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Áfangalýsing:  Gerðar eru meiri kröfur um sjálfstæð vinnubrög. Rifjuð er upp málfræði úr 
ENS 102 og henni haldið áfram í tengslum við texta og annað efni. Aukin áhersla lögð á 
lestur fjölbreyttari og þyngri texta, bæði vandlega lesna til að auka hagnýtan orðaforða og 
hraðlesna til að þjálfa heildarskilning. Enskt talmál æft og skriflegi þátturinn þjálfaður með 
fjölbreyttum æfingum, m.a. í tengslum við efnið. Nemendum leiðbeint um notkun orðabóka. 
Námsmat byggist á verkefnum úr skáldsögu, ritunarverkefnum, kaflaprófum og lokaprófi.
Markmið:   meðal annars að nemendur:

• geti aflað sér hagnýts orðaforða og styrki grunn málfræðikunnáttu. 

• geti tjáð sig bæði í talmáli og skriflega á ensku á einfaldan og skiljanlegan hátt.

• geti skilið enskt talmál og hlustunarefni vel.

Námsgögn:   

• First Certificate Masterclass Student‘s Book e. Simon Haines. NÝ ÚTGÁFA (2010)

• First Certificate Masterclass Workbook

• Holes eftir Louis Sachar

• Málfræðihefti Enska 202                         fæst á skrifstofu VMA

Áætlun um yfirferð:

Vika

34-37

22.ág.-
16.sept.

Kynning á kennsluáætlun og námsefni

Farið yfir kafla 5 í First Certificate Masterclass 
(FCM) og unnið í vinnubók samhliða

Málfræði er samkvæmt FCM: Farið yfir tíðir 
sagna, með áherslu á þáliðna tíð.

Vinna í kafla 15 og 16 í 
málfræðihefti bls. 11-16

Ritunarverkefni lagt fyrir og skilað 
til kennara.

Kaflapróf úr 5.kafla

Vika

38-41

19.sept.-
14.okt.

Kafli 6 er lesinn í FCM.  Ýmsar orðaforða- og 
málfræðiæfingar af blöðum, stílar og annað.

Málfræði: nafnháttur (to + so) og lýsingarháttur 
nútíðar (so-ing)

Byrjum að vinna í Holes í byrjun október.

Skáldsögunni er skipt niður í fimm hluta.

Nemendur lesa og gera kafla 6 í 
vinnubókinni.

Vinna í kafla 52-53,55-56, 59-60 í 
málfræðihefti bls. 17-28.

Holes-kaflapróf, tekin í Moodle

Kaflapróf úr 6.kafla
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42-44

17.okt.-
4.nóv.

Haldið áfram í Holes

Farið yfir kafla 7 í FCM lesbók og vinnubók.

Málfræði: þolmynd

Vinna í kafla 41-43 í 
málfræðihefti, bls. 30-35

Ritunarverkefni lagt fyrir og 
skilað til kennara.

Kaflapróf úr kafla 7 

Holes-kaflapróf, tekin í Moodle

45-48

7.nóv.-
30.nóv.

Kafli 8 er lesinn í FCM og vinnubók.

Málfræði: óbein ræða

Vinna í málfræðihefti (kafla 46-47) 
bls. 37-42

Hlustunarpróf í síðustu viku nóv.

Námsmat og vægi námsþátta:   

Námsmat Lýsing Vægi

Skriflegt Ritun (2 x 5%) 10%

Bókmenntir Holes verkefni (5 x 3%) 15%

Kaflapróf Próf úr köflum 5-7 (3 x 5%) 15%

Hlustun Hlustunarpróf 10%

Próf Lokapróf 50%

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 
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 og skal hver 
nemandi ná henni bæði í annareinkunn og prófseinkunn. Það þýðir að 
námseinkunnir reiknast ekki með í annareinkunn nema nemandinn nái 
einkunninni 5 (þ.e. 45 til 54% markmiða náð) á prófi. 
Kennsluáætlun er lögð fram með fyrirvara um breytingar. 

Dagsetning:

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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