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Viðtalstími 

 

Mánudaga klukkan 13:50-14:25 í stofu 221 

Námsefni 
Bókin Aflausn eftir Yrsu Sigurðardóttur verður lesin og verkefnabók tengd 
henni sem Telma Rut tók saman verður unnin samhliða. Unnið verður með 
málfræðiverkefni og íslenskar kvikmyndir.  

Áfangalýsing 

Í áfanganum verður unnið með bókmenntir, málfræði og íslenskar 
kvikmyndir. Áhersla verður á fjölbreytt verkefni til að nálgast markmið 
áfangans. Nemendur fá stuðning til að nýta sér fjölbreyttar leiðir til að 
nálgast bókmenntir. Nemendur fá tækifæri til að ræða og greina samfélag í 
gegnum kvikmyndir og þjálfast um leið í gagnrýnni hugsun og færni í 
tjáskiptum og rökræðum eins og kostur er. 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Námsmatið er einstaklingsmiðað og regluleg endurgjöf er frá kennara á 
vinnuframlag nemenda og verkefnaskil.  

Símatsáfangi  ☒ Lokapróf  ☐ Sleppikerfi  ☐ 

 Heiti Vægi 
 Lotuverkefni 1  15%  
 Lotuverkefni 2  15%  
 Lotuverkefni 3  15%  
 Tímaverkefni 20%  
 Kvikmyndaverkefni 20%  
 Skil á vinnubók 5%  
 Virkni í kennslustundum  10%  
 

 

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 að nemendur taki þátt í öllum verkefnum annarinnar og 
vinni þau skv. áætlun. Kennsluáætlunin kann að taka breytingum en þá að 
höfðu samráði við nemendur.  
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Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

 

Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 
• sjálfstæðum vinnubrögðum við 

verkefnavinnu 
• undirstöðuatriðum í stafsetningu  
• mikilvægi lesturs og bókmennta  
• skoðunum, hefðum og gildum sem 

koma fram í kvikmyndum sem sýndar 
verða 

 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 
• vinna fjölbreytt verkefni 
• nota ýmis hjálpargögn, t.d. 

hugarkort og leiðréttingarforrit 
• notkun einfaldra málfræðihugtaka í 

rituðu og mæltu máli  
• lesa og/eða hlusta á texta sér til gagns 

og ánægju  
• meta upplýsingar á gagnrýninn hátt 

 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 
• ljúka við fjölbreytt verkefni 
• beita einföldum málfræðihugtökum í ritmáli og talmáli  
• nota hjálpargögn við ritsmíðar og lestur  
• nýta sér læsi í víðu samhengi  
• auka sjálfstraust sitt og trú á eigin málfærni í tjáningu og/eða ritun  
• lesa fjölbreytt efni  
• beita gagnrýninni hugsun við lestur, túlkun og úrvinnslu kvikmynda 

 

 

 

  



Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

   

Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
6. - 14. janúar 

Kynning á áfanga og kennsluáætlun. 
Nemendur og kennari gera facebook 
hóp fyrir áfangann. 
Aflausn Kaflar 1-3, verkefni í 
verkefnabók  

 

2. vika 
17. – 21. janúar 

Aflausn Kaflar 4-8, verkefni í 
verkefnabók  
Málfræði 

 

3. vika 
24. – 28. Janúar 

Forvarnarvika gegn einelti 

Aflausn Kaflar 9-12, verkefni í 
verkefnabók  
Vinna með einelti í tengslum við bók 

Skil á veggspjaldi eða 
uppbyggjandi orð fyrir 
ókunnuga! 

4. vika 
31. jan. – 4. febrúar 

Aflausn Kaflar 13-16, verkefni í 
verkefnabók  

Lotupróf úr köflum 1-16 

5. vika 
7. – 11. febrúar 

Aflausn Kaflar 17-19, verkefni í 
verkefnabók  
Málfræði 

 

6. vika 
14. – 18. febrúar 

Aflausn Kaflar 20-23, verkefni í 
verkefnabók  
Málfræði 

 

7. vika 
21. – 25. febrúar 

Aflausn Kaflar 24-27, verkefni í 
verkefnabók  
Málfræði 

 

8. vika 
28. feb. – 4. mars 

Aflausn Kaflar 28-29, verkefni í 
verkefnabók  
Málfræði 

Gagnapróf úr köflum 17-29 

9. vika 
7. – 11. mars 

Aflausn Kaflar 30-33, verkefni í 
verkefnabók 

 

10. vika 
14. – 18. mars 

Aflausn Kaflar 34-37, verkefni í 
verkefnabók 

 

11. vika 
21. – 25. mars 

Aflausn Kaflar 38-40, verkefni í 
verkefnabók 

 

12. vika 
28. – 31. mars 

Aflausn Kaflar 41-42,  
verkefnavinna 

Lotupróf úr köflum 30-42 

13. vika 
4. – 8. apríl 

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

Kvikmynd -Ég man þig Verkefni 

14. vika 
19. – 22. apríl 

Verkefnavinna Tímaverkefni 

15. vika 
25. – 29. apríl 

Kvikmynd -Gullregn 
Málfræði 

Verkefni 

16. vika 
2. – 6. maí 

Málfræði 
Þáttur 
Mat á áfanga og frágangur 

 

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Telma Rut Eiríksdóttir 

 


