Læsisstefna – unglingastig, 8. – 10.bekkur
Hæfniviðmið

Ritun

Lestur og skilningur

Talað mál,
hlustun og
áhorf

Nemandinn
 getur notið myndefnis, upplestrar, leikins efnis og tónlistar og
gert grein fyrir skoðun sinni á viðkomandi efni
 getur flutt mál sitt skýrt og áheyrilega og gerir sér grein fyrir eðli
góðrar framsagnar og framburðar og getur nýtt leiðbeiningar um
framsögn
 getur tekið virkan þátt í samræðum og fær rök fyrir máli sínu
Nemandinn
• getur lesið upphátt: 8.bekkur 130 – 210 orð á mínútu, 9.bekkur
140 – 210 orð á mínútu og 10.bekkur 145 – 210 orð á mínútu
 getur lesið almenna texta af öryggi og með góðum skilningi,
greint aðalatriði frá aukaatriðum og lagt mat á þá og túlkað
 skilur mikilvægi þess að geta lesið og eflt eigið læsi,
 getur valið og beitt mismunandi aðferðum við lestur
 getur leitað og aflað sér heimilda úr ýmsum gagnagrunnum og
lagt mat á gildi og trúverðugleika ritaðs máls
Nemandinn
 getur tjáð hugmyndir sínar og skoðanir í rituðu máli og fært rök
fyrir þeim.
 getur skrifað skýran og skipulegan texta, skipað efnisatriðum í
samhengi og mótað málsgreinar og efnisgreinar
 getur valið og skrifað mismunandi textagerðir sem hæfa
viðkomandi verki
 getur byggt upp einfalda rannsóknarritgerð og skráð heimildir og
vísað til þeirra á viðurkenndan hátt
 getur beitt reglum um réttritun og náð góðu valdi á stafsetningu

Leiðir

















hlustun á útvarpsleikrit
yndislestur
yndisritun
smásögur, lestur og ritun
handrit fyrir stuttmynd *
ýmis orða- og hugtakavinna
Orð af orði
gerð hugarkorta
ýmis ritunarverkefni s.s. rannsóknarritgerð,
útdrættir og rökfærsluritgerð
munnleg kynning á uppáhaldshlut (show and
tell)
upplestur fyrir leikskólabörn *
vinna með upplýsingar úr gröfum, myndum,
línuritum og kortum
lestrardagbók
Íslendinga- og þjóðsögur
bókmenntir, allir lesi sömu bók
ljóðalestur og túlkun

* aðeins í 9. bekk

Námsmat
• Lesferill – september, janúar
og maí
 Orðarún – nóvember og maí *
• ritun – september og mars
 leiðsagnamat á ritgerðum og
verkefnum

*Aðeins 8.bekkur

