
Birt með fyrirvara um breytingar 
 

Foldaskóli 2019-2020  -  9. bekkur 
Námsáætlun - Enska 

 
Kennarar:  
Sara Rós Sigurðardóttir – sara.ros.sigurdardottir@rvkskolar.is 
Soffía Guðnadóttir – soffia.gudnadottir@rvkskolar.is 
Námsefni:  
Spotlight 9– lesbók og vinnubók  
Valbækur (ein fyrir áramót og ein eftir áramót) 
Dracula (bók lesin í skóla) 
Kvikmyndir (2 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 

 

Haustönn  
Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur - viðfangsefni Námsmat 

 Ágúst og september 
Spotlight - kafli 1 

 
Kvikmynd: Juno  

mailto:sara.ros.sigurdardottir@rvkskolar.is


Birt með fyrirvara um breytingar 
 

- vandræðalítið fylgt þræði í efni 
dægurmenningar og unnið úr því 

- samið texta þar sem ímyndunaraflið 
og sköpunargáfan fær að njóta sín. 

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

 
Juno 

 
 

- Lykilorð og persónulýsing – veggspjald 
- Samvinnuverkefni með sjálfsmati og 

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

 
- vandræðalítið fylgt þræði í efni 

dægurmenningar og unnið úr því 
- hlustað eftir nákvæmum upplýsingum 

og unnið úr þeim 
- 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 
 
Dracula 

 
Bók: Dracula 

- Endursögn 
- Lesskilningsverkefni 
- Bókarpróf 

 
 
Kanada – leitarverkefni 
 
Próf úr köflum 1 og 2 
 

 
- lesið sér til ánægju og fróðleiks 

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

- flutt stutta frásögn eða kynningu, um 
undirbúið efni af nokkru öryggi, einn 
eða í félagi við aðra, frammi fyrir hópi 

Nóvember 
Spotlight – kafli 3 
 
Valbók  
 
Ritgerð 

 

 
Valbók: 5.-9. nóv. 

- munnleg kynning 
- bókadómur  

 
 
Skil á ritgerð – efni Fantasy. 
 



Birt með fyrirvara um breytingar 
 

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

- Tileinkað sér vandvirkni í 
vinnubrögðum 

- skrifað texta af mismunandi gerðum 
með orðaforða úr efnisflokkum sem 
fengist er við. 

- beitt grunnreglum málfræði og 
stafsetningar 
 

 
- Beitt eðlilegum framburði og 

áherslum  
 

Desember 
Klára Spotlight – kafli 3 
 
Munnlegt próf í framburði 
 

Jólahefti 

 
Munnlegt próf úr fyrir fram ákveðnum texta, 
einn með kennara. 

 

Vorönn  
Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur - viðfangsefni Námsmat 

 
- Vandræðalítið fylgt þræði í efni 

dægurmenningar og unnið úr því 
- Hlustað eftir nákvæmum upplýsingum 

og unnið úr þeim 
- sagt skilmerkilega frá, tjáð sig um 

skoðanir sínar og brugðist við því sem 
hann hefur séð og hlustað á 

Janúar 
Spotlight - kafli 4 
 
Stardust 
 
 

 
Kvikmynd: Stardust 

- ritgerðarspurningar 
 
 
New York – leitarverkefni 

- Samvinnuverkefni 
- Unnið í skóla 

 



Birt með fyrirvara um breytingar 
 

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

- 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 

Próf úr köflum 3 og 4 

 
- sýnt fram á að hann þekkir til ytri 

umgerðar menningarsvæðisins 
(Ástralía og Kanada), svo sem 
landfræðilegrar legu, staðhátta og 
þekktra staða. 

- 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 

- fundið lykilupplýsingar í textum og 
unnið úr þeim 
 

Febrúar 
Spotlight – kafli 5 

 

 
Ástralía - verkefni 
Worldwide - Australia 
 
Æfingapróf fyrir samræmd próf – lok 
febrúar/byrjun mars 
 
Nemendur velja sér valbók til að lesa í tímum 
og heima, ljúka bók fyrir maí 
 

 Mars 
Spotlight – kafli 6 
 

Samræmd próf – 12. – 14. mars 

 

 
- lesið sér til ánægju og fróðleiks 

smásögur og skáldsögur við hæfi og 
sagt öðrum frá 

Apríl 
Spotlight – klára kafla 6 
 
Valbók 

 
Valbók 

- Skrifleg kynning 
- Skil 3.apríl 



Birt með fyrirvara um breytingar 
 

- Beitt grunnreglum málfræði og 
stafsetningar 

- tileinkað sér vandvirkni í 
vinnubrögðum 
 

 

 
- flutt stutta frásögn eða kynningu, um 

undirbúið efni af nokkru öryggi, einn 
eða í félagi við aðra, frammi fyrir hópi 

- 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 

 

Maí og Júní 
Fyrirlestur 
 
Próf 

 
Fyrirlestur 

- einstaklings eða paraverkefni um efni 
sem vekur áhuga 

 
Próf úr kafla 5. og 6. úr spotlight, málfræði. 
Hlustunarpróf og lesskilningspróf 
(óundirbúið) 
 

 


