
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Náms- og kennsluáætlun - Vorönn 2023 

ÍSLE1LL05 
 

Kennari 
 
Telma Rut Eiríksdóttir, telma.eiriksdottir@fss.is   
 

  
Viðtalstími 

Mánudagar frá 14:00-14:40 stofa 221  

Námsefni 
Verkefnabók úr bókinni Farangur sem Telma Rut Eiríksdóttir tók saman.  

Bókin fæst í afgreiðslu á bókasafni skólans. 

Áfangalýsing 

Unnið verður með alla þætti íslenskunnar og grunnþátturinn lýðræði og 
mannréttindi verður hafður að leiðarljósi. Notaðar verða aldursmiðaðar 
bókmenntir sem gefa fjölbreytta sýn á aðstæður og umhverfi ungs fólks. 
Íslensk tónlist og fjölbreytt verkefni verða nýtt í kennslunni. Nemendur verða 
hvattir til að velta fyrir sér hugtakinu lýðræði og taka afstöðu til siðferðilegra 
álitamála, s.s. mannréttinda, samábyrgðar, meðvitundar og virkni borgaranna 
til þátttöku í að móta samfélag sitt og hafa áhrif. 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Til að standast áfangann þarf nemandi að ná 4,5 í meðaleinkunn. 

Símatsáfangi  ☒ Lokapróf  ☐ Sleppikerfi  ☐ 

 Heiti Vægi 
 Tímaverkefni 20% 
 Lotuverkefni 20% 
 Ritgerðarverkefni 10% 
 Mæting 15% 
 Virkni í kennslustundum 15% 
 Skil á vinnubók 20% 

 

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

 

Annað sem kennari 
vill láta koma fram 

 
Kennsluáætlun gæti tekið breytingum en þá að höfðu samráði við 
nemendur. 
 
 

 

mailto:telma.eiriksdottir@fss.is


Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 
• Hugtökunum lýðræði og mannréttindi 
• Fjölbreytileika lýðræðis og mannréttinda 
• Samhenginu á milli réttinda og skyldna 

 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 
• Átta sig á fjölbreytileika samfélagsins og 

mismunandi menningarheimum 
• Beita gagnrýninni hugsun 
• Virða skoðanir annarra  
• Taka þátt í umræðum 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 
• Skilja þá hugsun sem felst í hugtökunum lýðræði og mannréttindi 
• Spyrja spurninga og hlusta á sjónarmið annarra af víðsýni 
• Átta sig á tengingu á milli réttinda og skyldna 
• Láta skoðanir sínar í ljós 

 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
5. - 8. janúar 

Bókin Farangur og málfræði  

2. vika 
9. - 15. janúar 

Bókin Farangur og málfræði  

3. vika 
16. - 22. janúar 

Bókin Farangur og ritun 1 Skil á ritun 1 

4. vika 
23. - 29. janúar 

Bókin Farangur og málfræði Tímaverkefni 1 

5. vika 
30. janúar - 5. febrúar 

Bókin Farangur og málfræði  

6. vika 
6. - 12. febrúar 

Bókin Farangur og ritun 2 Skil á ritun 2 

7. vika 
13. - 19. febrúar 

Bókin Farangur og málfræði Lotuverkefni 
(Krossar) 

8. vika 
20. - 26. febrúar 

Bókin Farangur og málfræði  

9. vika 
27. febrúar - 5. mars 

Bókin Farangur og málfræði  

10. vika 
6. - 12. Mars 
Miðannarmat 

Bókin Farangur og ritun 3 Skil á ritun 3 

11. vika 
13. - 19. mars 

Bókin Farangur og málfræði Tímaverkefni 2 

12. vika 
20. - 26. mars 

Bókin Farangur og málfræði Lotuverkefni 2 
(Munnlegt) 

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

  

14. vika 
11. - 16. apríl 

Ritgerðarvinna  
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15. vika 
17. - 23. apríl 

Sumardagurinn fyrsti 

Ritgerðarvinna  

16. vika 
24. - 30. apríl 

Ritgerðarvinna  

17. vika 
1. - 7. maí 

Skil og kynningar á ritgerðum Skil á ritgerð 

18. vika 
8. - 10. maí 

Ritun 4 Skil á ritun 4 

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf, 

Telma Rut Eiríksdóttir 

 


