
Kennsluáætlun 
Áfangi: ENSK2EB05 (EB) 

Kennari: Hafsteinn Mar Sigurbjörnsson 

Önn: Haust 2020 

Áætlun unnin: Ágúst 2020 

 

 

Áfangalýsing 

Í þessum áfanga munu nemendur kynna sér enska boltann frá hinum ýmsu sjónarhornum. 

Lögð er áhersla á að nemendur tjái sig skriflega, munnlega og á faglegan máta. Nemendur 

þjálfast í að nota sérhæfðan orðaforða sem tengist íþróttum. Nemendur koma til með skrifa 

ýmis konar greinar, útbúa hlaðvörp, horfa á fræðsluefni og annað sem tengist enska 

boltanum. Skólastofan tekur á sig mynd fréttastofu þar sem fram fer teymis- og 

einstaklingsvinna. 

 

 

Markmið: 

Þekkingarmarkmið: 

Að nemendur hafi aflað sér þekkingar og skilnings á: 

• Orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins, m.m.t. 

orðasamböndum og þverfaglegum orðaforða 

• Notkun tungumálsins til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins skriflega 

• Helstu hefðum um uppsetningu og skipulag ritaðs máls, s.s. greinarmerkjasetningu 

Leiknimarkmið: 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í: 

• Að skilja mál sem talað er með mismunandi hreim og við mismunandi aðstæður 
sem og skilja algengustu orðasambönd sem eru einkennandi fyrir talað mál 

• Að lesa og skrifa texta á eigin áhugasviði eða um kunnugleg efni 

• Að taka virkan þátt í samskiptum á viðeigandi hátt og beita málfari við hæfi 

• Að halda uppi samræðum á ensku 

Hæfnimarkmið: 

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



• Skilja daglegt mál, svo sem samræður og fjölmiðlaefni, sem tengist sögu og iðkun 
knattspyrnu 

• Tileinka sér efni ritaðs texta og hagnýta á mismunandi hátt 

• Lesa texta þar sem ákveðin viðhorf eða skoðanir eru kynnt, átta sig á tilgangi og 
afstöðu textahöfundar og bregðast við eða tjá skoðanir sínar munnlega eða 
skriflega um efni þeirra 

• Geta útskýrt sjónarmið varðandi efni sem er ofarlega á baugi og rakið ólík 
sjónarmið með og á móti 

• Eiga frumkvæði í samræðum og bregðast við óvæntum spurningum og 
athugasemdum 

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

• Skrifa læsilegan texta um sérvalið efni frá eigin brjósti þar sem hugmyndaflug getur 
fengið að njóta sín 

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: Símatsáfangi  

Prófseinkunn (%):   

 

Verkefnaeinkunn (100%): Spurningakeppni: Nemendur útbúa spurningakeppni 

fyrir samnemendur og sjá um að halda utan um 

keppnina 1-2 yfir önnina. 

 

10% Kvikmynd/þættir 

15% Spurningakeppni 

20% Lokaverkefni 

10% Ýmislegt 

45% Fréttir/Greinar 

Lokaverkefni: Nemendur vinna lokaverkefni tengt 

enska boltanum í víðara samhengi og skila afurð í 

formi fyrirlesturs, veggspjalds eða hlaðvarps. 

Fréttir/greinar: Nemendur vinna með ýmis konar 

fréttir og greinar tengdar enska boltanum út önnina. 

 

 

   

 



 

 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð Skil á 

verkefnum/kannanir 

34. vika 
16.-22. ág. 

19. ág. – fyrsti kennslud. 

19. ágúst – Fyrsti kennsludagur 

 

Kynning á áfanganum 

Uppsetning og fleira 

35. vika 
23. – 29. ág.  

 Greinar/Fréttir 

Spurningakeppni 1 

 

36. vika 
30.ág -5. sept. 

 Greinar/Fréttir 

 

37. vika 
6.-12. sept.  

 Kvikmynd/Þættir 

 

38. vika  
Framhaldsd. 17.-20. sept. 

13.-19. sept. 

 Greinar/Fréttir 

Ritunarverkefni 

39. vika 
20.-26. sept. 

24. og 25. sept. – 
námsmatsdagar 

 Greinar/Fréttir 

 

40. vika 
27. sept. – 3. okt.  

 Greinar/Fréttir 

 

41. vika 
4.-10. okt. 

 Greinar/Fréttir 

Ritunarverkefni 

42. vika 
11.-17. okt.  

 

 

Kvikmynd/Þættir 

43. vika 
18.-24. okt. 

22.-25. okt. Framhaldsd.  

 Greinar/Fréttir 

 

44. vika 
25.-31. okt 

 Skýrsla 

45. vika 
1.-7. nóv. 

 
Kvikmynd/Þættir 

Greinar/Fréttir 

46. vika 
8.-14. nóv. 

9. og 10. nóv. -
námsmatsd.  

 Greinar/Fréttir 

Ritunarverkefni 



47. vika 
15.-21. nóv. 

 Síðasta 

spurningakeppnin 

Fréttir/Greinar 

48. vika 
22. -28.nóv. 

 

 

Önnin gerð upp 

Undirbúningur fyrir 

Lokaverkefni 

49. vika 
30. nóv– 5. des. 
Framhaldsd. 1.-4. des.  

LOKAVERKEFNAVIKA 

 

Lokaverkefni 

 

50. vika 
6.-12. des. 

Úrvinnsla og námsmat  

 

 

Birt með fyrirvara um breytingar 

Kennari 

 

 

 


