 
Hefur unnið með 
fallbeygingu nafnorða 
bæði í eintölu og 
fleirtölu.  

 

Leiðsagnarmat, 
sjálfsmat, jafningjamat 
og kennaramat, 
Orðarún og lesfimi 
(hraðlestrarpróf). 

25. janúar – 29. 
 

Nafnorð Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir.  

Upprifjun á eintölu og 
fleirtölu. Börnin fá orð í 
gegnum orðabanka  og 
eiga að fallbeygja þau í 
eintölu og fleirtölu. 

Áttar sig á fallbeygingu 
nafnorða. 
Hefur unnið með 
fallbeygingu nafnorða 
bæði í eintölu og 
fleirtölu.  

 

Leiðsagnarmat, 
sjálfsmat, jafningjamat 
og kennaramat, 
Orðarún og lesfimi 
(hraðlestrarpróf). 

1. – 5. Febrúar  
 

Nafnorð Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir.  

Börnin eiga að finna 
nafnorð og eiga að 
bæta við greini. Loks 
eiga þau að fallbeygja 
orðin með greininum. 

Áttar sig á fallbeygingu 
nafnorða. 
Hefur unnið með 
fallbeygingu nafnorða 
bæði í eintölu og 
fleirtölu og með greini. 
 

Leiðsagnarmat, 
sjálfsmat, jafningjamat 
og kennaramat, 
Orðarún og lesfimi 
(hraðlestrarpróf). 

8. – 12. febrúar  Sagnorð Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir.  

Upprifjun á 
Sagnorðum. Fá 
texta/bækur og eiga að 

Greinir sagnorð í texta.  
Þekkt sagnorð.  
Hefur unnið með nútíð 
og þátíð sagna. 

Leiðsagnarmat, 
sjálfsmat, jafningjamat 
og kennaramat, 
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greina sagnorðin í 
textanum. 

 Orðarún og lesfimi 
(hraðlestrarpróf). 

15. – 19. febrúar  
 

Sagnorð 
 

Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir.  

Farið yfir sagnorð bæði 
í nútíð og þátíð. Flokka 
sagnorð í poka sem 
hanga á vegg, annar 
fyrir nútíð og hin þátíð. 
Rithandarsýnishorn 

Greinir sagnorð í texta.  
Þekkt sagnorð.  
Hefur unnið með nútíð 
og þátíð sagna. 
 

Leiðsagnarmat, 
sjálfsmat, jafningjamat 
og kennaramat, 
Orðarún og lesfimi 
(hraðlestrarpróf). 

22. febrúar – 26. 
 
 

Sagnorð Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir.  

Upprifjun á 
Sagnorðum. Fá 
texta/bækur og eiga að 
greina sagnorðin í 
textanum. 

Greinir sagnorð í texta.  
Þekkt sagnorð.  
Hefur unnið með nútíð 
og þátíð sagna. 
 

Leiðsagnarmat, 
sjálfsmat, jafningjamat 
og kennaramat, 
Orðarún og lesfimi 
(hraðlestrarpróf). 

1. – 5. mars Lesskilningur Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir.  

Lesskilningsverkefni 
lögð fyrir börnin. Gefa 
börnunum texta og 
eiga börnin að búa til 
spurningar upp úr 
textanum. Skipta svo 
spurningunum á milli 
sín og svara hjá hvort 
öðru. Börnin hlusta á 
upplestur og svara 
spurningum úr 
textanum. 

Lesskilningsverkefni 
Endursegir sögu í 
stórum dráttum.  
Svarar spurningum úr 
texta.  
Finnur upplýsingar í 
texta  
Getur sagt frá upphafi, 
miðju og endi sögu.  
Segir frá helstu 
persónum í sögu.  
Ályktar út frá 
ákveðnum texta.  

Leiðsagnarmat, 
sjálfsmat, jafningjamat 
og kennaramat, 
Orðarún og lesfimi 
(hraðlestrarpróf). 
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Greinir aðalatriði í 
texta.  
Finnur heimildir í texta.  
 

8. – 12. Mars 
 

Lesskilningur Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir.  

Lesskilningsverkefni 
lögð fyrir börnin. Gefa 
börnunum texta og 
eiga börnin að búa til 
spurningar upp úr 
textanum. Skipta svo 
spurningunum á milli 
sín og svara hjá hvort 
öðru. Börnin hlusta á 
upplestur og svara 
spurningum úr 
textanum. 

Lesskilningsverkefni 
Endursegir sögu í 
stórum dráttum.  
Svarar spurningum úr 
texta.  
Finnur upplýsingar í 
texta  
Getur sagt frá upphafi, 
miðju og endi sögu.  
Segir frá helstu 
persónum í sögu.  
Ályktar út frá 
ákveðnum texta.  
Greinir aðalatriði í 
texta.  
Finnur heimildir í texta.  
 

Leiðsagnarmat, 
sjálfsmat, jafningjamat 
og kennaramat, 
Orðarún og lesfimi 
(hraðlestrarpróf). 

15. – 19. mars Lesskilningur Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir.  

Lesskilningsverkefni 
lögð fyrir börnin. Gefa 
börnunum texta og 
eiga börnin að búa til 
spurningar upp úr 

Lesskilningsverkefni 
Endursegir sögu í 
stórum dráttum.  
Svarar spurningum úr 
texta.  

Leiðsagnarmat, 
sjálfsmat, jafningjamat 
og kennaramat, 
Orðarún og lesfimi 
(hraðlestrarpróf). 
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textanum. Skipta svo 
spurningunum á milli 
sín og svara hjá hvort 
öðru. Börnin hlusta á 
upplestur og svara 
spurningum úr 
textanum. 

Finnur upplýsingar í 
texta  
Getur sagt frá upphafi, 
miðju og endi sögu.  
Segir frá helstu 
persónum í sögu.  
Ályktar út frá 
ákveðnum texta.  
Greinir aðalatriði í 
texta.  
Finnur heimildir í texta.  

22. – 26. mars Lýsingarorð Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 

fjölbreyttar 
kennsluaðferðir.  

Upprifjun á 
lýsingarorðum og 

stigbeygingu.  

Þekkt lýsingarorð. 
Gerir sér grein fyrir 
stigbeygingu 
lýsingarorða.  
Greinir lýsingarorð í 
texta.  

 

Leiðsagnarmat, 
sjálfsmat, jafningjamat 

og kennaramat, 
Orðarún og lesfimi 
(hraðlestrarpróf). 

29. mars  – 2. apríl  
 

Páskafrí     

5. – 9. apríl Lýsingarorð Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir.  

Áhersla á að greina 
lýsingarorð í texta sem 
börnin eru að vinna 
með. Skrifa sögu og 
koma fyrir ákveðnum 
fjölda eða 

Þekkt lýsingarorð. 
Gerir sér grein fyrir 
stigbeygingu 
lýsingarorða.  
Greinir lýsingarorð í 
texta.  

Leiðsagnarmat, 
sjálfsmat, jafningjamat 
og kennaramat, 
Orðarún og lesfimi 
(hraðlestrarpróf). 
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fyrirframákveðnum 
lýsingarorðum. 

 

12. – 16. apríl Lýsingarorð Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir.  

Áhersla á stigbeygingu 
lýsingarorða.  

Þekkt lýsingarorð. 
Gerir sér grein fyrir 
stigbeygingu 
lýsingarorða.  
Greinir lýsingarorð í 
texta.  
 

Leiðsagnarmat, 
sjálfsmat, jafningjamat 
og kennaramat, 
Orðarún og lesfimi 
(hraðlestrarpróf). 

19. – 23. Apríl 
 

Réttritun, skrifa rétt 
eftir upplestri, 
málshættir. 

Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir.  

Réttritunaræfingar og 
skrifað rétt upp eftir 
upplestri. 
Rithandarsýnishorn 

Skrifar litlu stafina í 
texta.Skrifar á línu.  
Hefur bil á milli orða.  
Skrifar stóru og litlu 
stafina þar sem við á. 
Byrjað málsgreinar á 
stórum staf og endað á 
punkti.   
Hefur unnið með ýmis 
algeng orðtök og 
málshætti.  
 

Leiðsagnarmat, 
sjálfsmat, jafningjamat 
og kennaramat, 
Orðarún og lesfimi 
(hraðlestrarpróf). 

26. – 30. apríl 
 
 

Nafnorð , sagnorð og 
lýsingarorð. 

Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir.  

Upprifjun og 
samantekt 

Orðflokkagreining Leiðsagnarmat, 
sjálfsmat, jafningjamat 
og kennaramat, 
Orðarún og lesfimi 
(hraðlestrarpróf). 



 

 
Fag: Íslenska 
Bekkur: 4.bekkur 
Námsefni: Ritrún, lestrarbækur, skriftarbækur, Lesrún 
Kennari: Egill Jóhannsson og Vala Margrét Jóhannsdóttir 
 
 

 

Kennsluáætlun skólaárið 2020-2021  

3. – 7. Maí 
 

Nafnorð , sagnorð og 
lýsingarorð 

Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir.  

Upprifjun og 
samantekt 

Orðflokkagreining Leiðsagnarmat, 
sjálfsmat, jafningjamat 
og kennaramat, 
Orðarún og lesfimi 
(hraðlestrarpróf). 

10. – 14. Maí 
Uppstigningardagur 
13. 

Réttritun, skrifa rétt 
eftir upplestri, 
málshættir. 
 

Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir.  

Réttritunaræfingar og 
skrifað rétt upp eftir 
upplestri. 
 

Skrifar litlu stafina í 
texta.Skrifar á línu.  
Hefur bil á milli orða.  
Skrifar stóru og litlu 
stafina þar sem við á. 
Byrjað málsgreinar á 
stórum staf og endað á 
punkti.   
Hefur unnið með ýmis 
algeng orðtök og 
málshætti.  
 

Leiðsagnarmat, 
sjálfsmat, jafningjamat 
og kennaramat, 
Orðarún og lesfimi 
(hraðlestrarpróf). 

17. – 21. Maí 
 

Lesskilningur Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir.  

Lesskilningsverkefni 
lögð fyrir börnin. Gefa 
börnunum texta og 
eiga börnin að búa til 
spurningar upp úr 
textanum. Skipta svo 
spurningunum á milli 
sín og svara hjá hvort 
öðru. Börnin hlusta á 

Lesskilningsverkefni 
Endursegir sögu í 
stórum dráttum.  
Svarar spurningum úr 
texta.  
Finnur upplýsingar í 
texta  
Getur sagt frá upphafi, 
miðju og endi sögu.  

Leiðsagnarmat, 
sjálfsmat, jafningjamat 
og kennaramat, 
Orðarún og lesfimi 
(hraðlestrarpróf). 
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upplestur og svara 
spurningum úr 
textanum. 
Rithandarsýnishorn 

Segir frá helstu 
persónum í sögu.  
Ályktar út frá 
ákveðnum texta.  
Greinir aðalatriði í 
texta.  
Finnur heimildir í texta.  
 

24. maí – 28. maí 
 

Útikennsla og 
samþætting 

Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir.  

Ýmis hlutbundin 
verkefni sem 
samþætta þá þætti 
sem unnið hefur verið 
með 

Öll markmið vetrarins Leiðsagnarmat, 
sjálfsmat, jafningjamat 
og kennaramat, 
Orðarún og lesfimi 
(hraðlestrarpróf). 

31. – 4. Júní 
 

Útikennsla og 
samþætting 

Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir. 

Ýmis hlutbundin 
verkefni sem 
samþætta þá þætti 
sem unnið hefur verið 
með 

Öll markmið vetrarins 
 

Leiðsagnarmat, 
sjálfsmat, jafningjamat 
og kennaramat, 
Orðarún og lesfimi 
(hraðlestrarpróf). 

7. – 11. Júní 
 

Útikennsla og 
samþætting 

Stöðvavinna, 
Byrjendalæsi og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir.  

Ýmis hlutbundin 
verkefni sem 
samþætta þá þætti 
sem unnið hefur verið 
með 

Öll markmið vetrarins 
 

Leiðsagnarmat, 
sjálfsmat, jafningjamat 
og kennaramat, 
Orðarún og lesfimi 
(hraðlestrarpróf). 

14. – 18. Júní 
Fimmtudagur 17.júní 
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21.-25. júní Skólaslit 24. júní 

 


