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Áfangalýsing:   

Áfanginn er ætlaður þeim nemendum sem hafa áhuga á lestri. Nemendur fá bókalista og velja sér 

fimm verk eftir enskumælandi höfunda. Þeir gera svo grein fyrir skáldsögunum munnlega í sérstökum 

viðtalstímum. Ekki er gert ráð fyrir föstum kennslustundum. 

 

Undanfari:  

8+ að loknum grunnskóla eða 
8+ úr ENSK2HA05 eða 
ENSK2HA05 + ENSK2HB05 

 

Þekkingarviðmið: 

Nemandi skal hafa aflað sér þekkingar og skilnings á: 

 grundvallaruppbyggingu þjóðfélaga þar sem enska er notuð sem móðurmál 

 ólíkum viðhorfum og gildum í þeim löndum þar sem enska er notuð og geti tengt þau eigin samfélagi 
og menningu 

 orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins, þ.m.t. orðasamböndum og 
þverfaglegum orðaforða 

 notkun tungumálsins til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins munnlega 

Leikniviðmið: 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

 lesa bókmenntaverk fyrir unglinga eða á sambærilegu stigi 

 tjá sig skýrt og hnökralaust um innihald skáldsagnanna 

Hæfniviðmið: 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 
 tileinka sér efni ritaðs texta og hagnýta á mismunandi hátt 

 lesa texta þar sem ákveðin viðhorf eða skoðarnir eru tjáð, átta sig á tilgangi og afstöðu textahöfundar 
og tjá skoðanir sínar  munnlega 

 lesa á milli línanna, átta sig á dýpri merkingu texta 

 taka þátt í skoðanaskiptum, færa rök fyrir máli sínu og svara mótbárum og gagnrökum á viðeigandi 
hátt 

 eiga frumkvæði í samræðum og bregðast við óvæntum spurningum og athugasemdum 

 tjá sig á skýran og áheyrilegan hátt og beita tungumálinu af tiltölulega mikilli nákvæmni 

Námsefni: 

Bókalisti hjá kennaranum. 

Áætlun um yfirferð og verkefnaskil: 

Vika nr Dagsetning Námsefni - viðfangsefni Próf og verkefni 

 23.-27.jan.  Próf 1 



 13.-17.feb.  Próf 2 

 13.-18.mars  Próf 3 

 3.-7.apríl  Próf 4 

 4.-8.maí  Próf 5 

Sérreglur áfangans: 

Það eru fimm próf og þau gilda 20% hvert. Það er ekki lokapróf. 

************************ 
Nemendur velja fimm skáldsögur úr lista frá kennaranum. Flestallar bækur eru til á skólabókasafni en 
þær eru líka allar fáanlegar á Amazon sem rafbækur. Mælt er með að skoða lýsingar á bókunum til að 
velja titlana, t.d. á https://www.amazon.com   og www.goodreads.com  

Eingöngu ein valin bók má vera merkt með * sem þýðir að bíómynd er til úr henni. 

 
Bækurnar eru flokkaðar í þrjá hópa: A, B og C. Hver nemandi þarf að velja að minnsta kosti eina bók 
úr A og ekki fleiri en tvær úr C. 

  
Nemendur fá tvær til þrjár vikur til að lesa hverja bók. Hver nemandi verður að senda kennaranum 
tölvupóst a.m.k. viku fyrir hvert próf til að tilkynna hvaða bók hann hefur valið í hvert skipti. Það er 
ekki leyfilegt að mæta í próf án þess að vera búinn að tilkynna valið tímanlega. Tölvupóstur sendist á 
paola@fsu.is  

 
Tímasetningar fyrir hvert próf fyrir sig munu birtast á moodle. Hver nemandi mætir þá á þeim 
tíma sem hann hefur hlotið. Það verða engir hefbundnir kennslutímar. Ef vikulegu tímarnir duga 
kennaranum ekki til að prófa alla nemendur, gætu viðtalstímar verið notaðir. 

Ef nemandi óskar þess að taka próf fyrr en áætlað er þá má hann senda kennaranum tölvupóst til að 
finna hentugan tíma.  

Ef nemandi mætir ekki í próf, mun hann fá 0 nema hann sé löglega afsakaður samkvæmt skráningu 
á Innu. Ef um leyfi er að ræða, mun nemandi fá að taka prófið sem fyrst. Þessar reglur gilda fyrir alla 
nemendur, líka þá sem eru 20 ára eða eldri. Ef nemandi veit fyrirfram að hann mun ekki geta mætt í 
próf á tíma sem hann hefur hlotið, þá skiptir máli að hann tilkynni það sem fyrst til að auðvelda 
kennaranum skipulagið. 

Nemendur bera ábyrgð á að fylgjast vel með moodle síða áfangans þar sem tlkynningar verða 
skráðar. 

Kennsluáætlun er sett fram með fyrirvara um breytingar. 
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