
Birt með fyrirvara um breytingar 
 

Foldaskóli 2019-2020  -  10. bekkur 
Námsáætlun - enska 

 
Kennarar:  
Sara Rós Sigurðardóttir – sara.ros.sigurdardottir@rvkskolar.is 
Soffía Guðnadóttir – soffia.gudnadottir@rvkskolar.is 
Námsefni:  
Spotlight 10 – lesbók og vinnubók  
Valbækur (ein fyrir áramót og ein eftir áramót) 
American Crime Stories (bók lesin í skóla) 
Kvikmyndir (3 kvikmyndir yfir skólaárið) 
Valið efni eftir því sem við á 
Námsmat: 
Í Foldaskóla er leitast við að námsmat sé leiðbeinandi og nái utan um fjölbreytta hæfni nemenda. Unnið er út frá hæfniviðmiðum 
Aðalnámskrár grunnskóla (2011).  Nemendur í 8. - 10. bekk fá árangur sinn metinn á bókstafakvarða sem endurspeglar þá vinnu sem þeir 
hafa unnið jafnt og þétt yfir skólaárið. Í náms- og kennsluáætlunum kemur fram hvaða hæfniviðmið liggja til grundvallar hverri námsgrein. Í 
Mentor er hægt að fylgjast með framvindu námsins í verkefnabók nemenda.  
 

Ætlast er til að nemendur mæti tímanlega í kennslustund með öll gögn. Mikilvægt er að nemendur virði vinnufrið og geri ætíð sitt besta. 
Orðabækur eru aðgengilegar í skólanum, en einnig er æskilegt að nemendur hafi aðgang að orðabókum heima.  

Gangi ykkur vel. 
 

Kennarar áskilja sér rétt til breytinga 
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Haustönn  
Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur - viðfangsefni Námsmat 

- Skrifað ýmsar gerðir af textum bæði 
formlega og óformlega og hagað 
orðum sínum með lesanda í huga og í 
samræmi við inntak og tilgang með 
skrifunum 

- leikið sér með málið og látið 
sköpunargáfuna og ímyndunaraflið 
njóta sín, fylgt hefðum varðandi 
uppbyggingunni og samhengi í texta 

- sýnt fram á góð tók á meginreglum 
málnotkunnar 

- án vandkvæða fylgt þræði í efni 
dægurmenningar og unnið úr því 

- beitt sjálfsmati og jafningjamati á 
raunsæjan hátt og veitt sanngjarna 
endurgjöf 

 

Ágúst og September 
Spotlight - kafli 1 
 
Kvikmynd:  
Singstreet 

 
 

Samvinnuverkefni: Singstreet  
- Lykilorð og persónulýsing – veggspjald 
- Samvinnuverkefni með sjálfsmati og 

jafningjamati 
 
 
Nemendur velja sér valbók til að lesa í tímum 
og heima, ljúka bók fyrir nóvember 
 
 
 

 
- aflað sér upplýsinga úr textum, greint 

aðalatriði frá aukaatriðum, gert grein 
fyrir helstu niðurstöðum og nýtt sér í 
verkefnavinnu 

- hagnýtt sér þann orðaforða sem 
unnið hefur verið með á markvissan 
hátt 

- nýtt sér samhengi í texta til að geta 
sér til um merkingu orða 

Október 
Spotlight – kafli 2 
 
American crime stories 
 
Írland 
 
Óundirbúin hlustun 

 
Lesskilnings- og ritunarverkefni  
 
Leitarverkefni um Írland 
Worldwide - Ireland 
 
Óundirbúin hlustun 
 
Próf úr köflum 1 og 2 
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- fundið lykilupplýsingar í textum og 
unnið úr því 

- hlustað eftir nákvæmum 
upplýsingum, valið úr þær sem við 
eiga og brugðist við og unnið úr þeim 

- sýnt fram á að hann þekkir vel til ytri 
umgerðar menningarsvæðisins (Írland 
og Suður-Afríka), svo sem 
landfræðilegrar legu, staðhátta og 
þekktra staða 

 
- lesið sér til ánægju og fróðleiks 

smásögur og skáldsögur við hæfi, 
myndað sér skoðanir á efni þeirra og 
sagt öðrum frá 

- beitt tungumálinu af nokkurri 
nákvæmni hvað varðar framburð, 
áherslur og hrynjanda 

- flutt frásögn eða kynningu um 
undirbúið efni blaðlaust og af nokkru 
öryggi frammi fyrir hópi 

- tjáð sig um skoðanir sínar, tilfinningar, 
reynslu og þekkingu 

- beitt sjálfsmati og jafningjamati á 
raunsæjan hátt og veitt sanngjarna 
endurgjöf 

- Beitt tungumálinu af nokkurri 
nákvæmni hvað varðar framburð, 
áherslur og hrynjanda 

Nóvember 
Spotlight – kafli 3 
 
Valbók 
 
Fyrirlestur 

 

 
Valbók:  

- munnleg kynning 
- bókadómur  

 
 
Einstaklingsverkefni: 
Fyrirlestur um efni að eigin vali 
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- flutt frásögn eða kynningu um 
undirbúið efni blaðlaust og af nokkru 
öryggi frammi fyrir hópi 
 

 
- Beitt tungumálinu af nokkurri 

nákvæmni hvað varðar framburð, 
áherslur og hrynjanda 

 

Desember 
Klára Spotlight kafla 3 
 
Framsagnarpróf 
 
American crime stories 

 
Undirbúið próf í framsögn, einn á móti 
kennara 
 
Lesskilnings- og ritunarverkefni 
 
Jólahefti 

 

Vorönn  
Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur - viðfangsefni Námsmat 

 
- Skrifað ýmsar gerðir af textum, bæði 

formlega og óformlega og hagað 
orðum sínum með lesanda í huga og í 
samræmi við inntak og tilgang með 
skrifunum 

- leikið sér með málið og látið 
sköpunargáfuna og ímyndunaraflið 
njóta sín, fylgt hefðum varðandi 
uppbyggingu og samhengi í texta 

- sýnt fram á góð tök á meginreglum 
málnotkunar  

- tjáð sig um skoðanir sínar, tilfinningar, 
reynslu og þekkingu 

Janúar 
Spotlight - kafli 4 
 
Kvikmynd: Big fish 
 
Kaflapróf 
 
 

 
Kvikmynd: Big fish 

- Tímaritun 
 
 
Próf úr köflum 3 og 4 
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- nýtt sér samhengi texta til að geta sér 
til um merkingu orða 

- hagnýtt sér þann orðaforða sem 
unnið hefur verið með á markvissan 
hátt 

- fundið lykilupplýsingar í textum og 
unnið úr því 

- hlustað eftir nákvæmum 
upplýsingum, valið úr þær sem við 
eiga og brugðist við og unnið úr þeim 

 
- tekið þátt í skoðanaskiptum og fært 

rök fyrir máli sínu 
- sagt lipurlega frá reynslu sinni, 

tilfinningum og skoðunum og brugðist 
við spurningum 

- tjáð sig um skoðanir sínar, tilfinningar, 
reynslu og þekkingu 

- beitt sjálfsmati og jafningjamati á 
raunsæjan hátt og veitt sanngjarna 
endurgjöf 
 

Febrúar 
 

Spotlight – kafli 5 
 
Rökræðuverkefni 
 

 
Rökræður: 
Undirbúin rökræðukeppni 
 
Nemendur velja sér valbók til að lesa í tímum 
og heima, ljúka bók fyrir Apríl 
 

 
- sýnt fram á að hann þekkir til ytri 

umgerðar menningarsvæðisins (Írland 
og Suður-Afríka), svo sem 
landfræðilegrar legu, staðhátta og 
þekktra staða. 

 

Mars  
Spotlight – kafli 6 
 
American Crime Stories 

 
Verkefni – Suður-Afríka 
Worldwide – South-Africa 
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- lesið sér til ánægju og fróðleiks 

smásögur og skáldsögur við hæfi og 
sagt öðrum frá 

- skrifað ýmsar gerðir af textum bæði 
formlega og óformlega og hagað 
orðum sínum með lesanda í huga og í 
samræmi við inntak og tilgang með 
skrifunum 

- sýnt fram á góð tök á meginreglum 
málnotkunnar 

- beitt vandvirkni í vinnubrögðum 
 

Apríl 
Spotlight – klára kafla 6 
 
Valbók 
 
Kvikmynd: Crash 

 

 
Valbók: 

- Skrifleg kynning 
- Skil 3. apríl 

 
Crash: 

- ritgerðarspurningar 
 

 
- hlustað eftir nákvæmum upplýsingum 

og unnið úr þeim 
- hagnýtt sér þann orðaforða sem 

unnið hefur verið með á markvissan 
hátt 

- nýtt sér samhengi í texta til að geta 
sér til um merkingu orða 

- fundið lykilupplýsingar úr textum og 
unnið úr þeim 

- skrifað ýmsar gerðir af textum bæði 
formlega og óformlega og hagað 
orðum sínum með lesanda í huga og í 
samræmi við inntak og tilgang með 
skrifunum 

- sýnt fram á góð tök á meginreglum 
málnotkunnar 

Maí 
Lokavinna 
 
American Crime Stories 
 
Próf 

 
Próf úr 5 og 6 kafla og málfræði 
 
Hlustunar- og lesskilningspróf (óundirbúið) 
 
Lokaskil á stílabók 
 



Birt með fyrirvara um breytingar 
 

- Beitt vandvirkni í vinnubrögðum 
 


