
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Náms- og kennsluáætlun - Haustönn 2021 

ÍSLE1UA05 

Kennari Telma Rut Eiríksdóttir 

 
Viðtalstími 

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

Námsefni 
Bókin Bettý eftir Arnald Indriðason verður lesin og verkefnabók tengd henni 
sem Telma Rut tók saman verður unnin samhliða. Unnið verður með 
málfræðiverkefni auk þess sem nemendur vinna ritunarmöppu. 

Áfangalýsing 

Í áfanganum verður unnið með ritun og bókmenntir. Nemendur fá þjálfun í 
að skrifa einfalda texta og ritgerð. Í tengslum við ritsmíðar er komið inn á 
sjálfstæði og frumkvæði við gerð ritsmíða, grunnreglur í stafsetningu og 
málnotkun. Nemendur vinna að ritunarmöppu yfir önnina og fá reglulega 
endurgjöf á verkefni sín.  

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Leiðsagnarmat, verkefnaskil, virkni í kennslustundum og mæting. 
Regluleg endurgjöf er frá kennara á vinnuframlag nemenda og 
verkefnaskil.  

Símatsáfangi  ☒ Lokapróf  ☐ Sleppikerfi  ☐ 

 Heiti Vægi 

 Lotuverkefni 1 15% 

 Lotuverkefni 2 15% 

 Lotuverkefni 3 15% 

 Ritunarmappa 20% 

 Ritgerð 15% 

 Tímaverkefni 10% 

 Virkni í kennslustundum 10% 

 

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 að nemendur taki þátt í öllum verkefnum annarinnar og 
vinni þau skv. áætlun. Kennsluáætlunin kann að taka breytingum en þá að 
höfðu samráði við nemendur. 
 

 

 



Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

 sjálfstæðum vinnubrögðum við gerð 

ritsmíða 

 undirstöðuatriðum í stafsetningu 

 helstu orðflokkum og auðveldum 

málfræðiatriðum 

 mikilvægi lesturs og bókmennta 

 uppsetningu ritgerðar 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í: 

 

 ritun einfaldra, ólíkra texta 

 notkun ýmissa hjálpargagna, t.d. 

hugarkorta og leiðréttingarforrita 

 notkun einfaldra málfræðihugtaka í 

rituðu og mæltu máli 

 vinna með texta sem hann hefur lesið 

og/eða hlustað á 

 lesa og/eða hlusta á texta sér til gagns 

og ánægju 

 

Hæfni 

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

 rita einfalda texta 

 beita einföldum málfræðihugtökum í ritmáli og talmáli 

 nota hjálpargögn við ritsmíðar og lestur 

 nýta sér læsi í víðu samhengi 

 auka sjálfstraust sitt og trú á eigin málfærni í tjáningu og/eða ritun 

 lesa fjölbreytt efni 

 

  



Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

   

Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
20. - 27. ágúst 

Kynning áfangans og málfræði  

2. vika 
30. ágúst - 3. september 

Bettý kaflar 1-2 
Ritun 

Ritun -sumar 

3. vika 
6. - 10. september 

Bettý kaflar 3-5 
Málfræði 

 

4. vika 
13. - 17. september 

Bettý kaflar 6-8 
Ritun  

Ritun -að vera unglingur 

5. vika 
20. - 24. september 

Bettý kaflar 9-10 
Málfræði 

Lotuverkefni 1 

6. vika 
27. sept. - 1. október 

Bettý kaflar 11-13 
Ritun  

 

7. vika 
4. - 8. október 

Bettý kaflar 14-16 
Málfræði 

Ritun -fréttir 
 

8. vika 
11. – 15. október 

Bettý kaflar 17-20 
Ritun  

Lotuverkefni 2 
 

9. vika 
18. - 22. október 

Vetrarleyfi 18. og 19. okt. 

Bettý kaflar 21-23 Ritun -endursögn 

10. vika 
25. - 29. október 

Bettý kaflar 24-27 Ritun -póstkort 

11. vika 
1. - 5. nóvember 

Bettý kaflar 28-30 Lotuverkefni 3 

12. vika 
8. - 12. nóvember 

Ritgerðarvinna Ritun- bréf 

13. vika 
15. - 19. nóvember 

Ritgerðarvinna  

14. vika 
22. - 26. nóvember 

Ritgerðarvinna 
 

Ritgerðarskil og kynningar 

15. vika 
29. nóv. - 3. desember 

Frágangur og samantekt   Lokaskil á ritunarmöppu 

   

   
 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Telma Rut Eiríks 


