
Ísl enska 4. Bekkur       8, 5 kennsl ustundi r á vi ku 

Kennari: Elí n Hj artar dóttir Stol zenwal d 

 

Traust kunnátta í móðurmál i er megi nundi rstaða hal dgóðrar mennt unar. Lest ur er 

öfl ugasta t æki ne menda til að afl a sér þekki ngar og tj áni ng í r æðu og riti forsenda virkrar 

þátttöku í sa mf él agi nu. Megi nmark mi ð með í sl enskuná mi  er að ne mendur öðli st j ákv ætt 

vi ðhorf til mál si ns og nái góðu val di á því. Þei r þurfa að fá rí kul eg t ækif æri til að kynnast 

áhrifa mætti þess og margbreytil ei ka. Mi kl u ski ptir að ne mendur átti si g á hve mi kil v æg 

ísl enskan er fyrir hugsun þei rra, sj álfs mynd og framtí ð í ná mi  og starfi í 

l ýðr æði sþj óðf él agi. 

Öl l kennsl a í Grunnskól anu m á Hell u byggi r á grunnskól al ögum og aðal náms krá 

gr unnskól a. Í grei nahl uta aðal ná mskrár grunnskól a frá 2013 eru hæf ni vi ðmi ð í ísl ensku 

sett fra m í fj órum fl okkum:  Tal að mál, hl ust un og áhorf; Lest ur og bók mennti r; Ri tun og 

Mál fr æði. Á bl aðsí ðum 96- 105 í 19. kafl a aðal ná mskrár, sem fj all ar um í sl ensku, má sj á 

töfl u yfir þá hæf ni sem hver ne mandi skal búa yfir vi ð l ok 4. 7. og 10. bekkjar. Sj á: 

htt p://vefi r. na ms.i s/na ms mat/pdf/grunnskoli _grei nana mskrar_net utgaf a_2013. pdf  

Kennsl uhættir 

Lest ur og bók mennti r:  Mark mi ð l estrarkennsl unnar er að auka l eshraða ne menda, efl a 

l esskil ni ng þei rra, orðaf orða og áhuga á l estri. Nemendur kynni st hugt ökum ei ns og 

aðal persóna, aukapersóna, söguhetj a og fl ei ri hugt öku m tengd bók menntu m. Ne mendur 

kynni st og þj álfist að nota ei nf al dar fr æði bækur. Kennari l eggur áhersl u á að hvetj a 

ne mendur til að l esa sem mest sér til gagns og gamans. Mi kil v ægt er að f orel drar örvi 

bör ni n í l estri, hl usti á þau l esa hei ma a. m. k. 5x í viku, l esi dagl ega fyrir þau og r æði ef ni 

og i nni hal d textanna bæði se m bör ni n og f orel drar ni r l esa. Sögust undu m,  umr æðu m u m 

l esna texta og ferðu m á bókasaf ni ð er m. a. ætl að að efl a bók mennt aáhuga ne menda.   

Lest ur er megi nundi rstaða allrar mennt unar og ei tt öfl ugasta t æki ð til þekki ngaröfl unar, 

tj áni ngar í r æðu og riti og f orsenda virkrar þátttöku í sa mf él agi nu. Með þetta að 

l ei ðarlj ósi vi nnu m vi ð ý mis verkef ni bæði í tí mu m og hei ma fyri r.  

Tal að mál, hl ustun framsögn og áhorf:   Börni n taka þátt í umr æðu m í bekknu m og segj a 

frá ei gi n brj ósti. Um l ei ð þj álfast þau í hl ust un því þau þurf a að sýna kurteisi og tillitssemi 

og hl usta á þann sem er með or ði ð hverj u si nni. Þau þj álfast í hl ust unarskilni ngi m. a. með 

því að svara spur ni ngu m u m ef ni si nni hal d texta sem l esi nn er fyrir þau. Nemendur eru 

hvattir til umr æðna um tilteki ð ef ni þar sem þei r rökr æða og þurf a að gera grei n fyrir 

sí num skoðunu m. Ei nni g er frj ál s umr æða um ý mi s mál ef ni sem þyki r henta í hvert si nn. 

Lögð er áhersl a á skýran fra mbur ð og fj öl breyttan orðaf orða. Ne mendur fá l ei ðsögn í 

fra ms ögn og uppset ni ngu verkef na. Þei r fá l ei ðsögn um að bei ta skýrum fra mbur ði þegar 

þei r tj á si g, fl ytj a lj óð, ví sur, þul ur og l esa upphátt. Börni n fá t ækif æri til að l esa ei gi n 

sögur og aðra ritun upp fyri r bekkj arf él agana. Þau taka þátt í söngstund þar sem þau 

http://vefir.nams.is/namsmat/pdf/grunnskoli_greinanamskrar_netutgafa_2013.pdf
http://vefir.nams.is/namsmat/pdf/grunnskoli_greinanamskrar_netutgafa_2013.pdf


þj álfast í tj áni ngu og hl ustun á tónli st. Þau æf ast í l ei kr ænni tj áni ngu og fá tæki f æri til að 

koma fra m fyri r aðra m. a. í skól aútvarpi nu og á j óla- og vor hátí ðum. Á hátíðunu m horf a 

þau lí ka á skól af él aga sí na sýna söng- og/eða l ei katri ði. Börni n spil a og hl usta á 

sa mne mendur sí na í 2.- 4. bekk spil a á j ól a- og vortónl ei kum t ónli starskól ans. Bör ni n taka 

þátt í að sýna og segj a frá. Þá koma þau með ei nn hl ut að hei man og kynna hann fyri r 

bekkj arf él ögum sí num.  

Mál fr æði: Ne mendur l æra grunnhugt ök mál fr æði nnar ei ns og; sérhlj óði, sa mhlj óði og 

tví hlj óði. Fari ð er í naf norð, l ýsi ngaror ð, sagnor ð, andhei ti og sa mhei ti, sérnöf n og 

sa mnöf n. Ými s munnl eg og skrifl eg verkef ni sem og l ei ki r, sem eru sa mofin öðr um 

þátt um í sl enskukennsl unnar, er nýtt til að kenna ne mendu m mál fr æði hugtök. Reynt er 

að haf a verkef ni fj öl breytt til að gera ne mendur að betri mál not endu m og auka áhuga 

þei rra á ísl enskri tungu.  

Ri tun: Ne mendur þurf a að geta byggt upp sj álfst æða frásögn út frá persónul egri reynsl u 
auk þess að geta skál dað upp at bur ð sem i nni hel dur i nngang, megi nmál og endi. Ei ns er 
fari ð í lj óðager ð með nemendu m. Lögð er áhersla á að ne mendur dragi rétt til stafs, 
vandi frágang í allri verkef navi nnu og þekki ei nf al dar stafset ni ngarregl ur. Bör ni n skrifa 
sögur í sögubók ei nu si nni í mánuði í hei mavi nnu en oftar í skól anu m.        

 

Ná msgögn 

Ý msar l estrar- vi nnu- og skriftarbækur sem hæf a al dri og get u s.s Mál r ækt 1, skrift, 

Ri trún, Lesrún, Þul ur og ljóð til kennsl u 4. b., orðasaf ni ð mi tt,  ý mi s lj ósrit og fl ei ra ef ni frá 

kennara.  

 

Ná ms mat  

Lykil hæf ni ne menda meti n j af nt og þétt í allri vi nnu se m fra m f er í kennsl ustof unni ása mt 

þei m verkef nu m se m nemandi nn á að si nna sj álfur hei ma.  Á annarskil um er þekki ng og 

l ei kni ne menda meti n með próf um eða með mati  á þei m verkef nu m se m þei r haf a unni ð.  

 


