
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 
 

Náms- og kennsluáætlun – Haustönn 2020 

ÍSAN1BE05 

Kennari Ester Þórhallsdóttir ester.thorhallsdottir@fss.is  

Viðtalstími Þriðjudagur kl. 9:30-10:10 

Kennsluefni Íslenska vísar veginn og fleiri bækur, íslenskar kvikmyndir  

Áfangalýsing Áfanginn er byrjunaráfangi fyrir nemendur sem hafa takmarkað eða 
ekkert vald á íslensku. Markmiðið er að nemendur byggi upp orðaforða 
og þjálfist í að tjá sig um sjálfa sig og sitt nánasta umhverfi. Einnig er 
áhersla á ritun og myndun setninga ásamt lestri á stuttum textum. 
Þjálfaður verður framburður á íslenskum bókstöfum og grunnatriði 
málfræði tekin fyrir.  
 

Vinnuáætlun  

Tímasókn 15 vikur x 4 klst. 60 klst. 

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

Undirbúningur f. þemavinnu, 
kvikmyndir og söfn 

3 x 4 klst. 12 klst. 

Verkefnaskil, kynningar 12 klst. 12 klst. 

Alls  114 klst. = 5 fein* 

Þekking 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og 

skilning á: 

• þeim orðaforða sem nauðsynlegur 

er til að mæta markmiðum 

áfangans 

• grundvallarþáttum íslenska 

málkerfisins 

• framburði íslenskra bókstafa  

 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni 

sem hann hefur aflað sér til að: 

• tjá sig munnlega og skriflega um efni 

sem hann þekkir 

• skilja einfalt talað mál 

• skilja einfaldan skrifaðan texta 

 

 

 

 

Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• geta skilið talað mál um kunnugleg 

efni 

• taka þátt í einföldum samræðum um 

efni sem nemandi þekkir 

• lesa einfaldan texta sem tengist 

umhverfi, fjölskyldu og áhugamálum 
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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 Hver kennslustund er vinnutími og því nauðsynlegt að viðeigandi bækur 
áfangans séu ávallt við hendina hverju sinni. 
 

Annað sem 
kennari vill láta 
koma fram 

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

 

Kennsluvikur.               Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum. 

1. vika 
20. - 28. ágúst 

Skipulag kynnt  

Íslenska vísar veginn bls. 9-17  

 

Íslenska vísar veginn bls. 18-24 
 

Viðtöl 

2. vika 
31. ágúst - 4. sept. 

Viðtöl 

Umræður 

3. vika 
7. - 11. september 

Íslenska vísar veginn bls. 25-34 

 

Vídeódagbók 2x í viku 

4. vika 
14. - 18. september 

Íslenska vísar veginn bls. 35-38 

 

Viðtöl  

Dagbók 2x í viku 

5. vika 
21. - 25. september 

Íslenska vísar veginn bls. 39-45 

 

Vídeódagbók 2x í viku 

6. vika 
28. sept. - 2. október 

Íslensk kvikmynd  Dagbók 2x í viku 

7. vika 
5. -9. október 

ÞEMAVINNA Skil kvikmyndaverkefnis 

Vídeódagbók 2x í viku 
 

8. vika 
12. – 16. október 

Kynningar á þema 

 

Könnun – viðtöl 

9. vika 
19. - 23. október 

vetrarleyfi 

Íslenska vísar veginn bls. 46-52 Dagbók 2x í viku 

Heiti Vægi 

Íslenska vísar veginn 55% 

Þemaverkefni 10% 

Vídeódagbók 15% 

Kvikmyndaverkefni 10% 

Dagbók 10% 
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10. vika 
26. - 30. október 

Íslenska vísar veginn bls. 53-58 Kynningar 

Vídeódagbók 2x í viku 

 

11. vika 
2. - 6. nóvember 

Íslenska vísar veginn bls. 59-66 

 

Dagbók 2x í viku 

12. vika 
9. - 13. nóvember 

Íslenska vísar veginn bls. 67-76 

 

Vídeódagbók 2x í viku 

13. vika 
16. -20. nóvember 

Íslenska vísar veginn bls. 77-100 

 

Dagbók 2x í viku 

Könnun- viðtöl 

14. vika 
23. - 27. nóvember 

Íslenska vísar veginn bls. 100< Vídeódagbók 2x í viku 

15. vika 
30. nóv. - 4. desember 

Frágangur Dagbók 2x í viku 

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Ester Þórhallsdóttir 


