
     Kennsluáætlun 
Grunnskóli Húnaþings vestra 

Góður skóli – gjöful framtíð 

Kennsluáætlun 

 

Námsgrein: Enska   

Bekkur/hópur: 9. bekkur  

Kennari: Kristín Ólöf Þórarinsdóttir 

Tímabil: Haustönn/Vorönn 

 

Hæfniviðmið 
 

Hlustun 
 Tileinkað sér aðalatriði úr kynningum og frásögnum sem eru innan áhuga-, náms og 

þekkingarsviðs hans og brugðist við efni þeirra, sagt frá, unnið úr eða nýtt sér á annan hátt. 
 Hlustað eftir nákvæmum upplýsingum, valið úr þær sem við á og brugðist við eða unnið úr 

þeim. 
 Lesskilningur 
 Aflað sér upplýsinga úr texta, greint aðalatriði frá aukaatriðum, gert sér grein fyrir helstu 

niðurstöðum og nýtt sér í verkefnavinnu. 
 Lesið sér til fróðleiks rauntexta, t.d. úr dagblöðum, tímaritum og netmiðlum sem fjalla um efni 

er varðar líf hans, aðstæður eða umhverfi, brugðist við efni þeirra, sagt frá eða unnið úr á 
annan hátt. 

 Lesið sér til gagns, ánægju og þroska smásögur og skáldsögur ætlaðar ungu fólki og myndað 
sér skoðanir á efni þeirra og lesið og tileinkað sér efni sem tengist öðrum námsgreinum og 
hugtök sem tengjast þeim og nýtt í nýju samhengi. 

 Samskipti 
 Tekið þátt í óformlegu spjalli um daginn og veginn um efni sem hann er vel heima í. 
 Tekist á við margs konar aðstæður í almennum samskiptum, t.d. miðlað og tekið á móti 

upplýsingum á ferðalögum, sem gestgjafi eða í netsamskiptum. 
 Frásögn 
 Tjáð sig skipulega með undirbúið eða óundirbúið efni sem hann þekkir, hefur hlustað á, lesið 

um eða unnið með í námi sínu, sagt skoðun sína á því og brugðist við spurningum. 
 Flutt stutta frásögn eða kynningu um undirbúið efni blaðalaust og af nokkru öryggi. 
 Ritun 
 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. 

 Námshæfni 
 Beitt margvíslegum námsaðferðum sem geta komið að gagni í náminu og veit hvenær þær 

eiga við, t.d. nýtt sér samhengi í texta eða aðstæðum til að geta sér til um merkingu orða. 
 Beitt á raunsæjan hátt sjálfsmati og  afningjamati í tengslum við viðfangsefni námsins og veitt 

sanngjarna endurgjöf. 
 



Lykilhæfni: 
  

Helstu námsbækur og gögn: 
 Spotlight 2 lesbók og vinnubók 

 Valbækur  

 Write Right One  

 Efni frá kennara (Sagan af Önnu Frank) 

 

 

Námsmat: 

Leiðsagnarmat  

 Sjálfsmat, verkefnavinna, Anna Frank 

 Jafningjamat, kynning á valbók 

 Kennaramat kynning á valbók, Anna Frank, ritunarverkefni 

 Stöðumat, málfræðikönnun, lesskilningur, orðaforði 

 

 

Ágúst/Septemberlota  Viðfangsefni/yfirferðaráætlun, mat 

 
 

 Spotlight kafli 1 unninn í lesbók og vinnubók. 
Málfræðikaflar 13, 5 og 8 aftast í Spotlight. Anna 
Frank - saga lesin og verkefni unnið.  
Mat: verkefni úr Önnu Frank (sjáflsmat, 
kennaramat) 

Októberlota  

12. október – 
viðtalsdagur, 9. okt 

starfsdagur 

 Spotlight kafli 2 unninn í lesbók og vinnubók. 
Málfræðikaflar 10 og 3 aftast í Spotlight. Valbók 
lesin. 
Mat: Spotlight próf 1, (stöðumat) munnleg kynning 
á valbók (Jafningjamat, kennaramat) 

 

Nóv.deslota  

  Spotlight kafli 3 unninn í lesbók og vinnubók. 
Málfræðikaflar 1 og 12 aftast í Spotlight.   
Mat: Spotlight próf 2. 
 

Nóv.deslota  

  Spotlight kafli 3 unninn í lesbók og vinnubók. 
Málfræðikaflar 1 og 12 aftast í Spotlight.   
Mat: Spotlight próf 3. 

Jólafrí 18. des – 7. jan 
hjá nemendum 

 



Janúarlota  

Starfsdagar 4. og 5. 
janúar 

 

6. janúar – viðtalsdagur.  

   Spotlight kafli 4 í lesbók og vinnubók, málfræðikaflar 
2 og 4 í vinnubók.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Write Right.                                                                                                                                  
Mat - könnun úr kafla 4 í Spotlight og 
málfræðiköflum 2 og 4. 

Febrúarlota  

  Spotlight kafli 5 í lesbók og vinnubók, málfræðikaflar 
6 og 7 í vinnubók. 
Write Right. Heimaritun.                                                                                                                                     
Mat - könnun úr kafla 5 í Spotlight og 
málfræðiköflum 6 og 7. 

Mars/apríllota  

12. mars starfsdagur  
15. mars - viðtalsdagur 

 

Páskafrí 26. mars-6. 
apríl. 

 

   Spotlight kafli 6 í lesbók og vinnubók, málfræðikaflar 
9 og 14 í vinnubók. 
Write Right.  Heimaritun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Mat – skila heimaritun. 

Apríl  

  Spotlight kafli 6 í lesbók og vinnubók, málfræðikaflar 
9 og 14 í vinnubók.                                                                                                                                                                                                                                                 
Write Right                                                                                                                    
Mat- könnun úr kafla 6 í Spotlight og 
málfræðiköflum 9 og 14. 
 

Maílota  

  Write Right                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Mat- málfræðipróf úr Write Right.                                                                                                                          

  

 

 

Á næstu blaðsíðu má sjá dæmi um hvernig matsblað fyrir lotu lítur út 

 

 

 

 

 

 



 

Enska 9. bekkur     Nafn:________________________________ 

Kennari: Kristín Ólöf Þórarinsdóttir  (kristino@hunathing.is) 

Sept.lota  

Verkefni og mat: 

Spotlight 9, kafli 1 í lesbók og vinnubók, málfræði bls. 133-134, 156-157 í vinnubók 

Könnun úr kafla 1 og málfræði 

Kvikmyndin Juno 

Hæfniviðmið sem unnið er með í septemberlotu: 

Hæfniviðmið sem unnið var með í lotunni, nemandi getur: 

-Hlustað eftir nákvæmum upplýsingum, valið úr þær sem við á og brugðist við eða unnið úr þeim. 
 

           framúrskarandi - hæfni náð- þarfnast þjálfunar – hæfni ekki náð 

 
-Aflað sér upplýsinga úr texta, greint aðalatriði frá aukaatriðum, gert sér grein fyrir helstu niðurstöðum og 
nýtt sér í verkefnavinnu. 
 

              framúrskarandi - hæfni náð- þarfnast þjálfunar – hæfni ekki náð 

 
-Tjáð sig skipulega með undirbúið eða óundirbúið efni sem hann þekkir, hefur hlustað á, lesið um eða 
unnið með í námi sínu, sagt skoðun sína á því og brugðist við spurningum. 
 

framúrskarandi - hæfni náð- þarfnast þjálfunar – hæfni ekki náð 

 
-Beitt margvíslegum námsaðferðum sem geta komið að gagni í náminu og veit hvenær þær eiga við, t.d. 
nýtt sér samhengi í texta eða aðstæðum til að geta sér til um merkingu orða. 
 

framúrskarandi - hæfni náð- þarfnast þjálfunar – hæfni ekki náð 

 

Skil/verkenfi sem unnið var með í lotunni 

Verkefni    skilað/ekki skilað aths___________________________ 

Verkefni    Einkunn  aths___________________________ 

Verkefni                                 Einkunn  aths___________________________ 

Annað:_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

mailto:kristino@hunathing.is


 

 

 

 


