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Náms- og kennsluáætlun - Haustönn 2021 
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Kennari Guðmundur Ingi Jónsson, gudmundur.jonsson@fss.is 

 
Viðtalstími Miðvikudaga kl. 10:25 – 11:05 

Námsefni 

På vej, lesbók og verkefnabók 

Smásögur (frá kennara) 

Málfræði, æfingum og ýmsum verkefnum dreift jafnóðum frá kennara 

Áfangalýsing 

Lesnir verða textar úr På vej ásamt verkefnavinnu úr vinnuhefti sömu bókar.  
Þrjár smásögur verða teknar og greindar ásamt hlutaprófi úr þeim. Töluverð 
áhersla verður lögð á hlustun bæði í gegnum hljóð og mynd.  

Helstu málfræðiþáttum verður gerð góð skil og hluti af námsmati er stutt 
könnun undir lok annar.   

Áhersla verður lögð á að þjálfa ritun og munu þrjár æfingar vera lagðar fyrir 
sem eru metnar til einkunnar.  

 

Námsmat og 
vægi 
námsmatsþátta 

Dæmi: Til að ná áfanga þarf að ná 4,5 úr lokaprófi til að fá vinnueinkunn 
metna. Að uppfylltum eftirfarandi skilyrðum getur nemandi áunnið sér rétt til 
að láta vinnueinkunn gilda sem lokaeinkunn í áfanganum: Færri en 10 fjarvistir 
í raunmætingu og vetrareinkunn 6,5 eða hærri. Athugið að ekki skiptir máli 
hver ástæða fjarvistarinnar er (veikindi, þar með talin vottorð, leyfi eða 
annað). 

Nái nemandi ekki 6,5 og tekur lokapróf munu eftirfarandi hlutföll gilda: 

Vinnueinkunn annar 60%                   Lokapróf 40% 

Símatsáfangi  ☐ Lokapróf  ☒ Sleppikerfi  ☒ 

 Heiti Vægi 

 Hlutapróf – 3 yfir önnina 45% 

 Hlustunarpróf – 3 yfir önnina 15% 

 Málfræðipróf 8% 

 Podcast 7% 

 Ritunarverkefni - 3 yfir önnina 15% 

 Kvikmynd eða þættir – opið verkefni 5% 

 Önnur verkefni 5% 
 

Reglur áfanga 
 Nemendum ber að taka annarpróf (kaflapróf, smásögupróf og  

ritgerðarpróf) á tilsettum tíma. 



Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

 Stoðdagurinn er síðasti dagurinn til að taka upp þau próf sem lögð 
hafa verið fyrir í kennslunni þangað til.  

 Það er því mjög mikilvægt að nemendur geri sér grein fyrir því að 
það er á þeirra ábyrgð að mæta á fyrsta stoðdaginn á önninni og 
taka upp próf ef þá vantar. 

 

Annað sem kennari 
vill láta koma fram 

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

 

 

Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

 Orðaforða sem einkennir 

nákvæmnislestur lesbókar texta    

 Undirstöðuatriði danskrar málfræði     

 Hlustunarefni sem tengist lestextum     

 Helstu hefðum í uppsetningu og 

skipulagi ritaðs máls 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

 Tjá sig í rituðu máli um innihald texta 

 Tjá sig munnlega um innihald lesins 

texta     

 Geta beitt réttri málnotkun tengdri 

hæfniskröfum áfangans í rituðu og 

töluðu máli     

 Geta skrifað læsilegan texta um efni frá 

eigin brjósti     

 Geta hlustað og skilið almennt talað 

mál      

 Til að hraðlesa smásögur á dönsku og 

gera þeim skil í rit og talmáli    

 

Hæfni 

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

 Skilja almennt talað mál     

 Skilja rauntexta eins og almennar blaðagreinar     

 Rita einfalda texta t.d. bréf, skilaboð og endursagnir úr lesnu efni 

 

ATH. að hér fyrir neðan eru dæmi sem gott er að nota til viðmiðunar. Vinsamlegast eyðið út því sem á 

ekki við og aðlagið að ykkar áfanga.  

Vinnuáætlun - Dæmi með lokaprófi 

Tímasókn 15 vikur x 4 klst. 60 klst. 

Heimavinna 15 vikur x 2 klst. 30 klst. 

Undirbúningur f. kaflapróf 3 x 2 klst.   6 klst. 

Undirbúningur f. lokapróf 12 klst. 12 klst. 

Lokapróf  2 klst.   2 klst. 

Alls  110 klst. = 5 fein* 
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Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
20. - 27. ágúst 

På vej (L) bls. 7 – 9 
På vej (V) bls. 5 - 11 
Smásaga 1. Spurnarfornöfn 

 

2. vika 
30. ágúst - 3. september 

På vej (L) bls. 10 - 12 
På vej (V) bls. 12 - 20 
Smásaga 1 
Spurnarfornöfn 

 

3. vika 
6. - 10. september 

På vej (L) bls. 13 – 14 
På vej (V) bls. 21 - 25 
Nafnorð - reglur 

Ritun 1 

4. vika 
13. - 17. september 

På vej (L) bls. 19 – 20 
På vej (V) bls. 35 – 43 
Nafnorð - reglur 

Hlustunarpróf 1 

5. vika 
20. - 24. september 

På vej (L) bls. 21 – 22 
På vej (V) bls. 44 - 47 
Lýsingarorð - reglur 

 

6. vika 
27. sept. - 1. október 

På vej (L) bls. 23 – 25 
På vej (V) bls. 48 – 57 
Sagnorð – reglur 
Smásaga 2 

Hlutapróf 1 

7. vika 
4. - 8. október 

På vej (L) bls. 26 – 27 
På vej (V) bls. 57- 60 
Sagnorð – reglur 
Smásaga 2 

 

8. vika 
11. – 15. október 

På vej (L) bls. 28 – 32 
På vej (V) bls. 61 - 70 
Fornöfn - reglur 

Hlustunarpróf 2 

9. vika 
18. - 22. október 

Vetrarleyfi 18. og 19. okt. 

På vej (L) bls. 33 – 35 
På vej (V) bls. 71 - 77 
Fornöfn - reglur 

Ritun 2 

10. vika 
25. - 29. október 

På vej (L) bls. 36 - 40 
På vej (V) bls. 92 – 97 
Fornöfn – reglur 
Smásaga 3 

Hlutapróf 2 

11. vika 
1. - 5. nóvember 

På vej (L) bls. 41 – 43 
På vej (V) bls. 98 – 100 
Forsetningar – reglur 
Smásaga 3 

 

12. vika 
8. - 12. nóvember 

På vej (L) bls. 101 – 106 
På vej (V) bls. 5 - 11 
Forsetningar - reglur 

Podcast 

13. vika 
15. - 19. nóvember 

På vej (L) bls. 49 – 51 
På vej (V) bls. 107 - 111 

Ritun 3 
 

14. vika 
22. - 26. nóvember 

Þemaverkefni - hópverkefni Hlutapróf 3 
Málfræðipróf 

15. vika 
29. nóv. - 3. desember 

Hlustunarpróf  Hlustunarpróf 3 
 

   

   
Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf - Guðmundur Ingi Jónsson 


