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Markmið: 
Þekkingarmarkmið: 

Að nemendur hafi aflað sér þekkingar og skilnings á: 

• Sérhæfðari fræðilegum textum sem tengjast áhugasviði nemenda 

• Helstu aðferðum við að skipuleggja og skrifa fræðilegan texta á ensku 

• Lestraraðferðum tengdum fræðitextum 

Leiknimarkmið: 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í: 

• Nota tungumálið á sveigjanlegan og árangursríkan máta 

• Greina, þekkja, og vinna úr sérhæfðum fræðitextum 

Hæfnimarkmið: 

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

• Viðhafa sjálfstæði í vinnubrögðum 

• Geta lesið í merkingu og lagt gagnrýnið mat á flóknari og sérhæfðari texta 

• Skrifa akademískar ritgerðir án vandkvæða 

sem metið er með: Símat/leiðsagnamat (kaflapróf og verkefni) 

 

Námsefni: Essential Academic Vocabulary – Helen Huntley 
Námsmat: 
Prófseinkunn (%): There is no final exam (lokapróf) in this course.  

 
Verkefnaeinkunn (100%): 4 Tests 50% 
 Various assignments 30% 
 Academic articles 20% 
   
   

 

Skipulag náms: 
Námstilhögun: 
Nemendur vinna í bókinni “Essential Academic Vocabulary” og gert er ráð fyrir að nemendur vinni 
að mestu leyti sjálfstætt. Eftir hverja fimm kafla verður svo kaflapróf þar sem prófað verður úr 
orðaforða sem komið hefur fyrir í köflunum. Því er mikilvægt að glósa vel þegar farið er yfir hvern 
kafla. 

Nokkur fræðigreinaverkefni verða lögð fyrir nemendur á önninni, en þá þurfa nemendur að finna 
sér fræðigrein á ensku og skila ítarlegri samantekt á íslensku. Miðast þetta við að þjálfa nemendur í 
að skilja enska texta og að yfirfæra þann skilning yfir á móðurmálið. 

Um skilafrest og vanskil: 



If you miss a test (könnun) OR class assignment (tímaverkefni) OR presentation (kynning) that was 
scheduled for a specific date and you are NOT registered as “sick” in Inna, you WILL NOT get 
another chance to take the test or complete the class assignment. If you are faced with problems 
or circumstances beyond your control, please contact me BEFORE the scheduled date. 
Um próf: 

• Tests will be on moodle (therefore, in a computer), except you are told otherwise 

• The tests could include questions of various types, such as multiple choice, 
matching, short-answer and essay questions. 

Vikuskema: 

There are 4 lessons a week – to know what to do during each week you must log in to the 
course on moodle. 
 

 

 

 

 

Kennsluvikur 
Efni Skil á verkefnum og próf 

Vika 2 

5.-11. janúar Kennsla hefst 7. janúar 

Nemendur verða sér úti um 
kennsluefni fara yfir kennsluáætlun 
og koma sér inn á Moodle 
kennslusvæðið. 

Vika 3 

12.-18. janúar 
Kafli 1  

Vika 4 

19. – 25. janúar 
Kafli 2  

Vika 5 

26.jan. – 1. 

febrúar 

 

Kafli 3  

Vika 6 

2.-8. febrúar 

Framhaldsd. í 

Grundarf. 4.-7. 

feb. 

Kaflar 4 & 5 Kaflapróf 1 

Vika 7 
Kafli 6  



9. – 15. febrúar 

10.og 11. feb. – 

námsmatsdagar 

12. feb. – 

birting 

umsagnar 

Vika 8 

16. – 22. febrúar 

 

Kafli 7 
 

Fræðigreinasamantekt 1 

Vika 9 

23. – 29. febrúar 

 

Kafli 8  

Vika 10 

1.-7. mars 

 

Kaflar 9 & 10 Kaflapróf 2 

Vika 11 

8. – 14. mars 

Framhaldsdeild 

í Grf. 10.-13. 

mars 

Kafli 11  

Vika 12 

15. – 21. mars 

Valtímabil 16.-

20. mars  

 
Kafli 12 

 

Vika 13 

22. mars – 28. 

mars 

Námsmatsdagar 

26. og 27. mars 

Kafli 13 Örritgerð 1 



28. mars – 

birting 

umsagnar 

Vika 14 

29. mars – 4. 

apríl 

 

Kaflar 14 & 15 Kaflapróf 3 

Vika 15 

5.-11. apríl  

 

Páskaleyfi 
 

 

Vika 16 

12.-18. apríl 

Kennsla eftir páskaleyfi hefst 15. 

apríl 

Kafli 16 

 

Vika 17 

19.-25. apríl 

 

23. apríl – sumardagurinn fyrsti 
Kafli 17 & 18 

Kaflapróf 4 
 

Vika 18 

26. apríl -2. maí 

 

 
1.maí – Verkalýðsdagurinn 

Kafli 19 & 20 
 

Skil á lokaverkefni 

Vika 19 

3. -9. maí 

 

Framhaldsdeild 

í Grundarf. 4. – 

8. maí 

 

Lokaverkefnisvika 
Lokaverkefni – Sýning 8. maí 

 

Vika 20 

10.-16. maí 

 

Námsmat  



Vika 21 

17.-23. maí 

 

18. maí – einkunnabirting 

21. maí – uppstigningardagur 
23. maí kl. 14:00 - útskrift 

 

 

Birt með fyrirvara um breytingar 

Kennari 

 

 


