
  

Enska, 8. bekkur - Kennsluáætlun 

Markmið: 

Markmið kennslu hverju sinni er að efla og vinna með helstu færniþætti tungumálsins, sem 

eru eftirfarandi: Hlustun, leskilningur, samskipti, frásögn, menningarlæsi og námshæfni. 

Unnið er að því markvisst hverju sinni að nemandinn þjálfist í þessum færniþáttum. 

Kennsluaðferðir: 

Bein kennsla, kveikja, innlagnir, samvinna, einstaklingsmiðun, sjálfstæði og fleira. 

Kennslubækur /efni: 

Stories 

 Spotlight 8 

• Rafræn vinnublöð, glósur, verkefni og annað rafrænt efni frá kennara  

• Verkefni unnið út frá áhugasviði nemandans 

 

Námsmat vorannar: 

• Lesskilningur, orðaforði, málfræði 

• Hlustun, lesskilningur, orðaforði, málfræði 

• Munnlegar kynningar/lestur og ritun  

• Tímaritun: Óundirbúin ritun í tíma  

• Ástundun (hegðun og virkni í tímum, heimanám, ábyrgð á eigin námi) 

Metanleg hæfniviðmið:   

 

Unnið sjálfstætt, með öðrum og undir leiðsögn og tekið tillit til þess sem aðrir hafa til málanna að 

leggja. 

 

Beitt á raunsæjan hátt sjálfsmati og jafningjamati í tengslum við viðfangsefni námsins og veitt 

sanngjarna endurgjöf. 

 

Beitt margvíslegum námsaðferðum sem geta komið að gagni í námi og veit hvenær þær eiga við, t.d. 

nýtt sér samhengi í texta eða aðstæðum til að geta sér til merkingu orða. 

 

 

 

 

  



 

 

Tímabil Námsþáttur Námsefni/verkefni/námsmat 
: 

Metanleg hæfniviðmið. Munið 

28.8 – 30.9 Spotlight 8 – 
Animal Power 

Lesskilningur 

Lesa og svarar 
spurningar 

 

Umræður um 
lesefni 

Spotlight 8 – Unit 1 

-lesbók og vinnubók  

Stories, enskir lestextar og 
verkefni - Bullying 

Yndislestur Ýmis verkefnavinna 

 

Nemandinn geti aflað sér upplýsinga 
úr texta, greint aðalatriði frá 
aukaatriðum, gert sér grein fyrir helstu 
niðurstöðum og nýtt sér í 
verkefnavinnu.  

Nemandinn geti lesið sér til fróðleiks 
rauntexta, t.d. úr dagblöðum, 
tímaritum og netmiðlum sem fjalla um 
efni er varðar líf hans, aðstæður eða 
umhverfi, brugðist við, sagt frá eða 
unnið úr á annan hátt. 

ADRA – 15- 17 

1.10 – 31.10 Hlustun 

Hlusta og segja 
frá eða skrifa 
um það sem 
hlustað var á 

Ýmis hlustunarverkefni 

 -Ted 

 -Tónlist og textar 

 -Hljóbækur 

 -Podcöst 

 -Stuttmynd 

Spotlight 8 – Unit 2 

 

Nemandinn tileinki 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.  

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

Nemandinn geti fylgst með 
aðgengilegu efni í fjöl-og myndmiðlum 
sér til gagns og ánægju, sagt frá og 
unnið úr þeim. 

 

1.11 – 30.11 Samskipti 

Skipt í hópa og 
talað um efni 
að eigin vali 

 

Samtalsæfingar 

Spotlight 8 – Unit 3 

 

Nemandinn geti tekið þátt í óformlegu 
spjalli um daginn og veginn um efni 
sem hann þekkir vel til. 

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

 

1.12 – 31.12 Frásögn 

Semja sögu, 
æfa og segja frá 

Kynningar 

Spotlight 8 – Unit 4 

Yndislestur 

 

Nemandinn geti flutt stutta frásögn 
eða kynningu um undirbúið efni 
blaðalaust og af nokkru öryggi. 

Nemandinn geti samið, æft og flutt 
frumsamið efni, t.d. stutt atriði eða 
sögu, einn eða í félagi við aðra. 

 

 

1.1 -  31.1 Ritun Ritunarverkefni 

Dagbókarskrift 

Spotlight 8 – Unit 5 

 

Nemandinn geti skrifað um eða 
brugðist við því sem hann hefur 
hlustað á, séð eða lesið og fylgt 
ákveðnu formi textagerðar þar sem 
það á við. 

 Nemandinn geti skrifað um eða 
brugðist við því sem hann hefur 

 



hlustað á, séð eða lesið og fylgt 
ákveðnu formi textagerðar þar á við. 

1.2 – 28.2 Menningarlæsi Efni til áhorfs 

Efni til hlustunar 

Kynningar 

Spotlight 8 – Unit 6 

 

Nemandinn geti sýnt fram á að hann 
þekki til samfélagsgerðar, hvað 
einkennir þjóðfélagið og það sem er 
efst á baugi hverju sinni. 

 Nemandinn geti sýnt fram á að hann 
þekkir nokkuð til innri 
samfélagsferðar, hvað einkennir 
þjóðfélagið og það sem er efst á baugi 
hverju sinni. 

 

1.3 – 31.3 Námshæfni Námstækni – (Learning 
techniques) 

Sjálfstæð vinna  

Hópvinna  

Jafningjamat (Peer review) 

Sjálfsmat (self assessment) 

Spotlight 8 – Unit 7 

Nemandinn geti beitt margvíslegum 
námsaðferðum sem geta komið að 
gagni í náminu og veit hvenær þær 
eiga við. 

 Nemandinn geti unnið sjálfstætt, með 
öðrum og undir leiðsögn og t ekið tillit 
til þess sem aðrir hafa til málanna að 
leggja. 

 Nemandinn geti beitt á raunsæjan 
hátt sjálfsmati og jafningjamati. 

 Nemandinn geti nýtt sér öll helstu 
hjálpartæki, s.s. ítarefni, efni úr fjölmið 
lum, orðabækur, veforðasöfn, 
leiðréttinga, tungumála og leitarforrit 
og umgengist þau af gagnrýni.  

Nemandinn geti nýtt sér reynslu sína 
og þekkingu til að skapa nýja þekkingu 
og nota í nýju samhengi. 

27.3 – 5.4 Páskafrí 

 

1.4 – 15.4 Lesskilningur Spotlight 8 – Unit 8 

 -lesbók og vinnubók 

Stories, enskir lestextar og 
verkefni 

 Yndislestur 

  

 

Nemandinn geti aflað sér upplýsinga 
úr texta, greint aðalatriði frá 
aukaatriðum, gert sér grein fyrir helstu 
niðurstöðum og nýtt sér í 
verkefnavinnu. 

 Nemandinn geti lesið sér til fróðleiks 
rauntexta, t.d. úr dagblöðum, 
tímaritum og netmiðlum sem fjalla um 
efni er varðar líf hans, aðstæður eða 
umhverfi, brugðist við, sagt frá eða 
unnið úr á annan hátt. . 

6.4 - Starfsdagur 

15.4 -30.4 Lesskilningur Stories 

Yndislestur 

Spotlight 8 – Cool Reads –Is It 
Fair on Toby 

 

Nemandinn geti aflað sér upplýsinga 
úr texta, greint aðalatriði frá 
aukaatriðum, gert sér grein fyrir helstu 
niðurstöðum og nýtt sér í 
verkefnavinnu. 

 Nemandinn geti lesið sér til fróðleiks 
rauntexta, t.d. úr dagblöðum, 
tímaritum og netmiðlum sem fjalla um 
efni er varðar líf hans, aðstæður eða 
umhverfi, brugðist við, sagt frá eða 
unnið úr á annan hátt.  

 

1.5 – 15.5 Lesskilningur Yndislestur 

Stories 

Nemandinn geti aflað sér upplýsinga 
úr texta, greint aðalatriði frá 
aukaatriðum, gert sér grein fyrir helstu 

10.5 – Starfsdagur 
Kósýkot lokað 
 
 



 

 

 

 

Spotlight 8 – Cool Reads – Billy 
Elliot 

Nemendur semja handrit og búa 
til kvikmynd 

 

niðurstöðum og nýtt sér í 
verkefnavinnu. 

 Nemandinn geti lesið sér til fróðleiks 
rauntexta, t.d. úr dagblöðum, 
tímaritum og netmiðlum sem fjalla um 
efni er varðar líf hans, aðstæður eða 
umhverfi, brugðist við, sagt frá eða 
unnið úr á annan hátt. 

16.5 – 31.5 Talað 
mál/Samskipti 

Rökræður/Debate 

Spotlight 8 – Cool Reads – Shop 
Boy 

Nemendur semja handrit og búa 
til kvikmynd 

Nemandinn geti tjáð sig um skoðanir 
sínar, tilfinningar, reynslu og þekkingu. 

 

1.6 – 4.6 Útikennslu    

Skólaslit  10. Júní kl. 18 


