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Bekkur:  8.bekkur 

Námsgrein: Enska 

Kennarar:  Helga Lára Bæringsdóttir og Guðmundur Ásgeir Sveinsson 

Tímafjöldi:  4 

Námsgögn:  

 

Lykilhæfni:   

Námsgreinin kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt aðalnámskrá 

grunnskóla: Tjáning  og miðlun – Skapandi og gagnrýnin hugsun – sjálfstæði og samvinnu - Nýtingu 

miðla og upplýsinga – Ábyrgð og mat á eigin námi. 

 

Grunnþættir: 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex: 

Læsi – Sjálfbærni – Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti – Heilbrigði og velferð – Sköpun. 

Í námsgreininni er unnið með alla þessa þætti þó mismikið sé eftir árgöngum. 

 

Námsflokkar Hæfniviðmið Kennsluhættir Námsmat 

Lestur 

• Getur fundið 
lykilupplýsingar í 
stuttum texta með 
nokkuð ríkulegum 
orðaforða í þeim 
tilgangi að nýta sér þær 
í verkefnum. 
• Getur lesið sér 
til gagns og gamans 
bækur og tímarit ætluð 
ungu fólki og fjallað um 
efni þeirra og skilið 
leiðbeiningar og 
upplýsingar. 

 Lesskilningur æfður 
uppúr  textum úr 
námsbókinni 
Spotlight 9.   

 Lestur ýmissa texta 
frá kennara. 

 Lestur og 
lessskilningur á 
lesnum og ólesnum 
textum á 
könnunarprófum. 

 Verkefnavinna úr 
léttlestrarbókum. 

 Stutt 
lesskilningsverkefni í 
tíma. 

Samskipti 

• Getur notað 
málið sem 
samskiptamiðil í 
kennslustundum  
• Getur tekið þátt 
í samtali um daglegt líf 
og það sem snertir 
áhugasvið. 

 Enska notuð í 
samskiptum í 
kennslustofu og 
nemendur hvattir til 
að taka þátt. 

 Kappræður. 
 

 

 Símat kennara. 
 

 
 
 
 

 

Frásögn 

• Getur flutt 
undirbúna kynningu á 
efni sem tengist 
náminu, sett mál sitt 
skilmerkilega fram og 

 Unnið í þemavinnu 
og nemendur halda 
stuttar kynningar. 
 

 Kynning á 
þemaverkefnum 

 Stuttar frásagnir í 
tíma í tengslum við 
hlustun, lestur og 
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miðlað upplýsingum 
• Getur flutt 
frumsamið efni einn 
eða í félagi við aðra. 
• Getur endursagt 
og gert grein fyrir 
skoðunum sínum. 

verkefnavinnu. 
 

Hlustun 

• Getur skilið og 
fylgt eftir megininntaki í 
töluðu máli og unnið úr 
því og tileinkað sér 
orðaforða. 
• Getur skilið og 
fylgt þræði í 
meðallöngum sögum og 
kvikmyndum og unnið 
úr því og tileinkað sér 
orðaforða. 
• Getur hlustað 
eftir einstökum 
nákvæmum atriðum 
þegar þörf krefur og 
brugðist við með orðum 
eða athöfnum. 

 Kvikmyndir sýndar 
og umræður og 
verkefnavinna í 
kjölfarið. 

 Hlustunarverkefni í 
Spotlight vinnubók, 
myndbönd af netinu 
og hljóðbók.  

 Hlustun á prófum 

 Símat kennara í 
tengslum við 
hlustun í tíma 

 Hlustunarverkefni 
úr Spotlight í tíma 

 Hlustað á skáldsögu 
 

Ritun 

• Getur ritað 
nokkuð lipra texta af 
mismunandi gerðum 
með nokkuð 
fjölbreyttum orðaforða 
og brugðist við því sem 
hann hefur lesið, séð 
eða heyrt. 
• Getur dregið 
aðalatriði úr texta, 
umorðað og sett mál 
sitt skilmerkilega fram. 

 

 Kennd verður 
uppbygging 
efnisgreina og 
skiptingu þeirra í 
texta. 

 Æfingar í að skrifa 
stutta texta í 
mismunandi formi. 

 

 Tímaritun: Fantasy 
Story 

 Úrdrættir úr Marley, 
skáldsögu 

 Stutt ritunarverkefni 
í tíma 

  

Málnotkun 

• Getur hagnýtt 
sér þann orðaforða sem 
tengist verkefnum hans 
• Getur beygt 
reglulegar og 
óreglulegar sagnir í 
kennimyndum og 
myndað og notað helstu 
sagnatíðir rétt 
• Kann skil á 
algengustu reglum og 
undantekningum á 
beygingum nafnorða, 
notkun atviksorða og 

 

 

 

 Kannanir  

 Lokapróf 

 Sagnapróf 
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forsetninga 

Menningarlæ
si 

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

 Sjálfstæð, lýðræðisleg og 
skapandi vinnubrögð og 
hópavinna.  

 Kvikmyndir og 
þemavinna 

 

 Könnunarpróf úr 
Spotlight. 

 Verkefni í tengslum 
við kvikmyndir 

 Þemaverkefni 

Námshæfni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sýnir ábyrgð í 
námi t.d. mætir með 
kennslugögn í tíma, 
vinnur eftir bestu getu 
og fylgist með því sem 
fram fer í náminu. 
• Sýnir frumkvæði 
og sjálfsbjargarviðleitni 
við lausn verkefna, svo 
sem nýtt sér hjálpartæki 
og samskipti.  
• Getur tekið þátt 
í samvinnu um ýmiss 
konar verkefni og sýnt 
öðrum tillitsemi.  

• Símat kennara 
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Áætlun 

Vikan Viðfangsefni Námsefni Mat Annað 

 20.08-24.08 
Kynning á 
námsefni.    Skólasetning 23.08 

 27.08-31.08 

All You Need is 
Love 

Kafli 1, texti A 
Læra orðaforða 

og vinna verkefni 
í vinnubók. 

Marley 

 
Spotlight 9 

 
 

Hljóðbók -Marley 

 
 

  

 03.09-07.09 

All You Need is 
Love 

Kafli 1, texti B og 
extra: cool reads 

textar 
Læra orðaforða 

og vinna verkefni 
í vinnubók. 

Marley 

 
Spotlight 9 

 
 

Hljóðbók- Marley 

Sagnapróf 1 
 
 
 

  

 10.09-14.09 

All You Need is 
Love 

Kafli 1, Annie on 
my mind 

  Læra orðaforða 
og vinna verkefni 

í vinnubók. 
Marley 

Spotlight 9 
 

Hljóðbók -Marley 
 
 
 

 
 

Sagnapróf 2 
 
 
 
 

  

 17.09-21.09 

All You Need is 
Love 

Kafli 1, Juno Læra 
orðaforða og 

vinna verkefni í 
vinnubók. 

Marley 

Spotlight 9 

Hljóðbók- Marley 

 

 

Sagnapróf 3 

  

 24.09-28.09 

Marley 

Spotlight 9 
 

Hljóðbók – 
Marley 

 
Kvikmynd Juno 

 
Kaflapróf úr All you 
need is love- Unit 1 

(þri 25.09) 
Starfsdagur 24.09  

 01.10-05.10 

 
 

Marley 

Kvikmynd Juno 
 

Hljóðbók – 
Marley 

Juno - 
kvikmyndapróf 

 
  

 08.10-12.10 

 
Canada is 
Gigantic! 

 
Hljóðbók - Marley 

Sagnapróf 4 
 

Skila vinnubók úr   
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Kafli 2, Canadian 
Travel Spots  

Læra orðaforða 
og vinna verkefni 

í vinnubók. 
Marley-klára 

Marley 

 15.10-19.10 

Canada is 
Gigantic! 

Kafli 2, What 
about Canada 

Læra orðaforða 
og vinna verkefni 

í vinnubók. 
Málfræði 

 
Sagnapróf 5 

 Vetrarleyfi 18.-
19.10 

 22.10-26.10 

Canada is 
Gigantic! 

Kafli 2, Hockey is 
Canada´s 

sport/The River 
Læra orðaforða 

og vinna verkefni 
í vinnubók. 
Málfræði 

 
 

Sagnapróf 6 
 

 Starfsdagur 22.10 

 29.10-02.11 

Canada is 
Gigantic! 

Kafli 2, Hockey is 
Canada´s 

sport/The River 
Læra orðaforða 

og vinna verkefni 
í vinnubók. 
Málfræði 

Spotlight 9 
 
 
 

 
 

 Vatnaskógur- 
fermingarferð 29.-
30. 10 

 05.11-09.11 
Málfræði 

Spotlight 9 
 

Kaflapróf úr Canada 
Unit 2 (þri 06.11)  Foreldraviðtöl 5.11 

 12.11-16.11 

Fantasy and 
Myth 

Kafli 3, Text A & B 
Læra orðaforða 

og vinna verkefni 
í vinnubók. 

Spotlight 9 
 
 
 

Hlustunar- og 
lesskilningsverkefni 

í tíma. 
 

  

 19.11-23.11 

Fantasy and 
Myth 

The Inhabitants 
of theWorld of 

Fantasy. 
Læra orðaforða 

og vinna verkefni 
í vinnubók. 

 

 
Let the Right One 

in. 
Werewolves. 

  

 26.11-30.11 
Fantasy and 

Myth 
 
 

Kaflapróf úr 
Fantasy and Myth   
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Læra orðaforða 
og vinna verkefni 

í vinnubók. 

Unit 3 (þri 27.11) 
 

Tímaritun: Fantasy 
and Myth, a story 

 03.12-07.12 
Lestrarsprettur – 
Call of the Wild     

 10.12-14.11 
Lestrarsprettur – 
Call of the Wild     

 17.12-20.12 
Christmas 

 
Skila vinnubók úr 

lestrarspretti  Jólafrí 20.12 

 03.12-04.12 

Þemaverkefni:  
The 50 States of 

the USA 
Veraldarvefurinn 

Þemaverkefni-
samvinna 

Starfsdagur  3.12 

 07.01-11.01 

Þemaverkefni:  
The 50 States of 

the USA 
Veraldarvefurinn 

Þemaverkefni-
samvinna 

  

 14.01-18.01 

Þemaverkefni:  
The 50 States of 

the USA 
Veraldarvefurinn 

Þemaverkefni-
samvinna 

Annarlok 

21.01-25.01 

Þemaverkefni:  
The 50 States of 

the USA 

Nemendur flytja 
eigin fyrirlestra. 

Kynning á 
þemaverkefni 

 

 

Lokanámsmat:   

 

Námsmat nemenda byggir á prófum, verkefnavinnu og símati kennara út frá 

hæfniviðmiðum. Einkunnir verða gefnar út samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 

á kvarðanum D, C, C+, B, B+ og A. 


