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Náms- og kennsluáætlun - Haustönn 2022 

ÖKUS1SA05(1) 

Kennari Ásta Birna Ólafsdóttir asta.olafsdottir@fss.is  

 
Viðtalstími Mánudagar 14:00-14:40 og eftir samkomulagi 

Námsefni 

Nemendur kaupa vinnuhefti af kennara (sjá innkaupalista). 

Kennari fylgir námsbókinni Ökunámið eftir Guðna Karlsson og Gunnstein R. 
Sigfússon sem gefin var út 2021. Nemendur geta valið sjálfir hvort þeir kjósi 
að kaupa bókina það er ekki nauðsynlegt (en gæti komið sér vel fyrir þá 
sem langar að eiga bókina).  

Áfangalýsing 

Í áfanganum er lögð áhersla á umferðareglur og umferðaöryggi vegfarenda. 
Áfanginn er jafn fyrir þá sem þegar hafa fengið bílpróf, stefna á að taka 
bílpróf eða vilja vera vel upplýstir farþegar í umferðinni. Farið verður yfir 
allar helstu umferðareglurnar og umferðarmerkin.  

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Verkefnavinna og ástundun nemenda. Nemendur taka tvær kannanir. Og 
vinna verkefni frá kennara.  

Símatsáfangi  ☒ Lokapróf  ☐ Sleppikerfi  ☐ 

 Heiti Vægi 
 Virkni 30% 
 Verkefnabók 10% 
 Tímaverkefni (8) 20% 
 Kannanir (2) 40% 

 

Reglur áfanga 
Miklvægt að mæta jákvæð og opin fyrir því að deila sinni reynslu af 
umferðinni og umferðatengdum málefnum.  

 

 

Annað sem kennari 
vill láta koma fram 

Kennsluáætlunin kann að taka breytingum en þá að höfðu samráði við 
nemendur.  
 

 

Þekking Leikni 
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Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

 
• Hvað þarf til þess að öðlast ökuréttindi 

• Umferðamerkjum og reglum 

• Skilji þá ábyrgð sem felst í því að aka bíl 

• Um rétt fólks til að fá aðstoð við 
ökunám 

 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

 
• Komast í gegnum efni sem tengist 

ökunáminu 

• Fræðast um réttindi sín og skyldur 
varðandi ökunámið 

• Efla orðaforða sinn í tengslum við 
orðaforða sem tengist ökunáminu 

 

Hæfni 

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

 
• Geta nýtt sér bækur og efni á netinu til fróðleiksöflunar 

• Geta tekið æfingapróf til ökuréttinda 

• Geta aðgreint á milli helstu ökumerkja og þekkt sem flest með nafni 

• Vera upplýstur vegfarandi í umferðinni 

 
 

   

Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 
 

1. vika 
20. - 27. ágúst 

Kynning á áfananum. Nemendur deila 
sinni reynslu. Ökuréttindi. Ökuskírteinið. 
Heilsa ökumanna.  

  

2. vika 
30. ágúst - 3. september 

Heilsa ökumanna. Við aksturinn. Notkun 
farsíma og annarra tækja við akstur. 
Stofnanir sem tengjast umferðinni.  

Tímaverkefni 1 (2,5 %)  

3. vika 
6. - 10. september 

1. kafli í námshefti. Æfingar tengdar 
umferðamerkjum. 

Tímaverkefni 2 (2,5 %)  

4. vika 
13. - 17. september 

Viðvörunarmerkin, Bannmerkin, 
Boðmerkin, vegvísarnir, þjónustumerkin. 

Kaflapróf 1 (gildir 20% af 
lokaeinkunn). 

 

5. vika 
20. - 24. september 

Bráðabirgðarmerki, undirmerki, önnur 
merki. Merking á yfirborði vega, 
umferðastjórn, umferðaljós og ljósmerki 
fyrir gangandi vegfarendur. 

Tímaverkefni 3 (gildir 2,5 
%) 

 

6. vika 
27. sept. - 1. október 

2. kafli í námsheftinu. Ekki of hratt og 
heldur ekki of hægt. Farsímar við 
akstur.Bilaður bíll.   

Tímaverkefni 4 (2,5 %)  

7. vika 
4. - 8. október 

Akstur í umferðinni. Staðan á veginum. 
Forgangur í umferðinni. 
Neyðarakstur.Hægri reglan. Biðskylda. 

Tímaverkefni 5 (2,5 %)  
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8. vika 
11. – 15. október 

3. kafli í heftinu. Stöðvunarskylda, að veita 
forgang, Beygt á vegamótum, akstur á 
akgreinum. Ekið á hringtorgi, Aðreinar og 
fráreinar. Hindrun á vegi. Að mæta bíl.  

Kaflapróf 1 (gildir 20% af 
lokaeinkunn). 

 

9. vika 
18. - 22. október 

Vetrarleyfi 18. og 19. okt. 

4. kafli í heftinu. Ekið framúr, ekið 
afturábak og snúið við á vegi. Gangandi 
vegfarendur. Hámarkshraði 

  

10. vika 
25. - 29. október 

Akstur í vondu veðri. Akstur með 
eftirvagna. Ljós, flauta og speglar. 

Tímaverkefni 6 (2,5 %)  

11. vika 
1. - 5. nóvember 

Ökuprófið á netinu. Akstur undir áhrifum. 
Ýmis ökutæki.Mismunandi bílar.  

  

12. vika 
8. - 12. nóvember 

Aukverkefni unnin. Viðurlög við 
umferðalagabrotum.  

Tímaverkefni 7 (2,5 %)  

13. vika 
15. - 19. nóvember 

6. kafli í heftinu. Hjólreiðar og önnur 
ökutæki. Farangur og farþegar. 

  

14. vika 
22. - 26. nóvember 

7. kafli í námshefti. Öryggisbúnaður og 
tryggingar. 

Tímaverkefni 8 (2,5 %) 
Skila inn námshefti til 
yfirferðar  

 

15. vika 
29. nóv. - 3. desember 

8. kalfi í námshefti.   

    

    
 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Ásta Birna Ólafsdóttir 

 
 
 
 
 

 

 


