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Náms- og kennsluáætlun - Vorönn 2021 

ÍSLE1BR05 

Kennarar Helga Jakobsdóttir helga.jakobsdottir@fss.is  

Telma Rut Eiríksdóttir telma@fss.is  

Þórunn Svava Róbertsdóttir thorunn.robertsdottir@fss.is  

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

Kennsluefni Bókin Spor í myrkri eftir Þorgrím Þráinsson verður lesin ásamt 

vinnubók.  Unnið með málfræði- og tónlistarhefti sem Telma Rut 

Eiríksdóttir tók saman. Einnig verða fjölbreytt verkefni í málfræði 

og bókmenntum frá kennurum. 

Áfangalýsing Í áfanganum er unnið með alla þætti íslenskunnar og bókmenntir 

hafðar að leiðarljósi. Nemandinn fær tækifæri til að læra í gegnum 

bókmenntir og vinna með þær á fjölbreyttan hátt. Einnig verður 

unnið með málfræði- og tónlistarhefti.  Áhersla er lögð á að 

nemandinn bæti orðaforða sinn og efli sjálfstraust sitt og trú á 

eigin málnotkun. Jafnframt er áhersla lögð á að nemandinn auki 

les- og/eða hlustunarskilning sinn og æfist í að skilgreina hugtök 

sem koma fram í texta. Nemendur fá þjálfun í að tjá skoðanir 

sínar í gegnum uppbyggilegar samræður. Notast er við 

aldursmiðaðar bókmenntir og fjölbreytt verkefni. Megin áhersla er 

á að nemandinn viðhaldi og byggi ofan á þann grunn sem hann 

býr nú þegar að.  

 

Vinnuáætlun  

Tímasókn 15 vikur x 4 klst. 60 klst. 

Undirbúningur f. tíma 15 vikur x 4 tímar x 20 mín 20 klst. 

Undirbúningur f. lotuverkefni 3 x 4 klst. 12 klst. 

Undirbúningur fyrir önnur 
verkefni  

15 klst. 15 klst. 

Alls  107 klst. = 5 fein* 
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Þekking 

• Nemandi skal hafa öðlast þekkingu 

og skilning á: 

• aldursmiðuðum bókmenntum 

• uppbyggingu bóka 

• mikilvægi lesturs/hlustunar sem 

nýtist í daglegu lífi 

• innihaldi og söguþræði bókmennta. 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og 

leikni sem hann hefur aflað sér til að: 

• nýta sér bókmenntir í daglegu lífi til 

gagns og/eða gleði í hvaða formi sem 

er, t.d. ritaðar bækur, hljóðbækur og 

rafbækur 

• spyrja spurninga og hlusta á 

sjónarmið annarra af víðsýni 

• láta skoðanir sínar í ljós 

• auka sjálfstraust í ræðu og/eða riti 

• greina innihald og söguþráð. 

 

 

 

 

Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• nota og/eða tileinka sér nýjan 

orðaforða 

• lesa og/eða hlusta á mismunandi 

texta sér til gagns og gleði 

• tjá skoðanir sínar. 

 

Námsmat og 
vægi 
námsmatsþátta 

Áfanginn er próflaus (ekkert lokapróf).   
Til þess að standast áfangann þarf heildarmeðaleinkunn að vera 
4,5. 
 

 

 

 

 

 

 

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 því að nemendur taki þátt í öllum verkefnum 
annarinnar og vinni þau jafnt og þétt. 

 

 

Heiti Vægi 

Lotuverkefni 1   20% 

Lotuverkefni 2   20% 

Lotuverkefni 3 20% 

Kvikmyndaverkefni 10% 

Tímaverkefni 10% 

Virkni í kennslustundum 20% 
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Kennsluvikur                       Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
6. - 8. Janúar 

Farið yfir kennsluáætlun og tímaverkefni 1 

eitt unnið. 

Tímaverkefni 1 

2. vika 
11. - 15. Janúar 

Lesa kafla 1 og vinna verkefnabók. Gera 

bls. 2-4 í málfræði- og tónlistarhefti. 

Verkefni frá kennara. 

 

3. vika 
18. - 22. Janúar 

Lesa kafla 2 og vinna verkefnabók Gera bls. 

5-6 í málfræði- og tónlistarhefti. Verkefni frá 

kennara. 

 

4. vika 
25. - 29. Janúar 

Lesa kafla 3 og vinna verkefnabók. Gera 

bls. 7-8 í málfræði- og tónlistarhefti. 

Verkefni frá kennara. 

 

5. vika 
1. - 5. febrúar 

Lesa kafla 4 og vinna verkefnabók. Gera 

bls. 9 í málfræði- og tónlistarhefti. 

Tímaverkefni 2. 

Tímaverkefni 2 

6. vika 
8. - 12. febrúar 

Lesa kafla 5 og vinna verkefnabók. Gera 

bls. 10-13  í málfræði- og tónlistarhefti. 

Verkefni frá kennara. 

Lotuverkefni 1. 

Lotuverkefni 1 

7. vika 
15. - 19. febrúar 

Lesa kafla 6 og vinna verkefnabók. Gera 

bls. 14 í málfræði- og tónlistarhefti. Verkefni 

frá kennara. 

 

8. vika 
22. – 26. febrúar 

Lesa kafla 7 og vinna verkefnabók. Gera 

bls. 15-16 í málfræði- og tónlistarhefti. 

Verkefni frá kennara. 

 

9. vika 
1. - 5. mars 

Lesa kafla 8 og vinna verkefnabók. Gera 

bls. 17-18 í málfræði- og tónlistarhefti. 

Tímaverkefni 3. 

Tímaverkefni 3 

10. vika 
8. - 12. mars 

Lesa kafla 9 og vinna verkefnabók. Gera 

bls. 19-20 í málfræði- og tónlistarhefti. 

Verkefni frá kennara. 

Lotuverkefni 2. 

Lotuverkefni 2 

11. vika 
15. - 19. mars 

Horft á kvikmynd og kvikmyndaverkefni 

unnið. 

Kvikmyndaverkefni 

12. vika 
22. - 26. mars 

Páskafrí 

Lesa kafla 10 og vinna verkefnabók. Gera 

bls. 21 í málfræði- og tónlistarhefti. Verkefni 

frá kennara. 
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13. vika 
6. - 9. apríl 

Lesa kafla 11 og vinna verkefnabók. Gera 

bls. 22 í málfræði- og tónlistarhefti. Verkefni 

frá kennara. 

 

14. vika 
12. - 16. apríl 

Lesa kafla 12 og vinna verkefnabók. Gera 

bls. 23-25 í málfræði- og tónlistarhefti. 

Tímaverkefni 4. 

Tímaverkefni 4 

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

Lesa kafla 13 og vinna verkefnabók. Gera 

bls. 26-27 í málfræði- og tónlistarhefti. 

Verkefni frá kennara. 

 

16. vika 
26. - 30. apríl 

Lesa kafla 14 og vinna verkefnabók. Gera 

bls. 28-29 í málfræði- og tónlistarhefti. 

Verkefni frá kennara. 

Lotuverkefni 3. 

Lotuverkefni 3 

17. vika 
3. - 6. maí 

Frágangur og upprifjun. Gera bls. 30 í 

málfræði- og tónlistarhefti. Tímaverkefni 5. 

Tímaverkefni 5 

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Kveðja Helga, Telma og Þórunn 


