
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Náms- og kennsluáætlun - Haustönn 2022 

ENSK2KO05 - KREFJANDI ORÐAFORDI 

Kennarar 
Anna Kristjana Egilsdóttir anna.k.egilsdottir@fss.is 

Richard Middleton richard.middleton@fss.is 

 

Viðtalstími 
Anna:  á þriðjudögum 11:55 - 12:35 

Richard: á mánudögum 10:25 -11:05 

Námsefni 
Kennslubók frá kennara 

 

Áfangalýsing 

• Áhersla er lögð á að nemendur auki orðaforða í ensku, þekkingu á 
enskri málfræði og skilning á skrifaðri og talaðri ensku með lestri, 
skilningi og málfræði æfingum 

• Lesa smásögur og svara spurningum tengdum þeim 

• Auka skriflega færni sína með því að skrifa ritgerðir um tiltekin 
málefni 

• Auka hæfileika sína í talaðri ensku  

• Efla sköpunargáfu sína með því að lesa og búa til einföld ljóð 

• Gera margs konar æfingar til að styrkja námshæfni sína og bæta 
námsaðferðir sínar 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Það er ekkert lokapróf í þessum áfanga. Starf nemenda verður metið allt 
tímabilið. Nemendur verða að fá að lágmarki 4,5 til að standast 
námskeiðið. 

Símatsáfangi  ☒ Lokapróf  ☐ Sleppikerfi  ☐ 

 Heiti Vægi 
 Ritun 16% 
 Kaflapróf (3) 50% 
 Smásögur 20% 
 Lesskilningur 7% 
 Hlustun 7% 

 

Reglur áfanga 
Notkun á snjallsímum er ekki leyfileg í tímum nema með leyfi kennara. 
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Annað sem kennari 
vill láta koma fram 

 
 
 
 
 

 

Þekking Leikni 

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 

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 

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 gangrýndan 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 og nota hugarflugið í rituðu máli 

  

Vinnuáætlun  
Tímasókn 15 vikur x 4 klst. 60 klst. 
Undirbúningur f. tíma 15 vikur x 4 tímar x 20 mín 20 klst. 
Undirbúningur f. próf 3 x 4 klst. 12 klst. 
Ritgerð 15 klst. 15 klst. 
Alls  107 klst. = 5 fein* 
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*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. 
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Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
19. - 26. ágúst 

Introduction to the course.   

2. vika 
29. ágúst - 2. september 

Coursebook Short story 1 
Writing 1 

3. vika 
5. - 9. september 

Coursebook  

4. vika 
12. - 16. september 

Coursebook Short story 2 
Writing 2 

5. vika 
19. - 23. september 

Coursebook Comprehension 1 

6. vika 
26. sept. - 30. september 

Coursebook Unit Test I 

7. vika 
3. - 7. október 

Coursebook Short story 3 
Writing 3 

8. vika 
10. – 14. október 
Miðannarmat 11. okt. 

Coursebook Listening 1 

9. vika 
17. - 21. október 

Coursebook Short story 4 
Writing 4 

10. vika 
24. - 28. október 

Vetrarleyfi 24. og 25. okt. 

Coursebook Unit Test 2 

11. vika 
31. okt. - 4. nóvember 

Coursebook Comprehension 2 
Short story 5 

12. vika 
7. - 11. nóvember 

Coursebook Listening 2 

13. vika 
14. - 18. nóvember 

Coursebook Short story 6 
Writing 5 

14. vika 
21. - 25. nóvember 

Coursebook Unit Test 3 

15. vika 
28. nóv. - 2. desember 

Stoðtími  

16. vika 
5. – 7. desember 

Stoðtími  

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Anna Kristjana Egilsdóttir 

Richard Middleton 


