
Kennsluáætlun 

Grunnskóli Húnaþings vestra 

Góður skóli – gjöful framtíð 

Kennsluáætlun 

 

Námsgrein: Enska  

Bekkur/hópur: 7. bekkur  

Kennari: Kristín Ólöf Þórarinsdóttir  

Tímabil: Haustönn/Vorönn   

Hæfniviðmið við lok 2. stigs  
Hlustun: 

● Skilið í meginatriðum samtöl og viðtöl um efni tengt daglegu lífi og efni sem tengist 
viðfangsefnum námsins og nýtt sér í ræðu og riti. 

● Hlustað eftir einstökum nákvæmum atriðum þegar þörf krefur, eins og t.d. tilkynningum og 
leiðbeiningum við kunnuglegar aðstæður og brugðist við með orðum eða athöfnum. 
Lesskilningur: 

● Skilið megininntak í aðgengilegum frásögnum dagblaða, tímarita og netmiðla og brugðist við 
og fjallað um efni þeirra. 

● Fundið lykilupplýsingar í texta í þeim tilgangi að nýta í verkefnavinnu. 
● Lesið sér til gagns og gamans auðlesnar bækur og tímarit ætluð ungu fólki og fjallað um efni 

þeirra. 
Frásögn 

● Sagt hnökralítið frá reynslu, framtíðaráformum og eigin skoðunum. 
● Flutt einfalda, undirbúna kynningu á efni sem tengist náminu og flutt tilbúið eða frumsamið 

efni, t.d. stutt atriði eða sögu, einn eða í félagi við aðra. 
Ritun: 

● Sagt nokkuð lipurlega frá og brugðist við því sem hann hefur lesið, séð eða heyrt. 
● Lýst atburðarás eða því sem hann hefur upplifað og notað orðaforða sem lýsir þróun, hraða, 

eftirvæntingu o.s.frv. 
Námshæfni: 

● Beitt lykilnámsaðferðum til að auðvelda skilning og notkun á tungumálinu og valið aðferð sem 
hæfir viðfangsefninu, t.d. umorðað ef hann vantar orð og lesið í aðstæður og getið sér til 
hvaða samræður fara þar fram. 

● Beitt sjálfsmati og tekið þátt í jafningjamati á raunsæjan hátt og veitt sanngjarna endurgjöf 

með stuðningi frá kennara. 

● Nýtt sér algengustu hjálpartæki, s.s. uppflettirit orðabækur, veforðasöfn, leiðréttingarforrit og 

leitarvélar. 

● Nýtt sér eigin reynslu og þekkingu þegar kemur að því að tileinka sér nýja þekkingu. 

 

Helstu námsbækur og gögn: 
● Action grunnbók og vinnubók A  

● Enskar málfræðiæfingar C 

● Efni frá kennara, hlustun/áhorf 

 
 
 
 



Námsmat: 
Leiðsagnarmat 

Jafningjamat:Nemendur meta framlag bekkjarfélaga í samvinnuverkefnum og verkefni 
annarra hópa  
Sjálfsmat:  Nemendur meta verkefni sín, frammistöðu og framlag í samvinnuverkefnum 
Kennaramat: Samvinnuverkefni, bókakynning  
Stöðumat: Orðaforði, hlustun, lesskilningur, málfræði 

 

 

Ágúst/sept.okt.lota /blaðsíður/próf/viðmið 

 ● Action kafli 1 í lesbók og vinnubók.  

● Enskar málfræðiæfingar C kaflar 1 og 2. 

● Próf úr Action 1. kafli, og Enskar málfræðiæfingar C kaflar 

1 og 2. 

● Action lesbók og vinnubók A kafli 2 

Starfsdagur 9.okt, 
viðtalsdagur 12. okt 

 

Nóv.des.lota  

Vika 46 árshátíð  

 
 

● Action lesbók og vinnubók A kafli 2 og 3. 

● Enskar málfræðiæfingar C kaflar 3 og 4. 

● Próf úr Action 2. kafli og Enskar málfræðiæfingar C 3.-4. 

kafli. 

 ●  
● Action lesbók og vinnubók A kafli 3. 

● Enskar málfræðiæfingar C 5-6  

Jólafrí 18.des.-7. jan.   

Janúarlota  

Starfsdagar 4. og 5. 
janúar.  
6. janúar – 
viðtalsdagur. 

 

 ● Action lesbók og vinnubók A kafli 3. 

● Enskar málfræðiæfingar C 7-8 

● Sagan af Frankenstein 

  



● Próf úr Action lesbók og vinnubók A kafli 3 og Enskum 

málfræðiæfingum C kaflar 5 og 6. 

 

Febrúarlota  

  

✔ Action lesbók og vinnubók B kafli 4. 

✔ Kynning á valbók  

Marslota  

12. mars starfsdagur 
15. mars viðtalsdagur  

 

  

 ✔ Action lesbók og vinnubók B kafli 5. 

✔ Byrja á hópverkefni - leiðsagnarmat  

Apr.maílota  

 ✔ Action lesbók og vinnubók B kafli 6. 

✔ Upprifjun á Enskar málfræðiæfingar C 

✔ Hópverkefni skil og mat.  

✔ Hlustunarpróf  

 

Páskafrí 26. mars-
6.apríl 

 

  

 ✔ Upprifjun úr Action, aukaverkefni og próf.  

 

Dæmi um leiðsagnarmat á næstu bls.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matsblað                    Nafn:__________________________________________________ 

 

7. bekkur – enska  

Verkefni og mat: 

Action 2. kafli  

Enskar málfræðiæfingar C 3. og 4. kafli. 

Frankenstein  

 

Hæfniviðmið sem unnið var með í lotunni, nemandi getur: 

● skilið megininntak í aðgengilegum frásögum dagblaða, tímarita og netmiðla og brugðist við og fjallað 
um efni þeirra 

 

framúrskarandi - hæfni náð- þarfnast þjálfunar – hæfni ekki náð 

 

● fundið lykilupplýsingar í texta í þeim tilgangi að nýta í verkefnavinnu 
 

 framúrskarandi - hæfni náð- þarfnast þjálfunar – hæfni ekki náð 
 

● Lesið sér til gagns og gamans auðlesnar bækur og tímarit ætluð ungu fólki og fjallað um efni þeirra og 

skilið leiðbeiningar og upplýsingar um það sem snertir daglegt líf, t.d. tómstundir og ferðalög. 
 

framúrskarandi - hæfni náð- þarfnast þjálfunar – hæfni ekki náð 

 

● nýtt sér algengustu hjálpartæki, s.s. uppflettirit, orðabækur, veforðasöfn, leiðréttingarforrit og 
leitarvélar 

 

framúrskarandi - hæfni náð- þarfnast þjálfunar – hæfni ekki náð 
 
 

 

 

Skil/verkenfi sem unnið var með í lotunni 

verkefni   lokið/ólokið  aths__________________________________ 

verkefni   Eink.    aths__________________________________ 

 

Annað_____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 


