
 
Náms- og kennsluáætlun - Vorönn 2021  

SPÆN1SO05 
 

Kennarar 
Einar Trausti Óskarsson – einar.oskarsson@fss.is  
Ingibjörg Böðvarsóttir – ingibjorg.bodvarsdottir@fss.is  

Viðtalstími 
Einar: þriðjudaga kl. 13:05-13:45 
Ingibjörg: miðvikudaga 12:50-13:30   

Kennsluefni Raangu.com, Medeyja, prentað efni  

Áfangalýsing 

Þar sem þetta er byrjendaáfangi, er megináhersla lögð á að nemendur 
tileinki sér undirstöðuatriði tungumálsins. Nemendur eru þjálfaðir í réttum 
framburði, lestri, hlustun, tali og ritun. Einföld málfræðiatriði eru kynnt og 
útskýrð. Áhersla lögð á uppbyggingu orðaforða og viðeigandi málsnið. 
Umfjöllun um Spán, spænska menningu og spænskumælandi málsvæði. 
Efni á netinu kynnt og ýmis konar annað ítarefni, s.s. tónlist og myndefni.  
 

Áfanginn er símatsáfangi. Þetta þýðir að nemandi kemur ekki í lokapróf 
standist hann lágmarkskröfur í áfanganum.  
 

Lágmarkskröfur eru eftirfarandi: 
Annarpróf:  Nemandinn þarf að ná lágmark 6 í 3 annarprófum 

Raangu:     Nemandi nær að lágmarki einkunnini 6 í Raangu. 
Almennt:    Nemandinn er með lágmark einkunnina 6 í 

                             meðaleinkunn í áfanganum. 
 

Ef nemandinn nær ekki þessari lágmarkseinkunn í einhverjum af 
prófunum þarf hann að afgreiða prófum á síðustu dögum annarinnar.  
Sé það ekki klárað á fullnægjandi hátt þá fer nemandinn í lokapróf í 
áfanganum.  

 

Vinnuáætlun  

Tímasókn  15 vikur x 4 klst  60 klst  

Verkefnavinna heima  15 vikur * 2 tímar  30 klst  

Undirbúningur f. próf  6 x 2 klst  12 klst  

Alls     102 klst = 5 fein*  
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Markmið áfanga 
 

Þekking 
Nemandi skal hafa aflað sér þekkingar og 
skilnings á: 
 

• þeim orðaforða sem þarf til að  geta 
lesið, hlustað á, skilið og rætt um 
einföldustu atriða  

 

• helstu grundvallarþáttum spænsks 
málkerfis, s.s. framburði, tónfalli og 
einfaldri setningaskipan  

 

• Spáni og spænskum málsvæðum 
ásamt einstökum þáttum spænskrar 
menningar  

 

• einföldum samskiptum og tjáningu í 
mæltu og rituðu máli  

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

 

• Skilja talað mál um kunnuglegt 
efni ef talað er hægt og skýrt  
 

• Taka þátt í einföldum samræðum 
og nota viðeigandi málsnið  
 

• Kynna sjálfan sig á einfaldan hátt  
 

• Rita stutta, einfalda texta um 
kunnuglegt efni  

Leikni  
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 
 

• Skilja talað mál um kunnugleg efni 
þegar talað er hægt og skýrt  

 

• Geta fylgt einföldum fyrirmælum og 
skilið kveðjur og kurteisisávörp  
 

• Lesa einfalda texta sem innihalda 
algengan orðaforða sem tengjast 
nemandanum, fjölskyldu, umhverfi og 
áhugamálum.  
 

• Taka þátt í einföldum samræðum um 
efni sem hann þekkir og beita 
málsniði við hæfi  
 

• Segja á einfaldan hátt frá sjálfum sér, 
fjölskyldu, umhverfi og áhugamálum  
 

• Geta ritað stutta, einfalda texta í 
nútíð  

 
 
 
  



Námsmat og vægi námsmatsþátta  
Áfanginn er 

símatsáfangi 

Heiti  Vægi  

Samskipti (tal og hlustun) 30%  

Pakkapróf (5)  10%  

Annarpróf (3)  45%  

Ritun  5% 

Ýmis verkefni/virkni  10% 

   

Reglur 

áfanga  
Engin snjalltæki mega vera uppi á borðum (fartölvur, spjaldtölvur, 
snjallsímar) í kennslustund nema þegar þau eru notuð beint í náminu. 

   

Annað sem kennari vill láta 

koma fram  
Nemendur koma með plastmöppu fyrir prentað efni og 
þemaverkefni.  

   
  



                      Áætluð yfirferð                               Próf/Verkefnaskil  

1. vika 
6. jan. -8. jan.  

¿Quién es quién?-myndband – hlusta og þýða - 
fyrsti hluti (tveir skjáir)  
Raangu: borð 1 
Kynning á orðaforða í sambandi við að kynna 
sig: þjóðerni, soy 

 

2. vika  
11. jan. -15. jan. 

¿Quién es quién?-myndband – hlusta og þýða - 
annar hluti (sex skjáir)  
 
Medeyja – pakki 1 – stöðupróf og vinna í orðum 

Medeyja – pakki 1 – vinna í orðum 

 
Lestur og þýðingar: Acto 1 bls. 1-12 
 
Málfræði: Reglulegar sagnir í nútíð  
 
Raangu: borð 1 

  
   

3. vika  
18. jan. -22. jan. 

Mi vida loca 1 – horfa á þátt og skilja textann 
(glósað) 
 
Lestur og þýðingar: Acto 1 – æfa escena 1 í 
quizlet, æfa escena 2 í quizlet, æfa escena 3 í 
quizlet 
 
¿Quién es quién?-myndband – hlusta og þýða - 
þriðji og síðasti hluti (þrír skjáir) 
Raangu: borð 2 

Fyrir fyrri 
tíma: vera 
kominn með 1000 
stig í pakka 1  
  
Í seinni tíma: 
Pakkapróf 1 úr 

Medeyju   

4. vika  

25. jan. -29. jan.  
Undirbúningur fyrir annarpróf 1  
Raangu: borð 3 og 4 

 

5. vika  
1.feb -5.feb. 

Mi vida loca 3 – horfa á þátt og skilja textann 
(glósað) 
Lestur og þýðingar: Acto 2 

Raangu: borð 4 og 5    

Annarpróf 1 úr 
Acto 1 (60%), 
Quién es quién 
(15%),  
Sagnir í nútíð 
(20%)  
Mi vida loca 1-2 
5% 



6. vika  
8.feb. -12.feb. 

Mi vida loca 4 – horfa á þátt og skilja textann 
(glósað) 
Lestur og þýðingar: Acto 2 

Þemaverkefni 3  

Raangu: borð 6  
Mi vida loca 3 

Fyrir fyrri 
tíma: vera 
kominn með 1000 
í pakka 2  
  
Í seinni tíma: 
Pakkapróf 2 úr 

Medeyju  

7. vika  
 15.feb. -19.feb.  

Mi vida loca 5 – horfa á þátt og skilja textann 
(glósað) 
Lestur og þýðingar: Acto 2 
 
Þemaverkefni 3  

Raangu: borð 7 og 8  

 

8. vika  
22.feb. -26.feb. 

Undirbúa annarpróf 2 

Raangu: borð 9  

Fyrir fyrri 
tíma: vera 
kominn með 1000 
stig í pakka 3  
  
Í seinni tíma: 
Pakkapróf 3 úr 

Medeyju  

9. vika  
1.mar.-4.mar.  

Mi vida loca 6 – horfa á þátt og skilja textann 
(glósað) 
Lestur og þýðingar: Acto 3 

Ritunarverkefni  (fyrir portfolio-möppu)  
 

Raangu: borð 10 
Mi vida loca 4 

Annarpróf 2  
Acto 2 (55%,),  La 
lista de la compra 
(15%), 
Málfræði 20% 
Mi vida loca 3-4 10% 

10. vika  
8.mar.-12.mar. 

Lestur og þýðingar: Acto 3 
Raangu: borð 11 
Mi vida loca 1 – horfa aftur á þáttinn og gera 
æfingar 

Fyrir fyrri 
tíma: vera 
kominn með 1000 
stig í pakka 4  
 
Í seinni tíma: 
Pakkapróf 4 úr 

Medeyju  



11. vika  
15.mar.-19.mar. 

Lestur og þýðingar: Acto 3 
Mi vida loca 3 – horfa aftur á þáttinn og gera 
æfingar 
Þemaverkefni   
Ritunarverkefni  (fyrir portfolio-möppu)  
Raangu: borð 12 og 13 

 

12. vika  
22.mar.-26.mar. 

Páskafrí 

Lestur og þýðingar: Acto 6 
Raangu: borð 14 
Mi vida loca 4 – horfa aftur á þáttinn og gera 
æfingar 

Fyrir fyrri 
tíma: vera 
kominn með 1000 
stig í pakka 5  
 
Í seinni tíma: 
Pakkapróf 5 úr 

Medeyju    

13. vika  
6.apr.-9.apr. 

Mi vida loca 5 – horfa aftur á þáttinn og gera 
æfingar 
 Ýmis próf og verkefni 
Ritun 

Annarpróf 3 úr 
Acto 3 (50%,),  
Mi rutina(15%),  
málfræði (15%), 
Mi vida loca 5-6 10% 

14. vika  
12.apr.-16.apr. 

Þemaverkefni, tal og hlustun, ritun 

Raangu: borð 15 
  

15. vika  
19.apr.-23.apr. 

 Mi vida loca 6 – horfa aftur á þáttinn og gera 
æfingar 
Þemaverkefni, tal og hlustun, ritun 

   

16. vika  
26.apr.-30.apr. 

 Þemaverkefni, tal og hlustun, ritun   

17. vika  
 3.maí – 6.maí   

 Þemaverkefni, tal og hlustun, ritun   

 
Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

 
Einar Trausti og Ingibjörg 


