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Áfangalýsing:  
Markmið áfangans er að auka grundvallarfærni nemandans í tungumálinu og lögð 
sérstök áhersla á munnlega tjáningu og að nemendur tileinki sér hagnýtan orðaforða 
til daglegra samskipta. Farið er í stutta skáldsögu og áhersla lögð á innihald textans 
notast er við hlustun í yfirferð hluta lestraefnisins. Lögð eru fyrir stutt ritunarverkefni. 
Ritun er bæði tengd lesnu efni og áhugasviði nemanda. 
 
Markmið:  
 
Þekkingarviðmið:  
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:  

● algengum orðum og orðasamböndum í rituðu og töluðu máli.  
● réttri stafsetningu algengra orða sem koma fyrir í námsefni  
● almennum rauntextum og einföldum bókmenntaverkum  
● notkun hjálpargagna, svo sem notkun stafrænna orðabóka og 

leiðréttingaforrita  
 
Leikniviðmið:  
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:  

● byggja upp og bæta orðaforða sinn með ýmsum aðferðum sem hentar 
hverjum og einum  

● beita grunnreglum enskrar málfræði í tali og ritun  
● skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er skýrt og áheyrilega  
● skilja almenna texta og einfalda bókmenntatexta  
● nota upplýsingatækni og hjálpargögn í tungumálanámi  
● skrifa stutta texta um málefni sem hann hefur kynnt sér  

 
Hæfniviðmið:  
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér 
til að:  

● nýta orðaforða sinn á skýran og skilmerkilegan hátt í tal- og ritmáli  
● tileinka sér aðalatriðin í stuttum tímarits- eða blaðagreinum  
● nýta sér upplýsingar sem koma fram í útvarpi, sjónvarpi og netmiðlum  
● taka þátt í umræðum  
● endursegja efni sem hann hefur lesið eða heyrt  
● taka þátt í umræðum um ýmisleg málefni og taka tillit til skoðana annarra 
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Námsgögn:  
Nemendum verður úthlutað verkefnum eftir getu hvers og eins og þurfa nemendur að 
kaupa hefti á skrifstofu skólans. Eins verða unnin ýmis verkefni í tölvum. 
 
Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta: 
 

Tímabil 
(vikunúmer/lotun
úmer 

Námsefni (verklegt og 
bóklegt) 

Heimavinna/verkefni Vægi námsmatsþátta 

Vika 35 Kynning á áfanga, stutt 
verkefni 

  

Vika 36- 39 Billy Elliot, bók og bíómynd 
 

Verkefni úr bók 
Verkefni úr bíómynd 
Virknieinkunn1 

20% 
5% 
10% 

Vika 40-43 Vinna í heftum 
Ýmis verkefni 

Tímakönnun 
Hlustun 1 

10% 
5% 

Vika 44-46 Vinna í heftum 
Ýmis verkefni  

Tímaverkefni 
Virknieinkunn 2 

10% 
10% 

Vika 47 Þemavika Þemaverkefni 15% 
Vika 48-49 Ýmis verkefni Hlustun 2 

Virknieinkunn 3 
5% 
10% 

 
 
 
Námsmat og vægi námsmatsþátta:  
 

Matsform: X Símat               ☐ Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni 

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi 

Virkni og 
þátttaka 

Virkni og þátttaka í kennslustundum, samtalsæfingum, 
umræðum, orðaforðaleikjum og öðrum tímaverkefnum. 
Metið jafn óðum skv. matslista. (3x10%) 

30% 

Lesskilningur: 
Billy Elliot 

Bókin Billy Elliot eftir Melvin Burgess lesin og verkefni unnin 
upp úr henni.  

20% 

Bíómynd: Billy 
Elliot 

Horft á myndina Billy Elliot og verkefni unnin úr henni. 5% 

Tímakönnun úr 
hefti 

Tímakönnun úr lesskilningsheftum eftir getu.  10% 

Hlustun Tvær hlustunaræfingar yfir önnina. Gilda 5% hvor 10% 
Þemaverkefni Verkefni unnið um þematengt efni 15% 
Tímaverkefni  Verkefni um notkun upplýsingartækni og hjálpargagna. 10% 
 Samtals: 100% 
Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU á því formi sem best hentar. 
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Annað: Breytingar geta orðið á námsfyrirkomulagi og mati ef kemur til breytinga á skólastarfi vegna 
heimsfaraldurs COVID. Allar breytingar verða kynntar nemendum.  
 
Birt með fyrirvara um breytingar. 

Dagsetning: 
 
 
___________________________ _______________________________ 
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 
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