
 

 

Kennsluáætlun haust 2020 Enska 10. bekkur 

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

Tungumál eru lifandi námsgrein þar sem eðlilegt er að taka inn málefni líðandi stundar því getur áætlunin tekið breytingum. 

Kennari: Sigurrós Ragnarsdóttir 

 

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                         

1.vika 

24 .- 28. ágúst 

 

 

Nemendur vinna verkefni (hóp- 
eða einstaklingsverkefni) þar  sem 

þeir taka fyrir kvikmynd að eigin 
vali og útbúa ýmis verkefni í 

tengslum við myndina. 
Ensk málfræði verður unnin svo 

nemendur nái betri tökum á góðri 
enskri tungu. 

Ýmis önnur gagnvirk verkefni. 

Þemaverkefni - Kvikmyndir 
 

Ensk málfræði 
 
 

Vinna sjálfstætt í 
Stoðkennaranum 
1.2 (nemendur hafa 
2 vikur til að klára 
þennan kafla). 
 

2.vika 

31. ágúst .– 4. 

sept 

 

 

 

 

Samvinna 

Ritun 

Orðaforði 

Lesskilningur 

Tjáning 

Nemendur vinna verkefni (hóp- 
eða einstaklingsverkefni) þar  sem 

þeir taka fyrir kvikmynd að eigin 
vali og útbúa ýmis verkefni í 

tengslum við myndina. 
 

Ensk málfræði verður unnin svo 
nemendur nái betri tökum á góðri 

enskri tungu. 
 

Ýmis önnur gagnvirk verkefni. 

Þemaverkefni - Kvikmyndir 
 
 
 
 
  
 

Vinna sjálfstætt í 
Stoðkennaranum 



 

3.vika 

7. - 11. sep 

 

Samvinna 

Ritun 

Orðaforði 

Lesskilningur 

Tjáning 

Nemendur vinna verkefni (hóp- 
eða einstaklingsverkefni) þar  sem 

þeir taka fyrir kvikmynd að eigin 
vali og útbúa ýmis verkefni í 

tengslum við myndina. 
 

Ensk málfræði verður unnin svo 
nemendur nái betri tökum á góðri 

enskri tungu. 
 

Ýmis önnur gagnvirk verkefni. 

Þemaverkefni - Kvikmyndir 
 

Spotlight 10 valin verkefni 

Vinna sjálfstætt í 
Stoðkennaranum 1.3  

(nemendur hafa 2 vikur til 
að klára þennan kafla). 

4.vika 

14. – 18. sept 

Starfsdagur 15. sept 

 

Samvinna 

Ritun 

Orðaforði 

Lesskilningur 

Nemendur vinna verkefni (hóp- 
eða einstaklingsverkefni) þar  sem 

þeir taka fyrir kvikmynd að eigin 
vali og útbúa ýmis verkefni í 

tengslum við myndina. 
 

Ýmis gagnvirk verkefni. 

Þemaverkefni - Kvikmyndir 
 

Spotlight 10 valin verkefni 
Málfræði verkefni úr Spotlight 

 
 
 

Vinna sjálfstætt í 
Stoðkennaranum 

5.vika 

21. – 25. sept 

 

Samvinna 

Ritun 

Orðaforði 

Lesskilningur 

Nemendur vinna verkefni (hóp- 
eða einstaklingsverkefni) þar  sem 

þeir taka fyrir kvikmynd að eigin 
vali og útbúa ýmis verkefni í 

tengslum við myndina. 
 

Ýmis gagnvirk verkefni. 

Þemaverkefni - Kvikmyndir 
 

Spotlight 10. valin verkefni úr 
kafla 1-3 ásamt málfræði 

 
Fréttatextar af neti 

 
 

Vinna sjálfstætt í 
Stoðkennaranum 

6.vika 

28.sept. - 2.okt 

 

Samvinna 

Nemendur vinna verkefni (hóp- 
eða einstaklingsverkefni) þar  sem 

þeir taka fyrir kvikmynd að eigin 
vali og útbúa ýmis verkefni í 

tengslum við myndina. 

Þemaverkefni - Kvikmyndir 
 
 

Spotlight 10. valin verkefni úr 
kafla 1-3 ásamt málfræði 

Vinna sjálfstætt í 
Stoðkennaranum 1.4  

(nemendur hafa 2 vikur til 
að klára þennan kafla). 

 



 

 Ritun 

Orðaforði 

Lesskilningur 

 
Ýmis gagnvirk verkefni. 

 
 

 
 

7.vika 

5. - 9. okt 

 
Samvinna 

Ritun 

Orðaforði 

Lesskilningur 

Tjáning 

Nemendur vinna verkefni úr 
Spotlight 10 les- og vinnubók. Þar 

eru lesskilnings textar, 
málfræðiverkefni og annar 

gagnlegur fróðleikur. 
 

Nemendur vinna munnleg verkefni 
í gegnum Flipgrid. 

 
 

Spotlight 10. valin verkefni úr 
kafla 2-3 ásamt málfræði 

  

Fréttatextar af neti 
 

Flipgrid verkefni 

 

 

8.vika 

12. – 16. okt 

 

 

 

 

Samvinna 

Ritun 

Orðaforði 

Lesskilningur 

Tjáning 

Bókmenntir 

Nemendur vinna verkefni úr 
Spotlight 10 les- og vinnubók. Þar 

eru lesskilnings textar, 
málfræðiverkefni og annar 

gagnlegur fróðleikur. 
 

Ritunarverkefni 
Velja sér frægan einstakling til að 

fræðast um og miðla svo til 
bekkjarfélaganna – 
einstaklingsverkefni 

 
Í bókmenntum eru lesnar þekktar 
sögur þar sem kvikmyndir hafa 

verið gerðar úr.   

Spotlight 10. valin verkefni úr 
kafla 2-3 ásamt málfræði 

 
 
 

Lesum og vinnum verkefni úr 

Misery kafli 1-5 

Vinna sjálfstætt í 
Stoðkennaranum 1.5  

(nemendur hafa 2 vikur til 
að klára þennan kafla). 

9.vika 

19 .- 23. okt 

 
Samvinna 

Nemendur vinna verkefni úr 
Spotlight 10 les- og vinnubók. Þar 

eru lesskilnings textar, 

Spotlight 10. valin verkefni úr 
kafla 2-3 ásamt málfræði 

 
Fréttatextar af neti 

 



 

Vetrarleyfi 19.-20. 

okt. 

 

Ritun 

Orðaforði 

Lesskilningur 

Tjáning 

Bókmenntir 

málfræðiverkefni og annar 
gagnlegur fróðleikur. 

 
Ritunarverkefni 

Velja sér frægan einstakling til að 
fræðast um 

og miðla svo til bekkjarfélaganna – 
einstaklingsverkefni 

 
Í bókmenntum eru lesnar þekktar 
sögur þar sem kvikmyndir hafa 

verið gerðar úr.   
 

Ýmis gagnvirk verkefni. 

 
Flipgrid verkefni 

 

Lesum og vinnum verkefni úr 

Misery Kafli 6-9 

10. vika 

26 .- 30. okt. 

Samskiptadagur 28. 

okt. 

Samvinna 

Ritun 

Orðaforði 

Lesskilningur 

Tjáning 

Bókmenntir 

Nemendur vinna verkefni úr 
Spotlight 10 les- og vinnubók. Þar 

eru lesskilnings textar, 
málfræðiverkefni og annar 

gagnlegur fróðleikur. 
 

Í bókmenntum eru lesnar þekktar 
sögur þar sem kvikmyndir hafa 

verið gerðar úr.   
 

Ýmis gagnvirk verkefni. 

Spotlight 10. valin verkefni úr 
kafla 2-3 ásamt málfræði 

 
 

Lesum og vinnum verkefni úr 

Misery Kafli 10-15 

Vinna sjálfstætt í 
Stoðkennaranum 1.6  

(nemendur hafa 2 vikur til 
að klára þennan kafla). 

 

11. vika 

2. – 6. nóv. 

 

 

 

Samvinna 

Ritun 

Orðaforði 

Lesskilningur 

Tjáning  Bókmenntir 

Nemendur vinna verkefni úr 
Spotlight 10 les- og vinnubók. Þar 

eru lesskilnings textar, 
málfræðiverkefni og annar 

gagnlegur fróðleikur. 
 

Í bókmenntum eru lesnar þekktar 
sögur þar sem kvikmyndir hafa 

verið gerðar úr.   
 

 

Spotlight 10. valin verkefni úr 
kafla 4  ásamt málfræði 

 
Lesum og vinnum verkefni úr 

Misery Kafli 16-20 

 



 

12. vika 

9. – 13. nóv 

 

 

 

Samvinna 

Ritun 

Orðaforði 

Lesskilningur 

Tjáning 

Bókmenntir 

Nemendur vinna verkefni úr 
Spotlight 10 les- og vinnubók. Þar 

eru lesskilnings textar, 
málfræðiverkefni og annar 

gagnlegur fróðleikur. 
 

Í bókmenntum eru lesnar þekktar 
sögur þar sem kvikmyndir hafa 

verið gerðar úr.   
 

Ýmis gagnvirk verkefni. 
 

Spotlight 10. valin verkefni úr 
kafla 4  ásamt málfræði 

 
Fréttatextar af neti 

 
 

Lesum og vinnum verkefni úr 

Misery Kafli 21-27 

Vinna sjálfstætt í 
Stoðkennaranum 1.7  

(nemendur hafa 2 vikur til 
að klára þennan kafla). 

 

13.vika 

16 .- 20. nóv 

Vetrarleyfi 19. nóv. 

 

Samvinna 

Ritun 

Orðaforði 

Lesskilningur 

Tjáning 

Bókmenntir 

 

Nemendur vinna verkefni úr 
Spotlight 10 les- og vinnubók. Þar 

eru lesskilnings textar, 
málfræðiverkefni og annar 

gagnlegur fróðleikur. 
 

Nemendur hefja vinnu við 
þemabundið efni. Viðfangsefnið er 
Ensk tunga – enskumælandi lönd. 

Þar eiga nemendur að velja sér 
eitt enskumælandi land of 

fjalla ítarlega um það, skoðuð 
verður menning þess og hvað 
einkennir hvert land fyrir sig. 

Nemendur velja sér 
miðlunarform og þurfa síðan að 

lokum kynna sitt land 
fyrir bekknum. 

Spotlight 10. valin verkefni úr 
kafla 4  ásamt málfræði 

 
Þemabundið verkefni 

 
Horfum á myndina Mysery og 

vinnum verkefni. 

 

14.vika 

23. - 27. nóv. 

Samvinna 

Ritun 

Nemendur vinna verkefni úr 
Spotlight 10 les- og vinnubók. Þar 

eru lesskilnings textar, 
málfræðiverkefni og annar 

gagnlegur fróðleikur. 

Spotlight 10. valin verkefni úr 
kafla 4  ásamt málfræði 

 
Þemabundið verkefni 

 

Vinna sjálfstætt í 
Stoðkennaranum 1.8  

(nemendur hafa 2 vikur til 
að klára þennan kafla). 

 



 

 Orðaforði 

Lesskilningur 

Tjáning 

Bókmenntir 

 
Nemendur hefja vinnu við 

þemabundið efni. Viðfangsefnið er 
Ensk tunga – enskumælandi lönd. 

Þar eiga nemendur að velja sér 
eitt enskumælandi land of 

fjalla ítarlega um það, skoðuð 
verður menning þess og hvað 
einkennir hvert land fyrir sig. 

Nemendur velja sér 
miðlunarform og þurfa síðan að 

lokum kynna sitt land 
fyrir bekknum. 

 

 

15.vika  

30.nóv - 4. 

des. 

 

Samvinna 

Ritun 

Orðaforði 

Lesskilningur 

Tjáning 

 

Nemendur vinna verkefni úr 
Spotlight 10 les- og vinnubók. Þar 

eru lesskilnings textar, 
málfræðiverkefni og annar 

gagnlegur fróðleikur. 
 

Nemendur hefja vinnu við 
þemabundið efni. Viðfangsefnið er 
Ensk tunga – enskumælandi lönd. 

Þar eiga nemendur að velja sér 
eitt enskumælandi land og fjalla 
ítarlega um það, skoðuð verður 
menning þess og hvað einkennir 

hvert land fyrir sig. 
Nemendur velja sér 

miðlunarform og þurfa síðan að 
lokum kynna sitt land 

fyrir bekknum. 
 
 

Spotlight 10. valin verkefni úr 
kafla 4-5  ásamt málfræði 

 

Þemabundið verkefni 
 

 

 



 

 

16.vika 

7.-11. des. 

 

 

 

Samvinna 

Ritun 

Orðaforði 

Lesskilningur 

Tjáning 

 

 
Nemendur vinna verkefni úr 

Spotlight 10 les- og vinnubók. Þar 
eru lesskilnings textar, 

málfræðiverkefni og annar 
gagnlegur fróðleikur. 

 
Munnleg skil/könnun úr valbók 

 
Spotlight 10. valin verkefni úr 

kafla 4-5  ásamt málfræði 
 Enskar jólasögur 

 
Valbók skil 

 
 

 

Vinna sjálfstætt í 
Stoðkennaranum 1.9  

(nemendur hafa 2 vikur til 
að klára þennan kafla). 

17.vika 

14.-18. des 

 

 

Samvinna 

Ritun 

Orðaforði 

Lesskilningur 

Tjáning 

Nemendur vinna ýmis verkefni 

tengd jólahátíðinni.  

Gagnvirk verkefni unnin ásamt 

fjölbreyttu efni. 

Horfum á jólamynd og vinnum 
verkefni samhliða og á eftir 

 

18.vika 

4. jan. -8. jan 

Starfsdagur 4. jan. 

 

Samvinna 

Ritun 

Orðaforði 

Lesskilningur 

Tjáning 

 

Nemendur vinna verkefni úr 
Spotlight 10 les- og vinnubók. Þar 

eru lesskilnings textar, 
málfræðiverkefni og annar 

gagnlegur fróðleikur. 
 

Nemendur vinna í hópum að 
ferðaskrifstofu verkefni.  

Spotlight 10. 
 

Þemabundið efni- 
Ferðaskrifstofa. 

 
 

Vinna sjálfstætt í 
Stoðkennaranum 1.10  

(nemendur hafa 2 vikur til 
að klára þennan kafla). 

19.vika Samvinna Nemendur vinna verkefni úr 
Spotlight 10 les- og vinnubók. Þar 

  



 

11. jan. -15. 

jan 

 

Ritun 

Orðaforði 

Lesskilningur 

Tjáning 

 

eru lesskilnings textar, 
málfræðiverkefni og annar 

gagnlegur fróðleikur. 

Þemabundið efni- 
Ferðaskrifstofa. 

 

 

Spotlight 10 kaflar 1-7 ásamt málfræði, óreglulegum sögnum o.fl. 

Frjálslestrarbækur 

Bókmenntir Misery by Stephen King og The Fault in Our Stars, by John Green og Night Without End.  Unnið er með bækurnar í 

umræðum og verkefnavinnu. 

Annað efni (dagblöð, tímarit og efni á netmiðlum, ýmis verkefni frá kennara, kvikmyndir/þættir, tónlist, tölvuforrit o.fl.)  

Actionary/Pictionary  

Námsmat: Meginuppistaða námsmats er byggð á símati þar sem verkefnaskil eru veigamikill þáttur í einkunnum nemenda 

Málsklningskannanir og orðaforðakannanir lagðar fyrir yfir önnina ásamt könnunum í óreglulegum sögnum. 

Lykilhæfni sem felur í sér m.a. vinnusemi, þrautseigju, ábyrgð og tjáningu er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok. 

Sjá hæfniviðmið og matsviðmið á Mentor 

 


