
 

Enska 

Kennsluáætlun haust 2018. 

Kennarar: Sigurrós og Unndór 

Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur 

VIKA VIÐFANGSEFNI                  
(efni sem fjallað er um) 

EFNISTÖK                                
(hvernig er unnið með efnið) 

NÁMSEFNI                                
(allt námsefni) 

ANNAÐ                         
(t.d. tímasetning kannanna) 

20.-24. ágúst 

22. 

Skólasetning 

 
Fermingarferðalag 

 
Fermingarferðalag 

 
Fermingarferðalag 

 
Fermingarferðalag 

27. ágúst  - 31. 

september 

Spotlight, les- og vinnubók  
 
Bókmenntir / hlustun 

Lesbók: Idol bls. 24-25 
Vinnubók:  bls. 28-31, verkefni; 
A,B,C,D,E,F,G 
 

Spotlight, les- og vinnubók.  
Nemendalýðræði: nemendur kjósa 
um hvaða bækur þeir vilja taka á 
önninni. Notthing Hill, , Man in the 
iron mask, Robinson Cruso,  

Ef nemendur ná ekki að ljúka 
við markmið vikunnar verða 
þau að klára þau heima. 

3.-7. 

september 

 

Spotlight, les- og vinnubók  
 
Bókmenntir / hlustun 

Lesbók:  bls. 27-28 
Vinnubók:  bls. 33-35, verkefni; 
A,B,C,D,E 
Hlustun: vinnubók bls.38-40 
 
Lesið í valbók  
 

Spotlight, les- og vinnubók.  
 
Valbækur 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 
við markmið vikunnar verða 
þau að klára þau heima. 

10. -14. 

september 

16. Dagur 

íslenskrar 

náttúru 

Spotlight, les- og vinnubók  
 
Bókmenntir / hlustun 

Lesbók:  bls. 30-31 og 32-33 
Vinnubók:  bls.42-43 og 32-33 , 
verkefni; A,B,C,D 
 
Lesið í valbók  
 

Spotlight, les- og vinnubók.  
 
Valbækur 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 
við markmið vikunnar verða 
þau að klára þau heima. 



 

17. - 21. 

september 

 

Spotlight, les- og vinnubók  
 
Bókmenntir / hlustun 

Lesbók:  bls. 35 og 36-37 
Vinnubók:  bls.46-47 verkefni; 
A,B,C,D 
Bls. 48-49 verkefni A,B,C,D,E 
 
Lesið í valbók  
 

Spotlight, les- og vinnubók.  
 
Valbækur 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 
við markmið vikunnar verða 
þau að klára þau heima.  
 
Könnun úr unit 2 

24. – 28. 

September 

27. samræmt 

próf ísl. 4. 

bekkur 

28. samræmt 

próf stæ. 4. 

bekkur 

Spotlight, les- og vinnubók  
 
Bókmenntir / hlustun 

Málfræði: bls. 137-139 í vinnubók. 
Regluleg og óregluleg fleirtala. 
 
Valbækur kláraðar 

Spotlight, les- og vinnubók.  
 
Valbækur 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 
við markmið vikunnar verða 
þau að klára þau heima. 
 
Könnun úr unit 2 
 
 

 1.- 5. Október 

 

Spotlight, vinnubók 
Kvikmyndir 
 

Málfræði: bls. 140-144 í vinnubók. 
Óákveðinn greinir, spurnarorð og 
úrfellingarmerki. 
Byrja að horfa á kvikmyndir 

Spotlight, les- og vinnubók.  
 
Valbækur 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 
við markmið vikunnar verða 
þau að klára þau heima. 

Könnun í málfræði 

8. -12. október 

 

Spotlight, vinnubók  
Kvikmyndir 

Málfræði: bls. 145 – 151 í vinnubók. 
Persónufornöfn, eignarfornöfn, 
ábeningafornöfn og tilvísunarfornöfn. 
 
Klára að horfa á kvikmyndir 

Spotlight, les- og vinnubók.  
 
Valbækur 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 
við markmið vikunnar verða 
þau að klára þau heima. 

Könnun í málfræði 

15. – 19. 

október 

19. vetrarfrí 

Kvikmyndir / verkefnahefti Nemendur vinna í verkefnum tengd 
þeirri bók/kvikmynd sem hver bekkur 
fékk.  

 
Valbækur 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 
við markmið vikunnar verða 
þau að klára þau heima. 

22.- 26. 

Október 

Spotlight, les- og vinnubók  
 
Bókmenntir / hlustun 

Lesbók: bls. 50 
Vinnubók: bls. 66-68 
Verkefni A,B,C,D,E,F 

Spotlight, les- og vinnubók.  
 
Valbækur – nemendur fá nýja 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 
við markmið vikunnar verða 
þau að klára þau heima. 



 

22. vetrarfrí 

23. 

skipulagsdagur 

Málfræði: bls. 152-158 í vinnubók 
Stigbreyting lýsingarorða, To be – að 
vera & to have – að hafa/eiga 

valbók. 

29. okt -2. 

nóvember 

1. samskipta-

dagur 

Spotlight, vinnubók 
 
Bókmenntir / hlustun 

Málfræði: bls. 159-165 Nútíð sagna, 
reglulegar sagnir í þátíð og reglulegar 
sagnir í þátíð.  
Lesið í valbókum.  

Spotlight, les- og vinnubók.  
 
Valbækur 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 
við markmið vikunnar verða 
þau að klára þau heima. 

Könnun í málfræði 

5. -9. 

nóvember 

8. 

Baráttudagur 

gegn einelti  

 

Spotlight, vinnubók 
 

Málfræði: bls. 166-175 Núliðin tíð, 
hjálparsögnin do og framtíð.  

Spotlight,  vinnubók.  
 
 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 
við markmið vikunnar verða 
þau að klára þau heima. 

Könnun í málfræði 

12. - 16. 

nóvember 

16. Dagur 

íslenskrar 

tungu 

 

Spotlight, les- og vinnubók  
 
Bókmenntir / hlustun 

Lesbók: bls.52-54 
Vinnubók: bls. 69-72 Verkefni: 
A,B,D,E,F 
 
Hlustun: vinnubók bls. 74-75 

Spotlight, les- og vinnubók.  
 
Valbækur 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 
við markmið vikunnar verða 
þau að klára þau heima. 

19. -23. 

nóvember 

 

Spotlight, les- og vinnubók  
 
Bókmenntir / hlustun 

Lesbók: bls.56-57 
Vinnubók: bls. 77 og fjölföldunarsíða 
4.2 og 4.3 
Vinnubók: bls. 78-79 
Verkefni: A,B,D, 
 

Spotlight, les- og vinnubók.  
 
Valbækur 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 
við markmið vikunnar verða 
þau að klára þau heima. 



 

26.- 30 

nóvember 

 

Spotlight, les- og vinnubók 
  
Bókmenntir / hlustun 

Lesbók: bls.58 og 62-63 
Vinnubók: bls. 80-81 verkefni 
A,B,C,D,E 
Vinnubók: bls. 84-85 verkefni 
A,B,C,D,E 

Spotlight, les- og vinnubók.  
 
Valbækur 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 
við markmið vikunnar verða 
þau að klára þau heima. 
 

 

3. - 7. 

desmeber 

 

 
Bókmenntir / hlustun 

Valbækur kláraðar  
Horft á kvikmynd 

 
Valbækur 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 
við markmið vikunnar verða 
þau að klára þau heima. 
 
Könnun úr Unit 4 

10. - 14. 

desember 

 

Bókmenntir / hlustun Klárað að horfa á kvikmynd og 
verkefni unnið. 

Valbækur  

17. – 20. 

desember 

20. Kennsla og 

Litlu jól 

21. jólafrí 

Bókmenntir / hlustun Lokið við kvikmyndaverkefni  Verkefnahefti tengt kvikmynd.  

3.-4. janúar 

3. 

Skipulagsdagur 

 

Jólafrí Jólafrí Jólafrí Jólafrí 

7. – 11. janúar 

 

Kahoot – spurningakeppni á 
ensku  

Kahoot – spurningakeppni á ensku Kahoot – spurningakeppni á ensku Kahoot – spurningakeppni á 
ensku 

14. – 18. janúar  

 

   



 
 

Námsmat:  Hver og einn nemandi er metinn út frá hæfniviðmiðum (Sjá hér að neðan)  með bókstöfum A,B,C,D. Hver þáttur flokkast undir ákveðin stig. Stefnt er að 

því að ná að yfirfara hvern þátt yfir allt árið. 

Nemendur vinna ákveðin verkefni/kannanir í tíma sem gildir til lokaeinkunnar. 

 

Hæfniviðmið 
Hlustun 
Við lok 1. stigs getur nemandi: 

 skilið einfalt mál er varðar hann sjálfan og hans nánasta umhverfi þegar talað er skýrt, 
 
Við lok 2. stigs getur nemandi: 

 skilið talað mál um efni er varðar hann sjálfan, áhugamál hans og daglegt líf þegar talað er skýrt og áheyrilega, 
 
Við lok 3. stigs getur nemandi: 

 fyrirhafnarlítið tileinkað sér talað mál um margvísleg málefni í kunnuglegum aðstæðum þegar framsetning er áheyrileg, 
 
Lesskilningur 
Við lok 1. stigs getur nemandi: 

 lesið og skilið stutta texta með grunnorðaforða daglegs lífs um efni sem tengist þekktum aðstæðum og áhugamálum, 
Við lok 2. stigs getur nemandi: 

 lesið sér til gagns og ánægju auðlesna texta af ýmsum gerðum um daglegt líf og áhugamál sem innihalda algengan orðaforða og beitt mismunandi 
lestraraðferðum eftir eðli textans og tilgangi með lestrinum, 

Við lok 3. stigs getur nemandi: 

 lesið sér til gagns og ánægju almenna texta af ýmsum toga með nokkuð fjölþættum orðaforða og valið lestraraðferð eftir eðli textans og tilgangi með 
lestrinum, 

 
Samskipti 
Við lok 1. stigs getur nemandi: 

 haldið uppi einföldum samræðum með stuðningi frá viðmælanda með eðlilegum framburði og áherslum á lykilorðaforða og kann að beita algengustu 
kurteisisvenjum, 

Við lok 2. stigs getur nemandi: 

 sýnt fram á að hann er nokkuð vel samræðuhæfur um efni sem hann þekkir vel, beitir máli, framburði, áherslum og hrynjandi af nokkru öryggi, skilur 
og notar algengustu orðasambönd daglegs máls og viðeigandi kurteisivenjur og kann aðferðir til að gera sig skiljanlegan, t.d. með látbragði, 



 

Við lok 3. stigs getur nemandi: 

 sýnt fram á að hann er vel samræðuhæfur um kunnugleg málefni, beitir nokkuð réttu máli, eðlilegum framburði, áherslum og hrynjandi, notar algeng 
föst orðasambönd úr daglegu máli og kann að beita viðeigandi kurteisis- og samskiptavenjum, hikorðum og ólíkum aðferðum til að gera sig skiljanlegan 
og skilja aðra, t.d. með því að umorða, 
 

Frásögn 
Við lok 1. stigs getur nemandi: 

 í einföldu máli sagt frá og notað lykilorðaforða sem unnið hefur verið með í viðfangsefnum námsins og beitt eðlilegum framburði og áherslum, 
Við lok 2. stigs getur nemandi: 

 tjáð sig um það sem viðkemur daglegu lífi hans og því sem stendur honum nærri á vel skiljanlegu máli hvað varðar málnotkun, framburð, áherslur og 
orðaval, 

Við lok 3. stigs getur nemandi: 

 tjáð sig áheyrilega um málefni sem hann þekkir, beitt tungumálinu af nokkurri nákvæmni hvað varðar reglur um málnotkun, framburð, áherslur, 
hrynjandi og orðaval, 

 
Ritun 
Við lok 1. stigs getur nemandi: 

 skrifað stuttan samfelldan texta um efni sem tengist honum persónulega, tengt saman einfaldar setningar, stafsett flest algengustu orðin og notað 
algengustu greinarmerki, eins og punkta og spurningarmerki, 

Við lok 2. stigs getur nemandi: 

 skrifað samfelldan texta um efni sem hann þekkir, beitt grunnreglum málfræði og stafsetningar nokkuð rétt, sýnt fram á allgóð tök á daglegum 
orðaforða og orðaforða sem unnið hefur verið með, skapað samhengi í textanum og notað til þess algengustu tengiorð og greinarmerki, 

Við lok 3. stigs getur nemandi: 

 skrifað lipran samfelldan texta á hnökralitlu máli um efni sem hann hefur þekkingu á, sýnt fram á góð tök á orðaforða og meginreglum málnotkunar, 
fylgt hefðum varðandi uppbyggingu og samhengi texta og notað tengiorð við hæfi, 

 
Menningarlæsi 
Við lok 1. stigs getur nemandi: 

 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 því 
sem tíðkast í hans eigin menningu, 

Við lok 2. stigs getur nemandi: 

 sýnt fram á að hann þekkir til og skilur allvel ákveðin lykileinkenni í menningu viðkomandi mál- og menningarsvæðis sem snúa að daglegu lífi og 
aðstæðum íbúanna, einkum ungs fólks og getur sett sig í þeirra spor, 

Við lok 3. stigs getur nemandi: 

 sýnt fram á að hann þekkir vel til mannlífs og menningar á viðkomandi málsvæði og gerir sér vel grein fyrir hvað er líkt eða ólíkt hans eigin aðstæðum, 
 



 

 
Tenging við grunnþætti 
Læsi - Nemendur vinna og greina úr mismunandi formi miðlunar sbr. smásögur, kvikmyndir og þættir, skáldsögur, fréttatextar, auglýsingar, efni daglegt lífs ofl.   
Sjálfbærni - Nemendur fá tækifæri til að koma hugmynd á framfæri, móta hana, fylgja henni eftir og sjá afrakstur hugmyndarinnar í samræmi við. „Frá orðum 
til afraksturs“.   Dæmi um þemaverkefni  „stofnun sprotafyrirtækis, matarkostnaður/fæðuhringur/matardagbók, skipulagning á ferðalagi fyrir dæmigerða 
fjölskyldu, hús og hýbýli, stofnun ferðaskrifstofu ofl. 

 

Ath. Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar. 


