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Megintilgangur tungumálanáms er að nemendur öðlist alhliða hæfni til að nota tungumálið sem lifandi verkfæri í 
fjölbreyttum tilgangi og við ólíkar aðstæður. Kunnátta í ólíkum tungumálum gegnir mikilvægu hlutverki í 
vitsmunaþroska einstaklingsins jafnframt því að auka víðsýni og virðingu fyrir öðrum þjóðum og menningu þeirra.  
 

Enskukennsla í 4. bekk tekur mið af þeim hæfniviðmiðum sem sett eru fram í Aðalnámskrá á fyrsta stigi. Samkvæmt 
henni skiptist enska í eftirfarandi þætti: Hlustun, lesskilning, samskipti, frásögn, ritun, menningarlæsi og námshæfni.  

 

 

Haustönn  
Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur – viðfangsefni   Námsmat 

• tengt ný viðfangsefni eigin reynslu og 
þekkingu.  

• tekið þátt í hóp- og paravinnu, 
hlustað á og tekið tillit til þess sem 
aðrir hafa að segja.  

• nýtt sér hjálpartæki, s.s. einfaldar 
orðabækur, veforðasöfn, 
leiðréttingarforrit og leitarvélar.  
 

• Verklegar æfingar  

• Speak Out  

• Work Out 

• Ljósrituð hefti 

• Orðabækur 
 

• Talað mál 

• Hlustun og lestur 

• Virkni nemenda í kennslustundum eru 
metin til umsagnar 

• Skrifleg umsögn 
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Vorönn  

Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur – viðfangsefni  Námsmat 
• skilið einfalt talað mál um efni er 

varðar hann sjálfan, áhugamál hans og 
daglegt líf. 

• lesið sér til gagns stutta og auðlesna 
texta. 

• skrifað stutta texta með stuðningi 
gátlista og fyrirmynda. 

• sýnt fram á að hann kunni skil á ýmsum 
þáttum sem snúa að daglegur lífi, s.s. 
fjölskyldu, skóla.  

• unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í 
samskiptum.  

• unnið vel og farið eftir fyrirmælum. 

• gert sér grein fyrir eigin hlutverki í 
samstarfi.  

• Verklegar æfingar  

• Speak Out  

• Work Out 

• Ljósrituð hefti 

• Orðabækur 
 
 
 

• Talað mál 

• Hlustun og lestur 

• Virkni nemenda í kennslustundum eru 
metin til umsagnar 

• Skrifleg umsögn 
 

 


