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Námsefni 

Íslenska – Tölum saman, kennslubók fyrir byrjendur í íslensku eftir Kristjönu 
Þórdísi Jónsdóttur og Sigrúnu Eiríksdóttur. Efnið er aðgengilegt án 
endurgjalds á fræðslugátt Menntamálastofnunar. 

Annað efni verður aðgengilegt á Innu.  

  

 

Áfangalýsing 

Í áfanganum verður lögð áhersla á að nemendur þjálfist í að hlusta á og tala 
íslensku þar sem markmiðið er að styrkja hagnýtan orðaforða sem nýtist 
nemendum daglega í leik og starfi.   

Ætlast er til að nemendur nái samhengi í texta og tali með stuðningi 
kennara en ekki gerðar kröfur um nákvæmni eða flókna málfræðikunnáttu. 
Unnið verður með íslenska tónlist og áhugasvið nemenda.  

 

 

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.  

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 
 Hljóðdagbækur 25% 
 Vinnubók 25% 
 Verkefni 25% 
 Orðaforðapróf 15% 
 Lokaviðtal/munnlegt próf 10% 

 

mailto:kristin.moller@fss.is


Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

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

 

 

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  
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. 
Verkefni 10 klst. 10 klst. 
Alls  102 klst. = 5 fein* 

 

  



Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
5. - 15. janúar 

Lota 1: Að heilsa og kveðja   

2. vika 
16. - 22. janúar 

Orðaforði og málnotkun Hljóðdagbók 

3. vika 
23. - 29. janúar 

Lota 2 - Fjölskyldan  

4. vika 
30. janúar - 5. febrúar 

Orðaforði og málnotkun Hljóðdagbók 

5. vika 
6. - 12. febrúar 

Verkefni um fjölskylduna Glærukynningar  

6. vika 
13. - 19. febrúar 

Lota 3: Maturinn Hljóðdagbók 

7. vika 
20. - 26. febrúar 

Vettvangsferð í matvöruverslun 
Stoðtími 

Myndband eða 
skoðanakönnun 

8. vika 
27. febrúar - 5. mars 

Lota 4: Skólinn-vinnan Orðaforðakönnun 1 

9. vika 
6. - 12. mars 
Miðannarmat 

Skólinn-vinnan 
Áhugamál -  Einstaklingsverkefni 

Hljóðdagbók 

10. vika 
13. - 19. mars 

Áhugamál -  Einstaklingsverkefni  

11. vika 
20. - 26. mars 

Lota 5: Líkaminn og heilsa  

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

 
Verkefni um sjálfsmynd 

Hljóðdagbók 

13. vika 
11. - 16. apríl 

Lota 6: Heimilið  

14. vika 
17. - 23. apríl 

Sumardagurinn fyrsti 

Draumahúsið-verkefni Hljóðdagbók 

15. vika 
24. - 30. apríl 

Orðaforði og málnotkun 
Stoðtími 

Orðaforðakönnun 2 

16. vika 
1. - 10. maí 

Lokaviðtal/Munnlegt próf  

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf, 

Kristín Þóra 


