
Birt með fyrirvara um breytingar 
 

 

 

Foldaskóli 2022-2023  -  7. bekkur 

Námsáætlun – námsgrein enska 

 

Kennarar: Kjartan Þór Ingason og Ragnheiður Mjöll Baldursdóttir. 
Námsefni:  Action vinnubók og lesbók, Heroes vinnubók og lesbók 
Málfræði ( efni frá kennara) 
Valbækur(ein til tvær yfir skólaárið) 
Kvikmyndir ( ein kvikmynd yfir skólaárið) 
Tónlistarmyndband ( eitt tónlistarmyndband að eigin vali á haustönn) 
Kenndar eru 3 stundir á viku. 
Námsmat:  Í Foldaskóla er leitast við að námsmat sé leiðbeinandi og nái utan um fjölbreytta hæfni nemenda. Unnið er út frá hæfniviðmiðum 
Aðalnámskrár grunnskóla (2011). Í náms- og kennsluáætlunum kemur fram hvaða hæfniviðmið liggja til grundvallar hverri námsgrein. Í 
Mentor er hægt að fylgjast með framvindu námsins.  Hæfniviðmið eru lögð til grundvallar 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. Nýjasta matið vegur þyngst en horft er til fyrra mats ef miklar sveiflur verða og ræður þá einföld sjóngreining kennara.  
Hafa ber í huga að hæfniviðmið geta haft mismikið vægi. 

 
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 geri ætíð sitt besta.  
 

 

 

 

 

 



Birt með fyrirvara um breytingar 
 

Haustönn  

Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur - viðfangsefni Námsmat 
 

● greint frá og lýst atburðum og 
athöfnum með stuðningi gátlista, 
tónlista, mynda o.s.frv.  
 

● skrifað texta með orðaforða úr 
efnisflokkum sem fengist er við með 
stuðningi frá mynd, hlut eða gátlista 
 

● stafsett algeng orð 
 

 
Valið efni úr köflum í Action (lesbók og 

vinnubók A)  
Nemendur vinna fjölbreytt 
hlustunarverkefni úr Action bókunum. 
Einnig verður horft á myndbönd og 
spiluð tónlist sem tengdist 
námsefninu og þemum úr köflum 
bókarinnar.  

● Heroes lesbók og vinnubók 
Lesa texta bókarinnar og svara 
tilheyrandi spurningum 

● Nemendur velja sér valbók til að lesa í 
tímum og heima. 

● Málfræði-hefti 
● Efni frá kennara. 
● Þjálfist í að vinna markvisst með 

orðaforða. 
   
 
 

 
● Tímaverkefni sem eru ýmist 

einstakling- hópa eða paraverkefni. 
● Símat fer stöðugt fram og er í formi 

leiðsagnarmats. 
 

● Ritunar og -hlustunarverkefni 
 Nemendur velja sér enskt lag og 
skrifa stutta ritgerð um hvað lagið 
fjallar. 
 
 

● Ritunarverkefni 
 Nemendur lesa enska bók við hæfi og               
unnið verkefni tengd lestrinum. 

● Einstaklings -Frásögn 
● Nemendur segja frá ákveðnu 

viðfangefni til nemenda eða kennara 
 Nemendur eru hvattir  til að vera 
óhræddir við að tjá sig á tungumálinu 
í kennslustundum. 
 

 

   

 

 

 

 



Birt með fyrirvara um breytingar 
 

Vorönn  

Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur - viðfangsefni Námsmat 
● fylgt meginþræði í einföldum 

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

● sagt nokkuð lipurlega frá og brugðist 
við því sem hann hefur lesið, séð eða 
heyrt 

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

● tekið þátt í samvinnu um ýmiss konar 
viðfangsefni og sýnt öðrum tillitssemi 
 

● beitt sjálfsmati og tekið þátt í 
jafningjamati á raunsæjan hátt og 
veitt sanngjarna endurgjöf með 
stuðningi frá kennara. 
 

● stafsett algeng orð. 
 

● skilið í meginatriðum samtöl og viðtöl 
um efni sem tengist viðfangsefnum 
námsins. 

 
● Valið efni úr köflum í Action (lesbók 

og vinnubók B)  
Nemendur vinna fjölbreytt 
hlustunarverkefni úr Action bókunum. 
Einnig verður horft á myndbönd og 
spiluð tónlist sem tengdist 
námsefninu og þemum úr köflum 
bókarinnar.  

● Heroes lesbók og vinnubók 
Lesa texta bókarinnar og svara 
tilheyrandi spurningum 

●  Frjálslestrar- bækur.  
●  Ýmis hefti frá kennara 
● Ýmis efni frá kennara. 
● Þjálfist í að vinna markvisst með 

orðaforða. 
 

● Tímaverkefni sem eru ýmist 
einstakling- hópa eða paraverkefni. 

● Símat fer stöðugt fram og er í formi 
leiðsagnarmats. 

● Hópavinna,  áhorf, hlustun og 
verkefnavinna 

● þjálfist í að vinna saman 
Nemendur horfa á kvikmynd og búa 
til plakat 

● Einstaklingsvinna 
Nemendur vinna í vinnubækur 

● Paravinna 
Nemendur vinna saman 
málfræðiverkefni og sögugerð 

● Einstaklings -Frásögn 
● Einstaklings -Frásögn 
● Nemendur segja frá ákveðnu 

viðfangefni til nemenda eða kennara 
 Nemendur eru hvattir  til að vera 
óhræddir við að tjá sig á tungumálinu 
í kennslustundum. 

 


