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Kennarar: Anna Rakel Aðalsteinsdóttir  anna.rakel.adalsteinsdottir@rvkskolar.is og Una Dögg Guðmundsdóttir una.dogg.gudmundsdottir@rvkskolar.is 

 Markmið: „Megintilgangur tungumálanáms er að nemendur öðlist alhliða hæfni til að nota tungumálið sem lifandi verkfæri í fjölbreyttum tilgangi og við 

ólíkar aðstæður. Námið á að leiða til þess að nemendur öðlist hæfni til að tileinka sér inntak í töluðu og rituðu máli af ólíkum toga og hæfni til að meta og 

hagnýta sér þá þekkingu sem aflað er. Þeir eiga að fá tækifæri til að tengja inntak námsins eigin reynslu, aðstæðum og áhugamálum. Í tungumálanámi eiga 

nemendur að öðlast leikni í að beita málinu hnökralítið í frásögnum og samskiptum, þannig að það hæfi tilgangi, aðstæðum og viðtakanda hverju sinni. 

Námið á að veita nemendum tækifæri til að nota málið á skapandi hátt í ræðu og riti.“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla 2013, bls. 124) 

Mánuður Helstu markmið Verkefni og viðfang Kennsluefni – 
aðföng 

Mat - hæfnimat 

 
 

Ágúst 

Að nemandi geti: 

• hlustað eftir upplýsingum, valið úr þær sem við á og 
brugðist við eða unnið úr þeim. 

• unnið sjálfstætt, með öðrum og undir leiðsögn og sýnt 
öðrum tillitssemi 

• leikið sér með málið og látið sköpunargáfuna og 
ímyndunaraflið njóta sín. 

 

Kynning/hópefli 
 
Samþætting 
námsgreina (enska og 
samfélagsfræði) 
 
Ljóðagerð 

Ted fyrirlestur 
 
A Warrior‘s cry 
for freedom 
 

Verkefni 
 
Umræður/símat 
 
Black out poetry 
 
Vikuleg sagnapróf – 
óreglulegar sagnir 
(búin með fyrstu 20 
sagnirnar í 8.bekk) 

 
 

September 

Að nemandi geti: 

• tileinkað sér aðalatriði úr kynningum og frásögnum sem 
eru innan áhuga-, náms og þekkingarsviðs hans og 
brugðist við efni þeirra, sagt frá, unnið úr eða nýtt sér á 
annan hátt, 

• hlustað eftir upplýsingum, valið úr þær sem við á og 
brugðist við eða unnið úr þeim. 

• aflað sér upplýsinga úr texta, greint aðalatriði frá 
aukaatriðum og nýtt sér í verkefnavinnu, 

• flutt stutta frásögn eða kynningu um undirbúið efni, 

Spotlight 9 
 
Kafli 5   
Different perspectives 
 
 
Málfræði: Nouns, 
possessive, irregular 
plural, reflexive 
pronouns 
 

Spotlight 9 
 
Verkefni af 
netinu 
 
Kvikmynd 
 
 

Munnleg kynning  
Presidents of Iceland 
 
 
Orðaforðakönnun úr 
lesefni 
 
 
Movie critique 
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• unnið sjálfstætt, með öðrum og undir leiðsögn og sýnt 
öðrum tillitssemi 

 
 

Október 

Að nemandi geti: 

• fylgst með aðgengilegu efni í fjöl- og myndmiðlum sér til 
gagns og ánægju, sagt frá og unnið úr, 

• hlustað eftir upplýsingum, valið úr þær sem við á og 
brugðist við eða unnið úr þeim. 

• aflað sér upplýsinga úr texta, greint aðalatriði frá 
aukaatriðum og nýtt sér í verkefnavinnu, 

• lesið sér til gagns og ánægju smásögur og myndað sér 
skoðanir á efni þeirra. 

• skrifað texta um efni sem hann hefur þekkingu á og sýnt 
fram á góð tök á orðaforða, 

• skrifað um og sagt frá því sem hann hefur hlustað á, séð 
eða lesið, 

• sýnt fram á að hann hafi fengið innsýn í og öðlast skilning 
á ýmsum þáttum í menningu og þjóðlífi enskumælandi 
landa, 

• unnið sjálfstætt, með öðrum og undir leiðsögn og sýnt 
öðrum tillitssemi. 

Spotlight 9 
 
Kafli 6 
Asia 
 
Málfræði: Verbs, tence 
and principal parts, 
past perfect 
 
Short story 

Spotlight 9 
 
Myndbönd 
 
Ted talk 
 
Spotlight 9 
 
Málfræðihefti 
 
Valdar smásögur 
á ensku 

Movie critique 
 
 
Orðaforðakönnun úr 
lesefni 
 
Málfræðikönnun 
 
Ted talk verkefni – 
ritun 
 
Short story verkefni 
 

 
 

Nóvember 

Að nemandi geti: 

• tekið þátt í skoðanaskiptum, fært einföld rök fyrir máli 
sínu og tekið tillit til sjónarmiða viðmælenda. 

• aflað sér upplýsinga úr texta, greint aðalatriði frá 
aukaatriðum og nýtt sér í verkefnavinnu, 

• flutt stutta frásögn eða kynningu um undirbúið efni, 

• sýnt fram á að hann hafi fengið innsýn í og öðlast skilning 
á ýmsum þáttum í menningu og þjóðlífi enskumælandi 
landa, 

• hlustað eftir upplýsingum, valið úr þær sem við á og 
brugðist við eða unnið úr þeim 

 
 

Lesbók – Now is the 
time for running 
 
World Wide English 
 
Go for it! 
 
Málfræði: verbs – 
tenses, some – any, 
There – it 

Now is the time 
for running eftir 
Michael Williams 
 
World Wide 
English 
 
Spotlight 9 
 
Málfræðihefti 
 

Ýmis verkefni úr Now 
is the time for running 
 
Umræður/símat 
 
Hlustunaræfingar 
 
 
Málfræðikönnun 
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Desember 

Að nemandi geti: 

•  aflað sér upplýsinga úr texta, greint aðalatriði frá 
aukaatriðum og nýtt sér í verkefnavinnu, 

• flutt stutta frásögn eða kynningu um undirbúið efni, 

• sýnt fram á að hann hafi fengið innsýn í og öðlast skilning 
á ýmsum þáttum í menningu og þjóðlífi enskumælandi 
landa, 

• hlustað eftir upplýsingum, valið úr þær sem við á og 
brugðist við eða unnið úr þeim 

 

 
Lesbók – Now is the 
time for running 
 
Go for it! 
 
World Wide English 
 

Now is the time 
for running eftir 
Michael Williams 
 
World Wide 
English 
 
Spotlight 9 
 
Málfræðihefti 
 

Ýmis verkefni úr Now 
is the time for running 
 
Munnlegt próf úr Now 
is the time for running 
 
Umræður/símat 
 
Málfræði- og 
orðaforðakönnun 
 
 

 

Kennsluefni: Spotlight 9 Lesbók og vinnubók, Now is the time for running e. Michael Williams, Go for it!, World Wide English ásamt völdum smásögum og 

ýmsu efni af netinu.  

 

 


