
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Náms- og kennsluáætlun - Vorönn 2023 

ENSK1MT05  

 

Kennarar 

Íris Lind Björnsdóttir iris.lind.björnsdottir@fss.is  

Jóhann Jóhannsson johann.johannsson@fss.is  

Magnús Einþór Áskelsson magnus.askelsson@fss.is 

 

 Viðtalstími Mánudaga 14:00-14:40  

Námsefni 

Vinnubók sem unnin hefur verið af Írisi Lind, Jóhanni Jóhannssyni og Magnúsi 
Einþóri. Í bókinni eru ferlar ýmissa manna skoðaðir sem og atburðir í 
heimssögunni. Einnig verður unnið með einstaklingsmiðuð  verkefni sem 
starfsfólk útbýr. Þrjú kvikmyndatengd verkefni verða unnin á önninni. 
Vinnubókin er seld á bókasafni skólans.  

 

Áfangalýsing 

Áfanginn byggist að verulegu leyti á verkefnavinnu í kennslustundum þar 
sem nemendur vinna verkefni sín undir leiðsögn kennara. Áhersla verður 
lögð á lesskilning og að auka orðaforða nemenda. Áhersla verður á þekktar 
persónur úr heimsögunni sem og sögulega atburði. Notast verður við 
aldursmiðaðar bókmenntir, málfræðiverkefni og lesskilningsverkefni. Megin 
áhersla verður á að nemendur viðhaldi og byggi ofan á þann grunn sem þeir 
búa nú þegar yfir. Nemendur verða í mismunandi hópum, þar sem áherslur í 
námsefni eru einstaklingsmiðaðar. 

 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Áfanginn er símatsáfangi. 

Lotupróf verða tvö yfir önnina, vinnuhefti, verkefnavinna úr kvikmyndum 
og virkni í tímum.  

Til þess að standast áfangann þarf heildarmeðaleinkunn að vera 4.5. 

Símatsáfangi  ☒ Lokapróf  ☐ Sleppikerfi  ☐ 

 Heiti Vægi 
 Virkni í tímum 10% 
 Tímaverkefni  20% 
 Tímaverkefni 20% 
 Tímaverkefni   20% 
 Vinnuhefti 30% 
 Samtals  100% 
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Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

 

Reglur áfanga Notkun á snjallsímum er ekki leyfileg í tímum nema með leyfi kennara. 

 

Annað sem kennari 
vill láta koma fram 

 
Gert er ráð fyrir því að nemendur taki þátt í öllum verkefnum annarinnar og 
vinni þau jafnt og þétt. Breytingar á kennsluáætlun verða gerðar í samráði 
við nemendur. 
 

 

Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 
• Einföldum texta á enskri tungu 
• Ýmsum aldurs- og áhugamiðuðum 

hugtökum á enskri tungu 
• Mikilvægi lesturs og hlustunar 
• Söguþræði og innhaldi þeirrar 

kvikmyndar sem tekin er fyrir hverju 
sinni 

• Að oft má tengja saman áhugamál og 
nám 

•  Grunnþáttum enskrar réttritunar 

• Einfaldri ritun sem felur í sér stuttar 
setninga og stök orð 
 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• Nýta sér fróðleik á fjölbreyttu formi, s.s. 
á stafrænum miðlum 

• Vinna með texta sem hann hefur lesið 
og/eða hlustað á 

• Nýta sér leiðréttingarforrit og önnur 
hjálpargögn til verkefnavinnu 

• Lesa og/eða hlusta á texta sér til gagns 
og gleði 

• Átta sig á atburðarrás kvikmynda 

• Virða mismunandi kvikmyndasmekk 

• Átta sig á mismunandi formi kvikmynda 

• Taka þátt í umræðum 

• Geta ritað stutt skilaboð á enskri tungu 
 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 
• Nýta sér greinar á fjölbreyttu formi, s.s. á stafrænum miðlum 
• Tjá sig í mæltu og/eða rituðu máli 
• Vinna með texta sem hann hefur lesið og/eða hlustað á 
• Nýta sér leiðréttingarforrit og önnur hjálpargögn til verkefnavinnu 
• Lesa og/eða hlusta á texta sér til gagns og gleði 
• Taka þátt í umræðum um kvikmyndir 
• Efla orðaforða sinn 
• Átta sig á að margar kvikmyndir hafa ákveðinn boðskap 
• Spyrja spurninga og hlusta á aðra 
• Láta skoðanir sínar í ljós 
• Átta sig á kostum þess að vera vel læs á enska tungu 
• Nýta sér enska málfræði í ræðu og/eða riti 



Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

 

Vinnuáætlun  
Tímasókn 16 vikur x 4 klst. 64 klst. 
Undirbúningur f. tíma 16 vikur x 4 tímar x 20 mín 22 klst. 
Undirbúningur fyrir 
könnunarpróf 

4 x 4 klst. 16 klst. 

Alls  102 klst. = 5 fein* 
 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
5. - 15. janúar 

Yfirferð á kennsluáætlun 
Enskuhefti: Famous murder bls 3-8 
 
 

 

2. vika 
16. - 22. janúar 

Enskuhefti: Airport codes bls 8-12  

3. vika 
23. - 29. janúar 

Enskuhefti: Earth day bls 12-15  

4. vika 
30. janúar - 5. febrúar 

Enskuhefti: The chicken that lived for 18 
months without a head bls 15-23 

 

5. vika 
6. - 12. febrúar 

Timaverkefni 1  
Enskuhefti:Groundhog day bls 23-32 

 

6. vika 
13. - 19. febrúar 

Enskuhefti: Kvikmyndaverkefni bls 32-34  

7. vika 
20. - 26. febrúar 

Enskuhefti: Miss Unsinkable bls 34-44  

8. vika 
27. febrúar - 5. mars 

Enskuhefti: Who is James Bond?  
Bls 44-50 

 

9. vika 
6. - 12. mars 
Miðannarmat 

Timaverkefni 2  
Enskuhefti: Youssef Khater bls 50-56 

 

10. vika 
13. - 19. mars 

Enskuhefti: Kvikmyndaverkefni bls 56-58  

11. vika 
20. - 26. mars 

Enskuhefti: A troop of terrifying turkeys 
bls 58-64 

 

12. vika 
27.mars  - 2. apríl 
Starfshlaup - Páskafrí 

Enskuhefti: Superheros bls 64-70  

13. vika 
11. - 16. apríl 

Timaverkefni 3 
Enskuhefti: Batman bls 70-73  

 

14. vika 
17. - 23. apríl 

Sumardagurinn fyrsti 

Enskuhefti: Is Iceland really green and 
Greenland really Icy bls 73-78 

 

15. vika 
24. - 30. apríl 

Enskuhefti: The world best Fortnite Player 
bls 78-82 

 

16. vika 
1. - 10. maí 

Kvikmyndaverkefni bls 82-84 
Upprifjun og frágangur 

 

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf, 
Íris Lind Björnsdóttir, Jóhann Jóhannsson og Magnús Einþór Áskelsson 


