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Bekkur: 10.bekkur 

Námsgrein: Enska 

Fjöldi kennslustunda: 4,5 stundir 

Kennari/kennarar: Rebekka Árnadóttir 

Áfangalýsing 
 

Kennsluaðferðir: Unnið verður í 8-9 vikna lotum, þar sem lagt verður áhersla á mismunandi hæfniviðmið. Notast verður meðal annars við 
kennslubókina Spotlight 10 ásamt vinnubók og hlustunarefni. Verkefni úr vinnubók, orðalisti og ritunarverkefni eru unnin í stílabók. Í ensku 
verður einnig notast við tónlist, myndbönd, kvikmyndir, frjálslestrarbækur og ýmis forrit og öpp. 
Leitast er við að hafa kennsluhætti sem fjölbreyttasta, ýmist með einstaklings og hópavinnu, félagakennslu og stöðvavinnu. 
  
Námsmat: Mikil áherlsa verður lögð á sjálfsmat nemenda og jafningjamat, til þess að meta námsárangur hvers og eins. Verkefni verða lögð 
fyrir reglulega, þar sem lögð er áhersla á mismunandi hæfniviðmið innan fagsins, í samræmi við Aðalnámsskrá grunnskóla. Í lok hverrar lotu 
setja nemendur sér markmið fyrir næstu lotu. Einkunnir verða gefnar í bókstöfum.  
 
 
 
 

Kennarar áskilja sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara. 
 

 

 

 



Dagsetning Viðfangsefni Hæfniviðmið Námsmat 
 
22. okt. – 26. okt 
 
26. okt. 
Skipulagsdagur 
 

Unit 3 Sense of fear 
 
TB 49-54, WB 42-47  
 
Nouns: regular and 
irregular plurals WB: 137-
139 
 
Irregular verbs arise – 
bite TB: 141 

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 tengjast 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 og greint helstu 
aðalatriði textans og nýtt sér við verkefnavinnu  

 Lesið sér til gagns og ánægju smásögur, bækur og fræðsluefni ætlað hans 
aldurshópi  
 
 
Frásögn 
Nemandi geti:  

 Tjáð sig á nokkuð góðan hátt um hluti sem tengjast daglegu lífi hans og 
nýtt sér reglur um málnotkun og framburð 

 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 
 

23. okt 
Írlandskynningar 
Frásögn 
 
 

 
29.okt. – 2. nóv. 
 
29. okt. Nemenda og 
foreldraviðtalsdagur 

10 irregular verbs 
 
WB 48-51 (listening and 
worksheet) 
 
TB 55-57 (Listen) 
 WB 52-53  
 
Nouns – indefinite and 
definit articles WB: 142-
146 
 
Irregular verbs bleed – 
catch TB: 141 

 

 
5. – 9. nóv. 
 
9. nóv. Gleðidagur 

10 irregular verbs 
 
Coolreads (in pairs retell) 
TB 58-63, WB 54-57 
 
Cool reads (read) last one  
WB: 54-57 
 

8. nóv 
Test: unit 3 
Listening, vocabulary, 
phrases and translation 
Hlustun og Ritun 



 
12. -16. nóv. 
 
 

Unit 4 Voices of English 
 
TB 64-71, WB 60-64 
 
Pronouns: relative 
pronouns WB: 147-148 
 
Irregular verbs dream – 
flee TB: 141 

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 
 

 

 
19. – 23. nóv. 
 
 

10 irregular verbs 
 
TB 72-77 
WB: 65-69 
 
Verbs – the past simple 
and past continuous WB: 
151-152 
 
Irregular verbs fly – grow 
TB: 142 
 

 

27. nóv. – 1. des. 
27. nóv. 
Skipulagsdagur 
 
30. nóv. Jólaþema 
 

10 irregular verbs 
 
TB: 78-79 
WB 70 – 75 (hlustun) 

29. nóv 
Test unit 4 Reading 
comprehension 

 
3. – 7. des. 

Grammar overview 
WB: 137-156 
Nouns 1,2 and 3 
Pronouns 
Verbs 5,6, and 7 
(sjá WB: efnisyfirlit bls. 3) 

4. des 
Test unit 4 Writing 
 
 
 
 



Irregular verbs 1-50  

 
10. – 14. Des. 

 
Grammartest 
 
Movie 

11. des 
Test Grammar 
 
 

17. – 20. Des 
 
19. friðar- 
góðverkadagur 

Movie discussions 
 
 

 Samskipti 
Peer evaluation 
(jafningjamat) 

 

 


