
   
 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 
 

Náms- og kennsluáætlun - Vorönn 2021 

Fjölmiðlar - FJÖL1FF04 

Kennari Helga Jakobsdóttir (helga.jakobsdottir@fss.is) 

Magnús Einþór Áskelsson (magnus.askelsson@fss.is)  

Sunna Pétursdóttir (sunna.petursdottir@fss.is)  

Telma Rut Eiríksdóttir (telma@fss.is) 

Viðtalstími Mánudagar kl. 14:00-14:40 í stofu 221 

Kennsluefni Efni frá kennara  

Áfangalýsing Í áfanganum er áhersla á að vekja áhuga nemenda á fjölmiðlum, 

fréttum og hvað ber hæst í þjóðfélagsumræðunni hverju sinni. Unnið er 

með ólíka fjölmiðla s.s. dagblöð, útvarp, sjónvarp, netmiðla og tímarit. 

Nemendur læra um gildi, tilgang og muninn á ólíkum miðlum.  

Ein kennslustund vikulega á föstudögum. Einu sinni í mánuði verður 

farið yfir glærur frá umjónarkennurum í lok kennslustundar. 

 

Þekking 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og 

skilning á: 

• fjölbreytni í fjölmiðlum og hverjum þeir 

eiga að þjóna 

• ólíkum tilgangi fjölmiðla 

• uppbyggingu dagblaða s.s. 

ritstjóraspjall, forsíða, 

smáauglýsingar, slúðurfréttir o.fl. 

• hvar hægt er að finna efni í fjölmiðlum 

sem höfðar til hvers og eins nemanda 

• gildi auglýsinga og hvað gerir þær 

áhugaverðar og grípandi. 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni 

sem hann hefur aflað sér til að: 

• fylgjast með fréttatengdu efni 

• þekkja fjölbreytta fjölmiðla 

• átta sig á hvað hver fjölmiðill stendur fyrir 

 

 

 

 

Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• nota ólíka fjölmiðla ýmist á netinu, í 

útvarpi, í sjónvarpi og á prenti 



Virðing, samvinna og árangur 
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• finna efni í fjölmiðlum sem höfðar til 

hans 

• fylgjast með áhugaverðu fréttatengdu 

efni 

• flétta upp fréttatengdu efni og vita 

hvar hægt er að leita að og finna efni 

 

 

Námsmat  Áfanginn er símatsáfangi og ekki með lokapróf. 

Heiti  Vægi  

Tímaverkefni (3) 60%  

Frétt eða podkast 20%  

Virkni í tímum 20%  

Samtals 100% 

 

 

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

 

Annað sem 
kennari vill láta 
koma fram 

Áhersla er á að nemandi fylgist vel með og taki virkan þátt í umræðum 
og verkefnavinnu. 

 

 

Kennsluvikur                       Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
6. - 8. janúar 

Farið yfir fréttir vikunnar  

2. vika 
11. - 15. janúar 

Farið yfir fréttir vikunnar  

3. vika 
18. - 22. janúar 

Farið yfir fréttir vikunnar Tímaverkefni 1 

4. vika 
25. - 29. janúar 

Farið yfir fréttir vikunnar  

5. vika 
1. - 5. febrúar 

Farið yfir fréttir vikunnar  

6. vika 
8. - 12. febrúar 

Farið yfir fréttir vikunnar Tímaverkefni 2 

7. vika 
15. - 19. febrúar 

Farið yfir fréttir vikunnar  

8. vika 
22. – 26. febrúar 

Farið yfir fréttir vikunnar  
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9. vika 
1. - 5. mars 

Farið yfir fréttir vikunnar Frétt / podkast 

10. vika 
8. - 12. mars 

Farið yfir fréttir vikunnar  

11. vika 
15. - 19. mars 

Farið yfir fréttir vikunnar  

12. vika 
22. - 26. mars 

Páskafrí 

Farið yfir fréttir vikunnar  

13. vika 
6. - 9. Apríl 

Farið yfir fréttir vikunnar   

14. vika 
12. - 16. apríl 

Farið yfir fréttir vikunnar Tímaverkefni 3 

15. vika 
19. - 23. apríl 
Sumard. fyrsti 

Farið yfir fréttir vikunnar  

16. vika 
26. - 30. apríl 

Farið yfir fréttir vikunnar- síðasti tími annar.  

17. vika 
3. - 6. maí 

Áfanga lokið  

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Helga-Magnús-Sunna-Telma 


