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Námsefni 

Þjóðsögur valdar af kennara 

Smásögur valdar af kennara 

Ljósritað efni frá kennara 

Áfanga-
lýsing 

Áhersla er lögð á þjálfun í málnotkun við ritun, framsögn og lestur ásamt því að 
nemendur kynnist bókmenntum s.s. Íslendingasögum og þjóðsögum. Nemendur lesa 
skáldsögu að eigin vali á sínu móðurmáli og segja frá henni á íslensku á því formi sem 
nemendur velja t.d. með ritgerð, kynningu og/eða með myndrænum hætti. Fjallað er 
lítillega um íslenskan vinnumarkað, réttindi og skyldur á vinnumarkaði og nemendur gera 
starfsferilskrá og kynnisbréf á íslensku. 

Markmiðið er að nemendur þjálfi sjálfstæði í vinnubrögðum, notkun orðabóka, bætta 
námstækni og auki orðaforða sinn, framburðar- og lestrarfærni. Mikil áhersla lögð á 
jákvæð samskipti innan hópsins, samvinnu og vinnusemi. 

 

Námsmat og væi 
námsmatsþátta 

Áfanginn er símatsáfangi. Til að ná áfanganum þarf að ná a.m.k. 4,5 í 
meðaleinkunn í öllum könnunum og verkefnum sem liggja til grundvallar.  

Hvert tímapróf/verkefni er aðeins hægt að þreyta einu sinni. Ef nemendur 
af óviðráðanlegum ástæðum komast ekki í tímapróf á tilgreindum tíma þá 
hafa þeir tvær vikur þar á eftir til að taka það próf. Ekki er leyfilegt að taka 
próf utan kennslustofu nema í samráði við kennara. 

Ef engin skýring er á fjarveru nemenda í tímaprófi þá hefur hann fyrirgert 
rétti sínum til að taka það próf. Eftir að miðannarmat hefur verið gert 
opinbert er EKKI hægt að skila verkefnum eða taka próf sem gilda inn í 
miðannarmatið. 

Símatsáfangi  ☒ Lokapróf  ☐ Sleppikerfi  ☐ 

 Heiti Vægi 

 Dagbók 15% 

 Hljóðdagbók 15% 

 Kynningar (framsögn) 15% 

 Skilaverkefni 20% 

 Kjörbókarverkefni 15% 

 Vinnumarkaðurinn 10% 

 Viðtal í lok annar 10% 
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Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

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

 

Annað sem kennari 
vill láta koma fram 

Nemendur komi undirbúnir í kennslustundir og með viðeigandi gögn 
meðferðis. Þá er ætlast til að þeir sæki allar kennslustundir og skili öllum 
verkefnum á réttum tíma.  

 

Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

 mikilvægi þess að auka orðaforða sinn 

og lestrarfærni. 

 nytsemi orðabóka og námstækni. 

 mæltu og rituðu íslensku máli. 

 mikilvægi bókmennta í menningu þjóða. 

 árangursríkum námsaðferðum og 

mikilvægi þeirra. 

 íslenskum vinnumarkaði og hvernig sótt 

er um starf. 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

 nota tungumálið og auka þannig 

orðaforða sinn og málskilning. 

 lesa ýmsa texta sér til gagns og gamans 

 nota árangursríkar námsaðferðir. 

 eiga góð samskipti við aðra og efla 

félagsþroska sinn. 

 lesa sér til gagns og yndis á íslensku og 

eigin tungumáli. 

Hæfni 

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

 vera virkur í námi sínu og sinna því samviskusamlega 

 semja stutta texta af ýmsu tagi 

 draga saman aðalatriði og beita gagnrýnni hugsun við lestur bókmennta 

 tjá sig munnlega og skriflega á góðu máli 

 nýta þau tæki og tækni sem auðveldar honum að læra íslenskuna 

 túlka og meta atburðarás, persónur og innihald í ýmsum bókmenntum á íslensku og eigin 

tungumáli 

 gera starfsferilskrá og sækja um starf 

 þekkja réttindi sín og skyldur á íslenskum vinnumarkaði 

 

Vinnuáætlun 

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. 

Ýmis verkefni 14 klst. 14 klst. 

Alls  110 klst. = 5 fein* 
 

 

 



Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
20. - 27. ágúst 

Farið yfir efni áfangans 
Viðtal 

Dagbók 

2. vika 
30. ágúst - 3. september 

Velja kjörbók á móðurmáli 
Þjóðsögur 

Dagbók og hljóðdagbók 
Ritun 

3. vika 
6. - 10. september 

Lesa í kjörbók 
Þjóðsögur 

Dagbók 
 

4. vika 
13. - 17. september 

Lesa í kjörbók 
Þjóðsögur 

Hljóðdagbók 

5. vika 
20. - 24. september 

Lesa í kjörbók 
Þjóðsögur 

Dagbók 
Kynning á þjóðsögu 

6. vika 
27. sept. - 1. október 

Lesa í kjörbók 
Kvikmynd  

Dagbók 
Lespróf úr Þjóðsögum 

7. vika 
4. - 8. október 

Lesa í kjörbók 
Að sækja um vinnu 

Dagbók og hljóðdagbók 
Ferilskrá 

8. vika 
11. – 15. Október 

Miðannarmat 

Lesa í kjörbók 
Að sækja um vinnu 

Hljóðdagbók 
Kynnisbréf 

9. vika 
18. - 22. október 

Vetrarleyfi 18. og 19. okt. 

Lesa í kjörbók  
Stéttarfélög 
 

Dagbók og hljóðdagbók  
Ritun 

10. vika 
25. - 29. október 

Lesa í kjörbók 
Orðabækur og ýmis hjálpargögn 

Dagbók 
Hlaðvarp um smásögu 

11. vika 
1. - 5. nóvember 

Lesa í kjörbók 
Smásögur 

Hljóðdagbók 

12. vika 
8. - 12. nóvember 

Lesa í kjörbók 
Smásögur 

Dagbók 
Lespróf úr smásögum 

13. vika 
15. - 19. nóvember 

Lesa í kjörbók 
Smásögur 

Dagbók og hljóðdagbók 
Ritun 

14. vika 
22. - 26. nóvember 

Lesa í kjörbók  
Vinna í verkefni tengdu kjörbók 

Kynning   

15. vika 
29. nóv. - 3. desember 

Aðventan 
Dagbók og hljóðdagbók 
Kynning 

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Bryndís Garðarsdóttir 

 

 


