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Áfangalýsing:  Markmið áfangans er að hjálpa nemendum að ná upp megni af 

námsefni grunnskólans en þó með breyttum áherslum og að þeir öðlist sjálfstraust í 

meðferð tungumálsins. Farið er í námstækni greinarinnar og nemendum kennt að 

nota orðabók. Lögð verður meiri áhersla á að nemendur tileinki sér hagnýtan 

orðaforða til daglegra samskipta. Minni áhersla er lögð á hefðbundna 

málfræðikennslu en aðeins farið í orðflokkagreiningu. Meiri áhersla er hins vegar lögð 

á allskonar orðaforðaæfingar og hlustun. Mikið er lagt upp úr virkri þátttöku nemenda 

í kennslustundum. Léttir textar valdir til lestrar með heildarskilning að markmiði. Ýmis 

verkefni verða unnin yfir önnina, aðallega í tengslum við orðaforða og málfræði. 

Þeir nemendur sem fá einkunnina 7 í þessum áfanga hafa rétt til að setjast í 

ENS1026.  

Markmið: að vinna upp það sem ekki náðist í grunnskóla og búa nemendur undir 

það að geta hafið nám í ENS102. 

Námsgögn:  

English in Mind 1A eftir Herbert Puchta og Jeff Stanks, gefin út 2007. 

ENSKA 193, Málfræði (fæst á skrifstofu VMA) 

Áætlun um yfirferð:

Vika Efni

     1 Kynning 

     2-3 Starter Section 

     4-6 Kafli 1 og nútíð í málfræði. 

     7-9 Kafli 2, áfram unnið með nútíð og fleiri málfræðiþætti er til falla. 

     10-13 Kafli 3, samsett nútíð í málfræði, sem og annað tilfallandi í málfræðinni. 

     15-16 Kafli 4, farið í nafnorð í málfræði. 

     17 Upprifjun 
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Verkefni:  

Ýmis verkefni verða unnin í tímum og heima. Mikil áhersla er lögð á virkni 

nemenda í tímum. 

Námsmat og vægi námsþátta: 

Námsmat Vægi

Kaflapróf eftir 1. 2. og 3. kafla (3x10%) 30% 

Vinnueinkunn (þátttaka í tímum 5%, heimavinna 2.5%, ástundun 2.5%) 10% 

Námsmappa 5%

2 ritunarverkefni, 2.5% hvort 5% 

Lokapróf 50%
  

 

 Dagsetning:

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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