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Viðtalstími Mánudagar 13:10-13:40 og eftir samkomulagi 

Námsefni Fjölbreytt efni frá kennara 

Áfangalýsing 

Menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafði 
að leiðarljósi. Unnið verður með Ísland með það að markmiði að kynna 
nemendur fyrir áhugaverðum stöðum og menningu umhverfis landið. Tekið 
verður fyrir hvað einkennir hvern landsfjórðung á Íslandi. Skjaldarmerki 
Íslands og þjóðsöngurinn verða einnig tekin fyrir. Farið verður í hvaða 
sveitarfélög tilheyra hverjum landsfjórðungi. Skoðað verður hvaða styttur 
og önnur listaverk er að finna á þessum stöðum og vinsælum 
ferðamannastöðum verður gerður sérstakur gaumur. Nemendur munu 
einnig horfa á íslenskar kvikmyndir með áherslu á sögulega atburði, 
samfélagið og menningu og vinna úr þeim verkefni.  

 

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 

 Kannanir, landsfjórðungarnir 40% 

 Kvikmyndaverkefni 40% 

 Virkni í kennslustundum 20% 
 

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

 

 

Annað sem kennari 
vill láta koma fram 

Kennsluáætlunin kann að taka breytingum en þá að höfðu samráði við 
nemendur.  
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Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Þekking Leikni  

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

 Helstu kennileitum Íslands 

 Vinsælum ferðamannastöðum Íslands 

 Nokkrum listaverkum (styttum) sem eru 

áberandi í ákveðnum sveitarfélögum. 

 Gildi kvikmynda í skrásetningu 

sögunnar. 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

 Nefna og aðgreina ýmis bæjarfélög á 

Íslandi 

 Setja sig í spor ferðamanna 

 Taka þátt í samræðum um 

samfélagslegar og menningarlegar 

aðstæður er koma fram í íslenskum 

kvikmyndum. 

 

Hæfni 

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

 Lesa í og nýta sér mismunandi upplýsingar úr umhverfinu 

 Þekkja helstu kennileiti og staði Íslands 

 Beita gagnrýnni hugsun þegar horft er á kvikmyndir 

 Skilja þróun kvikmyndanna og átta sig á ýmsum vísunum í eldri myndir sem í þeim birtast. 

 

 
    

Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
20. - 27. ágúst 

Kynning á áfanganum, rætt um landsfjórðunga. 
Íslenskar kvikmyndir 

 

2. vika 
30. ágúst - 3. 
september 

Vesturland, náttúrulaugar Íslands, horft á kvikmynd 
fyrri part 

 

3. vika 
6. - 10. 

september 

Vesturland, styttur á Íslandi, horft á kvikmynd 
seinnipart 

 

4. vika 
13. - 17. 

september 

Vesturland, snjóflóð á Íslandi, kvikmyndaverkefni 1 Skila kvikmyndaverkefni 1 

5. vika 
20. - 24. 

september 

Vesturland, landvætirnir, horfa á kvikmynd fyrri part Könnun, vesturland 

6. vika 
27. sept. - 1. 

október 

Norðurland, Hvalir við Íslands strendur, horfa á 
kvikmynd seinni part 

 

7. vika 
4. - 8. október 

Norðurland, þjóðsöngurinn, kvikmyndaverkefni 2 Skila kvikmyndaverkefni 2 

8. vika 
11. – 15. október 

Norðurland, íslenski fáninn, horfa á kvikmynd fyrri 
part 

Könnun, norðurland 

9. vika 
18. - 22. október 
Vetrarleyfi 18. og 19. 

okt. 

Austurland, íslenskt tungumál, horft á kvikmynd 
seinni part 

 

10. vika 
25. - 29. október 

Austurland, hreindýr og dýralíf Íslands 
Verkfeni úr kvikmynd 3 

Skila kvikmyndaverkefni 3 
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11. vika 
1. - 5. nóvember 

Austurland, Íslenskt veðurfar, horft á kvikmynd fyrri 
part 

Könnun, austurland 

12. vika 
8. - 12. nóvember 

Suðurland, Reykjavík, horft á kvikmynd seinni part  

13. vika 
15. - 19. 

nóvember 

Suðurland, Þingvellir, verkefni úr kvikmynd 4 Skila kvikmyndaverkefni 4 

14. vika 
22. - 26. 

nóvember 

Suðurland, eldgos á Íslandi,   

15. vika 
29. nóv. - 3. 
desember 

Suðurland, jarðskjálftar á Íslandi, Könnun suðurland  

  

    
 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Ásta Birna Ólafsdóttir 

 


