
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Náms- og kennsluáætlun - Vorönn 2022 

ENSK3YN05 

Kennari Ólöf Hildur Egilsdóttir, olof.egilsdottir@fss.is  

 
Viðtalstími Miðvikudaga 10:30-11:10, Hvar: eftir samkomulagi 

Námsefni Sjá bókalista hjá kennara (Í Innu) 

Áfangalýsing 

Í áfanganum lesa nemendur valin bókmenntaverk sér til ánægju og 
yndisauka og vinna að ýmsum kynningar-, greiningar- og ritunarverkefnum 
þeim tengdum, svo sem ritun gagnrýninna bókmenntaritgerða og skapandi 
textagerð á ensku. 

 

Vinnuáætlun - Dæmi með símati 
Tímasókn 15 vikur x 4 klst. 60 klst. 
Undirbúningur f. tíma 15 vikur x 4 tímar x 20 mín 20 klst. 
Undirbúningur f. kynningar 4 x 4 klst. 16 klst. 
Lestur og annar undirbúningur 14 klst. 14 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. 

 

Reglur áfanga 

- Nemendur þurfa að lesa 4 bækur sem ná að heildarblaðsíðufjölda a.m.k. 
yfir 1200 blaðsíður (sjá nánari leiðbeiningar í Innu). 
- Nemendur lesa að hámarki tvö verk eftir sama höfund.  
- Verkefnaskil þarf að fylgja röð bókalesturs. (Nemandi getur ekki farið í 
munnlegt próf á bók nema verkefnaskil sé lokið fyrir fyrri bók.)  
- Nemandi má skila inn verkefnum fyrir tilsettan skilafrest, en kennari 
dregur frá einkunn ef nemandi skilar inn seint.  
- Sé nemandi uppvís að ritstuldi í verkefnaskilum fær nemandi 0 fyrir það 
verkefni. 
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Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Áfanginn er símatsáfangi. Nemandi þarf að gera skil á öllum fjórum bókum 
áfangans til að fá einkunnir metnar. 

Símatsáfangi  ☒ Lokapróf  ☐ Sleppikerfi  ☐ 

 Heiti Vægi 
 Bók 1 kynning og verkefni 25% 
 Bók 2 kynning og verkefni 25% 
 Bók 3 kynning og verkefni 25% 
 Bók 4 kynning og verkefni 25% 
 Samtals: 100% 

 

 

Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 
• menningu og sögulegu samhengi 

valinna bókmenntaverka 
• orðaforða sem gerir honum kleift að 

tileinka sér með góðu móti lesefni í 
námi og starfi 

• notkun tungumálsins sem er 
nauðsynleg til að mæta hæfniviðmiðum 
þrepsins 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 
• tjá sig af öryggi um margvísleg málefni 

tengd bókmenntum og menningu 
• lesa texta sem gera miklar kröfur til 

lesandans, ýmist hvað varðar orðaforða, 
uppbyggingu eða myndmál 

• leggja gagnrýnið mat á texta 

 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 
• beita málinu af lipurð og kunnáttu til þess að geta tekið fullan þátt í umræðum og 

rökræðum þar sem fjallað er um persónuleg, söguleg, félagsleg og menningarleg efni 
• geta lagt gagnrýnið mat á texta 
• flytja vel uppbyggða frásögn, kynningu eða greinagerð, draga fram aðalatriði, rökstyðja 

mál sitt og bregðast við fyrirspurnum 
• tjá tilfinningar, nota hugarflug, beita stílbrögðum og líkingamál á skapandi hátt 
• skrifa texta með röksemdafærslu 

 

 

 

  



Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

   

Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
6. - 14. janúar 

Kynning á afanganum og fyrsta bókin valin   
Lestur fyrir bók 1 

 

2. vika 
17. – 21. janúar 

Lestur og verkefnaskil/kynning fyrir bók 1  

3. vika 
24. – 28. Janúar 

Forvarnarvika gegn einelti 

Lestur og verkefnaskil/kynning fyrir bók 1  

4. vika 
31. jan. – 4. febrúar 

Lestur og verkefnaskil/kynning fyrir bók 1  

5. vika 
7. – 11. febrúar 

Lestur og bók 2 valin Lokaskil fyrir bók 1 

6. vika 
14. – 18. febrúar 

Lestur og verkefnaskil/kynning fyrir bók 2  

7. vika 
21. – 25. febrúar 

Lestur og verkefnaskil/kynning fyrir bók 2  

8. vika 
28. feb. – 4. mars 

Lestur og verkefnaskil/kynning fyrir bók 2  

9. vika 
7. – 11. mars 

Lestur og bók 3 valin Lokaskil fyrir bók 2 

10. vika 
14. – 18. mars 

Lestur og verkefnaskil/kynning fyrir bók 3  

11. vika 
21. – 25. mars 

Lestur og verkefnaskil/kynning fyrir bók 3  

12. vika 
28. – 31. mars 

Lestur og verkefnaskil/kynning fyrir bók 3  

13. vika 
4. – 8. Apríl 

Starfshlaup 8. apríl? 
Páskafrí 9. – 18. apríl 

Lestur og bók 4 valin Lokaskil fyrir bók 3 

14. vika 
19. – 22. apríl 

Lestur og verkefnaskil/kynning fyrir bók 4  

15. vika 
25. – 29. apríl 

Lestur og verkefnaskil/kynning fyrir bók 4  

16. vika 
2. – 6. maí 

Lestur og verkefnaskil/kynning fyrir bók 4 Lokaskil fyrir bók 4 

   

   
 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Ólöf Hildur Egilsdóttir 


