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Námsáætlun - Enska 

 

Kennari: Rut Friðriksdóttir 
Nám og kennsla: 
Markmið kennslunnar er m.a. að nemendur nái tökum á og þjálfist í  hæfniviðmiðum  Aðalnámskrár (2013) og birtast hér fyrir neðan.  
Jafnframt er stefnt að því að nemendur beri ábyrgð á eigin námi, taki virkan þátt í umræðum, sýni uppbyggileg samskipti og þjálfist í 
sjálfstæðum vinnubrögðum. Mikilvægt er að nemendur þrói með sér góða námsvitund og velji vaxandi hugafar í samskiptum og námi. 
Ætlast er til að nemendur mæti tímanlega í kennslustund með öll gögn og  vinni þá heimavinnu sem lögð er fyrir hverju sinni. Mikilvægt er að 
nemendur virði vinnufrið og vandi vinnubrögð. 
Kennsluaðferðir:  Kennslan byggist m.a. á innlögn kennara, einstaklings- para eða hópavinnu. Áhersla lögð á jákvæðan og hjálpsaman 
námsfélaga, að hlusta, spyrja, vinna og að skilningur er mikilvægari en hraði. 
Námsefni:  Ready for Action, Portfolio, Enskar málfræðiæfingar A og B, Dickory og  efni af veraldarvefnum.  
Námsmat: 
Í Mentor er hægt að fylgjast með framvindu námsins.  Nemendur fá að vita hvaða hæfniviðmið eru lögð til grundvallar í hverju verkefni/prófi.  
Kennari metur á faglegan hátt hæfni nemanda á hverju hæfniviðmiði fyrir sig og skráir í Mentor. Við lok skólaárs er gefið námsmat sem 
endurspeglar þá hæfni sem nemandi býr yfir. Hafa ber í huga að hæfniviðmið geta haft mismikið vægi.                          

 

 
 
 
 

 

 



Hæfniviðmið – að nemandi geti:  Lotur – viðfangsefni  Námsmat  

 
Hlustun 

• Skilið einfalt mál er varðar hann 
sjálfan og hans nánasta umhverfi 
þegar talað er skýrt. 

• Skilið í meginatriðum samtöl og viðtöl 
um efni sem tengist viðfangsefni 
námsins. 

• Fylgt í meginþræði í einföldum 
frásögnum um kunnuglegt efni með 
stuðningi, t.d. af myndum, hlutum 
eða líkamsmáli og notað sér 
upplýsingarnar í eigin verkefni. 

• Fylgst með einföldu efni úr 
myndmiðlum og menningu úr heimi 
barna og unglinga og greint frá því 
helsta.  

 
Lesskilningur 

• Lesið og skilið stutta texta með 
grunnorðaforða daglegs lífs um efni 
sem tengist þekktum aðstæðum og 
áhugamálum. 

• Fundið afmarkaðar upplýsingar í 
einföldum texta og nýtt sér í 
verkefnavinnu. 

• Lesið sér til gagns og gamans stuttar, 
einfaldar bækur og fræðsluefni fyrir 
börn og unglinga og rætt efni þeirra 

 
Viðfangsefni  
 
Ready for Action : orðaforði og lesskilningur 
 

➢ Animals 
➢ Fun and Entertainment 
➢ Space 
➢ Jobs  
➢ Oliver Twist  

 
Enskar málfræðiæfingar A 

➢ Óákveðinn greinir 
➢ Nafnorð eintala – fleirtala (-s, -es) 
➢ There is – There are 
➢ Ensk spurnarorð 
➢ Have – has  
➢ Forsetningar – klukkan  
➢ Persónufornöfn 
➢ Eignarfornöfn  
➢ Eignarfornöfn 
➢ Sögnin be 
➢ Samsett nútíð 

 
Enskar málfræðiæfingar B 

➢ Óákveðinn og ákveðinn greinir  
➢ Regluleg og óregluleg fleirtala  
➢ Frumtölur og raðtölur, dagsetningar 

og ártöl  

 

 Áhersla lögð á leiðsagnarmat og símat. 
 
Einstaklings og hópaverkefni, 
virkni, þátttaka, vinnubækur. 
Munnleg og/eða verkleg skil.  
 



með stuðningi kennara eða 
skólasystkina.  

 
Samskipti 

• Spurt og svarað á einfaldan hátt um 
það sem stendur honum næst.  

• Haldið uppi einföldum samræðum 
með stuðningi frá viðmælanda með 
eðlilegum framburði og áherslum á 
lykilorðaforða og kann að beita 
algengustu kurteisisvenjum.  

• Skipst á upplýsingum og skoðunum 
við skólasystkini og kennara um efni 
tengt náminu.  

• Tekið þátt í óformlegu spjalli um 
áhugamál sín og daglegt líf.  

• Tekið þátt í samskiptaleikjum og 
unnið samtalsæfingar.  

 
Frásögn 

• Sagt frá í einföldu máli og notað 
lykilorðaforða sem unnið hefur verið 
með í viðfangsefnum námsins og beitt 
eðlilegum framburði og áherslum 

• Flutt atriði, sagt stutta sögu eða lesið 
upp eigin texta sem hann hefur haft 
tækifæri til að æfa.  

 
 
 

➢ Persónufornöfn, nefnifall og aukafall 
➢ Eignarfornöfn, hliðstæð og sjálfstæð 
➢ Hjálparsögnin do 
➢ Reglulegar sagnir í nútíð  
➢ Stigbreyting lýsingarorða (-er, -est) 

 
 
Amazing Animals: orðaforði og lesskilningur  
 
Into Hobbies: orðaforði og lesskilningur 
 
Efni frá kennara af veraldarvefnum 

➢ krossgátur 
➢ eyðufyllingar 

 
 



Ritun  

• Skrifað texta með orðaforða úr 
efnisflokkum sem fengist er við með 
stuðningi frá mynd, hlut eða gátlista.  

• Skrifað stuttan einfaldan texta um 
efni sem tengist honum persónulega 
og tengt saman einfaldar setningar  

• Stafsett algeng orð 

• Skrifað einföld skilaboð.  
 

Menningarlæsi 

• Sýnt fram á að hann kann skil á 
ýmsum þáttum sem snúa að daglegu 
lífi s.s. fjölskyldu, skóla, frítíma og 
hátíðum og áttað sig á hvað er líkt eða 
ólíkt með því sem tíðkast í hans eigin 
menningu.  

• Sýnt fram á að hann þekkir nokkuð til 
ytri umgjarðar menningarsvæðisins, 
s.s. landfræðilegrar legu, staðhátta og 
þekkta staða.  

• Sýnt fram á að hann áttar sig á að 
mörg algeng orð í ensku eru lík og 
skyld öðrum sem hann þekkir.  

 
Námshæfni 

• Beitt einföldum námsaðferðum til að 
auðvelda námið t.d. nýtt sér titil á 
texta eða myndir sem fylgja til að 
auðvelda skilning á inntaki.  



• Sett sér einföld markmið og lagt mat á 
námsframvindu.  

• Tengt ný viðfangsefni eigin reynslu og 
þekkingu.  

• Nýtt sér hjálpartæki eins og einfaldar 
orðabækur og leitarvélar.  

 

 


