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Markmið: 
Þekkingarmarkmið: 

Að nemendur hafi aflað sér þekkingar og skilnings á: 

• Ólíkum viðhorfum og gildum og hvernig þau móta menninguna í þeim löndum þar 
sem tungumálið er notað og geti tengt þau eigin samfélagi og menningu 

• Orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins 

• Notkun tungumáls til að mæta hæfniviðmiðum bæði munnlega og skriflega 

Leiknimarkmið: 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í: 

• Að skilja mál sem talað er með mismunandi hreim og við mismunandi aðstæður 
sem og skilja algengustu orðasambönd sem eru einkennandi fyrir talað mál 

• Lestri margs konar gerða af textum og beita þeim lestraraðferðum sem við eiga 
eftir því hverrar gerðar textinn er 

• Að tjá sig skýrt og hnökralaust um málefni sem hann hefur kynnt sér og undirbúið 

• Að skrifa margs konar texta, formlega og óformlega 

Hæfnimarkmið: 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 

• Skilja daglegt mál 

• Skilja án vandkvæða megininntak erinda og rökræðna 

• Tileinka sér efni ritaðs texta og hagnýta á mismunandi hátt 

• Lesa texta þar sem ákveðinn viðhorf eða skoðanir eru kynnt 

• Lesa á milli línanna 

• Tjá sig á skýran og áheyranlegan hátt 

• Skrifa læsileg texta um sérvalið efni frá eigin brjósti 

sem metið er með: Leiðsagnarmat/símat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Námsefni: Animal Farm e. George Orwell 
Annað efni aðgengilegt hjá kennara 

Námsmat: 
Prófseinkunn (%): Engin lokapróf eru í áfanganum, heldur er stöðug 

verkefnavinna og nokkur minni próf. 
 
 

Verkefnaeinkunn (%):   
 Short Texts -15% 

Grammar and language – 20% 
 

 

   
 Animal Farm – 25% 

Other – 25% 
 

 

  
Final Project – 15% 

 
 

 

Skipulag náms: 
Námstilhögun: 

Verkefnamiðað nám er haft að leiðarljósi í áfanganum og vinna nemendur talsvert af 
verkefnum, og er hægt að búast við vikulegum skilum. Þónokkur lestur og ritunaræfingar 
munu vera á dagskrá sem og málfræði- og orðaforðaverkefni. Nemendur skulu einnig 
þreyta nokkur lítil próf á önninni. 

Um skilafrest og vanskil: 

Nemendur skulu skila verkefnum fyrir þann tíma sem gefin er upp. Nemendur skulu hafa 
samband við kennara ÁÐUR en fresturinn rennur út ef nemendur lenda í vandræðum með 
tiltekið verkefni. 

Um próf: 

• Próf skulu þreytt í tölvum nema að annað sé tekið fram 

• Prófin verða inni á Moodle svæðinu 

• Prófin eru með margs konar sniði, t.d. krossaspurningar, tengispurningar, 
ritgerðarspurningar o.fl. 

Vikuskema: 

Mánudagar  
Þriðjudagar → 
Miðvikudagar →  
Fimmtudagar →  
Föstudagar → 

 

 

 

 



Kennsluvikur Áætluð yfirferð Skil á 

verkefnum/kannanir 

Vika 2 

5.-11. janúar 

 Kennsluáætlun yfirfarin 

Önnin og áætlanir ræddar 

 

Vika 3 

12.-18. janúar 

 

Smásöguverkefni 

Málfræði – Khan Academy - Nafnorð 

 

 

Vika 4 

19. – 25. janúar 

Smásöguverkefni 

Málfræði - Nafnorð 

 

 

Vika 5 

26.jan. – 1. febrúar 

 

Málfræði - Sagnorð 

Undirbúningur fyrir Animal Farm 

 

 

 

 

 

Vika 6 

2.-8. febrúar 

Framhaldsd. í Grundarf. 

4.-7. feb. 

Undirbúningur fyrir Animal Farm 

Málfræði - Sagnorð 

 

  

 

Vika 7 

9. – 15. febrúar 

10.og 11. feb. – 

námsmatsdagar 

12. feb. – birting 

umsagnar 

Animal Farm 1 

Málfræði - Fornöfn 

 

 

 

 

Vika 8 

16. – 22. febrúar 

 

Animal Farm 2 

Málfræði - Fornöfn 

 

 

 

Vika 9 

23. – 29. febrúar 

 

Animal Farm 3 

 

 

 

Vika 10 

1.-7. mars 

 

Animal Farm 4 

Málfræði - Lýsingarorð 

 

 



 

Vika 11 

8. – 14. mars 

Framhaldsdeild í Grf. 10.-

13. mars 

Animal Farm 5 

Málfræði - Lýsingarorð 

 

Vika 12 

15. – 21. mars 

Valtímabil 16.-20. mars  

Animal Farm 6 

Málfræði - Forsetningar 

 

Vika 13 

22. mars – 28. mars 

Námsmatsdagar 26. og 

27. mars 

28. mars – birting 

umsagnar 

Animal Farm 7 

Málfræði - Forsetningar 

 

Vika 14 

29. mars – 4. apríl 

 

Animal Farm 8 

 

 

 

Vika 15 

5.-11. apríl  

 

Páskaleyfi 

 

 

 

Vika 16 

12.-18. apríl 

Kennsla eftir páskaleyfi hefst 15. apríl 

Málfræði  

 

Vika 17 

19.-25. apríl 

 

Animal Farm 9 

 

Sumardagurinn fyrsti – 23. apríl 

 

 

Vika 18 Verkalýðsdagurinn - 1. maí 

Animal Farm 10 

 



26. apríl -2. maí 

 

Vika 19 

3. -9. maí 

 

Framhaldsdeild í 

Grundarf. 4. – 8. maí 

 

LOKAVERKEFNI 

Lokaverkefni – Sýning 8. maí 

 

Vika 20 

10.-16. maí 

 

 

Námsmat 

 

 

Vika 21 

17.-23. maí 

 

 

18. maí – einkunnabirting 

21. maí – uppstigningardagur 
23. maí kl. 14:00 - útskrift 

 

 

 

 

Birt með fyrirvara um breytingar 

Kennari 

 

 


