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ENSKA

Áhersla er lögð á að nemendur vinni með fjölbreyttan texta. Þeir efla grunnorðaforða vísinda og
fræða, tjá hugsun sína skýrt í ræðu og riti og rökstyðja skoðanir sínar. Nemendur vinna með
menningu í tilteknu enskumælandi samfélagi, venjur og siði. Í tengslum við það er unnið með
fjölbreytt viðfangsefni, s.s. bókmenntir og heimildarmyndir sem tengjast því samfélagi og unnið með
túlkun út frá menningarlegu samhengi. Gerð er sú krafa að nemendur spyrji spurninga, leiti lausna
og sýni frumkvæði og samvinnu. Notast er við örfyrirlestra um hin ýmsu málefni, og er þeim ætlað
að sýna fræðilegan bakgrunn. Nemendur vinna sjálfstætt að viðamiklum verkefnum sem fela í sér
öflun upplýsinga og gera skil á verkefnum sínum á fjölbreyttan og áhugaverðan hátt.

Um markmið, kennslubúnað og kennslufyrirkomulag vísast í námskrá. Um vikudaga og tímasetningu
innan hverrar viku vísast til stundatöflu í Innu.
Námsmat:
Matshlutar

Lýsing matshluta

Vörður

Varða A – Social criticism through short stories, film and television

18%

Varða B – Human connectedness through social design

18%

Varða C – Case study on social issues in ads and/or social media

18%

Varða D – Dystopia in literature, theatre, film and television

18%

Varða E – My number one

18%

Markmiðssetning, ferillýsingar, sjálfsmat, jafningjamat,
framtíðarsýn (SWAY eða sambærilegt)

10%

Leiðsagnarbók

Samtals:

Vægi

100%

Annað:
Allir matsþættir eru lagðir fyrir í Innu. Úrlausnum og sundurliðuðum einkunnum verður skilað í Innu
á því formi sem best hentar.



Áfanginn byggir á símati þar sem hverri viku lýkur með skilum á verkefni auk þess fylgist
kennari með ástundum og vinnubrögðum og reiknar inn í einkunn verkefnis.
Áhersla er lögð á skapandi vinnubrögð, að nemendur nái að tengja saman áhugasvið sín,
tækniþekkingu og aðra færni.
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Áætlun:
Tímabil
Vika

Námsefni (verklegt og bóklegt)

Heimavinna/verkefni

Dags.

34

Kynning á áfanganum, kennsluáætlun
kennslufyrirkomulag, mat, ábyrg
heimildavinna, SWAY (eða annað
sambærilegt).
19.08.-25.08.

Vægi
matshl.
%

Skil á vörðu A sunnudaginn
26. ágúst klukkan 23:59 í
síðasta lagi.

18%

Skil á vörðu B sunnudaginn 2.
september klukkan 23:59 í

18%

VARÐA A
Social criticism through short stories,
film and television (H/E).
Innlögn kennara, hugmyndavinna.
VARÐA B
Human connectedness through social
design (H/E)

35

26.08.-01.09.

síðasta lagi.

Innlögn kennara, hugmyndavinna
Mánudagsbíó – Eternal
Sunshine of the Spotless Mind
(heimastofa)

36

02.09.-08.09.

VARÐA C
Case study on social issues in ads
and/or social media (H/E)

Skil á vörðu C sunnudaginn 9.
september klukkan 23:59 í
síðasta lagi.

18%

Skil á vörðu D sunnudaginn
16. september klukkan 23:59 í
síðasta lagi.

18%

Innlögn kennara, hugmyndavinna.
Kennari birtir lista yfir greinar sem hægt
er að nota á Innu.
Mánudagsbíó – Black Mirror
(heimastofa)
37

09.09.-15.09.

VARÐA D
Dystopia in literature, theatre, film and
television (H/E)
Í þessari viku geta nemendur valið að lesa kjörbók
sem fellur að þema vikunnar og unnið verkefni úr
henni. Ábendingar um áhugaverðar bækur er að
finna á Innu.

Innlögn kennara, hugmyndavinna
Mánudagsbíó – Metropolis í Bíó
Paradís klukkan 14:15.
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38

16.09.-22.09.
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VARÐA E
My number One. (H/E)

Skil á vörðu E sunnudaginn
23. september klukkan 23:59 í
síðasta lagi.

Hugmyndavinna.
Mánudagsbíó – There Will Be
Blood í Bíó Paradís klukkan
14:15.
Skil á leiðsagnarbók. (E)
39

23.09.-29.09.

40

30.09.-06.10.

41

07.10.-13.10.

42

14.10.-20.10.

43

21.10.-27.10.

44

28.10.-03.11.

45

04.11.-10.11.

46

11.11.-17.11.

47

18.11.-24.11.

48

25.11.-01.12.

49

02.12.-08.12.

50

09.12.-15.12.

Námsmat og endurgjöf

51

16.12.-22.12.

Námsmat/endurgjöf og birting einkunna mánudaginn
17.12.

Námsmat og endurgjöf

Athugið: Með vikunúmeri er átt við vikur ársins (eins og á dagatalinu)

1.1
Námsgögn

Upplýsingar um námsgögn er að finna í Innu.
Nemendur séu með fartölvu.

Annað,
t.d. öryggisbúnaður
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