
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 
 

Náms- og kennsluáætlun - Haustönn 2020 

ÍSAN2SS05 

Kennari Ester Þórhallsdóttir, ester.thorhallsdottir@fss.is 

Viðtalstími Þriðjudagur kl. 9:30 - 10:10 

Kennsluefni Efni frá kennara 

Áfangalýsing Nemendur kynnast lestri smásagna. Geti rætt sögur sem þeir lesa út frá 
hugtökum bókmenntafræðinnar. Halda lestrardagbók og læra helstu 
verkfæri til að skrifa sjálf sögu. Nemendur kynna sér einnig stuttmyndir 
og ræða hvað er sameiginlegt með stuttmyndum og smásögum. 
Áfanginn byggir á fjölbreyttum verkefnum. 

Vinnuáætlun 

Tímasókn 15 vikur x 4 klst. 60 klst. 

Undirbúningur f. tíma 15 vikur x 4 tímar x 20 mín 20 klst. 

Undirbúningur f. verkefni 10 x 1 klst. 10 klst. 

Lokaverkefni 4 klst. 4 klst. 

Alls  94 klst. = 5 fein* 

 

*Viðmið um fjölda eininga 

Einingar Tímafjöldi í vinnu 
meðalnemanda í áfanga 

1 fein 18 - 24 klst. 

2 fein 36 - 48 klst. 

3 fein 54 - 72 klst. 

4 fein 72 - 96 klst. 

5 fein 90 – 120 klst. 

 

 

Þekking 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og 

skilning á: 

• helstu einkennum smásagna. 

• helstu einkennum stuttmynda. 

• aðferðum og leiðum við að semja og 
segja sögu. 
 

 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni 

sem hann hefur aflað sér til að: 

• beita tungumálinu á viðeigandi hátt. 

• tjá rökstudda afstöðu sína til efnis og 
boðskapar. 

• draga saman aðalatriði, beita gagnrýnni 
hugsun við lestur og túlkun og úrvinnslu 
texta. 

 

 

 

 

 

Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• tjá sig munnlega um efni og einkenni 
smásagna og stuttmynda. 

• skrifa smásögu.  
 



Virðing, samvinna og árangur 
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Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Til að ná áfanga þarf að ná 4,5 úr eftirfarandi námsþáttum. 
 

 

 

 

 

 

Reglur áfanga Slökkt skal vera á farsímum í kennslustund nema kennari taki annað 
fram. 

 

Annað sem 
kennari vill láta 
koma fram 

Mikilvægt að mæta í alla tíma og leysa verkefni hverju sinni. 

 

Kennsluvikur                       Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
20. - 28. ágúst 

Kynning á áfanga 

Smásaga 1 

 

2. vika 
31. ágúst - 4. sept. 

Umræður 

Að segja sögu 

Lestrardagbók 

Æfingar 

3. vika 
7. - 11. september 

Smásaga 2 

Umræður 

Lestrardagbók 

 

4. vika 
14. - 18. september 

Að segja sögu 

Stuttmynd 

Æfingar 

5. vika 
21. - 25. september 

Smásaga 3 

Umræður 

Lestrardagbók 

6. vika 
28. sept. - 2. október 

Að segja sögu 

Stuttmynd 

Æfingar 

7. vika 
5. -9. október 

Smásaga 4 

Umræður 

Lestrardagbók 

8. vika 
12. – 16. október 

Að segja sögu Æfingar 

Heiti Vægi 

Lestrardagbók 30% 

Umræður 20% 

Æfingar 20% 

Stuttmyndir 10% 

Lokaverkefni 20% 



Virðing, samvinna og árangur 
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Smásaga 5 

9. vika 
19. - 23. október 

vetrarleyfi 

Umræður  

10. vika 
26. - 30. október 

Stuttmynd 

Umræða 

Æfingar 

11. vika 
2. - 6. nóvember 

Smásaga 6 

Umræður 

Lestrardagbók 

12. vika 
9. - 13. nóvember 

Smásaga 7 

Umræður 

Lestrardagbók 

13. vika 
16. -20. nóvember 

Að segja sögu 

Smásaga 8 

Æfingar 

14. vika 
23. - 27. nóvember 

Umræður 

Lokaverkefni kynnt 

Lestrardagbók 

15. vika 
30. nóv. - 4. desember 

Frágangur Lokaverkefni 

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Ester Þórhallsdóttir 


