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Stærðfræði 4. bekkur 

 

Grunnþættir menntunar 

Heilbrigði og velferð 
Nemandi: 

 Fær viðeigandi verkefni til að fást við með velferð hans í huga. 

 Fær hjálpargögn við hæfi til að leysa stærðfræðiverkefni. 
 
 

Læsi 
Nemandi: 

 Fær þjálfun í talnalæsi og hugtakalæsi. 

 Getur lesið stærðfræðileg tákn. 

 Getur lesið og skilið stærðfræðiverkefni eins og þau koma fyrir í orðadæmum og 
einföldum textaverkefnum 

 Getur aflað sér upplýsinga úr einföldum töflum og súluritum. 

Jafnrétti 
Nemandi: 

 Fær tækifæri til að rækta hæfileika sína. 

 Fær kennslu sem miðast við einstaklingsþarfir. 

 Getur unnið einn og í samvinnu við aðra að því að rannsaka, greina, túlka, setja 
fram tilgátur og finna lausnir á viðfangsefnum sem tengjast samfélagi og 
umhverfi. 

Sjálfbærni 
Nemandi: 

 Ber virðingu fyrir umhverfi sínu. 

 Notar ýmiskonar efnivið úr nærumhverfinu við lausn verkefna. 

 Hugar að eigin velferð og annarra. 

 Tileinkar sér það viðhorf að það sé gagnlegt að hafa stærðfræði á valdi sínu. 

 Geri sér grein fyrir því að með ástundun nái hann tökum á stærðfræði. 

Lýðræði og mannréttindi 
Nemandi: 

 Virðir og tekur þátt í lýðræðislegum ákvörðunum í hóp eða bekk þegar við á.  

 Þróar með sé  hæfni til að rökstyðja og leggja mat á rökstuðning annarra með 
hjálp stærðfræðinnar.  

 Tekur virkan þátt í samræðum um námsþætti hverju sinni. 

 Fær námsefni og kennslu við hæfi. 

 Fær þjálfun í að rökræða niðurstöður og leggja mat á rökstuðning frá öðrum. 

Sköpun 
Nemandi: 

 Fær tækifæri til að vinna skapandi verkefni t.d. í tengslum við mynstur og annað 
sem tengist stærðfræðinni. 

 Leitar lausna við vinnu sína. 

 Fær tækifæri til að tjá sig á skapandi hátt. 

 Fær tækifæri til að nálgast viðfangsefnin á hlutbundin hátt og ýtt undir skapandi 
hugsanir eins og kostur er. 
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Unnið verður með hæfniviðmið við lok 4. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013 

Hæfniviðmið Leiðir Mat Námsgögn 
Lögð er áhersla á fjölbreyttar kennsluaðferðir til að auka gæði námsins, s.s.innlagnir kennara, umræður, leitaraðferðir, útikennslu, verklegar æfingar, stöðva- og hlutbundna 
vinnu. Stærðfræðikennslan fer ýmist fram sem einstaklings-, para- og hópvinna.  
Tölur og algebra 
Nemandi getur: 

 Lesið, skrifað og borið saman tölur upp í 
10 000. 

 Táknað tölur upp í 10 000 með 
peningum. 

 Skipt fjögurra stafa tölu upp í þúsund, 
hundruð, tugi og einingar. 

 Þekkt reikniaðgerðirnar fjórar og tengsl 
þeirra. 

 Á mismunandi vegu leyst fjögurra stafa 
samlagningar og frádráttar dæmi.  

 Notað hugarreikning. 

 Unnið með talnarunur/talnamynstur 
þar sem tölur fara ýmist stækkandi og 
minnkandi. 

 Þekkt negatífar tölur og reiknað einföld 
dæmi. 

 Notað margföldunartöflurnar frá 0x-
10x. 

 Margfaldað með tug. 

 Notað dreifiregluna við margföldun. 

 Námundað tölur að næsta tug, 
hundraði og þúsund og notað í 
slumpreikningi. 

 Skilið almenn brot sem hluta af heild og 
geti borið saman almenn brot. 

 Þekki hugtökin teljari og nefnari. 

 Borið saman tölur og notað táknin ›=‹ 
 Raðað tugabrotum eftir stærð og 

staðsett á talnalínu. 

Nemandi: 

 Vinnur með tölur frá 0-10 000 á 
fjölbreyttan hátt s.s spil og hlutbundin 
vinna. 

 Skrifar upp tölur og skiptir þeim upp eftir 
sætum. 

 Býr til tölur með töluspjöldum. 

 Notar kennslupeninga við lausn verkefna. 

 Notar kennslupeninga við lausn verkefna. 

 Kynnist mismunandi aðferðum við 
samlagningu og frádrátt og notar 
talnaskilning sinn til að skipta tölum í tugi 
hundruð og þróa eigin reikniaðferðir við 
samlagningu og frádrátt (á fjögurra stafa 
tölum). 

 Vinnur verkefni tengd kaup og sölu. 

 Telur með því að hoppa ákveðin fjölda 
skrefa í einu. 

 Staðsetur tölur í talnarunur sem fara 
annaðhvort minnkandi eða stækkandi. 

 Ber saman stærð talna á talnalínu með því 
að staðsetja tölur og lesa af talnalínu. 

 Skoðar mismun á hitastigi og les af 
hitamælum. 

 Notar talnalínu við námundun. 

 Notar vasareikni við vinnu sína. 

 Notar endurtekna samlagningu, hoppar á 
talnalínu, byggir úr kubbum og notar 
rúðunet við vinnu í margföldun. 

 Þjálfar staðreyndarþekkingu í margföldum, 
töflurnar frá 0x-10x. 

Markmiðabundið námsmat í 
Námsframvindu í Mentor. 

 
Markmiðin eru eftirfarandi: 

 Tekur þátt í stærðfræðilegum 
samræðum. 

 Leysir þrautir með því að beita innsæi. 

 Túlkar einföld reiknilíkön, talnalínur 
og myndrit. 

 Tekur þátt í að þróa fjölbreyttar 
lausnaleiðir. 

 Kannar, rannsakar og setur fram 
tilgátur. 

 Skráir fjölda og reiknar með 
náttúrulegum tölum. 

 Beitir samlagningu, frádrætti, 
margföldun og deilingu. 

 Notar hugareikning. 

 Notar vasareikni. 

 Notar einföld brot og hlutföll í 
daglegu lífi. 

 Finnur óþekkta stærð í jöfnu. 

 Námundar. 

 Helmingar, tvöfaldar, þrefaldar 
o.s.frv. 

 

 Sproti 4a og 4b 
nemendahefti og æfingabók. 

 Viltu reyna. 

 Verkefni við vasareikni. 

 Hringur.  

 Verkefni á vef nams.is. 

 Stærðfræðiforrit á nams.is. 

 Stærðfræðiforrit fyrir ipad. 

 Krækjur á heimasíðu skólans 

 Spil 

 Kubbar 
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 Lesið og skilið stærðfræðiverkefni í 
orðadæmum og textaverkefnum. 

 Skoðar mynstur margföldunartaflna í 
hundrað töflu. 

 Notar víxlregluna í margföldun. 

 Notar ýmis söfn, peninga og spil og skiptir í 
minni söfn. 

 Notar endurtekin frádrátt við deilingu. 

 Kynnist tengslum reikniaðgerðanna 
fjögurra.  

 Skoðar almenn brot sem hluta af heild. 

 Finnur brot sem er hluti af striki 

 Skoðar jafngild brot og parar saman 

 Skoðar tugabrot í sambandi við mælingar 

 Vinni verkefni með óþekkta stærð. 

 Notar teikningar eða stærðfræðilíkön við 
lausn orðadæma. 
 

Rúmfræði 
Nemandi getur: 

 Borið kennsl á og þekkt heiti algengustu 
forma sem eru tví- og þrívíð. 

 Lýst hornum sem myndast við 
skurðpunkt strika og sagt til um stærð 
horna. 

 Séð hvort mynd sé spegilsamhverf. 

 Notað speglun til að búa til samhverfa 
mynd. 

 Lýst staðsetningu í og hreyfingu í 
rúðuneti.  

 Staðsett reiti og punkta í hnitakerfi og 
reiknað út fjarlægðir út frá ásum. 

 Búið til, þekkt, lýst og haldið áfram með 
einföld mynstur. 

 

Nemandi: 

 Flokkar tví- og þrívíð form eftir eiginleikum 
þeirra s.s hliðum, hornum, hliðarbrúnum 
og flötum. 

 Teiknar og litar samhverfar myndir. 

 Notar spegil til að finna spegilása og dregur 
spegilása á myndir. 

 Speglar í punktaneti. 

 Býr til og heldur áfram með mynstur með 
því að nota hliðrun og snúning 

 Litar mynstur 

 Skoðar muninn á hnitakerfi og rúðuneti. 

 Staðsetur myndir og les af rúðuneti. 

 Staðsetur myndir og les af hnitakerfi. 

Markmið: 

 Speglar og hliðrar. 

 Vinnur með mynstur og spáir fyrir um 
framhaldið. 

 Þekkir algengustu form í rúmfræðinni. 
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Mælingar 
Nemandi getur: 

 Áætlað, mælt og borið saman stærðir 
sem segja til um lengd, þyngd, tíma, 
flatarmál og rúmmál. 

 Notað hentug mælitæki og lesið af 
mælikvörðum. 

 Notað algengar mælieiningar. 
 Lesið og reiknað tíman milli tveggja 

tímasetninga. 

Nemandi: 

 Skoðar og ræðir um mælingar við 
hversdagslegar aðstæður. 

 Mælir ummál hluta 

 Mælir flatarmál með því að þekja flöt. 

 Reiknar flatarmál með reitum. 

 Breytir einni mælieiningu í aðra. 

 Les af stafrænni og hefðbundinni klukku og 
skráir tímasetningar. 

 Breytir mínútum í sekúndur. 

 Finnur mismun milli tveggja tímasetninga. 

 Skoðar tímatöflur. 

Markmið: 

 Kann á klukku, dagatal og peninga. 

 Notar metrakerfið og helstu 
mælieiningar. 

 Reiknar ummál, flatarmál og þvermál. 
 

Tölfræði og líkindi 
Nemandi getur: 

 Gert einfaldar kannanir. Safnað 
mismunandi upplýsingum flokkað og 
talið fjöldann í hverjum flokki og sýnt 
niðurstöður í töflum og súluritum. 

 Notað líkur við einfaldar aðstæður t.d. 
með spilum og þegar teningi er kastað. 

 

Nemandi: 

 Gerir einfaldar kannanir og tilraunir. 

 Safnar gögnum og flokkar. 

 Flokkar gögn eftir stærð. 

 Býr til töflur og súlurit. 

 Les upplýsingar í töflum, súluritum og 
línuritum. 

 Notar líkur.  

Markmið: 

 Notar hnitakerfið. 
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Íslenska 4. bekkur 

 

Grunnþættir menntunar 

Heilbrigði og velferð 
Nemandi: 

 Gerir sér grein fyrir hvað felst í góðum samskiptum. 

 Nýtir styrkleika sína til að byggja upp jákvæða sjálfsmynd. 

 Tileinkar sér jákvæðan skólabrag. 

 Getur haft skoðanaskipti og fært rök fyrir máli sínu. 

 Fylgi fyrirmælum og temur sér öguð og skipulögð vinnubrögð. 

Læsi 
Nemandi: 

 Geti tjáð sig á einfaldan hátt um viðfangsefni sitt. 

 Noti hugtök sem tengjast viðfangsefninu hverju sinni. 

 Lesi í umhverfið á gagnrýninn hátt. 

 Fari eftir fyrirmælum í viðfangsefnum hverju sinni. 

 Þjálfist í lesskilningi, auki orðaforða og efli myndlæsi. 

 Þjálfist í framsögn og geti flutt mál sitt á skýran og skipulagðan hátt. 

 Geti notað fjölbreyttar upplýsingaveitur og hjálpartæki við öflun upplýsinga. 
 

Jafnrétti 
Nemandi: 

 Fær tækifæri til að rækta hæfileika sína og þroskast á eigin forsendum. 

 Tileinkar sér almennar kurteisisvenjur í samskiptum. 

 Þjálfist í umburðarlyndi og læri að hlusta á skoðanir annarra. 

Sjálfbærni 
Nemandi: 

 Tekur virkan og lýðræðislegan þátt í skólasamfélaginu. 

 Er meðvitaður um góða umgengni. 

 Ber virðingu fyrir eigum sínum og annarra. 
 

Lýðræði  og mannréttindi 
Nemandi: 

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

 Fær fjölbreytt námsefni og kennslu við hæfi. 

 Fær tækifæri til að velja verkefni eftir áhugasviði og bera ábyrgð. 

Sköpun 
Nemandi: 

 Getur unnið verkefni á skapandi hátt.  

 Fær tækifæri til að vinna með myndsköpun, myndasögur og hugtakakort. 

 Fær tækifæri til að beita ímyndunarafli við vinnu sína. 
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Unnið verður með hæfniviðmið við lok 4. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013 

Hæfniviðmið Leiðir Mat Námsgögn 
Talað mál, hlustun og áhorf 
Nemandi getur: 

 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. 

 

Nemandi: 

 Þjálfast í að tjá sig skýrt og áheyrilega 
frammi fyrir bekkjarfélögum sínum og 
öðrum við ýmis tækifæri t.d. á 
bekkjarfundum, í heimakrók, púlti eða sal 
skólans. 

 Geti greint munnlega frá eigin reynslu og 
endursagt sögur, s.s. skopsögur, ævintýri 
og fleira. 

 Þjálfast í að lesa upphátt sögur og ljóð með 
réttum áherslum og hrynjandi. 

 Tekur þátt í leikrænni tjáningu, leikspuna 
og fjöldasöng. 

 Gerir sér grein fyrir þeim reglum sem gilda 
þegar margir þurfa að tjá sig í einu og fari 
eftir þeim. 

 Ræði  við bekkjarfélaga sína, t.d. þegar upp 
koma vandamál og reynir að komast að 
sameiginlegri niðurstöðu. 

 Getur sagt frá hvernig hann komst að 
tiltekinni niðurstöðu og rökstutt hana. 

Námsmarkmið birtast í námsframvindu í 
Mentor. 

 
 
Viðmið árgangs í framsögn: 

 Standa jafnt í báðar fætur. 

 Finnur góðan stað fyrir hendur. 

 Heldur blaði/bók á réttum stað. 

 Talar hátt og skýrt og vandar 
framburð. 

 Notar ólíkar áherslur við flutning 
texta.  

 Hægir á sér við punkta og kommur. 

 Horfir til áhorfenda. 

 Upplestur á eigin verkum. 

 Upplestur úr námsbókum. 

 Ræður og leikir.  

 Talað mál og framsögn 
tengjast öðrum greinum t.d. 
samfélagsfræði, 
náttúrugreinum og lífsleikni. 

 

Lestur og bókmenntir 
Nemandi getur: 

 Lesið sér til gagns og gamans. 

 Lesið texta fyrir hóp skýrt og áheyrilega, 
með góðum raddstyrk og áherslum í 
tjáningu. 

 Lesið texta við hæfi með góðum hraða 
og af skilningi, lagt mat á hann og 
túlkað. 

 Lesið ævintýri, sögur og ljóð ætluð 
börnum. 

 Beitt hugtökum eins og persónu, 
söguþræði, umhverfi og boðskap. 

Nemandi: 

 Les upphátt heima a.m.k. 5 sinnum í viku,  
15 mínútur í senn og skrifar orð eða 
setningar sem valið eru úr lesnum texta. 
Umsjónarkennari skráir ástundun í Mentor.  

 Les upphátt og í hljóði í skólanum.  

 Leysir margvísleg verkefni bæði 
einstaklingslega og í hópum út frá 
mismunandi námsefni og notar 
hugtakakort, gagnvirkan lestur, orðabækur 
og önnur uppflettirit. 

 Tekur þátt í Litlu upplestrarkeppninni. 

Viðmið árgangs í raddlestri eru 185 
atkvæði á mínútu í desember og 185-200 
atkvæði á mínútu í júní.   
Raddlestrarpróf í ágúst, desember og júní. 
Þeir sem lesa undir 185 atkvæðum á 
mínútu eru auk þess prófaðir í október og 
mars. 
Í desember og júní eru gefnar umsagnir í 
raddlestri. Lesskilningsprófið Orðarún er 
lagt fyrir að hausti og að vori og 
niðurstöður birtar í verkefnabók í Mentor. 
Samræmd próf í íslensku í september.  
Vinnubækur í bókmenntum og ljóðum 
metnar. Kennaramat og nemendamat. 

 Lestrarbækur og annað 
lesefni s.s. skáldsögur, 
fræðibækur, dagblöð, 
verkefni af vef, sjá krækjur á 
heimasíðu skólans og texta 
nemenda. 

 Valdar sögur og ljóð tengd 
námsefni.  

 Skinna verkefnabók 

 Sögusteinn  

 Sitt af hverju II 

 Ljóðsproti  

 Ljóðspor  
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 Beitt fáeinum algengum hugtökum í 
bragfræði s.s. rími, kvæði, vísu og 
ljóðlínu. 

 Aflað sér upplýsinga úr bókum og á 
rafrænu formi. 

 Lesið úr einföldum skýringarmyndum 
og myndritum. 

 Valið lesefni og lesið sér til ánægju. 

Námsmat birtist í námsframvindu í 
Mentor.    
 
 
 

 Ljóðabók barnanna 

 Vísnabókin  

 Segðu mér og segðu.. 
þjóðsögur og ævintýri.  

 Leslisti Hofsstaðaskóla og  
ljósrituð hefti. 

 

Ritun 
Nemandi getur: 

 Haldið rétt á skriffærum. 

 Dregið rétt til stafs. 

 Haft jafnt bil á milli orða. 

 Haft jafnan halla á skriftinni. 

 Notað skriftartengingar sem kenndar 
hafa verið. 

 Vandað sig og skrifað læsilega. 

 Látið stafi sitja á línu. 

 Notað spássíu. 

 Skrifað eftir forskrift. 

 Þekkt hugtökin orð og málsgrein. 

 Notað fyrirmyndarmálsgrein. 

 Gefið frásögn heiti. 

 Ritað sögu með upphafi, miðju og endi. 

 Greint aðalatriðið í texta. 

 Nýtt sér fyrirmyndir í ritun, ss. af lestri 
bóka, blaða eða rafræns efnis. 

 Skrifað blæbrigðaríkan texta s.s. notað 
persónulýsingar , umhverfi ofl. 

 Skrifað texta og beitt einföldustu 
aðgerðum í ritvinnslu. 

 Skrifað og leyft öðrum að njóta þess 
með upplestri höfundar eða lestri 
lesanda. 

 Þekkt helstu greinamerki. 

 Notað helstu samtengingar. 

Nemandi: 

 Vinnur í skriftarbækur og ýmis 
forskriftarverkefni.  

 Þjálfast í skrift í ýmsum námsgreinum. 

 Vinnur fjölbreytt ritunarverkefni sem reyna 
á ólíka þætti s.s. beinar frásagnir og 
sögugerð og oftast samþættist þessi vinna 
öðrum námsgreinum.  

 Vinnur ýmis fjölbreytt verkefni í tengslum 
við „Orð af orði“.  

 Tileinkar sér reglur í stafsetningu með 
markvissri þjálfun í beinum 
stafsetningaræfingum og annarri vinnu. 

 Skrifar texta rétt eftir réttu og eftir 
upplestri. 

Verkefni í skrift eru metin ásamt 
skriftarprófi í desember og júní. 
Nemendur fá endurgjöf á rituðum texta og 
sögum jafnóðum.   
Stafsetningarkannanir eru unnar jafnt og 
þétt yfir veturinn. Lokapróf eru í desember 
og júní.  
Samræmd próf eru í september. 
 
Námsmarkmið birtast í námsframvindu í 
Mentor. 
 
Markmið í skrift: 

 Heldur rétt á skriffæri.  

 Dregur rétt til stafs.   

 Hefur jafnt bil á milli orða.   

 Lætur stafi sitja á línu.   

 Hefur jafnan halla á skriftinni.   

 Nær góðum skriftarhraða.   

 Vandar frágang.   

 Notar spássíu.   

 Notar tengda skrift.   

 Skrifar áferðarfallega.   

 Notar skriftargerðina sem kennd er, í 
frjálsri ritun.   

 
 
 
 

 Ítalíuskrift 3A og 3B.  

 Skrift 4 og annað ítarefni. 

 Orð af orði, hugtakakort, 
textar og myndir.  

 Skinna verkefnabók 

 Sögusteinn  

 Sitt af hverju II  

 Verkefni við 
Réttritunarorðabók, fjölritað 
efni og ítarefni. 

 Ýmis  samvinnuverkefni, 
para- og hópavinna, 
sóknarskrift og forskrift. 
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 Gert greinarmun á hástöfum og 
lágstöfum. 

 Notað stóran staf í upphafi setninga. 

 Þekkt reglur um ng/nk , stóran og lítinn 
staf, tvöfaldan samhljóða, 
spurnarfornöfn og algeng y/ý orð. 

 

Málfræði 
Nemandi getur: 

 Beitt töluðu máli og rituðu af nokkru 
öryggi og ræður yfir orðaforða og 
málskilningi sem hæfir þroska. 

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

 Raðað í stafrófsröð. 

 Geti gert sér gein fyrir mismunandi 
hlutverki nafnorða, lýsingarorða og 
sagnorða. 

 Leikið sér með ýmis einkenni 
tungumálsins s.s. margræðni orða og 
fundið kyn og tölu. 

 Greint mun á samheitum og 
andheitum. 

 Greint mun á samnöfnum og 
sérnöfnum. 

 Gerir sér grein fyrir markmiði þess að 
læra íslenska málfræði. 

 Vinni með algeng orðtök og málshætti. 
 

Nemandi: 

 Vinnur fjölbreytt verkefni í málrækt. Þar 
sem hann fær þjálfun í að vinna með 
tungumálið. 

 Þjálfast í að greina kyn nafnorða, eintölu og 
fleirtölu og í fallbeygingu. 

 Fær þjálfun í stigbreytingu lýsingarorða. 

 Fær tækifæri til að beita móðurmálinu á 
fjölbreyttan hátt í leikjum, t.d. í rími, 
orðaleikjum og krossgátum. 

 
 

 

 Kannanir í lok hvorrar annar. 

 Samræmd próf eru í september. 
 
Námsmat birtist í námsframvindu í 
Mentor.  
 
Eftirfarandi þættir metnir: 

 Raðar í stafrófsröð. 

 Þekkir samheiti og andheiti. 

 Þekkir samnöfn og sérnöfn. 

 Greinir nafnorð í kyn, tölu og fall. 

 Þekkir lýsingarorð og getur stigbreytt.  

 Þekkir sagnorð í nútíð og þátíð. 

 Býr til samsett orð úr orðum. 

 Þekkir regluna um tvöfaldan 
samhljóða. 

 Þekkir regluna um stóran og lítinn 
staf. 

 Þekkir regluna um ng og nk. 

 Þekkir regluna um n og nn. 

 Þekkir nokkur y- orð. 

 Þekkir spurnarfornöfn. 

 Þekkir nokkur ljóð. 

 Skrifar sögu með upphafi, miðju og 
endi. 

 Skrifar leiðbeinandi texta. 

 Þekkir hugtökin sögupersóna, 
söguþráður, umhverfi og boðskapur. 

 Skrifar texta með blæbrigðum 

 Skinna verkefnabók og 
námsbók. 

 Ljósrituð hefti. 

 Sitt af hverju II 
 Móðurmál 1.  
 Ýmsar krækjur á heimsíðu 

skólans. 
 Lestrarbækur úr 

nestistundum.  
 Þjóðsögur 

 Vefurinn hennar Karlottu. 
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 Skráir hugtakakort við undirbúning 
sögugerðar. 

 Notar fjölbreyttar samtengingar. 
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Samfélagsgreinar 4. bekkur 

 

Grunnþættir menntunar 

Heilbrigði og velferð 
Nemandi: 

 Notar styrkleika sína til að byggja upp og efla sjálfsmyndina. 

 Gerir sér grein fyrir hvað felst í góðum samskiptum. 

 Ber saman lífshætti fólks áður fyrr og nú á tímum, lífstíl, næringu, svefn, húsakost 
og fleira.  

 

Læsi 
Nemandi: 

 Þjálfast í læsi á samfélagið sitt, auðlindir, menningu og sögu. Hugtökin réttlæti, 
þekking, frelsi, vinátta , virðing og samábyrgð. 

Jafnrétti 
Nemandi: 

 Fær tækifæri til að þroskast á eigin forsendum, rækta hæfileika sína og lifa ábyrgu 
lífi í frjálsu samfélagi í anda umburðarlyndis og jafnréttis. 

 Er þátttakandi í að skapa samfélag jafnréttis og réttlætis. 

 Vinnur með hugtakið jafnrétti út frá námsefninu og umræður tengdar því.    

 Þjálfast í að nota hugtök eins og lýðræði, umhyggja og virðing nemenda fyrir sér 
og öðrum, til þess að stuðla að því að þeir eignist farsælt líf í samfélagi með 
öðrum.   

 
 
 

Sjálfbærni 
Nemandi: 

 Þjálfast í að taka áskorunum úr umhverfinu og nær samfélaginu með fjölbreyttum 
verkefnum og umræðum tengdum þeim. 

 Geri sér grein fyrir að mikilvægi eigin velferðar og annarra er forsenda sjálfbærrar 
þróunar. 

 

Lýðræði og mannréttindi 
Nemandi: 

 Vinnur með hugtökin réttlæti, þekking, frelsi, vinátta , virðing og ábyrgð.  

 Þjálfast í að setja sig í spor annarra.  

 Tekst á við mikilvægar spurningar um möguleg lífskjör, farsæld einstaklinga og 
samfélag í fortíð, nútíð og framtíð. 

 
 
 

Sköpun 
Nemandi: 

 Tjáir sig myndrænt. 

 Eykur sköpunarkraftinn í gegnum leik. 

 Byggir sköpun á forvitni, áskorun, spennu og leit. 

 Vinnur verkefni um þar sem hann fær að sýna frumkvæði í útfærslum og 
framsetningu.  

 



Skólanámskrá Hofsstaðaskóla                                4. bekkur samfélagsgreinar   

Uppfært maí 2016 

Unnið verður með hæfniviðmið við lok 4. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013 

Hæfniviðmið Leiðir Mat Námsgögn 
Íslenskir þjóðhættir 
Nemandi getur: 
• Sagt frá atburðum og persónum á 

völdum tímum sem tengjast nær 
samfélaginu. 

• Komið auga á nokkra þætti sem hafa 
haft áhrif á mannlífið í tímans rás, svo 
sem umhverfi og skipulag samfélaga. 

• Bent á dæmi um hvernig sagan birtist í 
munum og minningum. 

 Bent á dæmi um hefðbundin 
kynhlutverk og breytingar á þeim. 

• Tekið þátt í samstarfi og samræðu í 
jafningjahópi. 

• Tjáð þekkingu sína og viðhorf með 
ýmsum hætti. 

 Nefnt dæmi um það sem er líkt og ólíkt 
í húsnæði, klæðaburði, mataræði, 
heimilislífi, menntun, siðum og venjum 
nú og á öðru tímaskeiði. 

 Þekkt til gamalgróinna atvinnuvega 
landsmanna. 

Nemandi: 

 Les og vinnur með bókina Komdu og 
skoðaðu íslenska þjóðhætti. 

 Vinnur út frá sögurammanum íslenskir 
þjóðhættir. 

 Heimsækir Árbæjarsafn, Þjóðminjasafn eða  
Þjóðmenningarhús. 

 Lærir um jólin í gamla daga. 

 Notar gamla muni sem tengist efninu s.s. 
askur, rokkur o.fl. 

 Kynnir verkefnin sín. 
 

Námsmat í samfélags- og náttúrugreinum 
er samþætt. Námsmarkmið  eru birt í 
námsframvindu í Mentor. 
 
Markmið: 

 Er vinnusamur/vinnusöm. 

 Vinnur vel með öðrum. 

 Tekur þátt í umræðum. 

 Aflar sér upplýsinga og dregur 
ályktanir. 

 Sýnir sjálfstæði. 
 

 

 Námsefnið Komdu og 
skoðaðu íslenska þjóðhætti. 

 Söguramminn íslenskir 
þjóðhættir. 

 Ýmis stök verkefni.  

 Myndbönd 

 Kennsluforrit 

 Veraldarvefurinn 

 Ýmsir leikir. 

 Gamlir munir t.d. askur, 
rokkur o.fl.. 
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Trúarbragðafræði 
Nemandi getur: 

 Borið virðingu fyrir sjálfum sér og 
öðrum, sýnt umhyggju og sáttfýsi. 

 Áttað sig á að trúar og lífsviðhorf fólks 

birtast í mismunandi viðhorfum siðum 

og venjum.  

 Bent á tengsl valinna þátta í 

samfélaginu, náttúru, trú og lífsviðhorfi, 

einkum í nær samfélaginu. 

 Velt fyrir sér nærtækum spurningum 
sem tengjast trú, lífsviðhorfi og breytni. 

 Sagt deili á nokkrum frásögnum, helstu 
hátíðum og siðum kristni og annarra 
trúarbragða, einkum í nær samfélaginu. 

 Áttað sig á mikilvægi fjölskyldunnar og 
fjölbreytni fjölskyldugerða. 

 Áttað sig á muninum á völdum þáttum 
trúar og lífsviðhorfa. 

 Aflað sér og nýtt vitneskju um 
samfálagsmálefni í námsgögnum og 
miðlum. 

 Sagt frá völdum þáttum og tímabilum í 
völdum þáttum í sögu fjölskyldu og 
heimabyggðar. 

 Áttað sig á muninum á völdum þáttum 
trúar og lífsviðhorfa. 

 Nefnt dæmi um trúarlegar vísanir í 
listum og bókmenntum. 

Nemandi: 

 Les og vinnur með bókina  „Trúarbrögðin 
okkar“. 

 Vinnur verkefni og veggspjöld úr bókinni.  

 Vinnur einstaklingslega og í hópavinnu. 

 Les og vinnur með bókina Birtan. 

 Gerir götumynd, þar sem fólk sem aðhyllist 
ólík trúarbrögð býr saman í samfélagi. 

 Kynnir verkefnin sín. 

 Æfir sig í að setja sig í spor annarra og sýnir 
skilning í verki. 

 Vinnur með frásagnir myndsköpun, 
leikræna tjáningu og fleira. 

 Tekur þátt í bekkjarfundum og umræðum. 
 

  Kennslubókin „Trúarbrögðin 
okkar“ . 

 Söguramminn „Trúarbrögðin 
okkar“. 

 Kennslubókin Birtan, valdir 
kaflar. 

 Landakort  

 Heimskort 

 Hnattlíkan 

 Ýmis stök verkefni.  

 Myndbönd 

 Kennsluforrit 

 Veraldarvefurinn 

 Ýmsir leikir. 
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Lífsleikni  
Nemandi getur: 

 Tekið þátt samstarfi og samræðu í 
jafningjahópi. 

 Hlustað á og greint ólíkar skoðanir. 

 Tjáð þekkingu sína og viðhorf með 
ýmsum hætti. 

 Sýni tillitssemi og virðingu í samskiptum 
og samvinnu við aðra. 

 Áttað sig á ýmiss konar afleiðingum 
athafna sinna. 

 Sýnt að hann virði skráðar og óskráðar 
reglur í samskiptum fólks. 

 Hlustað á og greint ólíkar skoðanir 

 Rætt um siðferðisleg og samfélagsleg 
málefni. 

 Vitað réttindi sín og skyldur í nær 
samfélaginu og sýni ábyrgð í 
samskiptum við aðra og þekki til 
Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. 

 Áttað sig á gildi jafnréttis í daglegum 
samskiptum. 

 Áttað sig á ýmisskonar afleiðingum 
athafna sína. 

 Sýnt tillitsemi og umhyggju í leik og 
starfi. 

 Áttað sig á gildum samhjálpar í 

samfélaginu, sagt frá sér með hliðsjón 

af búsetu uppruna fjölskyldu siðum og 

venjum. 

 Bent á gildi jákvæðra viðhorfa og gilda 

fyrir sjálfan sig. 

 Bent á fyrirmyndir sem hafa áhrif á 

hann 

Nemandi: 

 Situr bekkjarfundi. 

 Tekur þátt í umræðum um ákveðið  
viðfangsefni og tímamörk virt. 

 Heldur sig við efnið.  
 Tekur þátt í umræðum um leiðarljós 

Hofsstaðaskóla. 

 Tekur þátt í vinnu í tengslum við siðfræði 
og bætt samskipti í umræðu og 
samtalsformi. 

 Tekur þátt í samsöng. 

 Tekur þátt í samveru á sal, bæði sem 
áhorfandi og sem þátttakandi í skemmtun. 

 
Á bekkjarfundum er gott að hafa í huga: 

 Fjölbreytt viðfangsefni. 

 Halda sig við efnið. 

 Stöðva fund ef illa gengur. 

 Mikilvægt að virkja alla í hópnum. 

 Komast að niðurtöðu ef hægt er. 

 Enda fund og umræður á jákvæðan hátt. 

  Leiðarljós Hofsstaðaskóla. 

 Bekkjarfundir – mappa. 

 Ýmis stök verkefni.  

 Myndbönd 

 Kennsluforrit 

 Veraldarvefurinn 

 Ýmsir leikir. 
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 Gert sér grein fyrir hvar styrkur hans 

liggur. 

 Áttað sig á og lýst ýmsum tilfinningum, 

svo sem gleði sorg og reiði. 

 Gert sér grein fyrir að í umhverfinnu er 

margvísleg áreiti jákvæð og neikvæð 

sem hafa áhrif á líf þeirra. 

 Sett sig í spor annarra. 

Reykjavík Höfuðborgin mín 
Nemandi getur: 

 Sagt frá einkennum og sögu helstu 
bygginga höfuðborgarinnar í ljósi sögu 
og menningar. 

 Þekkt helstu byggingar í Reykjavík t.d. 
Alþingishúsið, stjórnarráðið, Hörpu, 
Perlu, Hallgrímskirkju, háskóla Íslands 
og MR og vitað hvaða hlutverki hver og 
einn bygging/stofnun gegnir. 

 

Nemandi: 

 Tekur þátt í vinnu í tengslum við 
sögurammann Reykjavík höfuðborgin mín. 

 Býr til veggmynd t.d. með byggingum sem 
finnast í höfuðborginni. 

 Gerir kynningu á byggingu í höfuðborginni. 

 Fer í skoðunarferð um höfuðborgina. 

 Kynnir verkefnið sitt fyrir foreldrum á 
sameignlegri bekkjarkynningu. 
 

  Söguramminn Reykjavík 
höfuðborgin mín. 

 Ýmis stök verkefni.  

 Myndbönd 

 Veraldarvefurinn 
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Náttúrugreinar 4. bekkur 

 

Grunnþættir menntunar 

Heilbrigði og velferð 
Nemandi:  

 Tekur þátt í hópavinnu sem eflir t.d. samkennd milli nemenda. 

 Er þátttakandi í að  kapa jákvæðan skólabrag til að stuðla að vellíðan allra. 
 

Læsi 
Nemandi: 

 Lærir að lesa í umhverfið í kring um sig.  

 Þjálfar læsi með notkun fjölbreyttra miðla (miðlamennt). 

 Notar hugtök sem tengjast viðfangsefninu hverju sinni. 
 

Jafnrétti 
Nemandi: 

 Hefur jafnan rétt til náms. 

 Fær þjálfun í að skiptast á skoðunum við aðra, virða ólíkar skoðanir og rökræða. 

 Lærir að taka tillit til annarra. 

 Fær tækifæri til að rækta hæfileika sína. 
 
 

Sjálfbærni 
Nemandi: 

 Lærir að umgangast náttúruna. 

 Lærir á nýtingu náttúrunnar og náttúruvernd. 

 Flokkar samkvæmt umhverfissáttmála skólans. 

 Er meðvitaður um góða umgengni í skólaumhverfinu og ber virðingu fyrir því. 

Lýðræði og mannréttindi 
Nemandi: 

 Lærir um réttindi sín og annarra í umhverfi sínu. 

 Fær kennslu í lýðræðislegum vinnubrögðum. 

 Fær að velja viðfangsefni eftir áhuga. 

Sköpun 
Nemandi: 

 Fær að tjá sig í umræðum og á myndrænan hátt.  

 Vinnur að sameiginlegum myndrænum verkefnum. 
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Hæfniviðmið um verklag Hæfniviðmið um viðfangsefni Leiðir Mat Námsgögn 

Nemandi getur: 

 Sýnt virkni og látið sig varða 
nánasta umhverfi og 
lífsskilyrði lífvera í því. 

 Notað einföld hugtök úr 
náttúruvísindum í 
textaskrifum. 

 Í máli og myndum miðlað 
hugmyndum sem tengjast 
náttúruvísindum. 

 Útskýrt valda atburði og 
hugmyndir á fjölbreyttan 
hátt. 

 Hlustað á og rætt hugmyndir 
annarra. 

Náttúran allan ársins hring 
Nemandi getur: 

 Fylgst með og skráð upplýsingar um 
veður í heimabyggð 

 Lýst breytingu á náttúru Íslands eftir 
árstíðum og áhrifum þeirra á 
lífsskilyrði fólks. 

 Útskýrt einkenni lifandi vera, skýrt 
með dæmum lífsskilyrði lífvera og 
tengsl við umhverfi 

Nemandi: 

 Vinnur ýmiskonar verkefni í 
t.d. ritun. 

 Tekur þátt í samræðum. 

 Tekur þátt í einstaklings og 
hópavinnu. 

 Vinnur veggspjald í tengslum 
við valin efni úr bókinni. 

 Gerir ýmiskonar tilraunir í 
tengslum við námsefnið t.d. 
um vindinn. 
 
 

Námsmat í samfélags- og 
náttúrugreinum er 
samþætt. Námsmarkmið  
eru birt í námsframvindu í 
Mentor. 
 
Nemandi: 

 Er vinnusamur/ 
vinnusöm. 

 Vinnur vel með 
öðrum. 

 Tekur þátt í 
umræðum. 

 Aflar sér upplýsinga 
og dregur ályktanir. 

 Sýnir sjálfstæði. 
 

 Bókin Náttúran allan 
ársins hring. 

  
 

Nemandi getur: 

 Komið auga á þarfir og 
vandamál í umhverfi sínu. 

 Gert sér grein fyrir hvernig 
maðurinn er hluti af 
náttúrinni og lífsafkoma hans 
byggist á samspilinu við 
hana. 

 Tekið eftir og rætt atriði í 
umhverfi sínu, sýnt félögum 
og náttúru alúð. 

 Skoðað og skráð dæmi um 
áhrif af gjörðum mannsins á 
náttúru og manngert 
umhverfi í heimabyggð. 

Umhverfisfræðsla og endurvinnsla 
Nemandi getur: 

 Fræðst um mikilvægi 
umhverfisverndar. 

 Fengið þjálfun í að flokka sorp til 
endurvinnslu. 

 Tileinkað sér að vera virkur 
þátttakandi í verndun umhverfisins. 

 Kynnst endurvinnslu, flokkun og 
leið úrgangsins í kerfinu. 

 Lært um orkusparnað og 
endurvinnslu. 

 Tileinkað sér umhverfisstefnu 
Hofsstaðaskóla (sjá heimasíðu). 

 Þekkt mun á hugtökunum 
endurvinnsla og endurnýting. 

Nemandi: 

 Vinnur verkefni sem tengjast 
umhverfismennt. 

 Fer í vettvangsferð í Sorpu. 

 Tekur þátt í hreinsum á 
skólalóð. 

 Tekur þátt í hreinsum 
Arnarneslækjar. 

 Flokkar lífrænan úrgang í 
matsal og stofu. 

 Flokkar og endurnýtir pappír. 

 Tileinkar sér og vinnur eftir 
umhverfisstefnu skólans. 

 Horfir á fræðslumyndir sem 
tengjast ákveðnum 
viðfangsefnum. 

  Fræðslumyndir 

 Ýmis stök verkefni 

 Umhverfissáttmáli 
Hofsstaðaskóla 

 Vefur Landverndar 

 Himingeimurinn.is 

 Veraldarvefurinn 
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 Nýtt reynslu og hæfni í námi 
og daglegu lífi, einn og með 
öðrum. 

 Rætt eigin lífssýn og gildi, 
geri sér grein fyrir samspili 
náttúru og manns. 

 Tekið þátt í að skoða, greina 
og bæta eigið umhverfi og 
náttúru. 

 Fengið jákvætt viðhorf til alls lífs og 
umhverfis. 
 

 Vinnur veggspjald um 
ákveðið viðfangsefni. 

Nemandi getur:  

 Gert sér grein fyrir því að 
jarðskorpan er byggð upp af 
flekum sem hreyfast til. 

 Skilið að eldgos hafi áhrif á líf 
fólksins í landinu.  

 Geri sér grein fyrir hættum 
sem geta stafað af eldgosum.  

 Viti að fylgst er með 
jarðhræringum og eldgosum.  

 Notað hugtök í jarðvísindum 
sem tengjast eldgosum og 
jarðhræringum. 

Komdu og skoðaðu eldgos 
Nemandi getur: 

 Skilið að á Íslandi eru virk eldfjöll 
sem móta landið.  

 Geri sér grein fyrir uppbyggingu 
jarðar (kjarni, möttull og 
jarðskorpa).  

 Kannast við nöfn nokkurra helstu 
eldstöðva á Íslandi. 

 Áttað sig á hvernig best er að 
bregðast við jarðhræringum. 

 Sagt aðeins frá eldgosinu í 
Vestmannaeyjum 1973 og áhrifum 
sem það hafði á íbúana. 

 Brugðist við vá ef jarðhræringar eiga 
sér stað.  

Nemandi: 

 Vinnur með bókina Komdu 
og skoðaðu Eldgos. 

 Tekur þátt í umræðum og 
samræðum tengdu efninu.  

 Tekur þátt í einstaklings og 
hópavinnu. 

 Vinnur verkefni sem tengjast 
kortabókum. 

 Fer í gönguferð og 
hraunskoðun í bæjarlandinu. 

 Fer í vettvangsferð í 
Eldgosahúsið. 
 

Markmiðabundið 
námsmat í námsframvindu  
í Mentor. 
 
Metið er eftirfarandi: 

 Vinnusemi 

 Samvinna 

 Tekur þátt í 
umræðum 

 Aflar sér upplýsinga 
og dregur ályktanir 

 Sýnir sjálfstæði og 
ábyrgð 

 

 Komdu og skoðaðu 
Eldgos 

 Ævintýri í Ingólfsfjalli 

 Ásta og Eldgosið í eyjum 

 Almannavarnir.is 

 Myndefni á jarðfræðivef 
Námsgagnastofnunar. 

 Handbækur og 
veraldarvefur ( sjá 
kennsluleiðbeiningar á 
bls. 9 og 16). 

 Kortabók 

 Veraldarvefurinn 

  
 

Nemandi getur: 

 Miðlað hugmyndum í máli og 
myndum sem tengjast 
náttúruvísindum. 

 Notað einföld hugtök úr 
náttúruvísindum í 
textaskrifum. 

 Sagt frá og framkvæmt með 
hversdagslegum hlutum 
einfaldar athuganir úti og 
inni. 

Eðlisvísindi 
Nemandi getur: 

 Áttað sig á því að hvað er hljóð og 
hvernig hljóð myndast. 

 Áttað sig á því hvernig hljóðbylgjur 
verða til. 

 Áttað sig á hvers vegna hljóðbylgjur, 
tónhæð og hljóðstyrkur geti verið 
mismikill. 

 Áttað sig á eðli krafts og viðnáms. 

 Áttað sig á hvernig eldflaug virkar á 
einfaldan hátt. 

Eðlisvísindi eru kennd á 
námskeiði. Nemendur mæta í 6-7 
skipti (40 mínútur)  í 
náttúrufræðistofu.  
 
Nemandi: 

 Gerir ýmsar tilraunir og 
athuganir sem tengjast  
hljóði og krafti.  

 Verkefnum safnað saman í 
vinnumöppu. 

Við lok námskeiðs er 
markmiðabundið 
námsmat í námsframvindu  
í Mentor. 
 
Metið er eftirfarandi: 

 Er virk/ur í tímum.  

 Fer eftir fyrirmælum. 

 Sýnir áhuga á 
viðfangsefnum. 

 Sýnir sjálfstæði í 
vinnubrögðum. 

 Verkefnabækur 

 Auðvitað á ferð og flugi. 

 Handbækur 

 Flöskur 

 Vinnublöð 

 Rör  

 Sogrör 

 Reipi 

 Eldflaug   

 Dósir og bönd. 
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  Getur unnið í hópum. 

 Leysir einfaldar 
þrautir. 
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Enska 4. bekkur 

 

Grunnþættir menntunar 

Heilbrigði og velferð 
Nemandi: 

 Fær tækifæri til að vinna út frá styrkleikum. 

 Tekur þátt í samvinnuverkefnum. 

 Sýnir frumkvæði. 

 

Læsi 
Nemandi: 

 Les upplýsandi texta og nýtir í verkefnavinnu. 

 Tjáir sig um verkefni sín og notar hugtök sem unnið hefur verið með. 

 Nýtir ýmis hjálpargögn svo sem orðabækur og netmiðla. 

 Les einfalda texta til að þjálfa læsi og auka orðaforða í ensku. 
 

Jafnrétti 
Nemandi:  

 Tekur virkan þátt í náminu með því  að fá að tjá sig á sínum forsendum.  

 Sýnir umburðarlyndi og tekur þátt í þroskandi vinnu með öðrum. 

 Þjálfast í að hlusta á alla í bekknum tjá sig á ensku þar sem áhersla er lögð á talað 
mál og hlustun. 

 

Sjálfbærni 
Nemandi: 

 Tekst á við álitamál í ræðu og riti um málefni sem varða nærumhverfi hans. 

Lýðræði og mannréttindi 
Nemandi: 

 Vinnu verkefni í hópavinnu þar sem lýðræðisleg vinnubrögð eru í fyrirrúmi.  

 Virðir réttindi allra til að tjá sig og koma með hugmyndir. 

 Vegur og metur viðfangsefni sín á gagnrýninn hátt. 

 
 

Sköpun 
Nemandi: 

 Vinnur fjölbreytt verkefni sem auka orðforða, textagerð og tjáningu.  

 Fær að uppgötva og njóta þess að læra nýtt tungumál. 
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Unnið verður með hæfniviðmið við lok 4. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013 

Hæfniviðmið Leiðir Mat Námsgögn 
Hlustun 
Nemandi getur: 

 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 upplýsingar í 
eigin verkefni. 

Nemandi: 

 Tekur þátt  í kennslustundum og  
umræðum á ensku. 

 Hlustar á einfaldar hlustunaræfingar og á 
sögur. 

 Horfir á einföld myndbönd sem ætluð eru 
til enskukennslu. 

 Hlustar á barnatónlist og tekur þátt í að 
syngja. 

Markmiðabundið námsmat í 
Námsframvindu í Mentor. 
 
Markmið: 

 Vinnur sjálfstætt 

 Skilur einföld orð og setningar 

 Tengir saman mynd og orð 

 Tekur þátt í einföldum samræðum 

 Kennslubókin Portfolio – 
Work Out er til grundvallar 
auk hlustunarefnis sem henni 
fylgir. 

 Speak Out  

 Vinnubókin Dickory.  

 Ýmiskonar verkefni sem 
tengjast  inn í ýmsar greinar 
og þemu yfir veturinn.  

 Adventure Island of English 
words. 

 Vinnubækur, handbækur og 
ýmsir kennsluþættir, 
söngvar, spil og leikir á 
netinu, s.s. KidsTv123, 
Muzzy, krækjur á heimsíðu 
skólans. 

 Barnaorðabók, Ensk-íslensk-
ensk 

 Ensk íslensk-íslensk ensk 
oraðbók 

  

Lesskilningur 
Nemandi getur: 

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

 Skilið megininntak í stuttum einföldum 
frásögnum dagblaða og tímarita með 
stuðningi t.d. af myndum. 

 Fundið afmarkaðar upplýsingar í 
einföldum texta og nýtt sér í 
verkefnavinnu. 

Nemandi: 

 Les einfalda enska texta.  

 Les myndasögur og einfaldar bækur. 

 Les texta sem tengjast námsefninu hverju 
sinni. 
 

Samskipti og frásögn 
Nemandi getur: 

 Haldið uppi einföldum samræðum með 
stuðningi frá viðmælanda með 
áherslum á lykilorðaforða. 

 Beitt algengustu kurteisisvenjum. 

 Spurt og svarað á einfaldan hátt um 
það sem stendur honum næst. 

 Tekið þátt í samskiptaleikjum og unnið 
samtalsæfingar. 

Nemandi: 

 Tekur þátt í samræðum, hópa- eða 
paravinnu þar sem þarf að tala saman á 
ensku. 

 Heilsar, kveður og þakkar fyrir sig.  

 Fær munnleg verkefni sem ýta undir að 
hann tjái sig. 

 Tekur þátt í leikjum á ensku. 

 Fær hvatningu til að svara kennara á ensku. 

 Gerir einfaldar talæfingar  

 Söngvar og einföld spunaverkefni sett upp 
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 Í einföldu máli sagt frá og notað 
lykilorðaforða sem unnið hefur verið 
með í viðfangsefnum námsins. 

 Sagt frá eða lýst sjálfum sér, fjölskyldu, 
áhugamálum og nánasta umhverfi á 
einfaldan hátt. 

 Lesið upp eigin texta sem hann hefur 
haft tækifæri til að æfa. 

 Segir frá verkefnum sínum á einfaldan hátt 
eftir að hafa undirbúið sig 

 
 

Ritun 
Nemandi getur: 

 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. 

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

Nemandi: 

 Vinnur ýmis verkefni þar sem nemendur 
þjálfast í ritun. Byrja með stuttar setningar 
og bæta svo markvisst við sig orðafjölda. 

 Vinnur verkefni sem eru tengd námsefninu 
og efla ritunarhæfni. 

Menningarlæsi 
Nemandi getur: 

 Sýnt fram á að hann áttar sig á að mörg 
algeng orð í erlenda tungumálinu eru lík 
og skyld öðrum sem hann þekkir. 
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Námshæfni 
Nemandi getur: 

 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. 

 Tekið þátt í hóp- og tvenndarvinnu, 
hlustað á og tekið tillit til þess sem aðrir 
hafa að segja. 

 Nýtt sér hjálpartæki, s.s. einfaldar 
orðabækur, veforðasöfn, 
leiðréttingarforrit og leitarvélar. 

Nemandi: 

 Safnar saman verkefnum í möppu eða með 
„portfolio“ sniði. 

 Metur eigin verk með sjálfsmati. 

 Metur jafningja með jafningjamati. 
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Upplýsinga og tæknimennt 4. bekkur 

 

Grunnþættir menntunar 

Heilbrigði og velferð 
Nemandi:  

 Sýnir ábyrgð í meðferð upplýsinga. 

 Fer eftir einföldum reglum um ábyrga netnotkun og er meðvitaður um 
siðferðilegt gildi þeirra. 

 Ber ábyrgð á eigin námi og velferð.  
 

Læsi 
Nemandi: 

 Getur nýtt upplýsingaver sér til lesturs, hlustunar og leitarnáms. 

 Getur nýtt rafrænt námsefni á einföldu formi til stuðnings við vinnu sína. 
 
 

Jafnrétti 
Nemandi: 

 Virðir samskiptareglur og sýnir ábyrgð. 

 Virðir sjálfan sig og aðra. 

 Geti tekið þátt í samvinnuverkefnum. 
 

Sjálfbærni 
Nemandi: 

 Geti tileinkað sér námsefnið og nýtt sér það. 
 

 

Lýðræði og mannréttindi 
Nemandi: 

 Lærir meðferð heimilda og mikilvægi þess að vitna rétt.  

 Er með eigið notendanafn og lykilorð og er meðvitaður um að nota það rétt og 
halda því leyndu.   

 Þekkir og virðir helstu reglur um örugga netnotkun s.s. SAFT-námsefnið og 
netorðin fimm. 

 

Sköpun 
Nemandi: 

 Þjálfist í skapandi hugsun og miðlun. 
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Unnið verður með hæfniviðmið við lok 4. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013 

Hæfniviðmið Leiðir Mat Námsgögn 
Vinnulag og vinnubrögð 
Nemandi getur: 

 Nýtt upplýsingaver sér til gagns og 
ánægju. 

 Nýtt rafrænt námsefni á einföldu formi 
til stuðnings við vinnutækni og 
vinnulag. 

 Sýnt frumkvæði og tekið þátt í 
samvinnuverkefnum undir leiðsögn. 

 Leitað upplýsinga og nýtt við 
verkefnavinnu. 

 Þekkir grunnatriði í póstsamskiptum. 

 Beitt undirstöðuatriðum í 
fingrasetningu. 

 Staðsett fingur á heimalykla. 

 Býr til stóran staf. 

 Býr til broddstafi. 
 

Nemandi: 

 Fer ásamt umsjónarkennara í tölvuver. 

 Fer á skólasafn. 

 Nýtir fartölvuvagn og spjaldtölvur.   

 Nýtir ýmsa náms- og kennsluvefi. 

 Velur sér tæki, hugbúnað/forrit til að nota 
við úrvinnslu og framsetningu á verkefnum. 

 Les skólapóst og sendir póst til kennara og 
samnemenda. 

 Vélritar verkefni á ýmsum þjálfunarvefjum. 

 Temur sér góð vinnubrögð, fingrasetningu 
og vinnustellingar við hæfi.  

 Aflar sér upplýsinga úr bókum og af neti. 

 Getur rætt um meðferð heimilda og 
mikilvægi þess að vitna sé rétt, 
áreiðanleika og umorðun. 

 Lærir að nota töflur og töflureikni við 
einföld verkefni t.d. Word, Excel og 
2Count. 

 Tekur þátt í bekkjarfundum þar sem rætt 
er um jákvæða og örugga netnotkun. 

Markmiðabundið námsmat í 
námsframvindu í Mentor.  
 
Nemandi: 

 Áttar sig á mikilvægi þess að halda 
lykilorði sínu leyndu. 

 Setur upp einfalt skjal í ritvinnslu. 

 Skeytir mynd í texta, stækkar hana og 
minnkar. 

 Leitar eftir efnisorðum á vef. 

 Þekkir helstu reglur um örugga 
netnotkun, netorðin fimm (SAFT). 

 Býr til einfalda 
margmiðlunarkynningu með texta, 
mynd og hljóði. 

 Les skólapóst og sendir póst til 
kennara og samnemenda. 

 Opnar vafra og þekkir helstu 
aðgerðahnappa. 

 Skráir sig inn í Mentor og fylgist með 
upplýsingum. 

 Situr rétt við vinnu á lyklaborð og 
beitir sér rétt. 

 Þekkir alla heimalyklana. 

 Notar rétta fingrasetningu. 

 Kann að gera kommu yfir stafi. 

 Kann og notar skiptihnappinn til að 
gera stóra stafi. 

 Nær hraðaviðmiði (60 slög á mín). 
  

 

 Tölva 

 Kennsluforrit 

 Ipadar 

 Heyrnatól 
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Upplýsingaöflun og úrvinnsla 
Nemandi getur: 

 Valið sér tæki, hugbúnað og forrit til að 
nota við úrvinnslu og framsetningu á 
verkefnum. 

 Aflað sér upplýsinga úr bókum og af 

neti og nýtt í verkefnavinnu. 

  Skráir sig í Scratch og notar helstu 
skipanir 

 Setur inn bakgrunn og teikningu 

 Notar myndbrellur 

 Býr til hreyfimynd 

 

Tæki og búnaður 
Nemandi getur: 

 Gert sér grein fyrir ólíkum aðferðum við 
notkun á ýmsum tæknibúnaði. 

   

Sköpun og miðlun 
Nemandi getur:  

 Nýtt sér skapandi hugsun sína og 
miðlað upplýsingum. 

   

Siðferði og öryggismál 
Nemandi getur: 

 Sýnt ábyrgð í meðferð upplýsinga. 

 Farið eftir einföldum reglum um ábyrga 
netnotkun og er meðvitaður um 
siðferðilegt gildi þeirra. 

 Borið ábyrgð á eigin námi og velferð. 

 Virt samskiptareglur og sýnt ábyrgð. 

 Sýnt sjálfum sér og öðrum virðingu. 

 Þekkt og virt helstu reglur um örugga 
netnotkun s.s. SAFT-námsefnið og 
netorðin fimm. 
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Heimilisfræði 4. bekkur 
 

Grunnþættir menntunar 

Heilbrigði og velferð 
Nemandi: 

 Fær hvatningu til að skapa jákvæðan skólabrag í heilsueflandi skóla með áherslu á 
hreyfingu, næringu og hvíld. 

 

Læsi 
Nemandi: 

 Les uppskriftir sér til gagns. 
 

Jafnrétti 
Nemandi: 

 Þjálfast í að bæði kynin taka jafnan þátt í störfum heimilisins. 

Sjálfbærni 
Nemandi: 

 Fær hvatningu til að taka þátt í að skapa samábyrgt og sjálfbært samfélag. 
 

Lýðræði og mannréttindi 
Nemandi: 

 Lærir að tekið sé tillit til áhuga hans.  

 Læri að bera virðingu fyrir eigin námi. 
 

Sköpun 
Nemandi: 

 Fær hvatningu til að efla áhuga sinn og hugsa sjálfstætt. 
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Unnið verður með hæfniviðmið við lok 4. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013 

Hæfniviðmið Leiðir Mat Námsgögn 

Nemandi getur: 

 Nýtt þá leikni sem hann hefur öðlast í 
einföldum verkefnum. 

 Valið hollan og fjölbreyttan mat. 

 Farið eftir einföldum leiðbeiningum um 
hreinlæti og þrif. 

 Gengið frá eftir vinnu sína. 

 Lagt mat á eigin verk. 

 Tjáð sig á einfaldan hátt um heilbrigða 
lífshætti. 

 Sagt frá helstu hættum sem fylgja vinnu 
í eldhúsi.  

 Útbúið einfaldar og hollar máltíðir. 

 Lært að þekkja einfaldar 
umbúðamerkingar. 

Nemandi: 

 Lærir að heimilisfræði er verklegt og 
bóklegt nám.  

 Kynnist því að í heimilisfræði má glæða 
áhuga nemenda á næringar- og 
hollustuháttum í fæðuvali og samstarfi 
fjölskyldunnar við rekstur heimilisins.  

 Lærir um gildi hollustu og góðs fæðuvals 
svo og mikilvægi þess að heimilisstörf séu 
samstarf allrar fjölskyldunnar. 

 Lærir að bæði drengir og stúlkur séu 
jafnvirk og jafnhæf til heimilisstarfa. 

 Lærir að matreiða hráefni úr mismunandi 
fæðuflokkum og baka kökur og brauð. 

 Vinni skipulega og gangi frá eftir að 
matreiðslu lýkur.  

 

Í lok námskeiðs er markmiðabundið 
námsmat í Námsframvindu í Mentor.  
 
Markmið: 

 Fylgist vel með í kennslustundum og 
fer eftir fyrirmælum. 

 Er vinnusöm/samur. 

 Gengur vel um heimilisfræðistofu. 

 Vinnur skipulega. 

 Þvær upp og gengur frá. 

 Notar rafmagnstæki. 

 Vinnur í hóp. 
 

 Hollt og gott 3. Heimilisfræði 
fyrir 4. bekk.  

 Fæðuhringurinn og 
veggspjöld. 

  Vöruumbúðir. 
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Sjónlistir 4. bekkur 

 

Grunnþættir menntunar 

Heilbrigði og velferð 
Nemandi: 

 Fær leiðbeiningar um rétta líkamsstöðu, hvernig á að beita efnum og áhöldum á 
réttan hátt. 

 
 

Læsi 
Nemandi: 

 Þjálfaður í að fara eftir einföldum myndrænum leiðbeiningum.  

 Þjálfaður í myndlæsi.  
 

Jafnrétti:   
Nemandi: 

 Fái sömu tækifæri og aðrir nemendur. 

 Getur valið samskonar verkefni og aðrir nemendur. 
 

Sjálfbærni 
Nemandi: 

 Fær leiðbeiningar um að nýta efni vel og endurnýta eins og kostur er. 
 

Lýðræði og mannréttindi 
Nemandi: 

 Geri sér grein fyrir að handverk sé jafnt fyrir bæði kynin. 
 

Sköpun 
Nemandi: 

 Fær hvatningu til að efla og styrkja sköpunargáfu sína. 
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Unnið verður með hæfniviðmið við lok 4. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013 

Hæfniviðmið Leiðir Mat Námsgögn 
Nemandi getur: 

 Notað mismunandi efni, verkfæri og 
miðla á skipulagðan hátt í eigin sköpun. 

 Skapað myndverk í ýmsum tilgangi með 
margvíslegum aðferðum. 

 Útskýrt og sýnt vinnuferli sem felur í sér 
þróun frá hugmynd að myndverki unnið 
út frá kveikju við eigin listsköpun.  

 Tjáð tilfinningar, skoðanir og 
hugmyndaheim sinn í myndverki á 
einfaldan hátt. 

 Unnið út frá kveikju við eigin listsköpun. 

 Þekkt og notað hugtök og heiti sem 
tengjast lögmálum og aðferðum 
verkefna hverju sinni. 

 Greint að einhverju leyti á milli 
mismunandi aðferða við gerð 
listaverka. 

 Fjallað um eigin verk og annarra. 

 Þekkt og gert grein fyrir völdum verkum 
listamanna. Lýst þeim og greint á 
einfaldan hátt yrkisefnið og lýst þeim 
aðferðum sem beitt var við sköpun 
verksins. 

 Skilið mismunandi tilgang myndlistar og 
hönnunar. 

 Greint á einfaldan hátt áhrif myndmáls í 
nærumhverfi hans 

Nemandi: 

 Vinnur með Kyrralíf eða uppstillingu, 
skrautskrift, þrívídd í leir ásamt 
fjarvíddarteikningu út frá einum punkti. 

 Vinnur myndverk unnin með túss, trélitum, 
ólíupastel, þekjulitum, akríllitum, leir, 
leirlitum, blýöntum og bleki. 

 Vinnur verk þar sem áhersla er á 
grunnform, grunnlit, heita og kalda liti, 
skrautskrift, myndbyggingu og fjarvídd. 

 Útfærir hugmyndir sínar í 
farvíddarteikningu, götumynd og umhverfi. 

 Vinnur með bækur sem sýna notkun á 
grunnformum. Útfærsla felst í vali á 
myndefni,  umhverfi og stemmingu.   

 Vinnur með og notar hugtökin: frumlitir, 
litahringur, heitir og kaldir litir, grunnform, 
myndbygging, fjarvídd, sjónpunktur, 
sjónlína, fjarvíddarlínur, fyrir framan, fyrir 
aftan, forgrunnur, bakgrunnur og 
miðgrunnur, þrykk eða grafík, lágmynd, 
kyrralíf eða uppstilling, bakgrunnur, 
miðgrunnur, forgrunnur og myndlist. 

 Skoðar og ræðir málverk Kristínar 
Jónsdóttur, skissur hennar sérstaklega 
ræddar sem verða að málverki.  

 Skoðar kyrralífsmyndir og ber saman við 
eigið verk. Er bakgrunnur, miðgrunnur og 
forgunnur? 

 Hönnun í nærumhverfi rædd. Hvernig 
hugmynd í upphafi teiknuð á  blað endar 
sem afurð. Skólinn, skólastofan, húsgögn, 
skólatöskur, föt, skart o.s.frv. 

Markmiðabundið mat í námsframvindu í 
Mentor. 
 
Markmið: 

 Fylgist vel með í tímum og fer eftir 
fyrirmælum.   

 Er vinnusöm/samur.   

 Gengur vel um efni og áhöld.   

 Nýtir sér þrískiptingu í myndbyggingu.   

 Notar grunnform markvisst.   

 Nær að teikna fjarvídd út frá einum 
punkti.   
 

 Skjávarpi 

 Litahringur 

 Myndlistabækur 

 Þekjulitir 

 Blýantar  

 Trélitir  

 Tússlitir 

 Leir 

 Margar tegundir af pappír. 
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Hönnun og smíði 4. bekkur 

 

Grunnþættir menntunar 

Heilbrigði og velferð 
Nemandi:  

 Kynnist búnaði smíðastofunnar.  

 Notar rétta líkamsstöðu og beitir verkfærum rétt.  

 Geri sér grein fyrir hættu sem getur stafað af verkfærum sem eru ekki rétt notuð. 
 

Læsi 
Nemandi: 

 Hafi trú á að vinna eftir eigin hugmynd (snið/sníðagerð).   

 Sé læs á umhverfið sitt og meðvitaður um hættur í smíðastofunni.  

Jafnrétti 
Nemandi: 

 Fái sömu tækifæri, sömu aðstöðu og geta valið samskonar efni og aðrir 
nemendur.  

  

Sjálfbærni 
Nemandi: 

 Tileinkar sér að nýta efni vel og vinna úr afgangsefni. 
 

Lýðræði og mannréttindi 
Nemandi: 

 Geri sér grein fyrir að handverk sé jafnt fyrir bæði kynin. 

 Fær að stjórna útliti á afurð sinni.  
 

Sköpun 
Nemandi: 

 Vinnur afurð eftir hugmyndum sínum.  
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Unnið verður með hæfniviðmið við lok 4. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013 

Hæfniviðmið Leiðir Mat Námsgögn 
Bangsarúm  
 
Nemandi getur:  

 Tamið sér viðeigandi umgengni og 

vinnureglur sem gilda í smíðastofunni.  

 Getur hlustað og farið eftir 
verklýsingum frá kennara. 

 Teiknað einfaldar skissur til að útskýra 
hugmyndir sínar. 

 Unnið verkefni frá hugmynd að 
fullunnum hlut með áherslu á form og 
útlit. 

 Búið til snið. 

 Beitt líkamanum rétt við vinnu sína.  

 Lagt sig fram og gert eins vel og hann 
getur.  

 Lagt mat á eigin verkefni. 
 

Nemandi:   

 Skoðar sýnishorn og hlustar á verklýsingar 
frá kennara.  

 Mælir efni og skiptir því til helminga. 

 Notar vinkil til þess að fá hornrétta línu.  

 Sagar með bakkasög eftir hornréttu línunni 

 Teiknar upp hugmyndir að útliti verkefni. 

 Býr til snið. 

 Teiknar eftir sniði á mdf plötu. 

 Sagar með útsögunarsög. 

 Mótar og formar með þjöl. 

 Pússar með sandpappír. 

 Málar. 
 

Í lok námsskeiðs er markmiðabundið 
námsmat í Námsframvindu. 
 
Markmið: 

 Fylgist vel með í kennslustundum og 
fer eftir fyrirmælum. 

 Er vinnusöm/samur. 

 Gengur vel um efni og áhöld í 
smíðastofu. 

 Sagar með útsögunarsög.  

 Er sjálfstæður í hönnun á sniði fyrir 
rúmgafla. 

 Veldur málningarvinnu. 

 Lýkur verkefnum.  
 

 Sýnishorn af verkefnum. 

 MDF plötur 

 Bakkasög  

 Útsögunarsög 

 Vinkill 

 Tommustokkur 

 Pappír  

 Blýantur 

 Skæri 

 Þjöl 

 Sandpappír 

 Lím 

 Skrúfur 

 Málning 
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Textílmennt 4. bekkur 

 

Grunnþættir menntunar 

Heilbrigði og velferð 
Nemandi: 

 Kynnist búnaði textílstofu. 

 Notar rétta líkamsstöðu og beitir verkfærum á réttan hátt. 

 Gerir sér grein fyrir þeirri hættu sem getur stafað af verkfærum sem eru ekki rétt 

notuð.   

 

Læsi 
Nemandi: 

 Þjálfaður í að fara eftir einföldum leiðbeiningum. 

 Sé læs á umhverfið sitt og meðvitaður um hættur í textílstofunni. 

Jafnrétti 
Nemandi: 

 Fær sömu tækifæri, sömu aðstöðu og getur valið samskonar verkefni og aðrir 

nemendur. 

Sjálfbærni 
Nemandi: 

 Leiðbeint með að nýta efni vel og vinna úr afgangs efni. 

Lýðræði og mannréttindi 
Nemandi: 

 Geri sér grein fyrir að handverk sé jafnt fyrir bæði kynin. 

Sköpun 
Nemandi: 

 Vinnur afurð eftir hugmyndaflugi sínu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skólanámskrá Hofsstaðaskóla                                        4. bekkur textílmennt  

Uppfært maí 2016 

Unnið verður með hæfniviðmið við lok 4. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013 

Hæfniviðmið Leiðir Mat Námsgögn 
Nemandi getur: 

 Unnið eftir einföldu ferli frá hugmynd 
til afurða. 

 Gengið frá eftir vinnu sína. 

 Lagt mat á eigið verk. 

 Sagt frá nokkrum tegundum textílefna. 

 Prjónað garðaprjón. 

 Unnið sjálfstætt á saumavél. 

 
 

Nemandi: 

 Vinnur verkefni með leiðsögn kennara, þar 
sem leitast er við að efla sköpunarhæfileika 
og sjálfstraust þeirra. 
 

Í lok námskeiðs er markmiðabundið 

námsmat í námsframvindu. 

 
Markmið: 

 Læri að fitja upp og prjóna 
garðaprjón. 

 Vinni verkefni í saumavél. 

 Vinni sjálfstætt með litarval, hönnum 
og útfærslu. 

 
 

 

 Prjónar 

 Garn 

 Snið  

 Saumavél 

 Útsaumsgarn 

 Saumnál 

 Títuprjónar 
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Tónmennt 4. bekkur 

 

Grunnþættir menntunar 

Heilbrigði og velferð 
Nemandi:  

 Vinnur sjálfstætt og á góð samskipti. 

 Notar rétta líkamsstöðu þegar leikið er á hljóðfæri. 

 Fær tækifæri til að vinna út frá áhuga. 
 

 

Læsi 
Nemandi: 

 Geti lesið í umhverfi sitt og nýtir sér leiðbeiningar. 

 Geti nýtt sér tónlistarhugtök í umfjöllum um viðfangsefnið. 
 

Jafnrétti 
Nemandi: 

 Fær tækifæri til að rækta hæfileika sína og þroskast á eigin forsendum án 
fordóma. 

 Tileinkar sér almenna kurteisi í samskiptum. 

 Átti sig á að öll tónlist hefur jafnan sess. 

 

Sjálfbærni 
Nemandi: 

 Geti valið sér og spilað á  hljóðfæri út frá eigin getu.  

 Tekur ábyrgð á sjálfum sér, umhverfi sínu og samskiptum. 

Lýðræði og mannréttindi 
Nemandi: 

 Fái tækifæri á vali verkefna í einstaka kennslustundum. 

 Finni að gagnkvæm virðing og góð samvinna skal ríkja á milli nemenda og 
kennara/starfsfólks. 

 Finnur að jafnræði er gætt þegar nemendum er skipt í verkefni. 

 Vinnur eftir ferli, frá hugmynd til afurðar. 

Sköpun 
Nemandi: 

 Noti hljóðfæri til að koma hugmyndum sínum á framfæri. 

 Fær hvatningu til að efla og styrkja sköpunargáfur sínar. 
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Unnið verður með hæfniviðmið við lok 4. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013 

Hæfniviðmið Leiðir Mat Námsgögn 
Nemandi getur: 

 Unnið með öðrum og er jákvæður í 
samskiptum. 

 Komið fram við aðra af virðingu og 
kurteisi. 

 Farið eftir einföldum fyrirmælum. 

 Beitt ólíkum áherslum í söng. 

 Sýnt frumkvæði í að uppgötva og flytja 
tónlist. 

 Spilar frumsamið lag við þjóðvísu. 

 Þekkt tónskáldin Jón Leifs og J.S. Bach. 

 Sagt frá hvað hermitónlist er. 

Nemandi: 

 Vinnur tónverk undir leiðsögn kennara þar 
sem leitast er við að efla sköpunarhæfileika 
og sjálfstraust hans. 

 Tekur þátt í hópsöng. 

 Tekur þátt í hóp – og samvinnuverkefnum. 

 Vinnur skriflegar æfingar og verkefni undir 
leiðsögn kennara. 

 Tekur þátt í skapandi vinnuferli. 

Markmiðabundið námsmat í 
námsframvindu í Mentor. 
 
Markmið: 

 Fylgist með í kennslustundum og  
fari eftir fyrirmælum. 

 Taki virkan þátt í söng og 
hljóðfæraleik. 

 Efli hugmyndaflug, sjálfstraust, 

sköpunarhæfileika og sjálfstæði. 

 Söng- og nótnabækur. 

 Tölva 

 Myndbönd 

 Píanó 

 Ýmis hljóðfæri. 

 Hljóðkerfi 
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Skólaíþróttir 4. bekkur 

 

 

Grunnþættir menntunar 

Heilbrigði og velferð 
Nemandi: 

 Stundi íþróttir/hreyfingu með ánægju að leiðarljósi. 

 Geri sér grein fyrir mikilvægi hreyfingar, hvíldar, hreinlætis og heilbrigðs lífernis. 
 

Læsi 
Nemandi: 

 Geti lesið umhverfi sitt og hlustað á líkama sinn. 

Jafnrétti 
Nemandi: 

 Fær fræðslu með áherslu á að allir séu jafnir óháð kyni, menningu, fötlun, aldri, 
búsetu og líkamsbyggingu. 

 

Sjálfbærni 
Nemandi: 

 Getur valið sér hreyfingu útfrá eigin getu.  

 Öðlist samábyrgð samfélagsins, þroskist sem virkur borgari meðvitaður um 

gildi, viðhorf og tilfinningar sínar gagnvart velferð og heilbrigði. 

Lýðræði og og mannréttindi: 
Nemandi: 

 Fái tækifæri á vali verkefna í einstaka kennslustundum. 

 Tileinki sér gagnkvæma virðingu og góða samvinnu milli nemenda og 
kennara/starfsfólks. 

 Skal njóta jafnræðis og þess gætt þegar nemendum er skipt í verkefni. 

Sköpun 
Nemandi: 

 Beiti líkamstjáningu í ýmsu formi við fjölbreyttar aðstæður. 
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Unnið verður með hæfniviðmið við lok 4. bekkjar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 2013 

Hæfniviðmið Leiðir Mat Námsgögn 
Íþróttir 
Líkamsvitund, leikni og afkastageta 
Nemandi getur: 

 Gert æfingar sem reyna á þol. 

 Gert grófhreyfingar, fínhreyfingar, 

samsettar hreyfingar og tengt 

saman ýmsar gróf- og 

fínhreyfingar. 

 Tekið þátt í og lært nokkra leiki 

sem veita útrás fyrir hreyfiþörf og 

efla samspil skynjunar. 

 Eflst í leikæfingum helstu 

íþróttagreina. 

 Tekið þátt í leikjum sem efla 

líkamsþol, kraft, hraða og 

viðbragð. 

 Tekið þátt í stöðluðum prófum. 

 Hreyft sig frjást og í takt við tónlist 
í samræmi við hreyfigetu eigin 
líkama. 

 Dansað einföld hreyfimynstur og 

notað þau í paradönsum, 

barnadönsum og einföldum 

þjóðdönsum. 

Nemandi: 

 Tekur þátt í  ýmsum hlaupaleikjum 
með og án bolta, stöðvaþjálfun, 
áhaldahringjum og dansi. 

 Tekur þátt í ýmsum liðleikaæfingum 
og styrktaræfingum. 

 Fær kynningu á fjölbreyttum 
íþróttagreinum. 

 Fær kynningu á barnadönsum og 
kennslu í  undirstöðuatriðum í 
samkvæmisdönsum og þjóðdönsum. 

 

 
 

Markmiðabundið námsmat í Námsframvindu í Mentor. 
 
Markmið: 

 Leggur sig fram og tekur þátt í kennslustundum. 

 Fylgist vel með í tímum og fer eftir fyrirmælum. 

 Sýnir öðrum virðingu og umburðarlyndi. 

 Heldur sér uppi í 1 mín í planka (kraftur). 

 Teygir sig í tær (liðleiki). 

 Gerir 10 armbeygjur í röð. 

 Sippar 20 sinnum í röð. 

 Píptest, klárar 4. þrep. 
 
 

 Áhöld 

 Mörk 

 Körfur  

 Net  

 Boltar  

 Baunapokar 

 Sippubönd 

 Vesti o.fl.  
 
 

Félagslegir þættir 
Nemandi getur: 

 Gert sér grein fyrir eigin 
líkamsvitund. 

 Tekið þátt í æfingum og leikjum 

sem innihalda tjáningu tilfinninga 

og sköpun. 

Nemandi: 

 Fær leiðbeiningar hvernig á að taka 
á vandamálum þegar upp koma 
árekstrar.  

 Er kennt að taka sigrum og ósigrum 
með umræðum. 

 Fær útskýringar hvernig leikir og 
leikreglur eru.  
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 Kynnst viðbrögðum líkamans við  

mismunandi áreynslu. 

 Tileinkað sér jákvæð 
samskiptaform eins og hvatningu 
og hrós. 

 Tekur þátt í hópeflisleikjum. 

Heilsa og efling þekkingar 
Nemandi getur: 

 Tekið þátt í umræðu um gildi 

hreyfingar fyrir sál og líkama. 

 Öðlast þekkingu á starfsemi 

líkamans í tengslum við hreyfingu 

og ástundun íþrótta. 

 Tileinkað sér réttar reglur í 

leikjum og getur skorið úr  

ágreiningi ef upp kemur. 

 Lært að bera virðingu fyrir þörfum 

annarra og mismunandi getu 

þeirra. 

 Tileinkað sér markvissa öndun við 

slökun og getur sagt frá upplifun 

sinni við íhugun. 

 Gert einfaldar mælingar og 

talningar í leikjum. 

 Tekið þátt í gömlum íslenskum 
leikjum og æfingum. 

Nemandi: 

 Tekur þátt í umræðum um hreinlæti 
og mikilvægi þess. 

 Notar líkamsheiti og önnur hugtök 
sem tengjast íþróttum þegar 
æfingar eru útskýrðar. 

 Fær fræðslu um hvað gerist í 
líkamanum við hreyfingu og 
ástundun íþrótta. 

 Tekur þátt í slökun og fær kynningu 
á yoga. 
 
 

  

Sund 

Nemandi getur: 

 Eflt þol og þrek með langsundi í 
bringusundi og skriðsundi. 

 Fengið frekari kennslu í 
sundaðferðunum fjórum: bringu-, 
skólabak-, baksundi og 
skriðsundi. 

 Æft stungur og hópleiki. 

Nemandi: 

 Fær fræðslu um öryggisatriði 
sundstaða. 

 Tekur þátt í ýmsum leikjum sem 
reyna á líkamsþol, kraft, hraða og 
viðbragð. 

 Syndir langsund og æfir stungu. 

 Tekur þátt í stöðvaþjálfun. 

Markmiðabundið námsmat í Námsframvindu í Mentor. 
 
Sund:   

 Syndir 25 m bringusund. 

 Syndir 12 m. skólabaksund. 

 Syndir 12 m skriðsund með eða án hjálpartækja. 

 Syndir 12 m baksund með eða án hjálpartækja. 

 Stingur sér úr kropstöðu af bakka eða stiga. 

 Korkar 

 Kútar 

 M-kútar 

 Froskalappir 

 Köfunardót o.fl. 
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 Fengið þjálfun í að fylgja 
öryggisatriðum sundstaða. 
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