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Vika/lota  Hæfniviðmið  Námsmarkmið Viðfangsefni Námsmat  

Janúar Skilið megininntak í 

aðgengilegum frásögnum 

dagblaða, tímarita og 

netmiðla og brugðist við og 

fjallað um efni þeirra.                              

Fundið lykilupplýsingar í 

texta í þeim tilgangi að 

nýta í verkefnavinnu.                    

Geti lesið og þýtt texta og 

nýtt sér  í verkefnavinnu. 

Lesskilningur. Símat. 

Leiðsagnarmat 

samhliða vinnu í 

kennslustundum. 

Lesskilningsverkefni. 

Febrúar Skrifað texta af 

mismunandi gerðum, með 

stuðningi, t.d. gátlista og 

fyrirmynda og hagað máli 

sínu í samræmi við inntak 

og viðtakanda. 

Nýtt sér algengustu 

hjálpartæki, s.s. uppflettirit 

orðabækur, veforðasöfn, 

leiðréttingarforrit og 

leitarvélar. 

Samið texta með því að 

nýta sér orðalista, glósur og 

orðabækur.    

Nemandi þekki helstu siði 

og hefðir. 

Ritun og 

menningarlæsi. 

Símat. 

Leiðsagnarmat 

samhliða vinnu í 

kennslustundum. 

Verkefnavinna. 

Mars Skilið í meginatriðum 

samtöl og viðtöl um efni 

Þjálfa nemendur í að hlusta 

og skilja málið og geta nýtt 

Hlustun. Símat. 



   
 

tengt daglegu lífi og efni 

sem tengist viðfangsefnum 

námsins og nýtt sér. 

Hlustað eftir einstökum 

nákvæmum atriðum þegar 

þörf krefur, eins og t.d. 

tilkynningum og 

leiðbeiningum við 

kunnuglegar aðstæður og 

brugðist við með orðum 

eða athöfnum. 

sér það í verkefnavinnu og 

daglegu lífi. 

Leiðsagnarmat 

samhliða vinnu í 

kennslustundum. 

Hlustunarverkefni og 

verkefnavinna. 

 

Apríl Tekið þátt í óformlegu 

spjalli um áhugamál sín og 

daglegt líf.                              

Samið texta þar sem 

ímyndunaraflið fær að 

njóta sín.                                            

Sagt hnökralítið frá 

reynslu, framtíðaráformum 

og eigin 

skoðunum. 

 

Æfa nemendur í að tala og 

segja frá á málinu. 

Samskipti og frásögn. Símat. 

Leiðsagnarmat 

samhliða vinnu í 

kennslustundum. 

Verkefnavinna, 

munnleg verkefni og 

kynningu nemanda. 

Maí Notað málið sem 

samskiptamiðil í 

kennslustundum og 

Þjálfa nemendur í að hlusta 

og skilja málið og geta nýtt 

Samskipti og frásögn. Símat. 



   
 

undirbúið,  tekið og veitt 

viðtal.             

Flutt einfalda, undirbúna 

kynningu á efni sem 

tengist náminu og flutt 

tilbúið eða frumsamið efni, 

t.d. stutt atriði eða sögu, 

einn 

eða í félagi við aðra. 

Beitt sjálfsmati og tekið 

þátt í jafningjamati og veitt 

sanngjarna endurgjöf með 

stuðningi frá kennara. 

sér það í verkefnavinnu og 

daglegu lífi.. 

Leiðsagnarmat 

samhliða vinnu í 

kennslustundum. 

Verkefnavinna, mat 

á verkefni og 

kynningu nemanda 

 

Námsaðlögun: Verkefni verða gerð með hliðsjón til þess að mæta þörfum hvers og eins nemenda. 

 


