
Birt með fyrirvara um breytingar 
 

Foldaskóli 2022-2023  -  4. bekkur 
Námsáætlun – enska 

 
Kennarar: Brynja Eiríksdóttir og Eva Rós Vilhjálmsdóttir. 

Tímar: 1 á viku 

Námsefni: Speak out, Work out, verklegar æfingar á stafrænu formi.  

Nám og kennsla: 

Markmið enskukennslu á yngsta stigi er að kynna tungumálið fyrir nemendum og leggja grunninn að undirstöðuatriðum þess. Kennslan 

byggist á þjálfun í hlustun, lesskilningi, samskiptum, frásögn og ritun ásamt því að geta tengt tungumálið við menningarheima þeirra landa er 

það tala.  

Námsmat: Í Foldaskóla er leitast við að námsmat sé leiðbeinandi og nái utan um fjölbreytta hæfni nemenda. Unnið er út frá hæfniviðmiðum 

Aðalnámskrár grunnskóla (2011). 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. 

 

Nemendur á yngsta stigi í Foldaskóla fá árangur sinn metinn með fjórum táknum: framúrskarandi hæfni,  hæfni náð, þarfnast þjálfunar,     

hæfni ekki náð. 
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Haustönn og vorönn 
Hæfniviðmið - Lotur – viðfangsefni Námsmat 

Að nemendi: 
• öðlist áhuga og fái jákvætt viðhorf til 
tungumálsins 
• efli orðaforða sinn í tengslum við 
viðfangsefni 
• skilji einföld fyrirmæli og spurningar um 
viðfangsefni sem eru kunnugleg 
• geti tekið þátt í samskiptum í kennslustofu, 
þ.e. kynnt sig, heilsað, kvatt, 
þakkað fyrir sig 
• geti tekið þátt í einföldu samtali 
• geti í einföldu máli sagt frá og notað 
lykilorðaforða sem unnið hefur verið 
með og beitt eðlilegum framburði og 
áherslum 
• geti haft eftir söngva, rím o.fl. sem unnið 
hefur verið með í náminu 
• skilji efni á 
hljómböndum/myndböndum/geisladiskum í 
tengslum við 
viðfangsefni sem unnið er með og er þeim 
kunnugleg 
• geti lesið og skilið stuttan texta með 
grunnorðaforða daglegs lífs 
• geti skrifað stuttan samfelldan texta um 
efni sem tengist honum 
persónulega 

 

Efnisþættir 
Stafrófið, tölur, litir, klæðnaður, líkamshlutar 
fjölskyldan, dýr, matur, drykkir, 
veður, dagar, mánuðir og árstíðir. 
 
 

 

Námsgögn 
Work Out, Speak Out, ýmsir textar og ljóð, 
sérútbúin verkefni, söngvar og ýmis verkefni 
af vef. 

Leiðir að markmiðum: 
Tónlist, hreyfing, ímyndun, leikir og 
námsvefir eru notaðir til að byggja upp 
orðaforða nemenda. Lögð er áhersla á 
hlustun, endurtekningu, myndefni og 
látbragð í kennslu. Nemendur eru þjálfaðir í 
að tjá sig á ensku í tímum og æfa 
sig í samskiptum við aðra. Nemendur nota 
námsforrit sem æfa enn frekar þann 
orðaforða sem þeir eru að vinna með. 
Nemendur vinna skrifleg verkefni 
einstaklingslega eða í hópi allt eftir því hvað á 
við hverju sinni. 
Námsmat 
Leiðsagnarmat og símat.  
Virkni nemenda í kennslustundum er metin 
til umsagna. 
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