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Náms- og kennsluáætlun - vorönn 2020  

 

ÍSLE1MR05  

Kennari  
Ásta Svanhvít Sindradóttir – asta.svanhvit@fss.is 
Bryndís Garðarsdóttir – bryndis.gardarsdottir@fss.is  

Viðtalstími  
Ásta Svanhvít – föstudagur  kl. 10.15 – 10.55 
Bryndís – fimmtudagur  kl. 10.15 – 10.55 

Kennsluefni  

Bergmál – þjóðsögur og ævintýri  
Snjóblinda eftir Ragnar Jónasson (kilja, rafbók eða hljóðbók)  
Tungutak: Ritun handa framhaldsskólum eftir Ásdísi Arnalds o.fl.  
Verkefnamappa og ýmis verkefni frá kennara.  

Áfangalýsing  

Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur treysti kunnáttu sína á öllum 
sviðum lestrar, lesi fjölbreytta texta, s.s. bókmenntatexta, ljóð, ýmsa texta 
sem birtast í dagblöðum, tímaritum, fræðiritum og á netinu. Nemendur fá 
þjálfun í stafsetningu, fjölbreyttri ritun og tjáningu. Nemendur læra að meta 
góða málnotkun og öðlast trú á eigin málhæfni í ræðu og riti.  

  

 

       Vinnuáætlun  

Tímasókn  15 vikur x 4 klst.   60 klst.  

Heimavinna  15 vikur x 2 klst.  30 klst.  

Undirbúningur fyrir lokapróf  10 klst.  10 klst.  

Lokapróf   2 klst.  2 klst.  

Alls    102 klst. = 5 fein  

  

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta  

Til að ná áfanga þarf að ná a.m.k. 4,5 á lokaprófi til að fá vinnueinkunn metna 
og úr báðum þáttum 4,5. Stafsetningarpróf, sem gildir 10% af lokaprófi, 
verður haldið í lok annar.  Að uppfylltum eftirfarandi skilyrðum getur nemandi 
áunnið sér rétt til að láta vinnueinkunn gilda sem lokaeinkunn í áfanganum: 
5 eða færri fjarvistir í raunmætingu, og vetrareinkunn 7,0 eða hærri. Athugið 
að ekki skiptir máli hver ástæða fjarvistarinnar er (veikindi, þar með talin 
vottorð, leyfi eða annað).  

Heiti  Vægi  

Ritun – verkefnamappa og próf  15%  

Snjóblinda – verkefni og próf  15%  

Bergmál – verkefni og próf  10%  

Ljóð og bókmenntagreining – verkefni og próf  10%  

Lokapróf  50%  
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Þekkingarmarkmið  

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning 
á:  

• mikilvægi lesturs og lesskilnings  
• uppbyggingu og framsetningu 

mismunandi texta  
• mikilvægi fjölbreytilegs orðaforða  
• mismunandi tal- og málsniðum  

 
Hæfniviðmið  

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

• lesa og túlka texta sér til gagns og 
ánægju   

• koma máli sínu á framfæri á skipulagðan 
og greinagóðan hátt   

• beita skýru og blæbrigðaríku máli í ræðu 
og  
riti   

  

  

  

  

 
Leikniviðmið  

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:  

• lesa sér til gagns og ánægju  
• fjalla um og túlka mismunandi texta  
• skrifa fjölbreytilegan texta  
• nota mismunandi málsnið til að byggja 

upp og ganga frá stuttum textum  

  

  

 

Annað sem  
kennari vill láta 
koma fram  

Ef nemandi er fjarverandi í tímaprófi án skýringar hefur hann fyrirgert rétti 
sínum til að taka prófið. Ef nemandi er með leyfi eða veikur í tímaprófi þá 
hefur hann næstu tvær vikur eftir að prófið er lagt fyrir til að taka það.   
Slökkt skal vera á farsímum í kennslustund og þeir geymdir í 
skólatösku.   
Nemendur skulu sækja allar kennslustundir stundvíslega og skila öllum 
verkefnum á réttum tíma.  
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   Kennsluvikur                       Áætluð yfirferð námsefnis                    Próf/Verkefnaskil 

1. vika 

24. – 28. ágúst 
Kynning á áfanga og námsefni hans Ritun 

Stöðupróf í  
stafsetningu  

2. vika 

31. – 4. sept. 

Ritunarlota hefst  
Ritun 1. kafli – Undirbúningur  
Bergmál  

 

3. vika 

7. – 11. sept. 
Ritun 1. kafli Bergmál   

4. vika 

14. – 18. sept. 
Ritun 2. kafli - Bygging Bergmál  

 
Próf í Bergmáli 

5. vika 

21. – 25. sept. 
Ritun 2. kafli  
Bergmál 

 
Próf í Ritun 

6. vika 

28. sept. – 2. október 
Ljóð og ljóðgreining Ritgerðasmíð   

7. vika 

5. – 9. október 
Ritgerðasmíð   
Ljóð og ljóðgreining  

Ritunarmöppuskil 

8. vika 

12. – 16. október 

Ljóð og ljóðgreining  
Snjóblinda (u.þ.b. 50 bls. á viku)  

Próf í ljóðgreiningu 

9. vika 

19. – 23. október 
Vetrarleyfi 

Snjóblinda  Leskönnun og verkefni  

10. vika 

26. – 30. október 
Snjóblinda  Leskönnun og verkefni  

11. vika 

2. – 6. nóvember 
Snjóblinda  Leskönnun og verkefni  

12. vika 

9. – 13. nóvember 
Snjóblinda   Leskönnun og verkefni  

13. vika 

16. – 20. nóvember 
Snjóblinda  Próf og verkefni 

14. vika 

23. – 27. nóvember 
Snjóblinda  Próf og verkefni 

15. vika 

30. nóv. – 4. des. 
Upprifjun Próf í stafsetningu 

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf ☺ 

 

Ásta og Bryndís 


