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Þessi bekkjarskrá er grundvölluð á Aðalnámskrá grunnskóla almennum hluta 2011 og greinasviðum hennar 2013.  Aðalnámskráin byggir á 

lögum um grunnskóla (nr. 91/2008). 

Tungumál er mikilvægt tæki til að  orða hugsun sína, auka víðsýni, afla sér þekkingu og að eiga samskipti við aðra. Megintilgangur enskunnar er 

að nemendur öðlist góða færni til að nota tungumálið í fjölbreyttum tilgangi og við ólíkar aðstæður. Að nemendur séu læsir á fjölbreytta texta 

og geti nýtt sér þá til gagns og gamans. Með skapandi og sjálfstæðum vinnubrögðum eiga nemendur að ná góðum tökum á tungumálinu og 

inntaki þess og öðlast leikni í  að beita málinu hnökralítið í frásögnum og samskiptum. Með fjölbreyttum viðfangsefnum eiga nemendur að 

verða nokkuð sjálfbærir á enska tungu og skilja hugsunargang þjóðarinnar, menningu og samfélag. Með enskunáminu eiga nemendur að 

tileinka sér aðferðir og vinnubrögð sem hægt er að yfirfæra á nám í öðrum tungumálum. Enska er lykiltunga á sviði æðri menntunar og vísinda 

þar sem lesefni í háskólum er að stærstum hluta á ensku. Enska er alþjóðlegt samskiptamál og gegnir lykilhlutverki í alþjóðasamskiptum og 

viðskiptum sem og upplýsinga- og margmiðlunarheiminum og því mikilvægt í nútímasamfélagi að hafa gott vald á enskri tungu. 

  

Bekkjarnámskrá 7.bekkjar í ensku  
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Hlustun  
 

Áherslur og megintilgangur námsþáttar 

Nemendur þjálfist í að hlusta á talað mál með því að hlusta á kennarann í kennslustundum og fylgt því sem hann segir. Nemendur hlusta á ýmis 

konar efni á netinu, kennslubókinni sem og annað hlustunarefni. 

 

Hæfniviðmið, að nemendur: 

• geti skilið í meginatriðum samtöl og viðtöl um efni tengt daglegu lífi og efni sem tengist viðfangsefni námsins og nýtt sér í ræðu og riti 

• geti hlustað eftir einstökum nákvæmum atriðum þegar þörf krefur eins og til dæmis tilkynningum og leiðbeiningum við kunnuglegar 

aðstæður og brugðist við með orðum eða athöfnum 

Leiðir að hæfniviðmiðum  Viðfangsefni/Efnisval Námsmat 

Almenn kennsla Hlustun á texta úr kennslubókinni Action.   
 

Verkefnavinna Nemendur kynna verkefnin sín, hlusta og 
horfa á aðra nemendur flytja verkefnin sín 

Leiðsagnarmat (sjá skilgreiningu aftast í 
skjalinu) 

Paralestur  Hlustun, lestur og draga saman efni ýmissa 
texta  

Leiðsagnarmat  

Efni á netinu notað sem kveikjur að 
verkefnum 

Ýmis myndbönd eða myndbandsbútar, lög og 
textar  

Próf  
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Lesskilningur  

Áherslur og megintilgangur námsþáttar 

Nemendur lesa fjölbreytta texta í kennslubókinni Action, æfa framburð undir leiðsögn kennarans, glósa í stílabók og skrifa gagnrýni um þær 

bækur sem þeir lesa. Textarnir í kennslu eru notaðir í ýmis konar verkefnavinnu þar sem verið er m.a. að þjálfa orðskilning.  

 

Hæfniviðmið, að nemendur: 

• geti skilið megininntak í aðgengilegum frásögnum dagblaða, tímarita og netmiðla og brugðist við og fjallað um efni þeirra  

• geti fundið afmarkaðar upplýsingar í einföldum texta og nýtt sér í ýmis konar verkefnavinnu 

• geti lesið sér til gagns og gamans auðlesnar bækur og tímarit ætlað ungu fólki og skilið leiðbeiningar og upplýsingar um það sem snertir 

daglegt líf t.d. tómstundir og ferðalög  

Leiðir að hæfniviðmiðum  Viðfangsefni/Efnisval Námsmat 

Yndislestur  
Heimalestur  

Skáldsögur, myndasögur, fræðibækur o.fl. af 
bókasafni og að heiman 

 

Nemendur lesa heima  Skáldsögur og annað lesefni að eigin vali   
 

Nemendur skrifa umsögn um bækur sem þeir 
hafa lesið heima og í skólanum 

 Leiðsagnarmat. Nemendur skrifa 
umsögn/gagnrýni um bækur sem þeir lesa 

 
Nemendur velja sér lesefni á bókasafni. 

 
Skáldsögur og annað lesefni að eigin vali 
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Samskipti  

 

Áherslur og megintilgangur námsþáttar 

Nemendur þjálfast í samræðum um ýmis konar efni og þjálfist í að beita málinu.  

 

Hæfniviðmið, að nemendur:  

• geti tekið þátt í óformlegu spjalli um áhugamál sín og daglegt líf  

• geti bjargað sér við algengar aðstæður t.d. í verslunum,. á veitingastöðum og á ferðalögum 

• geti notað málið sem samskiptamiðil í kennslustundum og undirbúið, tekið og veitt viðtal . 

Leiðir að hæfniviðmiðum  Viðfangsefni/Efnisval Námsmat 

Nemendur þjálfist í að hlusta á kennarann 
tala ensku í kennslustundum 

Námsefni vetrarins   

Paravinna  Nemendur útbúa efni, heima og/eða í 
skólanum 
 

 
 

Kynningar á áhugamálum  Nemendur undirbúa sig heima  Leiðsagnarmat  
 

Settar upp aðstæður í kennslustofum sem 
líkjast verslun, veitingastað og flug- og 
lestarstöð  

Efni sem kennarinn útbýr  
 

Frammistöðumat, út frá gátlista  
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Frásögn  

 

Áherslur og megintilgangur námsþáttar 

Nemendur þjálfast í að tala skiljanlega ensku þar sem lögð er áhersla á framburð, réttar áherslur og orðaval. Nemendur undirbúa kynningar á 

ýmis konar verkefnum.  

 

Hæfniviðmið, að nemendur: 

• geti sagt hnökralítið frá reynslu, framtíðaráformum og eigin skoðunum  

• geti greint frá og lýst atburðum og athöfnum með stuðningi gátlista, tónlistar, mynda o.s.frv. 

• geti 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  

Leiðir að hæfniviðmiðum  Viðfangsefni/Efnisval Námsmat 

Kynningar á ýmsum verkefnum  
 

Námsefni vetrarins   

Nemendur kynna Unusual sport sem þeir 
undirbúa heima 

Efni af netinu sem tengist námsefni í Action  
 

Leiðsagnarmat  
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Ritun  

 

Áherslur og megintilgangur námsþáttar 

Nemendur þjálfast í að skrifa samfelldan texta og sýnt fram á allgóð tök á daglegum orðaforða og orðaforða sem unnið hefur verið með.  

 

Hæfniviðmið, að nemendur: 

• geti skrifað texta af mismunandi gerðum með stuðningi t.d. gátlista og fyrirmynda og hagað máli sínu í samræmi við inntak og 

viðtakanda 

• geti lýst atburðarás eða því sem hann hefur upplifað og notað orðaforða sem lýsir þróun, hraða, eftirvæntingu o.s.frv. 

• geti samið texta þar sem ímyndunaraflið fær að njóta sín. 

Leiðir að hæfniviðmiðum  Viðfangsefni/Efnisval Námsmat 

Nemendur skrifa texta frá eigin brjósti 
 

Ferilritun   Mat á ritunarverkefnum  

Nemendur skrifa texta út frá námsefni  Action  
 

Leiðsagnarmat  
 

Nemendur safna orðum á orðavegg og nota 
til þess orðabók  

Orðabók  Orðaveggurinn  
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Menningarlæsi  

 

Áherslur og megintilgangur námsþáttar 

Nemendur geti sýnt fram á að hann þekkir til og skilur ákveðin lykileinkenni í menningu  

 

Hæfniviðmið, að nemendur: 

• geti sýnt fram á að hann þekkir til siða og hefða viðkomandi mál- og menningarsvæða og getur borið saman við eigin menningu  

• geti sýnt fram á að hann áttar sig á skyldleika málsins við íslensku, eigið móðumál eða önnur tungumál sem hann er að læra  
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Námshæfni  

 

Áherslur og megintilgangur námsþáttar 

Nemendur geti sett sér nokkuð raunhæf markmið, gert sér nokkra grein fyrir hvar hann stendur í náminu og beitt aðferðum til að skipuleggja 

sig og bæta þar sem þess gerist þörf.  

 

Hæfniviðmið, að nemendur:  

• geti beitt lykilnámsaðferðum til að auðvelda skilning og notkun á tungumálin 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  

• geti beitt sjálfmati og tekið þátt í jafningjamati á raunsæjan hátt og veitt sanngjarna endurgjöf með stuðningi frá kennara  

• geti nýtt sér eigin reynslu og þekkingu þegar kemur að því að tileinka sér nýja þekkingu  

• geti tekið þátt í samvinnu um ýmis konar viðfangsefni og sýnt öðrum tillitssemi 

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

Leiðir að hæfniviðmiðum  Viðfangsefni/Efnisval Námsmat 

Nemendur vinna saman í hópum  
 

Námsefni vetrarins  Sjálfsmat og jafningjamat 

Nemendur vinna ýmis konar verkefni sem 
krefjast þess að þeir fletti upp í orðabókum 

Námsefni vetrarins  
 

Leiðsagnarmat  

 



 Ölduselsskóli                                              2021 – 2022   
 

Námsmat  

 

Leiðsagnarmat er mat sem lagt er fyrir nemendur jafnt og þétt allt námsárið með það að markmiði að nota niðurstöðurnar til að bæta 

námsárangur og kennslu. Matið nýtist þannig bæði kennurum og nemendum, kennarinn getur notað niðurstöðurnar til að bæta og ígrunda 

eigin kennslu og gert sér þannig grein fyrir hvað beri að leggja meiri áherslu á í kennslunni. Nemandinn hefur einnig gagn af leiðsagnarmatinu til 

að gera sér grein fyrir stöðu sinni í náminu. Leiðsagnarmat er námsmat til að læra af og er skipulagt sem hluti af náminu. Þannig tekur 

nemandinn sjálfur þátt í eigin námi. Leiðsagnarmat getur verið skriflegt eða munnlegt og kennarinn gefur leiðandi umsögn sem nýtist 

nemendum við áframhaldandi nám 

Sjálfsmat/jafningjamat  er námsmat sem nemendur og bekkjarfélagar taka þátt í. Það er árangursrík leið við námsmat að láta nemendur taka 

þátt í eigin námsmati og annarra. Það eykur skilning þeirra á námsmati og þeir verða meðvitaðri um tengsl námsins og námsmatsins. Þannig 

læra þeir að bera ábyrgð á eigin námi og að tengja námið við námsmatið. Námsmatið verður þá áhugaverðara og það hjálpar nemendum að 

þróa og endurbæta nám sitt. Það verður þannig hluti af náminu en ekki enn eitt prófið sem kennarinn leggur fyrir nemendur. 

Frammistöðumat er það kallað þegar kennarinn metur hvernig nemandinn vinnur ákveðið verkefni. Áherslan er á að meta ferlið en 

ekki eingöngu afurðina. Þessi tegund námsmats er oft notuð í verklegum greinum. Þá er horft til þess hvernig nemandanum gengur 

að leysa verkefnið af hendi. Verkefnin eru oft raunveruleg viðfangsefni þar sem niðurstaðan eða lausnin getur verið ólík. Verkefnið 

getur verið einstaklings- eða hópverkefni. Þá er oft notast við einskonar gátlista eða eyðublöð þar sem fram koma þeir þættir sem 

lögð er áhersla á í verkefninu. 

http://starfsfolk.khi.is/ingvar/namsmat/matsbanki/Welcome.htm
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Leiðir að hæfniviðmiðum  Viðfangsefni/Efnisval Námsmat 
 
Greinin er kennd 120  mín á viku. 
Leiðir að hæfniviðmiðum koma fram að ofan.  
 

 
þ 

 
 
Frjálslestrarbækur að eigin vali. 
 
 
Björg Jónsdóttir og Erla Björk Pálsdóttir. 2011. 
Action. Námsgagnastofnun,  Reykjavík. 
 
Ýmis verkefni tengd Action. 
 
Ritunarverkefni 
 
Enskar málfræðiæfingar, stigbreyting 
lýsingarorða, do og did, sagnir í nútíð og þátíð, 
eignarfall, ábendingarfornafn, some og any, 
tilvísunarfornafn, afturbeygð fonöfn og 
óreglulegar sagnir. 
 
Reading comprehension, valin verkefni 
 
Here and otherwhere, kaflinn Wild west 
 

 

 
 

• Leiðsagnarmat 

• Frammistöðumat 

• Jafningjamat 

• Sjálfsmat  

• Próf: skrifleg og munnleg próf  

 

 


