
 

Bekkur: 5. bekkur 

Námsgrein: Enska 

 

 

 

Námsflokkur 
Hæfniviðmið 

Að nemandi geti: 
Kennslufyrirkomulag 
leiðir að viðmiðum 

Námsefni Námsmat 

Hlustun 

 

• skilið einfalt mál. 

• skilið það mál sem notað er í 
kennslustofunni og brugðist við með 
orðum eða athöfnum. 

• fylgt meginþræði í einföldum frásögnum 
um kunnuglegt efni með stuðningi, t.d. af 
myndum, hlutum eða líkamsmáli. 

• fylgst með einföldu efni í myndmiðlum 
sem er kunnuglegt úr heimi barna og 
unglinga. 
 

 
 
 
 
 
Innlögn. 
Verkefnavinna. 
Hópavinna. 
Einstaklingsvinna. 
Vinna í kennslubókum. 
Skapandi starf. 
Samvinna. 
Gagnvirk vinna á vef. 
Vinna á spjaldtölvum. 
Áhugasviðsvinna. 
Útikennsla. 
 

 
 
 
 
 
Ýmsar kennslubækur. 
Rafræn verkefni. 
Heimildir af 
veraldarvefnum. 
STEM-verkefni. 
Ljósrit. 
Bækur af bókasafni. 
Dagblöð og tímarit. 

 
 
 
 
 
Próf. 
Sjálfsmat. 
Símat. 
Foreldramat. 
 
Matskvarðinn sem 
notaður er, er í 
bókstöfum: A, B+, B, 
C+, C og D. 

Lesskilningur 

 

• lesið og skilið stutta texta með 
grunnorðaforða daglegs lífs um efni sem 
tengist þekktum aðstæðum og 
áhugamálum. 

• fundið afmarkaðar upplýsingar í 
einföldum texta og nýtt sér í 
verkefnavinnu. 

• lesið sér til gagns og gamans stuttar og 
einfaldar bækur. 

 

Skólanámskrá 



 
 
Samskipti 

 

• 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. 
 

 
 
Frásögn 

 

• sagt frá í einföldu máli og notað 
lykilorðaforða sem unnið hefur verið með 
í viðfangsefnum námsins. 

• sagt frá eða lýst sjálfum sér, vinum, 
fjölskyldu, áhugamálum og nánasta 
umhverfi á einfaldan hátt. 

• lesið upp eiginn texta sem hann hefur haft 
tækifæri til að æfa. 

 

 
 
Ritun 

 

• skrifað stuttan samfelldan texta um efni 
sem tengist honum persónulega. 

• tengt saman einfaldar setningar, stafsett 
algengustu orðin og notað algengustu 
greinarmerki, eins og punkt og 
spurningamerki. 

• skrifað texta með orðaforða úr 
efnisflokkum sem fengist er við með 
stuðningi frá mynd, hlut eða gátlista. 

• Nýtt sér þýðingarforrit og rafrænar 
orðabækur. 
 



Menningarlæsi 

 

• þekkt til nokkurra söguhetja barnabóka, 
leikja, söngva, og ævintýra. 

• áttað sig á að algeng orð í erlenda 
tungumálinu eru lík og skyld öðrum sem 
hann þekkir. 
 

Námshæfni 

 

• sett sér einföld markmið með stuðningi 
frá kennara 

• beitt einföldum námsaðferðum til að 
auðvelda námið, t.d. nýtt sér titil á texta 
eða myndir sem fylgja til að auðvelda 
skilning á inntaki. 

• tengt ný viðfangsefni eigin reynslu og 
þekkingu 

• tekið þátt í tvenndarvinnu, hlustað á og 
tekið tillit til þess sem aðrir hafa að segja. 
 

 


