
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 
 

Náms- og kennsluáætlun - Haustönn 2020 

ENSK3AO05 

Kennari Ólöf Hildur Egilsdóttir (olof.egilsdottir@fss.is) 
Kristjana Hrönn Árnadóttir (kristjana.arnadottir@fss.is) 

Viðtalstími Ólöf, fimmtudaga kl. 10.15-10.55 Hvar: eftir samkomulagi  
Kristjana: miðvikudagar kl. 11:15-11:50 

Kennsluefni 1. Chapters from English Vocabulary in Use 2. Short Stories 3. News 
articles by various authors 4. A folder for writing and other projects.       
5. Novel: The Outsiders by S. E. Hinton 6. English-Icelandic dictionary 

Áfangalýsing Áhersla er lögð á að efla nákvæman skilning. Nemendur vinna með og 
þjálfa akademískan orðaforða sem hjálpar þeim að skilja flókna og 
fjölbreytta texta. Nemendur vinna með fréttagreinar og bókmenntaverk 
sem dýpka skilning þeirra á orðgnótt enskrar tungu og menningu 
enskumælandi þjóða. Ritun nemenda á að endurspegla þessar áherslur 
og sýni að þeir geti tjáð sig lipurlega á enskri tungu. 

 

Vinnuáætlun  

Tímasókn 15 vikur x 4 klst. 60 klst. 

Heimavinna 15 vikur x 2 klst. 30 klst. 

Undirbúningur f. kaflapróf 3 x 2 klst.   6 klst. 

Undirbúningur f. lokapróf 12 klst. 12 klst. 

Lokapróf  2 klst.   2 klst. 

Alls  110 klst. = 5 fein* 

 

*Viðmið um fjölda eininga 

Einingar Tímafjöldi í vinnu 
meðalnemanda í áfanga 

1 fein 18 - 24 klst. 

2 fein 36 - 48 klst. 

3 fein 54 - 72 klst. 

4 fein 72 - 96 klst. 

5 fein 90 – 120 klst. 

.  

Námsmat og vægi 

námsmatsþátta 

Til að ná áfanga þarf að ná 4,5 úr lokaprófi til að fá vinnueinkunn metna. 

Nemendur sem ná 9,0 í vinnueinkunn eru undanskildir lokaprófi 

 

 

 

Heiti Vægi 

Unit tests 3 x 7% (kaflapróf) 21% 

Projects 2 x 3% 6% 

Short Stories 10% 

Writing Folder 10% 

Oral Exam (News Articles) 13% 

Final Exam (lokapróf) 40% 
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Virðing, samvinna og árangur 
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Þekking 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og 

skilning á: 

• menningu og þjóðfélagsmótun í 

enskumælandi löndum 

• orðaforða sem nauðsynlegur er til að 

standast hæfniviðmið þrepsins 

• notkun tungumálsins sem er 

nauðsynleg til að standast 

hæfniviðmið þrepsins 

• orðaforða sem gerir nemanda kleift að 

tileinka sér með góðu móti lesefni í 

áframhaldandi námi og starfi 

 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni 

sem hann hefur aflað sér til að: 

• skilja sér til gagns þegar fjallað er um 

flókið efni og nýta sér fyrirlestra, 

umræður og rökræður um efni sem hann 

hefur áhuga á 

• geta lagt gagnrýnið mat á texta 

• hagnýta sér fræðitexta og meta heimildir 

á gagnrýndan hátt 

• beita málinu til að geta tekið fullan þátt í 

umræðum um ýmis mál 

• geta flutt vel uppbyggða frásögn, 

kynningu eða greinagerð og brugðist við 

fyrirspurnum 

• beita rithefðum sem við eiga í textasmíð 

• byrja að vinna úr heimildum og skrá á 

viðurkenndan hátt 

• skrifa gagnorðan, skilmerkilegan og vel 

uppbyggðan texta sem tekur mið að því 

hver lesandinn er 

• skrifa texta með röksemdafærslu 

• tjá tilfinningar 

 

 

 

 

 

Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• skilja vel sérhæfða texta á sviði sem 

hann þekkir 

• skilja almennt talað mál 

• lesa, sér til ánægju og upplýsingar, 

texta sem gera miklar kröfur til 

lesandans, ýmist hvað varðar 

orðaforða, uppbyggingu og myndmál 

• halda uppi samræðum 

• geta tjáð sig um almenn og 

persónuleg málefni 

• beita ritmálinu í mismunandi tilgangi 

 

 

Reglur áfanga Símar skulu einungis notaðir sem hjálpargögn, ekki samskiptatæki. 
Sjúkrapróf skal taka innan viku eftir endurkomu og aðeins ef um skráð 
veikindi eða leyfi er að ræða. 
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Kennsluvikur                       Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
24. - 28. ágúst 

Eng. Voc. 3, 4, News Article 1, Short Story 

1, Essay Writing workshop writing 

assignment 1 

 

2. vika 
31. ágúst - 4. sept. 

Eng. Voc. 8, 9, News Article 2, Short Story 

2, Essay Writing Workshop writing 

assignment 2 

 

3. vika 
7. - 11. september 

Eng. Voc. 13, 23, News Article 3, Short 

Story 3,  Writing assignment 3 

 

4. vika 
14. - 18. september 

Project 1 Project 1 hand in 

5. vika 
21. - 25. september 

Eng. Voc. 32, 33, News Article 4, Writing 

assignment 4 

Eng. Voc. Unit 1 test    

(3, 4, 8, 9, 13, 23) 

6. vika 
28. sept. - 2. október 

Eng. Voc. 37, 42, News Article 5, Short 

Story 4,  Writing assignment 5,  

 

7. vika 
5. -9. Október 

Stoð 7 okt. 

Eng. Voc. 43, 44, News Article 6, Writing 

assignment 6 

 

8. vika 
12. – 16. október 

Project 2 Project 2 hand in 

9. vika 
19. - 23. október 

vetrarleyfi 

Writing assignment 7 Eng. Voc. Unit 2 test 

(32, 33, 37, 42, 43 44) 

10. vika 
26. - 30. október 

Eng. Voc. 57, 58, News Article 7, Short 

Story 5, Writing assignment 8 

 

11. vika 
2. - 6. nóvember 

Eng. Voc. 59, 60, News Article 8, Short 

Story 6, Writing assignment 9 

 

12. vika 
9. - 13. nóvember 

Eng. Voc. 91, 97, News Article 9, Writing 

Assignment 10 

Short Story Test 

13. vika 
16. -20. nóvember 

Get started on The Outsiders, Complete 

writing folder 

Eng. Voc. Unit 3 test 

(57, 58, 59, 60, 91, 97), 

Hand in Writing Folder 

14. vika 
23. - 27. nóvember 

Oral Exams – Novel (The Outsiders)  

15. vika 
30. nóv. - 4. desember 

Oral Exams – Novel (The Outsiders)  

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Ólöf Hildur Egilsdóttir 

Kristjana Hrönn Árnadóttir 


