
 
 

Njarðvíkurskóli – 2019-2020 

Bekkur:  5. bekkur 

Námsgrein: Enska 

Kennarar: Anna Karakulina 

Tímafjöldi:  2 tímar á viku         

Námsgögn:  
Speak out og work out, les og verkefnabækur 
Enskar málfræðiæfingar A 

Lykilhæfni:  
Unnið er eftir lykilhæfniviðmiðum Njarðvíkurskóla.  
Lykilhæfni er almenn hæfni nemenda óháð námssviðum en er aldurstengd 

Námsflokkar Hæfniviðmið Kennsluhættir Námsmat 

Hlustun 
Nemandi geti: 

• 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 

• Þulunám og þjálfunaræfingar: þekking 
nemenda er könnuð og fest í minni, leikni 
þjálfuð og þekking efld á einhverju 
ákveðnu sviði 

• Nemendur taka þátt í samræðum í 
kennslustundum um efni sem bæði tengist 
þeim persónulega og námsefninu sem 
fjallað er um hverju sinni þar sem þeir 
þurfa bæði að tjá sig, hlusta á aðra og  
sýna leikni sína í samskiptum 

• Hlustunarpróf  
 

Lesskilningur 
Nemandi geti: 

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

• Þulunám og þjálfunaræfingar: þekking 
nemenda er könnuð og fest í minni, leikni 
þjálfuð og þekking efld á einhverju 
ákveðnu sviði 

• Verkefnabók 

• Kannanir  

Samskipti 
Nemandi geti: 

• spurt og svarað á einfaldan hátt um það 
sem stendur honum næst 

• skipst á upplýsingum og skoðunum við 
skólasystkini og kennara um efni tengt 
náminu 

• tekið þátt í samskiptaleikjum og unnið 
samtalsæfingar 

• Þulunám og þjálfunaræfingar: þekking 
nemenda er könnuð og fest í minni, leikni 
þjálfuð og þekking efld á einhverju 
ákveðnu sviði 

• Nemendur taka þátt í samræðum í 
kennslustundum um efni sem bæði tengist 
þeim persónulega og námsefninu sem 
fjallað er um hverju sinni þar sem þeir 
þurfa bæði að tjá sig, hlusta á aðra og  
sýna leikni sína í samskiptum 

• Frumkvæði og áræðni 

• Munnlegt próf 
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Frásögn 
Nemandi geti: 

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

• Þulunám og þjálfunaræfingar: þekking 
nemenda er könnuð og fest í minni, leikni 
þjálfuð og þekking efld á einhverju 
ákveðnu sviði 

• Nemendur taka þátt í samræðum í 
kennslustundum um efni sem bæði tengist 
þeim persónulega og námsefninu sem 
fjallað er um hverju sinni þar sem þeir 
þurfa bæði að tjá sig, hlusta á aðra og  
sýna leikni sína í samskiptum 

• Frammistöðumat  

• Munnlegt próf  

Ritun 
Nemandi geti: 

• skrifað stuttan texta með orðaforða úr 
efnisflokkum sem fengist er við 

• samið stuttan texta frá eigin brjósti 

• Þulunám og þjálfunaræfingar: þekking 
nemenda er könnuð og fest í minni, leikni 
þjálfuð og þekking efld á einhverju 
ákveðnu sviði 

• Sýnikennsla, kennari sýnir tiltekinn 
vinnubrögð eða aðferðir 

• Stuttir, einfaldir stílar 

• Kannanir 

Menningarlæsi 
Nemandi geti: 

• sýnt fram á að hann áttar sig á að mörg 
algeng orð í erlenda tungumálinu eru lík 
og skyld öðrum sem hann þekkir 

• Sýnikennsla, kennari sýnir tiltekinn 
vinnubrögð eða aðferðir 

 

 

Námshæfni 
Nemandi geti: 

• 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 hóp- og tvenndarvinnu, 
hlustað á og tekið tillit til þess sem aðrir 
hafa að segja  

• nýtt sér einfaldar orðabækur 
 

• Þulunám og þjálfunaræfingar: þekking 
nemenda er könnuð og fest í minni, leikni 
þjálfuð og þekking efld á einhverju 
ákveðnu sviði 

• Sýnikennsla, kennari sýnir tiltekinn 
vinnubrögð eða aðferðir 

• Hópvinnubrögð: fela í sér að einstaklingar 
leysa tiltekin viðfangsefni í hópum og 
paravinnu. Þar fer fram þjálfun í samvinnu. 

• Þjálfun í notkun orðabóka 

• Frammistöðumat  
 
 
 

Nánari upplýsingar um námsmat:   
Verkefnabók –  frammistöðumat 
Próf eftir hverja kafla í Speak out                           
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Yfirlitspróf í maí                                                           
Stílar og glósupróf                               
Hlustunarpróf                                      
Munnlegt próf                


