
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.  

 

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.  

 

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.  

 



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.  

 

Ritun 

• Getur skrifað samfelldan texta um efni sem hann þekkir.  
• 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.  

 

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.  

 

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  

 

Námsefni 
 
 

 



 
Lykilhæfni 
 

 


