
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Náms- og kennsluáætlun - Vorönn 2022 

SPÆN1SS05 – SPÆNSKA 2 

Kennari Ingibjörg Böðvarsdóttir, ingibjorg.bodvarsdottir@fss.is 

 Viðtalstími Mánud. kl. 11:15 – 11:55 í vinnurými kennara 

Námsefni 

• Un día en Salamanca, höf. Ernesto Rodríguez, útg. Difusión 
• Vinnubók 
• Mi vida loca, episodios 7-12 
• raangu.com og raangu.com/medeyja 
• https://www.inna.is/ 
• http://snara.is (ath. að skólinn greiðir fyrir aðgang í FS)  
• http://www.wordreference.com/ 
• https://www.spaleon.com/ 

Áfangalýsing 

Megináhersla lögð á að nemendur tileinki sér undirstöðuatriði 
tungumálsins. Nemendur eru þjálfaðir í 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.  

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Til að ljúka áfanganum skal nemandi hafa náð eftirfarandi markmiðum:   
 
Ná að lágmarki 6,0 í öllum annarprófum. (Nái nemandi ekki þeirri einkunn í 
annarprófi má hann endurtaka það viku síðar).   
Ná annareinkunn að lágmarki 6,0. Skila verkefnum á réttum tíma.  
 

Nái nemandinn ekki að uppfylla öll þessi skilyrði hefur hann tækifæri til að 
ljúka áfanganum með lokaprófi.  Lokaprófið hefur þá vægi upp á 50% á 
móti annareinkunn. Þurfi nemandi að nýta þetta úrræði þarf hann að ná 
4,5 úr lokaprófi til að fá annareinkunn metna. 

Símatsáfangi ☐ Lokapróf  ☐ Sleppikerfi  ☒ 

 Heiti Vægi 
 3 annarpróf 22,5% 
 Hlustun og tal 5% 
 Orðaforðapróf og pakkar 5% 
 Ritun 2,5% 
 Verkefnavinna  15% 
 Lokapróf  50% 

 

 

https://www.inna.is/
http://www.wordreference.com/
https://www.spaleon.com/
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Reglur áfanga 

Slökkt skal vera á farsímum í kennslustund!  
Snjalltæki, svo sem símar, spjaldtölvur og fartölvur eru ekki leyfðar í tímum, 
nema sem hluti af beinu námi að beiðni kennara. Verði nemandi uppvís að 
slíku getur hann átt von á því að vera vísað úr tíma.   
 

Mæta þarf með heyrnartól þegar um er beðið. 
Mæti nemandi ekki í annarpróf á settum prófdegi fær hann tækifæri til að 
taka prófið viku síðar.   
 

Í þeim prófum þar sem snjalltæki (sími eða tölva) er notað skal það vera 
staðsett á borði fyrir framan nemanda. Einungis prófgluggi má vera opinn. 
Séu aðrir gluggar opnir kann það að valda því að prófið sé ógilt. 
Athugasemdir vegna viðveruskráningar verða að berast kennara innan viku.  

Nemendur skulu ávallt ganga frá eftir sig í lok hverrar kennslustundar. 

 

Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 
• Grunnorðaforða og helstu 

grunnatriðum spænskrar málfræði. 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 
• Skilja talað mál um kunnugleg efni 

þegar talað er hægt og skýrt og lesa sér 
til skilnings einfaldan texta á spænsku. 

• Geta sagt á einfaldan hátt frá sjálfum 
sér og beita málsniði við hæfi. 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 
• Eiga einföld samskipti á spænsku. 
• Lesa sér til skilnings einfaldan texta á spænsku og skilja talað mál ef talað er um 

kunnuglegt efni. 

 

 

Vinnuáætlun - Dæmi með lokaprófi 
Tímasókn 15 vikur x 4 klst. 60 klst. 
Heimavinna 15 vikur x 2 klst. 30 klst. 
Undirbúningur f. kaflapróf 3 x 2 klst.   6 klst. 
Undirbúningur f. lokapróf 12 klst. 12 klst. 
Lokapróf  2 klst.   2 klst. 
Alls  110 klst. = 5 fein* 
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Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
10. - 14. janúar 

Kynning á áfanga. 
UdeS, p.6-7:  ejercicios 1-4, pakki 6, 
vinnuhefti: málfræði - nútíð.  

Verkefnavinna 

2. vika 
17. – 21. janúar 

UdeS, p.8-9: ejercicios 1-4, Mi vida loca: 
e.7, vinnuhefti: málfræði - nútíð, pakki 6. 

Verkefnavinna 
Pakkapróf 6 

3. vika 
24. – 28. janúar 

Forvarnarvika gegn einelti 

UdeS, p.10-11: ejercicios 1-4, raangu,  
Mi vida loca:  e.8, pakki 7, vinnuhefti: 
málfræði - nútíð. 

Verkefnavinna 
 

4. vika 
31. jan. – 4. febrúar 

UdeS: resumen del c1, vinnuhefti: 
málfræði - nútíð, pakki 7, raangu. 

Verkefnavinna 
Annarpróf 1 

5. vika 
7. – 11. febrúar 

UdeS, p.18-19: ejercicios 1-4, vinnuhefti: 
málfræði - nútíð, pakki 7, raangu. 

Verkefnavinna  
Pakkapróf 7 

6. vika 
14. – 18. febrúar 

UdeS, p.20-21: ejercicios 1-4, raangu, Mi 
vida loca, e.9, pakki 8, 
vinnuhefti: málfræði - núliðin tíð. 

Verkefnavinna  
 
 

7. vika 
21. – 25. febrúar 

UdeS, p.22-23: ejercicios 1-4, raangu, Mi 
vida loca, e.10, pakki  8, vinnuhefti: 
málfræði - núliðin tíð. 

Verkefnavinna 
Pakkapróf 8 
Ritun 1 

8. vika 
28. feb. – 4. mars 

UdeS: resumen del c2, raangu, pakki 9, 
vinnuhefti: málfræði - núliðin tíð. 

Verkefnavinna 
Annarpróf 2 
 

9. vika 
7. – 11. mars 

UdeS, p.30-31: ejercicios 1-4, raangu, 
vinnuhefti: málfræði - núliðin tíð, pakki 9.  

Verkefnavinna 
Pakkapróf 9 

10. vika 
14. – 18. mars 

UdeS, p.32-33: ejercicios 1-4,  raangu, Mi 
vida loca, e.11, vinnuhefti: málfræði - 
atburðaþátíð. 

Verkefnavinna 
Ritun 2 
 

11. vika 
21. – 25. mars 

UdeS, p.34-35: ejercicios 1-4,  vinnuhefti: 
málfræði – atburðaþátíð, raangu, pakki 
10, Mi vida loca, e.12. 

Verkefnavinna 
 

12. vika 
28. – 31. mars 

UdeS: resumen del c3, vinnuhefti: 
málfræði - atburðaþátíð,  raangu, pakki 
10.  

Verkefnavinna 
Annarpróf 3 

13. vika 
4. – 8. apríl 

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

UdeS, p.42-43: ejercicios 1-4, raangu, 
pakki 10.  

Verkefnavinna 
Pakkapróf 10 
 

14. vika 
19. – 22. apríl 

UdeS, p.44-45: ejercicios 1-4, raangu. Verkefnavinna 
Hlustunarpróf 

15. vika 
25. – 29. apríl 

UdeS - resumen del c4, raangu, 
 

Verkefnavinna 
Talpróf 

16. vika 
2. – 6. maí 

Samantekt á áfanga/upprifjun.  

   

   
Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Ingibjörg Böðvarsdóttir 


