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Vorönn: Ensk2MS05 

 

Heimanám og skil verkefna: 

 Áætlunin miðast við að nemendur mæti undirbúnir í hverja kennslustund.  

 Heimanám er skráð jafnóðum í Námfús og nemendur eiga að fylgjast með því. 

 Áætlunin er ekki bindandi og getur breyst í samræmi við framgang á önninni.  

 Prófum og verkefnum verður að ljúka á tilsettum tíma. Ef verkefnum er ekki skilað á réttum 
tíma dregst – 1 frá einkunn fyrir hvern dag. Ef upp koma vandamál skulu nemendur hafa 
samband við kennara, t.d. með tölvupósti.  

 Frammistaða nemenda verður metin með símati, minni verkefni af ýmsum gerðum (ritanir og 
munnlegt) sem farið er yfir með hverjum og einum (leiðsögn). Tvö skrifleg próf. Ein tímaritun 
um bók, nemendur skrifa í tíma skv áður gefnum, ræddum, og æfðum leiðbeiningum. Eitt 
kvikmyndaverkefni.  

 Ritstuldur er með öllu óheimill.*  

 

Námsmat: 
2 kaflapróf úr Core 2: 15% og 15% = 30% 

Kjörbókarritun, heimaverkefni og tímaverkefni: 20% 

2 smærri ritunarverkefni á önninni:  10% 

Ræða í tíma um land: 10% 

Vorpróf 30% 

 

Ef nemandi vill fá staðfestingu á að hafa lokið áfanganum frá FG, ef ætlunin er að fara í annan 
framhaldsskóla, er gefinn kostur á að taka próf úr efninu í byrjun maí í FG.  

 

Áfangalýsing: 

Í þessum áfanga munu nemendur kynna sér menningu í enskumælandi löndum í gegnum 
samtímabókmenntir. Lögð er áhersla á að nemendur tjái sig munnlega og skriflega og beiti málinu af 
nákvæmni og skrifa um ýmiss konar efni frá eigin brjósti. 
 

Markmið: 
Þekkingarviðmið: 

 
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

 helstu menningarsvæðum þar sem enskan er móðurmál eða fyrsta mál  

 ólíkum viðhorfum og gildum, hvernig þau móta menninguna í þeim löndum þar sem málið er 
notað og geti tengt þau eigin samfélagi og menningu  

 þverfaglegum orðaforða  

 helstu hefðum í uppsetningu og skipulagi ritaðs máls   
 
Leikniviðmið 
 
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

 skilja mál sem talað er með mismunandi hreim eða við ólíkar aðstæður, sem og skilja 
algengustu orðasambönd sem eru einkennandi fyrir talað mál  

 tjá sig skýrt og hnökralaust um málefni sem nemandinn hefur kynnt sér  

 lesa margs konar gerðir texta og beita viðeigandi lestraraðferðum  

 skrifa margs konar texta, formlega og óformlega, og fylgja helstu rithefðum og reglum um 
málbeitingu 
 

 
Hæfniviðmið 
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Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 

 skilja daglegt mál, fjölmiðlaefni, inntak erinda, rökræðna og fræðilegra fyrirlestra, sem er metið 
með verkefnum  

 skrifa texta frá eigin brjósti þar sem hugmyndaflug getur fengið að njóta sín, sem er metið með 
verkefnum  

 skrifa margs konar texta og fylgja þeim ritunarhefðum sem eiga við í hverju tilviki fyrir sig, sem 
er metið með verkefnum  

 taka þátt í skoðanaskiptum, eiga frumkvæði í samræðum og bregðast við óvæntum 
spurningum og athugasemdum, sem er metið með verkefnum og munnlegri framsögn  

 

 

Nytsamlegar krækjur á Netinu:  
Longman Dictionary of Contemporary English 
Merriam Webster  
Cambridge Advanced Learner‘s Dictionary  
Snara 
Online Writing Lab (APA-heimildakerfið) 
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/ 

www.ordabok.is 

 

 

Ritstuldur (Plagiarism)  
Nemandi sem tekur texta beint af vefsíðu (copy/paste) eða upp úr bók geri sig sekan um ritstuld. 
Þegar nemandi tekur orðréttan og stafréttan texta annars í ritsmíð sína er talað um beinar tilvitnanir. 
Stutt tilvitnun (færri en 40 orð eða 2-3 línur) fellur eðlilega inn í texta og er afmörkuð með 
gæsalöppum. Lengri tilvitnanir eru afmarkaðar með því að draga orðréttu málsgreinarnar inn sem 
nemur fimm stafabilum og minnka línubil úr 1,5 í 1. Nemendum er ráðlagt að nota langar tilvitnanir í 
hófi og miða við að bein tilvitnun sé ekki lengri en sem nemur 10 línum. Óbeinar tilvitnanir kallast það 
þegar nemandi endursegir og umorðar texta annars og notar í ritsmíð sína. Heimildaskrá sýnir 
hvaðan aðfengið efni er komið. http://fg.is/thjonusta/bokasafn/heimildir/ 
Nemandi sem staðinn er að ritstuldi fær einkunnina núll fyrir verkefnið. 

 
Vika 1 – 4 - 03.01-25.01     11.01 Skipulagsdagur  
 

Viðfangsefni 

 Hlustun  

 Skilningur 

 Orðaforðaæfingar 

  Talæfingar 

 Ný hugtök 

 ritun 1 úr Taste of 
Honey (likes/dislikes)  

 ritun 2 (Introduction 
for immigrants) 

 A speech in class 

 Heimildavinna, ritun 

og ræðutækni fyrir a 

speech in class.  

 
 

Námsefni 
 
Core 2 Different Paths 

Bls 85-91, A Taste of Honey og 

orðalisti og úrvinnsla, ítarefni 

um idioms.  

Bls 92-99, Against All Odds, 

orðalisti og úrvinnsla,  

Bls 100-107, The Pig, orðalisti 

og úrvinnsla. 

Ítarefni fyrir a speech in class: 

Portfolio Skills - Giving a Talk 

(235), Argumentative Speech 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

 

Ritun 1 (5%) (úr Against All…) 

Kaflapróf  úr Different Paths  

(15%) fimmtudaginn 25. janúar,  

 

 

 

 

http://www.ldoceonline.com/
http://www.merriam-webster.com/
http://dictionary.cambridge.org/
http://snara.is/8/
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/
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(237), Useful lang.(239-241). 

Linking words (261) 

A speech in class - ritun 

 

 

 
Vika 5 - 28.01-02.02   29.01 Samráðsfundir heimila og skóla   
    

Viðfangsefni 

Kjörbók 

 Lestur 

 Skilningur 

 ritun 

Námsefni 

 

Kjörbók að eigin vali 

 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

A speech in class (10%)  

flutningur 

 

Vika 6 - 11 - 05.02-15.03      Vika 8 - 16.02-24.02 Vetrarfrí          

Viðfangsefni 

 Ritun 3 

 Málfræði 

 Hlustun og 

skilningur 

 Orðaforðaæfingar 

 Talæfingar 

 Lestur í kjörbók 

Námsefni 

Kjörbók að eigin vali 

M: Countable and uncountable nouns  
bls. 269-270, concord (agreement)  
bls. 271-272, there is/it is bls. 273-274. 
M: prepositions (forsetningar) bls. 283, 292-293 
Core 2: Classics  

Bls. 110-117: Romeo & Juliet, orðalisti  

Bls. 118-125: Robinson Crusoe, orðalisti 

Bls 138-145: Frankenstein,   

orðalisti og úrvinnsla.  

 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

 

 

 

Ritun 2:  

Frankenstein / Horror.  

-Skil fyrir mánud. 28. feb.  

(5%) 

 

 
Vika 12-13 18.03-29.03 

Viðfangsefni 

 Greining texta 

 Skilningur fyrir ritun og 
tal 

 Lestur og skilningur 

 Orðaforði 

 Umræður 

 Ritun um kjörbók  

Bls. 146-153. The Story of an Hour,  

orðalisti og úrvinnsla. 

Portfolio skills, bls 252-256 Analysing 

 a text, literary vocabulary  

(og bls 257-262) 

 

Ritun um kjörbók 28.03  
Í tíma og skil  
heimaverkefna (20%) 
 
Kaflapróf úr Classics  
efninu (15%) 
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Vika 14 -15 – 01.04-12.04       

Viðfangsefni 

• Hlustun og skilningur 

• Orðaforðaæfingar 

• Talæfingar 

 Vorpróf 

 

*Aukaefni – forsetningar,  

innfylliverkefni (lesskilningur), 

sýnipróf 

Námsefni 

Core 2: Non-fiction:  

Bls.172-175, Is This the Body…?  

orðalisti og úrvinnsla 

Bls.178-180, Gun Owners, 

orðalisti og úrvinnsla 

Bls. 191-193, Domestic Gods 

or… orðalisti og úrvinnsla 

 

 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

 

 

 

 

 

    
Vika 16 - 15.-22.04 Páskaleyfi  
Vika 16-17 23.04-03.05             22.04 Annar í páskum           25.04 Sumardagurinn fyrsti 
                  

Viðfangsefni 

Aukaefni – forsetningar,  

innfylliverkefni (lesskilningur), 

sýnipróf 

 

 

Vorprófið - prófsýning 

 

Námsefni 

 Aukaefni og upprifjun 

 

 

 

 

Leiðsagnarmat  

og annað námsmat 

Vorpróf (30%) föstudag 26.04 

 

 

 

 

 

 


