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Kennsluefni Efni frá kennara. 

Áfangalýsing Áhersla er lögð á að nemendur öðlist aukna kunnáttu og færni í ensku. 
Þeir munu tileinka sér og nota nýjan orðaforða og þjálfast í að nota 
málið og tjá sig á skipulegan hátt. Áhersla er lögð á lestur texta til að 
byggja upp bæði virkan og óvirkan orðaforða og góðan skilning. 
Viðfangsefni eru meðal annars textalestur, orðaforði, ritun og málfræði.  
 

 

Þekking 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og 

skilning á: 

• Orðaforða sem nauðsynlegur er til að 

mæta hæfniviðmiðum þrepsins. 

• Notkun tungumálsins sem er 

nauðsynleg til að mæta 

hæfniviðmiðum þrepsins. 

• Lesskilningi sem nauðsynlegur er til 

að mæta hæfniviðmiðum þrepsins. 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni 

sem hann hefur aflað sér til að: 

• Skilja fjölbreytt talað mál. 

• Tileinka og nýta sér efni fjölbreyttra 

ritaðra texta. 

• Lesa fjölbreytta texta og geta tjáð sig 

skriflega um efni þeirra. 

• Tjá sig á skýran og áheyrilegan hátt. 

• Skrifa fjölbreytta texta eftir því sem hæfir 

tilefninu. 

 

 

 

 

Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• Skilja fjölbreytt mál. 

• Lesa fjölbreytta texta sér til gagns. 

• Beita málfari við hæfi í samskiptum. 

• Tjá sig skýrt og skipulega. 

• Skrifa fjölbreytt ritunarverkefni. 
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Reglur áfanga Símar skulu aðeins notaðir sem hjálpargögn, ekki samskiptatæki. 
Sjúkrapróf skal taka í næsta tíma sem nemandi mætir eftir próf og 
aðeins ef um skráð veikindi er að ræða. Nemendur skulu mæta 
tímanlega í kennslustundir með nauðsynleg gögn meðferðis. 
Verkefnum skal skila á réttum tíma. Eftir skilafrest hafa nemendur 
viku til að skila verkefnum, annars verður eingöngu tekið við þeim 
á stoðdegi. Verkefni skilað á stoðdegi geta mest fengið 5 í 
einkunn. 

 

Annað sem 
kennari vill láta 
koma fram 

Tekin eru fjögur kaflapróf á önninni en þrjár bestu einkunnirnar gilda til 
lokaeinkunnar. 

Vinnuáætlun 

Tímasókn 15 vikur x 4 klst.  60 klst. 

Heimavinna 15 vikur x 1-2 klst. 15-30 klst. 

Undirbúningur f. próf 5 x 2-3 klst. 10-15 klst. 

Undirbúningur f. lokapróf 12 klst. 12 klst. 

Lokapróf  2 klst. 2 klst. 

Alls  99-119. = 5 ein* 

*Viðmið um fjölda eininga 

Einingar Tímafjöldi í vinnu 
meðalnemanda í áfanga 

1 ein 18 - 24 klst. 

2 ein 36 - 48 klst. 

3 ein 54 - 72 klst. 

4 ein 72 - 96 klst. 

5 ein 90 – 120 klst. 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Til að ná áfanga þarf að ná 4,5 úr lokaprófi til að fá vinnueinkunn metna.  
Að uppfylltum eftirfarandi skilyrðum getur nemandi áunnið sér rétt til að 
láta vinnueinkunn gilda sem lokaeinkunn í áfanganum: Færri en 9 
fjarvistir í raunmætingu, vetrareinkunn 7,5 eða hærri. Athugið að 
ekki skiptir máli hver ástæða fjarvistarinnar er (veikindi, þar með talin 
vottorð, leyfi eða annað). 

Heiti Vægi 

Kaflapróf x 3 18% 

Smásögupróf x 4 12% 

Ritanir  10% 

Frjáls lestur 8% 

Lesskilningur og önnur verkefni 12% 

Lokapróf 40% 
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Kennsluvikur                       Áætluð yfirferð námsefnis 

 

1. vika 
24. - 28. ágúst 

Short story 1. 
Reading comprehension. 
Coursebook: unit 1.1 

Free reading 1. 

2. vika 
31. ágúst - 4. sept. 

Short story 2. 
Coursebook: unit 1.2 

Free reading 2. 
Writing 1. 

3. vika 
7. - 11. september 

Coursebook: units 1.3 and 1.4. Short story test 1. 

4. vika 
14. - 18. september 

Short story 3. 
Reading comprehension. 

Free reading 3. 
Unit test 1. 
Writing 2. 

5. vika 
21. - 25. september 

Short story 4. 
Coursebook: unit 2.1. 

Free reading 4. 
Writing 3. 

6. vika 
28. sept. - 2. október 

Coursebook: unit 2.2. Short story test 2. 
Writing 4. 

7. vika 
5. -9. október 

Short story 5. 
Reading comprehension. 
Coursebook: unit 2.3. 

Free reading 5. 
Writing 5.  

8. vika 
12. – 16. október 

Short story 6. 
Unit 2.4 

Free reading 6.  
Writing 6. 

9. vika 
19. - 23. október 

vetrarleyfi 

Short story 7. 
Reading comprehension. 

Short story test 3. 
Unit test 2.  

10. vika 
26. - 30. október 

Reading comprehension. 
Film assignment. 

Free reading 7. 
Writing 7. 

11. vika 
2. - 6. nóvember 

Short story 8. 
Coursebook: unit 3.1. 

Free reading 8. 
Writing 8. 

12. vika 
9. - 13. nóvember 

Coursebook: units 3.1 and 3.2. Short story test 4.  

13. vika 
16. -20. nóvember 

Coursebook: unit 3.4 Free reading 9. 

14. vika 
23. - 27. nóvember 

Units 4.1 and 4.2 Free reading 10. 
Unit test 3.  

15. vika 
30. nóv. - 4. desember 

Units 4.3 and 4.4. Unit test 4. 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf, Kristjana og Luis 


