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Áfangalýsing:   

Í áfanganum er lögð áhersla á tjáningu, lestur texta, ritun og undirstöðuatriði enskrar 
málfræði með það fyrir augum að byggja upp virkan og hagnýtan orðaforða. Einnig er
hugtakið menningarlæsi kynnt með umburðarlyndi gagnvart öðrum 
menningarheimum í huga. Lesnir verða valdir rauntextar, auk þess sem nemandinn 
les valin skáldverk. Skriflegi þátturinn er þjálfaður með fjölbreyttum æfingum með 
sérstaka áherslu á formlega ritgerðarsmíð.  Nemandinn á að tileinka sér munnlega 
tjáningu á ensku og er leiðbeint í kennslustundum þar sem öll tjáskipti fara fram á 
ensku. 

Markmið:   

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 helstu einkennum enskrar menningar og tungu
 menningu og tungu í enskumælandi samfélögum
 almennum málfræðireglum
 sérkennum ritmáls og talmáls

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 beita almennum málfræðireglum í ræðu og riti
 nota orðabók og viðeigandi hjálpargögn
 tjá kunnáttu sína munnlega og skriflega
 lesa og greina bókmenntatexta 

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur 
aflað sér til að:

 tjá sig í ræðu og riti á ensku
 verða sjálfbjarga í upplýsingaöflun á ensku
 geta aflað sér upplýsinga um ensk málsamfélög 
 lesa sér til gagns og gamans.

Námsgögn:   

 English for ENSK2LS05. Fæst á skrifstofu VMA.
 An Eagle in the Snow eftir Michael Morpurgo, allar óstyttar útgáfur. Fæst í 

bókabúðum.
 Smásögur á Moodle, kennsluvef VMA.
 Ljósritað efni frá kennara.
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Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta:

Tímabil Námsefni Heimavinna/verkefni Vægi námsmatsþátta

Lota 1
Vika
35-37

24. ág-
11.

sept

Kynning á áfanganum.
Kaflar 1-2 úr English for 
ENSK2LS05 lesnir og verkefni
úr þeim unnin.
Byrjað að lesa skáldsöguna 
An Eagle in the Snow. 
Fyrsta smásagan lesin og 
verkefni gert á Moodle.

Ýmis Moodle verkefni, stílar 
og annað unnið eftir því sem 
þurfa þykir.
Ritunarverkefni 1 
(beinagrind) skilað.
Verkefni úr An Eagle in the 
Snow.
Verkefni úr smásögu 1 á 
Moodle.

Ritunarverkefni 1 (4%).
Verkefni úr An Eagle in 
the Snow (1,5%).
Verkefni úr smásögu 1 
á Moodle (3%).

Lota 2
Vika
38-41

14.
sept-9.

okt

Kaflar 3-4 úr English for 
ENSK2LS05  lesnir og 
verkefni úr þeim unnin. 
Önnur smásagan lesin og 
verkefni gert á Moodle.

Ýmis Moodle verkefni, stílar 
og annað unnið eftir því sem 
þurfa þykir. 
Ritunarverkefni 2 (ritgerð) 
skilað.
Kaflapróf úr köflum 1 – 4 úr 
E for E.
Verkefni úr An Eagle in the 
Snow  í tíma. 
Verkefni úr smásögu 2 á 
Moodle.

Ritunarverkefni 2 (8%).
Kaflapróf (5%).
Verkefni úr An Eagle in 
the Snow (1,5%).
Verkefni úr smásögu 2 
á Moodle (3%).

Lota 3
Vika
42-45

12. okt-
6. nóv. 

Þemaverkefni: 
Heimsmarkmið SÞ.
Kaflar 5-7 úr English for 
ENSK2LS05  lesnir og 
verkefni úr þeim unnin. 
Þriðja smásagan lesin og 
verkefni gert á Moodle.

Þemaverkefni 
Tvö verkefni úr An Eagle in 
the Snow  í tíma.
Verkefni úr smásögu 3 á 
Moodle.

Þemaverkefni (5%).
Tvö verkefni úr An 
Eagle in the Snow (3%).
Verkefni úr smásögu 3 
á Moodle (3%).

Lota  4
Vika
46-49

9. nóv-
4.  des

Kafli 8 úr English for 
ENSK2LS05  lesnir og 
verkefni úr þeim unnin. 
Fjórða smásagan lesin og 
verkefni gert á Moodle.

Book Report úr An Eagle in 
the Snow.
Verkefni úr smásögu 4 á 
Moodle.
Kaflapróf úr köflum 5-8.
Ýmis Moodle verkefni, stílar 
og annað unnið eftir því sem 
þurfa þykir.

Book Report (8%).
Kaflapróf (5%).
Verkefni úr smásögu 4 
á Moodle (3%).
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Námsmat og vægi námsmatsþátta:   

Matsform:
☐ Símat             ☑ Lokapróf/valið lokapróf         ☐

Lokaverkefni

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi

Ritun Ritunarverkefni (beinagrind: 4% og ritgerð 8%). 12%

Bókmenntir An Eagle in the Snow: Fjögur próf, unnin í tímum 
(1,5% hvert). 
Book report, unnin í tíma (8%).
Smásögur: Fjórar smásögur lesnar og verkefni 
gerð á Moodle, þrjár bestu gilda (3% hver).

6%

8%

9%

Kaflapróf Tvö kaflapróf úr fjórum köflum hvort (1 - 4 og 5 – 8,
(5% hvort)).

10%

Ýmislegt Þemaverkefni. 5%

Annað Lokapróf. 50%

Samtals: 100%

Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU á því formi sem best 
hentar.

Þar sem mikil óvissa er uppi um fyrirkomulag dagskólakennslu við upphaf annar, getur þessi 
námsáætlun riðlast eitthvað. Áfanginn verður því leikinn nokkuð af fingrum fram eftir því hvernig 
samkomubanni verður háttað.

Annað:

Nemendum ber að skila öllum verkefnum sem sett eru fyrir og halda sig innan þeirra marka 
sem kveðið er á um mætingu. Skilafrestur rennur út á miðnætti á skiladegi nema annað sé 
tekið fram. Skilafrestur verður ekki framlengdur.  Sé verkefni ekki skilað jafngildir það 0 í 
einkunn nema fullgildar ástæður séu fyrir hendi að mati kennara. Ekki verður um að ræða 
endurtektar- eða sjúkrapróf í verkefnum. Nái nemandi ekki að skila á réttum tíma, þá lækkar 
einkunn um hálfan (0,5) næstu fimm virku daga. Eftir það eru skil ekki heimil. Öllum 
nemendum ber að þreyta lokapróf og þurfa þeir að ná einkunninni 4.0 á lokaprófi til að 
annareinkunn reiknist til lokaeinkunnar.

Verði nemandi uppvís að ritstuldi við samningu ritgerða eða annarra verkefna, 
fær hann einkunnina 0,0 fyrir viðkomandi verkefni. Endurtekin brot geta varðað
brottvikningu úr áfanganum.

Dagsetning:

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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