
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 
 

Náms- og kennsluáætlun - Vorönn 2021 

SMFÉ1ÍL03 

Kennari Ásta Birna Ólafsdóttir asta.olafsdottir@fss.is  
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 klukkan 14:10-15:00  
 

Kennsluefni Efni frá kennurum 
 

Áfangalýsing  
Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru 
hafðir að leiðarljósi. Unnið verður með Ísland með það að markmiði að 
kynna nemendur fyrir áhugaverðum stöðum og menningu umhverfis 
landið. 
Áfanganum er skipt í fjóra hluta sem kennarar skipta með sér, þemu 
áfangans eru: 
Landshlutar: Í þessum hluta verður áherslan á að skoða 
landsfjórðungana. Hvað einkennir hvern landsfjórðung? Skjaldamerkið 
verður tekið fyrir. Hvað einkennir hvern landshluta. Hvaða sveitarfélög 
tilheyra þessum landsfjórðungi o.s.frv. Könnun verður eftir lok yfirferðar 
á hverjum landsfjórðungi fyrir sig.  
Áhugaverðir ferðamannastaðir: Í þessum hluta ferðumst við 
umhverfis Ísland á veraldarvefnum. Skoðaðir verða áhugaverðir 
ferðamannastaðir, hvernig best er að komast að þeim og hvers vegna 
þeir hafa notið vinsælda. Verkefni verða í formi samvinnunáms. 
Styttur og söfn á Suðurnesjum:  
Íslenskar bíómyndir: Vinsælar íslenskar kvikmyndir verða teknar 
sérstaklega fyrir. Markmiðið er að efla læsi nemenda á kvikmyndir 
ásamt því að efla gagnrýna og skapandi hugsun og almenna þekkingu 
á íslenskum kvikmyndum. Horft verður á kvikmyndirnar með tilliti til 
sögulegra atburða, samfélags og menningar. Nemendur horfa á 5 
kvikmyndir og vinna úr þeim verkefni. 
 

 

Vinnuáætlun 

Tímasókn 15 vikur x 4 klst. 60 klst. 

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

Undirbúningur f. verkefni 4 x 2 klst. 8 klst. 

Verkefni 8 klst 8 klst. 

Alls  96 klst. = 4 fein* 
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Þekking 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og 

skilning á: 

• Helstu kennileitum ákveðinna staða 

• Vinsælum ferðamannastöðum á 

íslandi 

• þróun íslenskra kvikmynda 

• gildi kvikmynda í skrásetningu 

sögunnar 

 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni 

sem hann hefur aflað sér til að: 

• Ferðast um landið og taka þátt í 

umræðum um náttúruperlur Íslands 

• Taka eftir ólíkum viðfangsefnum  

• Lesa í og/eða nýta sér mismunandi 

upplýsingar úr umhverfinu 

• skilja þróun kvikmyndanna og getað t.d. 

áttað sig á ýmsum vísunum í eldri myndir 

sem í þeim birtast 

• beita gagnrýnni hugsun þegar horft er á 

kvikmyndir. Metið með gagnrýni 

nemenda á kvikmyndir  

• átta sig á mikilvægi kvikmynda í 

skrásetningu sögunnar og hvernig hægt 

er að afbaka söguna í kvikmyndum 

 

 

 

 

 

Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• Nefna og aðgreina þekkta staði á 

Íslandi 

• Setja sig í spor ferðamanns og ferðast 

á hina ýmsu staði 

• taka ábyrgan þátt í samræðum um 

samfélagslegar og menningarlegar 

aðstæður er koma fram í kvikmyndum 

• meta og greina hvernig áróðri og 

auglýsingum er komið til skila í 

kvikmyndum 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Leiðsagnarmat, verkefnaskil, virkni í kennslustundum og mæting. 
Regluleg endurgjöf er frá kennara á vinnuframlag nemenda og 
verkefnaskil. 

 

 

 

Reglur áfanga Notkun á snjallsímum er ekki leyfileg í tímum nema með leyfi kennara. 
Áfanginn er próflaus.  
Til þess að standast áfangann þarf heildarmeðaleinkunn að vera 4,5. 

 

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.  
Kennsluáætlun kann að taka breytingum á önninni en þá að höfðu 
samráði við nemendur. 

Heiti Vægi 

Tímaverkefni 80% 

Virkni í tímum 20% 
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Landshlutar 

Kennsluvikur                       Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
6. - 8. janúar 

Kynning á áfanganum. 

Rætt um landsfjórðungana. 

 

2. vika 
11. - 15. janúar 

Landsfjórðungurinn vesturland  

3. vika 
18. - 22. janúar 

Landsfjórðungurinn vesturland  

4. vika 
25. - 29. janúar 

Landsfjórðungurinn vesturland  

5. vika 
1. - 5. febrúar 

Landsfjórðungurinn vesturland Könnun hjá Á.B, 

vesturland 

6. vika 
8. - 12. febrúar 

Landsfjórðungurinn norðurland  

7. vika 
15. - 19. febrúar 

Landsfjórðungurinn norðurland  

8. vika 
22. – 26. febrúar 

Landsfjórðungurinn norðurland  

9. vika 
1. - 5. mars 

Landsfjórðungurinn norðurland Könnun hjá Á.B 

norðurland 

10. vika 
8. - 12. mars 

Landsfjórðungurinn austurland  

11. vika 
15. - 19. mars 

Landsfjórðungurinn austurland  

12. vika 
22. - 26. mars 

Páskafrí 

Landsfjórðungurinn austurland  

13. vika 
6. - 9. apríl 

Landsfjórðungurinn austurland Könnun hjá Á.B. 

austurland 

14. vika 
12. - 16. apríl 

Landsfjórðungurinn suðurland  

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

Landsfjórðungurinn suðurland  

16. vika 
26. - 30. apríl 

Landsfjórðungurinn suðurland  

17. vika 
3. - 6. maí 

Landsfjórðungurinn suðurland Könnun hjá Á.B. 

suðurland 
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Áhugaverðir ferðamannastaðir 

Kennsluvikur                       Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
6. - 8. janúar 

Reykjavík  

2. vika 
11. - 15. janúar 

Þingvellir Samvinnuverkefni 

3. vika 
18. - 22. janúar 

Náttúrulaugar Íslands  

4. vika 
25. - 29. janúar 

Hvammstangi og nágrenni Tímaverkefni 1 

5. vika 
1. - 5. febrúar 

Snæfellsnes  

6. vika 
8. - 12. febrúar 

Breiðafjörður  

7. vika 
15. - 19. febrúar 

Vestfirðir Samvinnuverkefni 

8. vika 
22. – 26. febrúar 

Akureyri og nágrenni  

9. vika 
1. - 5. mars 

Reynisfjara  

10. vika 
8. - 12. mars 

Vatnajökulsþjóðgarður Tímaverkefni 2 

11. vika 
15. - 19. mars 

Jökulsárlón  

12. vika 
22. - 26. mars 

Páskafrí 

Verkefni um ferðaáætlun kynnt  

13. vika 
6. - 9. apríl 

Unnið með verkefni um ferðaáætlun  

14. vika 
12. - 16. apríl 

Unnið með verkefni um ferðaáætlun Kynning og skil á 

ferðaáætlun 

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

Vitar   

16. vika 
26. - 30. apríl 

Brú milli heimsálfa  

17. vika 
3. - 6. maí 

Samantekt og frágangur  
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Styttur og söfn á Suðurnesjum 

Kennsluvikur                       Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
6. - 8. janúar 

Kynning námsefnis og tímaverkefna.  

2. vika 
11. - 15. janúar 

Fuglahúsið  

3. vika 
18. - 22. janúar 

Keflavíkurmerkið  

4. vika 
25. - 29. janúar 

Vatnstankurinn  

5. vika 
1. - 5. febrúar 

Sólúrið  

6. vika 
8. - 12. febrúar 

Nónvarða Tímaverkefni 

7. vika 
15. - 19. febrúar 

Styttur Erlings Jónssonar í Reykjanesbæ 

 

 

8. vika 
22. – 26. febrúar 

Styttur Erlings Jónssonar í Reykjanesbæ  

9. vika 
1. - 5. mars 

Styttur Erlings Jónssonar í Reykjanesbæ 

 

Tímaverkefni 

10. vika 
8. - 12. mars 

Safnakynning - DUUS  

11. vika 
15. - 19. mars 

Safnakynning - Rokksafn  

12. vika 
22. - 26. mars 

Páskafrí 

Safnakynning - Víkingasafnið  

13. vika 
6. - 9. apríl 

Þekkingasetur - Sandgerði  

14. vika 
12. - 16. apríl 

Byggðarsafn Garðskaga  

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

Kvikan - Grindavík Tímaverkefni 

16. vika 
26. - 30. apríl 

17. júní flaggstöngin  

17. vika 
3. - 6. maí 

Vorganga þar sem styttur bæjarins eru 

skoðaðar. 
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Íslenskar bíómyndir 

Kennsluvikur                       Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 

6. - 8. janúar 

Kynning á áganga og fara yfir 

kennsluáætlun  

Íslenskar kvikmyndir 

  

2. vika 

11. - 15. janúar 

Horfa á kvikmynd fyrri part   

3. vika 

18. - 22. janúar 

Horfa á kvikmynd seinni part   

4. vika 

25. - 29. janúar 

Verkefni úr kvikmynd 1 Skila tímaverkefni 1 

5. vika 

1. - 5. febrúar 

Horfa á kvikmynd fyrri part   

6. vika 

8. - 12. febrúar 

Horfa á kvikmynd seinni part   

7. vika 

15. - 19. febrúar 

Verkefni úr kvikmynd 2 Skila tímaverkefni 2 

8. vika 

22. – 26. febrúar 

Horfa á kvikmynd fyrri part   

9. vika 

1. - 5. mars 

Horfa á kvikmynd seinni part   

10. vika 

8. - 12. mars 

Verkefni úr kvikmynd 3 Skila tímaverkefni 3 

11. vika 

15. - 19. mars 

Horfa á kvikmynd fyrri part   

12. vika 

22. - 26. mars 

Páskafrí 

Horfa á kvikmynd seinni part   
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13. vika 

6. - 9. apríl 

Verkefni úr kvikmynd 4 Skila tímaverkefni 4 

14. vika 

12. - 16. apríl 

Horfa á kvikmynd fyrri part   

15. vika 

19. - 23. apríl 

Sumard. fyrsti 

Horfa á kvikmynd seinni part   

16. vika 

26. - 30. apríl 

Verkefni úr kvikmynd 5 Skila tímaverkefni 5 

17. vika 

3. - 6. maí 

Samantekt  

 

 

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Ásta Birna, Helga, Magnús, Sunna og Telma 


