
Foldaskóli 2022-2023  -  8. bekkur 

Vetraráætlun – enska 

Kennarar: 

Jóhanna Arnardóttir johanna.arnardottir@rvkskolar.is 

Ragnheiður Mjöll Baldursdóttir ragnheidur.mjoll.baldursdottir@rvkskolar.is  

Sara Rós Sigurðardóttir sara.ros.sigurdardottir@rvkskolar.is 

Námsefni:  

Spotlight 8 – lesbók og vinnubók  

Valbók - lesin heima og í skóla  

Kvikmyndir (2 kvikmyndir yfir skólaárið)  

Frankenstein (bók lesin í skóla) 

Sagnakannanir 

Valið efni eftir því sem við á  

Námsmat: 

Í Foldaskóla er leitast við að námsmat sé leiðbeinandi og nái utan um fjölbreytta hæfni 

nemenda. Unnið er út frá hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla (2011). Nemendur í 8. - 

10. bekk fá árangur sinn metinn á bókstafakvarða sem endurspeglar þá vinnu sem þeir hafa 

unnið jafnt og þétt yfir skólaárið. Í náms- og kennsluáætlunum kemur fram hvaða hæfniviðmið 

liggja til grundvallar hverri námsgrein. Í Mentor er hægt að fylgjast með framvindu námsins í 

verkefnabók nemenda. Ætlast er til að nemendur mæti tímanlega í kennslustund með öll 

gögn. Mikilvægt er að nemendur virði vinnufrið og geri ætíð sitt besta. Orðabækur eru 

aðgengilegar í skólanum bæði í prenti og á netinu, en einnig er æskilegt að nemendur hafi 

aðgang að orðabókum heima. Verkefnaskil munu fara fram í gegnum google classroom svæði 

bekkjarins. 

Með von um gott samstarf í vetur. Gangi ykkur vel.  

Kennarar áskilja sér rétt til breytinga 
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Ágúst og 

september 

Verkefni Hæfniviðmið -Að nemandi geti 

 Spotlight - kafli 1 

– unnið með valda 

texta 

  

Málfræði kafli 1, 2 

og 3 (bls 137 – 

141)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Landkynning – 

hópverkefni 

- Glærusýning 

- Munnleg kynning 

(Skil á classroom) 

  

   

Stutt könnun úr málfræði 

  

 

● borið eigin menningu saman   

við siði og hefðir 

enskumælandi 

menningarsvæða (glærur) 

● Sýnt fram á að hann þekkir 

til ytri umgerðar 

menningarsvæðisins 

(Bandaríkin og Bretland), 

svo sem landfræðilegrar 

legu, staðhátta og þekktra 

staða 

● sýnt fram á að hann þekkir 

til og skilur allvel ákveðin 

lykileinkenni í menningu 

viðkomandi mál- og 

menningarsvæðis sem snúa 

að daglegu lífi og 

aðstæðum íbúanna, einkum 

ungs fólks (glærur) 

 

● beitt eðlilegum framburði 

(kynning) 

● flutt einfalda, undirbúna 

kynningu, einn eða í félagi 

við aðra frammi fyrir hópi 

(kynning) 

 

● Beitt sjálfs- og jafningjamati 

á sanngjarnan hátt 

(landkynning - sjálfs og 

jafningjamat) 

 

● Þekkt reglulega og 

óreglulega fleirtölu nafnorða 

og óákveðinn greini 

(málfræðikönnun) 

 

https://docs.google.com/document/d/1v91prgKJ3KhJnoDDlculWWD8pZxz3f2U_9N5LYkiQHM/edit?usp=sharing


Október Verkefni Hæfniviðmið -Að nemandi geti 

 Spotlight – kafli 2 

-  unnið með valda 

texta 

  

Málfræði kaflar 4, 

5 og 6 (bls 142 – 

146) 

  

 

 Kvikmynd: Billy Elliot 

-  Tímaritun – My 

dream 

- Paraverkefni - 

Samtalsþjálfun 

 (Skil á classroom) 

  

Stutt könnun úr málfræði 

  

  

●  skrifað texta af mismunandi 

gerðum með stuðningi frá 

mynd, hlut, gátlista, 

persónulegri upplifun o.s.frv. 

(ritun) 

●  samið stuttan texta þar sem 

ímyndunaraflið fær að njóta 

sín (ritun) 

 

● fylgt þræði í efni 

dægurmenningar og unnið 

úr því (samtal) 

●  sagt lipurlega frá og 

brugðist við því sem hann 

hefur séð og hlustað á 

(samtal) 

 

 

● Þekkt spurnarorð, 

úrfellingarmerki og persónu 

fornöfn (málfræðikönnun) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/16Ad8IIK2XY5SgG5Qtybj0a0wLcZOiR59/edit?usp=sharing&ouid=118389518638525164304&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/16Ad8IIK2XY5SgG5Qtybj0a0wLcZOiR59/edit?usp=sharing&ouid=118389518638525164304&rtpof=true&sd=true


 

Nóvember Verkefni Hæfniviðmið -Að nemandi geti 

Spotlight – kafli 5 

 Málfræði kaflar 7, 

8 og 9 (bls 147 – 

151) 

Frankenstein  

 

 Próf úr köflum 1, 2 og 5 

í Spotlight 

Stutt könnun úr málfræði 

Smásaga lesin í skóla 

og tekið bókarpróf 

● hagnýtt sér þann orðaforða 

sem unnið hefur verið með 

(kaflakönnun) 

● nýtt sér samhengi í texta til 

að geta sér til um merkingu 

orða (kaflakönnun) 

 

● Þekkt eignarfornöfn, 

ábendingarfornöfn og 

tilvísunarorð 

(málfræðikönnun) 

 

● Lesið sér til ánægju og 

fróðleiks smásögur og 

skáldsögur við hæfi og 

unnið úr þeim 

(Frankenstein) 

Desember Verkefni Hæfniviðmið -Að nemandi geti 



  

Efni tengt jólum 

 

  

Jólahefti 

Hlustunarpróf 

Lesskilningspróf 

Bæði hlustunarpróf og 

lesskilningspróf eru 

óundirbúin og 

dagsetning því ekki 

auglýst fyrirfram 

Uppsóp ef eitthvað af 

efni haustsins hefur 

tafist 

●  hlustað eftir upplýsingum 

og unnið úr þeim 

(Hlustunarpróf) 

 

● aflað sér upplýsinga úr 

textum sem innihalda 

algengan orðaforða og 

brugðist við efni þeirra 

(lesskilningspróf) 

 

Janúar Verkefni Hæfniviðmið -Að nemandi geti 

Spotlight kafli 4 - 

unnið með valda 

texta 

Málfræði kaflar 10, 

11 og 12 (bls 152 - 

158) 

 

 Kvikmynd: Bend it like 

Beckham 

- Munnlegt verkefni 

- Sjálfs- og 

jafningjamat 

(Skil á classroom) 

 Stutt könnun úr málfræði 

● Notað málið sem 

samskiptamiðil í 

kennslustundum 

(Munnlegt verkefni) 

● Tekið þátt í óformlegu 

spjalli um efni tengt 

náminu, áhugamál sín og 

daglegt líf (Munnlegt 

verkefni) 

 

● Beitt sjálfs- og 

jafningjamati á 

sanngjarnan og raunhæfan 

hátt (sjálfs- og 

jafningjamat) 

 

● Geta stigbreytt lýsingarorð 

og þekkt sagnirnar að vera 

https://docs.google.com/document/d/1xm7wcngzaIFcRb0fpgIWPi6Nc4KAyakUMSKEAwWPkG4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1xm7wcngzaIFcRb0fpgIWPi6Nc4KAyakUMSKEAwWPkG4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1xm7wcngzaIFcRb0fpgIWPi6Nc4KAyakUMSKEAwWPkG4/edit?usp=sharing


og að hafa/eiga 

(málfræðikönnun) 

Febrúar Verkefni Hæfniviðmið -Að nemandi geti 

 Spotlight – kafli 6 - 

unnið með valda 

texta  

Málfræði kaflar 13 

og 14 (bls 159 - 

162) 

 

 

 

 

 Stutt könnun úr málfræði 

 Próf úr Spotlight köflum 

4 og 6 

 

● hagnýtt sér þann orðaforða 

sem unnið hefur verið með 

(kaflakönnun) 

● nýtt sér samhengi í texta til 

að geta sér til um merkingu 

orða (Kaflakönnun) 

 

● Þekkt nútíð sagna og þátíð 

reglulegra sagna 

(málfræðikönnun) 

 

 

Mars Verkefni Hæfniviðmið -Að nemandi geti 



 Spotlight kafli 7 

Viðtal við vin  

Málfræði kaflar 16, 

17 og 18 (bls 166 - 

175) 

 

  

 

Framsagnarverkefni: 

Viðtal við vin 

Stutt könnun úr málfræði 

 

 

  

  

●  Notað málið sem 

samskiptamiðil í 

kennslustundum 

(Framsagnar verkefni) 

● Sagt frá reynslu sinni, 

framtíðaráformum og eigin 

skoðunum á einfaldan hátt 

(Framsagnar verkefni) 

 

● Þekkt núliðna tíð, 

hjálparsögnina do og 

framtíð (Málfræðikönnun) 

 

Apríl Verkefni Hæfniviðmið -Að nemandi geti 

Spotlight – kafli 8  

Ritunarverkefni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ritunarverkefni: 

Smásaga 

  

● Samið stutta texta þar sem 

ímyndunaraflið fær að 

njóta sín (ritunarverkefni) 

 

Maí og júní Verkefni Hæfniviðmið -Að nemandi geti 

https://docs.google.com/document/d/1gQqL1OVGvlhuzTuzFrVL37OFs_xm3pWA/edit
https://docs.google.com/document/d/1gQqL1OVGvlhuzTuzFrVL37OFs_xm3pWA/edit
https://docs.google.com/document/d/17A3hg5tmH6e8KLEeCDk1pqS-a0EWar3OxY9ayOHHdAY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17A3hg5tmH6e8KLEeCDk1pqS-a0EWar3OxY9ayOHHdAY/edit?usp=sharing


Vorpróf  

Vorprófunum er 

skipt í fjögur styttri 

próf, til að minnka 

álag á nemendum 

að þurfa ekki að 

læra fyrir eitt stórt 

próf 

 

Uppsóp ef eitthvað 

hefur tafist frá 

vorinu/einhver 

verkefni vantar 

 Vorpróf úr völdum 

Spotlighy textum sem 

unnið hefur verið með í 

vetur 

Hlustunarpróf 

Lesskilningspróf 

Málfræðipróf úr efni 

vetrarins 

● hagnýtt sér þann orðaforða 

sem unnið hefur verið með 

(Vorpróf) 

● nýtt sér samhengi í texta til 

að geta sér til um merkingu 

orða (Vorpróf) 

 

●  skilið í meginatriðum 

samtöl og viðtöl sem 

tengjast viðfangsefnum 

námsins (Hlustunarpróf) 

 

● Aflað sér upplýsinga úr 

textum sem innihalda 

algengan orðaforða og 

brugðist við efni þeirra 

(Lesskilningspróf) 

 

● Beitt grunnreglum málfræði 

og stafsetningar nokkuð 

rétt (Málfræðipróf) 

 

 

  

  

Eftirfarandi hæfniviðmið eru metin í öllu starfi vetrarins: 

● Tileinkað sér vandvirkni í vinnubrögðum. 

● Unnið sjálfstætt, tekið þátt í samvinnu og sýnt tillitssemi. 

 

Sagnakannanir úr óreglulegum sögnum eru teknar einu sinni í viku í 11 vikur, 10 

sagnir í einu úr lista aftast í lesbók. 

 

  


