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Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

24. ágúst 
 Kynning á námsefni 

vetrarins.  
  

Vika 2 

2. ágúst – 31. ágúst 
 Tileinkað sér talað mál um margvísleg 

málefni í kunnuglegum aðstæðum 

þegar framsetning er áheyrileg. 

 Aflað sér upplýsinga úr texta, greint 

aðalatriðin frá aukaatriðum og nýtt sér í 

verkefnavinnu. 

 

South Africa -Kafli 6. 

Texti: A country of 

contrasts. Elephants-

Breeders and 

Demolishers/Making 

Headlines. Rainbow 

Nation/From Prisoner to 

President. 

Læra orðaforða og vinna 

verkefni í orðabók. 

Spotlight 10 Vinnuframlag í tímum. 

Vika 3 

3. – 7. september 
South Africa -Kafli 6. 

Texti: A country of 

contrasts. Elephants-

Breeders and 

Demolishers/Making 

Headlines. Rainbow 

Nation/From Prisoner to 

President. 

Læra orðaforða og vinna 

verkefni í orðabók. 

Spotlight 10 Vinnuframlag í tímum. 

Vika 4 

10. – 14. september 
South Africa -Kafli 6. 

Texti: A country of 

Spotlight 10 Vinnuframlag í tímum. 



 
 

contrasts. Elephants-

Breeders and 

Demolishers/Making 

Headlines. Rainbow 

Nation/From Prisoner to 

President. 

Læra orðaforða og vinna 

verkefni í orðabók. 
Vika 5 

17.-21. september 
 Flutt stutta frásögn eða kynningu um 

undirbúið efni og af nokkru öryggi. 

Hópverkefni Spotlight (wb.97) Vinnuframlag í tímum. 

 

Munnleg kynning.  
Vika 6 

24.  – 28. September 

Starfsdagur 

 Fylgst með aðgengilegu efni í fjöl- og 

myndmiðlum sér til gagns og ánægju, 

sagt frá og unnið úr. 

Kvikmynd The Help Vinnuframlag í tímum. 

Vika 7 

1.  – 5. október 
 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. 

Kvikmynd - úrvinnsla The Help 

 

Verkefni frá kennara.  

Vinnuframlag í tímum. 

 

Ritunarverkefni.  

Vika 8 

8.  – 12. október 
 Lesið sér til gagns, ánægju og þroska 

smásögur og skáldsögur og myndað sér 

skoðanir á efni þeirra. 

 Flutt stutta frásögn eða kynningu um 

undirbúið efni og af nokkru öryggi. 

Skáldsaga One of us is lying eftir  Vinnuframlag í tímum.  

Vika 9 

15. – 19. október 

Vetrarleyfi 

Skáldsaga One of us is lying Vinnuframlag í tímum.  

Vika 10 

22.  – 26. október 

Starfsdagur 

Skáldsaga One of us is lying Vinnuframlag í tímum. 

 

Munnleg kynning. 
Vika 11 

29. okt – 2. nóv 
Skáldsaga 
Halloween 

One of us is lying  
 

Vinnuframlag í tímum. 

Vika 12 

5. – 9. Nóvember 
Skáldsaga One of us is lying  Vinnuframlag í tímum. 

 



 
 

5.nóv foreldraviðtöl  Munnleg kynning. 
 

Vika 13 

12.  – 16. nóvember 
 Aflað sér upplýsinga úr texta, greint 

aðalatriðin frá aukaatriðum og nýtt sér í 

verkefnavinnu. 

The Nonreader  Spotlight 10, page 70-71.  Vinnuframlag í tímum.  

Vika 14 

19. – 23. nóvember 
 Sýnt fram á að hann þekkir til mannlífs 

og menningar á viðkomandi málsvæði 

og gerir sér vel grein fyrir hvað er líkt 

eða ólíkt hans eigin aðstæðum. 

Thanksgiving 

 

Verkefni frá kennara.  

 Vinnuframlag í tímum.  

Vika 15 

26. – 30. nóvember 
 Tileinkað sér talað mál um margvísleg 

málefni í kunnuglegum aðstæðum 

þegar framsetning er áheyrileg. 

 Aflað sér upplýsinga úr texta, greint 

aðalatriðin frá aukaatriðum og nýtt sér í 

verkefnavinnu. 

Unit 3 -Lesa texta A & B 

og vinna tengd verkefni í 

vinnubók bls.42-47. 

Nemendur velja sér a.m.k. 

einn af „cool read“ 

textunum og vinna tengd 

verkefni í vinnubók. 

 

Hlustun: vinnubók bls.48 & 

50.  

 

Málfræði: vinnubók verk.6 

bls.151-152 (Verbs), verk.7 

bls.153-156 (Verbs).  

Spotlight 10 

 
Vinnuframlag í tímum.  

Vika 16 

3.  – 7. desember 

Unit 3 - Lesa texta A & B 

og vinna tengd verkefni í 

vinnubók bls.42-47. 

Nemendur velja sér a.m.k. 

einn af „cool read“ 

textunum og vinna tengd 

verkefni í vinnubók. 

 

Hlustun: vinnubók bls.48 & 

50.  

 

Spotlight 10 

 
Vinnuframlag í tímum.  



 
 

Málfræði: vinnubók verk.6 

bls.151-152 (Verbs), verk.7 

bls.153-156 (Verbs). 
Vika 17 

10.  – 14. desember 

Unit 3 - Lesa texta A & B 

og vinna tengd verkefni í 

vinnubók bls.42-47. 

Nemendur velja sér a.m.k. 

einn af „cool read“ 

textunum og vinna tengd 

verkefni í vinnubók. 

 

Hlustun: vinnubók bls.48 & 

50.  

 

Málfræði: vinnubók verk.6 

bls.151-152 (Verbs), verk.7 

bls.153-156 (Verbs). 

Spotlight 10 

 
Vinnuframlag í tímum.  

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 

 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. 

 Samið, æft og flutt frumsamið efni, t.d. 

stutt atriði eða sögu, einn eða í félagi 

við aðra. 

Current Affairs Veraldarvefurinn 

Verkefni frá kennara 
Vinnuframlag í tímum.  

Vika 20 

7. – 11. janúar 
Current Affairs Veraldarvefurinn 

 

Verkefni frá kennara 

Vinnuframlag í tímum. 

 

Munnleg kynning. 

 
 

 



 
 
 


