
Námsgrein: Íslenska 6. bekkur 

 

Vikurstundir: 4,5 Kennari Guðrún Ásta Samstarfsfólk: 
 

Yfirlit 

Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

 Talað mál, hlustun og áhorf.   

● Geti samið, horft á og hlustað á 

margskonar efni.  

● Flytji mál sitt skýrt og áheyrilega 

● Þjálfist í rökræðum og í að tjá eigin 

tilfinningar og skoðanir  

● Kunni að hlusta og bregðast við á 

viðeigandi hátt  

● að auka orðaforða og orðskilning 

Lestur og bókmenntir  

● Séu vel læsir og hafi öðlast góðan 

skilning og fjölbreyttan orðaforða 

● Lagt mat á texta og túlkað.  

● Geti notið þess að hlusta á upplestur og 

frásagnir  

● Velji sér bækur eftir áhugasviði og lesið 

sögur og ljóð sér til ánægju.  

● nýtum mikið 

samvinnunám í 

verkefnavinnu.  

● innlagnir frá 

kennara í upphafi 

verkefnis og/eða 

námsþáttar. 

● einstaklingsverkefni 

● paralestur 

● upplestur  

● yndislestur 

● umræður 

● stöðvavinna 

● Uppbygging 

ritgerðar 

● Gagnvirkur lestur 

● Stuðst að mestu við Orðspor 2 

lesbók og verkefnabók. 

● samvinnuverkefni  

● Málrækt 2 

● Mál til komið  

● Orðspor 1 

● Fólkið í blokkinni 

● Njála 

 

● samvinna nemenda  

● vinnusemi 

● hegðun 

● samskipti  

● lesskilningspróf 

● lestrapróf 

 



Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

● Kynnist fjölbreyttum textum fornum og 

nýjum til að efla skilning, svo sem tíma, 

sjónarhorni, sögusviði og boðskap  

● að efla lesskilning 

Ritun  

● Skrifi skýrt og greinilega og vandi 

frágang.  

● Geti notað orðabækur.  

● Hafi fengist við skapandi skrif og samið 

sögur, ljóð og leikþætti og öðlast öryggi 

við að tjá hugmyndir sínar og reynslu.  

● Geta samið texta og tjáð hugmyndir sínar 

og reynslu og dregið út og endursagt efni 

úr ræðu og riti.  

● Hafi náð valdi á helstu atriðum 

stafsetningar og nokkurri færni 

greinamerkingar.  

● Vera fær um að skrifa og endursegja 

texta með ákveðin lesanda í huga. 

Málfræði  

● Þjálfist í  að búa til setningar, málsgreinar 

og efnisgreinar í rituðum texta.  

● Hafi öðlast færni til að nota tungumálið í 

riti og tali á fjölbreyttan hátt. 



Tími Hæfniviðmið/Viðfangsefni 
Markmið  

Kennsluhættir Verkefni/Námsefni Mat á námsþætti/afurð 

● Auki við  orðaforða sinn og læri ný 

hugtök og orð og nýti sér þau við gerð 

texta.  

● Styðjist við málfræði og stafsetningu í 

töluðu máli og ritun 

● Þjálfist í notkun no og lo saman og sér 

● þjálfist í notkun skammstafanna og 

greinamerkja 

● Þekki fallorð, aðalfall og aukaföll 

þekki töluorð sem fallorð 

 •   •  •  

 •   •  •  

 •   •  •  

     

 

Niðurstöður úr einstökum þáttum námsmatsins eru birtar á Namfus.is undir flipanum Verkefnabók. 



 

Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 

 


