
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Náms- og kennsluáætlun - Haustönn 2021 

ÍSLE1MR05 

Kennari 
Ásta Svanhvít Sindradóttir – asta.svanhvit@fss.is 

Bryndís Garðarsdóttir – bryndis.gardarsdottir@fss.is  

  Viðtalstími 
Ásta Svanhvít – fimmtudagur  kl. 11.10 – 11.50 

Bryndís – mánudagur  kl. 11.10 – 11.50 

Námsefni 

Þjóðsögur og ævintýri – Rafrænt efni frá kennara 
Vertu ósýnilegur 
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.  

 

Námsmat og vægi 
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 

 Ritun (Ritunarmappa og próf) 20% 

 Þjóðsögur 20% 

 Ritunarverkefni 10% 

 Dagbókarfærslur/Kynningar 10% 

 Ljóð/Stafsetning 10% 

 Bókmenntir 30% 
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Reglur áfanga 
Notkun á snjallsímum er ekki leyfileg í tímum nema með leyfi kennara. 
Nemendur skulu mæta tímanlega í kennslustundir. 

 

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 lesturs og lesskilnings  

 uppbyggingu og framsetningu 

mismunandi texta  

 mikilvægi fjölbreytilegs orðaforða  

 mismunandi tal- og málsniðum 

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  

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá 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 

  

Vinnuáætlun 

Tímasókn 15 vikur x 4 klst. 60 klst. 

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

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

Ritunarverkefni 15 klst. 15 klst. 

Alls  107 klst. = 5 fein* 
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Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
20. - 27. ágúst 

Þjóðsögur 
Ritun -Tungutak 1. kafli 

Dagbókarskrif 

2. vika 
30. ágúst - 3. september 

Þjóðsögur 
Ritun -Tungutak 1. kafli 

Ritunarmappa 
 

3. vika 
6. - 10. september 

Þjóðsögur 
Ritun -Tungutak 1. og 2. kafli 

Ritunarmappa 
Dagbókarskrif 

4. vika 
13. - 17. september 

Þjóðsögur 
Ritun -Tungutak 2. kafli 

Ritunarmappa 

5. vika 
20. - 24. september 

Þjóðsögur 
Ritun -Tungutak 2. Kafli 
Stoðtími 

Próf út köflum 1-2 í 
Tungutak 

6. vika 
27. sept. - 1. október 

Vertu ósýnilegur  
Bókmenntahugtök 

Skil á ritunarmöppu 
Dagbókarskrif 

7. vika 
4. - 8. október 

Vertu ósýnilegur Dagbókarskrif 

8. vika 
11. – 15. október 

Vertu ósýnilegur 
Próf úr fyrri hluta „Vertu 
ósýnilegur“ 
Dagbókarskrif 

9. vika 
18. - 22. október 

Vetrarleyfi 18. og 19. okt. 
Vertu ósýnilegur Dagbókarskrif 

10. vika 
25. - 29. október 

Vertu ósýnilegur 
 

Dagbókarskrif 

11. vika 
1. - 5. nóvember 

Vertu ósýnilegur 
Ritunarverkefni 
Stoðtími 

Próf úr seinni hluta „Vertu 
ósýnilegur“ 
Dagbókarskrif 

12. vika 
8. - 12. nóvember 

Ritunarverkefni  
Kynning 

Skil á ritunarverkefni 
Bókmenntakynning 

13. vika 
15. - 19. nóvember 

Kynning 
Ljóð og myndmál 

Bókmenntakynning 

14. vika 
22. - 26. nóvember 

Ljóð og myndmál Ljóðaverkefni 

15. vika 
29. nóv. - 3. desember 

Verkefnaskil 
Stoðtími 

 

   

   
 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Ásta Svanhvít Sindradóttir og Bryndís Garðarsdóttir 


