
   

 

 

Kennsluáætlun 7. bekkur 

Fagheiti: Enska  Kennarar: Ásdís, Elísabet og Ragnheiður 
Tímabil Hæfniviðmið 

Við lok 7. bekkjar getur nemandi 
Námsþættir 
 

Námsefni/ 
kennslugögn 

Leiðir Matsviðmið/ 
Námsmat 

23. ágúst – 
30. nóv 

• skilið í meginatriðum samtöl og viðtöl um 

efni tengt daglegu lífi og efni sem tengist 

viðfangsefnum námsins og nýtt sér í ræðu 

og riti 

• fylgt þræði í aðgengilegu efni 

dægurmenningar sem höfðar til hans, getur 

sagt frá eða unnið úr því á annan hátt 

• hlustað eftir einstökum nákvæmum atriðum 

þegar þörf krefur og brugðist við þeim 

• skilið í meginatriðum samtöl og viðtöl um 

efni tengt daglegu lífi og efni sem tengist 

viðfangsefnum námsins og nýtt sér í ræðu 

og riti 

• fylgt þræði í aðgengilegu efni 

dægurmenningar sem höfðar til hans, getur 

sagt frá eða unnið úr því á annan hátt 

• hlustað eftir einstökum nákvæmum atriðum 

þegar þörf krefur og brugðist við þeim 

• tekið þátt í óformlegu spjalli um áhugamál 

og daglegt líf 

• notað málið sem samskiptatæki í 

kennslustundum 

• undirbúið, tekið og veitt viðtal 

• sagt frá reynslu, framtíðaráformum og 

skoðunum sínum á einföldu máli 

Lestur 

Ritun 

Málfræði 

Hlustun 

Umræður 

 

 
Action lesbók 

Action vinnubók 

Ipad 

Léttlestrarbækur 

Ensk málfræði B, 

C 

 
Ýmis öpp (t.d. mad 
libs, 4 words 1 pic, 
wordsnack, 
escape room, 
hooked on words, 
o.fl…) 
 
Skólavefurinn-
enska 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Margvíslegar 

kennsluaðferðir svo sem 

bein innlögn kennara, 

nemendur leita lausna og 

vinna með ýmsum 

aðferðum, einstaklings 

og samvinna. 

 

Quizlet-glósur 

 

 

 

 
 
Próf úr kafla 1 og 2 
 
Stíll úr hverjum kafla 
 
Könnun eftir hvern 
málfræði kafla 
 
Ritun- My summer 
vacation skilað á 
Classroom 



   

 

• greint frá og lýst atburðum og athöfnum 

með stuðningi gátlista, tónlistar, mynda 

o.s.frv. 

• skrifað texta af mismunandi gerðum og 

með viðeigandi málsniði, með stuðningi 

t.d. gátlista og fyrirmynda 

• brugðist skriflega við því sem hann les, sér 

eða heyrir 

• samið texta þar sem ímyndunaraflið fær að 

njóta sín 

• tekið þátt í samvinnu og sýnt tillitsemi 

• nýtt sér uppflettirit, orðabækur, rafræn 

gagnasöfn og leitarvélar 

Nýtt hugbúnað/forrit við: 

• myndvinnslu 

• hljóð- og tónvinnslu 

• gerð stuttmynda og myndbanda  

• miðlun þekkingar á fjölbreyttan og 

skapandi hátt 

 

 
 
 

 


