
Kennsluáætlun – Vor 2022
 

Bekkur: 8. bekkur 

Námsgrein: Enska 

Kennarar: Rakel Ýr Gunnlaugsdóttir 

Tímafjöldi: 4 tímar á viku  

__________________________________________________________________________________ 

Námsgögn: Spotlight 8 , efni frá kennara 

__________________________________________________________________________________ 

Lykilhæfni: 

Námsgreinin kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt aðalnámskrá 

grunnskóla:  

Tjáning og miðlun 

Skapandi og gagnrýnin hugsun 

Sjálfstæði og samvinna 

Nýting miðla og upplýsinga 

Ábyrgð og mat á eigin námi 

Grunnþættir:  

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex. Unnið er með alla þessa 

þætti, en þó mismikið eftir árgöngum: læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, heilbrigði 

og velferð, sköpun.  

__________________________________________________________________________________ 

Lokanámsmat í samræmi við hæfniviðmið aðalskrár:  

Símat og kaflapróf 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Kennsluáætlun: * 

Vikan Viðfangsefni Mat Annað 

17.1-21.1 
Imaginary person verkefni + Ensk 

verkefnabók 
  

24.1-28.1 

Imaginary person verkefni + Ensk 

verkefnabók 

 

  

31.1-4.2 

Imaginary person verkefni + Ensk 

verkefnabók 

 

 
Starfsd./foreldraf. 

fim/fös 



7.2-11.2 

Imaginary person verkefni + Ensk 

verkefnabók 

 

  

14.2-18.2 

Imaginary person verkefni + Ensk 

verkefnabók 

 

  

21.2-25.2 
Klára tími fyrir google verkefni + Ensku 

verkefnabók  
 Vetrarfr. mán/þri 

28.2-4.3 Creative writing and audio  Bollu-,Sprengi-,Öskud 

7.3-11.3 
Creative writing and audio + Verkefnabók 

 
  

14.3-18.3 
Creative writing and audio + Verkefnabók 

 
  

21.3-25.3 
Creative writing and audio 

+ Verkefnabók 
  

28.3-1.4 
Creative writing and audio 

+ Verkefnabók 
  

4.4-8.4 
Creative writing and audio 

+ Verkefnabók 
  

11.4-15.4 PÁSKAFRÍ PÁSKAFRÍ PÁSKAFRÍ 

19.4-22.4 Understanding of the past + verkefnabók  Sumardagurinn fyrsti 

25.4-29.4 Understanding of the past + verkefnabók   

2.5-6.5 
Understanding of the past + verkefnabók 

 
  

9.5-13.5 
Understanding of the past + verkefnabók 

 
  

16.5-20.5 
Understanding of the past + verkefnabók 

 
  

23.5-27.5 
 Understanding of the past + verkefnabók 

 
 Íþrótta- og útivistad. 

30.5-3.6 
Understanding of the past + verkefnabók 

 
  

7.6-10.6 
Understanding of the past + verkefnabók 

 
 Skólaslit  

*Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar 

 

Skólanámskrá: 

Enska – Skólanámskrá 8. bekk 

Námsþættir Hæfniviðmið Kennsluhættir 



Hlustun 

• Getur  skilið lesin og munnleg fyrirmæli 

og spurningar um daglegt líf, s.s. aldur, 

kyn, áhugamál. 

• Getur svarað spurningum um daglegt líf, 

s.s. aldur, kyn og áhugamál.  

• Skilur megininntak í stuttum einföldum 

frásögnum. 

• Getur skilið fyrirmæli varðandi 

staðsetningu hluta í stofu. 

• Skilur efni tengt daglegu lífi.  

• Skilur aðalatriði í sögu, frásögn og 

samtali tveggja.  

• Getur notað upplýsingar úr frásögn á 

ensku til að leysa verkefni.  

• Getur fylgt nokkuð nákvæmum 

leiðbeiningum og upplýsingum.  

 

Lesskilningur 

• Les texta við myndir og nær samhengi. 

• Getur skilið lesna texta og svarað 

spurningum varðandi textann. 

• Getur lesið texta við myndir og nær 

samhengi. 

• Getur lesið sér til gagns og gamans 

margs konar léttari texta, t.d. í tímaritum 

og greint aðalatriði frá aukaatriðum.   

• Getur lesið einfaldaðar smásögur og 

styttri skáldsögur.   

• Getur fundið og skilið leiðbeiningar og 

upplýsingar um það sem snertir daglegt 

líf, t.d. tómstundir, ferðalög og fl.  

 

 

Samskipti 

• Getur gert sig skiljanlegan í samtölum 

um grunnatriði daglegs lífs. 

• Getur spjallað um áhugamál sín og sagt 

frá þeim. 

• Getur spurt og svarað einföldum 

spurningum. 

• Hefur tileinkað sér grunnorðaforða 

tungumálsins.  

• Hefur samtal af öryggi og veigrar sig 

ekki við að spyrja kennara eða 

samnemendur spurninga tengdar 

námsefninu.  

• Getur tekið þátt í einföldum leikjum á 

ensku. 

• Getur bjargað sér ef hann villist eða þarf 

að spyrja til vegar. 

• Getur spurt og svarað á einfaldan hátt 

um það sem stendur honum næst.  

 



• Getur átt samskipti og skipst á 

upplýsingum um það sem snertir nánasta 

umhverfi og daglegt líf.  

• Getur rætt um viðfangsefni sem hann 

hefur kynnt sér.  

Frásögn 

• Getur lýst klæðnaði og útliti munnlega. 

• Getur sagt hvað klukkan er. 

• Þekkir helstu hátíðisdagana. 

• Getur endursagt eftir að hafa hlustað á 

frásögn. 

• Getur flutt einfalda, undirbúna 

kynningu.  

• Getur sagt skilmerkilega frá því sem 

hann hefur lesið eða heyrt.   

• Getur tjáð sig um það sem hann hefur 

horft á, lesið eða heyrt um.  

• Hefur lipur tök á framburði, áherslum 

og hrynjandi. 

 

Ritun 

• Getur skrifað einfaldar setningar um 

sjálfa sig. 

• Notar greinamerki í gerð setninga s.s. 

spurningarmerki og punkta. 

• Getur skrifað um daglegar athafnir. 

• Getur skrifað stutta lýsingu á 

manneskju. 

• Getur skrifað stuttan samfelldan texta á 

tiltölulega réttu máli og tengir saman 

einfaldar setningar.  

• Notar algengustu greinarmerki rétt t.d. 

kommu, punkt og spurningarmarki.  

• Getur skrifað einföld skilaboð, 

smáskilaboð og tölvupóst.  

• Getur skrifað t.d. stuttar sögur og texta 

með stuðningi mynda, hluta, 

tónlist o.s.frv.   

• Getur lýst eigin reynslu, samskiptum, 

tilfinningum og tengslum við aðra á 

einfaldan hátt.  

 

Menningarlæsi 

• Áttar sig á því að orð í ensku eru lík 

orðum í íslensku. 

• Getur sagt nöfn þriggja heimsálfa á 

ensku.  

• Getur sýnt fram á þekkingu á þáttum úr 

daglegu lífi, s.s. fjölskyldu, 

skóla, frístundum, og hátíðum.  

 



• Getur borið saman þætti 

úr sínu daglega lífi við sambærilega þætti 

hjá ungmenni sem er frá öðru landi.  

• Getur fundið land að eigin vali á 

landakorti, sagt frá staðsetningu þess og 

fundið upplýsingar um þekkta staði.   

• Getur fundið a.m.k. 8 orð á ensku sem 

eru lík íslenskum orðum.  

Námshæfni 

• Getur sett sér einföld markmið og lagt 

mat á stöðu sína með stuðningi frá 

kennara ef með þarf.  

• Getur beitt einföldum námsaðferðum til 

að auðvelda námið, t.d. nýtt sér titil á 

texta eða myndir sem fylgja til að 

auðvelda skilning á inntaki.  

• Getur beitt sjálfsmati sem tengist 

viðfangsefnum námsins, með stuðningi 

kennara ef þörf krefur.  

• Getur tekið þátt í hóp- og samvinnu, 

hlustað og tekið tillit til þess sem aðrir 

hafa að segja.  

• Getur nýtt sér orðabækur, veforðasöfn, 

leiðréttingarforrit og leitarvélar. 

 

Námsefni 

 

 

 

Lykilhæfni 

 

Spotlight 8, efni frá kennara.  

 

 


