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Kennarar:  
Arna Véný Guðmundsdóttir arna.veny.gudmundsdottir@rvkskolar.is 
Rut Friðriksdóttir rut.fridriksdottir@rvkskolar.is 
Kenndir eru 8 tímar á viku.  
 
Nám og kennsla: 
Markmið kennslunnar er m.a. að nemendur nái tökum á og þjálfist í hæfniviðmiðum Aðalnámskrár (2013) og birtast hér fyrir neðan. Jafnframt er stefnt að því að nemendur beri ábyrgð á 
eigin námi, taki virkan þátt í umræðum, sýni uppbyggileg samskipti, virði náttúru og umhverfi og þjálfist í sjálfstæðum vinnubrögðum. Mikilvægt er að nemendur þrói með sér góða 
námsvitund og velji vaxandi hugafar í samskiptum og námi. Ætlast er til að nemendur mæti tímanlega í kennslustund með öll gögn og vinni þá heimavinnu sem lögð er fyrir hverju sinni. 
Mikilvægt er að nemendur virði vinnufrið og vandi vinnubrögð.  
 
Námsefni:  
Orðspor 1 les- og verkefnabók, Töfraskinna, Mál til komið, Málrækt 1, Smellur 1, Ljóðspor, lesskilningsverkefni af skólavef, fjölbreytt lesefni af bókasafni, vefverkefni og fjölbreytt verkefni 
kennara. 
 
Kennsluaðferðir:  
Kennslan byggist m.a. á innlögn kennara, einstaklings- para eða hópavinnu. Áhersla lögð á jákvæðan og hjálpsaman námsfélaga, að hlusta, spyrja, vinna og að skilningur er mikilvægari en 
hraði. 
 
Námsmat: 
Í Foldaskóla er leitast við að námsmat sé leiðbeinandi og nái utan um fjölbreytta hæfni nemenda. Unnið er út frá hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla (2013). Í náms- og 
kennsluáætlunum kemur fram hvaða hæfniviðmið liggja til grundvallar hverri námsgrein. Í Mentor er hægt að fylgjast með framvindu námsins.  Hæfniviðmið eru lögð til grundvallar hverju 
verkefni/prófi. Kennari metur á faglegan hátt hæfni nemanda á hverju hæfniviðmiði fyrir sig og skráir í Mentor. Við lok skólaárs er gefið námsmat sem endurspeglar þá hæfni sem nemandi 
býr yfir. Nýjasta matið vegur þyngst en horft er til fyrra mats ef miklar sveiflur verða og ræður þá einföld sjóngreining kennara.  
Hafa ber í huga að hæfniviðmið geta haft mismikið vægi. 
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Skólaárið 2020-2021 
Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur - viðfangsefni Námsmat 

 
Talað mál hlustun og áhorf 

Tjáð sig skýrt og áheyrilega og gert sér 
grein fyrir gildi góðrar framsagnar. 
 
Átt góð samskipti, hlustað, gætt 
tungu sinnar og sýnt viðeigandi 
kurteisi. 

 
Hlustað af athygli og beitt þekkingu 
sinni og reynslu til að skilja það sem 
sagt er og greint frá aðalatriðum.  

 
Lestur og bókmenntir 

Notað þekkingu og reynslu ásamt 
ríkulegum orðaforða við lestur og 
skilning á texta. 
 
Lesið texta við hæfi með góðum 
hraða og skilningi, lagt mat á hann og 
túlkað. 
 
Beitt hugtökum eins og persónu, 
söguþræði, umhverfi og boðskap 
 

 
 
 
Fjölbreytt framsagnarverkefni sem byggja 
meðal annars á munnlegum skilum á 
verkefnavinu og  ritunarverkefnum nemenda. 
 
Nemendur hvattir til að vera virkir og 
uppbyggilegir hlustendur. 
 
Umræður í hópum um mismunandi málefni. 
 
 
 
 
Lestrarsprettur,  yndislestur, heimalestur og 
fjölbreytt lesskilningsverkefni. Unnið út frá 
lestrarstefnu Grafarvogs. 
 
Unnið á margvíslegan hátt með ólíka lestexta 
og ljóð. 
 
 
 
 

 
Áhersla lögð á leiðsagnarmat og símat. 
 
Fastar kannanir. 
Lesfimi þrisvar á skólaárinu. 
Orðarún, lesskilningur, fyrir og eftir áramót. 
 
Símat í hæfniviðmiðum allan veturinn sem 
eru útfært á mismunandi hátt. 
Einstaklings og hópaverkefni, 
virkni, þátttaka, vinnubækur. 
Munnleg og/eða verkleg skil.  
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Lesið gamlar og nýjar bókmenntir, þar 
á meðal þjóðsögur, ljóð og 
bókmenntir ætlaðar börnum og 
unglingum.  
 
Beitt nokkrum hugtökum til að fjalla 
um form og innihald ljóða, svo sem 
rím, ljóðstafi og boðskap. 
 
Aflað upplýsinga úr  ýmsum tiltækum 
gagnabrunnum eins og bókum og á 
rafrænu formi. 
 
Greint og fjallað um aðalatriði í texta 
og helstu efnisorð og notað 
mismunandi aðferðir við lestur og 
skilning á texta.  
 
Valið sér fjölbreytt lesefni við hæfi til 
gagns og ánægju.  
 
Lesið sér til ánægju og fróðleiks og 
gert öðrum grein fyrir þeim áhrifum 
sem texti hefur á hann.  

 
 
Ritun 

Skrifað læsilega og af öryggi með 
persónulegri rithönd. 
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Valið textategund, skipulagt og 
orðaða texta, svo sem sögur, 
frásagnir, lýsingar og fyrirmæli, á 
þann hátt sem hæfir tilefni. 
 
Samið texta þar sem beitt er sköpun 
og myndtúlkað, notið þess að tjá 
hugmyndir sínar og reynslu og veitt 
öðrum hlutdeild með því að kynna 
ritunina eða leyfa öðrum að lesa.  
 
Beitt helstu atriðum stafsetningar og 
greinamerkjasetningar og hefur náð 
valdi á þeim. 
 
Skrifað texta með ákveðinn lesanda í 
huga á blað eða í tölvu.  

 
Málfræði 

Nýtt sér kunnáttu og færni til að fletta 
upp orðum í orðabókum og öðrum 
gagnabrunnum um mál.  
 
Áttað sig á hvernig orðaforðinn 
skiptist í sagnorð, fallorð og 
óbeygjanleg orð og greint hlutverk og 
helstu einkenni þeirra. 
 

Fjölbreytt ritunarverkefni -  áhersla lögð á 
uppbyggingu texta og fjölbreytt textaform. 
 
 
 
Ritun á fjölbreyttum textum sem ætlað er að 
þjálfa stafsetningarreglur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unnið með orðflokkana og helstu einkenni 
þeirra. 
 
Almennt reynt að tengja alla vinnu með 
íslenskuna inn í fjölbreytta textavinnu. 
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Beitt þekkingu sinni á málfræði við að 
búa til setningar, málsgreinar og gert 
sér grein fyrir fjölbreytileika málsins. 
 
Raðað í stafrófsröð og gert sér grein 
fyrir notagildi þess við leit og skipulag. 
 
Gert sér grein fyrir notagildi íslenskrar 
málfræði, m.a. við ritun og 
stafsetningu.  
 
Nýtt orðaforða sinn til að skilja ný orð 
og orðasambönd og notað þau í texta. 
 
Gert sér grein fyrir eigin máli og hefur 
skilning á gildi þess að bæta það.  
 
Gert sér grein fyrir mismunandi 
hlutverki orðflokkanna.  
 
Notað ríkulegan orðaforða í ræðu og 
riti og nýtt sér málfræðikunnáttu sína 
við orðmyndun, tal og ritun.  

 
 


