
 
 

Kennsluáætlun haustið 2017-2018 
 

Fag: Enska  

Bekkur: 10.bekkur 

Kennarar: Ágústa Stefánsdóttir og Erla Edvardsdóttir 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

24.-25. ágúst 

 

Nemendur finna upplýsingar og lesa sér til 

skilnings af netinu. Greina aðalatriðin 

(lesskilningur). 

Kynning á námsefni  

 

Webquest 

Veraldarvefurinn 

 

Vinnuframlag nemanda 

metið út frá 

hæfniviðmiðum 

 

Vika 2 

28. ágúst – 1.  sept 

Nemendur finna upplýsingar og lesa sér til 

skilnings af netinu. Greina aðalatriðin 

(lesskilningur). 

Webquest Veraldarvefurinn Vinnuframlag nemanda 

metið út frá 

hæfniviðmiðum 

 

Vika 3 

4. – 8. september 

Nemendur flytja stutta en vel undirbúna 

frásögn blaðlaust (frásögn) 

Nemendur sýna þekkingu á menningu og 

samfélagsgerð (menningarlæsi) 

Webquest Veraldarvefurinn Webquest kynning 

 

 

 

Vika 4 

11. – 15. september 

Nemendur horfa á mynd og taka þátt í 

óformlegu spjalli um daginn og veginn um 

efni sem þeir eru vel heima í (samskipti).  

Kvikmyndin  Thelma and Louise Vinnuframlag nemanda 

metið út frá 

hæfniviðmiðum 

 

Vika 5 

18.-22. september 

Nemendur horfa á mynd og taka þátt í 

skoðanaskiptum, færa einföld rök fyrir máli 

sínu og sína að þeir geti tekið tillit til ólíkra 

sjónarmiða viðmælanda (samskipti). 

Verkefni úr kvikmynd Efni frá kennarar Hópverkefni 

 

 

 

Vika 6 

25.  – 29. september 

Nemendur afla sér upplýsinga úr ýmsum 

textum og greina aðalatriðin (lesskilningur) 

Málnotkun og lestur 

ýmissa texta 

Efni frá kennara Vinnuframlag nemanda 

metið út frá 

hæfniviðmiðum 



 
 

Vika 7 

2.  – 6. október 

Nemendur afla sér upplýsinga úr ýmsum 

textum og greina aðalatriðin (lesskilningur) 

Málnotkun og lestur 

ýmissa texta 

Efni frá kennara Vinnuframlag nemanda 

metið út frá 

hæfniviðmiðum 

Vika 8 

9.  – 13. október 

Nemendur efla með sér gagnrýna hugsun og 

sjálfstæði með því að kynna sér andstæð 

sjónarhorn á algeng málefni 

Different perspectives 

Ólík sjónarhorn 

Veraldarvefurinn Munnleg skil á 

Perspectives verkefni 

Vika 9 

16. – 20 október 

Starfsd./vetrarleyfi 

   Vinnuframlag nemanda 

metið út frá 

hæfniviðmiðum 

Vika 10 

23.  – 27. október 

Nemendur hlusta eftir aðalatriðum úr hverjum 

kafla og skrifa þau niður. 
The Perks of Being a 

Wallflower - 

lestur/hlustun og verkefni 

Skáldsagan The Perks of 

Being a Wallflower eftir 

Stephen Chbosky 

Vinnuframlag nemanda 

metið út frá 

hæfniviðmiðum 

Vika 11 

30. okt – 3. nóv 

2.nóv foreldraviðtöl 

Nemendur hlusta eftir aðalatriðum úr hverjum 

kafla og skrifa þau niður. 
The Perks of Being a 

Wallflower - 

lestur/hlustun og verkefni 

Skáldsagan The Perks of 

Being a Wallflower eftir 

Stephen Chbosky 

Vinnuframlag nemanda 

metið út frá 

hæfniviðmiðum 

Vika 12 

6. – 10. nóvember 

Nemendur hlusta eftir aðalatriðum úr hverjum 

kafla og skrifa þau niður. 
The Perks of Being a 

Wallflower - 

lestur/hlustun og verkefni 

Skáldsagan The Perks of 

Being a Wallflower eftir 

Stephen Chbosky 

Vinnuframlag nemanda 

metið út frá 

hæfniviðmiðum 

Vika 13 

13.  – 17. nóvember 

Nemendur horfa á mynd og bera saman við 

lestur sögunnar. 

Verkefni úr kvikmynd Perks of Being a 

Wallflower kvikmynd 

Könnun úr kvikmynd 

Vika 14 

20. – 24. nóvember 

Nemendur velta fyrir sér lífi sínu eftir 10 ár, 

skrifa um það og segja svo einum 

samnemenda frá. 

Future studies 

ritun/frásögn 

Veraldarvefurinn Vinnuframlag nemanda 

metið út frá 

hæfniviðmiðum 

Vika 15 

27. nóv – 1. des 

Nemendur velta fyrir sér lífi sínu eftir 10 ár, 

skrifa um það og segja svo einum 

samnemenda frá. 

Future studies 

ritun/frásögn 

Veraldarvefurinn Frásögn/kynning 

Vika 16 

4.  – 8. desember 

Lesskilningur, menningarlæsi og ritun Skotland, Írland Wales 

lesskilningur/ritun 

Efni frá kennara Vinnuframlag nemanda 

metið út frá 

hæfniviðmiðum 

Vika 17 

11.  – 15. desember 

Lesskilningur, menningarlæsi og ritun Skotland, Írland Wales  

lesskilningur/ritun 

Efni frá kennara Hópverkefni 



 
 

Vika 18 

18.  – 20. desember 

20.des jólaball 

Nemendur sýna fram á að þeir þekki vel til 

mannlífs og menningar á viðkomandi 

málsvæði og geri sér vel grein fyrir hvað er 

líkt eða ólíkt hans eigin aðstæðum 

(ritun/menningarlæsi).  

Christmas - orðaforði Efni frá kennara Vinnuframlag nemanda 

metið út frá 

hæfniviðmiðum 

Vika 19 

4. - 5. janúar 

3. jan starfsdagur 

Nemendur fylgjast með aðgengilegu efni í fjöl- 

og myndmiðlum sér til gagns og ánægju, segja 

frá og vinna úr upplýsingum (hlustun). 

Tónlist og textar Veraldarvefurinn 

 

Efni frá kennara 

Vinnuframlag nemanda 

metið út frá 

hæfniviðmiðum 

Vika 20 

8. – 13. janúar 

Nemendur fylgjast með aðgengilegu efni í fjöl- 

og myndmiðlum sér til gagns og ánægju, segja 

frá og vinna úr upplýsingum (hlustun).  

Tónlist og textar  Veraldarvefurinn 

 

Efni frá kennara 

Vinnuframlag nemanda 

metið út frá 

hæfniviðmiðum 

 
 

 

 


