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Tímabil  Hæfniviðmið Leiðir Námsmat 

 

Skólaárið  
2022 - 
2023 

 

Talað mál hlustun og áhorf 
Nemandi: 
 getur tjáð sig skýrt og 

áheyrilega og áttað sig á gildi 
góðrar framsagnar  

 tjáir  eigin skoðanir og 
tilfinningar 

 tekur þátt í samræðum og 
rökstyður skoðanir sínar 

 á góð samskipti, hlustar og 
sýnir kurteisi  

Lestur og bókmenntir 
Nemandi: 
 getur greint og fjallað um 

aðalatriði í texta 
 þekkir bókmenntaleg hugtök, svo 

sem tíma, sjónarhorn, sögusvið 
og boðskap 

 getur aflað upplýsinga úr bókum 
og rafrænu efni 

 getur valið sér fjölbreytt lesefni 
við hæfi til gagns og ánægju. 

 

 

 

 

 

Kennsluhættir: 
 Einstaklingsverkefni 
 Hópavinna 
 Paravinna 
 Samvinnuverkefni 
 Spjaldavinna 

 
Viðfangsefni: 

 Koma hugsun sinni skipulega frá sér bæði í ræðu og 
riti. 

 Nemendur þjálfa lestur, framsögn, tjáningu og 
hlustun.  

 Kennarinn sem hvarf - samlestrarbók 
 Ólík ljóð og bókmenntatextar skoðaðir 

Viðfangsefni: 
 Orðspor 2 (lesbók/vinnubók)  er heildstætt námsefni í 

íslensku þar sem nemendur þjálfa m.a. kunnáttu sína 
og færni í munnlegri og skriflegri íslensku þar sem þau 
fá tækifæri til að beita henni á sem fjölbreyttastan 
hátt í gegnum ólíka texta, ljóð, myndir og spil.  

 Orðspor 2 (lesbók/vinnubók): unnið er með alla þætti 
íslenskunnar; málfræði, stafsetningu, 
greinarmerkjasetningu, orðaforða, uppbyggingu texta, 
sköpun og hugmyndaauðgi. 

 Nemendur velta fyrir sér hvernig við lærum og hvað 
heilinn er okkur mikilvægur.  

 Ýmis verkefni frá kennara til að festa í sessi enn frekar 
ákveðin atriði. 

 Áhersla er á lesskilning, textarýni og orðaforðavinnu. 

 Leiðsagnarmat  
 Endurgjöf í tímum 
 Skilaverkefni í stílabókum 

í námsspjöldum 
 Ritunarverkefni metin út 

frá gátlista 
 Hópverkefni 
 Framsögn/kynningar 
 Virkni í tímum 
 Jafningjamat 
 Sjálfsmat 

 

Verkferlar leiðsagnarnáms: 
1. Skýrar fyrirætlanir um 

nám og viðmið um 
árangur. 

2. Skipulagðar skilvirkar 
umræður í bekk og önnur 
námsverkefni. 

3. Veitt endurgjöf og 
umsögn sem skilar 
nemandanum áfram. 

4. Námsfélagar virkjaðir. 
5. Aukin námsvitund 

nemenda.   

 



Ritun 

Nemandi: 
 getur samið og ritað sögur, 

ljóð, frásagnir, lýsingar og 
fyrirmæli  

 getur tjáð hugmyndir sínar og 
reynslu og gefið öðrum 
hlutdeild  

 getur beitt og náð valdi á helstu 
atriðum stafsetningar og 
greinarmerkjasetningar 

 getur skrifað texta á tölvu, beitt 
nokkrum aðgerðum  ritvinnslu og 
vísað til heimilda 

Málfræði 
Nemandi: 
 þekkir nafnorð og  eiginleika 

þeirra  
 þekkir sagnorð og  eiginleika 

þeirra  
 þekkir lýsingarorð og eiginleika 

þeirra 
 getur beitt þekkingu sinni á 

málfræði til að búa til 
setningar, málsgreinar og 
efnisgreinar  

 getur nýtt sér kunnáttu og 
færni til að fletta upp orðum í 
orðabókum og öðrum 
gagnagrunnum. 

 

 


