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Upphaf skólastarfs í 1. – 4. bekk 

 
Í 1. bekk er kallað til einstaklingsviðtala á skólasetningardegi þar sem farið er yfir skipulag skólastarfsins við upphaf skóla. 

 

Í 2. – 4. bekk er kallað til hópfundar á sal skólans þar sem farið er yfir skipulag skólastarfsins við upphaf skóla.  

 

Mikilvægt er að fyrstu skóladagana séu umsjónarkennarar og sérgreinakennarar í miklu samstarfi um skipulag skólastarfsins í 1. – 4. bekk og skapi saman heildarmynd af 

skólastarfinu og leggi sameiginlega línurnar varðandi utanumhald og aga.  Með þessu er átt við að umsjónarkennararnir leggi sig fram við það að fyrstu tvær vikurnar að 

minnsta kosti fylgi þeir nemendum sínum og kenni þeim á stundatöflurnar sínar í samvinnu við aðra kennara í árganginum.  Þá er gott að samræma nestismálin og útskýra vel 

fyrir nemendum og foreldrum hvernig þessu öllu skal háttað.  Einnig þarf að ganga skilmerkilega frá skipulagi næðisstundar á skólastiginu.  Velta má einnig fyrir sér hvernig 

frímínútur eru úrskýrðar fyrir nemendum og lagt upp með þeim hvernig nýta á þær, hvar á að leika sér og hver eru lóðamörk skólalóðar.   

 

Farið er yfir með nemendum hvert skal leita ef upp koma vandamál í skólastarfinu og hvernig samskiptum allra aðila innan skólans skal háttað, en þau eiga að grundvallast á 

kurteisi og virðingu.  Árgangasáttmáli er nauðsynlegur þáttur við upphaf skólastarfsins og þarf hann strax að verða sýnilegur nemendum og foreldrum þeirra. 

 

Skýrar línur þarf að senda heim um fatnað nemenda í skólastarfinu og mikilvægi þess að nemendur hafi með sér aukaföt á yngsta aldursstiginu. 
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Ytra skipulag 

 

Árgangamiðað fyrirkomulag.  

Tveir umsjónarkennarar í hverjum árgangi. 

Viðbótarkennari í öllum árgöngum í læsi og stærðfræði. 

Hver árgangur með sitt svæði.  

Hver árgangur verði tvö ár á hverju kennslusvæði.  Þannig verða nemendur öruggari í rýminu sínu og þekkja það betur um leið og vinnubrögð nemenda festast betur í sessi. 

 

 

Innra skipulag 

 

Virk hópaskipting nemenda og sveigjanlegt fyrirkomulag eins og hægt er. 

Fjölbreytni í kennsluháttum og virk þátttaka nemenda í náminu. 

 

Kennslusvæðin eru skipulögð með tilliti til samræmingar milli árganga, til dæmis hvað varðar uppröðun og skipulag þeirra. Í öðrum hluta kennslusvæðisins er aðstaðan þannig 

að kennurum gefst tækifæri til að vinna heildstætt með árganginn eða smærri hópa, til dæmis við upphaf og lok dagsins. Hinn hluti kennslusvæðisins skiptist í mismunandi 

vinnustöðvar og heimakrók.  

   

Hverri viku lýkur með vikupósti umsjónarkennara til foreldra þar sem farið er yfir atburði liðinnar viku og áherslurnar í náminu. Einnig koma þar fram ábendingar um það sem 

betur má fara og fagleg ráð til foreldra. 
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Mat og eftirfylgni 
 

1. bekkur 
 

Tove Krogh  Lagt fyrir í október 
 

Umsjón og ábyrgð 

Prófið er á ábyrgð deildarstjóra sérkennslu og sálfræðings skólans.  Umsjónarkennarar aðstoða við fyrirlögn prófsins ásamt þriðja kennara.  Prófið er lagt fyrir í 

Byrjendalæsistímum. 

  

Niðurstöður og eftirfylgni 

Farið er yfir niðurstöður prófsins á fundi með þeim sem leggja prófið fyrir en prófið segir til um þroska nemenda, einbeitingu, úthald og fínhreyfingar. Tekin er staða 

nemendanna og fylgst í kjölfarið með framvindu þeirra í námi og þroska. Kennarar nýta niðurstöður prófsins til að bregðast við mismunandi þroska- og námsstöðu nemenda. 

 

Foreldrar 

Niðurstöður og eftirfylgni kynntar foreldrum á foreldrafundi. 

 

Læsi  
Lesfimipróf lagt fyrir í september,  janúar og maí    

Læsi II lagt fyrir í febrúar 

Læsi III lagt fyrir í apríl 
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Umsjón og ábyrgð 

Prófið er á ábyrgð skólastjórnar og lagt fyrir af kennurum í Byrjendalæsi. 

 

Niðurstöður og eftirfylgni 

Farið er yfir niðurstöður nemenda og listað upp hvernig hver og einn nemandi kemur út.  Í kjölfarið vinna kennarar í Byrjendalæsistímum í samræmi við niðurstöðurnar á 

einstaklings- og hópamiðaðan hátt. 

 

Foreldrar 

Niðurstöður prófanna eru kynntar foreldrum í gegnum Mentor. Sérstaklega er haft samband við foreldra þeirra nemenda sem eru undir viðunandi viðmiðum og rætt um hvernig 

heimili og skóli geta unnið saman að bættum árangri. Niðurstöður lesfimiprófanna eru kynntar foreldrum í gegnum Mentor undir námsmat -  íslenska - lesfimiviðmið. 

 

Hlutverk foreldra 

Lykillinn að góðri lestrarfærni nemenda er stuðningur foreldra við lestrarnámið og góð samvinna við skóla. Lögð er áhersla á daglegan heimalestur þar sem foreldrar bera 

ábyrgð á því að nemendur lesi og æfi sig heima.  Mikilvægt er að foreldrar séu einnig góðar fyrirmyndir og lesi reglulega fyrir og með börnum sínum. 

 
 

 

 

  

http://www.arbaejarskoli.is/forsida/
mailto:arbaejarskoli@rvkskolar.is


 
 

6 

                                                                                                        

                                                                          Rofabæ 34, 110 Reykjavík Sími: 411 7700 arbaejarskoli@rvkskolar.is 

2. bekkur 
 

Læsi  
Lesfimipróf lagt fyrir í september - janúar - maí     

Læsi I lagt fyrir í nóvember    

Læsi II lagt fyrir í apríl 

Lesmál lagt fyrir í apríl 

    

Umsjón og ábyrgð 

Prófið er á ábyrgð skólastjórnar og lagt fyrir af kennurum í Byrjendalæsi. 

 

Niðurstöður og eftirfylgni 

Farið er yfir niðurstöður nemenda og listað upp hvernig hver og einn nemandi kemur út.  Í kjölfarið vinna kennarar í Byrjendalæsistímum í samræmi við niðurstöðurnar á 

einstaklings- og hópamiðaðan hátt. 

 

Foreldrar 

Niðurstöður læsisprófanna eru kynntar foreldrum í gegnum Mentor, en þar kemur fram heildarstigafjöldi hvers nemanda..Sérstaklega er haft samband við foreldra þeirra 

nemenda sem eru undir viðunandi viðmiðum og rætt um hvernig heimili og skóli geta unnið saman að bættum árangri. Niðurstöður lesfimiprófanna eru kynntar foreldrum í 

gegnum Mentor undir námsmat -  íslenska - lesfimiviðmið.  

 

Hlutverk foreldra 

Lykillinn að góðri lestrarfærni nemenda er stuðningur foreldra við lestrarnámið og góð samvinna við skóla. Lögð er áhersla á daglegan heimalestur þar sem foreldrar bera 

ábyrgð á því að nemendur lesi og æfi sig heima.  Mikilvægt er að foreldrar séu einnig góðar fyrirmyndir og lesi reglulega fyrir og með börnum sínu. 
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3. bekkur 

Læsi  
Lesfimipróf lagt fyrir í september - janúar - maí  

 

Umsjón og ábyrgð 

Prófið er á ábyrgð skólastjórnar og lagt fyrir af kennurum í Byrjendalæsi. 

 

Niðurstöður og eftirfylgni 

Farið er yfir niðurstöður nemenda og listað upp hvernig hver og einn nemandi kemur út.  Í kjölfarið vinna kennarar í Byrjendalæsistímum í samræmi við niðurstöðurnar á 

einstaklings- og hópamiðaðan hátt. 

 

Foreldrar 

Niðurstöður lesfimiprófanna eru kynntar foreldrum í gegnum Mentor undir námsmat – íslenska - Lesfimiviðmið.  

 

Orðarún - Lesskilningur   Lagt fyrir í október og febrúar 

Umsjón og ábyrgð 

Prófið er á ábyrgð skólastjórnar og lagt fyrir af kennurum í Byrjendalæsi. 

 

Niðurstöður og eftirfylgni 

Farið er yfir niðurstöður nemenda og listað upp hvernig hver og einn nemandi kemur út.  Í kjölfarið vinna kennarar í Byrjendalæsistímum í samræmi við niðurstöðurnar á 

einstaklings- og hópamiðaðan hátt. 
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Foreldrar 

Niðurstöður lesskilningsprófsins eru kynntar foreldrum í gegnum Mentor námsmat – íslenska – Orðarún en þar kemur heildarstigafjöldi nemenda fram.  Sérstaklega er haft 

samband við foreldra þeirra nemenda sem eru undir viðunandi viðmiðum og rætt um hvernig heimili og skóli geta unnið saman að bættum árangri. 

 

Hlutverk foreldra 

Lykillinn að góðri lestrarfærni nemenda er stuðningur foreldra við lestrarnámið og góð samvinna við skóla. Lögð er áhersla á daglegan heimalestur þar sem foreldrar bera 

ábyrgð á því að nemendur lesi og æfi sig heima.  Mikilvægt er að foreldrar séu einnig góðar fyrirmyndir og lesi reglulega fyrir og með börnum sínu. 
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4. bekkur 
 

Læsi  
Lesfimipróf lagt fyrir í september - janúar - maí  

 

Umsjón og ábyrgð 

Prófið er á ábyrgð skólastjórnar og lagt fyrir af kennurum í Byrjendalæsi. 

 

Niðurstöður og eftirfylgni 

Farið er yfir niðurstöður nemenda og listað upp hvernig hver og einn nemandi kemur út.  Í kjölfarið vinna kennarar í Byrjendalæsistímum í samræmi við niðurstöðurnar á 

einstaklings- og hópamiðaðan hátt. 

 

Foreldrar 

Niðurstöður lesfimiprófanna eru kynntar foreldrum í gegnum Mentor undir námsmat -  íslenska - lesfimiviðmið. 

 

 

Orðarún - Lesskilningur   Lagt fyrir í nóvember og febrúar 

Umsjón og ábyrgð 

Prófið er á ábyrgð skólastjórnar og lagt fyrir af kennurum í Byrjendalæsi. 

 

Niðurstöður og eftirfylgni 
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Farið er yfir niðurstöður nemenda og listað upp hvernig hver og einn nemandi kemur út.  Í kjölfarið vinna kennarar í Byrjendalæsistímum í samræmi við niðurstöðurnar á 

einstaklings- og hópamiðaðan hátt. 

 

Foreldrar 

Niðurstöður lesskilningsprófsins eru kynntar foreldrum í gegnum Mentor námsmat – íslenska – Orðarún en þar kemur heildarstigafjöldi nemenda fram.  Sérstaklega er haft 

samband við foreldra þeirra nemenda sem eru undir viðunandi viðmiðum og rætt um hvernig heimili og skóli geta unnið saman að bættum árangri. 

 

Hlutverk foreldra 

Lykillinn að góðri lestrarfærni nemenda er stuðningur foreldra við lestrarnámið og góð samvinna við skóla. Lögð er áhersla á daglegan heimalestur þar sem foreldrar bera 

ábyrgð á því að nemendur lesi og æfi sig heima.  Mikilvægt er að foreldrar séu einnig góðar fyrirmyndir og lesi reglulega fyrir og með börnum sínu. 

 

Samræmd könnunarpróf   Lagt fyrir í september 

 

Umsjón og ábyrgð 

Prófið er á ábyrgð skólastjórnar og lagt fyrir af umsjónarkennurum. 

 

Niðurstöður og eftirfylgni 

Niðurstöður prófsins eru sendar skólanum í nóvember.  Unnið er með niðurstöður prófsins og einstaka námsþætti þess við skipulag skólastarfsins. Áhersla er lögð á þá þætti 

sem ekki koma nægilega vel út um leið og styrkari stoðum er skotið undir hina.  Horft er á niðurstöðurnar af kennurum bæði einstaklingslega og hópamiðað. 

 

Foreldrar 

Niðurstöðum prófsins er komið í hendur foreldra í nóvember.  Mikilvægt er að foreldrar í samvinnu við umsjónarkennara nýti niðurstöðurnar til að styðja við nám barnanna og líti 

þá sérstaklega til þeirra þátta sem betur mættu fara.   
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Almennar skólareglur 

1. Samskipti í skólanum grundvallast á gagnkvæmri virðingu, jákvæðni, kurteisi og tillitssemi. Nemendur fari að fyrirmælum starfsmanna skólans. 

2. Foreldrar eru ábyrgir fyrir því að börn þeirra mæti stundvíslega í skólann með þau gögn sem nota skal hvern dag. Foreldrum ber að tilkynna veikindi og leyfi strax að 

morgni dags  að öðrum kosti er litið svo á að um óheimila fjarvist sé að ræða. 

3. Nemendur gangi vel um skólann sinn jafnt innan sem utan dyra.   

4. Notkun hjóla, hjólabretta, hlaupahjóla og vélhjóla er ekki leyfð á skólalóðinni á skólatíma. Þessi farartæki eru ekki geymd inni í skólanum heldur þarf að geyma þau við 

hjólagrindur utandyra. Mælst er til þess að nemendur í 1. – 4. bekk komi ekki á hjólum í skólann. 

5. Mynd- og hljóðupptökur eru aðeins leyfðar í skólahúsnæði og á skólalóð Árbæjarskóla á skólatíma með leyfi skólastjórnar. 

6. Nemendur komi með hollt og gott nesti að heiman. Við sérstök tilefni geta kennarar heimilað að nemendur komi með annars konar nesti.  

7. Nemendum eru hvorki í yfirhöfnum inni í kennslustofu né með höfuðföt. 

8. Notkun snjalltækja er óheimil í kennslustundum nema með sérstöku leyfi kennara.  

9. Öll neysla matar og drykkja í kennslustofum unglinga, sem og á bókasafni, er óheimil.  

10. Nemendur í 1. – 6. bekk eiga að vera úti í frímínútum nema veikindi eða veður hamli útivist.  Nemendur eiga að vera á skólalóð á skólatíma. 

11. Nemendur eiga ekki að skilja verðmæti eftir í fötum sínum, á göngum eða í búningsklefum. Skólinn tekur hvorki ábyrgð á persónulegum munum nemenda né 

fjármunum.  

12. Reykingar, veip sem og notkun hvers kyns vímuefna er bönnuð í skólanum, á skólalóðinni og hvar sem nemendur eru á vegum skólans. 

13. Starfsmönnum skólans er óheimilt að neyta aflsmunar nema nauðsyn krefji til að stöðva ofbeldi eða koma í veg fyrir að nemandi valdi sjálfum sér eða öðrum skaða 

eða eignatjóni.  Í slíkum tilvikum skal ávallt greina foreldrum frá málavöxtum. 

14. Skólareglur Árbæjarskóla og punktakerfi gilda hvar sem nemendur eru á vegum skólans. 
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Lestrarstefna  

Í Árbæjarskóla er unnið út frá aðferð Byrjendalæsis. Aðferðin hefur verið þróuð af Miðstöð skólaþróunar við Háskólann á Akureyri. Gengið er út frá því að samþætting tals, 

hlustunar, lesturs og ritunar sé grundvöllur að góðum árangri í lestrarnáminu. Unnið er jöfnum höndum með samband stafs og hljóðs, hraða og lesskilning. Þá vinna nemendur, 

með samþættingu náms, að hljóðvitund, réttritun, skrift, orðaforða, setningauppbyggingu og málfræði. Ýmiss konar gæðatexti er lagður til grundvallar í lestrarnáminu.  

Uppbygging Byrjendalæsis er í þremur þrepum. Á fyrsta þrepi kynnast nemendur gæðatexta sem getur verið saga, vísa eða fræðiefni. Á öðru þrepi vinna nemendur með 

tæknilega þætti sem varða lestrarnámið og á þriðja þrepi semja þeir efni á grunni upphaflega textans. Fyrir hvern gæðatexta er unnin kennsluáætlun þar sem lögð er áhersla á 

að vinna með þættina fjóra;  tal, hlustun, lestur og ritun. Öll tæknileg vinna sprettur úr þeim efnivið sem felst í gæðatextanum og lykilorð úr textanum eru  nýtt til innlagnar á 

öllum helstu tæknilegu þáttum lestrarnámsins. Námsþörfum nemenda er mætt á einstaklingsgrunni og hver og einn vinnur því verkefni við hæfi.   

Í skólanum er þriggja kennara kerfi í læsistímum sem gefur mikla möguleika á að mæta mismunandi námsþörfum nemenda.  Kennarar meta árangur nemenda í daglegu starfi 

og fylgjast með framvindu þeirra jafnt og þétt. Þeir skipuleggja síðan kennsluna út frá þeim niðurstöðum og leggja áherslu á að skapa nemendum ný tækifæri með nýjum 

verkefnum í viku hverri.   Áhersla er lögð á að nemendur verði læsir sem allra fyrst á skólagöngunni og að þeir fái krefjandi viðfangsefni. Einnig er lögð rík áhersla á að 

læsisnámið sé skemmtilegt og að það bjóði upp á samskipti nemenda þar sem þeir læra hver af öðrum.   

Mikil samvinna ríkir á milli heimilis og skóla þar sem nemendur lesa daglega heima. Þeir fá lesefni við hæfi strax við upphaf skólaárs og velja sér sjálfir bækur í samráði við 

kennara þegar þeir hafa getu til.  Á skólatíma er lögð mikil áhersla á yndislestur og hafa nemendur góðan aðgang að bókasafni skólans þar sem þeir fá lánaðar bækur til 

lestrar. Árlega eru lestrarsprettir í öllum árgöngum á yngsta aldurstigi skólans. Lestrarsprettirnir ýta undir áhuga og hvetja nemendur áfram í lestrarnáminu.  Lykillinn að  góðum 

árangri í lestri er samábyrgð allra þeirra sem koma að lestrarnámi barnanna, jafnt heimilis og skóla.  
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Stærðfræði  

Á yngsta aldurstigi skólans er unnið með stærðfræði á víðum grunni. Teknir eru fyrir nokkrir námsþættir á hverju skólaári og unnið markvisst með þá.  Áhersla er lögð á að 

nemendur tileinki sér jákvætt viðhorf til stærðfræði og þrói með sér trú á eigin getu, ásamt því að rækta með sér það viðhorf að stærðfræði sé nytsamleg. Þá öðlast nemendur 

einnig hæfni í að nota stærðfræðileg hugtök og aðgerðir. Fjölbreyttir kennsluhættir og viðfangsefni eru hafðir að leiðarljósi og þörfum nemenda er mætt á einstaklingsgrunni. Í 

stærðfræðitímum er þriggja kennara kerfi sem gefur mikla möguleika á að mæta mismunandi námsþörfum nemenda. Á yngsta aldurstigi skólans er lagður grunnurinn að 

frekara stærðfræðinámi nemenda og að þeir öðlist hæfni í að nýta stærðfræðina sem tæki til að leysa viðfangsefni og finna hvaða aðferðir henta hverjum og einum best við 

lausn þeirra.  

Samfélags – og náttúrufræði  

Á yngsta aldurstigi skólans er unnið með samfélags – og náttúrufræðigreinar á marga vegu. Samfélagsgreinar skiptast í sögu, landafræði, þjóðfélagsfræði, trúarbragðafræði, 

lífsleikni, heimspeki og siðfræði. Teknir eru fyrir nokkrir námsþættir á hverju skólaári og unnið markvisst með þá. Innan samfélagsfræðinnar er fjallað um samfélag og menningu 

á gagnrýninn og uppbyggilegan hátt þar sem nemendur eru meðal annars fræddir um jafnrétti, lýðræði, umhyggju og virðingu sem á að stuðla að því að þroska hæfni þeirra til 

að eiga í innihaldsríkum samskiptum við aðra og skilja veruleikann. Með kennslu í samfélagsfræði er nemandinn virkjaður til þátttöku í samfélaginu með gildi og reglur þess að 

leiðarljósi. Undir náttúrugreinar flokkast náttúrufræði, eðlisfræði, jarðfræði, líffræði og umhverfismennt. Teknir eru fyrir nokkrir námsþættir á hverju skólaári og unnið markvisst 

með þá. Með kennslu í náttúrugreinum er stuðlað að því að nemendur öðlist færni í þeim og geri sér grein fyrir að maðurinn er hluti af náttúrunni og lífsafkoma hans ræðst af 

samspili manns og náttúru. Haft er að leiðarljósi að nemendur láti sig varða nánasta umhverfi sitt og lífsskilyrði lífveranna sem þar búa.  

Við kennslu í samfélags – og náttúrugreinum er lagt upp úr fjölbreyttum kennsluaðferðum og viðfangsefnum þar sem vettvangsferðir og athuganir jafnt innan sem utan dyra eru 

í hávegum hafðar. Þá eru nemendur þjálfaðir í að vinna með og afla sér fjölbreyttra heimilda og miðla þeim til annarra. Samfélags – og náttúrugreinar eru samþættar 

læsiskennslu á yngsta aldurstigi skólans.  
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Grunnþættir menntunar í íslensku, stærðfræði, samfélags- og náttúrufræði. 

Grunnþáttur Áhersluþættir 1.- 4. bekkur 
Nemandi: 

Heilbrigði og velferð 

 gerir sér grein fyrir hvað felst í góðum samskiptum,  

 nýtir styrkleika sína til að byggja upp jákvæða sjálfsmynd, 

 tileinkar sér jákvæðan skólabrag, 

 skilur mikilvægi heilbrigðs lífernis, 

Jafnrétti  fær tækifæri til að rækta hæfileika sína og þroskist á eigin forsendum án fordóma,  

 tileinkar sér almennar kurteisisvenjur í samskiptum, 

Lýðræði og mannréttindi 

 þekkir vel starfshætti skólans, s.s. skólareglur, skipulag og áherslur, 

 fær námsefni og kennslu við hæfi, 

 fær tækifæri til að velja verkefni við hæfi,  

 fær tækifæri til að velja verkefni eftir áhugasviði, 

Læsi 
 getur tjáð sig á einfaldan hátt um viðfangsefni sitt, 

 notar hugtök sem tengjast viðfangsefninu hverju sinni, 

 les í umhverfi sitt á gagnrýninn hátt og fer eftir fyrirmælum, 

Sjálfbærni 

 er meðvitaður um góða umgengni í skólaumhverfinu,  

 ber virðingu fyrir eigum sínum og annarra,  

 er ábyrgur og tekur virkan þátt í samvinnu,  

 ber virðingu fyrir umhverfi sínu, 

Sköpun 
 leitar lausna við vinnu sína, 

 beitir ímyndunarafli, 

 fær tækifæri til að tjá sig á skapandi hátt. 
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List-og verkgreinar 

Megintilgangur með námi í list-og verkgreinum er að allir nemendur kynnist fjölbreyttum vinnuaðferðum þar sem reynir á verkkunnáttu, sköpunargleði, samhæfingu hugar, 

hjarta og handa og mörgum öðrum ólíkum tjáningarleiðum. Með náminu fá nemendur tækifæri til að skapa hluti í handverki, vinna með tákn, tóna, matarmenningu og líkama. 

Skapandi starf gefur  nemendum tækifæri til að virkja og efla ímyndunaraflið, þjálfast í að leita lausna og taka ákvarðanir þar sem þeir vega og meta mismunandi valkosti og sjá 

afrakstur af vali sínu. Í skapandi starfi og lausnaleit getur nemandinn haft áhrif á umhverfið og tekið þátt í að móta menninguna.  

Listir og verkþekking mynda stóran og fjölbreyttan atvinnuvettvang og því er mikilvægt að nemendur nái að tengja námið við þessa atvinnumöguleika.  Nám í list- og 

verkgreinum getur því hjálpað nemendum að gera sér grein fyrir hvar áhugi þeirra liggur og átta sig á atvinnu- og námstækifærum innan starfs- og listnáms. List- og verkgreinar 

skiptast í tónmennt, sjónlistir og sviðslistir. Undir verkgreinar heyra hönnun og smíði, textílmennt og heimilisfræði. 
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Grunnþættir menntunar í list – og verkgreinum 

Grunnþáttur Áhersluþættir 1.- 4. bekkur 
Nemandi: 

Heilbrigði og velferð 

 notar rétta líkamsbeitingu, 

 eykur þol og styrk, 

 beitir helstu áhöldum og tækjum greinanna rétt, 

 vinnur sjálfstætt og á góð samskipti, 

 fær tækifæri til að vinna út frá áhuga, 

 gerir sér grein fyrir mikilvægi hreinlætis, 

Jafnrétti 

 fær tækifæri til rækta hæfileika sína og þroskast á eigin forsendum án fordóma,  

 tileinkar sér almenna kurteisi í samskiptum, 

 fer eftir reglum um ábyrga notkun áhalda og tækja, 

 fer eftir reglum og vinnur með  jafnrétti að leiðarljósi, 

Lýðræði og mannréttindi 

 fær  tækifæri á að velja og útfæra verkefni við hæfi og aðlaga að sínu áhugasviði,  

 vinnur eftir ferli, frá hugmynd til afurðar, 

 Kemur fram við aðra af virðingu. 

Læsi 

 les í umhverfið og gerir sér grein fyrir rýmisnotkun, 

 getur tjáð sig á einfaldan hátt um viðfangsefni sitt og notað rétt hugtök, 

 nýtir sér einfaldar leiðbeiningar og les í vinnuumhverfi sitt, 

 getur sagt frá eigin leiðum í vinnuferli, 

Sjálfbærni 

 tekur ábyrgð á sjálfum sér, umhverfi sínu og samskiptum, 

 nýtir vel þann efnivið sem unnið er með, 

 gengur vel um stofu, tæki og áhöld, 

 velur og notar verkfæri sem hæfa viðfangsefni,  

Sköpun 

 fær tækifæri til að tjá sig og virkja ímyndunaraflið, 

 nýtir fjölbreyttan efnivið  á skapandi hátt, 

 virkjar hugmyndaflugið og leitar lausna við vinnu sína, 

 setur persónulegan blæ á verkefni sín. 
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Skólaíþróttir 

 
Megintilgangur skólaíþrótta er að efla líkamlegt og andlegt heilbrigði og stuðla markvisst að velferð og vellíðan nemenda.  Nemendur fræðast um mikilvægi hreyfingar og 

heilsueflingar. Þeir kynnast fjölbreyttum þjálfunaraðferðum sem auka færni þeirra og þekkingu á eigin líkama.   Nám í skólaíþróttum styrkir, stuðlar að og eykur sjálfstraust, betri 

líkamsvitund og andlega vellíðan.   

Gott líkamlegt ástand og markviss hreyfing hefur jákvæð áhrif á námsárangur barna og unglinga. Mikilvægt er að nemendur fái tækifæri til að tengja saman jákvæð áhrif 

markvissrar hreyfingar,  heilbrigðs lífernis og velferðar til framtíðar. Skólaíþróttir skiptast í íþróttir og sund.  

Grunnþættir menntunar í skólaíþróttum 

Grunnþáttur Áhersluþættir 1. – 4. Bekkur 
Nemandi: 

Heilbrigði og velferð  stundar íþróttir/hreyfingu með ánægju að leiðarljósi, 

 gerir sér grein fyrir mikilvægi hreyfingar og heilbrigðs lífernis,  

 gerir sér smátt og smátt grein fyrir jákvæðum áhrifum hreyfingar á heilsuna, 

Jafnrétti  fer eftir reglum og vinnur á jafnréttisgrundvelli, 

 ræktar hæfileika sína og þroskast á eigin forsemdum, 

 tekur þátt í leikjum án fordóma, 

Lýðræði og mannréttindi  fær að haft áhrif á val leikja, 

 kemur fram við aðra af virðingu, 

Læsi  fær tækifæri til að læra og ræða um mikilvægi hreyfingar, 

 les í umhverfið og túlkar, 

Sjálfbærni  velur leiki sem höfða til hans og veita honum ánægju, 

 getur sagt frá eigin vali á hreyfingu, 

Sköpun  býr til einfalda leiki eða setur saman stutta æfingalotu. 
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Upplýsinga- og tæknimennt 
 
Með eflingu upplýsinga- og miðlalæsis nemenda er þeim hjálpað til að öðlast tæknifærni og tæknilæsi. Tæknifærnin snýr að getu þeirra til að nýta ýmis tæki, tæknibúnað og 

fjölbreyttar úrvinnsluleiðir. Í tæknilæsi nýta nemendur tækjabúnað til að afla sér þekkingar og miðla henni. Upplýsingalæsi felur í sér hæfni í að afla, flokka og vinna úr 

upplýsingum á gagnrýninn og skapandi hátt. Miðlalæsi felur í sér hæfni til að greina, ná í, meta og búa til miðlaskilaboð. Út frá þessum þáttum verða nemendur læsir á texta, 

myndir og töluleg gögn og ná góðri færni í fingrasetningu. Undir upplýsinga- og tæknimennt heyrir m.a. miðlamennt, skólasafnsfræði, tölvunotkun og upplýsinga- og 

samskiptatækni. Upplýsinga- og miðlalæsi snýst um hvaða upplýsingar þarf að nálgast og nota, leita að og meta með áreiðanleika í huga. Huga þarf að því hvernig nálgast á 

og nota upplýsingar í samræmi við siðferðileg viðmið um höfundarétt. Nemendur öðlast hæfni í að tileinka sér færni í að umskrifa og skapa þekkingu, miðla henni á fjölbreyttan 

hátt í samræmi við eðli tækninnar og stafrænt umhverfi.  Mikilvægt er að nemendur skilji, að upplýsinga- og miðlalæsi er ferli, sem þeir efla alla ævi, bæði í námi og starfi. 
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Grunnþættir menntunar í upplýsinga- og tæknimennt 

Grunnþáttur Áhersluþættir 3. og 4. bekkur 
Nemandi: 

Heilbrigði og velferð 
 vinnur sjálfstætt og á góð samskipti, 

 fær tækifæri til að vinna út frá áhuga, 

 beitir grunnfærni og undirstöðuatriðum í vinnubrögðum,  

Jafnrétti  nýtir upplýsingatæknina á fjölbreyttan hátt, 

 fer eftir reglum um ábyrga netnotkun, 

Lýðræði og mannréttindi 
 fær tækifæri á velja verkefni við hæfi,  

 vinnur eftir vinnuferli, frá hugmynd til lokaafurðar, 

 sýnir ábyrgð við netnotkun og temur sér siðfræðileg gildi,  

Læsi 
 velur með leiðsögn hugbúnað sem hentar þeim verkefnum sem verið er að vinna að,  

 tjáir sig um verkefni sín og notar hugtök sem tengjast viðfangsefninu,  

 nýtir gagnvirkt námsefni, 

Sjálfbærni  kynnist notkunarmöguleikum hug- og tækjabúnaðar, 

 sækir sér efni á veraldarvefinn, 

Sköpun  nýtir tæknina á skapandi hátt, 

 virkjar hugmyndaflugið til að finna lausnir við úrlausn einfaldra verkefna. 
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Námsáætlanir 
  

1. bekkur     bls. 21 
Dans    bls. 22 
Íslenska    bls. 23 
Íþróttir    bls. 26 
Listir og lífsleikni   bls. 27 
Samfélagsfræði   bls. 28 
Stærðfræði    bls. 29 
Sund    bls. 30 
Tónmennt   bls. 31 

 
 
 
 

2. bekkur     bls. 32 
Dans    bls. 33 
Íslenska    bls. 34 
Íþróttir    bls. 36 
Listir og lífsleikni/Lífsleikni  bls. 37 
Listir og lífsleikni/ Textíl  bls. 37 
Listir og lífsleikni/ Tölvur  bls. 38 
Samfélagsfræði   bls. 39 
Stærðfræði   bls. 40 
Sund    bls. 41 
Tónmennt/Leiklist   bls. 42 

 

3. bekkur     bls. 43 
Dans    bls. 44 
Enska    bls. 44 
Heimilsfræði   bls. 45 
Hönnun og smíði   bls. 46 
Íslenska    bls. 47 
Íþróttir    bls. 50 
Samfélagsfræði   bls. 51 
Sköpun    bls. 53 
Stærðfræði    bls. 54 
Sund    bls. 56 
Textílmennt   bls. 57 
Tölvur       bls. 58 

4. bekkur     bls. 59 
Dans    bls. 60 
Enska    bls. 61 
Heimilisfræði   bls. 61 
Hönnun og smíði   bls. 62 
Íslenska    bls. 63 
Íþróttir    bls. 66 
Samfélagsfræði   bls. 67 
Sköpun/Leiklist   bls. 69 
Stærðfræði    bls. 70 
Sund    bls. 71 
Textílmennt   bls. 72 
Tölvur       bls. 73 
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Námsáætlanir  
1. bekkur 
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Dans  

Námsþættir Námsefni Hæfniviðmið 
Við loka 1. bekkjar getur nemandi: 

Leiðir Mat 

 Barnadansar. 

 Samkvæmisdansar. 

 Einstaklingsdans. 

 Leikir. 

 Frjáls tjáning. 

 Samskipti. 

 Speglar. 

 Geislaspilari. 

 Geisladiskar. 

 Tölva. 

 Myndbönd.  

 unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum, 

 komið fram við aðra af virðingu og kurteisi, 

 unnið vel og farið eftir fyrirmælum, 

 tekið þátt í hreyfileikjum, 

 dansað létta barnadansa, 

 dansað einföld spor í samkvæmisdansi, 

 dansað einfaldan einstaklingsdans. 

 Bein kennsla. 

 Hópvinna/pör. 

 Einstaklingsvinna. 

 Leikir. 

 Frjáls  tjáning. 

 

Skipting námsþátta kemur 
fram í námsumhverfi 
nemanda í Mentor. 
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Íslenska  

Námsþættir Námsefni 
Hæfniviðmið 

Við lok 1. bekkjar getur nemandi: 
Leiðir  Mat 

Talað mál, 

hlustun og áhorf 

 Bækur í 

Byrjendalæsisvinnu. 

 Kennslubókin um Tíslu. 

 unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum, 

 komið fram við aðra af virðingu og kurteisi, 

 unnið vel og farið eftir fyrirmælum, 

 hlustað með athygli og sýnt virðingu, tillitsemi og kurteisi, 

 horft með athygli á atriði flutt af gestum og samnemendum, 

 lesið í umhverfi sitt, 

 sagt frá atburðum og/eða upplifunum fyrir framan hóp, 

 endursagt upplesinn texta, 

 Hlustun.  

 Bekkjafundir. 

 Frásögn. 

 

Skipting námsþátta kemur fram í 

námsumhverfi nemanda í Mentor. 

Lestur og bókmenntir 

 Bækur í 

Byrjendalæsisvinnu. 

 Ljóð. 

 Vísur. 

 Orðaforði vikunnar. 

 tileinkað sér jákvætt viðhorf til lestrar, 

 þekkt stafi og hljóð íslenska stafrófsins, 

 lesið léttan texta, 

 þekkt ólíkar textagerðir s.s. fræðitexta, ljóð, sögu og ævintýri, 

 beitt auknum orðaforða. 

 Samvirk aðferð. 

 Lykilstafir. 

 Hljóðgreining. 

 Hljóðtenging. 

 Gæðatexti er lesin 
fyrir nemendur. 

 Paralestur. 

 Kórlestur. 

 Hljóðlestur. 

 Þátttökulestur. 

 Skiptilestur. 

 Yndislestur. 

 Heimsókn á 
bókasafn. 

Stafakönnun. 

 

Læsi 

1. Hefti 

2. Hefti 

3. Hefti 

Viðunandi árangur hefur náðst  

ef nemandi nær 61% rétt á prófi. 

 
Lesfimi 
  Lesfimiviðmið. 
  Rétt lesin orð á mínútu:   
  Uv = færri en 20.   
  V1 = 20-54.   
  V2 = 55-74.   
  V3 = 75 eða fleiri. 
 
Stefnt er að því að 90% 
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nemenda í hverjum árgangi nái 
viðmiði 1, að 50% nemenda nái 
viðmiði 2 og 25% nemenda nái 
viðmiði 3. 
 
Athugið að lesfimiviðmið miða 
við stöðu nemenda við lok 1. 
bekkjar 
 

 

 

Ritun 

 Skrift 1. 

 Orðasafnið mitt. 

 Það er leikur að læra.  

 Listin að lesa og skrifa. 

 Ýmis verkefnavinna.  

 dregið rétt til stafs og haldið rétt á skriffæri, 

 gert sér grein fyrir uppbyggingu sögu og nýtt sér þá þekkingu 

við verkefnavinnu, 

 náð tökum á orðabili, 

 skrifað einfaldan texta frá  eigin brjósti, 

 Móta stafi í leir. 

 Skrifa eftir forskrift. 

 Kríta stafi. 

 Mála stafi. 

 Sólarkort. 

 Dótasögur. 

 Ritunarrammar. 

 Söguvegur. 

 Endursegja sögu. 

 Kenna orðabil. 

 

Skipting námsþátta kemur fram í 

námsumhverfi nemanda í Mentor. 
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Málfræði 

 Bækur í 

Byrjendalæsisvinnu. 

 Verkefni frá kennara. 

 þekkt muninn á stórum og litlum staf, 

 þekki hugtakið orð, 

 leikið sér með orð, 

 áttað sig á uppbyggingu málsins s.s. bókstafur, orð og 

málsgrein, 

 þekki greinarmerkin punkt, kommu og spurningarmerki, 

 gert sér grein fyrir því að mannanöfn byrja á stórum staf, 

 tileinkað sér fjölbreyttan orðaforða. 

 Stafasúpa. 

 Orðasúpa. 

 Lykilorðavinna. 

 Orðabingó. 

 Samstæðuspil.  

 Einn tveir og níu. 

 Gefa og taka. 

 Stafaaskja og 
frauðplaststafir.   

 Setningaklipp. 

 Sóknarskrift. 

 

Skipting námsþátta kemur fram í 

námsumhverfi nemanda í 

Mentor. 
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Íþróttir 
Námsþættir Námsefni 

 
Hæfniviðmið 
Við lok 1. bekkjar getur nemandi: 

Leiðir 
 

Mat 
 

 Hreyfiþroski. 

 Samhæfing. 

 Hreyfifærni. 

 Liðleiki. 

 Leikir og leikreglur. 

 Íþróttagreinar innan 

ÍSÍ. 

 Boltar.  

 Mörk.  

 Körfur. 

 Dýnur. 

 unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum, 

 komið fram við aðra af virðingu og kurteisi, 

 unnið vel og farið eftir fyrirmælum, 

 gert einfaldar æfingar sem reyna á hreyfijafnvægi, styrk, þol 

og samhæfingu, 

 tekið þátt í fjölbreyttum leikjum sem efla sjálfstraust og 

viljastyrk, 

 farið eftir umgengnisreglum, tekið tillit til annarra og upplifað 

skólaíþróttir á jákvæðan hátt. 

 Innlagnir. 

 Umræður. 

 Sýnikennsla. 

 Verklegar æfingar. 

 Hópvinna. 

 Einstaklingsvinna. 

 Sjálfstæð vinnubrögð. 

 

 

Skipting námsþátta kemur fram í 

námsumhverfi nemanda í 

Mentor. 
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Listir og lífsleikni 
Námsþættir Námsefni 

 
Hæfniviðmið  
Við lok 1. bekkjar getur nemandi: 

Leiðir Mat 

   unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum, 

 komið fram við aðra af virðingu og kurteisi, 

 unnið vel og farið eftir fyrirmælum, 

 tjáð sig á einfaldan hátt um viðfangsefnið sitt, 

 sýnt góða umgengni við áhöld og frágang, 

 greint mun á hollu og óhollu, 

 unnið verkefni með ólíkum aðferðum í myndmótun og 
myndsköpun, 

 unnið með fjölbreyttan efnivið. 

 Innlagnir. 

 Sýnikennsla. 

 Verklegar æfingar. 

 Einstaklingsvinna. 

 Samvinna. 

 

Skipting námsþátta kemur fram 
í námsumhverfi nemanda í 
Mentor. 
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Samfélagsfræði 
Námsþættir Námsefni 

 
Hæfniviðmið 
Við lok 1. bekkjar getur nemandi: 

Leiðir 
 

Mat 
 

 Líkaminn. 

 Húsdýrin. 

 Álft. 

 Hrossagaukur. 

 Brennisóley. 

 Birki. 

 Ýsa. 

 Esjan. 

 Trúarbragðafræði. 

 Samskipti. 

 Kennslubækur. 

 Uppflettirit.  

 Gagnvirkt námsefni. 

 Verkefni frá kennara. 

 unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum, 

 komið fram við aðra af virðingu og kurteisi, 

 unnið vel og farið eftir fyrirmælum, 

 þekkt hugtök sem tengjast mannslíkamanum, 

 þekkt íslensku húsdýrin og einkenni þeirra, 

 þekkt álftina og gert grein fyrir útliti og lifnaðarháttum hennar, 

 þekkt hrossagaukinn og gert grein fyrir útliti og lifnaðarháttum 

hans, 

 þekkt birki og brennisóley, 

 sagt frá helstu einkennum ýsunnar, 

 þekkt fjallið Esjuna,  

 gert grein fyrir helstu atburðum sem tengjast trúarhátíðum 

kristinna manna, 

 átt góð samskipti við aðra,  

 sýnt hjálpsemi, 

 áttað sig á að öll erum við ólík. 

 Sýnikennsla. 

 Stigskiptur stuðningur. 

 Umræður. 

 Innlögn. 

 Bein kennsla. 

 Námsspil. 

 Stöðvavinna. 

 Útikennsla. 

 Vettvangsferðir. 

 Verkefnavinna. 

 Einstaklings/hópvinna/ 

 paravinna. 

 Aðferðir Byrjendalæsis. 

 

 

Skipting námsþátta kemur 

fram í námsumhverfi nemanda 

í Mentor. 
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Stærðfræði  
Námsþættir Námsefni 

 

Hæfniviðmið 

Við lok 1. bekkjar getur nemandi: 

Leiðir 

 

Mat 

 

 Tölur og reikningur. 

 Rúmfræði og 

mælingar. 

 Tölfræði og líkindi. 

 Algebra. 

 Spurt og svarað með 

stærðfræði. 

 Kennslubækur. 

 Ljósrit frá kennara.  

 Reglustika. 

 Einingakubbar. 

 Kennslupeningar. 

 Málband.  

 Talnalínur.  

 Tölvur.  

 Tölvuforrit. 

 Gagnvirkir vefir. 

 stærðfræðiþrautir,  

 þekkt og notað hentug verkfæri,  

 tekið þátt í samræðum um stærðfræðileg verkefni, 

 þekkt íslenska mynt, 

 unnið að stærðfræðiverkefnum í samvinnu við aðra,  

 lesið og skilið tveggja stafa tölur, 

 leyst einföld samlagningardæmi,  

 leyst einföld frádráttardæmi, 

 haldið áfram með einföld mynstur, 

 þekkja ferning, þríhyrning, hring og ferhyrning, 

 framkvæmt einfaldar mælingar, 

 lesið úr einföldum súluritum.  

 Innlagnir og 

sýnikennsla. 

 Námsspil. 

 Einstaklings/hópvinna/p

aravinna. 

 Stöðvavinna. 

 Sýnikennsla á 

hjálpargögnum. 

 Umræður. 

 

 

Skipting námsþátta kemur 
fram í námsumhverfi nemanda 
í Mentor. 
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Sund 
Námsþættir Námsefni 

 
Hæfniviðmið 
Við lok 1. bekkjar getur nemandi: 

Leiðir 
 

Mat 
 

 Vatnsaðlögun. 

 Öndun. 

 Flot á bringu/kvið. 

 Skriðsundfótatök. 

 Baksundfótatök. 

 Bringusundsfótatök. 

 Sundfit. 

 Flá. 

 Kútar. 

 Kafdót. 

 Smááhöld. 

 unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum, 

 komið fram við aðra af virðingu og kurteisi, 

 unnið vel og farið eftir fyrirmælum, 

 sýnt öryggi og sjálfstæði í vatninu. 

 tekið þátt í leikjum og æfingum sem efla skynfæri líkamans og 
auka vatnsaðlögun, 

 staðið í botni, andað að sér og frá sér 10 sinnum, 

 flotið á bringu, 

 gengið með andlit í kafi 2,5 metra, 

 gert bringusundsfótatök með hjálpartækjum, 

 hoppað af bakka, 

 gert skriðsundsfótatök á bringu, 

 farið eftir settum leikreglum bæði í hóp- og einstaklingsæfingum, 

 gert sér grein fyrir mikilvægi öryggis- og umgengnisreglna, 

 flotið á baki, 

 gert skriðsundsfótatök á baki. 

 Innlagnir. 

 Umræður. 

 Sýnikennsla. 

 Verklegar æfingar. 

 Hópvinna. 

 Einstaklingsvinna. 

 Sjálfstæð vinnubrögð. 

 

 
 
Skipting námsþátta kemur 

fram í námsumhverfi nemanda 

í Mentor. 
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Tónmennt 
Námsþættir Námsefni 

 
Hæfniviðmið 
Við lok 1. bekkjar getur nemandi: 

Leiðir Mat 

 Söngur.  

 Raddbeiting. 

 Hlustun.  

 Sköpun. 

 Hrynur. 

 Persónuleg útfærsla. 

 Söng- og nótnabækur. 

 Tölva. 

 Myndbönd. 

 Ýmis hljóðfæri.  

 Hljóðkerfi. 

 unnið með örðum og sýnt jákvæðni í samskiptum, 

 komið fram við aðra af virðingu og kurteisi, 

 unnið vel og farið eftir fyrirmælum, 

 sungið í hóp, 

 sungið hreyfingsöngva, 

 þekkt nokkur nöfn algengra hljóðfæra.                                

 Söngur. 

 Leikir. 

 Verklegar æfingar. 

 Innlagnir. 

 Samvinna. 

 Hópvinna.  

 

 

Skipting námsþátta kemur fram í 
námsumhverfi nemanda í Mentor. 
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Námsáætlanir  

2. bekkur 
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Dans  
Námsþættir Námsefni Hæfniviðmið 

Við loka 2. bekkjar getur nemandi: 
Leiðir Mat 

 Barnadansar. 

 Samkvæmisdansar. 

 Einstaklingsdansar. 

 Ýmsir hreyfileikir. 

 Dansar og leikir 
m/frjálsri tjáningu. 

 Speglar. 

 Geislaspilari. 

 Geisladiskar. 

 Tölva. 

 Myndbönd. 

 unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum, 

 komið fram við aðra af virðingu og kurteisi, 

 unnið vel og farið eftir fyrirmælum, 

 hreyft sig frjálst í takt við tónlist, 

 tekið þátt í hreyfileikjum,  

 hlustað á tónlist með mismunandi tónfalli, þekkt hæg og hröð 
spor, 

 dansað einföld grunnspor í samkvæmisdansi, 

 dansað barnadansa með snúningum, 

 dansað 1-2 einstaklingsdansa. 
 

 Bein kennsla. 

 Sýnikennsla. 

 Hópavinna. 

 Samvinna/pör. 

 Einstaklingsvinna. 

 Leikir.  

 Frjáls tjáning. 

 

Skipting námsþátta kemur 
fram í námsumhverfi 
nemanda í Mentor. 
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Íslenska 

Námsþættir Námsefni Hæfniviðmið 

Við lok 2. bekkjar  getur nemandi: 

Leiðir  Mat 

 

 

Talað mál, hlustun og 

áhorf 

 

 Bækur í 
Byrjendalæsisvinnu. 

 Efni samið af 
nemendum. 

 unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum, 

 komið fram við aðra af virðingu og kurteisi, 

 unnið vel og farið eftir fyrirmælum, 

 hlustað með athygli og sýnt virðingu, tillitsemi og kurteisi, 

 horft með athygli á atriði flutt af gestum og samnemendum, 

 lesið í umhverfi sitt,  

 sagt frá atburðum og/eða upplifunum fyrir framan hóp, 

 tjáð sig fyrir framan hóp,  

 endursagt upplesinn og lesinn texta, 

 beitt fjölbreyttum orðaforða. 

 Hlustað á upplestur 
sagna/ljóða. 

 Upplestur á eigin 
textasmíð. 

 Samverustundir á sal 
skólans. 

 Samræður í 
heimakrók. 

 

Skipting námsþátta kemur fram í 

námsumhverfi nemanda í Mentor. 

 

 

 

Lestur og bókmenntir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bækur í 
Byrjendalæsisvinnu. 

 Ljóð og kvæði. 

 Lestrarbækur. 

 Bækur af safni valdar af 
nemendum sjálfum. 

 Orðaforði vikunnar. 

 

 nýtt sér jákvætt viðhorf til lestrar, 

 lesið léttan texta, 

 nýtt lesskilning sinn á texta við hæfi, 

 lesið texta við hæfi fyrir framan hóp, 

 þekkt ólíkar textagerðir s.s. fræðitexta, ljóð, sögur og ævintýri, 

 þekkt bókmenntafræðileg hugtök s.s  persóna, söguþráður, 
umhverfi, boðskapur, vísa, kvæði, ljóð, ljóðlína og rím. 

 Samvirk aðferð. 

 Yndislestur. 

 Heimalestur. 

 Kórlestur. 

 Paralestur. 

 Lestur með tímatöku. 

 Endurtekinn lestur. 

 Gagnvirkur lestur. 

 PALS. 

 Söguvegur. 

 Hugarkort. 

 Heimsóknir á 
bókasafn. 

 Ritunarrammar. 

 Námsspil. 

Símat kennara á vinnu og verkum 

nemenda. 

 

Læsi 

1. Hefti 

2. Hefti 

Viðunandi árangur hefur náðst ef 

nemandi nær 61% rétt  á prófi. 

 

Lesmál  

Viðunandi árangur hefur náðst ef 

nemandi nær 40 stigum eða 

meira á prófi. 

 

 

Lesfimi 
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Lestur og bókmenntir 

 Lesfimiviðmið. 
 Rétt lesin orð á mínútu:   
 Uv = færri en 39.   
  V1 = 40-84.   
  V2 = 85-99.   
  V3 = 100 eða fleiri. 
 
Stefnt er að því að 90% nemenda 
í hverjum árgangi nái viðmiði 1, 
að 50% nemenda nái viðmiði 2 
og 25% nemenda nái viðmiði 3. 
 
Athugið að lesfimiviðmið miða við 
stöðu nemenda við lok 2. bekkjar 
 

 

 

Ritun 

 

 Skrift 2. 

 Bækur í 
Byrjendalæsisvinnu. 

 Fræðibækur. 

 Orðaforði vikunnar. 

 

 dregið rétt til stafs og skrifað skýrt og læsilega, 

 gert sér grein fyrir uppbyggingu sögu og nýtt sér þá þekkingu við 
verkefnavinnu, 

 samið texta frá eigin brjósti, 

 beitt einföldum stafsetningarreglum, 

 beitt fjölbreyttum orðaforða. 

 Heimaskrift. 

 Skólaskrift. 

 Sögugerð. 

 Ljóðagerð. 

 Ritunarrammar. 

 Vennkort. 

 Heimildatexti. 

 Upplýsingatexti. 

 Söguvegur. 

 Ritaðar frásagnir. 

 Sóknarskrift. 

 
Skipting námsþátta kemur fram 
í námsumhverfi nemanda í 
Mentor. 
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Málfræði 

 Bækur í 
Byrjendalæsisvinnu. 

 Ritrún 1. 

 Verkefni samin af 
kennurum. 

 Stafaaskja. 

 Lykilorð og  
orðaforði vikunnar. 

 

 beitt reglum um stóran og lítinn staf, 

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

 leikið sér með orð, 

 þekkt sérnöfn, 

 þekkt andheiti og samheiti, 

 búið til málsgreinar, 

 þekkt greinarmerkin punkt, kommu og spurningarmerki. 

 Krossglíma. 

 Orðasúpa. 

 Orðaleit. 

 Búa til málsgreinar 
með sérnöfnum. 

 Setningaklipp. 

 Sóknarskrift. 

 Námsspil. 

 
Skipting námsþátta kemur fram 
í námsumhverfi nemanda í 
Mentor. 

 

 

Íþróttir 
Námsþættir Námsefni 

 
Hæfniviðmið 
Við lok 2. bekkjar getur nemandi: 

Leiðir 
 

Mat 
 

 Hreyfiþroski. 

 Samhæfing. 

 Hreyfifærni. 

 Liðleiki. 

 Leikir og leikreglur. 

 Íþróttagreinar innan 
ÍSÍ. 
 
 
 

 Boltar.  

 Mörk.  

 Körfur. 

 Dýnur. 

 unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum, 

 komið fram við aðra af virðingu og kurteisi, 

 unnið vel og farið eftir fyrirmælum, 

 gert einfaldar æfingar sem reyna á hreyfijafnvægi, styrk, þol og 
samhæfingu,  

 tekið þátt í einföldum boltaleikjum, 

 tekið þátt í fjölbreyttum leikjum sem efla sjálfstraust og viljastyrk, 

 farið eftir umgengnisreglum, tekið tillit til annarra og upplifað 
skólaíþróttir á jákvæðan hátt. 

 Innlagnir. 

 Umræður. 

 Sýnikennsla. 

 Verklegar æfingar. 

 Hópvinna. 

 Einstaklingsvinna. 

 Sjálfstæð vinnubrögð. 
 

 
Skipting námsþátta kemur fram 
í námsumhverfi nemanda í 
Mentor. 
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Listir og lífsleikni - Lífsleikni 
Námsþættir Námsefni 

 
Hæfniviðmið  
Við lok 2. bekkjar getur nemandi: 

Leiðir Mat 

 Tjáning.  

 Umgengni.  

 Efni frá kennara. 

 

 unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum, 

 komið fram við aðra af virðingu og kurteisi, 

 unnið vel og farið eftir fyrirmælum, 

 lesið í umhverfið sitt, 

 tjáð sig fyrir framan hóp,  

 gert sér grein fyrir mikilvægi heilbrigðs lífernis, 

 þekkt ólíkar tilfinningar. 

 Innlagnir. 

 Sýnikennsla. 

 Verklegar æfingar. 

 Einstaklingsvinna. 

 Samvinna. 

 

Skipting námsþátta kemur fram 
í námsumhverfi nemanda í 
Mentor. 

 

Listir og lífsleikni - Textílmennt  
Námsþættir Námsefni Hæfniviðmið 

Við lok 2. bekkjar getur nemandi: 
Leiðir Matsviðmið 

 Heiti áhalda og efna. 

 Búa til snið. 

 Klippa. 

 Þræða nál. 

 Ganga frá endum. 

 Útsaumsspor.  

 Skapandi vinna. 

 Umgengni. 

 Frágangur. 

 Tæki og áhöld. 

 Fjölbreyttur efniviður. 

 Efni frá kennara. 

 Textílvefurinn. 

 Bækur. 

 Blöð. 

 

 unnið með örðum og sýnt jákvæðni í samskiptum, 

 komið fram við aðra af virðingu og kurteisi, 

 unnið vel og farið eftir fyrirmælum, 

 búið til einfalt snið,  

 lagt snið  á tvöfalt efni og klippt út, 

 saumað saman tvöfalt efni,  

 saumað einföld útsaumsspor, 

 gengið frá eftir vinnu sína. 

 Innlagnir. 

 Sýnikennsla. 

 Einstaklingsvinna. 

 Sköpun. 

 

Mat og skipting á 

námsþáttum kemur fram í 

verkefnabók  

nemanda í Mentor. 
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Listir og lífsleikni - Tölvur 

Námsþættir Námsefni 
 

Hæfniviðmið 
Við lok 2. bekkjar getur nemandi: 

Leiðir 
 

Mat 
 

 Tölvubúnaður. 

 Hugbúnaður. 

 Fingrasetning. 

 Kennsluforrit. 

 Rafrænt námsefni. 

 Veraldavefurinn.  

 

 

 

 

 Kennsluefni. 

 Ritvinnsluforrit. 

 Teikniforrit. 

 Kennsluforrit. 

 Gagnvirkt og rafrænt 

námsefni. 

 Vefskoðarar. 

 

 unnið með örðum og sýnt jákvæðni í samskiptum, 

 komið fram við aðra af virðingu og kurteisi, 

 unnið vel og farið eftir fyrirmælum, 

 notað eigið notendanafn, 

 sýnt færni í  fingrasetningu, 

 sýnt  færni í notkun ritvinnsluforrits, 

 sýnt  færni í notkun teikniforrits, 

 opnað vafra og leitað eftir efnisorði, 

 nýtt rafrænt og gagnvirkt námsefni. 

 

 Innlagnir. 

 Sýnikennsla.  

 Verklegar æfingar.  

 Einstaklingsvinna. 

 Windowsstýrikerfið. 

 Heimalyklar 

(a,s,d,f,j,k,l,æ). 

 Komma yfir staf 

(broddstafir). 

 Skiptihnappur (shift). 

 Verkfærastikur í 

hugbúnaði.  

 Teikniforrit. 

 Veraldarvefurinn. 

 

Skipting námsþátta kemur fram í 

námsumhverfi nemanda í Mentor. 
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Samfélagsfræði 
Námsþættir Námsefni: 

 

Hæfniviðmið 

Við lok 2. bekkjar getur nemandi: 

Leiðir  

 

Mat 

 

 Land og þjóð. 

 Fjöllin. 

 Hekla. 

 Rjúpa.  

 Hrafn. 

 Ösp. 

 Fífill. 

 Lax. 

 Tilfinningar. 

 Samskipti. 

 Trúarbragðafræði. 

 Kennslubækur. 

 Uppflettirit. 

 Verkefni frá kennara. 

 Gagnvirkt námsefni.  

 Verkefni frá kennara. 
 

 unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum, 

 komið fram við aðra af virðingu og kurteisi, 

 unnið vel og farið eftir fyrirmælum, 

 þekkt helstu einkenni lands og þjóðar, 

 þekkt eldfjöll  á Íslandi, 

 gert grein fyrir umhverfi Íslendinga fyrr og nú, 

 nafngreint nokkur íslensk fjöll, 

 áttað sig á hvernig fjöll eru sýnd á landakorti, 

 fundið staði á landakorti, 

 áttað sig á að öll fjöll eru ólík og hafa orðið til á ýmsa vegu, 

 áttað sig á fjöll eru mikilvægur hluti af íslenskri náttúru, 

 unnið í hóp og skiptist á skoðunum við aðra, 

 beitt fjölbreyttum vinnubrögðum sem reyna á sköpunargleði,  

 þekkt hrafninn, 

 lýst lifnaðarháttum hrafnsins, 

 þekkt rjúpuna, 

 lýst lifnaðarháttum rjúpunnar, 

 þekkt ösp, 

 þekkt fífil, 

 þekkt lax, 

 gert grein fyrir helstu atburðum sem tengjast trúarhátíðum kristinna 
manna, 

 þekkt ólíkar tilfinningar, 

 átt góð samskipti við aðra, 

 áttað sig á að öll erum við ólík og að hver og einn er mikilvægur 
einstaklingur. 

 Sýnikennsla. 

 Stigskiptur 
stuðningur. 

 Umræður. 

 Sjálfstæð 
upplýsingaleit. 

 Innlögn. 

 Bein kennsla. 

 Námsspil. 

 Einstaklingsvinna. 

 Hópvinna. 

 Paravinna. 

 Stöðvavinna. 

 Útikennsla. 

 Leikir. 

 Aðferðir 
Byrjendalæsis. 
 

 
Skipting námsþátta kemur fram 
í námsumhverfi nemanda í 
Mentor. 
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Stærðfræði  
Námsþættir Námsefni 

 

Hæfniviðmið 

Við lok 2. bekkjar getur nemandi: 

Leiðir 

 

Mat 

 

 Tölur og reikningur. 

 Rúmfræði og 
mælingar. 

 Tölfræði og líkindi. 

 Algebra. 

 Spurt og svarað með 
stærðfræði. 

 Kennslubækur. 

 Ljósrit frá kennara.  

 Vasareiknir. 

 Reglustika. 

 Einingakubbar. 

 Kennslupeningar. 

 Málband.  

 Talnalínur.  

 Speglar.  

 Tölvur.  

 Tölvuforrit. 

 Gagnvirkir vefir. 

 leyst mjög einfaldar stærðfræðiþrautir, 

 þekki og notað hentug verkfæri, 

 tekið þátt í samræðum um stærðfræðileg verkefni,  

 þekkt og notað íslenska mynt, 

 unnið að stærðfræðiverkefnum í samvinnu við aðra, 

 borið saman tölur og fjölda,  

 leyst samlagningardæmi með tveggja stafa tölu,   

 lesið og skrifað þriggja stafa tölur,  

 leyst frádráttardæmi með tveggja stafa tölum,   

 lýst og haldið áfram með talnamynstur,  

 fundið lausn á einföldum jöfnum,  

 flokkað einföld tvívíðu og þrívíðu form,  

 mælt lengd með reglustiku og málbandi, 

 mælt ummál, 

 lesið á klukku og þekkt heilan og hálfan tíma, 

 borið kennsl á hvenær er um speglun að ræða, 

 lesið úr einföldum töflum og súluritum. 

 Innlagnir og 
sýnikennsla. 

 Námsspil. 

 Einstaklingsvinna. 

 Hópvinna. 

 Paravinna. 

 Stöðvavinna. 

 Útikennsla. 

 Umræður. 
 

 
Skipting námsþátta kemur 
fram í námsumhverfi nemanda 
í Mentor. 
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Sund 

Námsþættir Námsefni 
 

Hæfniviðmið 
Við lok 2. bekkjar getur nemandi: 

Leiðir 
 

Mat 
 

 Öndun. 

 Flot á bringu/kvið. 

 Skriðsund. 

 Baksund. 

 Bringusund. 

 Skólabaksund. 

 

 Sundfit. 

 Flá. 

 Kútar. 

 Kafdót. 

 Smááhöld. 

 unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum, 

 komið fram við aðra af virðingu og kurteisi, 

 unnið vel og farið eftir fyrirmælum, 

 sýnt öryggi og sjálfstæði í vatninu. 

 tekið þátt í leikjum og æfingum sem efla skynfæri 

líkamans og auka vatnsaðlögun, 

 gert marglyttuflot með því að rétta úr sér, 

 synt 10 metra bringusund með/án hjálpartækja, 

 synt 10 metra skólabaksund með/án hjálpartækja, 

 spyrnt frá bakka og runnið með andlit í kafi 2,5 metra, 

 hoppað af bakka, 

 gert skriðsundsfótatök á bringu, 

 gert skriðsundsfótatök á baki, 

 farið eftir settum leikreglum bæði í hóp- og 

einstaklingsæfingum, 

 gert sér grein fyrir mikilvægi öryggis- og 

umgengnisreglna. 

 Innlagnir. 

 Umræður. 

 Sýnikennsla. 

 Verklegar æfingar. 

 Hópvinna. 

 Einstaklingsvinna. 

 Sjálfstæð vinnubrögð. 

  

 
 
Skipting námsþátta kemur 

fram í námsumhverfi 

nemanda í Mentor. 

 

. 
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Tónmennt 
Námsþættir Námsefni 

Gögn og verkfæri: 
Hæfniviðmið 
Við lok 2. bekkjar getur nemandi: 

Leiðir Mat 

 Söngur.  

 Raddbeiting. 

 Hlustun.  

 Sköpun. 

 Hrynur. 

 Persónuleg útfærsla. 

 Söng- og nótnabækur. 

 Tölva. 

 Myndbönd. 

 Ýmis hljóðfæri.  

 Hljóðkerfi. 

 unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum, 

 komið fram við aðra af virðingu og kurteisi, 

 unnið vel og farið eftir fyrirmælum, 

 sýnt færni í að syngja í hóp, 

 þekkt nöfn og hljóm nokkurra algengra hljóðfæra, 

 gert grein fyrir hlutverki tónlistar í daglegu lífi.  

 Söngur. 

 Leikir. 

 Verklegar æfingar. 

 Innlagnir. 

 Samvinna. 

 Hópvinna. 

 

Skipting námsþátta kemur 
fram í námsumhverfi 
nemanda í Mentor. 
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Námsáætlanir  

3. bekkur 
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Dans  
Námsþættir Námsefni Hæfniviðmið 

Við loka 3. bekkjar getur nemandi: 
Leiðir Mat 

 Samhæfni. 

 Hreyfifærni. 

 Samkvæmisdansar. 

 Gamlir dansar. 

 Einstaklingsdansar. 

 Ýmsir hreyfileikir. 

 Dansar og leikir. 

m/frjálsri tjáningu. 

 Speglar. 

 Geislaspilari. 

 Geisladiskar. 

 Tölva. 

 Myndbönd. 

 

 unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum, 

 komið fram við aðra af virðingu og kurteisi, 

 unnið vel og farið eftir fyrirmælum, 

 hreyft sig frjálst í takt við tónlist, 

 dansað einföld hreyfimynstur og notað þau í paradönsum og 

skiptidönsum, 

 dansað grunnspor í samkvæmisdansi, 

 dansað undirstöðu dansa í gömlum dönsum, 

 dansað einstaklingsdansa. 

 Bein kennsla. 

 Sýnikennsla. 

 Hópavinna. 

 Samvinna/pör. 

 Einstaklingsvinna. 

 Leikir. 

 Frjáls tjáning. 

 

Skipting námsþátta kemur fram í 

námsumhverfi nemanda í 

Mentor. 

 

 

 

Enska  
Námsþættir  Námsefni 

 
Hæfniviðmið 
Við lok 3. bekkjar getur nemandi: 

Leiðir Mat 

 Hlustun. 

 Lesskilningur. 

 Talað mál. 

 Ritun. 

 Kennslubók. 

 Verkefnahefti. 

 Verkefni frá kennara. 

 Veraldarvefurinn. 

 unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum 

 komið fram við aðra af virðingu og kurteisi 

 unnið vel og farið eftir fyrirmælum 

 skilið einfalt talað mál um efni er varðar hann sjálfan, 
áhugamál hans og daglegt líf, 

 skilið í létt samtöl og viðtöl, 

 lesið stuttan og léttan texta, 

 skrifað einfaldan texta með stuðningi gátlista og fyrirmynda. 

 Bein kennsla. 

 Munnleg tjáning. 

 Hlustunaræfingar. 

 Sjálfstæð vinnubrögð. 

 

Skipting námsþátta kemur fram 
í námsumhverfi nemanda í 
Mentor. 
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Heimilisfræði  
Námsþættir Námsefni 

 
Hæfniviðmið 
Við lok 3. bekkjar getur nemandi: 

Leiðir Matsviðmið 

 Fæðuhringurinn. 

 Hollt og óhollt. 

 Tannvermd. 

 Leirtau. 

 Einföld áhöld. 

 Mæliáhöld. 

 Hreinlæti. 

 Handþvottur. 

 Uppskriftir. 

 Námsbók. 

 Verkefnabók. 

 Ýmis áhöld.  

 Matvæli. 

 Fræðsluefni. 

 unnið með örðum og sýnt jákvæðni í samskiptum, 

 komið fram við aðra af virðingu og kurteisi, 

 unnið vel og farið eftir fyrirmælum, 

 þekkt fæðuflokkana í fæðuhringnum og nýtt við fæðuval, 

 greint frá hvers vegna sumar fæðutegundir eru hollari en aðrar, 

 skilið mikilvægi þess að borða hollan morgunmat, 

 farið eftir einföldum uppskriftum og útbúið einfaldar og hollar 
máltíðir, 

 notað einföld áhöld s.s. dl mál, allar mæliskeiðarnar, hnífa og 
skurðabretti, 

 unnið í samvinnu við aðra og gengið frá eftir sig, 

 skilið mikilvægi hreinlætis í eldhúsi, 

 þvegið leirtau og gengið frá, 

 sagt frá helstu hættum sem fylgja vinnu í eldhúsi, 

 sagt hvar best sé að geyma ýmis matvæli. 

 Innlagnir. 

 Umræður. 

 Sýnikennsla. 

 Verklegar æfingar. 

 Einstaklingsvinna. 

 Hópavinna. 

 Sjálfstæð vinnubrögð. 

 

 

Skipting námsþátta kemur fram í 

námsumhverfi nemanda í 

Mentor. 
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Hönnun og smíði 
Námsþættir Námsefni Hæfniviðmið 

við lok 3. bekkjar getur nemandi: 
Leiðir Mat 

 Handverksþættir. 

 Yfirborðmeðhöndlun. 

 Sköpun og einföld 

hönnun 

 Heiti áhalda. 

 Tæki og áhöld 

greinarinnar. 

 Leitarvélar. 

 Efni frá kennara. 

 Fjölbreyttur efniviður.  

 unnið með örðum og sýnt jákvæðni í samskiptum, 

 komið fram við aðra af virðingu og kurteisi, 

 unnið vel og farið eftir fyrirmælum, 

 beitt handverkfærum, s.s. laufsög, hamri og naglbít, 

 notað þjöl og sandpappír til að  pússa, 

 notað vatnsleysanleg efni til að yfirborðsmeðhöndla verk sín, 

 framkvæmt einfaldar samsetningar, 

 unnið eftir einföldu ferli frá hugmynd til afurðar, 

 tjáð sig á einfaldan hátt um viðfangsefni sitt, 

 farið eftir reglum sem gilda í smíðastofunni, 

 gengið frá eftir vinnu sína. 

 Innlagnir. 

 Sýnikennsla. 

 Hönnun og sköpun. 

 Sjálfstæð vinnubrögð. 

 Persónuleg útfærsla. 

 Einstaklingsvinna. 

 

Skipting námsþátta kemur fram í 

námsumhverfi nemanda í 

Mentor. 
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Íslenska  
Námsþættir Námsefni 

 

Hæfniviðmið 

Við lok 3. bekkjar getur nemandi: 

Leiðir  

 

Mat 

 

 
Talað mál, 
 hlustun og áhorf. 

 

 Frumsamið efni. 

 Myndbönd. 

 Ýmsar skáldsögur. 

 unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum, 

 komið fram við aðra af virðingu og kurteisi, 

 unnið vel og farið eftir fyrirmælum, 

 hlustað af athygli og sýnt virðingu, tillitsemi og kurteisi, 

 sagt frá atburðum og/eða upplifunum fyrir framan hóp, 

 tjáð sig fyrir framan hóp og gert grein fyrir máli sínu,  

 endursagt efni sem hlustað hefur verið á eða lesið, 

 notað góðan framburð, 

 lesið eigin verk fyrir samnemendur sína. 

 Hlustun.  

 Upplestur. 

 Áhorf á myndbönd. 

 Munnlegur flutningur. 

 Samvera á sal. 

 Leikir. 

 Kynning fyrir foreldra. 

 

Skipting námsþátta kemur fram 

í námsumhverfi nemanda í 

Mentor. 

 

 

 

Lestur og bókmenntir 

 

 Bækur í 

Byrjendalæsisvinnu. 

 Lestrar og vinnubækur. 

 Lestrarbækur. 

 Bækur af bókasafni sem 

nemendur velja sér 

sjálfir. 

 Dagblöð. 

 Verkefni frá kennara. 

 Orðaforði vikunnar. 

 

 notið lestrar og haft jákvætt viðhorf til hans, 

 lesið sögur, ljóð og fræðandi efni, 

 valið lesefni tengt áhuga og hæfni, 

 haft góðan lesskilning, 

 lesið skemmti- og fræðitexta lipurt og skýrt fyrir framan hóp, 

 lesið fyrirmæli og fylgt þeim, 

 þekkt bókmenntafræðileg hugtök  s.s. persóna, söguþráður, 

umhverfi, boðskapur, vísa, kvæði, ljóð, ljóðlína og rím,  

 leitað sér heimilda í bókum og á rafræmu formi. 

 Samvirk aðferð 

 Yndislestur. 

 Endurtekinn lestur. 

 Kórlestur. 

 Skiptilestur. 

 Gagnvirkur lestur. 

 Tímatökulestur. 

 Leitarlestur. 

 Upplestur. 

 PALS. 

 Heimalestur. 

 Hugtakakort. 

 Sögurammi. 

 Heimsóknir á bókasafn. 

Orðarún 
Viðunandi árangur hefur 
náðst  ef nemandi nær 17 – 
20 stigum. 
 

Lesfimi 
  Lesfimiviðmið. 
  Rétt lesin orð á mínútu:   
  Uv = færri en 54. 
  V1 = 55-99.   
  V2 = 100-119.   
  V3 = 120 eða fleiri.  
 
Stefnt er að því að 90% 
nemenda í hverjum árgangi nái 
viðmiði 1, að 50% nemenda nái 
viðmiði 2 og 25% nemenda nái 
viðmiði 3. 
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 Vefir á veraldarvefnum.  
Athugið að lesfimiviðmið miða 
við stöðu nemenda við lok 2. 
bekkjar 
 

 

 

Ritun 

 

 Bækur í 

Byrjendalæsisvinnu. 

 Skrift 3. 

 

 dregið rétt til stafs og skrifað skýrt og læsilega, 

 samið texta frá eigin brjósti s.s. frásögn, ljóð eða skilaboð, 

 samið sögu með upphafi, meginmáli og niðurlagi, 

 beitt einföldum stafsetningarreglum. 

 Bréfaskriftir. 

 Upplýsingatexti. 

 Heimildatexti. 

 Ljóðagerð. 

 Fjölbreyttur texti s.s 

minnislisti, innkaupalisti, 

verðlisti. 

 Sögugerð. 

 Spurningagerð. 

 Ritunarrammi. 

 Hugtakakort. 

 Heimaskrift. 

 Skólaskrift. 

 Sóknarskrift. 

 

Skipting námsþátta kemur fram 
í námsumhverfi nemanda í 
Mentor. 
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Málfræði 

 Bækur í 

Byrjendalæsisvinnu. 

 Ritrún 2 og 3.  

 Vinnubækur. 

 Verkefni frá kennara. 

 

 þekkt uppbyggingu málsins s.s. bókstafur, orð og málsgrein, 

 þekkt stafrófið og geti notað það við leit, 

 leikið sér með orð, 

 þekkt samnöfn og sérnöfn,   

 fundið andheiti og samheiti, 

 áttað sig á hlutverki nafnorða, sagnorða og lýsingarorða,  

 notað greinarmerkin punkt, kommu og spurningarmerki, 

 beitt töluðu máli og rituðu af nokkru öryggi með góðum 

orðaforða. 

 Krossglímur. 

 Ritun eftir upplestri. 

 Námsspil / leikir. 

 Orðaleit. 

 Sóknarskrift. 

 Setningaklipp. 

 Stafrófsvinna. 

 Sóknarskrift. 

 

Skipting námsþátta kemur fram 

í námsumhverfi nemanda í 

Mentor. 

 

 

 

 

 

  

http://www.arbaejarskoli.is/forsida/
mailto:arbaejarskoli@rvkskolar.is


 
 

50 

                                                                                                        

                                                                          Rofabæ 34, 110 Reykjavík Sími: 411 7700 arbaejarskoli@rvkskolar.is 

 

 

 

 

Íþróttir 
Námsþættir Námsefni 

 
Hæfniviðmið 
Við lok 3. bekkjar getur nemandi: 

Leiðir 
 

Mat 
 

 Hreyfiþroski. 

 Samhæfing. 

 Hreyfifærni. 

 Liðleiki. 

 Leikir og leikreglur. 

 Íþróttagreinar innan 

ÍSÍ. 

 

 Boltar.  

 Mörk.  

 Körfur. 

 Dýnur. 

 unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum, 

 komið fram við aðra af virðingu og kurteisi, 

 unnið vel og farið eftir fyrirmælum, 

 gert æfingar sem reyna á hreyfijafnvægi, styrk, þol og  

samhæfingu, 

 sýnt einfalda boltafærni og tekið þátt í boltaleikjum, 

 tekið þátt í fjölbreyttum leikjum sem efla sjálfstraust og viljastyrk, 

 farið eftir settum skipulags- og umgengnisreglum, tekið tillit til 

annarra og upplifað skólaíþróttir á jákvæðan hátt. 

 Innlagnir. 

 Umræður. 

 Sýnikennsla. 

 Verklegar æfingar. 

 Hópvinna. 

 Einstaklingsvinna. 

 Sjálfstæð 

vinnubrögð. 

 

Skipting námsþátta kemur fram í 

námsumhverfi nemanda í Mentor. 
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Samfélagsfræði 
Námsþættir Námsefni 

 

Hæfniviðmið 

Við lok 3. bekkjar getur nemandi: 

Leiðir 

 

Mat 

 Himingeimurinn. 

 Hafið. 

 Lundi. 

 Hvalur. 

 Íslenskir þjóðhættir. 

 Ilmreynir. 

 Holtasóley. 

 Herðubreið. 

 Tilfinningar og 

samskipti. 

 Barnasáttmálinn 

 Innlifun. 

 Virðing og tillitssemi. 

 Sjálfsmynd. 

 Líkamlegt heilbrigði. 

 Markmiðssetning. 

 Trúarbragðafræði. 

 

 Kennslubækur. 

 Gagnvirt námsefni. 

 Tölvur. 

 Uppflettirit. 

 Verkefni frá kennara. 

 

 unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum, 

 komið fram við aðra af virðingu og kurteisi, 

 unnið vel og farið eftir fyrirmælum, 

 unnið í hóp pg skiptist á skoðunum við aðra, 

 lýst áhrifum sólarljóss á umhverfi sitt, 

 útskýrt að jörðin er hluti af stóru sólkerfi; reikistjörnum, sól og 

tunglum, 

 lýst hvernig hreyfingar jarðar orsaka dag og nótt, árstíðir og 

sjávarföll, 

 útskýrt að jörðin er byggð upp af nokkrum lögum, 

 lýst hvað felst í orðunum „flóð og fjara", 

 gert grein fyrir að aðstæður í sjónum og við ströndina eru 

mjög margbreytilegar og lífríkið sömuleiðis, 

 áttað sig á að sjávarútvegur er mikilvægur atvinnuvegur á 

Íslandi, 

 þekkt nokkrar tegundir og flokka lífvera sem búa í og við sjó, 

 áttað sig á að í sjónum eru heitir og kaldir straumar, 

 þekkt  mismunandi hlutverk skipa og báta, 

 gert sér grein fyrir að í hafinu eru miklar auðlindir sem 

mikilvægt er að ganga vel um, 

 sagt frá lifnaðarháttum og atvinnuvegum á Íslandi áður fyrr, 

 gert grein fyrir gömlu mánaðaheitunum og þeim störfum sem 

unnin voru á hverjum árstíma, 

 þekkt áhöld sem notuð voru við búskap og heimilishald áður 

 Umræður. 

 Sjálfstæð 

upplýsingaleit. 

 Bein kennsla. 

 Sýnikennsla. 

 Námsspil. 

 Verkefnavinna. 

 Einstaklingsvinna. 

 Hópvinna. 

 Paravinna. 

 Stöðvavinna. 

 Útikennsla. 

 Gagnvirkur lestur. 

 Aðferðir Byrjendalæsis. 

 

 

Skipting námsþátta kemur fram í 

námsumhverfi nemanda í 

Mentor. 
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fyrr, 

 þekkt Ilmreyni og Holtasóley, 

 áttað sig á mikilvægi plantna í lífríkinu, 

 þekkt drottningu íslenskra fjalla, 

 nýtt hugmyndaflug og ímyndunarafl sitt, 

 nýtt samskiptahæfni og félagsfærni, 

 þekkt líkamlega þörf sína fyrri næringu, hvíld, hreyfingu og 

hreinlæti, 

 gert sér grein fyrir að ekki eru allir eins, 

 borið virðingu fyrir sérstöðu annarra, 

 leyst deilur og árekstra á skipulegan hátt. 
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Sköpun/Leiklist 
Námsþættir Námsefni 

 
Hæfniviðmið 
Við lok 3. bekkjar getur nemandi: 

Leiðir Mat 

 Söngur.  

 Raddbeiting. 

 Hlustun.  

 Sköpun. 

 Hrynur. 

 Persónuleg útfærsla. 

 

 Söng. 

 Tölva. 

 Myndbönd. 

 Ýmis hljóðfæri.  

 Hljóðkerfi. 

 unnið með örðum og sýnt jákvæðni í samskiptum, 

 komið fram við aðra af virðingu og kurteisi, 

 unnið vel og farið eftir fyrirmælum, 

 sýnt aukna færni í túlkun og að miðla texta, 

 sýnt aukið frumkvæði í að uppgötva og flytja verk, 

 tekið þátt í uppsetningu verkefna. 

 lært stuttan texta og flutt hann. 

 Söngur. 

 Leikir. 

 Verklegar æfingar. 

 Innlagnir. 

 Samvinna. 

 Hópvinna. 

 

Skipting námsþátta kemur fram í 

námsumhverfi nemanda í Mentor. 

 

 

  

http://www.arbaejarskoli.is/forsida/
mailto:arbaejarskoli@rvkskolar.is


 
 

54 

                                                                                                        

                                                                          Rofabæ 34, 110 Reykjavík Sími: 411 7700 arbaejarskoli@rvkskolar.is 

 

Stærðfræði  
Námsþættir Námsefni 

 

Hæfniviðmið 

Við lok 3. bekkjar getur nemandi: 

Leiðir 

 

Mat 

 

 Tölur og reikningur. 

 Rúmfræði og 

mælingar. 

 Tölfræði og líkindi. 

 Algebra. 

 Spurt og svarað með 

stærðfræði. 

 

 Kennslubækur. 

 Ljósrit frá kennara.  

 Vasareiknir. 

 Reglustika. 

 Gráðubogi. 

 Mælikanna.  

 Pinnabretti.  

 Einingakubbar. 

 Kennslupeningar. 

 Málband.  

 Talnalínur.  

 Speglar.  

 Tölvur.  

 Tölvuforrit. 

 Gagnvirkir vefir. 

 leyst einfaldar stærðfræðiþrautir og lesið úr 

skýringarmyndum, 

 þekkt og notað hentug verkfæri, 

 tekið þátt í samræðum um stærðfræðileg verkefni,  

 þekkt og notað fjölbreytt hugtök yfir reikniaðgerðirnar fjórar,  

 þekkt og notað íslenska mynt og seðla,  

 unnið að stærðfræðiverkefnum í samvinnu við aðra,  

 flutt stuttar kynningar á stærðfræðivinnu,  

 leyst einföld deilingardæmi,  

 leyst einföld margföldunardæmi,  

 borið saman tölur og fjölda,  

 námundað tölur að næsta tug eða hundraði, 

 nýtt sér margföldunartöfluna, 

 sett upp samlagningardæmi með 3 - 4 stafa tölum og getur 

geymt,  

 skilið deilingu og reiknað einföld deilingardæmi,  

 leyst frádráttardæmi með þriggja stafa tölum.  

 sett upp frádráttardæmi með 3 - 4 stafa tölum og getur tekið 

til láns,  

 þekkt hugtökin teljari og nefnari,   

 búið til talnamynstur, 

 fundið lausn á jöfnu,  

 Innlagnir og 

sýnikennsla. 

 Námsspil. 

 Einstaklingsvinna 

 Hópvinna 

 Paravinna. 

 Stöðvavinna. 

 Útikennsla. 

 Sýnikennsla á 

hjálpargögnum. 

 Umræður. 

 

 
Skipting námsþátta kemur fram í 

námsumhverfi nemanda í Mentor. 
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 áætlað og mælt lengd, þyngd, flatarmál, ummál og rúmmál, 

 lesið á klukku, skráð tímasetningar á hefðbundinn og 

stafrænan hátt, 

 flokkað algeng tvívíð og þrívíð form, 

 þekkt rétt, hvöss og gleið horn,  

 þekkt og notað speglun og samhverfu,  

 lesið úr einföldum töflum og súluritum,  

 sýnt niðurstöður gagna í súluritum. 
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Sund 
Námsþættir Námsefni 

 
Hæfniviðmið: 
Við lok 3. bekkjar getur nemandi: 

Leiðir 
 

Mat 
 

 Öndun. 

 Köfun. 

 Skriðsund. 

 Baksund. 

 Bringusund. 

 Skólabaksund. 

 

 Sundfit. 

 Flá. 

 Kútar. 

 Kafdót. 

 Smááhöld. 

 unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum, 

 komið fram við aðra af virðingu og kurteisi, 

 unnið vel og farið eftir fyrirmælum, 

 sýnt öryggi og sjálfstæði í vatninu,  

 tekið þátt í leikjum og æfingum sem efla skynfæri líkamans 

og auka vatnsaðlögun, 

 synt 12 metra bringusund með/án hjálpartækja, 

 synt 12 metra skólabaksund með/án hjálpartækja, 

 synt 12 metra skriðsund með sundfit, 

 synt 12 metra baksund með sundfit, 

 synt 6 metra flugsundfótatök með sundfit, 

 kafað eftir hlut á 1,5 metra dýpi, 

 farið eftir settum leikreglum bæði í hóp- og 

einstaklingsæfingum,  

 gert sér grein fyrir mikilvægi öryggis- og umgengnisreglna. 

 Innlagnir. 

 Umræður. 

 Sýnikennsla. 

 Verklegar æfingar. 

 Hópvinna. 

 Einstaklingsvinna. 

 Sjálfstæð vinnubrögð. 

 

 

 

Skipting námsþátta kemur fram í 

námsumhverfi nemanda í Mentor. 
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Textílmennt  
Námsþættir Námsefni Hæfniviðmið 

Við lok 3. bekkjar getur nemandi: 
Leiðir Mat 

 Heiti áhalda og efna. 

 Klippa. 

 Þræða nál. 

 Útsaumsspor. 

 Þurrþæfing 

 Vefnaður.  

 Ganga frá endum. 

 Skapandi vinnuferli. 

 Umgengni. 

 Frágangur. 

 Tæki og áhöld. 

 Fjölbreyttur efniviður. 

 Einfaldar vinnulýsingar.  

 Efni frá kennara. 

 Textílvefurinn. 

 Bækur.  

 Blöð.  

 Netið.   

 unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum, 

 komið fram við aðra af virðingu og kurteisi, 

 unnið vel og farið eftir fyrirmælum, 

 saumað nokkur útsaumsspor, 

 þurrþæft mynd eftir eigin teikningu 

 lagt snið  á tvöfalt efni og klippt út, 

 saumað saman tvöfalt efni með tunguspori, 

 notað einfaldan vefnað,  

 unnið eftir einföldu ferli frá hugmynd til afurðar, 

 gengið frá eftir vinnu sína. 

 Innlagnir. 

 Sýnikennsla. 

 Einstaklingsvinna. 

 Skapandi vinnuferli. 

 

Skipting námsþátta kemur fram í 

námsumhverfi nemanda í Mentor. 
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Tölvur 

Námsþættir Námsefni 
 

Hæfniviðmið 
Við lok 3. bekkjar getur nemandi: 

Leiðir 
 

Mat 
 

 Tölvubúnaður. 

 Hugbúnaður. 

 Fingrasetning. 

 Kennsluforrit. 

 Rafrænt námsefni. 

 Veraldavefurinn.  

 

 

 

 

 Kennsluefni. 

 Verkefni frá kennara. 

 Ritvinnsluforrit. 

 Teikniforrit. 

 Kennsluforrit. 

 Gagnvirkt og rafrænt 

námsefni. 

 Vefskoðarar. 

 

 unnið með örðum og sýnt jákvæðni í samskiptum, 

 komið fram við aðra af virðingu og kurteisi, 

 unnið vel og farið eftir fyrirmælum, 

 notað eigið notendanafn, 

 sýnt grunnfærni í notkun Windows stýrikerfisins, 

 skipulagt heimasvæðið sitt og vistað, 

 sýnt grunnfærni í  fingrasetningu, 

 sýnt  grunnfærni í notkun ritvinnsluforrits, 

 sýnt  grunnfærni í notkun teikniforrits, 

 opnað vafra og leitað eftir efnisorði, 

 sótt mynd á veraldarvefinn og vistað, 

 nýtt rafrænt og gagnvirkt námsefni. 

 

 Innlagnir. 

 Sýnikennsla.  

 Verklegar æfingar.  

 Einstaklingsvinna. 

 Windowsstýrikerfið. 

 Skjalavarsla. 

 Heimalyklar 

(a,s,d,f,j,k,l,æ). 

 Komma yfir staf 

(broddstafir). 

 Skiptihnappur (shift). 

 Verkfærastikur í 

hugbúnaði.  

 Teikniforrit. 

 Veraldarvefurinn. 

 

Skipting námsþátta kemur fram í 

námsumhverfi nemanda í Mentor. 
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Námsáætlanir  

4. bekkur 
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Dans  
Námsþættir Námsefni 

 
Hæfniviðmið 
Við loka 4. bekkjar getur nemandi: 

Leiðir Mat 

 Samhæfni. 

 Hreyfifærni. 

 Samkvæmisdansar. 

 Barnadansar. 

 Gamlir dansar. 

 Einstaklingsdansar. 

 Ýmsir hreyfileikir. 

 Dansar og leikir 

m/frjálsri tjáningu. 

 Spegla. 

 Geislaspilari. 

 Geisladiskar. 

 Myndbönd. 

 Tölva. 

 unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum, 

 komið fram við aðra af virðingu og kurteisi, 

 unnið vel og farið eftir fyrirmælum, 

 hreyft sig frjálst í takt við tónlist, 

 dansað einföld hreyfimynstur og notað þau í paradönsum og 

skiptidönsum, 

  dansað skiptidansa, 

  dansað grunnlotur í samkvæmisdönsum, 

  dansað einfalda útgáfu af 3  gömlum dönsum, 

  dansað einstaklingsdansa, 

 skilgreint dansstöðu/hald, 

  tengt saman hreyfingu og tónlist í dansi. 

 Innlagnir. 

 Bein kennsla. 

 Sýnikennsla. 

 Hópavinna. 

 Samvinna (pör). 

 Einstaklingsvinna. 

 Leikir. 

 Frjáls tjáning. 

 

Skipting námsþátta kemur 
fram í námsumhverfi 
nemanda í Mentor..  
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Enska  
Námsþættir  Námsefni 

 
Hæfniviðmið 
Við lok 4. bekkjar getur nemandi: 

Leiðir Mat 

 Hlustun. 

 Lesskilningur. 

 Talað mál. 

 Ritun. 

 Kennslubók. 

 Verkefnahefti. 

 Verkefni frá kennara. 

 Veraldarvefurinn. 

 unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum 

 komið fram við aðra af virðingu og kurteisi 

 unnið vel og farið eftir fyrirmælum 

 skilið einfalt talað mál um efni er varðar hann sjálfan, 
áhugamál hans og daglegt líf, 

 skilið í létt samtöl og viðtöl, 

 lesið sér til gagns stutta léttan texta, 

 skrifað stutta texta með stuðningi gátlista og fyrirmynda. 

 Bein kennsla. 

 Munnleg tjáning. 

 Hlustunaræfingar. 

 Sjálfstæð vinnubrögð 

 
Skipting námsþátta kemur 
fram í námsumhverfi 
nemanda í Mentor. 

 

Heimilisfræði 
Námsþættir Námsefni 

 
Hæfniviðmið 
Við lok 4. bekkjar getur nemandi: 

Leiðir Matsviðmið 

 Fæðuhringurinn. 

 Hollt og óhollt. 

 Tannvermd. 

 Leirtau. 

 Einföld áhöld. 

 Mæliáhöld. 

 Hreinlæti. 

 Handþvottur. 

 Uppskriftir. 

 Námsbók. 

 Verkefnabók. 

 Ýmis áhöld.  

 Matvæli. 

 Fræðsluefni. 

 unnið með örðum og sýnt jákvæðni í samskiptum, 

 komið fram við aðra af virðingu og kurteisi, 

 unnið vel og farið eftir fyrirmælum, 

 unnið verkefni út frá fæðuflokk og fæðuhring, 

 notað algeng eldhúsáhöld s.s. mælitæki, eldavél, bakaraofn og 

handþeytara, 

 farið eftir uppskriftum og unnið þær í samvinnu við aðra, 

 bakað og eldað einfalda rétti, lagt á borð og gengið frá, 

 unnið snyrtilega og haldið öllu í röð og reglu, 

 sýnt ábyrga hegðun við hreinlæti og þrif, 

 þekkt gagnsemi og skaðsemi örvera, 

 gert grein fyrir ýmsum hættum á heimilunum og forðast þær. 

 Innlagnir. 

 Umræður. 

 Sýnikennsla. 

 Verklegar æfingar. 

 Einstaklingsvinna. 

 Hópvinna. 

 Sjálfstæð vinnubrögð. 

 

Skipting námsþátta kemur fram í 

námsumhverfi nemanda í 

Mentor. 
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Hönnun og smíði  
Námsþættir Námsefni Hæfniviðmið 

við lok 4. bekkjar getur nemandi: 
Leiðir Mat 

 Handverksþættir 

 Yfirborðmeðhöndlun 

 Sköpun og einföld 

hönnun 

 Skyssuvinna 

 Heiti áhalda 

 og efna 

 Tæki og áhöld 

greinarinnar 

 Leitarvélar 

 Efni frá kennara 

 Bækur 

 Blöð 

 Fjölbreyttur efniviður 

 unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum, 

 komið fram við aðra að virðingu og kurteisi, 

 unnið vel og farið eftir fyrirmælum, 

 notað verkfæri sem hæfa viðfangsefni á öruggan hátt, 

 framkvæmt einfaldar samsetningar, 

 útskýrt og sýnt vinnuferli sem felur í sér þróun frá hugmynd til 

afurðar,  

 unnið sjálfstætt og tjáð sig um verkefni sín, 

 þekkt og notað rétt heiti á efnum og áhöldum, 

 sýnt örugga umgengni við vinnu og frágang á vinnusvæði. 

 Innlagnir 

 Sýnikennsla 

 Persónuleg útfærsla 

 Hönnun og sköpun 

 Sjálfstæð vinnubrögð 

 Einstaklingsvinna 

 Hugtakakort 

 

Skipting námsþátta kemur fram í 
námsumhverfi nemanda í 
Mentor. 
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Íslenska  
Námsþættir Námsefni 

 

Hæfniviðmið 

Við lok 4. bekkjar getur nemandi: 

Leiðir 

 

Mat 

 

 

 

 

Talað mál,  

hlustun og áhorf 

 Ýmsar skáldsögur. 

 Myndbönd. 

 Frumsamið efni. 

 Valin ljóð. 

 Verkefni frá kennara. 

 unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum, 

 komið fram við aðra af virðingu og kurteisi, 

 unnið vel og farið eftir fyrirmælum, 

 hlustað af athygli og sýnt virðingu, tillitsemi og kurteisi, 

 hlustað með athygli á upplestur, frásagnir og fyrirmæli og unnið 

úr þeim upplýsingum sem þar koma fram, 

 tjáð sig fyrir framan hóp og staðið fyrir máli sínu, 

 endursagt efni sem hlustað hefur verið á eða lesið, 

 beitt skýrum og áheyrilegum framburði. 

 Hlustun. 

 Upplestur. 

 Áhorf á myndbönd. 

 Einstaklingsvinna. 

 Hópvinna. 

 Samvera á sal. 

 

Skipting námsþátta kemur fram í 

námsumhverfi nemanda í 

Mentor. 

 

 

 

Lestur og bókmenntir 

 Ýmsar bækur sem unnið 

er með sem grunnefni í 

Byrjendalæsi. 

 Skinna. 

 Lestrar- og vinnubækur. 

 Lestrarbækur. 

 Bækur af bókasafni sem 

nemendur velja sér 

sjálfir. 

 Ljóð og kvæði. 

 Verkefni frá kennara. 

 Orðaforði vikunnar. 

 notið lestrar og haft jákvætt viðhorf til hans, 

 lesið sögur, ljóð og fræðandi efni. 

 valið lesefni tengt áhuga og hæfni,  

 sýnt góðan lesskilning, 

 dregið ályktanir, augljósar og faldar úr texta, 

 lesið skemmti- og fræðitexta lipurt og skýrt fyrir framan hóp, 

 lesið fyrirmæli og fylgt þeim, 

 leitað sér heimilda í bókum, 

 lesið úr myndum og táknum. 

 Samvirk aðferð. 

 Upplestur. 

 Einstaklings- og 

hópvinna. 

 Lesskilningur. 

 Yndislestur. 

 Gagnvirkur lestur. 

 Skiptilestur og 

paralestur. 

 Kórlestur. 

 Leitarlestur. 

 Tímatökulestur. 

 Heimalestur. 

 

Orðarún  

Viðunandi árangur hefur náðst  

ef nemandi nær 17 – 20 stigum. 

 

Lesfimi 
  Lesfimiviðmið. 
  Rétt lesin orð á mínútu:   
  Uv = færri en 79.  
  V1 = 80-119.   
  V2 = 120-144.   
  V3 = 145 eða fleiri. 

 
 
Stefnt er að því að 90% 
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 Sögurammi. 

 PALS. 

 Hugtakakort. 

 Heimsóknir á bókasafn. 

 Vefir á veraldarvefnum. 

nemenda í hverjum árgangi nái 
viðmiði 1, að 50% nemenda nái 
viðmiði 2 og 25% nemenda nái 
viðmiði 3. 
 
Athugið að lesfimiviðmið miða 
við stöðu nemenda við lok 2. 
bekkjar 
 

 
Framsagnarpróf 

 

 

Ritun 

 

 Bækur í Byrjenda-

læsisvinnu. 

 Skrift 3 / Skrift 4. 

 Blái blýanturinn. 

 Verkefni frá kennara. 

 Fræðibækur. 

 dregið rétt til stafs og skrifað skýrt og læsilega, 

 samið sögu með upphafi, meginmáli og niðurlagi, 

 skrifað fræðitexta,  

 beitt einföldum stafsetningarreglum, 

 nýtt sér fyrirmyndir í ritun, 

 skrifað í tölvu og beitt einföldum aðgerðum í ritun.  

 Hugtakakort. 

 Spinna við sögur. 

 Persónulýsingar. 

 Fjölbreyttur texti. 

 Sögugerð og ljóðagerð. 

 Ritunarrammar. 

 Sóknarskrift. 

 Heimaskrift. 

 Skólaskrift. 

 Vennkort. 

 Upplýsingatexti. 

 Heimildatexti. 

 

Skipting námsþátta kemur fram í 

námsumhverfi nemanda í 

Mentor. 

http://www.arbaejarskoli.is/forsida/
mailto:arbaejarskoli@rvkskolar.is


 
 

65 

                                                                                                        

                                                                          Rofabæ 34, 110 Reykjavík Sími: 411 7700 arbaejarskoli@rvkskolar.is 

 

 

 

Málfræði 

 Bækur í Byrjenda-

læsisvinnu. 

 Skinna. 

 Verkefni frá kennara. 

 Barnaorðabókin. 

 raðað í stafrófsröð, 

 leikið sér með orð og merkingu þeirra, 

 þekkt kyn og tölu nafnorða, 

 greint málsgreinar í eigin texta, 

 greint mun á sérnöfnum og samnöfnum, 

 notað greinarmerkin punkt, kommu og spurningarmerki, 

 gert sér grein fyrir hlutverki málfræðiheitanna nafnorð, sagnorð 

og lýsingarorð, 

 greint mun á andheitum og samheitum. 

 Orðhlutavinna. 

 Orð vikunnar. 

 Orðaskjóður. 

 Krossglíma. 

 Sóknarskrift. 

 Námsspil. 

 

Skipting námsþátta kemur fram í 

námsumhverfi nemanda í 

Mentor. 
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Íþróttir 
Námsþættir Námsefni 

 
Hæfniviðmið 
Við lok 4. bekkjar getur nemandi: 

Leiðir 
 

Mat 

 Hreyfiþroski. 

 Samhæfing. 

 Hreyfifærni. 

 Liðleiki. 

 Leikir og leikreglur. 

 Íþróttagreinar innan 

ÍSÍ. 

 

 Boltar.  

 Mörk.  

 Körfur. 

 Dýnur. 

 unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum, 

 komið fram við aðra af virðingu og kurteisi, 

 unnið vel og farið eftir fyrirmælum, 

 gert æfingar sem reyna á hreyfijafnvægi, styrk, þol og 

samhæfingu, 

 sýnt boltafærni og tekið þátt í boltaleikjum, 

 tekið þátt í stöðluðum prófum, 

 tekið þátt í fjölbreyttum leikjum sem efla sjálfstraust og viljastyrk, 

 farið eftir settum leikreglum í hóp- og einstaklingsíþróttum, 

 gert sér grein fyrir mikilvægi hreyfingar,  

 tekið þátt í ýmiss konar útivist og ratað um skólaumhverfi sitt, 

 gert sér grein fyrir mikilvægi hreinlætis í tengslum við íþróttir, 

 farið eftir settum skipulags- og umgengnisreglum, 

 tekið tillit til annarra og upplifað skólaíþróttir á jákvæðan hátt. 

 Innlagnir. 

 Umræður. 

 Sýnikennsla. 

 Verklegar æfingar. 

 Hópvinna. 

 Einstaklingsvinna. 

 Sjálfstæð vinnubrögð. 

 

 

 

Skipting námsþátta kemur 
fram í námsumhverfi nemanda 
í Mentor. 
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Samfélagsfræði 
Námsþættir Námsefni 

 

Hæfniviðmið 

Við lok 4. bekkjar getur nemandi: 

Leiðir 

 

Mat 

 

 Landnám Íslands. 

 Landnámsmenn. 

 Saga mannkyns. 

 Þróun mannsins. 

 Ólík menningarsvæði. 

 Landakort. 

 Kortalestur. 

 Einir. 

 Blóðberg. 

 Keilir. 

 Heiðlóa. 

 Stokkönd. 

 Hrognkelsi. 

 Trúarbragðafræði. 

 Samskipti. 

 Samskiptareglur. 

 Umburðarlyndi. 

 Einelti. 

 Virðing og tillitssemi. 

 Sjálfsmynd. 

 

 Kennslubækur. 

 Gagnvirt námsefni. 

 Tölvur. 

 Uppflettirit. 

 Verkefni frá kennara. 

 

 unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum, 

 komið fram við aðra af virðingu og kurteisi, 

 unnið vel og farið eftir fyrirmælum, 

 unnið í hóp pg skiptist á skoðunum við aðra, 

 beitt fjölbreyttum vinnubrögðum sem reyna á sköpunargleðina, 

 leyst deilur og árekstra á skipulegan hátt, 

 vitað að Ísland hefur ekki alltaf verið til, 

 vitað hvernig sumar lífverur nema land, 

 áttað sig á að náttúran tekur breytingum, bæði af eigin völdum og 

fyrir tilstuðlan mannsins, 

 þekkt ólík menningarsvæði á nokkrum stöðum í heiminum og á 

mismunandi tímum, 

 þekkt nokkra landkönnuði og fornspekinga, 

 þekkt til nokkurra sögulegra fornminja, 

 þekkt eini og blóðberg, 

 áttað sig á mikilvægi plantna í lífríkinu, 

 þekkt fjallið Keili, 

 þekkt heiðlóu og stokkönd, 

 þekkt hrognkelsi, 

 fara eftir leiðbeiningum og vísað öðrum til vegar, 

 vitað hvernig loftmyndir eru notaðar við gerð landakorta, 

 sagt frá höfuðáttunum fjórum, 

 lesið af landakorti og lesið helstu tákn og liti, 

 Umræður. 

 Sjálfstæð 

upplýsingaleit. 

 Bein kennsla. 

 Sýnikennsla. 

 Námsspil. 

 Verkefnavinna. 

 Einstaklingsvinna. 

 Hópvinna. 

 Paravinna. 

 Stöðvavinna. 

 Útikennsla. 

 Gagnvirkur lestur. 

 Aðferðir Byrjendalæsis. 

 Orð af orði. 

 

 

 

Skipting námsþátta kemur 

fram í námsumhverfi 

nemanda í Mentor. 
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 þekkt nokkrar frásagnir úr Nýja testamentinu, 

 þekkt nokkur trúarleg tákn og merkingu þeirra, 

 þekkt nokkrar trúarlegar athafnir, 

 þekkt helstu hátíðir ólíkra trúarbragða, 

 áttað sig á hvað einelti er og af hverju það er slæmt, 

 sýnt skilning á sjálfum sér og öðrum sem tilfinninga- og 

félagsveru, 

 gert sér grein fyrir gildi þess að sýna kurteisi, tillitsemi og 

umburðarlyndi, 

 borið virðingu fyrir sérstöðu annarra. 
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Sköpun/Leiklist 
Námsþættir Námsefni 

 
Hæfniviðmið 
Við lok 4. bekkjar getur nemandi: 

Leiðir  Mat 

 Leiklist. 

 Raddbeiting. 

 Hlustun.  

 Sköpun. 

 Tjáning. 

 Persónuleg útfærsla. 

 Sviðsframkoma. 

 Spuni. 

 Leikmunir. 

 Handrit. 

 Tölva. 

 Myndbönd. 

 unnið með örðum og sýnt jákvæðni í samskiptum, 

 komið fram við aðra af virðingu og kurteisi, 

 unnið vel og farið eftir fyrirmælum, 

 sett saman einfalda leikþætti í samstarfi við jafningja og kennara 

með skýru upphafi, miðju og endi, 

 lært stuttan texta og flutt hann á skýran hátt fyrir áhorfendur, 

 beitt einföldu formi leiklistar,  

 sýnt viðeigandi hegðun sem áhorfandi í leikhúsi eða á 

leiklistarviðburðum í skólanum. 

 notað einfalda leikmuni og sviðsbúnað til að styðja við sköpun 

sína. 

 Söngur. 

 Leikir. 

 Verklegar æfingar. 

 Innlagnir. 

 Samvinna. 

 Hópvinna. 

 

 

Skipting námsþátta kemur 

fram í námsumhverfi nemanda 

í Mentor. 
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Stærðfræði  
Námsþættir: Námsefni: 

 

Hæfniviðmið 

Við lok 4. bekkjar getur nemandi: 

Leiðir 

 

Mat 

 

 Tölur og reikningur. 

 Rúmfræði og 

mælingar. 

 Tölfræði og líkindi. 

 Algebra. 

 Spurt og svarað með 

stærðfræði. 

 Kennslubækur. 

 Ljósrit frá kennara.  

 Vasareiknar. 

 Reglustikur. 

 Gráðubogar. 

 Mælikönnur.  

 Vogir. 

 Pinnabretti.  

 Einingakubbar. 

 Kennslupeningar. 

 Málbönd.  

 Talnalínur.  

 Speglar.  

 Tölvur.  

 Tölvuforrit. 

 Gagnvirkir vefir. 

 lesið, skilið og leyst stærðfræðiþrautir á viðeigandi hátt, 

 þekkt og notað hentug verkfæri,  

 tekið þátt í samræðum um stærðfræðileg verkefni,   

 túlkað og notað einföld stærðfræðitákn,  

 nýtt færni sína og þekkingu til að leysa raunhæf verkefni,  

 gert sér grein fyrir verðgildi peninga,  

 unnið að stærðfræðiverkefnum í samvinnu við aðra,  

 flutt stuttar kynningar á stærðfræðivinnu, 

 notað náttúrulegar tölur, raðað þeim og borið saman,  

 sýnt færni í reikniaðgerðunum fjórum,   

 þekkt almenn brot (nefnari, teljari),  

 sýnt hvernig einföld brot og hlutföll eru notuð í daglegu lífi,  

 þekkt negatífar tölur og reiknað einföld dæmi,  

  farið með margföldunartöfluna og notað hana,  

 námundað tölur að næsta tug, hundraði og þúsundi,  

 kannað, búið til og tjáð sig um reglur í talnamynstrum,  

 leyst jöfnur,  

 mælt ummál og flatarmál,  

 lesið á klukku, skráð tímasetningar á hefðbundinn og stafrænan 

hátt og reiknað út tíma, 

 áætlað og mælt lengd, rými, þyngd og flöt með ólíkum 

mælieiningum, 

 sett upplýsingar fram í töflu og súluritum og lesið úr þeim,  

 staðsett reit eða punkt í hnitakerfi,  

 Sýnikennsla á 

hjálpargögnum. 

 Umræður. 

 Sjálfstæð 

upplýsingaleit. 

 Innlögn. 

 Bein kennsla. 

 Innlagnir og 

sýnikennsla. 

 Námsspil. 

 Einstaklingsvinna 

 Hópvinna. 

 Paravinna. 

 Stöðvavinna. 

 Útikennsla. 

 

 

Skipting námsþátta kemur fram 

í námsumhverfi nemanda í 

Mentor. 
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Sund 
Námsþættir Námsefni Hæfniviðmið 

Við lok 4. bekkjar getur nemandi: 
Leiðir 
 

Mat  

 Öndun. 

 Köfun. 

 Skriðsund. 

 Baksund. 

 Bringusund. 

 Skólabaksund. 

 

 

 Sundfit. 

 Flá. 

 Kútar. 

 Kafdót. 

 Smááhöld. 

 unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum, 

 komið fram við aðra af virðingu og kurteisi, 

 unnið vel og farið eftir fyrirmælum, 

 sýnt öryggi og sjálfstæði í vatninu, 

 tekið þátt í leikjum og æfingum sem efla skynfæri líkamans og 

auka vatnsaðlögun, 

 synt 25 m bringusund, 

 synt 15 m skólabaksund, 

 synt 12 m skriðsund með sundfit, 

 synt 12 m baksund með/án hjálpartækja, 

 gert flugsundsfótatök með/án hjálpartækja, 

 synt 6 m flugsundfótatök með sundfit, 

 farið eftir settum leikreglum bæði í hóp- og einstaklingsæfingum, 

 gert sér grein fyrir mikilvægi öryggis- og umgengnisreglna. 

 Innlagnir. 

 Umræður. 

 Sýnikennsla. 

 Verklegar æfingar. 

 Hópvinna. 

 Einstaklingsvinna. 

 Sjálfstæð vinnubrögð. 

 

 

 

Skipting námsþátta kemur 

fram í námsumhverfi 

nemanda í Mentor. 
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Textílmennt  
Námsþættir Námsefni Hæfniviðmið 

Við lok 4. bekkjar getur nemandi: 
Leiðir Mat 

 Rétt beiting og notkun 

áhalda og tækja. 

 Handverksaðferðir og 

tækni.  

 Heiti áhalda, tækja og 

efna. 

 Hugmyndavinna.  

 Skapandi vinnuferli. 

 Saumavélin. 

 Umgengni. 

 Frágangur. 

 Íslenska ullin. 

 Tæki og áhöld. 

 Fjölbreyttur efniviður. 

 Vinnulýsingar. 

 Efni frá kennara. 

 Skissubók. 

 Bækur. 

 Blöð.  

 Textílvefurinn.  

 Myndbönd. 

 Netið.  

 

 unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum, 

 komið fram við aðra af virðingu og kurteisi, 

 unnið vel og farið eftir fyrirmælum, 

 beitt helstu áhöldum greinarinnar,  

 saumað verkefni í saumavél, 

 prjónað garðaprjón, 

 unnið eftir ferli frá hugmynd til afurðar á skapandi hátt,  

 tjáð sig á einfaldan hátt um viðfangsefni sín og notað rétt heiti 

áhalda og tækja, 

 gengið frá eftir vinnu sína, 

 

 Innlagnir. 

 Sýnikennsla. 

 Einstaklingsvinna. 

 Hugtakakort. 

 Ferli í vinnu. 

 Sjálfstæð vinnubrögð. 

 

 

 
Skipting námsþátta kemur 
fram í námsumhverfi nemanda 
í Mentor. 
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Tölvur 

Námsþættir Námsefni 
 

Hæfniviðmið 
Við lok 4. bekkjar getur nemandi: 

Leiðir 
 

Mat 
 

 Tölvubúnaður. 

 Hugbúnaður. 

 Windows. 

 Ritvinnsla. 

 Glærugerð. 

 Fingrasetning. 

 Kennsluforrit. 

 Rafrænt námsefni. 

 Veraldarvefurinn.  

 

 

 

 

 Kennsluefni. 

 Verkefni frá kennara. 

 Ritvinnsluforrit. 

 Teikniforrit. 

 Kennsluforrit. 

 Gagnvirkt og rafrænt 

námsefni. 

 Vefskoðarar. 

 unnið með örðum og sýnt jákvæðni í samskiptum, 

 komið fram við aðra af virðingu og kurteisi, 

 unnið vel og farið eftir fyrirmælum, 

 notað eigið notendanafn og lykilorð, 

 beitt grunnfærni í notkun Windows stýrikerfisins, 

 skipulagt heimasvæðið sitt, búið til möppur og vistað, 

 beitt undirstöðuatriðum í fingrasetningu, 

 beitt undirstöðuatriðum í notkun ritvinnsluforrits, 

 beitt undirstöðuatriðum í notkun teikniforrits, 

 leitað sjálfstætt eftir efnisorði á veraldarvefnum, 

 sýnt ábyrgð við netnotkun og þekkir helstu reglur um örugga 

netnotkun, 

 sótt myndir á veraldarvefinn og vistað, 

 nýtt rafrænt og gagnvirkt námsefni, 

 nýtt vel hugbúnað og forrit við verkefnavinnu.  

 Innlagnir. 

 Sýnikennsla.  

 Verklegar æfingar.  

 Einstaklingsvinna. 

 Hópvinna.  

 Windowsstýrikerfið. 

 Skjalavarsla. 

 Heimalyklar. 

 Verkfærastikur í 

hugbúnaði.  

 Teikniforrit. 

 Veraldarvefurinn/ 

aðgerðahnappar.  

 Veraldarvefurinn/leita 

eftir efnisorðum. 

 

 

Skipting námsþátta kemur 
fram í námsumhverfi nemanda 
í Mentor. 

 

 

http://www.arbaejarskoli.is/forsida/
mailto:arbaejarskoli@rvkskolar.is

