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ÍSLENSKA                                                            6. BEKKUR 

Tímabil Námsþættir Inntak Kennsluhættir Námsmat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ágúst - júní 

Talað mál, 

hlustun og áhorf 

 

 

 

 

Bókmenntir og 

lestur 

 

 

 

 

 

 

 

Ritun og 

stafsetning 

 

 

 

 

 

 

 

Málfræði 

 

Unnið verði að því að nemandi geti tekið þátt í 

samræðum, tjáð skoðanir sínar og hlustað á aðra. 

Að hann geti beitt þekkingu sinni og reynslu við að  

skilja mismunandi texta.  

 

 

Áhersla á gagnvirkan lestur og yndislestur, auk 

þess sem nemendur vinna með fjölbreyttan texta 

og kynnist margskonar bókmenntum, bæði nýjum 

og gömlum. Lært og unnið með ýmis konar 

bókmenntahugtök og frásagnarform. Aflað sér 

upplýsinga á fjölbreyttan hátt við úrvinnslu 

verkefna.  

 

 

Nemendur læra um ferilritun og hvernig henni er 

beitt. Einnig er farið yfir fjölbreytileika í 

textategundum og verkefnin unnin þar sem 

nemendur geta beitt eigin sköpun og sett fram 

hugmyndir sína og reynslu. Farið verður yfir helstu 

atriði stafsetningar og greinamerkjasetningar. 

Ritun fer bæði fram í tölvu og á blaði.  

 

 

Nemendur fá æfingu í notkun á ríkulegum 

orðaforða og unnið verður með margbreytileika 

málsins. Einnig verður unnið með orðflokka, orðtök 

og málshætti. Nemendur fá tækifæri til að  beita 

þekkingu sinni í verkefnum vetrarins og verður 

leitast við að þeir geri sér grein fyrir notagildi 

málfræðinnar við ritun og stafsetningu.  

 

Til að ná settum markmiðum verður 

leitast við að nota sem 

fjölbreytilegastar kennsluaðferðir 

þannig að hægt verði að koma til 

móts við þarfir hvers og eins. Aðferðir 

þær sem meðal annars verða 

notaðar eru:  

- Leitaraðferðir, þar sem 

nemendur leiti upplýsinga á 

bókasafni, veraldarvefnum 

og í umhverfinu.  

- Umræðu og spurnaraðferð, 

að þjálfa nemendur í 

umræðum, fá þá til að tjá sig, 

rökræða og hlusta á aðra.  

- Hópvinnubrögð, þar sem 

nemendur eru þjálfaðir í 

samvinnu, styrkja 

félagslegastöðu innan 

hópsins og öðlist jákvæð 

viðhorf til samnemenda.  

- Innlifunaraðferð og tjáning, 

þar sem nemendur eru 

þjálfaðir í að tjá sig, efla mál 

og málþroska og efla um leið 

ímyndunarafl og 

sköpunargáfu. 

- Samþætting, þar sem íslenska 

er unnin út frá verkefnum í 

þemanámi nemenda 

Leiðsagnarmat. 

Leiðsagnarmat er mat 

sem lagt er fyrir 

nemendur jafnt og þétt 

allt námsárið með það 

að markmiði að nota 

niðurstöðurnar til að 

bæta námsárangur og 

kennslu. Leiðsagnarmat 

eflir námsvitund 

nemenda og eykur 

skilning þeirra á því hvað 

og hvernig þeir læra og 

hvernig þeir geta hagað 

námi sínu til að ná sem 

bestum árangri.  

 

Nemendur setja sér 

markmið í náminu að 

hausti sem unnið verður 

að og þau endurmetin 

jafnt og þétt yfir 

skólaárið. 

 

Samþætting íslenskunnar 

við aðrar greinar er 

mikilvægur þáttur í því að 

efla málvitund og 

orðaforða nemenda í 

hinum ýmsu 

námsgreinum.  
 

Meginmarkmið með íslenskunámi er að nemendur öðlist jákvætt viðhorf til málsins og nái góðu valdi á því. Það skiptir miklu máli að nemendur átti sig á 

hve mikilvæg íslenskan er fyrir hugsun þeirra, sjálfsmynd og framtíð í námi og starfi. Lestur er öflugasta tæki nemenda til að afla sér þekkingar en 

málfræði og réttritun hjálpa til við tjáningu í ræðu og riti sem er forsenda fyrir allri þátttöku í samfélaginu. 

Hæfnieinkunn 
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STÆRÐFRÆÐI                                         6. BEKKUR 

Tímabil Námsefni Inntak Kennsluhættir Námsmat 
 

 

 

 

Ágúst - Janúar 

 

 

 

 

 

Námsbækur s.s, 

Stika 2, verkefni af 

netinu, spil, 

vasareiknar og 

gagnvirkt efni á 

tölvu.  

 

 

 

 

Unnið verður með eftirfarandi 

námsþætti á haustönn: 

• Tölur og reikningur 

• Líkindareikningur 

• Tugabrot 

• Rúmfræði  

 

 

 

- Þjálfunaraðferð: 

Nemendur fá verkefni til 

þjálfunar á námsþáttum.  

- Innlögn í hópum: 

Sýnikennsla, umræða og 

þjálfun á rökhugsun. 

- Þrautalausnir: Nemendur 

vinna þrautarhefti og 

þjálfa rökhugsun.  

- Leitaraðferð: Virkja 

nemendur í að afla 

upplýsinga.  

- Verkefnavinna, 

einstaklingsvinna og 

hópavinna. 

 

Leiðsagnarmat er mat sem lagt er 

fyrir nemendur jafnt og þétt allt 

námsárið með það að markmiði að 

nota niðurstöðurnar til að bæta 

námsárangur og kennslu.  

 

Leiðsagnarmat eflir námsvitund 

nemenda og eykur skilning þeirra á 

því hvað og hvernig þeir læra og 

hvernig þeir geta hagað námi sínu til 

að ná sem bestum árangri. 

Kaflakannanir eru partur af 

leiðsagnarmati. Þær gefa sýn á 

stöðu nemandans hverju sinni og 

gefur tækifæri til að vinna betur í 

þeim þáttum sem nemendur hafa 

ekki náð tökum á. Lokamat er 

formlegt mat sem nýtt er til að skoða 

framfarir nemenda og þeirra 

tækifæri til að nýta sér þá endurgjöf 

sem þeir fengu í kaflakönnununum.  

 

 

 

 
Janúar – júní 

 

Unnið verður með eftirfarandi 

námsþætti á vorönn: 

• Mælingar 

• Almenn brot 

• Margföldun 

• Deiling 

• Hnitakerfi 

• Hlutföll  

Hæfnieinkunn 
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Enska                                                       6 BEKKUR 

Tímabil Námsefni Inntak Kennsluhættir Námsmat 
 

 

 

 

 

 

 

Ágúst-júní 

 

Námsefni sem notast 

verður við er t.a.m. Yes 

we can 5  lesbók og 

vinnubók, Yes we can 6 

lesbók og vinnubók auk 

þess sem unnar verða 

málfræðiæfingar. 

Nemendur fá tækifæri 

til að vinna með 

gagnvirk verkefni, 

námsleiki, sjónvarpsefni, 

kvikmyndir, myndir og 

léttlestrarefni til að efla 

orðaforða og skilning á 

tungumálinu.  

 

 

• Þjálfun orðaforða 

• Lesskilningur 

• einfaldar 

málfræðiæfingar s.s 

eintala-fleirtala, 

eignarfalls ´s 

 

• Innlagnir og umræða 

• Umræðu- og 

spurnaraðferð 

• Námsleikir 

• Verklegar æfingar 

• Hlutverkaleikir 

• Lestur og verkefnavinna 

• Einstaklings- og 

hópavinna. 

 

Leiðsagnarmat er mat sem lagt 

er fyrir nemendur jafnt og þétt 

allt námsárið með það að 

markmiði að nota niðurstöðurnar 

til að bæta námsárangur og 

kennslu.  

 

Leiðsagnarmat eflir námsvitund 

nemenda og eykur skilning 

þeirra á því hvað og hvernig þeir 

læra og hvernig þeir geta 

hagað námi sínu til að ná sem 

bestum árangri. 

Einnig verða lagðar fyrir 

formlegar kannanir til að skoða 

framfarir nemenda.  

 

 
      

Framúrskarandi          Hæfni náð         Á góðri leið        Þarfnast þjálfunar         Hæfni ekki náð 
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UPPLÝSINGA- OG TÆKNIMENNT             6. BEKKUR 

Tímabil Námsefni Inntak Kennsluhættir Námsmat 
 

 

 

 

 

 

 

Ágúst - 

júní 

 

 

 

Hver nemandi hefur sína 

Cromebók og nýtir hana í 

náminu. 

Unnið verður með forrit 

frá google-umhverfinu og 

nemendur gerðir 

sjálfstæðir í vinnu á sem 

flest þeirra. Sem dæmi 

um forrit sem unnið verður 

með eru: 

- Classroom  

- Doc 

- Sheets 

- Slide 

- Site 

- Form  

 

Vefsíður til 

upplýsingaleitar. 

 

Námið skipulagt í google-

classroom og nemendum 

kennt að vinna út frá 

áætlunum sem birtast þar inni.  

 

Nemendur fá tækifæri til að 

nýta sér gagnvirk verkefni á 

hinum ýmsu vefsíðum. 

 

Læra um uppröðun bóka á 

safninu. 

 

Unnin er bókarkynning. 

 

Upplýsingaleit í fræðibókum, 

tímariti og á vefsíðum.  

 

Nemendur fá þjálfun í  að nota 

efnisyfirlit og atriðisorðaskrá. 

Læra um notkun heimilda og 

að skrá heimildir.  

 

Meginstefið í kennslu í þessari grein 

er samþætting við aðrar 

námsgreinar. Nemendur læra að 

nálgast upplýsingar og tæknimál 

með öryggi auk þess munu þeir fá 

þjálfun í að meta réttmæti og 

trúverðugleika þeirra upplýsinga 

sem þeir afla.  

Innlögn, umræðu og spurnaraðferð. 

 

Samvinna námsfélaga (paravinna), 

hópavinna eða einstaklingsvinna. 

 

Hlustun og lestur. 

 

Upplýsingaleit nemenda í bókum 

og á veraldarvefnum. 

 

Leiðsagnarmat er mat sem lagt 

er fyrir nemendur jafnt og þétt 

allt námsárið með það að 

markmiði að nota 

niðurstöðurnar til að bæta 

námsárangur og kennslu.  

 

Leiðsagnarmat eflir námsvitund 

nemenda og eykur skilning 

þeirra á því hvað og hvernig 

þeir læra og hvernig þeir geta 

hagað námi sínu til að ná sem 

bestum árangri. 

Hæfnieinkunn 
      

Framúrskarandi          Hæfni náð         Á góðri leið        Þarfnast þjálfunar         Hæfni ekki náð 

 


