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Markmið: 
Þekkingarmarkmið: 

Að nemendur hafi aflað sér þekkingar og skilnings á: 
Helstu málfræðiatriðum og orðflokkum 
Helstu málfræðiatriðum og að geta nýtt þau í töluðu og rituðu máli 
Grundvallaratriðum hvað varðar að tjá sig með hagnýtum orðaforða 
Mismunandi eiginleikum tungumáls hvað varðar ritað mál og talað 

Leiknimarkmið: 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í: 

• Skilja mál um kunnugleg efni 

• Lesa texta á eigin áhugasviði eða um kunnugleg efni 

• Skrifa samfelldan texta um kunnuglegt efni 

• Beita grundvallarreglum um ritað og talað mál 

• Nýta sér uppflettirit, s.s. orðabækur, t.d. á veraldarvefnum 

• Skrifa stuttar og einfaldar ritgerðir 

• Halda uppi samræðum á ensku 

• Lesa og skilja einfalda texta, s.s. blaðagreinar, bæklinga og smásögur 

• Hlusta á enska tungu og skilja inntak efnisins 

Hæfnimarkmið: 

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

• Lesa og skilja almenna, einfalda texta og segja frá þeim í aðalatriðum 

• Tala og skrifa um kunnuglegt efni eftir mismunandi aðstæðum 

• Miðla og hagnýta almenna þekkingu og færni og taka þátt í samræðum um efni 
sem hann þekkir eða hefur áhuga á 

• Endursegja efni sem hann hefur lesið eða heyrt 

• Nota ýmis hjálpargögn við skrift á samfelldum texta, s.s. orðabækur og 
leiðréttingarforrit 

• Geta aflað sér upplýsinga upp á eigin spýtur og hagnýtt sér þær upplýsingar í námi 

sem metið er með: Notast er við fjölbreytt námsmat sem tekur mið af þekkingu, hæfni 
og leikni nemandans. Leiðsagnarmat/símat. 

 

 

 

 

 



 

Námsefni: Allt efni aðgengilegt hjá kennara 
Námsmat: This course consists of “símat” or “continuous evaluation” which is based on self-, 

peer and teacher evaluation (sjálfsmat, jafningamat, 
kennaramat).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Formative assessment (leiðsagnamat) is being phased in gradually.   
Prófseinkunn (%): There is no final exam (lokapróf) in this course, there will 

some minor tests (kaflapróf) and weekly assignments. 
 
 

Verkefnaeinkunn (100%): Choice Book (Kjörbók) 
Grammar and other formalities of language 
Short Stories / Poetry 

20% 
20% 
20% 

 Various Assignments 25% 
 Final Project 15% 
  

 
 

   

 

Skipulag náms: 
Námstilhögun: 

Verkefnamiðað nám er haft að leiðarljósi í áfanganum og vinna nemendur talsvert af 
verkefnum, og er hægt að búast við vikulegum skilum. Þónokkur lestur og ritunaræfingar 
munu vera á dagskrá sem og málfræði- og orðaforðaverkefni. Nemendur skulu einnig 
þreyta nokkur lítil próf á önninni. Þá er einnig stórt lokaverkefni í lok annar. 

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 in a week – to know what to do during each week you MUST log in to 
the course on moodle. 

 

 

 

 

 

 



Everything written below is subject to change according to the whims of the 

teachers 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð Skil á 

verkefnum/kannanir 

33. vika 
14-20 ág. 

18. ágúst – Fyrsti kennsludagur 

 

Introduction 

Who are you? 

34. vika 
21-28 ág. 

 Short Story 

35. vika 
29.ág – 4. sept. 

 Grammar – Articles 

Vocabulary 

Self-assessment 

 

36. vika 
5-11 sept. 

Framhaldsdeild Choice Book assignment 

Justify/suppost choice 

Create Reading Plan 

 

 

37. vika 
12-18 sept. 

 Grammar review - Nouns 

Vocabulary 

38. vika 
19-25. sept. 

Námsmat (23. sept) Grammar review - Verbs 

Vocabulary 

Show&Tell 

 

39. vika 
26. sept. – 2. okt. 

Námsmat (26.sept) Grammar review - 

Adjectives 

Choice Book 

Presentation 

40. vika 
3-9. okt. 

 Grammar review – 

Pronouns & Quantifiers 

QUIZ 

41. vika 
10-16 okt. 

 

 

Grammar review – 

Adverbs 

Vocabulary 

Choice Book 

Presentation 

42. vika 
17-23. okt. 

 Grammar review – 

Prepositions 

Short Story 

43. vika 
24 -30. okt. 

Framhaldsdeild Grammar review – 

Clauses & Conjunctions 

Vocabulary 

Short Story discission 



44. vika 
31 okt. – 6. nóv. 

Námsmat (31.okt -1. nóv) General Grammar 

Review 

Presentation – Topic of 

own choice 

Show&Tell 

45. vika 
7-13. nóv. 

 General Grammar 

Review 

Word order (syntax) 

Poem 

 

46. vika 
14-20. nóv. 

 Create vocabulary 

presentation 

“What works & What 

does not”  

QUIZ 

47. vika 
21-27. nóv. 

 Present Vocabulary 

Presentation 

Film assignment 

48. vika 
28. nóv  -4. des. 

Undirbúningur 

 

 

49. vika 
4.-11 des. 

LOKAVERKEFNAVIKA 

Framhaldsdeild 

FINAL PROJECT 

 

50. vika 
12. – 18. Des. 

Úrvinnsla og námsmat 

Útskrift 16. des 

 

 

 

Birt með fyrirvara um breytingar 

Kennari 

 

 


