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Markmið - hvað ætlum við að læra? 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er lögð áhersla á að tungumál sé eitt mikilvægasta tæki 
mannsins til að orða hugsun sína, afla sér þekkingar og eiga samskipti við aðra. Kunnátta í 
ólíkum tungumálum gegnir mikilvægu hlutverki í vitsmunaþroska einstaklingsins, eykur 
víðsýni og stuðlar að þroska á öðrum sviðum. Megintilgangur tungumálanáms er að 
nemendur öðlist alhliða hæfni til að nota tungumálið sem lifandi verkfæri í fjölbreyttum 
tilgangi og við ólíkar aðstæður. Námið á að leiða til þess að nemendur öðlist hæfni til að 
tileinka sér inntak í töluðu og rituðu máli af ólíkum toga og hæfni til að hagnýta sér þá 
þekkingu sem aflað er. 
Að nemandi geti: 
-Lesið sér til gagns auðlesnar bækur og sýnt fram á skilning á efni þeirra.  
-Lesið sér til gagns auðlesna texta af ýmsum gerðum sem innihalda algengan orðaforða og 
sýnt fram á skilning á textanum. 
-Sýnt fram á nokkuð góð tök á orðaforða og meginreglum málnotkunar.  
-Sýnt fram á að hann þekkir nokkuð til ytri umgjarðar menningarsvæðis 
-Beitt lykilnámsaðferðum til að auðvelda skilning og notkun á tungumálinu og valið aðferð 
sem hæfir viðfangsefninu. 
-Skrifað stuttan samfelldan texta um efni sem tengist honum persónulega eða 
námsefninu, tengt saman einfaldar setningar og stafsett flest algengustu orðin. 
-Sýnt fram á nokkuð góð tök á orðaforða og meginreglum málnotkunar.  
-Fylgt þræði í algengilegu fjölmiðlaefni og getur sagt frá eða unnið úr því á annan hátt.  
-Skilið það mál sem notað er í kennslustofunni og brugðist við með athöfnum eða orðum.  
-Tekið þátt í hópa- og paravinnu, hlustað á og tekið tillit til þess sem aðrir hafa að segja.  
-Fundið lykilupplýsingar í texta og nýtt sér í verkefnavinnu. 
-Nýtt sér málið í samskiptum í daglegu lífi, t.d. í kennslustundum, tekið og veitt viðtöl 
o.s.frv.  
- Geti flutt og undirbúið kynningu á tilbúnu eða frumsömdu efni.  
-Nýtt sér algengustu hjálpartækin s.s. uppflettirit, orðabækur, veforðasöfn og leitarvélar.  
-Skrifað stuttan samfelldan texta um efni sem tengist honum persónulega eða 
námsefninu, tengt saman einfaldar setningar og stafsett felst algengustu orðin. 
-Lýst á einföldu máli það sem næst honum er, fjölskyldu, áhugamálum, vinum og 
umhverfi.  
-Nýtt sér málið í samskiptum í daglegu lífi, t.d. í kennslustundum, tekið og veitt viðtöl 
o.s.frv.  
-Fundið lykilupplýsingar í texta og nýtt sér í verkefnavinnu. 

Námsefni - hvaða bækur og gögn notum við? 

Bækur:  Spotlight 8 – lesbók og vinnubók, A Christmas Carol,  Forrest Gump, Stories 
Myndbönd:  World Wide English, A Christmas Carol,  Forrest Gump, ýmis myndbönd 
Spjaldtölva/Ljósrit: Ýmsar æfingar og verkefni 

Kennsluaðferðir – hvernig vinnum við í kennslustundum? 

Fyrirlestrar, umræður, kynningar, hópa- og paravinna og einstaklingsvinna. 
Upplýsingar um heimanám og verkefni hverrar viku á að nálgast inn á Mentor og Google 
Classroom. 



 

 

Kennari áskilur sér rétt til breytinga 

Námsmat – hvað og hvernig er nám og vinna metin? 

Skilaverkefni, hópverkefni, paraverkefni, einstaklingsverkefni og próf. Leiðsagnarmat. 


