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Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

24. ágúst 
 Kynning á efni annar.   

Vika 2 

2. ágúst – 31. ágúst 
 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. 

 Flutt stutta frásögn eða kynningu um 

undirbúið efni blaðalaust og af nokkru 

öryggi 

 Tjáð sig áheyrilega um málefni sem 

hann þekkir, beitt tungumálinu af 

nokkurri nákvæmni hvað varðar reglur 

um málnotkun, framburð, áherslur, 

hrynjandi og orðaval. 

 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. 

Webquest Veraldarvefurinn Vinnuframlag í tímum.  

Vika 3 

3. – 7. september 
Webquest Veraldarvefurinn Vinnuframlag í tímum. 

 

Munnleg kynning á 

verkefni.  

Vika 4 

10. – 14. september 
 Án vankvæða fylgst með aðgengilegu 

efni í fjöl- og myndmiðlum sér til 

gagns og ánægju, sagt frá og unnið úr. 

Kvikmynd - Shawshank 

Redemption 
Verkefni frá kennara Vinnuframlag í tímum. 

Vika 5 Kvikmynd -úrvinnsla Verkefni frá kennara Vinnuframlag í tímum. 



 
 

17.-21. september  Skrifað lipran samfelldan texta á 

hnökralitlu máli um efni sem hann 

hefur þekkingu á, sýnt fram á góð tök á 

orðaforða og meginreglum 

málnotkunar, fylgt hefðum varðandi 

uppbyggingu og samhengi texta og 

notað tengiorð við hæfi. 

 

Skila skriflegu 

hópverkefni.  

 

Skila munnlegu 

verkefni.  

Vika 6 

24.  – 28. September 

Starfsdagur 

 Lesið sér til gagns, ánægju og þroska 

smásögur og skáldsögur ætlaðar ungu 

fólki og myndað sér skoðanir á efni 

þeirra. 

 Sýnt fram á að hann þekkir vel til 

mannlífs og menningar á viðkomandi 

málsvæði og gerir sér vel grein fyrir 

hvað er líkt eða ólíkt hans eigin 

aðstæðum. 

 Sýnt fram á að hann kann nokkur deili 

á fjölbreyttum uppruna þegnanna á 

viðkomandi málsvæði og gerir sér 

grein fyrir takmörkunum staðalmynda 

og áhrifum fordóma. 

Skáldsaga The Hate u give by 

Angie Thomas 
Vinnuframlag í tímum. 

Vika 7 

1.  – 5. október 
Skáldsaga The Hate u give by 

Angie Thomas 
Vinnuframlag í tímum.  

Vika 8 

8.  – 12. október 
Skáldsaga The Hate u give by 

Angie Thomas 
Vinnuframlag í tímum.  

Vika 9 

15. – 19. október 

Vetrarleyfi 

Skáldsaga The Hate u give by 

Angie Thomas 
Vinnuframlag í tímum. 

 

Skila verkefnahefti. 

Vika 10 

22.  – 26. október 

Starfsdagur 

 Sýnt fram á að hann þekkir nokkuð til 

innri samfélagsgerðar, hvað einkennir 

þjóðfélagið og það sem er efst á baugi 

hverju sinni. 

Flóttamenn Verkefni frá kennara Vinnuframlag í tímum. 

 

Búa til spurningar, 

spyrja og eiga samskipti 

við flóttamenn.  
Vika 11 

29. okt – 2. nóv 
 Hlustað eftir nákvæmum upplýsingum, 

valið úr þær sem við á og brugðist við 

eða unnið úr þeim. 

 Skrifað um eða brugðist skilmerkilega 

við því sem hann hefur hlustað á, séð 

Skáldsaga- lestur/hlustun 

og verkefni 
The Perks of being a 

wallflower eftir Stephen 

Chbosky 

Vinnuframlag í tímum. 

Vika 12 

5. – 9. Nóvember 

5.nóv foreldraviðtöl 

Skáldsaga- lestur/hlustun 

og verkefni 
The Perks of being a 

wallflower eftir Stephen 

Chbosky 

Vinnuframlag í tímum. 



 
 

Vika 13 

12.  – 16. nóvember 
eða lesið og fylgt ákveðnu formi 

textagerðar þar sem það á við. 
Skáldsaga- lestur/hlustun 

og verkefni 
The Perks of being a 

wallflower eftir Stephen 

Chbosky 

Vinnuframlag í tímum. 

 

Skila dagbók. 
Vika 14 

19. – 23. nóvember 
 Án vankvæða fylgst með aðgengilegu 

efni í fjöl- og myndmiðlum sér til 

gagns og ánægju, sagt frá og unnið úr. 

Kvikmynd – The Perks Verkefni frá kennara Vinnuframlag í tímum. 

Vika 15 

26. – 30. nóvember 
 Leikið sér með málið og látið 

sköpunargáfuna og ímyndunaraflið 

njóta sín. 

Kvikmynd - úrvinnsla Verkefni frá kennara.  Vinnuframlag í tímum. 

 

Tímaritun. 

Vika 16 

3.  – 7. desember 
 Hlustað eftir upplýsingum, valið úr þær 

sem við á og brugðist við eða unnið úr 

þeim. 

Tónlist og textar Verkefni frá kennara. Vinnuframlag í tímum. 

Vika 17 

10.  – 14. desember 
Tónlist og textar Verkefni frá kennara. Vinnuframlag í tímum. 

 

Hlustunarpróf. 
Vika 18 

17.  – 20. desember 

20.des Litlu jólin 

 Lesið sér til gagns og ánægju almenna 

texta af ýmsum toga með nokkuð 

fjölþættum orðaforða og valið 

lestraraðferð eftir eðli textans og 

tilgangi með lestrinum. 

Jólaverkefni Verkefni frá kennara. Vinnuframlag í tímum. 

Vika 19 

4. janúar 

3. jan starfsdagur 

 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. 

Current affairs Verkefni frá kennara. Vinnuframlag í tímum. 

Vika 20 

7. – 11. janúar 
Current affairs Verkefni frá kennara. Vinnuframlag í tímum. 

 

Munnleg kynning 

(blaðlaust).  

 
 

 

 


