
Náms- og kennsluáætlun ENSK2GA05 - H2020 

 

Kennarar           Axel Gísli Sigurbjörnsson        axel.gisli.sigurbjornsson@fss.is / ingaxel@fss.is   

Kennarar           Ólöf Hildur Egilsdóttir             olof.hildur.egilsdottir@fss.is / olofhildur@fss.is  

Viðtalstímar      Axel: þri. 09:00 – 09:40  /  Hildur: fim. 10:15-10:55   

Kennsluefni      2GA kennsluheftið – 3 Þýðingar - Smásagnapakki 

Áfangalýsing   Áhersla er lögð á að nemendur verði enn betur læsir á fræðilega texta. Þeir verða þjálfaðir 

í að tileinka sér grunnorðaforða akademískra texta, tjá hugsun sína skýrt í riti og rökstyðja skoðanir sínar.   

Í fyrirrúmi er vandlegur lestur texta með það fyrir augum að byggja upp skilning og hagnýtan orðaforða. 

Lesin eru bókmenntaverk úr hinum enskumælandi menningarheimi. Nemendur vinna í auknum mæli 

sjálfstætt að ritunarverkefnum og viðameiri verkefnum. 

 

Þekking 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

• menningu, viðhorfum og gildum í tilteknum enskumælandi löndum 

• orðaforða sem nauðsynlegur er til að standast hæfniviðmið þrepsins 

• notkun tungumálsins sem er nauðsynleg til að standast hæfniviðmið 

þrepsins 

• helstu hefðum um uppsetningu og skipulag ritaðs máls 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu 

og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 

• skilja talað mál hvort sem hann þekkir 

umræðuefnið eða ekki 

• tileinka og nýta sér efni ritaðs texta 

• lesa texta og geta tjáð sig munnlega/skriflega 

um efni þeirra 

• tjá sig á skýran og áheyrilegan hátt af 

tiltölulega mikilli nákvæmni 

• skrifa læsilegan texta um sérvalið efni frá 

eigin brjósti 

• skrifa margskonar texta og fylgja þeim 

ritunarhefðum sem við eiga hverju sinni 

Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• skilja fjölbreytt mál sem talað er við mismunandi aðstæður 

• lesa margs konar gerðir texta 

• beita málfari við hæfi í samskiptum 

• tjá sig vel um málefni sem hann hefur undirbúið 

• skrifa margs konar texta, formlega og óformlega 

 

 

Námsmat  
og vægi 
námsmatsþátta 

Til að ná áfanganum og fá vinnueinkunnina metna þarf að ná a.m.k. 4,5/10,0 úr 
lokaprófi og 4,5 af 10 samtals úr lokaprófinu og vetrareinkunn. Með því að ljúka öllum 
þeim þáttum sem mynda vetrareinkunnina og fá 8,5-10,0 í vetrareinkunn er hægt að ná 
áfanganum án lokaprófs. Vetrareinkunnin umreiknast þá í lokaeinkunn sem hér segir: 
8,5 - 9,49 = 9 og 9,5 - 10,0 = 10. 

  

 

 

Vinnuáætlun ENSK1GA05 = 112-119 klst.  Kaflapróf                                 3x4% 12% 

Tímasókn 16 vikur x 4 klst  64 klst  Þýðingar                                 3x4% 12% 

Heimavinna 16 vikur x 2 klst 32 klst  Smásagnaritgerðir                  3x4% 12% 

Undirbúningur f. kaflapróf 3 x 2 - 3 klst 6 - 9 klst  Smásagnapakkapróf                12% 12% 

Undirbúningur f. lokapróf 8 -12 klst 8-12 klst   Hlustunarpróf/virkni           5% / 7% 12% 

Lokapróf  2 klst 2 klst  Lokapróf 40% 

Alls  112-119 klst  Alls 100% 
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        Vikuáætlun                                         Próf/Verkefnaskil 

1. v. 

Þýðing 1 

 

Hringritun 1 Kafli 1 

Kynning o. fl. 1. v. 

2. v. 
Smásögur 
1 og 2 

Skila þýðingu 1 2. v. 

3. v.  
Smásagna-
tímaritgerð 1 

3. v. 

4. v.  

Smásögur 
3, 4 og 5 

Kaflapróf 1 4. v. 

5. v. 

Þýðing 2 

Hringritun 2 Kafli 2 

 5. v. 

6. v. Skila þýðingu 2 6. v. 

7. v.  
Smásagna-
tímaritgerð 2 

7. v. 

8. v.  

Smásögur 
6, 7 og 8 

Kaflapróf 2 8. v. 

9. v. 

Þýðing 3 

Hringritun 3 

Kafli 3 

 9. v. 

10. v. Skila þýðingu 3 10. v. 

11. v.   11. v. 

12. v.  
Smásagna-
tímaritgerð 3 

12. v. 

13. v.  

Hringritun 4 

Kaflapróf 3 13. v. 

14. v.    14. v. 

15. v.  
Smásagna-
pakkavinna 

 
Smásagna-
pakkapróf 

15. v. 

16. v.    Hlustunarpróf 16. v. 

17. v. Ýmislegt 17. v. 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Axel Gísli Sigurbjörnsson og Ólöf Hildur Egilsdóttir 


