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Áfangalýsing:
Í þessum áfanga eru undirstöðuatriði í ensku rifjuð upp svo að nemandi geti tekist á við nám í faginu á
framhaldsskólastigi. Unnið með markvissar málfræði- og orðaforðaæfingar. Áhersla er lögð á lestur
texta, bæði einfalda bókmenntatexta og texta almenns eðlis. Skilningur á töluðu máli er þjálfaður með
hlustun á rauntexta. Nemandinn er þjálfaður í að tjá sig með viðeigandi orðalagi um almenn efni á
ensku. Ritun er þjálfuð með fjölbreyttum æfingum þar sem áhersla er lögð á að skrifa texta á
skipulagðan hátt eftir viðeigandi reglum.

Markmið:
Þekkingaviðmið. Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 helstu grunnreglum í enskri málfræði
 algengustu orðum tungumálsins
 almennum rauntextum og einföldum bókmenntatextum
 almennu talmáli í samtölum, útvarpi og sjónvarpi

Leikniviðmið. Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 beita grunnreglum enskrar málfræði í tali og ritun
 skrifa stuttan samfelldan texta með viðeigandi uppsetningu
 hlusta eftir upplýsingum, bæði í samtali sem og útvarps- eða sjónvarpsefni
 geta fylgt eftir og tekið þátt í einföldum samræðum
 tjá sig um almenn málefni með viðeigandi orðalagi, munnlega og skriflega
 lesa almenna texta og einfalda bókmenntatexta
 byggja upp og bæta við orðaforða sinn með mismunandi aðferðum

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

 vinna á fjölbreyttan hátt með almenna rauntexta og einfalda bókmenntatexta
 nýta orðaforða sinn á skýran og skilmerkilegan hátt í tal- og ritmáli
 beita grunndvallaratriðum enskrar málfræði í tali og ritun
 beita virkri hlustun, skilja inntak samræðna sem og útvarps- og sjónvarpsefnis
 taka þátt í umræðum á ensku um það efni sem fjallað er um hverju sinni
 sýna frumkvæði, sjálfstæði í upplýsingaöflun, úrvinnslu upplýsinga og uppsetningu verkefna sem
tengjast áhugasviði

Námsgögn:
English for ENSK1OM03 (fæst á skrifstofu)
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Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta:

Tímabil
(vikunúmer/
lotunúmer

Námsefni (verklegt og
bóklegt)

Heimavinna/verkefni Vægi námsmatsþátta

Lota 1
Vika 33-37

Kynning.
Kafli 1 í English for
ENSK1OM03.
Lesskilningsverkefni

Lestur, ritun, hlustun og
málfræði (ákveðinn og
óákveðinn greinir).
Lesskilningsverkefni lagt
fyrir í tíma.

Kaflapróf 1 (10%)

Lesskilningur (2,5%)

Lota 2
Vika 38

Áhugasviðsverkefni Verkefnalýsing kynnt í
tíma.

Fyrirlestur/veggspjald/p
odcast... (15%)

Lota 3
Vika 39-41

Kafli 2 í English for...
Ritunarverkefni
Hlustunarverkefni

Lestur, ritun, hlustun og
málfræði (persónufornöfn,
afturbeygð fornöfn, sögnin
„to do“ í nútíð og þátíð).

Kaflapróf 2 (10%)
Ritun (5%)
Hlustunarverkefni (2,5%)

Lota 4
Vika 42-43

Kafli 3 í English for...
Lesskilningsverkefni

Lestur, ritun, hlustun og
málfræði (einföld og
samsett nútíð).
Lesskilningsverkefni lagt
fyrir í tíma.

Kaflapróf 3 (10%)

Lesskilningur (2,5%)

Lota 5
Vika 44

Þemaverkefni Unnið eftir verkefnalýsingu
sem kynnt verður síðar

Þemaverkefni (15%)

Kafli 6
Vika 45-48

Kafli 4 í English for...
Ritunarverkefni
Hlustunarverkefni

Lestur, ritun, hlustun og
málfræði (eintala og
fleirtala nafnorða, teljanleg
og óteljanleg nafnorð).

Ritun (5%)

Hlustunarverkefni (2,5%)

Námsmat og vægi námsmatsþátta:

Matsform: X Símat              ☐  Lokapróf/valið lokapróf ☐ Lokaverkefni

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi

Kaflapróf Kaflapróf eftir fyrstu þrjá kaflana (3x10%) 30%
Áhugasviðs-verke
fni

Kynning/veggspjald/podcast... tengt áhugasviði 15%

Lesskilningur Lesskilningsverkefni úr ólesnu efni (2x2,5%) 5%
Ritun Ritunarverkefni (2x5%) 10%
Hlustun Hlustunarverkefni í tíma (2x2,5%) 5%
Þemaverkefni Þemavinna í hópum 15%
Annarpróf Annarpróf úr völdu efni annarinnar 20%

Samtals: 100%
Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU á því formi sem best hentar.
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Annað:

Þar sem nokkur 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.

Um verkefnaskil: 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 skiladag 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. Lágmarkseinkunn er 5. Verði nemandi uppvís að
ritstuldi við gerð verkefna fær hann einkunnina 0 fyrir viðkomandi verkefni. Endurtekin brot geta varðað
brottvikningu úr áfanganum.

Dagsetning: 16. ágúst 2021

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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