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Námsefni Efni frá kennara 

Áfangalýsing 

Í áfanganum verður lögð áhersla á að nemendur þjálfist í að hlusta á og tala 
íslensku ásamt því að kynnast íslenskri menningu.  

Ætlast er til að nemendur nái samhengi og söguþræði en ekki gerðar miklar 
kröfur um nákvæmni. Einning verður unnið með íslenskt sjónvarps- og 
útvarpsefni, s.s. leikið efni, fræðsluþætti og íslenskar kvikmyndir.  

Einkunnarorð áfangans eru HORFA – HLUSTA – TALA 

 

 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Áfanginn er símatsáfangi. Til að ná áfanganum þarf að ná a.m.k. 4,5 í 
meðaleinkunn í öllum könnunum og verkefnum sem liggja til grundvallar. 
Einnig þarf að skila a.m.k. fjórtán af sextán hljóð/myndbandsdagbókum. 

Hvert tímapróf/verkefni er aðeins hægt að þreyta einu sinni. Ef nemendur 
af óviðráðanlegum ástæðum komast ekki í tímapróf á tilgreindum tíma þá 
hafa þeir tvær vikur þar á eftir til að taka það próf. Ekki er leyfilegt að taka 
próf utan kennslustofu nema í samráði við kennara. 

Ef engin skýring er á fjarveru nemenda í tímaprófi þá hefur hann fyrirgert 
rétti sínum til að taka það próf. Eftir að miðannarmat hefur verið gert 
opinbert er EKKI hægt að skila verkefnum eða taka próf sem gilda inn í 
miðannarmatið. 

Símatsáfangi  ☒ Lokapróf  ☐ Sleppikerfi  ☐ 

 Heiti Vægi 

 Hljóð- og myndbandsdagbækur 30% 

 Verkefnamappa/glósubók 10% 

 Ýmis verkefni 30% 

 Virkni í kennslustundum/mæting 10% 

 Munnleg próf 20% 
 

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

mailto:asta.s.sindradottir@fss.is


Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

 

 

Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

 íslenskri tungu 

 íslenskri menningu 

 gagnsemi orðabóka 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

 tjá sig á íslensku 

 halda uppi samræðum 

 hlusta, horfa og segja frá með eigin 

orðum 

 vinna sjálfstætt til að auka orðaforða 

 

Hæfni 

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

 taka þátt í íslensku samfélagi 

 fylgjast með umræðu líðandi stundar 

 nota orðabækur á netinu 

 

 

Vinnuáætlun - Dæmi með símati 

Tímasókn 15 vikur x 4 klst. 60 klst. 

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

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

Verkefni 15 klst. 15 klst. 

Alls  107 klst. = 5 fein* 

 

  



Virðing, samvinna og árangur 
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Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
6. - 14. janúar 

Viðtöl við nemendur 
Hver er ég? 

Myndbandsdagbók  

2. vika 
17. – 21. janúar 

Þema: Suðurnesin -menning 
Hlustun og talþjálfun 

Hljóðdagbók 
Bærinn minn 

3. vika 
24. – 28. Janúar 

Forvarnarvika gegn einelti 

Þema: Samfélagsmiðlar 
Hlustun og talþjálfun 

Myndbandsdagbók 
Verkefni tengt einelti 

4. vika 
31. jan. – 4. febrúar 

Þema: Ungt fólk og peningar 
Hlustun og talþjálfun 

Hljóðdagbók 
Hugarkort/listi 

5. vika 
7. – 11. febrúar 

Þema: Bókasafnið 
Hlustun og talþjálfun 

Myndbandsdagbók  
Verkefni tengt bókasafni 

6. vika 
14. – 18. febrúar 

Þema: Matur og bakkelsi 
Hlustun og talþjálfun 

Hljóðdagbók  
Uppskrift 

7. vika 
21. – 25. febrúar 

Þema: Heimalandið mitt 
Hlustun og talþjálfun 

Myndbandsdagbók 
Kynning 

8. vika 
28. feb. – 4. mars 

Þema: Íslenskar kvikmyndir 
Hlustun og talþjálfun 

Hljóðdagbók 
Munnlegt próf 1 
Kvikmyndaverkefni 

9. vika 
7. – 11. mars 

Þema: Fjölmiðlar 
Hlustun og talþjálfun 

Myndbandsdagbók  
Fréttaverkefni 

10. vika 
14. – 18. mars 

Þema: Búðin 
Hlustun og talþjálfun 

Hljóðdagbók  
Innkaupalisti 

11. vika 
21. – 25. mars 

Þema: Íþróttir 
Hlustun og talþjálfun 

Myndbandsdagbók 
Verkefni 

12. vika 
28. – 31. mars 

Þema: Leikrit 
Hlustun og talþjálfun 

Hljóðdagbók  
Verkefni tengt leikriti 

13. vika 
4. – 8. Apríl 

Starfshlaup 8. apríl? 
Páskafrí 9. – 18. apríl 

Þema: Páskar 
Hlustun og talþjálfun 

Myndbandsdagbók  
Verkefni 

14. vika 
19. – 22. apríl 

Þema: Tilfinningar 
Hlustun og talþjálfun 

Hljóðdagbók  
Hugtakakort 

15. vika 
25. – 29. apríl 

Þema: Umhverfi og veður 
Hlustun og talþjálfun 

Myndbandsdagbók 
Verkefni tengt umhverfi 
og veðri  

16. vika 
2. – 6. maí 

Þema: Kaffihús 
Upprifjun 

Hljóðdagbók 
Munnlegt próf 2 

   

   
 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Ásta Svanhvít Sindradóttir 


