
Náms- og kennsluáætlun      -      Vorönn 2021 

ENSK1OS05 

Kennarar Veska Andrea Jónsdóttir -  veska.jons@fss.is 

Viðtalstími Veska Andrea Jónsdóttir – þriðjudaga, kl. 13:00 – 13:40 

Kennsluefni 1OS-heftið, textar o.fl. 

Áfangalýsing 

Áhersla er lögð á að nemendur öðlist góða færni í ensku.  Þeir verða þjálfaðir í að tileinka 

sér almennan orðaforða, nota málið og tjá sig á skýran og skipulegan hátt. Áhersla er lögð á 

lestur almennra og sérhæfðra texta með það fyrir augum að byggja upp virkan orðaforða og 

góðan skilning. Viðfangsefni eru: textalestur, orðaforði, ritun og málfræði. Hópvinnan er 

mikilvæg í þessum áfanga. 

 

 

 

 

 

Vinnuáætlun ENSK1OS05 = 112,5-123 klst. 
 
 

Kaflapróf                             3x10% 30% 

Tímasókn 15 vikur x 4 klst. 60 klst. 
 

Sagnapróf                            5x2% 10% 

Undirbúningur f. tíma 15 vikur x 1,5-2 klst. 22,5-30 klst. 
 

Ritunarverkefni                     5x3%    15% 

Undirbúningur f. próf  12 klst. 
 

Smásögur                             5x3% 15% 

Einstaklings- og hópverk. 15-18 klst. 15-18 klst. 
 

Bíómynd                               1x4% 4% 

Kvikmynd 3 klst. 3 klst. 
 

Skyndipróf                            3x2% 6% 

   
 

Munnlegt próf                       1x5% 5% 

   
 

Hópverkefni                          2x5% 10% 

   
 

Ástundun og virkni 5% 

   
 

  

Alls  112,5-123 klst. 
 

Alls 100% 

Námsmat 
og vægi 
námsmatsþátta 

Til að ná áfanga þarf að ná 4,5 úr kaflaprófum og sagnaprófum til að fá vinnueinkunn metna. 

Nemendur sem hafa 9 eða fleiri fjarvistir þurfa að taka lokapróf sem gildir 60%.          

Athugið að ekki skiptir máli hver ástæða fjarvistanna er (veikindi, þar með talin vottorð, leyfi 

eða annað). Einungis er hægt að vinna upp eina fjarvist í stoðtíma. 

mailto:veska.jons@fss.is


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 almennt talað mál  

tileinka og nýta sér efni almenns ritaðs texta 

lesa almenna og sérhæfða texta og geta tjáð sig skriflega um efni þeirra 

tjá sig á skýran og greinagóðan hátt 

skrifa margskonar texta sem hæfir tilefninu 

nemendur geta unnið verkefni saman í hóp og skipst á hlutverkum 

 

Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast 

leikni í að: 

• skilja almennt mál  

• lesa almenna texta sér til gagns 

• beita málfari við hæfi í samskiptum 

• tjá sig skýrt og skipulega 

• skrifa ýmiss konar ritunarverkefni 

• vinna í hóp  

 

Kennsluvikur    Áætluð yfirferð námsefnis                                 Skil á verkefnum 

1. vika málfræði hugtök og upprifjun orðaforði 

2. vika kafli 1, smásaga 1 - verkefni frumskil ritun 1 -  sagnapróf 1 

3. vika kafli 1 lokaskil ritun 1  -  smásagnapróf 1 

4. vika kafli 1 kaflapróf 1 

5. vika hópverkefni, smásaga 2 - verkefni frumskil ritun 2  -  sagnapróf 2  

6. vika kafli 2 lokaskil ritun 2  -  smásagnapróf 2 

7. vika kafli 2 hópverkefni 1 

8. vika kafli 2, smásaga 3 - verkefni smásagnapróf 3   -  frumskil ritun 3  -  sagnapróf 3 

9. vika kafli 2 lokaskil ritun 3  -  kaflapróf 2  -  smásagnapróf 4 

10. vika kafli 3, smásaga 4 - verkefni frumskil ritun 4  -  sagnapróf 4  

11. vika kafli 3 lokaskil ritun 4  -  smásagnapróf 5 

12. vika kafli 3, smásaga 5 - verkefni hópverkefni 2  

13. vika kafli 3  kaflapróf 3  -  frumskil ritun 5  -  sagnapróf 5 

14. vika bíómynd,  ritun bíómynd   

15. vika munnlegt próf -  TED verkefni lokaskil ritun 5   

16. vika upprifjun  -  stoðdagar  

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf,    Veska Jónsdóttir  


