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Enska 

 Megintilgangur tungumálanáms er að nemendur öðlist alhliða hæfni til að 
nota tungumálið sem lifandi verkfæri í fjölbreyttum tilgangi og við ólíkar 
aðstæður.  

 Enskunámið leggur grunninn að færni nemandans til að eiga í alþjóðlegum 
samskiptum í netheimum og á ferðalögum um heiminn. 

 Námið er hluti af samþættu námi í Tækniþjálfun þar sem námið fléttast við 
nám í  upplýsingatækni.  

 Námið fer fram í fámennum hópum eða í bekkjarstarfi með stuðningi. 
 Hæfniviðmiðin eru flokkuð í þrjú stigskipt þrep.  

 Efnistökin í ensku taka mið af áhugasviði nemenda og dægurmenningu. 
 
 

Tímafjöldi Efnisþáttur Kennsluaðferðir og skipulag Námsgögn: Aðlögun í námi 

Tækniþjálfun 
2 kennslustundir 

Hlustun 
Lesskilningur 

Samskipti 
Frásögn 

Ritun 

Stöðvavinna og leitarnám: 
Í tækniþjálfun er unnið með 

upplýsingalæsi og miðlun upplýsinga 
með tölvutæknina að leiðarljósi. 
Unnið með fimm efnisþætti 
enskunáms. 

Efni úr daglegu lífi, vefefni, 
dægurtónlist og tónlistarmyndbönd, 

efni um íþróttastjörnur og 
kvikmyndastjörnur. Kennsluforrit í 
Ipad og tölvum.  

Lykilhæfni 
Kl. 13.00 – 13.40 

5 kennslustundir 

Tjáning og miðlun 

Skapandi og 
gagnrýnin hugsun  

Sjálfstæði og 
samvinna Nýting 

miðla og upplýsinga  
Ábyrgð og mat á 

eigin námi 

Sjálfstæð verkefnavinna 

Í lykilhæfni fá nemendur tækifæri til 

að velja sér viðfangsefni eftir sínu 

áhugasviði. Gjarnan tengt áhugasviði 

og dægurmenningu. 

Valblað með fjölbreyttum verkefnum. 

Tímaseðlar með myndrænum 
leiðbeiningum skref fyrir skref. 
Upplýsingaleit á ensku. 
 

 

 

Námsmat:  
Mat á hæfniviðmiðum í námsgrein og lykilhæfni 

1.önn 2.önn 

Matsaðferðir 

Námsmatsaðferðir:  

Leiðsagnarmat á verkefnasafni 
Kannanir: munn- og skriflegar 
Raunfærnimat (munnlegar æfingar) 

 Námsmatsaðferðir:  

Leiðsagnarmat á verkefnasafni 
Kannanir: munn- og skriflegar 
Raunfærnimat (munnlegar æfingar) 

Vitnisburður 

Leiðsagnarmat 

Lýsandi endurgjöf á framvindu náms út frá  
hæfniviðmiðum í einstaklingsnámskrá og 
verkefnasafni. 

Vitnisburðarbók: 

Mat á hæfniviðmiðum í einstaklingsnámskrá 
Gátlisti og umsögn 

Matsviðmið 

*** 
Hefur náð góðri færni og getur 
nýtt af öryggi. 

** 

Hefur tileinkað sér færni að 
hluta en dagamunur er á því 
hvernig færni er nýtt. 

* 
Hefur þörf fyrir 

áframhaldandi þjálfun í færni 
og tækifæri til að nýta hana. 
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Þrep 1  

Þekking Leikni Hæfni 

Að nemandi afli sér þekkingar á 
hljómfalli og hrynjanda í framburði. 

Að nemandi öðlist leikni í að 
hlusta og tjá sig á enskri tungu. 

Að nemandi geti nýtt hæfni sína á 
hagnýtan hátt í leik og starfi. 

Efnisþáttur Hæfniviðmið 

Hlustun 
Geti fylgst með í einföldu hlustunarefni, t.d. söngvum og þulum 

Geti hlustað og brugðist við einföldum fyrirmælum í tölvuleikjum og forritum 

Lesskilningur 

Geti tengd mynd við orðmynd  

Geti parað saman eins orð 

Samskipti Geti  tekið þátt í samskiptaleikjum og unnið samtalsæfingar 

Frásögn 
Geti heilsað og kvatt á ensku 

Geti haft eftir söngva og þulur sem tengjast námsefninu 

Ritun Geti skrifað einföld orð með stuðningi af orðalista, mynd, hlut  

 
 

 

Þrep 2 

Þekking Leikni Hæfni 

Að nemandi afli sér þekkingar á 
orðaforða um daglegt líf. 

Að nemandi öðlist leikni í að tjá sig 
munnlega og skriflega á enskri 

tungu. 

Að nemandi geti nýtt hæfni sína á 
hagnýtan hátt í leik og starfi. 

Efnisþáttur Hæfniviðmið 

Hlustun 

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

Geti fylgst með einföldu efni í myndmiðlum og úr heimi dægurmenningar sem er 
kunnuglegt úr heimi barna og unglinga og greint frá því helsta  

Lesskilningur 

Læri grunnorðaforða um fjölskylduna og fatnað,  tölur, liti , daga og daglegt líf 

Geti skilið megininntak í stuttum einföldum frásögnum dagblaða, tímarita og netmiðla 

með stuðningi, t.d. af myndum 

Samskipti 

Geti spurt og svarað á einfaldan hátt um það sem stendur honum næst 

Geti skipst á upplýsingum við skólasystkini og kennara um efni tengt náminu 

Frásögn 
Geti sagt frá eða lýst sjálfum sér, vinum, fjölskyldu, áhugamálum og nánasta umhverfi á 
einfaldan hátt 

Ritun Skrifað einföld skilaboð, smáskilaboð og tölvupóst með stuðningi frá mynd, hlut eða gátlista 
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Þrep3  

Þekking Leikni Hæfni 
Að nemandi afli sér þekkingar á 
orðaforða um daglegt líf. 

Að nemandi öðlist leikni í að tjá 
sig munnlega og skriflega á enskri 

tungu. 

Að nemandi geti nýtt hæfni sína á 
hagnýtan hátt í leik og starfi. 

Efnisþáttur Hæfniviðmið 

Hlustun 

Geti skilið í meginatriðum samtöl og viðtöl um efni tengt daglegu lífi og efni sem tengist 

viðfangsefnum námsins og nýtt sér í eigin verkefni 
Geti fylgst með aðgengilegu efni í fjöl- og myndmiðlum sér til gagns og ánægju, sagt frá og 
unnið úr 

Lesskilningur 

Geti fundið afmarkaðar upplýsingar í einföldum texta og nýtt sér í verkefnavinnu 

Geti lesið sér til gagns og gamans auðlesnar bækur og tímarit  ætluð ungu fólki  

Geti fjallað um lesefni, skilið leiðbeiningar og upplýsingar um það sem snertir daglegt líf, 

t.d. tómstundir og ferðalög 

Samskipti 

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 

Frásögn Geti endursagt og lýst atburðum eða reynslu á einfaldan hátt með stuðningi hluta, mynda 
og tónlistar  

Ritun Geti samið stuttan texta frá eigin brjósti með stuðningi mynda, hluta, tónlistar o.s.frv. 

 

 
 


