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Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

14.-18.janúar 
*Án vandkvæða fylgst með aðgengilegu efni í fjöl- og 
myndmiðlum sér til gagns og ánægju, sagt frá og 
unnið úr. 
*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 efni 
þeirra, sagt frá eða unnið úr á annan hátt. 
*Tekið þátt í óformlegu spjalli um daginn og veginn 
um efni sem hann er vel heima í. 
*Sýnt fram á að hann þekkir nokkuð til innri 
samfélagsgerðar, hvað einkennir þjóðfélagið og það 
sem er efst á baugi hverju sinni. 
*Nýtt sér reynslu sína og þekkingu til að skapa nýja 
þekkingu og nota í nýju samhengi. 

Livsstil.  
Fjallað um það að vera 
neytandi í nútíma 
þjóðfélagi. 

EKKO og vinnubók A 
Forbruger 
Ung i Norden 
Velkommen til verden  

Símat með áherslu á 
leiðsagnarmat.                                                                  
Öll vinna vetrarins 
liggur til grundvallar 
námsmati þ.m.t. 
vinna,virkni og hegðun í 
kennslustundum 

Vika 2 

21.-25.janúar 

Starfsdagur 23.jan. 

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

 Abdul Kabels liv i vigesporet 
Lisa Violas li 
overhalningsbanen 
Vi mangler ikke rigtig noget 

Ritun 

Vika 3 

28.jan-1.feb 

Foreldraviðtöl 31.jan. 

  Hvad der kommer let, går let 

De unge er for renlige 

 

Vika 4 

4.-8.febrúar 
  Mig og mit forbrug 

Så sluk dog 

Kaflapróf 

Vika 5 

11.-15.febrúar 
Aflað sér upplýsinga úr texta, greint aðalatriði frá 
aukaatriðum, gert sér grein fyrir helstu niðurstöðum 
og nýtt sér í verkefnavinnu 

Lesbók bls.54 – 75 
Vinnubók bls. 4 -47 

EKKO og vinnubók B 
Indbrud 
En fest bliver god...Tyveri í 
skolen 

 



 
Vika 6 

18.-22.febrúar 
Tjáð sig skipulega með undirbúið eða óundirbúið efni 
sem hann þekkir, hefur hlustað á, lesið um eða unnið 
með í námi sínu, sagt skoðun sína á því og brugðist 
við spurningum. 
*Nýtt sér öll helstu hjálpartæki, s.s. ítarefni, efni úr 
fjölmiðlum, orðabækur, veforðasöfn, 
leiðréttingarforrit, tungumálaforrit og leitarforrit og 
umgengist þau af gagnrýni. 
*Getur greint á milli helstu afbrigða tungumálsins 

 Ötsi, mumien fra ... 
Kæmpe fangeflugt 

 

 

Vika 7 

25.feb-1.mars 

Vetrarleyfi 25-26.feb. 

Nýtt sér öll helstu hjálpartæki s.s. ítarefni, 
orðabækur, veforðasöfn og leitarforrit 
 

 En dreng fænslet for ... 
Kriminalitet på ... 

 

 

Vika 8 

4.-8.mars 

Öskudagur 6.mars 

  Hjalp med opklaringen af et 
mord 
Hvem er tyven 
Det borende X 
Elvira Madigan 

Ritun 

Vika 9 

11.-15.mars 

Samr.próf 9b. 11-

13.mars 

Hlustað eftir nákvæmum upplýsingum og valið úr 
þær sem við á 

 Om tyve og tyverier 
Feriepenge 
Kinesisk major 

Hlustun 

Vika 10 

18.-22.mars 
  En hund kører bil 

Et nemt offer 
Kaflapróf 

Vika 11 

25.-29.mars 
*Tileinkað sér aðalatriði úr kynningu 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. 
*Flutt stutta frásögn eða kynningu um undirbúið efni 
blaðalaust og af nokkru öryggi. 
*Skrifað ýmsar gerðir af textum, bæði formlega og 
óformlega og hagað orðum sínum með lesanda í 
huga og í samræmi við inntak og tilgang með 
skrifunum. 
 
 

Kommunikation 
 
Fjallað um hvernig 
samskipti eru fyrr og nú 

Ekko lesbók bls. 76 – 89 
Ekko vinnubók bls. 48 – 73 
Gera auglýsingu 

 



 
Vika 12 

1.-5.apríl 
                       „                     „  

Vika 13 

8.-12.apríl 

Árshátíð elsta 11.ap. 

                        „                      „ Hlustun 

Vika 14 

15.-22.apríl Páskaleyfi 
    

Vika 15 

22.-26.apríl 

Annar í páskum 22.ap. 

Sumard. fyrsti 25.ap. 

                          „                      „  

Vika 16 

29.apríl-3.maí 

Verkalýðsdagurinn 

1.maí 

                          „                        „ Kaflapróf 

Vika 17 

6.-10.maí 
Hlustað eftir nákvæmum upplýsingum og valið úr 
þær sem við á 

  Hlustunarpróf 

Vika 18 

13.-17.maí 

Starfsdagur 17.maí 

 
                               „ 

Mynd   

Vika 19 

20.-24.maí 
    

Vika 20 

27.-31.maí 

Uppstigningardagur 

30/5 

    

Vika 21 

3.-7.júní 

Lágafellsleikar 3.-4.júní 

Skólaslit 10.bekkur 

4.júní 

Skólaslit 5.júní 1.-9.b. 

    

 


