
   

 

 Íslenska við lok 5. bekkjar: 
Námsþættir Hæfniviðmið 

Nemandi getur: 
Námsleiðir Matsviðmið 

Nemandi: 

Talað mál, 
hlustun og 
áhorf 

● tjáð sig skýrt og áheyrilega og gert sér grein fyrir 
gildi góðrar framsagnar, 

● átt góð samskipti, hlustað, gætt tungu sinnar og 
sýnt viðeigandi kurteisi, 

● hlustað af athygli og beitt þekkingu sinni og 
reynslu til að skila það sem sagt er og greint frá 
aðalatriðum, 

● tekið þátt í samræðum og rökræðum 
samkvæmt reglum. 

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

hópavinna. 

● tekur þátt í umræðum:  
              -við jafningja  
             - við kennara  
             - í litlum hópi  
             -fyrir framan bekk,  
● talar skýrt fyrir framan aðra 
● beitir málinu rétt,  
● nýtir sér munnlegar 

leiðbeiningar,  

● hlustar á aðra af athygli, 
● á góð samskipti og sýnir 

kurteisi. 

Lestur og 
bókmenntir 

● lesið sér til ánægju og fróðleiks og gert öðrum 
grein fyrir þeim áhrifum sem texti hefur á hann, 

● lesið gamlar og nýjar bókmenntir, þar á meðal 
þjóðsögur, ljóð, og bókmenntir ætlaðar börnum 
og unglingum, 

● lesið úr einföldum tölulegum og myndrænum 
upplýsingum og túlkað þær, 

● lesið texta við hæfi með góðum hraða og af 
skilningi, lagt mat á hann og túlkað, 

● beitt nokkrum hugtökum til að fjalla um form 
og innihald ljóða, svo sem rím, ljóðstafi, 
hrynjandi, líkingar og boðskap, 

● valið sér fjölbreytt lesefni við hæfi til gagns og 
ánægju, 

● greint nokkur frásagnarform bókmennta og 
beitt fáeinum bókmenntafræðilegum hugtökum 

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

hópavinna. 

● les að lágmarki 90 orð á 
mínútu,  

● les sér til gagns og gamans, 
● þekkir mismunandi tegundir 

af texta og einkenni þeirra,  
● nýtir sér mismunandi 

lestraraðferðir 
● myndar sér skoðun út frá 

texta,  
● nýtir sér mismunandi 

tegundir heimilda. 



   

til að efla skilning, svo sem tíma, sjónarhorni, 
sögusviði og boðskap. 

Ritun ● beitt helstu atriðum stafsetningar og 
greinarmerkjasetningar, 

● samið eigin texta, notið þess að tjá hugmyndir 
sínar og reynslu og veitt öðrum hlutdeild með 
því að kynna ritunina eða leyfa öðrum að lesa, 

● skrifað texta með ákveðinn lesanda í huga, á 
blað eða tölvu, 

● skrifað texta á tölvu og beitt einföldustu 
aðgerðum í ritvinnslu, 

● skrifað læsilega og af öryggi með persónulegri 
rithönd, gengið frá texta og notað orðabækur, 

● valið textategund, skipulagt og orðað texta, svo 
sem sögur, frásagnir, lýsingar og fyrirmæli á 
þann hátt sem hæfir tilefni, 
 

● fjölbreytt ritunarverkefni með 
áherslu á uppbyggingu og 
frágang, 

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

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

upplýsingar, 
● skriflegar æfingar, 
● margmiðlun. 

● þekkir uppbyggingu 
mismunandi texta, upphaf, 
miðju og lokaorð, 

● nýtir sér málfræði- og 
stafsetningarreglur við skrif 
á texta, 

● getur skrifað texta á tölvu 
og beitt algengum 
aðgerðum í ritvinnslu, 

● getur kynnt ritun sína fyrir 
öðrum,  

● skrifar texta með ákveðinn 
lesanda í huga, 

● skrifar læsilega og af öryggi, 
● notar orðabækur, 
● ritar mismunandi texta. 

Málfræði ● gert sér nokkra grein fyrir eigin máli og hefur 
skilning á gildi þess að bæta það, 

● nýtt orðaforða sinn til að skilja ný orð og 
orðasambönd og notað þau í texta, 

● gert grein fyrir notagildi íslenskrar tungu, m.a. 
við ritun og stafsetningu. 

● orð af orði, 
● hópa-, para- og 

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

æfingar,  
● margmiðlun. 

● nýtir sér málfræðikunnáttu í 
ræðu og riti, 

● þekkir og notar grunnhugtök 
málfræðinnar, 

● þekkir hlutverk nafnorða, 
● þekkir hlutverk sagnorða,  
● þekkir hlutverk lýsingarorða, 

● notar orðtök og málshætti. 

 

 

 

 



   

Stærðfræði við lok 5. bekkjar: 
Námsþættir Hæfniviðmið 

Nemandi getur: 
Námsleiðir Matsviðmið 

Nemandi: 

Að geta spurt 
og svarað með 
stærðfræði 

• sett fram, meðhöndlað, túlkað og greint einföld 
reiknilíkön, teikningar og myndrit sem tengjast 
umhverfi hans og daglegu lífi, 

• spurt, tjáð sig munnlega og skriflega um 
spurningar og svör sem eru einkennandi fyrir 
stærðfræði og hefur innsýn í hvers konar svara 
má vænta. 

• kynna ýmis myndrit, 
teikningar og reiknilíkön 
m.a. úr dagblöðum, 
kennslubókum og af neti,  

• unnið með 
stærðfræðiþrautir og -leikir, 

• rökræður,  

• nota hjálpargögn og 
verkfæri,  

• samræður um stærðfræðileg 
viðfangsefni og hugtök. 

• rökstyður lausnir sínar, 

• útskýrir lausnarleiðir sínar 
munnlega, 

• útskýrir lausnarleiðir sínar 
skriflega. 

 

Að kunna að 
fara með 
tungumál og 
verkfæri 
stærðfræðinnar 

● sett sig inn í og tjáð sig, bæði munnlega og 
skriflega, um ólíkar leiðir við lausnir 
stærðfræðiverkefna. 

● nota hjálpargögn og 
verkfæri,  

● samræður um stærðfræðileg 
viðfangsefni og hugtök. 

● útskýrir hugtök 
stærðfræðinnar og nýtir sér 
þau, 

● nýtir sér viðeigandi 
hjálpargögn við úrlausn 
verkefna. 

Vinnubrögð og 
beiting 
stærðfræðinnar 

● tekið þátt í að þróa fjölbreyttar lausnaleiðir, 
með því m.a. að nota skráningu með tölum, 
texta og teikningum, 

● lesið einfaldan, fræðilegan texta og notað 
upplýsingar, þar sem stærðfræðihugtök koma 
fyrir. 

● kynna eigin leiðir að 
lausnum,  

● vinna á hlutbundinn hátt 
með tölur og tengja við 
raunveruleikann,  

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

● nota smáforrit og vefslóðir. 

● útskýrir töflur og gröf, 
● leysir stærðfræðiverkefni í 

samvinnu við aðra. 

Tölur og 
reikningur 

• notað ræðar tölur, raðað þeim og borið saman, 

• notað tugakerfisrithátt og sýnt að hann skilur 
sætiskerfi. 

• reikna dæmi með 
einingum,tugum, 

• tengir stærðfræðiverkefni við 
daglegt líf, 



   

hundruðum og þúsund og 
tengja við sætisgildi,  

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

• nota smáforrit og vefslóðir í 
stærðfræði,  

• nota hjálpargögn og 
verkfæri,  

• vinna með stærðfræðisögur 
og orðadæmi. 

• nýtir sér mismunandi 
reikniaðgerðir og þróar eigin 
lausnarleiðir. 

• gerir greinarmun á almennum 
brotum og tugabrotum. 

Algebra • notað bókstafi fyrir óþekktar stærðir í 
einföldum stæðum og jöfnum. 

• vinna með einföld 
talnamynstur, t.d, hvernig 
margföldunartöflurnar 
mynda mynstur í 
hundraðtöflu og einfaldar 
jöfnur,  

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

• beitir ólíkum reikniaðgerðum 
við úrlausnir, 

• notar bókstafi fyrir óþekktar 
stærðir í einföldum stæðum 
og jöfnum. 

Rúmfræði og 
mælingar 

• áætlað og mælt horn, þyngd, tíma og hitastig 
með viðeigandi mælikvarða og dregið ályktanir 
af mælingunum. 

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

• spegla og hliðra einföldum 
myndum,  

• hanna rúmfræðileg mynstur,  

• vinna með flatarmál, ummál 
og horn og tengja við 
raunveruleikann,  

• vinna með tímann og tengja 
við raunveruleikann,  

• yfirfærir hugtök 
rúmfræðinnar yfir á daglegt 
líf, 

• les úr mælikvörðum og nýtir 
sér upplýsingarnar við 
úrlausnir, 

• setur niðurstöður fram í 
myndrænu formi, 

• les úr teikningum og öðrum 
myndritum.   



   

• vinna með einfaldar myndir í 
hnitakerfinu,  

• útikennsla og vinna með 
fjölbreytt mælitæki. 

Tölfræði og 
líkindi 

• safnað og unnið úr gögnum, miðlað 
upplýsingum um þau, m.a. með töflum og 
myndritum, 

• gert einfaldar tölfræðirannsóknir og dregið 
einfaldar ályktanir af þeim. 

• safna og flokka gögn í 
viðeigandi flokka,  

• gera kannanir og setja fram í 
myndrænar niðurstöður,  

• samvinnunám,  

• tölvuvinna  

• rannsóknarnám  

• leita upplýsinga í fjölmiðlum. 

• gerir tilraunir og útskýrir 
niðurstöður líkindareiknings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Samfélagsgreinar við lok 5. bekkjar: 
Námsþættir: Hæfniviðmið 

Nemandi getur: 
Námsleiðir Hugmyndir að matsviðmiðum 

Nemandi: 

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

● sýnt fram á skilning á mikilvægum gildum, 
svo sem kærleika, mannhelgi, félagslegu 
réttlæti, umhyggju fyrir öðrum mönnum 
og öllu lífi, 

● fylgt ferli orsaka og afleiðinga af gerðum 
manna og bent á leiðir til úrbóta, 

● lýst náttúruferlum sem hafa áhrif á land 
og gróður, 

● áttað sig á hvernig loftslag og gróðurfar 
hafa áhrif á búsetu og lífsskilyrði,  

● gert sér grein fyrir nýtingu og vernd 
auðlinda og umhverfis, hvernig hver 
einstaklingur getur lagt sitt af mörkum til 
verndar, 

● notað kort og gröf til að afla sér 
upplýsinga, 

● greint hvernig sagan birtist í textum og 
munum, hefðum og minningum,  

● gert sér grein fyrir margbreytileika 
fjölskyldna og margvíslegum hlutverkum 
innan þeirra,  

● gert grein fyrir hlutverki nokkurra helstu 
stofnana samfélagsins. 

 
 

● umræðu- og spurnaraðferðir, 
● einstaklings-, para- og hópvinna, 
● söguaðferð,  
● námsleikir, spil og 

spurningakeppnir, 
● vettvangsferðir,  
● upplýsingaöflun, 
● læra meðferð heimilda og meta 

áreiðanleika þeirra, 
● tengja viðfangsefni fyrri tíma við 

daglegt líf nemanda og samfélag, 
● myndefni, 
● viðtöl, 
● hugtaka- og þemakorta. 

● þekkir og notar mikilvæg 
hugtök sem tengjast 
samfélagsmálefnum og 
ólíkum lífsviðhorfum svo sem 
kærleika og umhyggju fyrir 
öðrum mönnum og öllu lífi,  

● gerir sér grein fyrir 
afleiðingum manngerðra 
breytinga og bendir á 
úrbætur, 

● getur lýst náttúruferlum sem 
hafa áhrif á land og gróður, 

● áttar sig á og getur lýst 
breytilegu gróðurfari og 
loftslagi Íslands og áhrifum 
þess á búsetu, 

● áttar sig á mikilvægi 
náttúruverndar og 
endurvinnslu, 

● getur notað kort og gröf til að 
afla sér upplýsinga, 

● getur aflað sér heimilda í 
bókum og á internetinu, 

● gerir sér grein fyrir 
margbreytileika og 
fjölbreyttum 
fjölskyldugerðum, 

● þekkir helstu stofnanir og 
hlutverk þeirra, 



   

● þekkir og notar mikilvæg 
hugtök sem tengjast 
samfélagsmálefnum og 
ólíkum lífsviðhorfum. 

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

● lýst sjálfum sér og tekið dæmi um þætti 
sem hafa áhrif á sjálfsmynd hans, svo sem 
úr nærsamfélagi, umhverfi og menningu, 

● áttað sig á ólíkum kynhlutverkum á 
nokkrum sviðum og hvernig þau mótast og 
breytast,  

● gert sér grein fyrir eigin styrkleikum og 
veikleikum, 

● lýst margvíslegum tilfinningum og áttað 
sig á áhrifum þeirra á hugsun og hegðun, 

● tileinkað sér heilbrigða og holla lífshætti. 

● einstaklings-, para- og hópvinna, 
● klípusögur, 
● hlutverkaleikir og leikræn tjáning, 
● tengja viðfangsefni við daglegt líf 

nemanda og samfélag, 
● umræðu- og spurnaraðferðir, 
● myndefni, 
● viðtöl,  
● markmiðasetning. 

● getur sagt frá sjálfum sér og 
styrkleikum og veikleikum sínum, 

● gerir sér grein fyrir mikilvægi 
mismunandi einstaklinga og 
kynhlutverkum þeirra, 

● getur sett sig í spor annarra,  
● áttar sig á mismunandi 

tilfinningum og áhrifum þeirra á 
hugsun og hegðun, 

● getur tileinkað sér heilbrigða og 
holla lífshætti. 
 

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

● tekið þátt í lýðræðislegu samstarfi og 
samræðu,  

● sýnt sanngirni, sjálfstraust og virðingu í 
samskiptum og samvinnu við aðra, 

● rætt um eigin athafnir og afleiðingar þeirra,  
● rætt reglur í samskiptum fólks og tekið þátt 

í að setja sameiginlegar leikreglur með 

öðrum,  
● sýnt samferðafólki sínu tillitssemi og 

umhyggju. 

● hópvinna,  
● samræðulist, 
● klípusögur, 
● umræður, 
● hlutverkaleikir og leikræn tjáning, 
● tengja viðfangsefni við daglegt líf 

nemanda og samfélag, 
● bekkjarfundir. 

● hlustar á og virðir skoðanir 
annarra, 

● þekkir réttindi sín og skyldur, 
● getur rætt um eigin athafnir og 

afleiðingar þeirra,  

● þekkir reglur í samskiptum fólks 
og getur tekið þátt í að setja 
sameiginlegar leikreglur með 

öðrum,  
● sýnir samferðafólki sínu 

tillitssemi og umhyggju. 

 

  



   

Náttúrugreinar við lok 5. bekkjar: 

Námsþættir: Hæfniviðmið 
Nemandi getur: 

Námsleiðir Hugmyndir að matsviðmiðum 
Nemandi: 

Hæfniviðmið um verklag 
Geta til aðgerða • greint og sagt frá hvernig tækninotkun og 

sjálfvirkni getur aukið eða dregið úr lífsgæðum 
íbúa og umhverfi þeirra, 

• greint þarfir fólks í nánasta umhverfi sínu og tjá 
hugmyndir sínar um lausnir, 

• tekið afstöðu til málefna sem varða 
heimabyggð með því að vega og meta ólíka 
kosti.  

• kveikja 

• umræður, 

• útskýringar orða og hugtaka,  

• rannsóknarvinna, 

• einstaklings-, para- og 
hópavinna,  

• leiðarbók, 

• viðtöl,  

• vettvangsferðir og 
athuganir,  

• heimilda- og 
upplýsingaöflun. 

● segir frá hvernig tækninotkun 
og sjálfvirkni getur breytt 
lífsgæðum íbúa og umhverfi 
(t.d. útblástur bíla, 
loftmengun og kolefnisjöfnun) 

● greinir þarfir fólks í nánasta     
umhverfi sínu og tjáir 
hugmyndir sínar um lausnir, 

● segir skoðun sína á málefnum 
heimabyggðar. 

Nýsköpun og 
hagnýting 
þekkingar 

● fjallað um hvernig ólík hæfni nýtist í störfum 
nútímans. 

 

● kveikja, 
● framsögn,  
● tjá eigin skoðanir og taka 

þátt í samræðum undir 
leiðsögn kennara, 

● heimilda- og 
upplýsingaöflun. 

● segir frá hvernig ólíkir 
hæfileikar nýtast í 
mismunandi störfum. 

Gildi og 
hlutverk vísinda 
og tækni 

● lesið og skrifað um hugtök í náttúruvísindum, 
● útskýrt áhrif tækni og vísinda á líf fólks. 

● kveikja,  
● útskýringar orða og hugtaka, 
● notkun hugtakakorta,  
● tjáning,  
● samræður,  
● ritun,  
● heimilda- og 

upplýsingaöflun. 

● les og skrifar um hugtök í 
náttúruvísindum, 

● útskýrir áhrif tækni og vísinda 
á líf fólks. 



   

Vinnubrögð og 
færni 

● framkvæmt og útskýrt einfaldar athuganir úti 
og inni, 

● beitt vísindalegum vinnubrögðum við öflun 
einfaldra upplýsinga innan náttúruvísinda og 
útskýrt ferlið. 

● kveikja,  
● rannsóknir,  
● skýrslugerð,  
● tilraunir,  
● útikennsla, 
● vettvangsferðir,  
● athuganir,  
● verklegar æfingar, 
● hugtakakort,  
● heimilda- og 

upplýsingaöflun. 

● framkvæmir og útskýrir 
einfaldar athuganir úti og inni, 

● aflar sér upplýsinga innan 
náttúruvísinda og getur útskýrt 
hvað á sér stað.  

Ábyrgð á 
umhverfinu 

● tekið þátt í og sýnt hæfni í samvinnu er lýtur að 
umbótum í heimabyggð, 

● tekið þátt í að skoða, skilgreina og bæta eigið 
umhverfi og náttúru. 

● kveikja,  
● þátttaka í raunverulegum, 

viðfangsefnum, 
● vettvangsferðir/heimsóknir, 
● gestafyrirlesarar,  
● athuganir,  
● útikennsla,  
● viðtöl,  
● kortagerð,  
● umræður,  
● skólaþing,  
● heimilda- og 

upplýsingaöflun. 

● flokkar sorp, 
● gerir sér grein fyrir mikilvægi 

endurnýtingar, 
● gerir sér grein fyrir áhrifum 

matarsóunar. 
 

Hæfniviðmið um viðfangsefni 
Að búa á 
jörðinni 

•  útskýrt hvernig Ísland byggist upp, hvernig 
landslag þess og jarðvegur breytist, 

• lýst veðri í heimabyggð og loftslagi á Íslandi.  
 

 • lýsir veðri í heimabyggð og 
loftslagi á Íslandi, 

útskýrir hvernig landslag og 
jarðvegur getur breyst á 
Íslandi. 

Lífsskilyrði 
manna 

• gert grein fyrir muni á hreinu vatni og 
menguðu, hvað megi gera til að draga úr 
vatnsmengun.  

 • gerir grein fyrir mun á hreinu 
vatni og menguðu, hvað megi 



   

gera til að draga úr 
vatnsmengun.  

Náttúra Íslands ● Lýst reynslu sinni, athugun og upplifun af 
lífverum í náttúrulegu umhverfi.  

 ● gerir athuganir og getur sagt 
frá lífverum í náttúrulegu 
umhverfi sínu.  

Heilbrigði 
umhverfisins 

• Lýst kröftum sem hafa áhrif á daglegt líf manna, 
● útskýrt þjónustu sem náttúrulegir ferlar veita. 

 ● Lýsir kröftum sem hafa áhrif á 
daglegt líf manna, 
(þyngdarkraftur, flotkraftur, 
núningskraftur, lyftikraftur, 
vélar) 

● gerir grein fyrir notkun manna 
á auðlindum. 

Samspil vísinda, 
tækni og 
þróunar í 
samfélaginu 

• lýst bylgjuhreyfingum og rætt nýtingu hljóðs og 
ljóss í tækni og atvinnulífi, 

• lýst hvernig rafmagn verður til, eiginleikum 
segla og notkun þeirra. 

 ● lýsir bylgjuhreyfingum, 
● ræðir um áhrif hljóðs og ljóss í 

tækni og atvinnulífi, 
● lýsir hvernig rafmagn verður 

til, 
● segir frá eiginleikum segla og 

notkun þeirra. 

 

 

 

 

 

 

 



   

Enska við lok 5. bekkjar 
Námsþættir: Hæfniviðmið úr aðalnámskrá 

 
Námsleiðir Matsviðmið 

Nemandi: 

Hlustun Skilið talað mál um efni er varðar hann sjálfan, 
áhugamál hans og daglegt líf þegar talað er 
skýrt og áheyrilega. 
 

  

 ● skilið í meginatriðum samtöl og viðtöl 
um efni tengt daglegu lífi og efni sem 
tengist viðfangsefnum námsins og nýtt 
sér í ræðu og riti, 

● fylgt þræði í aðgengilegu fjölmiðlaefni 
og efni dægurmenningar sem höfðar 
til hans og getur sagt frá eða unnið úr 
því á annan hátt, 

● 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. 

● ensk tónlist, rím 
og þulur, 

● stutt og einföld 
myndbönd,  

● tungumálaleikir, 
● samskipti á 

ensku í 
kennslustofunni, 

● annað 
hlustunarefni. 

● fylgir einföldum fyrirmælum, 
● skilur einfalt talað mál um efni er varðar hann 

sjálfan og daglegt mál, 

● fylgist með fréttum eða myndefni og getur 
útskýrt meginatriði, 

● hlustar eftir einföldum upplýsingum og getur 
unnið úr þeim. 

Lesskilningur Lesið sér til gagns og ánægju auðlesna texta af 
ýmsum gerðum um daglegt líf og áhugamál 
sem innihalda algengan orðaforða og beitt 
mismunandi lestraraðferðum eftir eðli textans 
og tilgangi með lestrinum. 
 

  

 ● skilið megininntak í algengilegum 
frásögnum dagblaða, tímarita og 
netmiðla og brugðist við og fjallað um 
efni þeirra,  

● fundið lykilupplýsingar í texta í þeim 
tilgangi að nýta í verkefnavinnu, 

● einfaldir 
lestextar, 

● smáforrit með 
áherslu á 
orðaforða og 
lestur, 

● les einfaldan texta svo sem frásagnir eða 
smásögur og skilur megininnihald, 

● les sér til gagns auðlesnar bækur eða 
fræðsluefni, 

● finnur upplýsingar í texta til að nýta í 
verkefnavinnu. 



   

● lesið sér til gagns og gamans 
auðlesnar bækur og tímarit ætluð 
ungu fólki og fjallað um efni þeirra og 
skilið leiðbeiningar og upplýsingar um 
það sem snertir daglegt líf, t.d. 
tómstundir og ferðalög. 

● hugtakakort og 
tengslamyndir, 

● einfaldar bækur 
og smásögur. 

Samskipti Sýnt fram á að hann er nokkuð vel 
samræðuhæfur um efni sem hann þekkir vel, 
beitir máli, framburði, áherslum og hrynjandi 
af nokkru öryggi, skilur og notar algengustu 
orðasambönd daglegs máls og viðeigandi 
kurteisisvenjur og kann aðferðir til að gera sig 
skiljanlegan, t.d. með látbragði. 
 

  

 ● tekið þátt í óformlegu spjalli um 
áhugamál sín og daglegt líf,  

● bjargað sér við algengar aðstæður, t.d. 
í verslunum, á veitingastöðum og á 
ferðalögum, 

● notað málið sem samskiptamiðil í 
kennslustundum og undirbúið, tekið 
og veitt viðtal.  

● hlutverkaleikir, 
● samtalsæfingar í 

pörum, 
● spil og leikir, 
● spyrja og svara. 

● tekur þátt í óformlegu spjalli um áhugamál sín 
og daglegt líf,  

● getur tjáð sig nokkuð auðveldlega og sagt frá 
daglegu lífi. 
 

Frásögn Tjáð sig um það sem viðkemur daglegu lífi 
hans og því sem stendur honum nærri á vel 
skiljanlegu máli hvað varðar málnotkun, 
framburð, áherslur og orðaval. 
 

  

 ● sagt hnökralítið frá reynslu, 
framtíðaráformum og eigin 
skoðunum, 

● greint frá og lýst atburðum og 
athöfnum með stuðningi gátlista, 
tónlistar, mynda o.s.frv., 

● myndefni, 
● enskir söngvar 

og þulur, 
● framsögn og 

tjáning. 

● segir frá eða lýsir sjálfum sér, vinum, 
fjölskyldu, áhugamálum og nánasta umhverfi 
á einfaldan hátt, 

● flytur atriði, segir stutta sögu eða les upp 
eiginn texta sem hann hefur haft tækifæri til 
að æfa.  



   

● 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. 

Ritun Skrifað samfelldan texta um efni sem hann 
þekkir, beitt grunnreglum málfræði og 
stafsetningar nokkuð rétt, sýnt fram á allgóð 
tök á daglegum orðaforða og orðaforða sem 
unnið hefur verið með, skapað samhengi í 
textanum og notað til þess algengustu 
tengiorð og greinarmerki. 
 

  

 ● skrifað texta af mismunandi gerðum, 
með stuðningi, t.d. gátlista og 
fyrirmyndar og hagað máli sínu í 
samræmi við inntak og viðtakanda, 

● sagt nokkuð lipurlega frá og brugðist 
við því sem hann hefur lesið, séð eða 
heyrt, 

● lýst atburðarás eða því sem hann 
hefur upplifað og notað orðaforða 
sem lýsir þróun, hraða, eftirvæntingu 
o.s.frv., 

● samið texta þar sem ímyndunaraflið 
fær að njóta sín. 

● myndefni, 
● smáforrit með 

áherslu á ritun 
orða og stuttar 
setningar,  

● ritunarverkefni. 

● skrifar mismunandi texta, beitir grunnreglum í 
málfræði og stafsetningu, 

● sýnir fram á allgóð tök á daglegum orðaforða, 
● lýsir atburðarás  úr eigin lífi, 
● skrifar texta frá eigin brjósti þar sem 

ímyndunaraflið fær að njóta sín. 
 

Menningarlæsi sýnt fram á að hann þekkir til og skilur allvel 
ákveðin lykileinkenni í menningu viðkomandi 
mál- og menningarsvæðis sem snúa að 
daglegu lífi og aðstæðum íbúanna, einkum 
ungs fólks og getur sett sig í þeirra spor. 
 

  



   

 ● sýnt fram á að hann þekkir til siða og 
hefða viðkomandi mál- og 
menningarsvæða og getur borið 
saman við eigin menningu, 

● sýnt fram á að hann áttar sig á 
skyldleika erlenda málsins við íslensku, 
eigið móðurmál eða önnur tungumál 
sem hann er að læra. 

● kynning og 
verkefni tengd 
menningu og 
hefðum 
enskumælandi 
landa, 

● ýmis ensk forrit, 
● söngvar, 
● barnakvikmyndir 

tengdar daglegu 
lífi í 
enskumælandi 
löndum. 

● þekkir til enskumælandi landa og getur borið 
saman við eigin menningu, 

● áttar sig á skyldleika enskunnar við íslensku 
eða önnur tungumál sem hann er að læra. 

Námshæfni Sett sér nokkuð raunhæf markmið, gert sér 
nokkra grein fyrir hvar hann stendur í náminu 
og beitt aðferðum til að skipuleggja sig og 
bæta þar sem þess gerist þörf. 
 

  

 ● beitt lykilnámsaðferðum til að 
auðvelda skilning og notkun á 
tungumálinu og valið aðferð sem 
hæfir viðfangsefninu, t.d. umorðað ef 
hann vantar orð og lesið í aðstæður og 
getið sér til hvaða samræður fara þar 
fram, 

● beitt sjálfsmati og tekið þátt í 
jafningjamati á raunsæjan hátt og 
veitt sanngjarna endurgjöf með 
stuðningi frá kennara, 

● nýtt sér eigin reynslu og þekkingu 
þegar kemur að því að tileinka sér nýja 
þekking,  

● einstaklings- og 
hópverkefni, 

● námsleikir, 
● leita að orðum 

og upplýsingum 
í orðabókum, 
tölvum, 
spjaldtölvum og 
öðrum 
námsgögnum, 

● gátlistar. 

● heldur uppi samræðum og umorðar ef hann 
vantar orð, 

● beitir sjálfsmati og jafningjamati, 
● nýtir sér eigin reynslu og þekkingu í 

verkefnavinnu, 
● tekur þátt í samvinnu um ýmiss konar 

viðfangsefni og sýnir öðrum tillitssemi, 
● nýtir sér orðabækur, leiðréttingarforrit og 

leitarforrit í verkefnavinnu. 

 



   

● tekið þátt í samvinnu um ýmiss konar 
viðfangsefni og sýnt öðrum tillitssemi, 

● nýtt sér algengustu hjálpartæki, s.s. 
uppflettirit, orðabækur, veforðasöfn, 
leiðréttingarforrit og leitarvélar.  

 


