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Markmið: 
Þekkingarmarkmið: 

Að nemendur hafi aflað sér þekkingar og skilnings á: 

• ýmis atriði úr fjölmiðlum og sögu í þeim löndum þar sem tungumálið er talað 

• menningu þjóða þar sem tungumálið er talað sem og eigin menningu í alþjóðlegu 
samhengi 

• hefðum sem eiga við talað og ritað mál t.d. mismunandi málsnið 

Leiknimarkmið: 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í: 

• að skilja vel sérhæfða texta á sviði sem hann þekkir 

• að skilja almennt talað mál, jafnvel þar sem frásögnin er ekki sett skipulega fram 

• lestri sér til ánægju eða upplýsingar krefjandi textar 

• notkun tungumálsins á sveigjanlegan og árangursríkan hátt í samræðum 

•  að geta tjá sig af öryggi um margvísleg málefni, bæði almenn og persónuleg 

• að beita ritmálinu í mismunandi tilgang  

Hæfnimarkmið: 

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

• geta lagt gagnrýnið mat á texta 

• hagnýta sér fræðitexta og meta heimildar á gagnrýnan hátt 

• beita málinu án meiriháttar vandkvæða 

• geta flutt vel uppbyggða frásögn, kynningu eða greinargerð 

• geta lýst skýrt og greinilega flóknum hlutum eða ferlum á sviði sem hann þekkir 

• tjá tilfinningar, nota hugarflugið og beita stílbrögðum, t.d. myndmáli og líkingarmáli 

sem metið er með: Árangri þeirra í verkefnavinnu, hópavinnu og virkni og frumkvæði í 
tímum. Leiðsagnarmat/símat 

 

 

 

 

 

Námsefni: Allt námsefni fáanlegt 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 (%): Engin lokapróf eru í áfanganum, heldur er stöðug 

verkefnavinna og nokkur minni próf. 
 

Verkefnaeinkunn (100%):   



 Articles, assignments and journals 
Various 

35 % 
35 % 

 Film Review (Essay) 10 % 
 Final Project 20 % 
   

 

Skipulag náms: 
Námstilhögun: 

Reynt skal að efla nemendur til þess að vinna sjálfstætt og sýna frumkvæði. Nemendur 
munu vinna mikið með enska texta og þónokkur lestur verður í áfanganum. Verkefnavinna 
verður stöðug og regluleg skil á verkefnum í hverri viku, sem og að minnsta kosti 2 
kaflapróf. 

Um skilafrest og vanskil: 

Nemendur skulu skila verkefnum fyrir þann tíma sem gefin er upp. Hafið samband við 
kennara ÁÐUR en fresturinn rennur út ef nemendur lenda í vandræðum með tiltekið 
verkefni. 
 

Um próf: 

• Þetta er verkefnamiðaður áfangi 

Vikuskema: Sjá stundatöflu 
  

 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð Skil á 

verkefnum/kannanir 

Vika 34 

16. ágúst 

19 – Fyrsti kennsludagur 

 

 

Vika 35 

23. ágúst 

27 – Kennsluáætlanir komnar á vefinn 

31 – Töflubreytingum lokið 

Group Assignment – Presentation 

 

Presentation 

Vika 36 

30. ágúst 

 
Through the Language Glass - Article 

TASK 

 

 

Vika 37 

6. september 

FRAMHALDSDEILD í húsi 

 

Through the Language Glass - 
Discussion 

 

Discussion 

 

 

Vika 38 

13. september 

 
 

 

TASK 



Vika 39 

20. september 

24-5 – Námsmatsdagar 
Alex Through the Looking Glass - 
Article 

 

TASK 

 

 

Vika 40 

27. september 

Alex Through the Looking Glass – 
Discussion 
 

 

Discussions 

Vika 41 

4. október 

  

Presentation 

Vika 42 

11. október 

 

Valvika 
Interviews 
Who Am I And If So How Many - Article 

 

TASK 

 

Vika 43 

18. október 

FRAMHALDSDEILD í húsi 

Who Am I And If So How Many – 
Discussion TASK 

TASK 

 

Vika 44 

25. október 

 TASK 

 

Vika 45 

1. Nóvember 

TRANSLATION WEEK 
Choose 1 song to translate from Ice-Eng 
and 1 song to translate from Eng-Ice 

TASK 

 

Vika 46 

8. nóvember 

9-10 – námsmatsdagar 
Poetry reading+ presentation 

 

Presentation 

Vika 47 

15. nóvember 

 

  

TASK 

 

Vika 48 

22. nóvember 

Preparation for Verkefnavika  

 

Vika 49 

29. nóvember 

Framhaldsdeild í FSN 

Verkefnavika 

 

 

 

Vika 50 

6. desember 

7 – Lokadagur verkefnadaga 

Námsmat 

 

 



 

Vika 51 

13. desember 

Námsmat 

19 - útskrift 

 

 

 

       Birt með fyrirvara um breytingar, 

        

 


