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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 menningarheim-
um 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 þar sem unnið er með upplýsingar sem nemendur 
afla sér, t.d. á Internetinu. Nemandinn á að tileinka sér munnlega tjáningu á ensku og
er honum 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 ENSK2SL05 fæst á skrifstofu skólans
Boys Don't Cry eftir Malorie Blackman, Corgi Books 2011, fæst í bókabúðum
ENSK2SL05 Short Stories: smásagnahefti á skrifstofu skólans
Aukaefni á Moodle kennsluvef
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Áætlun um yfirferð:

Vika Námsefni Verkefni

34-38 Kynning á áfanganum.
Kaflar 1-4 úr Echoes of English lesnir 
og verkefni úr þeim unnin.
Byrjað að lesa skáldsöguna Boys 
Don't Cry.  

Ýmis Moodle verkefni, stílar og annað unnið eftir
því sem þurfa þykir.

Kaflapróf úr köflum 1 – 4 úr EoE (5%).
Fyrsta Boys Don't Cry tímaverkefnið (1%).

39-42 Kaflar 5-6 úr Echoes of English lesnir 
og verkefni úr þeim unnin.  Fyrri 
smásaga lesin.

Ýmis Moodle verkefni, stílar og annað unnið eftir
því sem þurfa þykir. 
Fjögur Boys Don't Cry tímaverkefni (1% hvert).
Verkefni úr fyrri smásögu (5%).
Ritunarverkefni 1 (5%).

43-47 Kaflar 7-9 úr Echoes of English lesnir 
og verkefni úr þeim unnin.

Ritunarverkefni 2 (5%).
Book Report úr skáldsögunni skilað (10%).
Kaflapróf úr köflum 5 – 8 úr EoE (5%).
Ýmis Moodle verkefni, stílar og annað unnið eftir
því sem þurfa þykir.

48-49 Kaflar 10-12 úr Echoes of English 
lesnir og verkefni úr þeim unnin.
Síðari smásagan lesin.

Ýmis Moodle verkefni, stílar og annað unnið eftir
því sem þurfa þykir.
Verkefni úr seinni smásögu (5%).

Námsmat og vægi námsþátta:   

Námsþáttur Vægi

Ritun Ritunarverkefni (tvö, 5% hvort) 10%

Bókmenntir Boys Don't Cry
• Fimm tímapróf úr efni skáldsögunnar (1% hvert)
• Book Report

Smásögur
• „Rikki-Tikki-Tavi“ - Fjölvalsspurningar á Moodle
• „Beware of the Dog“ - Ritunarverkefni í tíma

5%
10%

5%
5%

Kaflapróf Tvö, úr fjórum köflum hvort (1-4 og 5-8, 5% hvort) 10%

Ýmislegt Ýmis verkefni unnin heima eða í tímum 5%

Annað Lokapróf 50%
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