
Námsáætlun 2016-2017 

Námsgrein: Enska      Bekkur: 9. bekkur 

Tímabil Markmið Námsefni Kennsluhættir/leiðir Námsmat 

Ágúst 
 
 
 
 
 

-Að kynna 
vinnubrögð, 
verkefni og 
áætlun vetrarins 
í ensku. 
- Að nemendur 
geti notað málið 
sem 
samskiptamiðil í 
kennslustundum. 
-Að nemendur 
geti tekið þátt í 
óformlegu spjalli 
um daginn og 
veginn. 
 
 
 

1.kafli Spotlight. 
Talæfingar og leikir 

Byrja á fyrsta kafla 
Spotlight. Nemendur 
hlusta á texta, glósa 
eftir þörfum og vinna 
verkefni. 

 

     

September 
 
 
 
 
 

-Að nemandi geti 
skrifað texta af 
mismunandi 
gerð, með 
stuðningi. Geti 
lýst atburðarrás 
eða því sem 
hann hefur 
upplifað. 
-Að þjálfa 

hlustun og 

lesskilning  

-Að nemandi geti 

skrifað texta eftir 

ákveðnu formi. 

1.kafli Spotligth. 
Málfræði – einföld 
og samsett nútíð 
og þátíð. 
Málfræðihefti. 
Stíll. 
Ljósrit frá kennara. 
Dagbók  

Nemendur skrifa í 
dagbók vikulega. 
Áframhaldandi vinna í 
1. kafla Spotlight. 
Málfræði innlögn frá 
kennara og vinna í 
málfræðihefti.  
Undirbúningur fyrir 
dagbókarskrif einu sinni 
í viku. 
 

Próf úr 1.kafla 
Spotlight. 
Símat 
dagbókar. 
 

     

Október 
 
 
 
 
 

-Að nemendur 

geti flutt 

einfalda, 

undirbúna 

frásögn um 

ákveðið efni. 

-Að nemendur 

Dagbók 
2.kafli Spotlight. 
Hópverkefni um 
Kanada. 
 

Nemendur skrifa í 
dagbók einu sinni í viku. 
Nemendur 3-4 saman 
gera verkefni og útbúa 
kynningu á einhverju 
tengdu Kanada. Halda 
kynningu fyrir bekkinn á 
verkefnum sínum. 

Símat 
dagbókar.  
Hópverkefni -
Kynning 



kynnist innri 

samfélagsgerð 

viðkomandi 

lands, hvað 

einkennir 

þjóðfélagið. 

 

 

     

Nóvember 
 
 
 
 
 

-Að þjálfa 

orðaforða, ritun, 

málfræði og 

hlustun. 

-Að nemendur 

geti lesið sér til 

gagns, ánægju 

og þroska, 

smásögur.  

-Að nemendur 

geti samið texta 

þar sem 

ímyndunaraflið 

fær að njóta sín. 

 

Spotlight 3 kafli. 
Málfræðihefti. 
Smásaga – Roger 
Wingate´s new 
car. 
Málfræði 

Nemendur hlusta á 
texta og vinna með 
orðaforða ásamt vinnu í 
vinnubók.  
Nemendur gera 
ritunarverkefni heima 
og skila. 
Nemendur lesa 
smásögu. 
Málfræði – stigbreyting 
lýsingarorða. 

Próf úr 3. kafla 
Spotlight. 
Ritunarverkefni 
Stutt verkefni 
úr smásögu. 

     

Desember 
 
 
 
 
 
 
 

-Að þjálfa lestur, 
hlustun og 
orðaforða. 
-Að nemendur 
geti fylgt þræði í 
enskri bíómynd 
og myndað sér 
skoðun á efninu. 

Spotlight 4. kafli 
Alls konar ljósrit 
frá kennara – 
jólalög og fleira. 
Horfa á jólamynd. 

Nemendur horfa á 
jólamynd með ensku 
tali og texta og vinna 
verkefni upp úr henni. 
 

Tímaverkefni 
úr mynd. 

 

Tímabil Markmið Námsefni Kennsluhættir/leiðir Námsmat 

Janúar 
 
 
 
 
 

-Að þjálfa 

orðaforða, 

ritun, málfræði 

og hlustun. 

-Að nemendur 

geti greint frá 

Klára 4. kafla  og 
byrja á 5. kafla  í 
Spotlight 
Move on 
Málfræði 
Orðaspil 

Spotlight, nemendur 
hlusta á texta, glósa 
eftir þörfum og vinna 
verkefni. 
Hlustað á valda texta úr 
Move on. 
Málfræði – possessive – 
innlögn á töflu og 

Heimapróf úr 4. 
kafla og 
málfræði. 



og lýst 

atburðum og 

athöfnum. 

-Að nemendur 

geti tekið þátt í 

óformlegu 

spjalli sín á milli 

og með 

kennara. 

 
 
 

æfingar unnar bæði úr 
Spotligth og sér efni frá 
kennara. 
Nemendur vinna í 
smáum hópum með 
myndaspil, munnlegar 
æfingar. 

     

Febrúar 
 
 
 
 
 

-Að þjálfa 

orðaforða, 

ritun, málfræði 

og hlustun. 

-Að undirbúa 

nemendur 

undir samræmt 

próf. 

-Að nemendur 

geti hlustað 

eftir 

nákvæmum 

upplýsingum og 

valið úr þær 

sem við á. 

Gömul samræmd 
próf 
Listening Extra 
Spotlight 

Gömul samræmd próf 
unnin og skoðuð. 
Hlustunaræfingar 
 

 

     

Mars 
 
 
 
 
 

-Að þjálfa 

orðaforða, 

ritun, málfræði 

og hlustun. 

-Að nemendur 

geti hlustað 

eftir 

nákvæmum 

upplýsingum og 

valið úr þær 

sem við á. 

Hlustun 
Málfræði 
Kvikmynd - DVD 

Spotlight, nemendur 
hlusta á texta, glósa 
eftir þörfum og vinna 
verkefni. 
Nemendur horfa á 
kvikmynd og gera 
verkefni úr henni. 
Hlustunarpróf. 
Málfræði- Verbs- 
Present perfect og past 
perfect - innlögn og 
nemendur vinna 
æfingar. 
Forsetningar 

Verkefni úr 
kvikmynd. 
Hlustunarpróf 
 



 

-Að nemendur 

geti fylgt þræði 

í enskir 

bíómynd og 

myndað sér 

skoðun á 

efninu. 

 

 

     

Apríl 
 
 
 
 
 

-Að nemendur 

geti lesið sér til 

gagns og 

ánægju, 

smásögur, og 

myndað sér 

skoðanir á efni 

þeirra. 

-Að nemendur 

geti flutt 

einfalda, 

undirbúna 

frásögn um 

ákveðið efni. 

 

6.kafli Spotlight 
Smásaga – The 
Far-away Bell 
Hópverkefni um 
hljómsveit að eigin 
vali 
Horfa á Slumdog 
Millionaire. 

Áframhaldandi vinna 
með Spotlight. 
Nemendur lesa 
smásögu heima og taka 
könnun í skólanum. 
Nemendur velja sér 
hljómsveit og gera 
kynningu á henni til að 
flytja fyrir bekkinn. 
Nemendur meta hvern 
annan. 
Nemendur horfa á 
mynd og gera 
tímaritgerð um efni 
myndarinnar. 

Smásögukönnun. 
Jafningjamat úr 
kynningu á 
hljómsveit. 
Tímaritun. 

     

Maí 
 
 
 
 
 
 
 

-Að nemendur 
geti tekið þátt í 
óformlegu 
spjalli og séu 
vel 
samræðuhæfir 
á ensku. 

Upprifjun og 
aukaefni frá 
kennara. 
Munnlegar 
æfingar –
nemendur hafa 
samskipti sín á 
milli á ensku. 
Accent on English 
Myndaspil 

Nemendur klára 
Spotlight og vinna 
fjölbreytt ljósrit frá 
kennara. 
Munnlegar æfingar. 
Nemendur búa til sögur 
með myndaspilum. 
 

Lokapróf 

 

Kennari, netfang 

Björk Jónsdóttir bjorkjons@akmennt.is 
Birt með fyrirvara um breytingar! 



 
 

 

Mat á námsáætlunum 

Lesnir voru allir kaflar í Spotlight 9, les- og vinnubók.  

Tvær smásögur voru lesnar og kannanir teknar úr þeim, ein fyrir áramót og önnur eftir áramót.  

Við horfðum á tvær myndir, eina jólamynd og eina eftir áramót. Slumdog Millionaire tengdist 6. Kafla 

kennslubókar og unnu nemendur tímaritun úr henni. Nemendur gátu undirbúið sig heima en máttu 

ekki hafa texta með sér í tímann. Sumir gátu klárað á einum tíma en aðrir þurfti lengri tíma og fengu 

þá næsta tíma líka. Þetta gekk vel og gott að losna við stolinn texta af netinu. Nemendur máttu nota 

orðabækur við þessa vinnu. 

Nemendur fengu lesskilningstexta úr gömlum samræmdumprófum með sér heim í tvö skipti. Þeir 

unnu verkefnið heima og hvort um sig gilti 2.5%. Seinna verkefnið gekk betur en ég tel að nemendur 

þurfi þjálfun í að vinna svona verkefni fyrir samræmt próf sem verður næsta vor. 

Hlustun tekin með Spotlight efni auk Listening Extra og hlustun úr gömlu samræmdu prófi (2006) sem 

próf úr hlustun. 

Ekki gafst tími til að vinna hljómsveitarverkefni í apríl en hópverkefni um Canada var unnið á 

haustönn.  

Show and Tell gekk vel og var notað til að meta framsögn, orðaforða og framburð. 

Dagbók unninn allan veturinn með góðum hléum þó. Nemendur áttu að skila a.m.k. 5 færslum í maí 

en flestir voru með 7-8 færslur. 

 


