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Bekkur: Nýbúakennsla    
Námsgrein: Íslenska sem annað tungumál 
Kennarar:  Elísabet Brekkan, Sólrún Edda Tómasdóttir  
Tímafjöldi:    
 

Námsgögn: Íslenska fyrir alla 1, 2 og 3. Dagbókin mín 1, 2 og 3. Ýmsara bókmenntir, gagnvirk verkefni og 
ýmsar æfingar sem þjálfa stafsetningu og ritun. Orðabækur sem og allmennar kennslubækur í íslensku.  
 
 

Lykilhæfni: 

Námsgreinin kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla: 

 Tjáning og miðlun 

 Skapandi og gagnrýnin hugsun 

 Sjálfstæði og samvinnu 

 Nýting miðla og upplýsinga 

 Ábyrgð og mat á eigin námi. 
 

Grunnþættir: 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex. Unnið er með alla þessa þætti, en þó 

mismikið eftir árgöngum: læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, heilbrigði og velferð, sköpun. 
 

Önnur hæfniviðmið sem lúta að almennri framkomu og vinnulagi í tímum og metin yfir allt árið: 

 Tekur ábyrgð á eigin námi. 

 Virðir vinnufrið annarra.  

 Vinnur með öðrum og sýnir jákvæðni í samskiptum. 

 Leitar upplýsinga, les sér til gagns og vinnur sjálfstætt.  

 Vinnur vel og fer eftir fyrirmælum. 

 Sýnir vönduð vinnubrögð við verkefnaskil. 

 Fer eftir þeim fyrirmælum sem lagt er upp með og skilar verkefnum á réttum tíma.  
 

Símat í samræmi við hæfniviðmið aðalnámskrár 
 

 

 

Áskilinn er réttur til breytinga á áætlun og námsmati. 
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Markmið kennslu í íslensku fyrir nemendur með íslensku sem annað tungumál er að gera þau hæf til að gera 

sér að góðu þá menntun sem skólinn býður upp á. Áætlun varðandi kennslu er einstaklingsbundin, tekið er 

mið af fyrri reynslu og þekkingu hvers og eins. Tungumálafærni og færni á öðrum námssviðum.  

Stór hluti kennslunar fjallar einnig um að nýbúabörn aðlagist og kynnist menningu og siðum í nýja landinu.  

 

Námsflokkar Hæfniviðmið Kennsluhættir Námsmat 

Nemandi sem er 

byrjandi 

 Nemandi geti skilið einföld 
skilaboð og brugðist við þeim. 
Geti sagt frá daglegum 
athöfnum og tjáð tilfinningar 
sínar. Geti lesið bækur fyrir 
byrjendur og skrifað einfaldar 
setningar. 

 Verkefni og bækur við hæfi 
til þess að þjálfa orðaforða, 
stafsetningu og málfræði. 

 Samræður, spil og leikir til 
málörvunar. 

 Leiklistaræfngar og 
myndbönd. 

 Lestrarþjálfun og ritun. 

 Símat 

Nemandi sem er 

lengra komin 

 Nemandi geti tekið þátt í 
umræðum í skóla um námsefni 
og annað sem er á dagskrá. Geti 
lýst persónum og hlutum og 
endursagt einfalda texta sem 
hann hefur lesið. 

 Verkefni og bækur við hæfi 
til þess að þjálfa orðaforða, 
stafsetningu og málfræði. 

 Samræður, spil og leikir til 
málörvunar. 

 Leiklistaræfngar og 
myndbönd. 

 Lestrarþjálfun og ritun. 

 Símat 

 


