
 

Bekkur:  6. bekkur 

Námsgrein:  Enska 

Kennarar:  Ásta Björk Björnsdóttir og Kristín Frímannsdóttir auk annarra kennara af miðstigi.  

Tímafjöldi: 2,5 kennslustundir í viku.  

Námsgögn:    
Ýmislegt efni frá kennara m.a. úr Ready for Action, Action, Portfolio o.fl. auk valbóka í lestri 
Lykilhæfni:    
Unnið er eftir lykilhæfniviðmiðum Grunnskólans í Borgarnesi 
 
Kennslufyrirkomulag: 
Nemendur stunda enskunám í smiðjum á öllu miðstiginu. Nemendur velja sér smiðjur út fá lýsingu og velja þá viðfangsefni og áherslur sem falla sem 
best að getu þeirra og þörfum í námi. Nemendur taka þátt í 6 smiðjum yfir veturinn og fá í lok hverrar annar leiðsegjandi mat sem nýtist í 
áframhaldandi námi.  

Námsflokkar Hæfniviðmið Kennsluhættir Námsmat 
Hlustun 
 
 

Nemandi: 
 skilji það mál sem notað er í kennslustofunni og geti brugðist 

við með orðum eða athöfnum. 
 geti fylgt meginþræði í einföldum texta. 

Samtöl við kennara og 
samnemendur. 
Hlustun á efni af netinu tengt 
viðfangsefni hverju sinni.  
Hlustunarefni úr námsefni sem 
fellur að viðfangsefni hverju 
sinni.  
Viðfangsefni eru 
einstaklingsmiðuð.  

Mat á virkni og 
frammistöðu í smiðjum. 
Stuttar kannanir tengdar 
viðfangsefni.  
Leiðsagnarmat í lok 
hverrar annar.  
 

 
Lesskilningur 
 

Nemandi geti: 
 fundið afmarkaðar upplýsingar í einföldum texta og nýtt sér í 

verkefnavinnu. 
 geti lesið sér til gagns og gamans auðlesnar bækur og 

fræðsluefni. 
 

Fjölbreytt lesefni sem fellur að 
viðfangsefni hverju sinni.  
Nemendur lesa lengri og 
styttri texta sem ýmist eru 
valdir af kennara eða þeir velja 
sér sjálfir á safni.  
Viðfangsefni eru 
einstaklingsmiðuð. 

Mat á virkni og 
frammistöðu í smiðjum. 
Stuttar kannanir tengdar 
viðfangsefni. 
Leiðsagnarmat í lok 
hverrar annar.   

 
Samskipti 
 
 

Nemandi geti: 
 skipst á skoðunum og upplýsingum við skólasystkini og 

kennara. 

Lögð er áhersla á samstarf og 
samskipti í flestum verkefnum.  

Mat á frammistöðu í 
smiðjum.  

Sjálfstæði – virðing – samhugur – ábyrgð 
 



  geti tekið þátt í samskiptaleikjum og unnið með 
samtalsæfingar. 

 
Frásögn 
 
 

Nemandi geti: 
 flutt atriði, sagt stutta sögu eða lesið eigin texta. 
 lýst sjálfum sér, fjölskyldu, vinum, áhugamálum og nánast 

umhverfi. 

Frásagnir og samtal eru virkur 
hluti af öllu náminu. 
Nemendur fá stöðugt tækifæri 
til þess að þjálfa nýjan 
orðaforða með samtali og að 
lokum frásögnum í lok hverrar 
smiðju.  
Verkefni eru 
einstaklingsmiðuð. 

Mat á virkni og 
frammistöðu í smiðjum. 
Stuttar munnlegar 
kannanir tengdar 
viðfangsefni. 
Upptökur á kynningum. 
Leiðsagnarmat í lok 
hverrar annar.  

Ritun Nemandi geti: 
 lýst í einföldu máli því sem næst honum er eins og fjölskyldu, 

áhugamálum, vinum og umhverfi. 
 geti unnið markvisst með orðaforða í ritun. 

 

Nemendur þjálfa ritun 
reglubundið tengt öllum 
viðfangsefnum. Lögð er 
áhersla á að nemendur séu 
sífellt að stækka virkan 
orðaforða með því að þjálfa 
ritun og frásögn tengt hverju 
þema.  
Verkefni eru 
einstaklingsmiðuð. 

Mat á ritunarverkefnum í 
smiðjum. 
Stuttar kannanir tengdar 
viðfangsefni. 
Leiðsagnarmat í lok 
hverrar annar. 

Menningarlæsi Nemandi geti: 
 sýnt fram á að mörg algeng orð í tungumálinu eru lík og skyld 

öðrum orðum sem hann þekkir.  

Þessum þætti er sinnt með 
samtali við nemendur og 
ábendingum frá kennara tengt 
viðfangsefni hverju sinni.  

Metið með samtali í 
tímum.  

Námshæfni Nemandi geti: 
 beitt einföldum námsaðferðum til að auðvelda námið, s.s. nýtt 

sér orðabækur og leitarvélar. 
 geti hlusta á og tekið tillit til þess sem aðrir hafa að segja í 

hópstarfi.  

Lagt er upp með að nemendur 
tileinki sér, beiti og þjálfi 
námsaðferðir sem líklegar eru 
til að styðja við enskunámið í 
hverri vinnustund.  

Skráning og mat á 
námshæfni í smiðjum. 

 


