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Stig 3

skilið einfalt mál er varðar
hann sjálfan og hans
nánasta umhverfi þegar talað
er skýrt,

skilið talað mál um efni er varðar hann
sjálfan, áhugamál hans og daglegt líf
þegar talað er skýrt og áheyrilega,

fyrirhafnarlítið tileinkað sér talað mál um
margvísleg málefni í kunnuglegum
aðstæðum þegar framsetning er
áheyrileg,

lesið og skilið stutta texta
með grunnorðaforða daglegs
lífs um efni sem tengist
þekktum aðstæðum og
áhugamálum,

lesið sér til gagns og ánægju
auðlesna texta af ýmsum gerðum um
daglegt líf og

lesið sér til gagns og ánægju almenna
texta af ýmsum toga með nokkuð
fjölþættum orðaforða og valið
lestraraðferð eftir eðli textans og
tilgangi með lestrinum,

haldið uppi einföldum
samræðum með stuðningi
frá viðmælanda með
eðlilegum framburði og
áherslum á lykilorðaforða og
kann að beita algengustu
kurteisisvenjum,

sýnt fram á að hann er nokkuð vel
samræðuhæfur um efni sem hann
þekkir vel, beitir máli, framburði,
áherslum og hrynjandi af nokkru
öryggi, skilur og notar algengustu
orðasambönd daglegs máls og
viðeigandi kurteisivenjur og kann
aðferðir til að gera sig skiljanlegan,
t.d. með látbragði,

sýnt fram á að hann er vel
samræðuhæfur um kunnugleg málefni,
beitir nokkuð réttu máli, eðlilegum
framburði, áherslum og hrynjandi, notar
algeng föst orðasambönd úr daglegu
máli og kann að beita viðeigandi
kurteisis- og samskiptavenjum,
hikorðum og ólíkum aðferðum til að
gera sig skiljanlegan og skilja aðra, t.d.
með því að umorða,

Frásögn

í einföldu máli sagt frá og
notað lykilorðaforða sem
unnið hefur verið með í
viðfangsefnum námsins og
beitt eðlilegum framburði og
áherslum,

tjáð sig um það sem viðkemur
daglegu lífi hans og því sem stendur
honum nærri á vel skiljanlegu máli
hvað varðar málnotkun, framburð,
áherslur og orðaval,

tjáð sig áheyrilega um málefni sem
hann þekkir, beitt tungumálinu af
nokkurri nákvæmni hvað varðar reglur
um málnotkun, framburð, áherslur,
hrynjandi og orðaval,

Ritun

skrifað stuttan samfelldan
texta um efni sem tengist
honum persónulega, tengt
saman einfaldar setningar,
stafsett flest algengustu
orðin og notað algengustu
greinarmerki, eins og punkta
og spurningarmerki,

skrifað samfelldan texta um efni sem
hann þekkir, beitt grunnreglum
málfræði og stafsetningar nokkuð rétt,
sýnt fram á allgóð tök á daglegum
orðaforða og orðaforða sem unnið
hefur verið með, skapað samhengi í
textanum og notað til þess algengustu
tengiorð og greinarmerki,

skrifað lipran samfelldan texta á
hnökralitlu máli um efni sem hann hefur
þekkingu á, sýnt fram á góð tök á
orðaforða og meginreglum
málnotkunar, fylgt hefðum varðandi
uppbyggingu og samhengi texta og
notað tengiorð við hæfi,

sýnt fram á að hann kann
skil á ýmsum þáttum sem
snúa að daglegu lífi, s.s.
fjölskyldu, skóla, frítíma og
hátíðum og áttað sig á hvað
er líkt eða ólíkt því sem
tíðkast í hans eigin
menningu,

sýnt fram á að hann þekkir til og skilur
allvel ákveðin lykileinkenni í menningu

sýnt fram á að hann þekkir vel til
mannlífs og menningar á viðkomandi
málsvæði og gerir sér vel grein fyrir
hvað er líkt eða ólíkt hans eigin
aðstæðum,

sett sér einföld markmið og
lagt mat á námsframvindu
með stuðningi frá kennara ef
með þarf,

sett sér nokkuð raunhæf markmið,
gert sér nokkra grein fyrir hvar hann
stendur í náminu og beitt aðferðum til
að skipuleggja sig og bæta þar sem
þess gerist þörf,

Námshæfni

Samskipti

Lesskilningur

Hlustun
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Menningarlæsi

Hæfnisvið

Hæfniviðmið fyrir erlend tungumál

áhugamál sem innihalda algengan
orðaforða og beitt mismunandi
lestraraðferðum eftir eðli textans og
tilgangi með lestrinum,

viðkomandi mál- og menningarsvæðis
sem snúa að daglegu lífi og
aðstæðum íbúanna, einkum ungs
fólks og getur sett sig í þeirra spor,

sett sér raunhæf markmið, skipulagt
nám sitt á markvissan hátt og lagt mat á
eigin stöðu og námsframvindu,

