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Áfangalýsing: 

Í yfirferð námsefnis verður lögð áhersla á að nemendur tileinki sér nýjan orðaforða með ýmsum 

æfingum, textum og lengri tímaritsgreinum sem fjalla um viðfangsefni félagsvísindanna. Valdar 

smásögur verða einnig lesnar.

Umræður verða á ensku í tengslum við námsefnið.  Verkefnaskil verða í öllum lotum, 

einstaklings- og hópavinna eftir efni og ástæðum. Verkefni verða einnig unnin úr smásögunum.

Markmið:   

Að auka orðaforða nemenda með það fyrir augum að auðvelda þeim lestur og skilning á 

námsefni innan félagsvísindanna. 

Námsgögn:   

• ENS 443 - Spring 2012– Reading material – Fæst á skrifstofu VMA

• Lord of the Flies eftir William Golding, 1954 (any edition)

• Efni á Moodle

Áætlun um yfirferð:

1.-4.vika
(6.jan-27.jan) Unnið með texta úr hefti Verkefni unnin úr textum

5.vika
(30.jan-3.feb) Unnið með texta og byrjað að lesa skáldsögu Fyrsta orðaforðaverkefni 

skilað, stíll 1

6.vika
(6.feb-10.feb) Unnið með texta úr hefti og haldið áfram með 

skáldsögu
Verkefni unnin úr textum 
og fyrsta ritunarverkefni 
úr skáldsögu

7.vika-8.vika
(13.feb-24.feb) Lesið og unnið með skáldsögu Ritunarverkefni úr 

skáldsögu. Stíll 2

9.vika
(27.feb-2.mar) Munnlegt próf úr skáldsögu

10.vika
(5.mar-9.mar) Unnið með texta úr hefti og byrjað að vinna í 

ritgerð

11-vika
(12.mar—16.mar) Fyrirlestrar um efni valdra greina 

12.-13.vika
(19.mar-30.mar) Unnið með texta úr hefti Öðru orðaforðaverkefni 

skilað. Stíll 3
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14.vika
(31.mar.-10.apríl) Páskafrí

15.-16.vika
(11.-20.apríl) Unnið með texta og fyrri smásaga lesin Verkefni úr smásögu 

Stíll 4

17.vika
(23.-27.apríl) Unnið með texta og seinni smásaga lesin Verkefni úr smásögu

Námsmat og vægi námsþátta:   

Lokapróf 50%

Ritgerð 10%

Lord of the Flies-Munnlegt próf 10%

Lord of the Flies- Ritunarverkefni 5%

Orðaforðaverkefni upp úr hefti 5%

Stílar unnir upp úr lesnum textum 5%

Verkefni úr smásögum 5%

Fyrirlestrar 10%

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. Skilafrestur 
verður ekki framlengdur. Nái nemandi ekki að skila á réttum tíma þá lækkar einkunn um 
einn heilan fyrir hvern virkan dag sem líður. 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 en í staðinn eykst vægi þeirra verkefna, sem 
nemandi hefur skilað, geti hann sýnt fram á réttmæt forföll. Lágmarkseinkunn er 5 á 
lokaprófi. Það þýðir að annareinkunn reiknast ekki með í lokaeinkunn nema nemandinn nái 
einkunninni 5 (þ.e. 45 til 54% markmiða náð) á lokaprófi.

Dagsetning:

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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