
Páll E 

Kennsluáætlun vorönn 2018 

Enska 9. bekkur 

Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur 

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                          

15. – 19. janúar 

19. jan -samskiptadagur 

20. jan - bóndadagur 

Bókmenntir  

Samvinna 

Ritun 

Orðaforði  

Lesskilningur 

Tjáning 

 

 

Nemendur vinna hópverkefni þar sem þau 
þurfa að setja sig í spor uppfinningamanna 
og hanna 3 hluti sem geta verið milli himins 
og jarðar ásamt því að útskýra notagildi 
þeirra.  Einnig eiga nemendur að finna 5 hluti 
á netinu og láta sem þeir hafi einnig hannað 
þá og útskýra notagildið.  Nemendur gera 
einnig kynningarmyndband einni 
uppfinningunni í auglýsingaformi. 
Lesnir eru kaflar úr sögunni í bókmenntum 
og unnin verkefni. Kennari les með 
nemendum og ræðir um atvik sem upp koma 
í sögunni og reynir að tengja við reynsluheim 
nemenda.  Reynt að ýta undir paralestur. 
Gagnvirkar spurningar lagðar fram í 
umræðum til að dýpka málskilning og 
máltilfinningu.      

Þemaverkefni – Sprotaverkefni 
Bókmenntir – The Body eða Casino Royale 

Nemendur nýta sér tölvutæknina 
við leit og útfærslu og miðlun á 
verkefninu 

22. – 26. janúar 

Bókmenntir  
Samvinna 
Ritun 
Orðaforði  
Lesskilningur 
Tjáning  

Nemendur vinna hópverkefni þar sem þau 
þurfa að setja sig í spor uppfinningamanna 
og hanna 3 hluti sem geta verið milli himins 
og jarðar ásamt því að útskýra notagildi 
þeirra.  Einnig eiga nemendur að finna 5 hluti 
á netinu og láta sem þeir hafi einnig hannað 
þá og útskýra notagildið.  Nemendur gera 
einnig kynningarmyndband einni 
uppfinningunni í auglýsingaformi. 
Lesnir eru kaflar úr sögunni í bókmenntum 
og unnin verkefni. Kennari les með 
nemendum og ræðir um atvik sem upp koma 
í sögunni og reynir að tengja við reynsluheim 
nemenda.  Reynt að ýta undir paralestur. 
Gagnvirkar spurningar lagðar fram í 
umræðum til að dýpka málskilning og 
máltilfinningu.      

Þemaverkefni – Sprotaverkefni 
Bókmenntir – The Body eða Casino Royale 

Nemendur nýta sér tölvutæknina 
við leit og útfærslu og miðlun á 
verkefninu 
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29. jan – 2. feb 

Foreldraviðtöl 

31. jan 

Bókmenntir 

Lesskilningur 

Hlustun  

Ritun 

Orðaforði 

Málskilningur 

Málfræði 

Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 

efnisatriðum. Bætt við orðaforða, 

lesskilningur þjálfaður og málfræði  fléttuð 

inn í. Lesnir eru kaflar úr sögunni í 

bókmenntum og unnin verkefni. Kennari les 

með nemendum og ræðir um atvik sem upp 

koma í sögunni og reynir að tengja við 

reynsluheim nemenda.  Lagt upp úr að 

nemendur lesi hluta kaflanna í paralestri 

upphátt og ræði efnisþræðina sem koma 

fram. Gagnvirkar spurningar lagðar fram í 

umræðum til að dýpka málskilning og 

máltilfinningu.   

Bókmenntir – The Body eða Casino Royale 

Ensk málfræði 123 æf. 108, 118 og 119 

 

Æfðar óreglulegar sagnir  melt - 
set 

5. – 9. febrúar 

Lesskilningur 

Bókmenntir 

Hlustun  

Ritun 

Orðaforði 

Málskilningur 

Nemendur fá að horfa á kvikmyndina sem 
bókmenntirnar byggja á og með þessu móti 
séð muninn og uppbyggingu og efnisþráðum 
myndarinnar og bókarinnar.  Á þann hátt 
geta nemendur skynjað eigin málskilning og 
túlkun á atburðarrás og efnisþáttum byggða 
á hæfni sinni í enskri tungu. Gagnvirkar 
spurningar lagðar fram í umræðum til að 
dýpka málskilning og máltilfinningu.  Sama 
gildir fyrir lesskilningsverkefni – 
fréttatextana.  Farið er yfir ný orð sem 
nemendur hafa glósað og reynt að finna 
útskýringar einnig á ensku. 

Bókmenntir – Horft á kvikmyndina tengdri 

sögunni The Body eða Casino Royale 

Fréttatextarnir – Man saves dog 

Reading maps upper - kortabók með 

upplýsingum á ensku. 

 

 

Reading maps notað til að nálgast 
tungumálið á annan hátt en í 
hreinum texta.  Nemendur læri að 
lesa út úr kortum, gröfum, táknum 
og fylgja leiðbeiningum við 
úrvinnslu á efni. 
Æfðar óreglulegar sagnir  Prove- 
see 

12. – 16. febrúar 

Lesskilningur 

Orðaforði 

Málskilningur 

Málfræði 

Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 
efnisatriðum. Bætt við orðaforða, 
lesskilningur þjálfaður og málfræði  fléttuð 
inn í.  
Farið er yfir ný orð sem nemendur hafa 
glósað og reynt að finna útskýringar einnig á 
ensku. 
Ensk málfræðiatriði til að styðja við 
uppbyggingu enskrar tungu. 

Reading maps – kortabók með 
upplýsingum á ensku. 
Ensk málfræði 123 æf. 120, 121 og 123 
Tímakönnun í bókmenntum – Casino 
Royale eða The Body – skila hefti 

Reading maps notað til að nálgast 
tungumálið á annan hátt en í 
hreinum texta.  Nemendur læri að 
lesa út úr kortum, gröfum, táknum 
og fylgja leiðbeiningum við 
úrvinnslu á efni. 
Brain games - sjónvarpsþættir – 
riddles – gagnvirk verkefni notað 
sem hvatning til að auka á 
málskilning- hlustun sem reynir á 
rökhugsun.  
Æfðar óreglulegar sagnir  Sew-sow 
Tímakönnun í bókmenntum – 
Casino Royale eða The Body – skila 
hefti 
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19. – 23. febrúar 

Ritun 
Lesskilningur 
Orðaforði 
Hlustun 

Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 
efnisatriðum. Lesnar eru stuttar sögur af 
merku fólki úr Mannkyssögunni (t.d. 
stórmenni) og nemendum kynnt lífstarf 
þeirra og verk. Gagnvirkar spurningar lagðar 
fram í umræðum til að dýpka málskilning og 
máltilfinningu.  Sama gildir fyrir 
lesskilningsverkefni – fréttatextana.  Farið er 
yfir ný orð sem nemendur hafa glósað og 
reynt að finna útskýringar einnig á ensku. 

Comprehending non fiction – Florance 

Nightingale 

Fréttatextinn – Acrobat plunges into mom 

Reading maps upper  – kortabók með 

upplýsingum á ensku. 

 

Reading maps notað til að nálgast 
tungumálið á annan hátt en í 
hreinum texta.  Nemendur læri að 
lesa út úr kortum, gröfum, táknum 
og fylgja leiðbeiningum við 
úrvinnslu á efni. 

 

26. feb – 2. mars 

28. feb – bolludagur 

29. feb – sprengidagur 

1. mars - öskudagur 

Lesskilningur 
Hlustun  
Orðaforði 
Málfræði 

Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 
efnisatriðum. Lesnar eru stuttar sögur af 
merku fólki úr Mannkyssögunni (t.d. 
stórmenni) og nemendum kynnt lífstarf 
þeirra og verk. Gagnvirkar spurningar lagðar 
fram í umræðum til að dýpka málskilning og 
máltilfinningu.  Sama gildir fyrir 
lesskilningsverkefni – fréttatextana.  Farið er 
yfir ný orð sem nemendur hafa glósað og 
reynt að finna útskýringar einnig á ensku 
Ensk málfræðiatriði til að styðja við 
uppbyggingu enskrar tungu. 

Comprehending non fiction – Samuel 
Morse 
Fréttatextinn – Alway hungry  
Ensk málfræði 123 æf. 125, 126 og 127 

 

Brain games - sjónvarpsþættir – 
riddles – gagnvirk verkefni notað 
sem hvatning til að auka á 
málskilning- hlustun sem reynir á 
rökhugsun. 

5. – 9. mars 

Ritun 
Lesskilningur 
Orðaforði 
Málskilningur 
Málfræði 

Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 
efnisatriðum. Bætt við orðaforða, 
lesskilningur þjálfaður og málfræði  fléttuð 
inn í. Sama gildir fyrir lesskilningsverkefni – 
fréttatextana.  Farið er yfir ný orð sem 
nemendur hafa glósað og reynt að finna 
útskýringar einnig á ensku. 
Ensk málfræðiatriði til að styðja við 
uppbyggingu enskrar tungu. 

Ensk málfræði 123 æf. 128, 141, 142 og 

149 

Reading maps upper  – kortabók með 

upplýsingum á ensku. 

Samræmd próf í 9. bekk 

Reading maps notað til að nálgast 
tungumálið á annan hátt en í 
hreinum texta.  Nemendur læri að 
lesa út úr kortum, gröfum, táknum 
og fylgja leiðbeiningum við 
úrvinnslu á efni. 

 

12. – 16. mars 

14. mars – skipulagsd. 

Ritun 
Lesskilningur 
Orðaforði 
Hlustun 

Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 
efnisatriðum. Lesnar eru stuttar sögur af 
merku fólki úr Mannkyssögunni (t.d. 
stórmenni) og nemendum kynnt lífstarf 
þeirra og verk. Gagnvirkar spurningar lagðar 
fram í umræðum til að dýpka málskilning og 
máltilfinningu.  Sama gildir fyrir 
lesskilningsverkefni – fréttatextana.  Farið er 
yfir ný orð sem nemendur hafa glósað og 
reynt að finna útskýringar einnig á ensku.  

Comprehending non fiction – Whales 
Fréttatextinn – I was running for my life 

Brain games - sjónvarpsþættir – 
riddles – gagnvirk verkefni notað 
sem hvatning til að auka á 
málskilning- hlustun sem reynir á 
rökhugsun. 
Æfðar óreglulegar sagnir  swim- 
write 
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19. – 23. mars 

Bókmenntir 
Lesskilningur 
Hlustun  
Ritun 
Orðaforði 
Málskilningur 
Málfræði 

Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 
efnisatriðum. Lesnar eru stuttar sögur af 
merku fólki eða atburðum úr 
Mannkyssögunni (t.d. stórmenni) og 
nemendum kynnt lífstarf þeirra og verk. 
Gagnvirkar spurningar lagðar fram í 
umræðum til að dýpka málskilning og 
máltilfinningu.   
Könnun lögð fyrir í málskilningi, málfræði og 
málnotkun.  Könnunin byggir á einföldum 
setningum sem snúa að rituðu máli og lesa 
texta sem þau síðan greina réttmæti ásamt 
því að svara efnislegum spurningum úr 
textanum.   

Málskilningspróf 1 af 3 
Könnun úr óreglulegum sögnum 
Comprehending non fiction – Vikings 

Brain games - sjónvarpsþættir – 
riddles – gagnvirk verkefni notað 
sem hvatning til að auka á 
málskilning- hlustun sem reynir á 
rökhugsun. 
Æfðar óreglulegar sagnir  swim- 
write  
Próf í óreglulegum sögnum 
Melt – Write 
Málskilningspróf 

26. – 30. mars P á s k a l e y f i 

2. – 6. apríl 

4. apríl - árshátíð 

Lesskilningur 
Hlustun  
Ritun 
Orðaforði 

 Unnið í gagnvirkum verkefnum Unnið í gagnvirkum 

verkefnum 

9. – 13. apríl 

Lesskilningur 
Hlustun  
Ritun 
Orðaforði 

Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 
efnisatriðum. Lesnar eru stuttar sögur af 
merku fólki eða atburðum úr 
Mannkyssögunni (t.d. stórmenni) og 
nemendum kynnt lífstarf þeirra og verk. 
Gagnvirkar spurningar lagðar fram í 
umræðum til að dýpka málskilning og 
máltilfinningu.   
Sama gildir fyrir lesskilningsverkefni – 
fréttatextana.  Farið er yfir ný orð sem 
nemendur hafa glósað og reynt að finna 
útskýringar einnig á ensku. 
Ensk málfræðiatriði til að styðja við 
uppbyggingu enskrar tungu. 

Comprehending non fiction – Robin Hood  
Fréttatextinn – Son quizzed over killing. 
Reading maps upper  – kortabók með 
upplýsingum á ensku.  
Ensk málfræði 123 æf. 151,155,156 og 158 

Reading maps notað til að nálgast 

tungumálið á annan hátt en í 

hreinum texta.  Nemendur læri að 

lesa út úr kortum, gröfum, táknum 

og fylgja leiðbeiningum við 

úrvinnslu á efni. 

16. – 20. apríl 

Orðaforði 
Málskilningur 
Málfræði 

Fjölbreytt viðfangsefni sem tengjast 
efnisatriðum. Lesnar eru stuttar sögur af 
merku fólki eða atburðum úr 
Mannkyssögunni (t.d. stórmenni) og 

Málskilningspróf 2 af 3 
Comprehending non fiction – Wright 
Brothers. 
Reading maps upper  – kortabók með 

Reading maps notað til að 
nálgast tungumálið á annan 
hátt en í hreinum texta.  
Nemendur læri að lesa út úr 
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nemendum kynnt lífstarf þeirra og verk. 
Gagnvirkar spurningar lagðar fram í 
umræðum til að dýpka málskilning og 
máltilfinningu.   
Könnun lögð fyrir í málskilningi, málfræði og 
málnotkun.  Könnunin byggir á einföldum 
setningum sem snúa að rituðu máli og lesa 
texta sem þau síðan greina réttmæti ásamt 
því að svara efnislegum spurningum úr 
textanum.   

upplýsingum á ensku. kortum, gröfum, táknum og 
fylgja leiðbeiningum við 
úrvinnslu á efni. 
Brain games - sjónvarpsþættir 
– riddles – gagnvirk verkefni 
notað sem hvatning til að auka 
á málskilning- hlustun sem 
reynir á rökhugsun. 
Málskilningspróf 

23. – 27. apríl 

Lesskilningur 
Orðaforði 
Málskilningur 
Málfræði 

Könnun lögð fyrir í málskilningi, málfræði og 
málnotkun.  Könnunin byggir á einföldum 
setningum sem snúa að rituðu máli og lesa 
texta sem þau síðan greina réttmæti ásamt 
því að svara efnislegum spurningum úr 
textanum.   

 

Comprehending non fiction – Superman 
Reading maps upper  – kortabók með 
upplýsingum á ensku. 
Ensk málfræði 123 æf. 159, 160, 162 og 
163 
Reading maps upper  – kortabók með 
upplýsingum á ensku. 

 

Reading maps notað til að 
nálgast tungumálið á annan 
hátt en í hreinum texta.  
Nemendur læri að lesa út úr 
kortum, gröfum, táknum og 
fylgja leiðbeiningum við 
úrvinnslu á efni. 
Málskilningspróf 

30. apríl. – 4. maí  

1. maí - verkalýðsdagur 

Lesskilningur 

Orðaforði 

Málskilningur 

Tjáning og framsögn 

Nemendur vinna stuttmynd á ensku í árlegri 
stuttmyndasamskeppni á unglingastiginu.  
Nemendur vinna handrit að stuttmynd sem 
má mest vera 12 mínútur.  Efnistök eiga að 
tengjast Grindavík og fela í sér boðskap um 
góð samskipti og/eða vináttu, umhyggju, ást  
Samhliða þessu taka nemendur munnlegt 
próf úr valbók sem þau hafa verið að lesa 
undanfarna mánuði.  Nemendur draga spil 
um í hvaða röð þau taka munnlega prófið. 

Stuttmyndagerð – sjá enskuvef skólans 
Munnlegt próf úr valbók sem nemendur 
völdu sér 

 

Nemendur klippa til myndina með 
aðstoð kennara ásamt því að vinna 
eftir frumsömdu handriti 

7. – 11. maí 

Lesskilningur 

Orðaforði 

Málskilningur 

Tjáning og framsögn 

Nemendur vinna stuttmynd á ensku í 
árlegri stuttmyndasamskeppni á 
unglingastiginu.  Nemendur vinna 
handrit að stuttmynd sem má mest vera 
12 mínútur.  Efnistök eiga að tengjast 
Grindavík og fela í sér boðskap um góð 
samskipti og/eða vináttu, umhyggju, ást  
Samhliða þessu taka nemendur 
munnlegt próf úr valbók sem þau hafa 
verið að lesa undanfarna mánuði.  
Nemendur draga spil um í hvaða röð þau 
taka munnlega prófið. 

Orðaforðapróf úr Comprehending non 
fiction smásögunum. 
Stuttmyndagerð – sjá enskuvef skólans 
Munnlegt próf úr valbók 
Ensk málfræði 123 æf. 164, 165, 183 og 
184 

Nemendur klippa til myndina með 
aðstoð kennara ásamt því að vinna 
eftir frumsömdu handriti 
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14. – 18. maí 

Lesskilningur 

Orðaforði 

Málskilningur 

Tjáning og framsögn 

Nemendur vinna stuttmynd á ensku í 
árlegri stuttmyndasamskeppni á 
unglingastiginu.  Nemendur vinna 
handrit að stuttmynd sem má mest vera 
12 mínútur.  Efnistök eiga að tengjast 
Grindavík og fela í sér boðskap um góð 
samskipti og/eða vináttu, umhyggju, ást  
Samhliða þessu taka nemendur 
munnlegt próf úr Forrest Gump sem þau 
hafa verið að lesa undanfarna mánuði.  
Nemendur draga spil um í hvaða röð þau 
taka munnlega prófið. 

Stuttmyndagerð – sjá enskuvef skólans 
Munnlegt próf úr valbók 

Nemendur klippa til myndina með 
aðstoð kennara ásamt því að vinna 
eftir frumsömdu handriti 

21. – 25. maí 

25. maí – uppstigningard 

Lesskilningur 

Orðaforði 

Málskilningur 

Tjáning og framsögn 

Nemendur vinna stuttmynd á ensku í árlegri 

stuttmyndasamskeppni á unglingastiginu.  

Nemendur vinna handrit að stuttmynd sem 

má mest vera 12 mínútur.  Efnistök eiga að 

tengjast Grindavík og fela í sér boðskap um 

góð samskipti og/eða vináttu, umhyggju, ást  

Samhliða þessu taka nemendur munnlegt 

próf úr valbók sem þau hafa verið að lesa 

undanfarna mánuði.  Nemendur draga spil 

um í hvaða röð þau taka munnlega prófið. 

Stuttmyndagerð – sjá enskuvef skólans 

Munnlegt próf úr valbók 

Nemendur klippa til myndina með 
aðstoð kennara ásamt því að vinna 
eftir frumsömdu handriti 

28. maí – 1. júní 

31. maí – vorgleði 

1. júní - skólaslit 

Lesskilningur 

Orðaforði 

Málskilningur 

Tjáning og framsögn 

Dagar sem nemendur geta lagt lokahönd 

á stuttmyndina fyrir vorgleðina. 

  

 

Námsmat:   

Námsmat: Meginuppistaða námsmats er byggð á símati þar sem verkefnaskil eru veigamikill þáttur í einkunnum nemenda. 

Þemaverkefni byggjast aðallega á jafningjamati út frá kynningum nemenda og umfangi og útfærslu.  Þemaverkefnin eru tvö á önninni  Grindavík- bærinn minn og 

Sprotafyrirtæki 

Prófseinkunn: Tímakönnun í óreglulegum sögnum 10%,  Próf úr The Body 15%, Þemaverkefni – Grindavík- bærinn minn 20%, Þemaverkefni - Stofnun Sprotafyrirtækis 20%, 

Orðaforðapróf úr Weird and mysterious 15%, Málskilningspróf 1 og II  20% 

Starfseinkunn: Weird and mysterious 15%, Fréttatextar 15%, verkefnahefti og tímaspurningar úr Hound of Baskerville 10%.  Verkefni úr The Body 15%,  Símat kennara 

15%, Sjálfsmat nemenda 15%.  Reading maps 15% 
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Lykilhæfni sem felur í sér m.a. vinnusemi, þrautseigju, ábyrgð og tjáningu er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok. 

Páll  


