
 

 
 

Náms- og kennsluáætlun ENSK1ET05 - V2022 

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

Viðtalstími       Axel Gísli Sigurbjörnsson, miðvikudaga 10:00 – 10:40 

Kennsluefni     1ET kennsluheftið o.fl. 

Áfangalýsing: Áhersla er lögð á að nemendur öðlist góða undirstöðufærni í ensku.  
Þeir verða þjálfaðir í að tileinka sér einfaldan orðaforða og í að nota málið og tjá sig á einfaldan hátt.                                          
Áhersla er lögð á t.d. lestur grunntexta með það fyrir augum að byggja upp                                         
einfaldan virkan orðaforða og undirstöðu skilning.  
Viðfangsefni eru: textalestur til skilnings, 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 einfalt talað mál 

- tileinka og nýta sér efni almennra  

  ritaðra texta 

- lesa almenna texta og geta tjáð sig 

  skriflega um efni þeirra 

- tjá sig á einfaldan og skýran hátt 

 - skrifa einfalda texta eftir því sem 

   hæfa tilefninu 

Leikni 
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 
- skilja einfalt almennt mál 
- lesa einfalda almenna texta sér til gagns 
- beita málfari við hæfi í samskiptum 
- tjá sig á einfaldan, skýran og skipulegan hátt 
- skrifa ýmiskonar ritanir 

 

 

Námsmat  
og vægi 
námsmatsþátta 

Áfanginn er lokaprófslaus. Til að ná áfanganum þarf að fá a.m.k. 4,5 samanlagt úr 
ofangreindum verkefnum (kaflaprófum, ritunarverkefnum, netverkefnum og þættinum 
um virkni og jákvæðni. Skal nemandinn einnig hafa afgreitt öll verkefnin sem mynda 
lokaeinkunnina og það ekki seinna en í lok apríl 2022 nema að um annað hafi 
sérstaklega verið rætt við kennarann. 

  

Reglur áfanga Farsímanotkun skal vera í samráði við kennarann!  

Vinnuáætlun ENSK1ET05 = 117 klst.    
Tímasókn 16 vikur x 4 klst.  64 klst.  Kaflapróf                               7x10% 70% 
Undirbúningur f. tíma 16 vikur x 2 klst. 32 klst.  Ritunarverkefni                       7x2% 14% 
Undirbúningur f. próf 7 x 1 klst. 7 klst.  Netverkefni                             2x4% 8% 
Einstaklings og hópverk. 10 klst. 10 klst.   Virkni og jákvæðni                      8% 8% 
Netverkefni  2 x 2 klst. 4 klst.    
Alls  117 klst.  Alls 100% 



 
Viknaáætlun                                                                                               Verkefnaskil / Próf 

1. v. Kynning / upprifjun 1. v. 

2. v. 

Kafli 1 

   2. v. 

3. v.   Kafli 1, 10% kaflapróf 3. v. 

4. v. 

Kafli 2 

 Ritunarverkefni 1, 2%  4. v. 

5. v.   Kafli 2, 10% kaflapróf 5. v. 

6. v. 

Kafli 3 

 Ritunarverkefni 2, 2%  6. v. 

7. v.   Kafli 3, 10% kaflapróf 7. v. 

8. v. 

Kafli 4 

Netverkefni 1, 5% Ritunarverkefni 3, 2%  8. v. 

9. v.   Kafli 4, 10% kaflapróf 9. v. 

10. v. 

Kafli 5 

 Ritunarverkefni 4, 2%  10. v. 

11. v.   Kafli 5, 10% kaflapróf 11. v. 

12. v. 

Kafli 6 

 Ritunarverkefni 5, 2%  12. v. 

13. v.   Kafli 6, 10% kaflapróf 13. v. 

14. v. 

Kafli 7 

 Ritunarverkefni 6, 2%  14. v. 

15. v.   Kafli 7, 10% kaflapróf 15. v. 

16. v. Upprifjun o.fl. Netverkefni 2, 5% Ritunarverkefni 7, 2%  16. v. 

17. v. Samantekt 17. v. 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf,  

Axel Gísli Sigurbjörnsson. 


