
 

 

 

Kennsluáætlun 2020-2021 
 

Fag: Enska 

Bekkur/samkennsluhópur: 10. bekkur 

Kennari/kennarar: Svava Lárusdóttir 

Fjöldi kennslustunda í faginu á viku: 3,5 

Fjöldi kennslustunda í faginu yfir árið: um það bil 116 

Tímabil: Skólaárið 2020-2021 

 

Efni/þema sem tekið er fyrir  

Unnið með nemenda- og vinnubækur. Nemendur lesa skáldsögur, hlusta á hlaðvörp og hljóðbækur, horfa á enskar 

kvikmyndir og skila verkefnum úr þeim. Þá munu nemendur vinna ritunarverkefni. Nemendur læra utanbókar 

óreglulegar sagnir og vinna með þær í samhengi. Tjáning verður þjálfuð í kennslustundum með fjölbreyttum hætti og 

nemendur hvattir til þess að reyna eftir fremsta megni að tjá sig á ensku. 

Markmið að nemendur tileinki sér ákveðna þekkingu (lykilorð) 

Geti án vandkvæða fylgst með aðgengilegu efni í fjöl-og myndmiðlum sér til gagns og ánægju, sagt frá og unnið úr. 

Geti aflað sér upplýsinga úr texta, greint aðalatriði frá aukaatriðum, gert sér grein fyrir helstu niðurstöðum og nýtt sér 

í verkefnavinnu. 

Séu samræðuhæfir um kunnugleg málefni, beiti nokkuð réttu máli, eðlilegum framburði, áherslu og hrynjandi, noti 

algeng föst orðasambönd úr daglegu máli og kunni að beita viðeigandi kurteisis- og samskiptavenjum. 

Geti 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. 

Geti samið texta og nýtt sér til þess ímyndunarafl og sköpunargáfu. 

Markmið að nemendur tileinki sér ákveðna hæfni  (lykilorð/færni) 

Lögð verður áhersla á að nemendur öðlist góða almenna færni í ensku og geti nýtt tungumálið heima og erlendis. 

Nemendur þjálfast í notkun málsins á ýmsan hátt með hlustun, lestri, ritun og tali. 

Ábyrgð nemenda  (ætlast er til að nemendur) 

Setji sér raunhæf markmið, skipuleggi nám sitt á markvissan hátt og leggi mat á eigin stöðu og námsframvindu. Vinni 

sjálfstætt, með öðrum og undir leiðsögn og taki tillit til þess annarra. 

 



Markvisst er unnið með eftirfarandi grunnstoðir menntunar í kennslu og efnistökum  

Grunnþáttur  Dæmi um verkefni eða nálgun á tímabilinu í faginu  (hvernig) Virkt 
beint  

Óbeint  

Læsi Lesskilningur æfður m.a. með textum úr bókinni Spotlight 10.   

Sköpun Unnið í þemavinnu og nemendur halda stuttar kynningar.   

Lýðræði 
Mannréttindi  

Nemendur bera ábyrgð á eigin námi.  
Sjálfstæð, lýðræðisleg og skapandi vinnubrögð ástunduð sem og 
hópavinna. 

  

Jafnrétti  Reynt að skapa tækifæri fyrir alla til að rækta hæfileika sína á 
eigin forsendum.  

  

Heilbrigði og 
velferð  

Lögð áhersla á góð samskipti.   

Sjálfbærni Leitast er við að viðhafa lýðræðisleg vinnubrögð.   

 

Markvisst og reglulega er unnið með eftirfarandi lykilhæfni í kennslu og efnistökum  

Lykilhæfni nemenda  Dæmi um útfærslu sem nýtt verður  

Tjáning  Nemendur flytja undirbúna kynningu á efni sem tengist náminu. 
Enska notuð sem mest í samskiptum í kennslustofu og nemendur hvattir 
til að taka þátt. 

Hlustun Kvikmyndir sýndar og umræður og verkefnavinna í kjölfarið.  
Fjölbreytt hlustunarefni, svo sem hlaðvörp og hljóðbækur. 

Miðlun upplýsinga og 
þekkingar 

Stutt verkefni sem nemandi ýmist flytur fyrir kennara eða hópinn. 

Skapandi úrvinnsla  Æfingar í að skrifa texta í mismunandi formi. 

Gagnrýnin hugsun Nemendur æfðir í að finna lykilupplýsingar í stuttum texta með nokkuð 
ríkulegum orðaforða í þeim tilgangi að nýta sér þær í verkefnum. 

Sjálfstæði   Lögð áhersla á að nemendur sýni frumkvæði og sjálfsbjargarviðleitni við 
lausn verkefna, geti nýtt sér hjálpartæki og samskipti. 

Samvinna  Áhersla lögð á nemendur taki þátt í samvinnu um ýmiss konar verkefni og 
sýni öðrum tillitsemi. 

Nýting miðla og 
upplýsinga  

Nemendur nýta fjölbreytta miðla og hjálpartæki á ábyrgan hátt við að leita 
upplýsinga og til stuðnings í námi sínu. 

Ábyrgð á eigin námi  Nemendur eiga að sýna ábyrgð í námi; mæta með kennslugögn í tíma, 
vinna eftir bestu getu og fylgjast með því sem fram fer í náminu. 

Seigla/úthald  Nemendur hvattir til að gera ávallt sitt besta og gefast ekki upp. 

Mat á eigin námi Nemendur eiga að setja sér raunhæf markmið, skipuleggja nám sitt á 
markvissan hátt og leggja mat á eigin stöðu og námsframvindu. 

 

Helstu kennsluaðferðir 

(x) Útlistunarkennsla      (  ) Útikennsla/útinám 

(  ) Þulunám/þjálfunaræfingar    (  ) Söguaðferð 

(  ) Innlifunaraðferðir. T.d. leiklist í kennslu   (x) Kann, vill vita hef lært 

        og hlutverkaleikir      (x) Hópavinna 

(x) Umræða/spurnaraðferðir    (x) Þemanám 

(x) Leitarnám      (  ) Verkleg kennsla (LBD) 

(x) Spil/námsleikir      (  ) Annað 

(x) Samvinnunám      Hvað?________________________  

 



Heimanám:  

⌂ Daglega  ⌂ 2-3 sinnum í viku        ⌂ 1 sinni  í viku     x⌂ 1 sinni til tvisvar í mánuði 

⌂ Nánast ekkert  ⌂ Frjálst/ nemendastýrt   ⌂ Ekkert heimanám  

 

Námsmat: 

Kaflapróf 20%  

Annarpróf 60% 

Sagnapróf 10%  

Ástundun og vinnusemi 10% 

Helstu námsgögn/ námsveitur/ aðföng: 

Spotlight 10, lesbók hljóðdiskar og vinnubók.  

Frjálslestrarbækur.  

Frjálslestrarbækur  

Annað efni, svo sem hlaðvörp, hljóðbækur, dagblöð, tímarit og efni á netmiðlum, ýmis verkefni frá kennara, 

kvikmyndir/þættir, tónlist, tölvuforrit o.fl. 

 

Svava Lárusdóttir 

Seyðisfjarðarskóli ágúst 2020 

 


