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Námsgrein: Enska 9. bekkur. 

 

Vikustundir: 4 Kennari: Ragnar Örn Bragason Samstarfsfólk: Sigrún Berglind Ragnarsdóttir 

 

Tími Viðfangsefni/Markmið  Kennsluhættir Verkefni/Námsefni 

ágúst - 
september 

Spotlight 9, lesbók og vinnubók: 
1. kafli, All you need is love.  
2. kafli, Canada is Gigantic! 

 
 

 Að nemendur efli færni sína í 
lesskilning, orðaforða, 
málfræði, ritun og töluðu máli. 

  

Útlistunarkennsla 
Þulunám og þjálfunaraðferðir 
Umræðu- og spurnaraðferðir 
 

Spotlight 9, lesbók og vinnubók. Write right one. 
 
Annað efni frá kennara. 

október- 
nóvember 

Spotlight 9, lesbók og vinnubók 

3. kafli, Fantasy and Myth 

Lestur og verkefni tengt henni. 

 Að nemendur efli færni sína í 
lesskilning, orðaforða, 
málfræði, ritun og töluðu máli. 

 

Útlistunarkennsla 
Þulunám og þjálfunaraðferðir 
Umræðu- og spurnaraðferðir 
Hópvinnubrögð 
 

Spotlight 9, lesbók og vinnubók. Write right one. Kjörbók. 
 
Annað efni frá kennara. 

desember - 
janúar 

Spotlight 9, lesbók og vinnubók: 
4. kafli, New York, New York  

 
 

 Að nemendur efli færni sína í 
lesskilning, orðaforða, 
málfræði, ritun og töluðu máli. 

  

Útlistunarkennsla 
Þulunám og þjálfunaraðferðir 
Umræðu- og spurnaraðferðir 
Hópvinnubrögð 
Leitarðferðir 
 

Spotlight 9, lesbók og vinnubók. Write right one. 
 
Annað efni frá kennara. 
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Tími Viðfangsefni/Markmið  Kennsluhættir Verkefni/Námsefni 

febrúar - 
mars 

Spotlight 9, lesbók og vinnubók: 
5. kafli, Different Perspectives.  

 
Lestur á kjörbók og verkefni tengt henni. 

 

 Að nemendur efli færni sína í 
lesskilning, orðaforða, 
málfræði, ritun og töluðu máli. 

  

Útlistunarkennsla 
Þulunám og þjálfunaraðferðir 
Umræðu- og spurnaraðferðir 
Hópvinnubrögð 
 

Spotlight 9, lesbók og vinnubók. Write right one. Kjörbók. 
 
Annað efni frá kennara. 

apríl - maí Spotlight 9, lesbók og vinnubók: 
6. kafli, Asia.  

 
 

 Að nemendur efli færni sína í 
lesskilning, orðaforða, 
málfræði, ritun og töluðu máli. 

  

Útlistunarkennsla 
Þulunám og þjálfunaraðferðir 
Umræðu- og spurnaraðferðir 
Hópvinnubrögð 
 

Spotlight 9, lesbók og vinnubók. Write right one. 
 
Annað efni frá kennara. 

 
Niðurstöður úr einstökum þáttum námsmatsins eru birtar á mentor.is undir námsmat. 

 
Kennari áskilur sér rétt til breytinga á áætlun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


