
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 
 

Náms- og kennsluáætlun - Haustönn 2020 

ÍSLE1TL05 

Kennari Helga Jakobsdóttir helga.jakobsdottir@fss.is 
Telma Rut Eiríksdóttir telma@fss.is 
Þórunn Svava Róbertsdóttir thorunn.robertsdottir@fss.is 

Viðtalstími Þriðjudagar kl. 14:20-15:00 

Kennsluefni Vinnubók sem unnin hefur verið upp úr bókinni Svart og hvítt eftir 
Jónínu Leósdóttur. Einnig verður unnið með fjölbreytt verkefni sem taka 
mið af ritun, tónlist og málfræði. 

Áfangalýsing Áhersla er á læsi í víðu samhengi, s.s. á bókstafi og hljóð, umhverfi, 
tákn, reglur, samskiptamiðla, hugtök, tjáskipti, tilfinningar, lesefni og 
samskipti. Vinnuferlið miðast við að efla færni og sjálfsmynd nemenda 
til að takast á við lífið í framtíðinni, m.a. að efla samskiptalæsi og 
umhverfislæsi í þeim tilgangi að þeir verði virkari og hæfari þátttakendur 
í jafnréttis- og lýðræðissamfélagi. Notast verður við aldursmiðaðar 
bókmenntir, sjálfshjálparbækur, íslenska tónlist og fjölbreytt verkefni. 

 

Vinnuáætlun  

Tímasókn 15 vikur x 4 klst. 60 klst. 

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

Undirbúningur f. lotupróf 3 x 4 klst. 12 klst. 

Ritgerð/verkefni 15 klst. 15 klst. 

Alls  107 klst. = 5 fein* 

 

Þekking 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og 

skilning á: 

• Hugtakinu læsi í víðu samhengi 

• Mikilvægi tjáningar og skynjunar 

• Ýmsum aldurs- og áhugamiðuðum 

hugtökum 

• Mismunandi tjáskiptaleiðum 

• Mikilvægi lesturs og bókmennta 

• Uppsetningu á ritgerð  

 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni 

sem hann hefur aflað sér til að: 

• Hugtakinu læsi í víðu samhengi 

• Mikilvægi tjáningar og skynjunar 

• Ýmsum aldurs- og áhugamiðuðum 

hugtökum 

• Mismunandi tjáskiptaleiðum 

• Mikilvægi lesturs og bókmennta 

• Svarað spurningum úr texta sem hann 

hefur lesið eða hlustað á.  

• Vinna ritgerð samkvæmt leiðbeiningum 

áfangans.  

 

 

Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• Hugtakinu læsi í víðu samhengi 

• Mikilvægi tjáningar og skynjunar 
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Virðing, samvinna og árangur 
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• Ýmsum aldurs- og áhugamiðuðum 

hugtökum 

• Mismunandi tjáskiptaleiðum 

• Mikilvægi lesturs og bókmennta 

• Taka þátt í umræðum 

• Velja sér ritgerðarefni og finna 

viðeigandi heimildir. 

 

 

 

 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Áfanginn er próflaus (ekkert lokapróf).   
Til þess að standast áfangann þarf heildarmeðaleinkunn að vera 
4,5. 

 

Reglur áfanga Notkun á snjallsímum er ekki leyfileg í tímum nema með leyfi 
kennara. 

 

Annað sem 
kennari vill láta 
koma fram 

Gert er ráð fyrir því að nemendur taki þátt í öllum verkefnum annarinnar 
og vinni þau jafnt og þétt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heiti Vægi 

Lotuverkefni 1   20% 

Lotuverkefni 2   20% 

Lotuverkefni 3 20% 

Ritgerð 20% 

Virkni í kennslustundum 20% 



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

1. vika 
24. - 28. ágúst 

Fara yfir kennsluáætlun, lesa kafla 1 og 

vinna með lagið Takk fyrir mig. 

 

2. vika 
31. ágúst - 4. sept. 

Lesa kafla 2 og 3 og vinna með lagið 

Stjörnurnar.  

 

3. vika 
7. - 11. september 

Lesa kafla 4 og 5 og vinna með lagið 

Sumargleðin. 

 

4. vika 
14. - 18. september 

Lesa kafla 6 og 7 og vinna með lagið  

Á sama tíma á sama stað. 

 

5. vika 
21. - 25. september 

Lesa kafla 8, kynning á ritgerðarvinnu og 

lotuverkefni 1. Unnið með lagið Þessi fallegi 

dagur. 

Lotuverkefni 1 

Nemendur velja sér 

ritgerðarefni.  

6. vika 
28. sept. - 2. október 

Lesa kafla 9 ritgerðarvinna  og vinna með 

lagið Góða ferð. 

 

7. vika 
5. -9. október 

Lesa kafla 10 ritgerðarvinna  og vinna með 

lagið Draumar geta ræst.  

 

8. vika 
12. – 16. október 

Lesa kafla 11 og 12, ritgerðarvinna og vinna 

með lagið Aldrei ein.  

 

9. vika 
19. - 23. október 

vetrarleyfi 

Lesa kafla 13 og 14 ritgerðarvinna  og vinna 

með lagið Malbik. 

Frágangur og skil á 

ritgerð. 

10. vika 
26. - 30. október 

Lesa kafla 15 lotuverkefni og vinna með 

lagið Haki - flýg. 

Lotuverkefni 2 

11. vika 
2. - 6. nóvember 

Lesa kafla 16 og 17 og vinna með lagið Í 

kvöld er gigg. 

 

12. vika 
9. - 13. nóvember 

Lesa kafla 18 og 19 og vinna með lagið Það 

bera sig allir vel. 

 

13. vika 
16. -20. nóvember 

Lesa kafla 20 og 21  vinna með lagið 

Sumarliði er fullur.  

 

14. vika 
23. - 27. nóvember 

Lesa kafla 22, lotuverkefni og vinna með 

lagið Draumaland. 

Lotuverkefni 3 

15. vika 
30. nóv. - 4. 
desember 

Upprifjun og frágangur á verkefnum.   Skila vinnubók. 

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Helga, Telma og Þórunn 


