
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Náms- og kennsluáætlun - Haustönn 2021 

ÍSLE1SA05 

Kennarar 

Ásta Birna Ólafsdóttir asta.olafsdottir@fss.is 

Telma Rut Eiríksdóttir telma.eiriksdottir@fss.is 

Þórunn S. Róbertsdóttir thorunn.robertsdottir@fss.is 
 

Viðtalstími Mánudagar kl. 13:20-14:00 í stofu 221   

Námsefni 
Verkefnabók upp úr bókinni Upp á líf og dauða eftir Jónínu Leósdóttir og 
málfræðihefti sem Þórunni Svava Róbertsdóttir tók saman, ásamt öðru efni frá 
kennurum.  

Áfangalýsing 

Menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að 
leiðarljósi. Unnið verður með alla þætti íslenskunnar þar sem sköpun er höfð að 
leiðarljósi í þeim tilgangi að brjóta upp hefðbundið mynstur í íslenskukennslu með 
áherslu á uppgötvun, gagnrýna hugsun, umræður og ígrundun ásamt 
hefðbundnum kennsluaðferðum. Notast verður við aldursmiðaðar bókmenntir og 
unnið með hugtök, málfræði, íslenska tónlist, lesskilning og fjölbreytt verkefni. 

 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Námsmat er byggt á leiðsagnarmati þar sem regluleg endurgjöf er frá 
kennurum á vinnuframlag nemenda og verkefnaskil.  

Símatsáfangi  ☒ Lokapróf  ☐ Sleppikerfi  ☐ 

 Heiti Vægi 

 Tímaverkefni 15% 

 Kaflapróf 30% 

 Munnlegt próf 15% 

 Virkni í kennslustundum 10% 

 Ritgerð  15% 

 Hópverkefni 10% 

 Skil á vinnubókum 5% 
 

 

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

 

 

Annað sem kennari 
vill láta koma fram 

 

mailto:asta.olafsdottir@fss.is
mailto:thorunn.robertsdottir@fss.is


Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

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

 

 

Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

 Hugtakinu sköpun í víðu samhengi 

 Að hægt er að leita leiða á fjölbreyttan 

hátt 

 Að sjónarhorn allra er jafnt mikilvægt 

 Mikilvægi lesturs og bókmennta 

 Uppsetningu á ritgerð  

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

 Leita mismunandi leiða í vinnuferlinu 

 Að hægt er að nálgast viðfangsefni á 

mismunandi hátt 

 Að gagnrýna á uppbyggilegan hátt 

 Að koma skoðunum sínum á framfæri 

Hæfni 

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

 Leita nýrra leiða og mynda sér sjálfstæðar skoðanir 

 Hlustað á sjónarmið annarra af víðsýni 

 Lesa í og/eða nýta sér mismunandi upplýsingar 

 Tjá eigin skoðanir 

 Svarað spurningum úr texta sem hann/hún hefur lesið eða hlustað á.  

 Vinna ritgerð samkvæmt leiðbeiningum áfangans.  

 

 

 
   

Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
20. - 27. ágúst 

Farið yfir kennsluáætlun og stutt 
verkefnahefti unnið á meðan allir nálgast 
námsgögn áfangans.  

 

2. vika 
30. ágúst - 3. september 

Unnið verður í vinnubókinni Upp á líf og 
dauða, þ.e. upplýsingar um bókina og 
Ljóðið.  Einnig verður unnið í 
málfræðiverkefni (bls. 3-6) 

Tímaverkefni 1 

3. vika 
6. - 10. september 

Unnið í vinnubók upp úr köflunum Listinn 
og Einkenni. Farið verður yfir bls. 7-12  í 
málfræðihefti. 

 

4. vika 
13. - 17. september 

Unnið verður upp úr köflunum Móna og 
Svavar Freyr. Í málfræðihefti verður farið 
yfir bls. 13-18 

 

5. vika 
20. - 24. september 

Kaflapróf. Málfræðihefti bls. 19-23. Kaflapróf 1 



Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

6. vika 
27. sept. - 1. október 

Unnið í ritgerð, ritgerðarefni valið, 
heimildir skoðaðar og farið yfir 
uppsetningu á ritgerð. 

 

7. vika 
4. - 8. október 

Unnið verður upp úr köflunum Hækja og 
Kjartan Orri. Málfræðihefti bls. 24 – 29. 

 

8. vika 
11. – 15. október 

Kynningar á ritgerðum. Málfræðihefti 30 – 
37. 

Tímaverkefni 2 

9. vika 
18. - 22. október 

Vetrarleyfi 18. og 19. okt. 

Unnið verður upp úr köflunum Manía og 
Svikarar. Málfræðiheftir bls. 30 -37. 

 

10. vika 
25. - 29. október 

Unnið verður upp úr köflunum Sonja Dögg 
og Katrín. Málfræðihefti bls. 38- 43. 

 

11. vika 
1. - 5. nóvember 

Bókin upp á líf og dauða kláruð, unnið 
verður með kaflana Skáldið og Neyðarkall. 
Málfræðiheftir bls. 44 - 50  

 

12. vika 
8. - 12. nóvember 

Kaflapróf 2  Málfræðihefti bls. 51 -56. Kaflapróf 2 

13. vika 
15. - 19. nóvember 

Kynning á hópverkefni. Nemendur byrja 
að vinna verkefni um kramið hjarta.  

 

14. vika 
22. - 26. nóvember 

Málfræðiverkefni bls. 57-60. Kynningar á 
hópverkefnum fara fram.  

Skil á hópverkefni  

15. vika 
29. nóv. - 3. desember 

Verkefni um lýsingarorð klárað og krukkur 
útbúnar.  

Munnlegt próf 

   

   
 

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Ásta Birna, Telma Rut og Þórunn Svava 😊  


