
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 
 

Náms- og kennsluáætlun - Vorönn 2021 

ÍSLE1RM05 

Kennari Ásta Birna Ólafsdóttir asta.olafsdottir@fss.is  

Viðtalstími Miðvikudagar klukkan 13:00-13:30 og eftir samkomulagi 

Kennsluefni Nemendur eiga að mæta með skriffæri í allar kennslustundir og hafa 

línustrikuð blöð og möppu undir verkefni. Kennari mun útvega 

nemendum verkefni og lesa upp úr kjörbók. Eins munu nemendur geta 

nálgast námsefni á Innu.  

Áfangalýsing Í áfanganum verður lögð áhersla á að nemendur kynnist 

orðflokkagreiningu, beygingarfræði og stafsetningu. Nemendur þjálfast í 

grundvallarvinnubrögðum ritunar. Lesin verður skáldsaga fyrir 

nemendur og farið yfir söguþráðinn og hann ræddur og unnið með hann 

í kennslustundum.  

 

 

Vinnuáætlun  

Tímasókn 15 vikur x 4 klst. 60 klst. 

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

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

Alls  92 klst. = 5 fein* 

 

 

 

Þekking 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og 

skilning á: 

• beygingarlegum og einkennum 

orðflokka 

• stafsetningarreglum 

• gildi handbóka og uppflettirita á netinu 

• byggingu málsgreina og efnisgreina 

• uppsetningu, byggingu og 

framsetningu stuttra ritsmíðar 

 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni 

sem hann hefur aflað sér til að: 

• nýta málfræði til að bæta ritsmíðar sínar 
• skrifa af hugmyndaauðgi  
• hlusta á sjónarmið annarra af víðsýn 
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Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• nýta málfræði til að bæta stíl og rita 
rétt 

• nýta sér uppflettirit og netið 
• skrifa læsilegan texta 
• byggja upp og ganga frá stuttum 

ritsmíðum 
• þekkja muninn á orðflokkum og geta 

greint málsgreinar í setningarhluta 
• hlusta á og skilja styttri 

bókmenntatexta 

 

 

 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat með leiðsögn. Námsmatið er í 
höndum kennara áfangans og fylgir þeim reglum sem kveðið er á um í 
skólanámskrá. Ekkert lokapróf er í áfanganum en nemendur taka 
kannanir að hverjum námsþætti loknum sem saman telja til einkunnar 
ásamt vinnuframlagi og ástundun nemenda.  
 

 

 

 

 

 

Reglur áfanga Afar mikilvægt er að mæta vel í kennslustundir og fylgjast vel með í 
tímum. Öllum verkefnum skal skilað tímanlega því annars dregst frá 
einkunn nemenda sé verkefni skilað of seint. Verkefnaskil koma fram í 
kennsluáætlun og eru nemendur hvattir til að fylgjast vel með hvenær 
það eru kannanir eftir hvern námsþátt í áfanganum.  

 

Annað sem 
kennari vill láta 
koma fram 

Kennsluáætlun þessi gæti breyst m.a. vegna farsóttar en þá að höfðu 
samráði við nemendur.  

 

 

 

 

Heiti Vægi 

orðflokkagreiningar 25% 

beygingarfræði 25% 

stafsetning 25% 

kjörbók 25% 
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Kennsluvikur                       Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
6. - 8. janúar 

Upphaf annarinna og kynning á áfanganum. 

Kjörbók annarinnar valin með nemendum. 

Kynning á höfundi kjörbókar.  

 

2. vika 
11. - 15. janúar 

Orðflokkagreiningar 

Hlustað á lestur upp úr kjörbók 

 

3. vika 
18. - 22. janúar 

Orðflokkagreiningar 

Hlustað á lestur upp úr kjörbók 

Farið yfir söguþráð kjörbókar 

 

4. vika 
25. - 29. janúar 

Orðflokkagreiningar 

Hlustað á lestur upp úr kjörbók 

 

5. vika 
1. - 5. febrúar 

Orðflokkagreiningar 

Hlustað á lestur upp úr kjörbók 

Könnun úr 

orðflokkagreiningum 

6. vika 
8. - 12. febrúar 

Beygingarfræði 

Hlustað á lestur upp úr kjörbók 

Farið yfir söguþráð kjörbókar 

 

7. vika 
15. - 19. febrúar 

Beygingarfræði 

Hlustað á lestur upp úr kjörbók 

 

8. vika 
22. – 26. febrúar 

Beygingarfræði 

Hlustað á lestur upp úr kjörbók 

 

9. vika 
1. - 5. mars 

Beygingarfræði 

Hlustað á lestur upp úr kjörbók 

Könnun úr 

beygingarfræði 

10. vika 
8. - 12. mars 

Stafsetning 

Hlustað á lestur upp úr kjörbók 

Farið yfir söguþráð kjörbókar 

 

11. vika 
15. - 19. mars 

Stafsetning 

Hlustað á lestur upp úr kjörbók 

 

12. vika 
22. - 26. mars 

Páskafrí 

Stafsetning 

Hlustað á lestur upp úr kjörbók 

 

13. vika 
6. - 9. apríl 

Stafsetning Könnun úr stafsetningu  
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Hlustað á lestur upp úr kjörbók 

Farið yfir söguþráð kjörbókar 

14. vika 
12. - 16. apríl 

Unnið með orðaforða á ýmsan máta 

Hlustað á lestur upp úr kjörbók 

 

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

Unnið með orðaforða á ýmsan máta 

Hlustað á lestur upp úr kjörbók 

 

16. vika 
26. - 30. apríl 

Unnið með orðaforða á ýmsan máta 

Hlustað á lestur upp úr kjörbók 

Farið yfir söguþráð kjörbókar 

 

17. vika 
3. - 6. maí 

Hlustað á lestur upp úr kjörbók 

Sjálfsmat nemenda 

Könnun upp úr kjörbók 

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Ásta Birna Ólafsdóttir 

 


