
 
 

Kennsluáætlun haustið 2017-2018 
 

Fag: Enska 

Bekkur:  9.bekkur 

Kennarar: Ágústa Stefánsdóttir og Erla Edvardsdóttir 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

24.-25. ágúst 

Góð tök á orðaforða og meginreglum málnotkunar 
og unnið úr efni texta og getur tjáð sig á 
skipulegan hátt. 

South Africa -Kafli 6. Texti: 
A country of contrasts. 
Læra orðaforða og vinna 
verkefni í orðabók. 

Spotlight 10 
 

Vinna nemanda í hóp e.g. 
(námshæfni, samskipti, 
menningarlæsi, 
lesskilningur, hlustun, 
ritun og frásögn) 

Vika 2 

28. ágúst – 1.  sept 
Góð tök á orðaforða og meginreglum málnotkunar 
og unnið úr efni texta og getur tjáð sig skipulega 
með undirbúið efni, en blaðalaust (Ritun og 
frásögn). 

South Africa -Kafli 6. Texti: 
Elephants-Breeders and 
Demolishers/Making 
Headlines. Læra orðaforða 
og vinna verkefni í 
orðabók. 

Spotlight 10 

 
Vinna nemanda í hóp 
(námshæfni, samskipti, 
menningarlæsi, 
lesskilningur, hlustun, 
ritun og frásögn) 

Vika 3 

4. – 8. september 
Getur sýnt fram á að hann þekkir vel til mannlífs 
og menningar í Afríku. Fylgt ákveðnu formi 
textagerðar þar sem það á við (Menningarlæsi og 
Ritun). 

South Africa -Kafli 6. Texti: 
Rainbow Nation/From 
Prisoner to President. 
Læra orðaforða og vinna 
verkefni í orðabók. 

Spotlight 10 

 
Nemandi sýnir góð 
vinnubrögð í tíma þar 
sem farið er í 
verkefnabók. Öll 
hæfniviðmiðin skoðuð 

Vika 4 

11. – 15. september 
Geta unnið úr eða nýtt sér efni úr fjölmiðlum og 
umgengist það af gagnrýni (námshæfni). Gerir sér 
vel grein fyrir hvað er líkt eða ólíkt hans eigin 
aðstæðum (Menningarlæsi) 

Kvikmynd The help/Invictus Nemandi truflar ekki 
kennslustundina, horfir á 
myndina og vinnur 
verkefni af natni 

Vika 5 

18.-22. september 
Geta brugðist við efni texta, sagt frá eða unnið á 
annan hátt (lesskilningur). Hlustað eftir 
nákvæmum upplýsingum, valið úr þær sem við á 
og brugðist við eða unnið úr þeim (hlustun). 

Spotlight unit 1  
 
Hlustun: vinnubók bls.11 
&14. 

Spotlight 10.  
 

Verkefnablöð frá kennara. 
 

Nemandi sýnir góð 
vinnubrögð í tíma þar 
sem farið er í 
verkefnabók. Öll 
hæfniviðmiðin skoðuð 



 
 

Vika 6 

25.  – 29. september 
Nemendur geta valið lestraraðferð eftir eðli 
textans og tilgangi með lestrinum (lessskilningur) 

Spotlight 10.  
 

Verkefnablöð frá kennara. 

 

Spotlight 10.  
 

Verkefnablöð frá kennara. 

 

Nemandi sýnir góð 
vinnubrögð í tíma þar 
sem farið er í 
verkefnabók. Öll 
hæfniviðmiðin skoðuð 

Vika 7 

2.  – 6. október 
Geta fylgt af öryggi reglum um málnotkun og 
hefðir varðandi uppbyggingu texta og hagnýtt sér 
markvisst þann orðaforða sem unnið hefur verið 
með (ritun) 

Spotlight 10.  
 

Verkefnablöð frá kennara. 

 

Spotlight 10.  
 

Verkefnablöð frá kennara. 

 

Nemandi sýnir góð 
vinnubrögð í tíma þar 
sem farið er í 
verkefnabók. Öll 
hæfniviðmiðin skoðuð 

Vika 8 

9.  – 13. október 
Nemandi gerir sér grein fyrir takmörkunum 
staðalmynda og áhrifum fordóma (Menningarlæsi) 
Geta fyrirhafnalítið tileinkað sér talað mál um 
margvðísleg málefni í kunnuglegum aðstæðum 
þegar framsetning er áheyrileg (hlustun) 

Kvikmynd: Hurricane 

 

Verkefnablöð frá kennara. 

 

Nemandi sýnir góð 
vinnubrögð í tíma þar 
sem farið er í 
verkefnabók. Öll 
hæfniviðmiðin skoðuð 

Vika 9 

16. – 20 október 

Starfsd./vetrarleyfi 

    

Vika 10 

23.  – 27. október 
Góð tök á orðaforða og meginreglum málnotkunar 
(Ritun) 

Kvikmynd - verkefni Verkefnablöð frá kennara. 

 

Nemandi sýnir góð 
vinnubrögð í tíma þar 
sem farið er í 
verkefnabók. Öll 
hæfniviðmiðin skoðuð 

Vika 11 

30. okt – 3. nóv 

2.nóv foreldraviðtöl 

Getur skrifað skýran og skilmerkilegan samfelldan 
texta um efni sem hann þekkir til (Ritun) 

Spotlight unit 3  
 

Spotlight 10 - Kafli um 
hræðslu. 
Verkefnablöð og annað 
tilfallandi 

Nemandi sýnir góð 
vinnubrögð í tíma þar 
sem farið er í 
verkefnabók. Öll 
hæfniviðmiðin skoðuð 

Vika 12 

6. – 10. nóvember 
Geta brugðist við efni texta, sagt frá eða unnið á 
annan hátt (lesskilningur). Hlustað eftir 
nákvæmum upplýsingum, valið úr þær sem við á 
og brugðist við eða unnið úr þeim (hlustun). 

Spotlight unit 3  
 

Spotlight 10 - Kafli um 
hræðslu. 
Verkefnablöð og annað 
tilfallandi 

Nemandi sýnir góð 
vinnubrögð í tíma þar 
sem farið er í 
verkefnabók. Öll 
hæfniviðmiðin skoðuð 



 
 

Vika 13 

13.  – 17. nóvember 
Nemendur geta valið lestraraðferð eftir eðli 
textans og tilgangi með lestrinum (lessskilningur) 

Spotlight unit 3  
 

Spotlight 10 - Kafli um 
hræðslu. 
Verkefnablöð og annað 
tilfallandi 

Nemandi sýnir góð 
vinnubrögð í tíma þar 
sem farið er í 
verkefnabók. Öll 
hæfniviðmiðin skoðuð 

Vika 14 

20. – 24. nóvember 
Geta tileinkað sér talað mál um margvísleg málefni 
í kunnuglegum aðstæðum þegar framsetning er 
áheyrileg (hlustun) 

Málfræðisprettur 
Hlustun 

The woman who 
disappeared 

Nemandi sýnir góð 
vinnubrögð í tíma þar 
sem farið er í 
verkefnabók. Öll 
hæfniviðmiðin skoðuð 

Vika 15 

27. nóv – 1. des 
Hafa góð tök á orðaforða og meginreglum 
málnotkunar, uppbyggingu og samhengi texta og 
notað tengiorð við hæfi (ritun) 

Málfræðisprettur 
Hlustun 

The woman who 
disappeared 

Nemandi sýnir góð 
vinnubrögð í tíma þar 
sem farið er í 
verkefnabók. Öll 
hæfniviðmiðin skoðuð 

Vika 16 

4.  – 8. desember 
Geta tileinkað sér aðalatriði úr frásögnum innan 
náms- og þekkingarsviðs og brugðist við og nýtt 
sér það á annan hátt (hlustun) 

Verkefni The woman who 
disappeared-paraverkefni 

Nemandi sýnir góð 
vinnubrögð í tíma þar 
sem farið er í 
verkefnabók. Öll 
hæfniviðmiðin skoðuð 

Vika 17 

11.  – 15. desember 
Geta brugðist við efni texta, sagt frá eða unnið úr 
á annan hátt (lesskilningur) 

Signs of the Zodiac. 
 
 

                                                             
Verkefnablöð frá kennara 

Nemandi sýnir góð 
vinnubrögð í tíma þar 
sem farið er í 
verkefnabók. Öll 
hæfniviðmiðin skoðuð 

Vika 18 

18.  – 20. desember 

20.des jólaball 

Samræðuhæfur um kunnugleg málefni, beitir 
nokkuð réttu máli og notar algeng föst 
orðasambönd úr daglegu máli.  

Jólaverkefni Fjölbreytt verkefni með 
jólaþema 

Nemandi sýnir góð 
vinnubrögð í tíma þar 
sem farið er í 
verkefnabók. Öll 
hæfniviðmiðin skoðuð 

Vika 19 

4. - 5. janúar 

3. jan starfsdagur 

Getur tekið þátt í óformlegu spjalli um daginn og 
veginn um efni sem hann er vel að sér 

Current affair 
Unnið með málefni líðandi 
stundar 

Verkefni tengd nútímanum Nemandi sýnir góð 
vinnubrögð í tíma þar 
sem farið er í 



 
 

verkefnabók. Öll 
hæfniviðmiðin skoðuð 

Vika 20 

8. – 13. janúar 
Getur nýtt sér efni úr fjölmiðlum, orðabækur og 
leitarforrit og umgengist þau af gagnrýni 
(námshæfni) 

Current affairs 
Unnið með málefni líðandi 
stundar Current affairs 

Verkefni tengd nútímanum Nemandi sýnir góð 
vinnubrögð í tíma þar 
sem farið er í 
verkefnabók. Öll 
hæfniviðmiðin skoðuð 

 
 

 

 


