
Foldaskóli 2022-2023  -  9. bekkur 

Vetraráætlun – enska 

 

Kennarar: 

Bryndís Jóhanna Jóhannesdóttir bryndis.johanna.johannesdottir@rvkskolar.is 

Sara Rós Sigurðardóttir sara.ros.sigurdardottir@rvkskolar.is  

Námsefni:  

Spotlight 9 – lesbók og vinnubók  

Dracula (bók lesin í skóla)  

Kvikmyndir (2 kvikmyndir yfir skólaárið)  

Sagnakannanir (vikulega þar til þær klárast) 

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 bæði í prenti og á netinu, en einnig er æskilegt að 

nemendur hafi aðgang að orðabókum heima.  

Með von um gott samstarf í vetur. Gangi ykkur vel.  

Bryndís og Sara Rós  

Kennarar áskilja sér rétt til breytinga 
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Ágúst og 

september 

Verkefni Hæfniviðmið -Að nemandi geti 

Spotlight kafli 1 

Málfræði kaflar 

13, 5 og 8 

Kvikmynd 

Valdir kaflar úr Spotlight 

Kvikmynd: Juno 

Paraverkefni: 

Persónulýsing 

Málfræðikönnun 

● Vandræðalítið fylgt þræði í efni 

dægurmenningar og unnið úr 

því (Juno) 

● Samið texta þar sem 

ímyndunaraflið og 

sköpunargáfan fá að njóta sín 

(Juno) 

● Notað sagnirnar should og 

would í setningum. Breytt 

sagnorðum úr nútíð í þáliðna 

tíð og geri greinarmun á 

tíðaratviksorðum og 

háttaratviksorðum. 

(Málfræðikönnun) 

 

Október Verkefni Hæfniviðmið -Að nemandi geti 

Spotlight kafli 2 

Próf 

Málfræði kaflar 

10 og 3 

Valdir kaflar úr Spotlight 

Próf úr köflum 1 og 2 í 

Spotlight 

Málfræðikönnun 

 

● Nýtt sér samhengi í texta til að 

geta sér til um merkingu orða 

(Spotlight próf)  

● Hagnýtt sér þann orðaforða 

sem unnið hefur verið með á 

markvissan hátt (Spotlight 

próf)  

● Notað forsetningar og 

afturbeygð fornöfn eftir því 

sem við á hverju sinni 

(Málfræðikönnun).  

 

 

 

 

 



 

Nóvember Verkefni Hæfniviðmið -Að nemandi geti 

Spotlight kafli 3 

Málfræði kaflar 1 

og 12 

Dracula 

Valdir kaflar úr Spotlight 

Bókarpróf: Dracula 

Málfræðikönnun 

● Hlustað eftir nákvæmum 
upplýsingum og unnið úr þeim 
(Dracula)  

● Aflað sér upplýsinga úr 
textum, greint aðalatriði frá 
aukaatriðum, gert grein fyrir 
helstu niðurstöðum og nýtt sér 
í verkefnavinnu (Dracula) 
 

● Notað óreglulega fleirtölu 
nafnorða í setningum og viti 
hvort segja skuli there is eða it 
is þegar það á við 
(Málfræðikönnun).  

 

Desember Verkefni Hæfniviðmið -Að nemandi geti 

Efni tengt 

jólunum 

Hlustunar og 

lesskilningspróf 

Framsagnarpróf 

  

Hlustunar og 

lesskilningspróf - 

óundirbúið 

Framsagnarpróf 

 Uppsóp frá hausti ef 

einhver verkefni 

kláruðust ekki 

● Skilið samtöl og viðtöl sem 

tengjast viðfangsefnum 

námsins (Hlustunarpróf) 

 

● Fundið lykilupplýsingar í 

textum og unnið úr þeim 

(Lesskilningspróf) 

 

● Beitt eðlilegum framburði og 

áherslum (Framsagnarpróf) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Janúar Verkefni Hæfniviðmið -Að nemandi geti 

Spotlight kafli 4 

Málfræði kaflar 4 

og 2 

Kvikmynd 

Próf 

 

Valdir kaflar úr Spotlight 

Málfræðikönnun.  

Kvikmynd: Stardust 

Einstaklingsverkefni - 

Ritgerðarspurningar 

Próf úr köflum 3 og 4 í 

Spotlight 

 

● Sagt skilmerkilega frá, tjáð sig 
um skoðanir sínar og brugðist 
við því sem hann hefur séð og 
hlustað á (Stardust) 

● Geta fylgt þræði í efni 
dægurmenningar og unnið úr 
því (Stardust) 
 

● Nýtt sér samhengi í texta til að 

geta sér til um merkingu orða 

(Spotlight próf) 

● Hagnýtt sér þann orðaforða 

sem unnið hefur verið með á 

markvissan hátt (Spotlight 

próf) 

● Notað helstu tíðir og 

kennimyndir sagna og þekki 

eignarfall nafnorða og notkun 

eignarfallskommu í setningum 

(Málfræðikönnun).  

Febrúar Verkefni Hæfniviðmið -Að nemandi geti 



Spotlight kafli 5 

Málfræði kaflar 6 

og 7 

Ritgerð 

 Valdir kaflar úr Spotlight 

Málfræðikönnun 

Ritgerð: Fantasy 

● Skrifað texta af mismunandi 

gerðum með orðaforða úr 

efnisflokkum sem fengist er 

við (Ritgerð) 

● Samið texta þar sem 

ímyndunaraflið og 

sköpunargáfan fá að njóta sín 

(Ritgerð) 

● Skrifað texta með réttri 

málfræði og stafsetningu 

(Ritgerð)  

● Notað helstu tíðir og 

kennimyndir sagna 

(nafnháttur, þátíð, 

lýsingarháttur þátíðar) - auk 

þolmyndar 

(Málfræðikönnun). 

Mars Verkefni Hæfniviðmið -Að nemandi geti 

Spotlight kafli 6 

Málfræði kaflar 9 

og 14  

Fréttaverkefni 

Valdir kaflar úr Spotlight 

Málfræðikönnun 

Fréttaverkefni: 

hópverkefni - t.d. 

podcast, myndband, 

leikþáttur... 

 

  

● Sýnt fram á að hann þekkir 

vel til ytri umgerðar 

menningarsvæðisins (Ástralía 

og Kanada) svo sem 

landfræðilegrar legu, 

staðhátta og þekktra staða. 

(Fréttaverkefni) 

● 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 (Fréttaverkefni) 

● Beitt sjálfsmati og 

jafningjamati á raunsæjan hátt 

(Fréttaverkefni) 

 

● Beitt eðlilegri orðaröð í 

setningum og þekki muninn á 

því hvort nota skuli some eða 



any í setningum þegar það á 

við (Málfræðikönnun).  

 

Apríl Verkefni Hæfniviðmið -Að nemandi geti 

Spotlight kafli 6 

Próf 

 

 

 Valdir kaflar úr Spotlight 

Próf úr köflum 5 og 6 

 

● Nýtt sér samhengi í texta til að 

geta sér til um merkingu orða 

(Spotlight próf) 

● Hagnýtt sér þann orðaforða 

sem unnið hefur verið með á 

markvissan hátt 

(Fréttaverkefni) 

 

 

 

 

Maí og júní Verkefni Hæfniviðmið -Að nemandi geti 



 Vorpróf 

Fyrirlestur 

Kvikmynd 

 Próf úr málfræði, 

lesskilningi og hlustun 

Fyrirlestur - 

einstaklingsverkefni:  

Efni að eigin vali 

Kvikmynd: Slumdog 

Millionaire - munnlegt 

verkefni 

● Fundið lykilupplýsingar í 

textum og unnið úr þeim 

(Lesskilningspróf) 

● Hlustað eftir nákvæmum 
upplýsingum og unnið úr þeim 
(Hlustunarpróf)   
 

● Flutt stutta frásögn eða 

kynningu um undirbúið efni 

blaðalaust og af nokkru 

öryggi, einn eða í félagi við 

aðra frammi fyrir hópi 

(Fyrirlestur) 

 

● Tekið þátt í óformlegu spjalli 

um efni tengt náminu, 

áhugamál sín, skoðanir og 

daglegt líf (Kvikmynda 

verkefni) 

● Tekið þátt í skoðanaskiptum 

og fært einföld rök fyrir máli 

sínu (Kvikmynda verkefni) 

 

 

 

Eftirfarandi hæfniviðmið eru metin í öllu starfi vetrarins: 

● Tileinkað sér vandvirkni í vinnubrögðum. 

● Unnið sjálfstætt, tekið þátt í samvinnu og sýnt tillitssemi. 

 


