
Kennsluáætlun – vor 2022   

Bekkur: 7. bekkur 

Námsgrein: Enska 

Kennarar: María Skúladóttir 

Tímafjöldi: 4 tímar á viku  

__________________________________________________________________________________ 

Námsgögn: Action vinnu- og lesbók A, Enskar málfræðiæfingar og efni frá kennara 

__________________________________________________________________________________ 

Lykilhæfni: 

Námsgreinin kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt aðalnámskrá 

grunnskóla:  

Tjáning og miðlun 

Skapandi og gagnrýnin hugsun 

Sjálfstæði og samvinna 

Nýting miðla og upplýsinga 

Ábyrgð og mat á eigin námi 

Grunnþættir:  

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex. Unnið er með alla þessa þætti, 

en þó mismikið eftir árgöngum: læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, heilbrigði og velferð, 

sköpun.  

__________________________________________________________________________________ 

Lokanámsmat í samræmi við hæfniviðmið aðalskrár:  

Leiðbeinandi mat og kannanir. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Kennsluáætlun: * 

Vikan Viðfangsefni Mat Annað 

17.1-21.1 
Action lesbók og vinnubók - Sagnir 

 
  

24.1-28.1 
Ensk málfræði 3 og 4  

 
  

31.1-4.2 Action lesbók og vinnubók 2.kafli    



 

7.2-11.2 
Ensk málfræði 3 og 4 

 
Kaflapróf  

14.2-18.2 
Action lesbók og vinnubók 2.kafli 

 
  

21.2-25.2 Vetrarfrí  Vetrarfrí  mán og þri 

28.2-4.3 
Action lesbók og vinnubók 2.kafli 

 
Lotupróf  Bollu-,Sprengi-,Öskud 

7.3-11.3 
Ensk málfræði  5 og 6  

 
  

14.3-18.3 
Action lesbók og vinnubók 3. kafli  

 
  

21.3-25.3 
Ensk málfræði 5 og 6  

 
  

28.3-1.4 
Action lesbók og vinnubók 3. kafli 

 
  

4.4-8.4 
Ensk málfræði 5 og 6  

 
  

11.4-15.4 PÁSKAFRÍ PÁSKAFRÍ PÁSKAFRÍ 

19.4-22.4 
Páskafrí  

 
 Sumardagurinn fyrsti 

25.4-29.4 
Google Classroom verkefni – Inventions 

that changed the world  
Símat  

2.5-6.5 
 GoogleClassroom verkefni - My favorite 

movie 
Símat  

9.5-13.5 
Ensk málfræði 7 og 8  

 
Lotupróf   

16.5-20.5 
Náttúrubingó!  

 
  

23.5-27.5 
Something fun!  

 
 Íþrótta- og útivistad. 

30.5-3.6    

7.6-10.6   Skólaslit 

*Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar 

 

Skólanámskrá: 

Enska – Skólanámskrá 7. bekk 



Námsþættir Hæfniviðmið Kennsluhættir 

Hlustun 

• Getur skilið talað mál um efni er varðar 

hann sjálfan, áhugamál hans og daglegt líf.  

• Skilur í meginatriðum samtöl og viðtöl um 

efni tengt daglegu lífi.  

• Getur fylgt þræði í 

aðgengilegu hljóðefni sem tengist 

áhugamálum eða því sem tengist 

áhugasviði og skilur umfjöllunarefnið.  

• Getur hlustað eftir einstökum 

nákvæmum atriðum þegar þörf krefur og 

notar í verkefnavinnu.  

• Samræður í tíma við 

bekkjarfélaga og kennara. 

• Hlustun á ýmiskonar efni. 

• Kynningar á verkefnum. 

Lesskilningur 

• Getur lesið sér til gagns auðlesna texta af 

ýmsum gerðum um daglegt líf og 

áhugamál.  

• Skilur stutta texta í dagblaði, 

tímaritum og á fréttaveitum á netinu.  

• Getur fundið lykilupplýsingar í texta og 

notað í verkefnavinnu.  

• Getur lesið sér til gagns auðlesnar bækur 

og tímarit.  

• Lestur tengdur vinnubók. 

• Lestur tengdur 

upplýsingaöflunar fyrir 

verkefni o.fl. 

Samskipti 

• Getur sýnt fram á að hann er nokkuð vel 

samræðuhæfur um efni sem hann þekkir 

vel.  

• Getur tekið þátt í stuttu óformlegu spjalli 

um áhugamál sín og daglegt líf.  

• Getur bjargað sér við algengar aðstæður, 

t.d. í verslunum, á veitingastöðum og á 

ferðalögum. 

• Getur notað orðasambönd á ensku til að 

eiga góð samskipti og sýna kurteisi.  

• Samræður og rökræður í 

tíma um efni sem búið er að 

vinna með. 

• Óformlegt tal í tíma þar sem 

lagt er áherslu á að tala 

einungis á ensku. 

Frásögn 

• Getur sagt skýrt frá daglegu lífi hans og 

því sem stendur honum nærri.  

• Getur sagt frá reynslu, framtíðaráformum 

og eigin skoðunum.  

• Getur lýst atburðum og athöfnum með 

stuðningi gátlista, tónlistar og mynda.  

• Getur flutt einfalda, undirbúna kynningu 

á efni sem tengist náminu.  

• Kynningar á verkefnum. 

 

Ritun 
• Getur skrifað samfelldan texta um efni 

sem hann þekkir.  

• Vinna í málfræðihefti, 

innlagnir og sjálfstæð vinna. 



• Getur beitt grunnreglum málfræði og 

stafsetningu.  

• Getur skrifað texta af mismunandi 

gerðum.  

• Getur sagt nokkuð lipurlega frá og 

brugðist við því sem hann hefur lesið, séð 

eða heyrt.  

• Getur lýst atburðarás eða því sem hann 

hefur upplifað og notað orðaforða sem lýsir 

þróun, hraða og eftirvæntingu.  

• Getur samið texta þar sem 

ímyndunaraflið fær að njóta sín.  

• Verkefni sem krefst ritunar, 

þemaverkefni, 

kynningarverkefni o.fl. 

• Vinna í vinnubók. 

Menningarlæsi 

• Getur sýnt fram á að hann þekkir til og 

skilur allvel ákveðin lykileinkenni í 

menningu.  

• Getur sýnt fram á að hann þekkir til siða 

og hefða viðkomandi mál- 

og  menningarsvæða.  

• Getur sýnt fram á að hann áttar sig á 

skyldleika enska málsins við íslensku og 

finnur 7 orð sem eru lík hvoru öðru.  

• Vinna í vinnubók. 

• Umræður um mál sem eru 

efst á baugi í heiminum í 

dag. 

Námshæfni 

• Gerir sér grein fyrir hver staðan er í 

náminu og setur sér raunhæf markmið.  

• Þekkir og getur notað aðferðir til að 

skipuleggja sig í náminu.  

• Getur unnið sjálfstætt.  

• Getur tekið þátt í samvinnu um 

ýmiskonar viðfangsefni og sýnt öðrum 

tillitssemi.  

• Getur notað miðla til að afla upplýsinga í 

verkefnavinnu.  

• Getur nýtt sér algengustu hjálpartæki, s.s. 

uppflettirit, orðabækur, veforðasöfn, 

leiðréttingarforrit og leitarvélar  

• Undirbúningur verkefna og 

kannana. 

• Vinna við verkefni. 

Lykilhæfni 

 

Unnið verður með alla þætti lykilhæfninnar skv. Aðalnámskrá: 

• Tjáning og miðlun 

• Skapandi og gagnrýnin hugsun 

• Sjálfstæði og samvinna 

• Nýting miðla og upplýsinga 

• Ábyrgð og mat á eigin námi 

 

 

 



 


