
     
 

Árgangur:  9. bekkur   Tímafjöldi:  3 kest. á viku  

 

Kennarar: Sólveig Kristjánsdóttir      

 

Námsefni: Spotlight 9 lesbók, hljóðdiskar og vinnubók. Ljósrituð málfræðiverkefni, kvikmyndir, youtube, sagnir, pocketbók. 

 

Námsmat:  Kaflapróf 20% 

  Sagnapróf 10% 

  Miðsvetrarpróf 30% 

  Vorpróf 30% 

  Vetrareinkunn 10% 

 
 

Lykilhæfni: 

Enska kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla:  

Tjáning og miðlun - Skapandi og gagnrýna hugsun - Sjálfstæði og samvinnu - Nýtingu miðla og upplýsinga - Ábyrgð og mat á eigin 

námi. 

Stöðugt er reynt að beita fjölbreyttum kennslu-, mats- og námsaðferðum svo þessi markmið náist.  

 

Grunnþættir:  

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex:  

Læsi – Sjálfbærni - Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti - Heilbrigði og velferð - Sköpun. 

Í ensku er unnið með alla þessa þætti þó mismikið sé eftir árgöngum.  

 

 

Kennsluáætlun 

Fag:  Enska 2015-2016 
 



Haustönn 
 

Hæfniviðmið 
 skilið talað mál um efni er varðar 

hann sjálfan, áhugamál hans og 
daglegt líf þegar talað er skýrt og 
áheyrilega,  

 skilið í meginatriðum samtöl og 
viðtöl um efni tengt daglegu lífi 
og efni sem tengist 
viðfangsefnum námsins 

 lesið sér til gagns og ánægju 
auðlesna texta af ýmsum gerðum 
um daglegt líf og áhugamál sem 
innihalda algengan orðaforða 

 skilið megininntak í aðgengilegum 
frásögnum dagblaða, tímarita og 
netmiðla 

 lesið sér til gagns og gamans 
auðlesnar bækur og tímarit ætluð 
ungu fólki 

 sýnt fram á að hann er nokkuð 
vel samræðuhæfur um efni sem 
hann þekkir 

 bjargað sér við algengar 
aðstæður, t.d. í verslunum, á 
veitingastöðum og á ferðalögum,  

 tjáð sig um það sem viðkemur 
daglegu lífi hans og því sem 
stendur honum nærri á vel 
skiljanlegu máli 

 flutt einfalda, undirbúna 
kynningu á efni sem tengist 

Efnisþættir námsgögn  
Tími: ágúst-september 

Spotlight lesbók 1.kafli bls. 6-27 og 2. 
Kafli bls.28-34 
Vinnubók bls. 6-33 og 
fjölföldunarsíður, Kvikmynd:Juno 
Málfræði: would, should, verbs, 
adverbs of time and manners, 
prepositions og pronouns. 
Kaflapróf úr 1. Kafla 
Sagnapróf 1-4 
Ritun stílar 19-20-23-26-27-28 

Spotlight 9 lesbók, hljóðdiskur og 
vinnubók, ljósrituð 
málfræðiverkefni, youtube, sagnir. 
 
Kvikmynd tengd námsefni- Juno 

 

Mánudaginn  17. ágúst 
skólasetning  
 
Mán. 21.-miðvikud. 23. sept.  - 
samræmd próf hjá 10. bekk 
 
Mánudagur 28. sept. skipulagsd 

Tími: október 
Spotlight lesbók 2. kafli bls. 35-41 og 
vinnubók bls. 34-45 og 
fjölföldunarsíður 
Málfræði: would, should, verbs, 
adverbs of time and manners, 
prepositions og pronouns. 
Hópverkefni um frægan einstakling 
frá Canada, veggspjöld, 
kynning/powerpoint.  
Sagnapróf 5-8 
Ritun stílar 29-30-40-41 

Spotlight 9 lesbók, hljóðdiskur og 
vinnubók, ljósrituð 
málfræðiverkefni, youtube, 
internetið, sagnir. 

 

Þriðjud. 6. okt. foreldradagur 
 
Mánud. 19- þri. 20. okt.  vetrarfrí 

Tími: nóvember 
Kaflapróf úr 2. Kafla 
Spotlight lesbók bls. 3. Kafli bls. 43-48  
Vinnubók bls. 48-57 auk 
fjölföldunarsíðna. 

Spotlight 9 lesbók, hljóðdiskur og 
vinnubók, ljósrituð 
málfræðiverkefni, youtube, sagnir. 

 

3.-7. nóv. – vinavika 
 
Föstud. 20. nóv. skipulagsdagur 

 



náminu og flutt tilbúið eða 
frumsamið efni, t.d. stutt atriði 
eða sögu, einn eða í félagi við 
aðra.  

 skrifað samfelldan texta um efni 
sem hann þekkir, beitt 
grunnreglum málfræði og 
stafsetningar nokkuð rétt, 

 sagt nokkuð lipurlega frá og 
brugðist við því sem hann hefur 
lesið, séð eða heyrt,  

 samið texta þar sem 
ímyndunaraflið fær að njóta sín.  

 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 

 sýnt fram á að hann áttar sig á 
skyldleika erlenda málsins við 
íslensku, eigið móðurmál eða 
önnur tungumál sem hann er að 
læra. 

Málfræði: Nouns-irregular plural, 
there/it. 
Sagnapróf 9-12 
Ritun: A fantasy story 
Hópverkefni um Fantasy Characters –
posters. 

Tími: desember 
Spotlight lesbók bls. 3. Kafli bls.49-58 
Vinnubók bls. 58-65 (tökum fyrsta 
coolreads texta saman) 
Hópverkefni um Fantasy Characters –
posters- kynning.  
Taka Santa Claus inn í Fantasy stories. 
Ritun: í hópverkefni 
Málfræði: Nouns-irregular plural, 
there/it. 
 
 

Spotlight 9 lesbók, hljóðdiskur og 
vinnubók, ljósrituð 
málfræðiverkefni, youtube. 
 
Kvikmynd tengd jólum og fantasíu 
– Elf eða The Grinch 

Mánud. 7. Og þriðjud. 8.des 
Námsmatsdagar 
Föstudagur 18. des. er síðasti dagur 
fyrir jólafrí – Litlu jólin  

 

Vorönn 

Hæfniviðmið 
 skilið talað mál um efni er varðar 

hann sjálfan, áhugamál hans og 
daglegt líf þegar talað er skýrt og 
áheyrilega,  

 skilið í meginatriðum samtöl og 
viðtöl um efni tengt daglegu lífi 

Efnisþættir námsgögn  
Tími: janúar 

Kaflapróf úr 3. Kafla 
Spotlight lesbók 4. Kafli bls. 64-77 
Vinnubók bls. 68-81 auk 
fjölföldunarsíðna 
Málfræði: verbs. Nouns-possessive,  
Kvikmynd: Incredibly close to disaster 

 
Spotlight 9 lesbók, hljóðdiskur og 
vinnubók, ljósrituð 
málfræðiverkefni, youtube. 

 

Mánud. 4. jan., skipulagsdagur 
 
 



og efni sem tengist 
viðfangsefnum námsins 

 lesið sér til gagns og ánægju 
auðlesna texta af ýmsum gerðum 
um daglegt líf og áhugamál sem 
innihalda algengan orðaforða 

 skilið megininntak í aðgengilegum 
frásögnum dagblaða, tímarita og 
netmiðla 

 lesið sér til gagns og gamans 
auðlesnar bækur og tímarit ætluð 
ungu fólki 

 sýnt fram á að hann er nokkuð 
vel samræðuhæfur um efni sem 
hann þekkir 

 bjargað sér við algengar 
aðstæður, t.d. í verslunum, á 
veitingastöðum og á ferðalögum,  

 tjáð sig um það sem viðkemur 
daglegu lífi hans og því sem 
stendur honum nærri á vel 
skiljanlegu máli 

 flutt einfalda, undirbúna 
kynningu á efni sem tengist 
náminu og flutt tilbúið eða 
frumsamið efni, t.d. stutt atriði 
eða sögu, einn eða í félagi við 
aðra.  

 skrifað samfelldan texta um efni 
sem hann þekkir, beitt 
grunnreglum málfræði og 
stafsetningar nokkuð rétt, 

 sagt nokkuð lipurlega frá og 
brugðist við því sem hann hefur 
lesið, séð eða heyrt,  

Ritun:  
 

Tími: febrúar 
Kvikmynd - Incredibly close to 
disaster 
Verkefni um 9/11 – posters og 
kynning (4kest) 
Kaflapróf úr 4. Kafla 
Spotlight lesbók 5. Kafli, bls. 79-84 
Vinnubók bls. 84-96 
Málfræði: verbs passive voice and all 
tenses 
Ritun: í hópverkefni. 

 
Spotlight 9 lesbók, hljóðdiskur og 
vinnubók, ljósrituð 
málfræðiverkefni, youtube, 
internetið. 
 
Kvikmynd tengd námsefni- 
Incredibly close to disaster 

Þriðjudagur 2. feb. foreldradagur 
  
Miðvikud. 10. feb. öskudagur 
 
Miðvikud. 24. feb. skipulagsdagur  
Fimmtud. 25. feb. vetrarfrí 
Föstudag 26. feb. vetrarfrí 

Tími: mars 
Klára 5. Kafla 85-97 (taka fyrsta 
coolreads texta saman.) vinnubók bls. 
90-101 auk fjölföldunarsíðna 
Ath. kvikmynd - The White Masai  
Kaflapróf úr 5. Kafla 
Málfræði: verbs passive voice and all 
tenses 
Ritun: ýmislegt úr námsefni  

 

 
Spotlight 9 lesbók, hljóðdiskur og 
vinnubók, ljósrituð 
málfræðiverkefni, youtube. 
 
Ath. Með kvikmynd tengda 
námsefni- The White Masai  

 
Mánudag 21. mars  páskafrí 
Þriðjudag 22. mars  páskafrí 
Miðvikudag 23. mars páskafrí 
 
 
Páskafrí til 28. mars 

Tími: apríl 
Spotlight lesbók 6. Kafli, bls.98-105, 
vinnubók bls.104-109, 
Ath að skoða Bollywood nánar, ath. 
Kvikmynd- Slumdog Millionaire ef 
tími er til. 
Málfræði: word order, some/any 

Spotlight 9 lesbók, hljóðdiskur og 
vinnubók, ljósrituð 
málfræðiverkefni, youtube. 
 
Ath með kvikmynd- Slumdog 
Millionaire 

Fimmtud. 14. apríl  þemadagur 
Föstud. 15. apríl   þemadagur 
 
 
Fimmtud. 21. apríl  - 
Sumardagurinn fyrsti  

Tími: maí 
Spotlight lesbók 6. Kafli, bls.106-119 

Spotlight 9 lesbók, hljóðdiskur og 
vinnubók, ljósrituð 
málfræðiverkefni, youtube. 

Fimmtud. 5. maí uppstig. dagur 
Mánud. 16. Maí – annar í 
hvítasunnu 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_White_Masai
http://en.wikipedia.org/wiki/The_White_Masai


 samið texta þar sem 
ímyndunaraflið fær að njóta sín.  

 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 

 sýnt fram á að hann áttar sig á 
skyldleika erlenda málsins við 
íslensku, eigið móðurmál eða 
önnur tungumál sem hann er að 
læra. 

Vinnubók bls. 110-121 auk 
fjölföldunarsíðna sem fylgja.  
Klára allt sem eftir er í námsefn. 
Upprifjun fyrir vorpróf. 

 Þriðjud. 17. maí - skipulagsdagur 
Mánudag 23. maí vorpróf  
Þriðjudag 24. maí    vorpróf 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skólaslit miðvikud. 8. júní 

 


