
  ENSK2HB05 

Fjölbrautaskóli Suðurlands  Hagnýt enska 

Vorönn 2022 

 

Kennarar: Kristjana Hrund Bárðardóttir  (KHB)  kristjanahrund@fsu.is 

Luis F.T Meza  (LFM)  luis@fsu.is 

 

Áfangalýsing:  

Í þessum áfanga verða unnin fjölbreytt verkefni sem leggja áherslu á hina fjóra færniþætti 

tungumálanáms þ.e. lestur, ritun, hlustun og tjáningu. 

 

Undanfari:  B á grunnskólaprófi eða ENSK1HA05 

 

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 og annað efni frá kennara í Innu  

- The Curious Incident of the Dog in the Nightime Mark Haddon 
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Áætlun um yfirferð og verkefnaskil: 

Vika Dagsetning Námsefni og viðfangsefni Próf og verkefni 

 

 

1. - 4. 

 

6. janúar - 

30. janúar 

- Kennsla hefst fim. 6. janúar 

- Smásögur 1, 2 og 3 

- Academic skills kafli 6 

- Ýmis verkefni  

 

Verkefni  

Verkefni/próf  

 

 

5. - 8. 

 

31. janúar- 

27. febrúar 

- Verkefnadagur (frí) 21. feb 

- Academic Skills kaflar 7 og 8 

- smásögur 4 og 5  

- Ýmis verkefni 

- Smásögur 1-5 upprifjun 

 

Verkefni/próf 

Verkefni  

 

Próf úr öllum 5 

 

 

 9. - 12. 

 

28. febrúar - 

27. mars 

- Miðannarmat hefst 28. feb. 

- Kátir dagar/Flóafár 2.-4. mars 

- Academic Skills kaflar 8 og 9 

- The Curious … Dog … part 1-4 

- Ými verkefni 

Viðtöl 

gleði og gaman 

verkefni/Próf  

Verkefni 

 

 

13.-16. 

 

28. mars - 

24. apríl 

- Academic Skills kafli 9 

- The Curious … Dog … part 5-6 

- Ýmis verkefni 

- Síðasti kennsludagur fyrir páskafrí 

8. apríl.. 

Verkefni / próf 

Verkefni 

 

 

17.-19. 

 

25. apríl - 

15. maí 

- Academic Skills kafli 10 

- The Curious … Dog … part 7-8 

- The Curious… Dog… upprifjun 

öll bókin 

- Síðasti kennsludagur fös. 6. maí 

- Lokanámsmat hefst mán. 9. maí. 

- Sjúkrapróf mán. 16. maí. 

- Brautskráning lau. 21. maí. 

Verkefni/próf  

Verkefni 

Próf úr allri 

bókinni 

 

Sérreglur áfangans: 

Ætlast er til að nemendur fylgist með námsáætlun og tilkynningum á Innu, þar sem 

nákvæmara vikuplan verður að finna undir heimanám og markmið 

-Vegna símats í áfanganum þarf að skila öllum verkefnum í áfanganum á réttum tíma. Sein 

skil geta valdið lækkun á einkunn (t.d -1 fyrir hverja viku sem líður frá skiladegi). 

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



Námsmat: 

Námsþáttur Lýsing á námsmati Vægi 

Academic Skills  Verkefni og próf úr köflum 6-10 30% 

Smásögur Verkefni úr 5 sögum  og 1 próf úr öllum sögunum 25% 

The Curious … 

Dog… Skáldsaga 

8 verkefni og 1 próf úr allri bókinni 25% 

Ýmis verkefni Fjölbreytt verkefni frá kennara 20% 

Samtals  100% 

 

Kennsluáætlun er sett fram með fyrirvara um breytingar. 

Selfossi, 6. janúar 2022  

Kristjana Hrund Bárðardóttir og Luis F.T. Meza 

 


