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Hagnýt enska 

   

Kennarar:  Magndís Huld Sigmarsdóttir Sk.st. MHS 

 Luis F. T. Meza Sk.st LFM 
 
Áfangalýsing:   
Í þessum áfanga verða unnin fjölbreytt verkefni sem leggja áherslu á hina fjóra 
færniþætti tungumálanáms þ.e. lestur, ritun, hlustun og tjáningu. 

Áfanginn er símatsáfangi og því ekkert lokapróf. 

Undanfari:  Einkunnin B upp úr grunnskóla / 1. Þrep staðið 

Þekkingarviðmið: 
Nemandi skal hafa aflað sér þekkingar og skilnings á orðaforða sem nauðsynlegur er 
til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins, þ.m.t. orðasamböndum og þverfaglegum 
orðaforða; notkun tungumálsins til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins bæði munnlega 
og skriflega; helstu hefðum um uppsetningu og skipulag ritaðs máls  

Leikniviðmið: 
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að skilja talað mál við mismunandi aðstæður; lesa 
margs konar tegundir texta; taka þátt í einföldum samskiptum á viðeigandi hátt; tjá sig 
um málefni sem hann hefur kynnt sér og undirbúið; skrifa margs konar texta, 
formlega og óformlega. 

Hæfniviðmið: 
Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að skilja 
daglegt mál; tileinka sér efni ritaðs texta; tjá sig á skiljanlegan hátt og beita 
tungumálinu; skrifa læsilega texta um margs konar efni og einnig frá eigin brjósti.  
 
Námsefni: 

• Headway Academic Skills Level 2; Reading, Writing and Study Skills. 
Students´ book 

• Smásögur í Innu  

• Buddy Nigel Hinton  
 

 
Sérreglur áfangans: 
- Ætlast er til að nemendur fylgist stöðugt með upplýsingum í Innu, sýni sjálfstæði í 
vinnubrögðum og beri ábyrgð á eigin námi.  

-Nemendur eru hvattir til að tjá sig á ensku í tímum og mæta með góða skapið 

- Nemendum sem mæta bókalausir, eða ekki með þær bækur sem á að nota hverju 
sinni, eiga mögulega ekkert erindi í tíma. 



- Nemendur skulu mæta stundvíslega, minna kennara á viðveruskráningu í lok tíma 
komi þeir of seint og fylgjast með í Innu. Ekki fæst mæting í tíma þegar mætt er 25 
mínútum eftir upphaf tímans eða seinna.                                                                                          

- Þar sem áfanginn er símatsáfangi er mikilvægt að vanda sig við verkefni sem skal 
skila á réttum tíma. Ef eitthvað óvænt kemur upp á er möguleiki er að sækja um frest 
hjá kennara en gæti þó orðið til lækkunar á einkunn.  

- Snjallsíma skal einungis nota í tengslum við úrvinnslu verkefna í samráði við 
kennara.    

Athugið að þessar reglur gilda einnig um nemendur sem hafa rýmri mætingarreglur 
og verða  þeir að fylgjast vel með og mæta alltaf í próf/tímaverkefni. Nemendur sem 
eru fæddir 2002 eða fyrr ganga frá skriflegum samningi um mætingar og verkefnaskil 
í upphafi annar. 
 
 
Fyrirkomulag námsmats: 

Námsþáttur Lýsing á námsmati Vægi 

   

Academic Skills Assignments from the book (chapters 6.-10.) 30% 

Short stories 5 tests 25% 

Buddy Test from Buddy 25% 

Other projects 4 projects  20% 

 

 

Kennsluáætlun er sett fram með fyrirvara um breytingar. 

 

Selfossi 18.8 2021 

 

Magndís Huld Sigmarsdóttir og Luis F.T. Meza  

kennarar 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIKUPLAN  (Með fyrirvara um breytingar) 

 

Vika 1 (18. – 20. ág)        Academic skills chapter 6 - Course introduction   

Vika 2  (23. – 27 ág)        Academic skills chapter 6 – Short story 1 

Vika 3 (30. ág – 3. sep)   Academic skills chapter 6 – Short story 2 

Vika 4 (6. – 10. sep)        Listening assignment   –     Short story 3 

Vika 5 (13. – 17. sep)      Academic skills chapter 7 – Short story 4 

Vika 6 (20. – 24. sep)      Academic skills chapter 7 – Short story 5 

Vika 7 (27. – 30. sep)      Oral project 

Vika 8 (4. – 8. okt)           Academic skills chapter 8 –  Buddy ch.1-3 

Vika 9 (11. – 15. okt)       Academic skills chapter 8 –  Buddy ch.4-6 

Vika 10 (18. – 22. okt)     Multimedia project     –         Buddy ch.7-9 

Vika 11 (25. – 29. okt)     Academic skills chapter 9 –  Buddy ch.10-12 

Vika 12 (1. – 5. nov)        Academic skills chapter 9 –  Buddy ch.13-15 

Vika 13 (8. – 12. nov)      Vocabulary project      –       Buddy ch.16-18 

Vika 14 (15. – 19. nov)    Academic skills chapter 10 –Buddy ch.19-21 

Vika 15 (22. – 26. nov)    Academic skills chapter 10 –Buddy ch. 22-24 

Vika 16 (29.nóv – 3. des)             Buddy test & SKRAP                                                                                             

 

 


