
     
 

Árgangur:  8. bekkur    Tímafjöldi: 3  kest. á viku  
 
Kennarar: Guðrún Elva Sverrisdóttir og Sólveig Kristjánsdóttir          
     
 
Námsefni: Spotlight 8 Textbook, CDs and Workbook, stílahefti, kvikmyndir, ljósrituð málfræðiverkefni eftir þörfum, léttar lesbækur. 
 
Námsmat:   
  Kaflapróf 20% 
  Janúarpróf 30% 
  Vorpróf 30% 

Sagnapróf - Sagnapróf eru 11 yfir veturinn (meðaleinkunn úr 9 bestu gilda)10% 
Vetrareinkunn - Heimavinna, ástundun og vinnusemi í skólanum. 10% 

 
Lykilhæfni: 
Enska kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla:  
Tjáning og miðlun - Skapandi og gagnrýna hugsun - Sjálfstæði og samvinnu - Nýtingu miðla og upplýsinga - Ábyrgð og mat á eigin 
námi. 
Stöðugt er reynt að beita fjölbreyttum kennslu-, mats- og námsaðferðum svo þessi markmið náist.  
 
Grunnþættir:  
Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex:  
Læsi – Sjálfbærni - Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti - Heilbrigði og velferð - Sköpun. 
Í ensku er unnið með alla þessa þætti þó mismikið sé eftir árgöngum.  

Kennsluáætlun 

Fag:  Enska 
 



 
Haustönn 
 

Hæfniviðmið 
Hlustun. Nemandi geti: 

 Skilið auðveldlega og án 

vandræða talað mál er varðar 

hann sjálfan og daglegt líf 

 Skilið samtöl og viðtöl um efni 

tengt daglegu lífi og sem 

tnegjast áhuga-, námi-  og 

þekkingarsviði hans og nýtt sér 

í ræðu og riti 

 Fylgt nokkuð vel aðgengilegu 

efni sem höfðar til hans, í fjöl- 

og myndmiðlum  

 Hlustað nokkuð vel eftir 

nákvæmum atriðum þegar þörf 

er á. 

Lesskilningur. Nemandi geti: 

 Lesið og skilið margsvíslega 

texta sem innihalda algengan 

orðaforða og fjalla um daglegt 

líf og kunnuglegar aðstæður. 

 Skilið megininntak í nokkuð 

algengum frásögnum fjöl-, net 

og myndmiðla 

 Leitað og fundið aðgengilegar 

upplýsingar í texta greint 

helstu aðalatriði textans og 

Efnisþættir námsgögn  
Tími: ágúst-september  

Spotlight lesbók: 1. kafli bls.9-12, bls. 

22-26 úr 2. kafla 

Vinnubók bls. 6-13 og 14-32 (valdir 

cool reads). 

Málfræði: Persónufornöfn og 

eignarfornöfn, nútíð og contracted 

forms  

Ritun: Stílar 1-6  

Sagnapróf 1-3 

Spotlight 8 Textbook, CDs and 
Workbook, stílahefti, sagnir. 

 
Mánudaginn 17. ágúst skólasetning  
 
Mán. 21.- miðvikud. 23. sept.  
samræmd próf hjá 10. bekk 
 
Mánudagur 28. sept. skipulagsd 

Tími: október  

Spotlight lesbók: 2. Kafli bls.27-37  

Vinnubók bls. 33-49  

Próf úr 2. Kafla 

Kvikmynd: Billy Elliot 

Málfræði: Sagnirnar be og have, 

reglul. sagnir í þt. 

Ritun: stílar 7-13 

Sagnapróf 4-7 

Spotlight 8 Textbook, CDs and 
Workbook, stílahefti, sagnir. 
Kvikmynd tengd námsefni. 

 
 
Þriðjud 6. okt. foreldradagur 
 
 
 
Mánud. 19. - þri. 20. okt.  vetrarfrí 

Tími: nóvember  

Vinaverkefni – kvikmynd um vináttu – 

spil ofl.  

8. Kafli bls. 110-125. Vinnubók 132-

136 

Kvikmynd tengd vinaviku 
Internetið, Spotlight 8 
Textbook, CDs and 
Workbook, stílahefti, sagnir. 

3.-7. nóv. – vinavika 
 
Föstud. 20. nóv. skipulagsdagur 

 



nýtt sér við verkefnavinnu 

 Lesið sér til gagns og ánægju 

smásögur, bækur og 

fræðsluefni ætlað hans 

aldurshópi 

Samskipti. Nemandi geti: 

 Haldið uppi almennum 

samræðurm um efni sem hann 

þekkir, beitt eðlilegum 

framburði og nýtt sér 

lykilorðaforða daglegs máls og 

kurteisisvenjur. 

 Tekið þátt í einföldu spjalli um 

daglegt líf og áhugsvið 

 Bjargað sér við algengar 

aðstæður og miðlað einföldum 

upplýsingum  

 Tekið þátt í samræðum og átt 

skoðanaskipti um það sem 

unnið er með í kennslustofunni 

 

Verkefni um fylki USA – aflað 

upplýsinga á internetinu – 

kynning,powerpoint/plakat 

Málfræði: to do, does, did, spurnarorð 

og óreglul. sagnir í þátíð 

Ritun: stílar 14-17 

Sagnapróf 8-11 

Tími: desember 

Próf úr 8. Kafla. 

Spotlight lesbók: 4. Kafli bls. 48-63, 

vinnubók bls. 66-85 (coolreads textar 

valdir), fjölföldunarsíður 4.1-4.3 

Málfræði: to do, does, did, spurnarorð 

og óreglul. sagnir í þátíð 

Ritun: jólastíll 

Kvikmynd og verkefni tengd henni. 

 

Spotlight 8 Textbook, CDs and 
Workbook, stílahefti, sagnir. 
Kvikmynd tengd jólahaldi. 

 
Mánud. 7. Og þriðjud. 8 des 
Námsmatsdagar 
Föstudagur 18. Des. Er síðasti dagur 
fyrir jólafrí – Litlu jólin  

 

Vorönn 

Hæfniviðmið  

Frásögni. Nemandi geti: 

 Tjáð sig á nokkuð góðan hátt 

um hluti sem tengjast daglegu 

lífi hans og nýtt sér reglur um 

málnotkun og framburð 

Efnisþættir námsgögn  
Tími: janúar 

Upprifjun fyrir próf 

Miðsvetrarpróf 

Spotlight lesbók: upprifjun úr 4. kafla, 

Kaflapróf úr 4. Kafla 

Ritun: stílar 18-19 

Spotlight 8 Textbook, CDs and 
Workbook, stílahefti, sagnir 

 
Mánud. 4. jan., skipulagsdagur 
 
 
 



 Sagt frá reynslu sinni, 

skoðunum og brugðist 

óundirbúinn við spurningum 

varðandi þessa þætti. 

 Flutt einfalda frásögn eða 

kynningu á efni sem hann 

hefur aflað sér upplýsinga um 

 Samið einfaldan texta, atriði 

eða sögu um hluti sem hann 

þekkir til 

Ritun. Nemandi geti: 

 Skrifað samfelldan texta um 

efni sem hann þekkir vel, nýtt 

sér til þess daglegan orðaforða 

og grunnatriði málfræði og 

stafsetningar. 

 Skrifað mismunandi texta og 

hagað málinu í samræmi við 

inntak og viðtakanda. 

 Sagt frá og brugðist við hlutum 

sem hann hefur heyrt, lesið 

eða séð 

 Lýst skoðunum, atburðarás og 

nýtt sér til þess viðeigandi 

orðaforða. 

 Samið texta og nýtt sér til þess 

ímyndunarafl og sköpunargáfu 

Menningarlæsi. Nemandi geti: 

 Þekki og skilji lykileinkenni í 

menningu og mannlífi 

viðkomandi málsvæðis 

 

Tími: febrúar 

Spotlight lesbók:5. Kafli bls. 64-71 

Vinnubók 88-99 

Kvikmynd: Little Miss Sunshine 

Spotlight 8 Textbook, CDs and 
Workbook, stílahefti, sagnir, 
kvikmynd tengd námsefni. 

Þriðjudagur 2. feb. foreldradagur 
  
Miðvikud. 10. feb. öskudagur 
 
Miðvikud. 24. feb. skipulagsdagur  
Fimmtud. 25. feb. vetrarfrí 
Föstudag 26. feb. vetrarfrí 

Tími: mars 
Spotlight lesbók:5. Kafli bls 71-79 
(valdir cool reads textar) vinnubók bls. 
100-107 og fylgiskjöl. 
Málfræði: do does did, spurnarorð, 
óreglul. sagnir í þátíð. 
Ritun: stílar 20-22 

Spotlight 8 Textbook, CDs and 
Workbook, stílahefti, sagnir 

 
Mánudag 21. mars  páskafrí 
Þriðjudag 22. mars  páskafrí 
Miðvikudag 23. mars páskafrí 
 
 
Páskafrí til 28.mars 
 

Tími: apríl 
Próf úr 5. kafla 
Spotlight lesbók: 7. Kafli bls.96- 109 
vinnubók bls.128-131 og 
fjölföldunarsíður. 
Málfræði: Stigbreyting lýsingarorða, 
núliðin tíð, framtíð. 
Ritun: stílar 23-26 

Spotlight 8 Textbook, CDs and 
Workbook, stílahefti, sagnir 

 
Fimmtudagur 14. apríl og föstud. 
15. apríl - þemadagar 
 
Fimmtud. 21. apríl  - 
Sumardagurinn fyrsti  

Tími: maí 
Ljúka við námsbækur. 
Próf úr 7. kafla 
Spotlight lesbók renna yfir bls. 124-
125. 
Ritun: stílar 27-30 
Upprifjun fyrir próf 
Vorpróf, vordagar. 

Spotlight 8 Textbook, CDs and 
Workbook, stílahefti, sagnir 

 
Fimmtud. 5. maí uppstig.dagur  
 
 
Mánud. 16. maí – annar í hvítas. 
Þriðjud. 17. maí – skipulagsdagur 
 
Mánudagur 23. maí vorpróf  
Þriðjudagur 24. maí    vorpróf 
 



 Sýnt fram á að hann þekki siði, 

hefðir og helstu einkenni  

viðkomandi menningarsvæðis. 

 Þekkt mun og skyldleika milli 

tungumála 

Námshæfni. Nemandi geti: 

 Sett sér nokkuð raunhæf 

markmið og gert sér grein fyrir 

eigin stöðu og beitt aðferðum 

við að skipuleggja nám sitt 

 Beitt mismunandi 

námsaðferðum sér til gagns í 

náminu og valið sér aðferð 

sem hæfir hverju sinni. 

 Beitt sjálfsmati og 

jafningajamati með stuðningi 

frá kennara 

 Nýtt sér eigin reynslu og 

þekkingu til að tileinka sér nýja 

þekkingu 

 Unnið í samvinnu og sjálfstætt 

undir leiðsögn og sýnt tillitsemi  

 Nýtt sér flest þau hjálpartæki 

sem í boði eru s.s. uppfleittirit, 

orðabækur fjölmiðla, 

veforðasöfn, leiðréttingarforrit 

og leitarforrit. 

 

 
 
Skólaslit miðvikud. 8. júní 

Kennslusáætlun þessi er sett fram með fyrirvara um breytingar sem geta orðið af óviðráðanlegum 
orsökum. 


