
 

Kennsluáætlun haust 2018 

Enskar kvikmyndir 

 

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

Markmið er að nemendur horfi á kvikmyndir sem þeir að öllu jöfnu leið hjá sér að horfa á eða hafa ekki vitneskju um og þ.a.l. leið hjá sér eða 
komast ekki í kynni við. 

VIKA VIÐFANGSEFNI                  
(efni sem fjallað er um) 

EFNISTÖK                                
(hvernig er unnið með efnið) 

NÁMSEFNI                                
(allt námsefni) 

ANNAÐ                         
(t.d. tímasetning kannanna) 

Fyrsta vika - Gamanmyndir með ádeiluívafi. 
- Nemendur kynnist 

kvikmyndum sem teljast til 
„Cult“ mynda og hafa haft 
áhrif á framtíð þess konar 
kvikmyndagerðar. 

- Að nemendur nýti sér 
enskuþekkingu sína til að njóta 
kvikmynda sem undir 
eðlilegum kringumstæðum 
væru ekki á áhorfslista 
nemenda. 

- Enskar kvikmyndir sem 
byggjast á goðsögnum í 
kvikmyndaleik úr 
gamanmyndum. 

-  

Leiðarljós og til athugunar: 
Einstaklingar með fötlun og af 
mismunandi kynþætti vinna saman 
og sýnir spaugilegu hliðina á 
farsakenndan hátt hvernig einfaldir 
hlutir geta misskilist í samskiptum. 

Horft á kvikmyndina See no evil, 
hear no evil með Richard Pryor og 
Gene Wilder 
 

Markmið er að nemendur 
horfi á kvikmyndir sem 
þeir að öllu jöfnu leið hjá 
sér að horfa á eða hafa 
ekki vitneskju um og þ.a.l. 
leið hjá sér eða komast 
ekki í kynni við. 

Önnur vika - Gamanmyndir með ádeiluívafi. 
- Nemendur kynnist 

kvikmyndum sem teljast til 
„Cult“ mynda og hafa haft 
áhrif á framtíð þess konar 
kvikmyndagerðar. 

- Að nemendur nýti sér 

Leiðarljós og til athugunar: 
Einstaklingar með fötlun og af 
mismunandi kynþætti vinna saman 
og sýnir spaugilegu hliðina á 
farsakenndan hátt hvernig einfaldir 
hlutir geta misskilist í samskiptum. 

Horft á kvikmyndina See no evil, 
hear no evil með Richard Pryor og 
Gene Wilder 
 

 



 

enskuþekkingu sína til að njóta 
kvikmynda sem undir 
eðlilegum kringumstæðum 
væru ekki á áhorfslista 
nemenda. 

- Enskar kvikmyndir sem 
byggjast á goðsögnum í 
kvikmyndaleik úr 
gamanmyndum. 

-  

Þriðja vika - Gamanmyndir með ádeiluívafi. 
- Nemendur kynnist 

kvikmyndum sem teljast til 
„Cult“ mynda og hafa haft 
áhrif á framtíð þess konar 
kvikmyndagerðar. 

- Að nemendur nýti sér 
enskuþekkingu sína til að njóta 
kvikmynda sem undir 
eðlilegum kringumstæðum 
væru ekki á áhorfslista 
nemenda. 

- Að skoða nemandann út frá 
spaugilegu sjónarhorni og  
uppreisn gegn skólakerfinu.  

 

Hvernig sýn getur nemandi haft á 
skólastarfið – farsi tengdur 
nemendum og skóla 

Horft á kvikmyndina Ferris Bueller‘s 

day off með Mathew Broderick 

Unnið í gagnvirkum verkefnum á 

www.funtrivia.com  

 

- Að skoða hvernig 
nemendur eru flokkaðir 
út frá fimm mismunandi 
persónueinkennum að 
hætti John Hughes 

 

Fjórða vika - Gamanmyndir með ádeiluívafi. 
- Nemendur kynnist 

kvikmyndum sem teljast til 
„Cult“ mynda og hafa haft 
áhrif á framtíð þess konar 
kvikmyndagerðar. 

- Að nemendur nýti sér 
enskuþekkingu sína til að njóta 
kvikmynda sem undir 
eðlilegum kringumstæðum 
væru ekki á áhorfslista 
nemenda. 

- Að skoða nemandann út frá 

Hvernig sýn getur nemandi haft á 
skólastarfið – farsi tengdur 
nemendum og skóla 

Horft á kvikmyndina Ferris Bueller‘s 

day off með Mathew Broderick 

Unnið í gagnvirkum verkefnum á 

www.funtrivia.com  

 

 

http://www.funtrivia.com/
http://www.funtrivia.com/


 

spaugilegu sjónarhorni og  
uppreisn gegn skólakerfinu.  

 
Fimmta vika - Gamanmyndir með ádeiluívafi. 

- Nemendur kynnist 
kvikmyndum sem teljast til 
„Cult“ mynda og hafa haft 
áhrif á framtíð þess konar 
kvikmyndagerðar. 

- Að nemendur nýti sér 
enskuþekkingu sína til að njóta 
kvikmynda sem undir 
eðlilegum kringumstæðum 
væru ekki á áhorfslista 
nemenda. 

- Að skoða hvernig nemendur 
eru flokkaðir út frá fimm 
mismunandi 
persónueinkennum að 
hætti John Hughes 
 

 

Hvernig er samsetning 

nemendahópa.  Borið saman við 

okkar skóla.  Ýmsar „týpur af 

einstaklingum“  

Sjáum við okkur sjálf sem einhverjar 

slíkar? 

Skoðaðar „stereotýpur“ einstaklinga 

úr kvikmyndinni.  „Íþróttakappinn, 

Afburðarnemandinn, 

Uppreisnarseggurinn, Vinsæla 

persónan, Listamaðurinn“  

 

Horft á kvikmyndina Breakfast Club 

með Ally Sheddy, Emilo Estevez ofl. 

 

Opnar spurningar, 

staðreyndaspurningar, 

fjölvalsspurningar, tenging 

við myndir, þýðingar, 

samanburður gagnrýni á 

kvikmyndinni 

Hægt að notast við 

www.funtrivia.com , 

imdb.com og fleiri miðla 

 

Sjötta vika - Gamanmyndir með ádeiluívafi. 
- Nemendur kynnist 

kvikmyndum sem teljast til 
„Cult“ mynda og hafa haft 
áhrif á framtíð þess konar 
kvikmyndagerðar. 

- Að nemendur nýti sér 
enskuþekkingu sína til að njóta 
kvikmynda sem undir 
eðlilegum kringumstæðum 
væru ekki á áhorfslista 
nemenda. 

- Að skoða hvernig nemendur 
eru flokkaðir út frá fimm 
mismunandi 
persónueinkennum að 

Hvernig er samsetning 

nemendahópa.  Borið saman við 

okkar skóla.  Ýmsar „týpur af 

einstaklingum“  

Sjáum við okkur sjálf sem einhverjar 

slíkar? 

Skoðaðar „stereotýpur“ einstaklinga 

úr kvikmyndinni.  „Íþróttakappinn, 

Afburðarnemandinn, 

Uppreisnarseggurinn, Vinsæla 

persónan, Listamaðurinn“  

 

Horft á kvikmyndina Breakfast Club 

með Ally Sheddy, Emilo Estevez ofl. 

 

Opnar spurningar, 

staðreyndaspurningar, 

fjölvalsspurningar, tenging 

við myndir, þýðingar, 

samanburður gagnrýni á 

kvikmyndinni 

Hægt að notast við 

www.funtrivia.com , 

imdb.com og fleiri miðla 

 

http://www.funtrivia.com/
http://www.funtrivia.com/


 

hætti John Hughes 

 

Sjöunda vika 

 

- Myndir byggðar á sönnum 
atburðum 

- Dæmigerður amerískur 
draumur, eða hvað? 

- Íþróttir, leið út úr fátækt? 
- Er möguleiki á að brjóta sér 

leið út úr umhverfi sem  
- Samvinna og fórnfýsi.  Hversu 

langt er hægt að ganga við að 
ná sameiginlegum 
markmiðum? 

- Getum við yfirfært aðstöðu og 
leið leikmanna á okkar líf? 

-  

Skoða við hvaða aðstæður 

mismunandi einstaklingar alast. 

Samfélagið í manninum eða 

maðurinn í samfélaginu?  Hvaða 

áhrif? 

 

Horft á kvikmyndina Coach Carter 

með Samuel L. Jackson, Channing 

Tatum ofl. 

Opnar spurningar, 

staðreyndaspurningar, 

fjölvalsspurningar, tenging 

við myndir, þýðingar, 

samanburður gagnrýni á 

kvikmyndinni 

Hægt að notast við 

www.funtrivia.com , 

imdb.com og fleiri miðla 

 

Áttunda vika 

 

- Myndir byggðar á sönnum 
atburðum 

- Dæmigerður amerískur 
draumur, eða hvað? 

- Íþróttir, leið út úr fátækt? 
- Er möguleiki á að brjóta sér 

leið út úr umhverfi sem  
- Samvinna og fórnfýsi.  Hversu 

langt er hægt að ganga við að 
ná sameiginlegum 
markmiðum? 

- Getum við yfirfært aðstöðu og 
leið leikmanna á okkar líf? 

-  

Skoða við hvaða aðstæður 

mismunandi einstaklingar alast. 

Samfélagið í manninum eða 

maðurinn í samfélaginu?  Hvaða 

áhrif? 

 

Horft á kvikmyndina Coach Carter 

með Samuel L. Jackson, Channing 

Tatum ofl. 

Opnar spurningar, 

staðreyndaspurningar, 

fjölvalsspurningar, tenging 

við myndir, þýðingar, 

samanburður gagnrýni á 

kvikmyndinni 

Hægt að notast við 

www.funtrivia.com , 

imdb.com og fleiri miðla 

 

Níunda vika - Myndir byggðar á sönnum 
atburðum 

- Dæmigerður amerískur 
draumur, eða hvað? 

- Kynþáttafordómar – misrétti. 

 Horft á kvikmyndina Remember the 

Titans með Denzel Washington, 

Ryan Gosling ofl. 

Opnar spurningar, 

staðreyndaspurningar, 

fjölvalsspurningar, tenging 

við myndir, þýðingar, 

samanburður gagnrýni á 

kvikmyndinni 

Hægt að notast við 

http://www.funtrivia.com/
http://www.funtrivia.com/


 

www.funtrivia.com , 

imdb.com og fleiri miðla 

Tíunda vika - Myndir byggðar á sönnum 
atburðum 

- Dæmigerður amerískur 
draumur, eða hvað? 

- Kynþáttafordómar – misrétti. 

 Horft á kvikmyndina Remember the 

Titans með Denzel Washington, 

Ryan Gosling ofl. 

Opnar spurningar, 

staðreyndaspurningar, 

fjölvalsspurningar, tenging 

við myndir, þýðingar, 

samanburður gagnrýni á 

kvikmyndinni 

Hægt að notast við 

www.funtrivia.com , 

imdb.com og fleiri miðla 

Ellefta vika - Myndir byggðar á sönnum 
atburðum eða á lífi einstakrar 
manneskju. 

 Horft á myndina 8 mile með 

tónlistamanninum Eminem 

(Michael Mathers)  

 

 

Hvert tímabil verður tekið í námskeiðaformi.  Að einu loknu tekur annað við sem byggir á og við fyrri þekkingu.  Mörg námskeiðanna eru samofin svo skarast á 

ýmsum sviðum. 

Námsmat:   
Hæfniviðmið: 

Að nemandi getur  haldið söguþræði kvikmyndar án hjálpartexta. 

Að nemandi geri greinarmun á aðalpersónum, boðskap og ytri aðstæðum. 

Að nemandi geti tjáð sig um innihald kvikmyndar og rökstutt skoðun sína á innihaldi kvikmyndanna.  

Geri greinarmun á mismunandi flokkun kvikmynda, s.s. drama, farsi, grín o.s.frv. 

Haldi einbeitingu og virkni við áhorf kvikmyndar. 
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