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Grunnfærni

Áherslur í kennslu/námsefni

1-3

3.bekkur

Geti lesið sér til gagns og
gamans stuttar, einfaldar
bækur
Geti skrifað stuttar setningar
hafi bætt við sig orðaforða úr
nánasta umhverfi
Geti tjáð sig á einfaldan hátt
með viðeigandi orðaforða

Telja 1-100
Geti skilið og tjáð sig með
einföldum hætti
Geti lesið einfaldar setningar
Geti skrifað einfalda
setningar í samhengi

Tölur 1-10 og tugir
Hlutir: heimili/skóli
https://learnenglish.britishcouncil.
org/en
Bækur: Right on
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4.bekkur

Skilji einfalt mál stutta texta
með grunnorðaforða um efni
sem tengist þekktum
aðstæðum og áhugamálum.
Geti spurt og svarað á
einfaldan hátt um það sem
stendur honum næst.
Geti deilt upplýsingum og
skoðunum við aðra, noti
lykilorðaforða sem unnið
hefur verið með.
Beiti eðlilegum framburði og
áherslum. Geti skrifað stuttar
setningar

Geti hlustað og skilið
einfalda texta
Sé fær um að lesa og skilja
léttar barnabækur
Geti skrifað einfaldan texta í
samhengi
Geti tjáð sig með einföldum
spurningum og svörum og
noti réttan framburð og
áherslur

Persónufornöfn
Bækur: Workout, Speakout,
Léttlestrarbækur fyrir yngstu
nemendur
Orðaforði
Munnlegar æfingar
Samskiptaleikir/samtalsæfingar
Hljóðefni af diskum og netefni
https://learnenglish.britishcouncil.
org/en

Þrep

Bekkur

Hæfniviðmið/markmið

Grunnfærni

Áherslur í kennslu/námsefni

5

5.bekkur

Skilji einfalda texta og talað
mál um ýmis málefni.
Geti tjáð sig og spurt um
nærumhverfi eða það sem
vekur áhuga. Geti miðlað
upplýsingu og hafi tileinkað
sér lykilorðaforða.
Beiti eðlilegum framburði og
áherslum.
Geti unnið með öðrum að
lausn verkefna

Geta lesið einfaldan
texta/setningar
Myndað setningar

Bækur: Workout, Speakout,
Amazing animals, Málfræði A
Kvikmynd: Ratburger og Captain
Super pants.
https://learnenglish.britishcouncil.
org/en
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6.
bekkur

Hafi nægilegan skilning til að
geta lesið og skilið létta texta.
Hafi bætt við grunnorðaforða
og beiti honum við miðlun
efnis.
Geti aflað upplýsinga og tjáð
sig áheyrilega með réttum
framburði.
Geti unnið með öðrum að
lausn verkefna

Geta lesið létta texta
Geta tjáð sig með einföldum
hætti
Svarað einföldum
spurningum
Geta búið til setningar í
samhengi

Bækur: Ready for Action, Málfræði
B
Kvikmynd: Oliver Twist, er í
bókinni, eftir hvern kafla um Oliver
Twist.
Kvikmynd: Benji og efni um Keiko
skv. kafla í bókinni um Keiko og
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Dog movies.
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7.bekkur

Skilji talað mál um ýmis
málefni er varða nemandann
og daglegt líf.
Geti lesið miðlunglétta texta af
ýmsum gerðum og taki þátt í
umræðum um efni eða hugtök
sem hefur verið unnið með.
Beiti máli, framburði,
áherslum af nokkru öryggi.
Geti tjáð sig um það sem viðkemur daglegu lífi hans og því
sem stendur honum nærri og
skrifað samfelldan texta.
Beiti grunnreglum málfræði
og stafsetningar nokkuð rétt.
Geti unnið með öðrum að
lausn verkefna

Geti tjáð sig í ræðu og riti á
einfaldan hátt
Svarað spurningum
Geta samið stuttan
frumsaminn texta

Greinir/Nafnorð/Stigbreyting
lýsingarorða/Sagnir/Persónufornöf
n
Bækur: Action, Málfræði C, Going
Places og Heroes
Kvikmynd: Frankenstein (er í
bókinni, eftir hvern kafla)
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8.bekkur

Geti hlustað og skilið texta af
ýmsu tagi
Geti lesið sér til gagns
miðlungs texta af ýmsu tagi.
Geti tekið þátt í samræðum
um efni sem hann þekkir vel.
Geti tjáð sig um þekkt málefni
á góðu máli og
geti undirbúið og flutt einfalda
kynningu.
Beiti grunnreglum, málfræði
og stafsetningar í ritun
einfaldra texta
Hafi tileinkað sér fjölbreyttan
orðaforða sem unnið hefur
verið með, sagt frá efni sem
fjallað hefur verið um á ritfomi

Geti tjáð í ræðu og riti um
algeng málefni
Geti lesið sér til gagns
Hafi vald á setningaskipan,
málfræði og stafssetningu
Geta samið frumsaminn
texta og kynnt á áheyrilegan
hátt

Óreglulegar sagnir/Fleirtala
reglulegra,óreglulegra nafnorða
Fornöfn/Atviksorð/Helstu
forsetningar-samtengingar
Stigbreyting lýsingarorða/Greinir
Spotlight
Bækur: Spotlight 8,
Frjálslestrarbækur, Horrid Henry
Kvikmynd: Billy Elliot
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9.bekkur

Sé nokkuð vel samræðuhæfur
um efni sem hann þekkir vel,
beiti máli, framburði og
áherslum af nokkru öryggi,
skilji og noti algengustu
orðasambönd daglegs máls
Skilji talað mál um efni af
ýmsum toga og skilji
megininntak í aðgengilegum
frásögnum úr ýmsum miðlum.
Geti fundið lykilupplýsingar í
texta í þeim tilgangi að nýta í

Geti tjáð sig í ræðu og riti
með formlegu og óformlegu
máli
Geti lesið sér til gagns og
texta af ýmsum toga
Hafi gott vald á
setningaskipan, málfræði og
stafssetningu
Geti lesið og skilið texta úr
blöðum, tímaritum, bókum,
vefmiðlum eða öðru og
unnið eða fjallað um efni

Óreglulegar sagnir/ Fleirtala
reglulegra og óreglulegra nafnorða
Stigbreyting lýsingarorða/
Fornöfn/Samtengingar/Forsetninga
r
Atviksorð/ Tíðir
sagna/Setningarfræði/Greinir
Bækur: Spotlight 9, A Boy Called
Hope
Kvikmynd: Juno
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verkefnavinnu.
Geti sett upp kynningar á efni
sem unnið hefur verið með og
kynnt áheyrilega fyrir öðrum.

þeirra
http://www.grammar-monster.com/
http://maryglasgowplus.com/
breakingnewsinenglish.com
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10. bekkur

Geti fyrirhafnarlítið tileinkað
sér talað mál um margvísleg
málefni.
Geti aflað sér upplýsinga úr
texta, greint aðalatriði frá
aukaatriðum, gert sér grein
fyrir helstu niðurstöðum og
nýtt sér í verkefnavinnu.
Geti sýnt fram góðan skilning
og sé vel samræðuhæfur um
kunnugleg málefni.
Beiti réttu máli með
fjölbreyttum orðaforða.
Tjái sig með eðlilegum
framburði, áherslum og
hrynjandi, noti algeng föst
orðasambönd

Geti tjáð sig í ræðu og riti
með formlegum og
óformlegum hætti
Geti lesið bæði flókna og
einfalda texta frá ýmsum
miðlum
Hafi mjög gott vald á
setningaskipan, málfræði og
stafsetningu

Óreglulegar sagnir/ Tíðir
Fleirtala reglulegra og óreglulegra
nafnorða
Stigbreyting lýsingarorða
Fornöfn/ Samtengingar/
Forsetningar/Atviksorð
Setningarfræði/Greinir
Bækur: Spotlight 10, The Curious
Incident..., Frjálslestrarbækur
Kvikmynd: The Breakfast Club,
Raven Black
Samþætting við samf.:
Suður-Afríka
http://www.grammar-monster.com/
http://maryglasgowplus.com/
breakingnewsinenglish.com
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