
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Náms- og kennsluáætlun - Vorönn 2023 

ÍSANBE05  

Kennari Anna Kristjana Egilsdóttir, anna.k.egilsdottir@fss.is  

 Viðtalstími Viðtalstími: Fimmtudagar klukkan 08:20 – 09:00, eftir 
samkomulagi. 

Námsefni 

 

Íslenska fyrir alla 1 

http://tungumalatorg.is/ifa/bok-1/ 

www.raangu.com 

 

 

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 Ísland og íslenska menningu. Efni á netinu kynnt og ýmis 
konar annað ítarefni, s.s. tónlist og myndefni. 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Áfanginn er símatsáfangi. 

Símatsáfangi  ☒ Lokapróf  ☐ Sleppikerfi  ☐ 

 Heiti Vægi 
 Tímaverkefni 70% 
 Þemaverkefni 15% 
 Hlustun og tal 15% 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:anna.k.egilsdottir@fss.is
http://tungumalatorg.is/ifa/bok-1/
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Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

 
• þeim orðaforða sem þarf til að  geta 

lesið, hlustað á, skilið og rætt um 
einföldustu atriða  

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

• einföldum samskiptum og tjáningu í 
mæltu og rituðu máli  

Nemandi skal hafa öðlast leikni í 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  
 

Hæfni 

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

 

 

Vinnuáætlun - Dæmi með símati 
 

Tímasókn 16 vikur x 4 klst. 64 klst. 
Undirbúningur f. tíma 16 vikur x 3 tímar x 20 mín 16 klst. 
Undirbúningur f. próf 3 x 4 klst. 12 klst. 
Þemavinna 15 klst. 15 klst. 
Alls  107 klst. = 5 fein* 

 

*Viðmið um fjölda eininga 

Einingar Tímafjöldi í vinnu 
meðalnemanda í áfanga 

1 fein 18 - 24 klst. 
2 fein 36 - 48 klst. 
3 fein 54 - 72 klst. 
4 fein 72 - 96 klst. 
5 fein 90 – 120 klst. 

  



Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
5. - 8. janúar 

Íslenska fyrir alla, kafli 1; vinna í hlustun 
og tali, tímaverkefni 

 

2. vika 
9. - 15. janúar 

Íslenska fyrir alla, kafli 1; vinna í hlustun 
og tali, tímaverkefni 

 

3. vika 
16. - 22. janúar 

Íslenska fyrir alla, kafli 2; vinna í hlustun 
og tali, tímaverkefni 

 

4. vika 
23. - 29. janúar 

Íslenska fyrir alla, kafli 3; vinna í hlustun 
og tali, tímaverkefni  

 

5. vika 
30. janúar - 5. febrúar 

Íslenska fyrir alla, kafli 3; vinna í hlustun 
og tali, tímaverkefni, þemaverkefni 

 

6. vika 
6. - 12. febrúar 

Íslenska fyrir alla, kafli 4; vinna í hlustun 
og tali, tímaverkefni 

 

7. vika 
13. - 19. febrúar 

Íslenska fyrir alla, kafli 4; vinna í hlustun 
og tali, tímaverkefni 

 

8. vika 
20. - 26. febrúar 

Íslenska fyrir alla, kafli 5; vinna í hlustun 
og tali, tímaverkefni, þemaverkefni 

 

9. vika 
27. febrúar - 5. mars 

Íslenska fyrir alla, kafli 6; vinna í hlustun 
og tali, tímaverkefni 

 

10. vika 
6. - 12. mars 
Miðannarmat 

Íslenska fyrir alla, kafli 6; vinna í hlustun 
og tali, tímaverkefni 

 

11. vika 
13. - 19. mars 

Íslenska fyrir alla, kafli 7; vinna í hlustun 
og tali, tímaverkefni, þemaverkefni 

 

12. vika 
20. - 26. mars 

Íslenska fyrir alla, kafli 7; vinna í hlustun 
og tali, tímaverkefni 

 

13. vika 
27.mars  - 2. apríl 
Starfshlaup - Páskafrí 

Íslenska fyrir alla, kafli 8; vinna í hlustun 
og tali, tímaverkefni 

 

14. vika 
11. - 16. apríl 

Íslenska fyrir alla, kafli 9; vinna í hlustun 
og tali, tímaverkefni 

 

15. vika 
17. - 23. apríl 

Sumardagurinn fyrsti 

Íslenska fyrir alla, kafli 9; vinna í hlustun 
og tali, tímaverkefni 

 

16. vika 
24. - 30. apríl 

Íslenska fyrir alla, kafli 10; vinna í hlustun 
og tali, tímaverkefni, þemaverkefni 

 

17. vika 
1. - 7. maí 

Íslenska fyrir alla, kafli 10; upprifjun; 
þemaverkefni 

 

18. vika 
8. - 10. maí 

Íslenska fyrir alla, kafli 10; upprifjun; 
þemaverkefni 

 

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf, 

Anna Kristjana Egilsdóttir 


