
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 
 

 

Náms- og kennsluáætlun - Haustönn 2020 

Bókmenntir síðari alda á einföldu máli - ÍSAN2BS05 

 

Kennari Ásta Svanhvít Sindradóttir 

Viðtalstími Föstudagur kl: 10:15 – 10:55 asta.svanhvit@fss.is  

Kennsluefni Efni frá kennara ásamt einstaklingsmiðuðum bókmenntatextum. 

Áfangalýsing Áfanginn er framhaldsáfangi fyrir nemendur sem hafa íslensku sem 
annað mál. Markmiðið er að nemendur auki orðaforða og þjálfist í að tjá 
sig um ýmis málefni sem tengjast bókmenntum og lífinu almennt. Unnið 
verður markvisst með bókmenntatexta og fréttir líðandi stundar á 
fjölbreyttan hátt. 

 

Vinnuáætlun  

Tímasókn 15 vikur x 4 klst. 60 klst. 

Undirbúningur f. tíma 15 vikur x 2 klst 30 klst. 

Undirbúningur kynningar og 
stærri verkefni 

2 x 4 klst. 8 klst. 

Verkefnaskil, dagbækur 12 klst. 12 klst. 

Alls  110 klst. = 5 fein* 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Notast verður við fjölbreyttar námsmatsaðferðir. Í því felst m.a. 
verkefnavinna, bæði munnleg og skrifleg, kynningar, kannanir og viðtöl. 
Í áfanganum er símat og til að ná markmiðum hans þarf 
lágmarkseinkunn í öllum verkefnum að vera 4,5. 
 

 

 

 

 

Reglur áfanga Símar eru ekki leyfðir í kennslustund nema kennari taki annað fram. 
Hver kennslustund er vinnutími og því nauðsynlegt að viðeigandi bækur 
áfangans séu ávallt við hendina hverju sinni. 
 

 

 

Heiti Vægi 

Hljóðdagbók 15% 

Dagbók skrifleg 15% 

Ýmis verkefni 70% 
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Virðing, samvinna og árangur 
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Annað sem 
kennari vill láta 
koma fram 

Verkefni nemenda, jafnt munnleg sem skrifleg, eru metin til einkunnar 
jafnt og þétt alla önnina. 

 

Þekking 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og 

skilning á: 

• mikilvægi þess að fylgjast með 

fréttum 

• mannlífi og menningu 

nærsamfélagsins 

• einföldum bókmenntatextum 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni 

sem hann hefur aflað sér til að: 

• tjá sig munnlega og skriflega um 

boðskap bókmenntaverka  

• skrifa stutta texta 

• tjá sig munnlega og skriflega um 

innihald frétta  

 

 

 

 

 

Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

 

• fylgjast með fréttum líðandi stundar 

• nota hjálparforrit og efni af neti við 

ritun 

• geta haldið stuttar kynningar um 

ákveðin efni 

• geta tjáð sig um söguþráð og helstu 

atriði bókmenntaverks/skáldsögu 

 

 

 

 

  



Virðing, samvinna og árangur 
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Kennsluvikur                       Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
24. - 28. ágúst 

Viðtöl   

2. vika 
31. ágúst - 4. sept. 

Kynning nemenda Fréttaverkefni 

Dagbækur 

3. vika 
7. - 11. september 

Íslenska þjóðin Dagbækur  

4. vika 
14. - 18. september 

Kynning á þjóðum 

Vinna í bókum 

Kynning 

Dagbækur 

5. vika 
21. - 25. september 

Vinna í bókum Dagbækur 

6. vika 
28. sept. - 2. október 

Vinna í bókum Dagbækur 

7. vika 
5. -9. október 

Vinna í bókum 

Sögupersóna 

Dagbækur 

Kynning 

8. vika 
12. – 16. október 

Vinna í bókum Dagbækur 

9. vika 
19. - 23. október 

vetrarleyfi 

Kvikmynd/þáttur Dagbækur 

10. vika 
26. - 30. október 

Vinna í bókum Dagbækur 

11. vika 
2. - 6. nóvember 

Vinna í bókum 

Áhugamál og orðaforði 

Dagbækur 

Kynning 

12. vika 
9. - 13. nóvember 

Vinna í bókum Dagbækur 

Glósur 

13. vika 
16. -20. nóvember 

 Þjóðsögur Dagbækur 

14. vika 
23. - 27. nóvember 

Jólahefðir Dagbækur 

Verkefni 

15. vika 
30. nóv. - 4. desember 

Jólahefðir 

Frágangur 

Dagbækur 

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf       

Ásta Svanhvít Sindradóttir 


