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Markmið: (Tekin úr nýrri Aðalnámskrá – ekki tæmandi og ennþá í vinnslu) 

Þekkingarmarkmið: 

Að nemendur hafi aflað sér þekkingar og skilnings á: 
Orðaforða og notkun tungumálsins til að mæta hæfniviðmiðum áfangans bæði munnlega 
og skriflega, 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.  
Helstu hefðum í uppsetningu og skipulagi ritaðs máls. 
Orðaforða sem er nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins. 
Ólíkum viðhorfum og gildum og hvernig þau móta menninguna í þeim löndum þar sem 
tungumálið er notað 
Þverfaglegum orðaforða til markvissrar notkunar í framhaldsnámi 
Rithefðum sem við eiga í textasmíð, m.a. um inngang með efnisyrðingu, meginmál með vel 
afmörkuðum efnisgreinum og niðurlag 
Enskri menningu og enskri tungu sem og menningu í öðrum enskumælandi samfélögum 
Almennum málfræðireglum sem og sérkennum ritmáls og talmáls 

Leiknimarkmið: 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í: 

• lestri margs konar gerða af textum og áttað sig á hvers eðlis textarnir séu. 

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

• Að skrifa margs konar texta, formlega og óformlega, og fylgja helstu rithefðum og 
reglum um málbeitingu. 

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

• Að taka virkan þátt í samskiptum á viðeigandi hátt og beita málfari við hæfi. 

• Að tjá kunnáttu sína munnlega og skriflega 

• Að beita almennum málfræðireglum í rituðu máli 

Hæfnimarkmið: 

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

• Skilja daglegt mál, svo sem samræður og fjölmiðlaefni, hvort sem hann þekki 
umræðuefnið eða ekki. 

• Skilja án vandkvæðna megininntak erinda og rökræðna, jafnvel um tiltölulega 
flókið efni, ef hann þekkir vel til þess. 

• Tileinka sér efni ritaðs texta og hagnýta á mismunandi hátt. 

• Lesa á milli línanna, átta sig á dýpri merkingu í texta. 

• Leysa ýmis mál sem koma upp í samskiptum og haga orðum sínum í samræmi við 
aðstæður. 

• Geta tjáð sig á skýran og áheyrilegan hátt. 

• Skrifa læsilega texta um sérvalið efni frá eigin brjósti. 

• Skrifa margs konar texta og fylgja þeim ritunarhefðum sem eiga við í hverju tilviki 
fyrir sig. 
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• Geta útskýrt sjónarmið varðandi efni sem er ofarlega á baugi og geta rakið ólík 
sjónarmið hvort sem þau eru með eða á móti. 

• Taka þátt í skoðanaskiptunum, færa rök fyrir máli sínu og svara mótbárum og 
gagnrökum á viðeigandi hátt. 

sem metið er með: Árangri þeirra í verkefnavinnu, hópavinnu og virkni og frumkvæði í 
tímum. Leiðsagnarmat/símat 

 

 

 

Námsefni: The Hobbit (J.R.R. Tolkien) 
Efni frá kennara 

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

verkefnavinna og nokkur minni próf. 
 
 

Verkefnaeinkunn (%): The Hobbit                                                                         50 % 
 Ýmis önnur verkefni                                                         20 % 
 Málfræði                                                                            15 

Lokaverkefni                                                                      15 
% 
% 

   
   

 

Skipulag náms: 
Námstilhögun: 

Reynt skal að efla nemendur til þess að vinna sjálfstætt og sýna frumkvæði. Nemendur 
munu vinna mikið með enska texta og þónokkur lestur verður í áfanganum. Verkefnavinna 
verður stöðug og regluleg skil á verkefnum í hverri viku, sem og að minnsta kosti 2 
kaflapróf. 

Um skilafrest og vanskil: 

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

Um próf: 

• Próf fara fram í Moodle kennsluforritinu. 

• Á prófunum koma fyrir krossaspurningar, tengispurningar, stuttar 
ritgerðarspurningar og lengri ritgerðarspurningar. 

Vikuskema: 

Verkefnatímar: Kriki 
 

 

 

 

 



Kennsluvikur Áætluð yfirferð Skil á 

verkefnum/kannanir 

Vika 2 

3.-9. janúar 

Kynning á áfanganum Pre-reading Task 
 

Vika 3 

10.-16. janúar 

 
Pre-Reading activities  

 
Pre-Reading activites 

assignment 

Vika 4 

17. – 23. janúar 

 
The Hobbit Ch. 1-4 

Grammar 1 

 

Hobbit verkefni 1. 

Grammar 1 

Vika 5 

24. – 30. janúar 

 

 
The Hobbit Ch. 1-4 
Ritunarverkefni 1. 

 
Hobbit verkefni 1. 
Ritunarverkefni 1. 

Vika 6 

31. jan.-6. febrúar 

 

 
The Hobbit Ch. 5-8 

Grammar 2 

  
Hobbit Verkefni 2. 

Grammar 2 

Vika 7 

7. – 13. febrúar 

Framhaldsd. í Grundarf. 

9.-12. feb. 

 

 
The Hobbit Ch. 5-8 

 
Hobbit verkefni 2. 
 

Vika 8 

14. – 20. febrúar 

15. og 16. feb. – 

námsmatsdagar 

17. feb. – birting 

umsagnar 

 
The Hobbit Ch. 9-13 
Orðaforða Verkefni 1. 

Grammar 3 

 
Hobbit verkefni 3. 
Orðaforðaverkefni 1. 
The Hobbit Kaflapróf 1. 

Grammar 3 

Vika 9 

21. – 27. febrúar 

 

 
The Hobbit Ch. 9-13 

 
Hobbit verkefni 3. 
 

Vika 10 

28. febrúar – 6. mars 

1. og 2. febrúar - vetrarfrí 

 

 
The Hobbit Ch. 14-16 
Ritunarverkefni 2. 

 
Hobbit verkefni 4. 
Ritunarverkefni 2. 



Vika 11 

7. – 13. mars 

Framhaldsdeild í Grf. 9.-

12. mars 

The Hobbit Ch. 14-16 

Grammar 4 
Hobbit verkefni 4 
Grammar 4 

Vika 12 

14. – 20. mars 

18. og 19. mars - 

námsmatsdagar 

The Hobbit Ch. 17-19 Hobbit verkefni 5 

 

Vika 13 

21. mars – 27. mars 

22. mars – birting 

umsagnar. 

Valtímabil 22.-26. mars 

The Hobbit Ch. 17-19 
Grammar 5 

The Hobbit Kaflapróf 2 

Grammar 5 

Vika 14 

29. mars – Páskafrí hefst 

28. mars – 3. apríl 

 

  

Vika 15 

6. apríl – Páskafrí lýkur 

4.-10. apríl  

 

Smásögur 
 

Smásöguverkefni 
 

Vika 16 

11.-17. apríl 

Middle Earth Hópverkefni 
 

Hópaverkefni 

Vika 17 

22. apríl – sumardagurinn 

fyrsti 

18.-24. apríl 

 

Kvikmyndir Kvikmyndaverkefni 

Vika 18 

25. apríl -1. maí 

 

Undirbúningur fyrir Lokaverkefni 
Grammar 6 

Grammar 6 



Vika 19 

2. -8. maí 

 

Framhaldsdeild í 

Grundarf. 3. – 7. maí 

 

Lokaverkefni Lokaverkefni 
 

Vika 20 

9.-15. maí 

 

Lokaverkefni Skil á Lokaverkefni 

Vika 21 

16.-22. maí 

 

Námsmat - einkunnabirting 
 

 

Vika 22 

23. – 29. maí 

  

 

 

Birt með fyrirvara um breytingar 

Kennari 


