
 

Íslenska við lok 4. bekkjar 

Námsþættir Hæfniviðmið 
Nemandi getur: 

Námsleiðir Matsviðmið 
Nemandi: 

Talað mál, 
hlustun og 
áhorf 

● 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 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. 

● umræður,  
● hópverkefni, 
● hlustun, 
● kynning verkefna,  
● samræður,  
● stöðvavinna, 
● margmiðlun,  
● námsleikir,  
● einstaklings-,para- og 

hópavinna. 

● les og skilur texta, 
● segir frá eigin skoðunum og 

tilfinningum, 
● les og endursegir texta, 
● hlustar á aðra án þess að 

trufla, 
● fer eftir leiðbeiningum, 
● talar skýrt og hátt í 

upplestri. 
 

Lestur og 
bókmenntir 

● 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, 

● valið sér lesefni eftir áhuga og og þörf og lesið sögur, 
ljóð og fræðandi efni, sem hæfir lestrargetu, sér til 
ánægju og skilnings, 

● lesið ævintýri, sögur og ljóð ætluð börnum, 
● beitt hugtökum eins og persónu, söguþræði, umhverfi 

og boðskap,  
● beitt fáeinum algengum hugtökum í bragfræði, s.s. 

rími, kvæði, vísu og ljóðlínu, 
● aflað sér upplýsinga úr ýmsum tiltækum 

gagnabrunnum, svo sem bókum á rafrænu formi, 
● lesið úr táknmyndum og myndrænu efni, s.s. 

einföldum skýringarmyndum, kortum og myndritum, 
● valið bók eða annað lesefni sér til ánægju. 

● gagnvirkur lestur, 
● heimalestur, 
● paralestur, 
● upplestur, 
● stöðvavinna, 
● umræður, 
● leikræn tjáning, 
● lesskilningsverkefni, 
● einstaklings-, para-  og 

hópavinna. 

● les meira en 80 orð á 
mínútu, 

● les fjölbreyttan texta og sér 
til ánægju og fróðleiks,  

● les úr myndum t.d. kortum 
og myndagátum, 

● les ljóð og þekkir hugtökin 
rím, kvæði, vísa og ljóðlína, 

● greinir tegundir bókmennta 
(þjóðsögur, ævintýri, ljóð og 
fræðitexta), 

● notar hugtökin boðskapur, 
sögupersóna, söguþráður og 
umhverfi, 

● les og fylgir fyrirmælum, 
● leitar af heimildum, 
● flytur texta fyrir áheyrendur 

svo allir heyri og skilji. 
 



Ritun ● beitt einföldum stafsetningarreglum og notað tiltæk 
hjálpargögn  

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

 

● fjölbreytt 
ritunarverkefni með 
áherslu á uppbyggingu 
og frágang, 

● orð af orði, 
● stöðvavinna, 
● einstaklings-, para-  og 

hópavinna,  
● sögu-  og ljóðagerð,  
● skrift,  
● vinna með heimildir og 

upplýsingar, 
● skriflegar æfingar, 
● margmiðlun. 

● dregur rétt til stafs og skrifar 
læsilega, 

● skrifar texta frá eigin brjósti, 
● notar upphaf, miðju og endi 

í skrifum sínum, 
● notar stafsetningarreglurnar 

ng og nk, stór og lítill stafur 
og n og nn, 

● notar fjölbreyttan orðaforða 
og fyrirmyndir í ritun.   

 

Málfræði ● beitt töluðu máli og rituðu af nokkru öryggi og ræður 
yfir orðaforða og málskilningi sem hæfir þroska, 

● gert sér grein fyrir mismunandi hlutverki nafnorða, 
lýsingarorða og sagnorða, 

● leikið sér með ýmis einkenni tungumálsins, s.s. 
margræðni orða og fundið kyn og tölu, 

● gerir sér grein fyrir markmiði þess að læra íslenska 
málfræði. 
 

● orð af orði, 
● hópa-, para- og 

einstaklingsvinna, 
● stöðavavinna, 
● námsleikir og spil, 
● skriflegar og munnlegar 

æfingar,  
● margmiðlun. 

Þekkir og notar: 

● greinarmerki 
● sérnöfn og samnöfn 
● nafnorð 
● sagnorð 
● lýsingarorð 
● samsett orð 
● málsgrein 
● andheiti og samheiti 
● stafrófið 
● kyn og tölu nafnorða 
● margræð orð t.d. bolur = föt 

og búkur  

 

 

 

 

 



Stærðfræði við lok 4. bekkjar: 
Námsþættir: Hæfniviðmið 

Nemandi getur: 
Námsleiðir Matsviðmið 

Nemandi: 

Að geta spurt 
og svarað með 
stærðfræði 

● rökrætt af innsæi um stærðfræðiverkefni 
sem tengjast eigin reynsluheimi, rökstutt 
niðurstöður sínar, val á lausnaleiðum og 
fylgt röksemdafærslu annarra. 
 

● vinna með stærðfræðiþrautir og 
leiki, 

● rökræður,  
● nota hjálpargögn og verkfæri,  
● teikna og nota skýringarmyndir,  
● myndrit og tíðnitöflur. 

● yfirfærir hugtök 
stærðfræðinnar og tengir við 
daglegt líf, 

Að kunna að 
fara með 
tungumál og 
verkfæri 
stærðfræðinnar 

● notað hentug verkfæri, þar með talin 
hlutbundin gögn, reiknirit, talnalínu, 
vasareikna og tölvur, til rannsókna á 
stærðfræðilegum viðfangsefnum 
 

● nota hjálpargögn og verkfæri,  
● þekkja hugtök stærðfræðinnar,  
● samræður um stærðfræðileg 

viðfangsefni og hugtök. 

● útskýrir leiðir að lausnum, 
● skilur fyrirmæli, 
● notar rétt hjálpargögn og 

verkfæri, 
● táknar tölur á mismunandi 

hátt. 

Vinnubrögð og 
beiting 
stærðfræðinnar 

● kannað og rannsakað með því að setja 
fram tilgátur og gera tilraunir með 
áþreifanlegum gögnum, 

● notað stærðfræði til að finna lausnir á 
verkefnum sem takast þarf á við í daglegu 
lífi og gerir sér grein fyrir verðgildi 
peninga, 

● borið skynbragð á hvaða möguleikar og 
takmörk stærðfræðinnar eru til að lýsa 
veruleikanum. 

● kynna eigin leiðir að lausnum,  
● vinna á hlutbundinn hátt með 

tölur og tengja við 
raunveruleikann,  

● tákna tölur á mismunandi vegu, 
m.a. með kubbum, peningum 
o.s.frv.,  

● nota smáforrit og vefslóðir. 
 

● sýnir útreikninga, 
● skrifar einn tölustaf í hverja 

rúðu, 
● nýtir sér smáforrit og 

vefslóðir. 

Tölur og 
reikningur 

● tekið þátt í að þróa hentugar aðferðir sem 
byggja á eigin skilningi við að reikna 
samlagningar-, frádráttar-, margföldunar- 
og deilingardæmi, 

● gefið dæmi um og sýnt hvernig einföld 
brot og hlutföll eru notuð í daglegu lífi. 
 

● vinna með tölur,  
● reikna dæmi með einingum, 

tugum, hundruðum og þúsund og 
tengja við sætisgildi,  

● vinna á fjölbreyttan hátt við lausn 
samlagninga-, frádráttardæma, 
margföldunar- og deilingardæma,  

● notar töflur og gröf, 
● setur dæmi rétt upp í hús, 
● reiknar dæmi með einingum, 

tugum, hundrað og þúsund, 
● reiknar samlagningu með 

eigin aðferðum, 
● reiknar frádrátt með eigin 

aðferðum, 



● nota smáforrit og vefslóðir í 
stærðfræði,  

● nota hjálpargögn og verkfæri, 
● stærðfræðisögur/orðadæmi,  
● tákna tölur á mismunandi vegu, 

m.a. með kubbum, peningum 
o.s.frv.  

● vinna á hlutbundinn hátt með 
hlutföll og brot og tengja daglegu 
lífi. 

● reiknar og skilur orðadæmi, 
● notar reglustiku og vasareikni, 
● reiknar margföldun með eigin 

aðferðum,  
● reiknar deilingu með eigin 

aðferðum, 

● getur námundað tölur að tug, 
hundraði og þúsund, 

● vinnur með almenn brot og 
hlutföll. 

Algebra ● notað táknmál stærðfræðinnar til að meta 
sanngildi og tjá vensl eins og jöfnuð og 
röð. 
 

● vinna með einföld talnamynstur, 
t.d hvernig 
margföldunartöflurnar mynda 
mynstur í hundraðtöflu,  

● útskýra hvernig ákveðið mynstur 
er búið til og óþekkt stærð 
fundin. 

● vinnur með talnamynstur og 
óþekktar stærðir. 

Rúmfræði og 
mælingar 

● rannsakað og gert tilraunir með rúmfræði 
á einfaldan hátt með því að nota tölvur og 
hlutbundin gögn, 

● speglað og hliðrað flatarmyndum við 
rannsóknir á mynstrum sem þekja flötinn, 

● borið saman niðurstöður mismunandi 
mælinga og túlkað niðurstöður sínar. 
 

● vinna með tví- og þrívíð form á 
hlutbundinn hátt, 

● spegla og hliðra einföldum 
myndum,  

● hanna rúmfræðileg mynstur,  
● vinna með flatarmál, ummál og 

horn og tengja við 
raunveruleikann,  

● vinna með tímann og tengja við 
raunveruleikann,  

● vinna með einfaldar myndir í 
hnitakerfinu og útikennsla. 

● mælir þyngd, tíma og hitastig, 
● þekkir mælieiningar t.d. 

grömm, kíló, lítra, desilítra 
os.frv., 

● speglar og hliðrar myndum, 
● þekkir flatarmál, ummál og 

horn, 
● vinnur með myndir í 

hnitakerfi, 

● getur lesið af hitamælir og 
fundið út mismun á hitastigi, 

● skilur og getur notað 
negatívar tölur með því því að 
nota hitamælir eða talnalínu 

 



Tölfræði og 
líkindi 

● borið saman niðurstöður mismunandi 
mælinga og túlkað niðurstöður sínar. 
 
 

● safna og flokka gögn í viðeigandi 
flokka,  

● gera eigin kannanir og setja fram 
í myndrænar niðurstöður. 

● safnar og flokkar gögn og 
setur fram niðurstöður á 
myndrænan hátt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samfélagsgreinar við lok 4. bekkjar: 
Námsþættir: Hæfniviðmið 

Nemandi getur: 
Námsleiðir Matsviðmið 

Nemandi: 

Reynsluheimur 
 
Umhverfi, 
samfélag, saga, 
menning: Hæfni 
nemanda til að 
skilja 
veruleikann. 

● áttað sig á hlutverki landakorta og 
notagildi þeirra, 

● nefnt dæmi um einkenni og stöðu Íslands 
í heiminum í ljósi legu, sögu og 
menningar, 

● sagt frá dæmum, um hvernig loftslag og 
gróðurfar hafa áhrif á hvernig fólk lifir,  

● komið auga á nokkra þætti sem hafa haft 
áhrif á mannlífið í tímans rás, svo sem 
umhverfi og skipulag samfélaga, 

● sagt frá gerð og mótun íslensks samfélags 
fyrr og nú, 

● bent á dæmi um hvernig sagan birtist í 
munum og minningum, 

● áttað sig á að trúar- og lífsviðhorf fólks 
birtast í mismunandi viðhorfum, siðum og 
venjum, 

● velt fyrir sér nærtækum spurningum sem 
tengjast trú, lífsviðhorfi og breytni, 

● áttað sig á muninum á völdum þáttum 
trúar- og lífsviðhorfa, 

● sagt deili á nokkrum frásögnum, helstu 
hátíðum og siðum kristni og annarra 
trúarbragða, einkum í nærsamfélaginu, 

● aflað sér og nýtt vitneskju um 
samfélagsmálefni í námsgögnum og 
miðlum, 

● velt fyrir sér upplýsingum, gildi þeirra og 
áreiðanleika, 

● einstaklings-, para- og hópvinna, 
● upplýsingaöflun, 
● hlutverkaleikir, námsleikir og 

leikræn tjáning 
● söguaðferð,  
● námsleikir, spil og 

spurningakeppnir, 
● landnámsaðferð, 
● vettvangsferðir. 

 

● þekkir og notar landakort, 
● getur nefnt dæmi um einkenni 

Íslands út frá staðsetningu, sögu 
og menningu, 

● getur sagt frá dæmum um 
hvernig loftslag og gróðurfar 
hafa áhrif á hvernig fólk lifir. 

● áttar sig á áhrifum umhverfis á líf 
fólks, 

● áttar sig á og lýsir breytingum á 
íslensku samfélagi fyrr og nú, 

● segir frá hvernig sagan birtist í 
munum og minningu fólks, 

● áttar sig á fjölbreytileika í 
trúarbrögðum, siðum og venjum. 

● þekkir helstu helgisiði og 
trúarathafnir ólíkra trúarbragða, 

●  aflar upplýsinga og skoðar 
málefni frá ýmsum 
sjónarhornum og tekur þátt í 
umræðu um samfélagsleg 
málefni, 

● veltir fyrir sér hversu sannar og 
réttar upplýsingar eru, 

● nefnir dæmi um áhrif Biblíunnar 
á samfélagið, t.d. hátíðir, 

● nefnir dæmi hvernig trú kemur 
fram í listum og bókmenntum. 



● komið auga á dæmi um áhrif Biblíunnar á 
samfélagið, 

● nefnt dæmi um trúarlegar vísanir í listum 
og bókmenntum. 

Hugarheimur 
 
Sjálfsmynd: 
Hæfni nemanda 
til að átta sig á 
sjálfum sér og 
öðrum. 

● bent á dæmi um hefðbundin kynhlutverk 
og breytingar á þeim,  

● gert sér grein fyrir jafngildi sínu og annarra 
manna, 

● bent á gildi jákvæðra viðhorfa og gilda 
fyrir sjálfan sig. 

● sett sig í spor annarra jafnaldra, 
● sett sér markmið og gert áætlanir við 

úrlausn afmarkaðra verkefna, 
● gert sér grein fyrir þörf sinni fyrir næringu, 

hvíld, hreyfingu og hreinlæti. 

● leikræn tjáning og hlutverkaleikir, 
● klípusögur, 
● skoðanaskipti og rökræða, 
● sjálfskoðun og gagnrýnin hugsun, 
● markmiðasetning. 

● veltir fyrir sér kynhlutverki og 
staðalímyndum, 

● áttar sig á eigin mikilvægi, 
● bendir á jákvæð gildi og viðhorf 

og hvaða gildi skiptir hann 
(nemandann) máli,  

● setur sig í spor annarra, 
● getur sett sér markmið og gert 

áætlun við lausn verkefna, 
● gerir sér grein fyrir mikilvægi 

þess að neyta hollrar fæðu, 
hreyfa sig, gæta hreinlætis og 
mikilvægi góðs svefns. 

Félagsheimur 
 
Samskipti: 
Hæfni nemanda 
til að mynda og 
þróa tengsl sín 
við aðra. 

● hlustað á og greint að ólíkar skoðanir, 
● tjáð þekkingu sína og viðhorf með ýmsum 

hætti, 
● rætt um valin samfélagsleg og siðferðileg 

málefni, 
● sett sig inn í málefni nærsamfélagsins, 
● rætt um réttindi sín og skyldur í 

nærsamfélaginu og sýnt ábyrgð í 
samskiptum við aðra og þekki til 
Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, 

● bekkjarfundir,  
● hópvinna, 
● framsögn, 
● skoðanaskipti, 
● umræður, 
● upplýsingaöflun, 
● samfélagsverkefni t.d. 

sjálfboðastarf. 

● tjáir viðhorf og hlustar á viðhorf 
annarra með virðingu, 

● getur sett sig inn í málefni sem 
tengjast honum næst, 

● getur rætt um réttindi sín og 
skyldur 

● þekkir Barnasáttmála sameinuðu 
þjóðanna. 

 

 

 

 



Náttúrugreinar við lok 4. bekkjar: 
Námsþættir: Hæfniviðmið 

Nemandi getur: 
Námsleiðir Matsviðmið 

Nemandi: 

Hæfniviðmið um verklag 
Geta til aðgerða 
 
 

● útskýrt hvernig tækni hefur áhrif á 
lífsgæði íbúa og umhverfi þeirra, 

● Umræður,  
● einstaklings-, para- og hópavinna, 
● tjáning og sköpun, 

 

● útskýrir hvernig tækni hefur 
áhrif á lífsgæði og umhverfi 
okkar, 

Nýsköpun og 
hagnýting 
þekkingar 

● komið auga á þarfir og vandamál í 
umhverfi sínu, 

● unnið eftir verkferli nýsköpunar, þ.e. 
leitað að þörfum í daglegu umhverfi 
fólks, fundið lausn, hannað afurð, 

● Umræður,  
● einstaklings-, para- og hópavinna, 
● tjáning og sköpun, 
● margmiðlun við verkefnavinnu og 

heimildaöflun. 

● kemur auga á þarfir og 
vandamál í nærumhverfi, 

● vinnur að nýsköpun og ferli 
hennar, 

Gildi og hlutverk 
vísinda og tækni 

● útskýrt hvernig tækni nýtist í daglegu lífi 
þeirra, 

 

● Umræður,  
● einstaklings-, para- og hópavinna, 
● tjáning og sköpun, 
● margmiðlun við verkefnavinnu og 

heimildaöflun. 

● útskýrir hvernig tækni er 
notuð í daglegu lífi, 

Ábyrgð á 
umhverfinu 

● nýtt reynslu og hæfni í námi og daglegu 
lífi, einn og með öðrum, 

● tekið eftir og rætt atriði í umhverfinu 
sínu, sýnt félögum og náttúru alúð, 

● Umræður,  
● einstaklings-, para- og hópavinna, 
● tjáning og sköpun, 
● margmiðlun við verkefnavinnu og 

heimildaöflun. 

● nýtir reynslu og nám í daglegu 
lífi, 

● ber virðingu fyrir öðrum og 
umhverfi, 

Hæfniviðmið um viðfangsefni 
Að búa á jörðinni ● notað gervihnatta- og loftmyndir af 

yfirborði jarðar til að lýsa heimabyggð, 
● lýst breytingum á náttúru Íslands eftir 

árstíðum og áhrifum þeirra á lífsskilyrði 
fólks, 

● Umræður,  
● einstaklings-, para- og hópavinna, 
● tjáning og sköpun, 
● margmiðlun við verkefnavinnu og 

heimildaöflun. 

● notar loftmyndir og lýsir 
heimabyggð, 

● lýsir breytingu náttúru eftir 
árstíðum, 

Lífsskilyrði 
manna 

● rætt fjölbreytni í nýtingu vatns á 
heimilum og í umhverfinu, 

● Umræður,  
● einstaklings-, para- og hópavinna, 
● tjáning og sköpun, 

● ræðir og skilur nýtingu vatns í 
umhverfinu. 



● margmiðlun við verkefnavinnu og 
heimildaöflun. 

Náttúra Íslands ● greint á milli algengustu orkugjafa á 
Íslandi. 

● Vettvangsferðir,  
● umræður,  
● einstaklings-, para- og hópavinna,  
● fræðslu- og heimildarmyndir,  
● margmiðlun við verkefnavinnu og 

heimildaöflun. 

● þekkir helstu orkugjafa 
Íslands. 

Heilbrigði 
umhverfisins 

● sett í samhengi mismunandi ástand efna 
og eiginleika þeirra, 

● gert grein fyrir þjónustu, sem 
náttúrulegir ferlar veita, 

● rætt krafta sem koma við sögu í daglegu 
lífi manna, 

● flokkað úrgang 

● Útikennsla, 
● vettvangsferðir, 
● umræður, 
● umhverfis-skoðun (inni og úti),  
● tilraunir,  
● einstaklings-, para- og hópavinna,  
● tjáning og sköpun,  
● margmiðlun við verkefnavinnu og 

heimildaöflun.  

● skilur mismunandi ástand og 
eiginleika efna. 

● áttar sig á og ræðir krafta og 
tilgang þeirra s.s. vatn, rafmagn, 
þyngd í daglegu lífi, 

● flokkar mismunandi efni og 
úrgang. 

Samspil vísinda, 
tækni og þróunar 
í samfélaginu 

● flokkað gerviefni og náttúruleg efni eftir 
tilurð þeirra, 

● rætt hvernig uppfinningar hafa gert líf 
fólks auðveldara 
eða erfiðara, á heimilum og í ólíkum 
atvinnugreinum, 

● lýst eiginleikum hljóðs og ljóss og 
ýmsum fyrirbærum með tilliti til hljóðs 
og lita, 

● sagt frá þróun algengra rafmagnstækja 
og áhrifum segla. 

● Útikennsla,  
● vettvangsferðir,  
● umræður,  
● umhverfis-skoðun (inni og úti),  
● tilraunir,  
● einstaklings-, para- og hópavinna,  
● tjáning og sköpun,  
● fræðslu- og heimildarmyndir,  
● margmiðlun við verkefnavinnu, 

heimildaöflun og nýsköpun.  

● greinir muninn á gervi- og 
náttúrulegum efnum, 

● ræðir um uppfinningar sem gera 
lífið auðveldara, 

● lýsir eiginleikum ljóss, hljóðs og 
lita, 

● segir frá þróun og áhrifum 
rafmagnstækja og segla. 

 

 

 

 



 Enska við lok 4. bekkjar:  
Námsþættir: Hæfniviðmið 

Nemandi getur: 
Námsleiðir Matsviðmið 

Nemandi: 

Hlustun Skilið einfalt mál er varðar hann sjálfan og hans 
nánasta umhverfi þegar talað er skýrt, 

  

 ● skilið það mál sem notað er í kennslustofunni 
og brugðist við með orðum eða athöfnum. 

● fylgt meginþræði í einföldum frásögnum um 
kunnuglegt efni með stuðningi, t.d. af myndum, 
hlutum eða líkamsmáli og notað sér 
upplýsingarnar í eigin verkefni, 

● fylgst með einföldu efni í myndmiðlum og úr 
heimi dægurmenningar sem er kunnuglegt úr 
heimi barna og unglinga og greint frá því helsta. 

● ensk tónlist, rím og þulur, 
● stutt og einföld myndbönd,  
● tungumálaleikir, 
● samskipti á ensku í 

kennslustofunni, 
● annað hlustunarefni. 

● hlustar eftir upplýsingum og 
fylgt einföldum fyrirmælum, 

● horfir á og skilur einfalt 
myndefni og hlustar eftir 
upplýsingum um hann 
sjálfan og hans nánasta 
umhverfi, 

● heldur uppi einföldum 
samræðum, 

● skilur það sem sagt er og 
getur spurt og svarað. 

 

 

Lesskilningur Lesið og skilið stutta texta með grunnorðaforða 
daglegs lífs um efni sem tengist þekktum 
aðstæðum og áhugamálum, 

  

 ● skilið megininntak í stuttum einföldum 
frásögnum dagblaða, tímarita og netmiðla með 
stuðningi, t.d. af myndum, 

● fundið afmarkaðar upplýsingar í einföldum 
texta og nýtt sér í verkefnavinnu, 

● lesið sér til gagns og gamans stuttar, einfaldar 
bækur og fræðsluefni fyrir börn og unglinga og 
rætt efni þeirra með stuðningi kennara eða 
skólasystkina. 

 
 

● einfaldir lestextar, 
● smáforrit með áherslu á 

orðaforða og lestur, 
● hugtakakort og tengslamyndir, 
● einfaldar bækur og smásögur. 

● les og skilur einfaldan texta 
og sýnir skilning með t.d. 
endursögn eða svörum úr 
texta, 

● finnur upplýsingar í 
einföldum texta og nýtir sér 
í verkefnavinnu, 

● les sér til gagns og gamans 
og ræðir um efnið við aðra. 

 



Samskipti Haldið uppi einföldum samræðum með 
stuðningi frá viðmælanda með eðlilegum 
framburði og áherslum á lykilorðaforða og kann 
að beita algengustu kurteisisvenjum, 

  

 ● spurt og svarað á einfaldan hátt um það sem 
stendur honum næst, 

● skipst á upplýsingum og skoðunum við 
skólasystkini og kennara um efni tengt náminu, 

● tekið þátt í samskiptaleikjum og unnið 
samtalsæfingar. 

● hlutverkaleikir, 
● samtalsæfingar í pörum, 
● spil og leikir, 
● spyrja og svara. 

● spyr og svarar um það sem 
nemandi þekkir, 

● heldur uppi einföldum 
samræðum og segir frá 
skoðunum sínum eða frá 
sjálfum sér á einföldu máli 

● tekur þátt í 
samskiptaleikjum og 
samtölum. 

 
 

Frásögn Í einföldu máli sagt frá og notað lykilorðaforða 
sem unnið hefur verið með í viðfangsefnum 
námsins og beitt eðlilegur framburði og 
áherslum, 

  

 ● sagt frá eða lýst sjálfum sér, vinum, fjölskyldu, 
áhugamálum og nánasta umhverfi á einfaldan 
hátt, 

● endursagt og lýst atburðum á einfaldan hátt 
með stuðningi hluta, mynda, tónlistar o.s.frv., 

● flutt atriði, sagt stutta sögu eða lesið upp eiginn 
texta sem hann hefur tækifæri til að æfa. 

● myndefni, 
● enskir söngvar og þulur, 
● framsögn og tjáning. 

● segir frá og/eða lýsir sjálfum 
sér, vinum, fjölskyldu, 
áhugamálum, umhverfi sínu, 

● endursegir og lýsir 
atburðum, 

● flytur atriði með því að lesa 
upp eigin texta eða segir 
sögu 

 
 

Ritun Skrifað stuttan samfelldan texta um efni sem 
tengist honum persónulega, tengt saman 
einfaldar setningar, stafsett flest algengustu 

  



orðin og notað algengustu greinarmerki, eins 
og punkta og spurningarmerki, 

 ● skrifað texta með orðaforða úr efnisflokkum 
sem fengist er við með stuðningi frá mynd, hlut 
eða gátlista, 

● lýst í einföldu máli því sem næst honum er, 
fjölskyldu, áhugamálum, vinum og umhverfi,  

● skrifað einföld skilaboð, smáskilaboð og 
tölvupóst, 

● samið stuttan texta frá eigin brjósti með 
stuðningi mynda, hluta, tónlistar o.s.frv. 

 

● myndefni, 
● smáforrit með áherslu á ritun 

orða og stuttar setningar,  
● ritunarverkefni. 

● skrifar texta með orðaforða 
og nýtir sér myndefni og 
gátlista við ritun, 

● skrifar einfaldan texta um 
sjálfan sig, vini, fjölskyldu og 
umhverfi, 

● skrifar einfalt bréf eða 
skilaboð, 

● semur stuttan texta frá eigin 
brjósti, 

● stafsetur algeng orð. 

 

Menningarlæs
i 

Sýnt fram á að hann kann skil á ýmsum þáttum 
sem snúa að daglegu lífi, s.s. fjölskyldu, skóla, 
frítíma og hátíðum og áttað sig á hvað er líkt 
eða ólíkt því sem tíðkast í hans eigin menningu, 

  

 ● sýnt fram á að hann þekkir nokkuð til ytri 
umgerðar menningarsvæðisins, s.s. 
landfræðilegrar legu, staðhátta og þekktra 
staða, 

● sýnt fram á að hann þekkir til þátta sem 
einkenna barna-og unglingamenningu 
viðkomandi málsvæðis s.s. söguhetja 
barnabóka, leikja, söngva og ævintýra, 

● sýnt fram á að hann áttar sig á að mörg algeng 
orð í erlenda tungumálinu eru lík og skyld 
öðrum sem hann þekkir. 

● kynning og verkefni tengd 
menningu og hefðum 
enskumælandi landa, 

● ýmis ensk forrit, 
● söngvar, 
● barnakvikmyndir tengdar 

daglegu lífi í enskumælandi 
löndum. 

● þekkir til menningu og 
staðhátta Englands, 

● bendir á sögur, leiki, söngva 
eða ævintýri frá viðkomandi 
málsvæði, 

● ber saman daglegt líf barna 
á Íslandi og í enskumælandi 
landi, 

● áttar sig á að mörg orð eru 
lík á mismunandi 
tungumálum og skyldleika 
íslenskra og enskra orða. 

 

 

 



Námshæfni Sett sér einföld markmið og lagt mat á 
námsframvindu með stuðningi frá kennara ef 
með þarf, 

  

 ● beitt einföldum námsaðferðum til að auðvelda 
námið, t.d. nýtt sér titil á texta eða myndir sem 
fylgja til að auðvelda skilning á inntaki, 

● beitt sjálfsmati sem tengist viðfangsefnum 
námsins með stuðningi kennara eftir því sem 
þörf krefur, 

● tengt ný viðfangsefni eigin reynslu og þekkingu, 
● tekið þátt í hóp- og námsfélagavinnu, hlustað á 

og tekið tillit til þess sem aðrir hafa að segja, 
● nýtt sér hjálpartæki, s.s. einfaldar orðabækur, 

veforðasöfn, leiðréttingarforrit og leitarvélar. 

● einstaklings- og hópaverkefni, 
● námsleikir, 
● leita að orðum og 

upplýsingum í orðabókum, 
tölvum, spjaldtölvum og 
öðrum námsgögnum, 

● gátlistar. 

● beitir einföldum 
námsaðferðum til að 
auðvelda námið, 

● beitir sjálfsmati og 
jafningjamati með aðstoð, 

● tengir ný viðfangsefni við 
eigin reynslu og þekkingu, 

● tekur þátt í para- og 
hópavinnu og hlustar á það 
sem námsfélagar hafa að 
segja, 

● nýtir sér hjálpartæki, t.d. 
orðabækur og leitarvélar. 

 

 

 


