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Kennari Hafdís Bjarnadóttir / Svanhildur Daníelsdóttir Sk.st. HAF/SVA 

Áfangalýsing:  
Unnið er markvisst að lestrarþjálfun og ritun. Nemendur eru þjálfaðir í að rita stuttar og hnitmiðaðar 
frásagnir um ýmis efni, lesa bækur, tímarit uppflettirit og leita heimilda. Þjálfunin miðast við að 
nemendur reyni að yfirstíga vanmátt sinn gagnvart lestri og ritun og öðlist trú á eigin getu. 
Forkröfur: Nemendur þurfa að ráða yfir einhverri/nokkurri lestrargetu. 
Markmið:  
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 
mismun á persónulegum skrifum og heimildaskrifum 

uppbyggingu texta í frásögnum, sendibréfum og skeytum 

að það sem skrifað er á netið er erfitt að afturkalla 

að ábyrgð fylgir því sem maður skrifar og sendir frá sér 

mikilvægi gagnrýninnar hugsunar á ritvellinum 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:  

lesa sér til gagns og leita upplýsinga 

rita stutta og skýra texta 

átta sig á að heimildir á netinu eru mis áreiðanlegar 

nýta sér nýjan orðaforða til ritunar 

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

nýta sér lestur og ritun í daglegu lífi til gagns og gleði 

spyrja spurninga og ígrunda mismunandi sjónarmið af víðsýni 

láta skoðanir sínar í ljós og rökstyðja þær 

Námsgögn:  
Lestur og lesskilningur: Indjáninn, höfundur Jón Gnarr, útgefandi: Mál og menning 2010. Vinnubók 
með Indjánanum. Annað lesefni, stuttar greinar sem tengjast, almennum fróðleik, fréttum og málefnum 
líðandi stundar og birtist í dagblöðum, tímaritum og á veraldarvefnum. Nemendur fá skáldsöguna 
lánaða í skólanum en þurfa að kaupa verkefnaheftið á skrifstofu skólans. 
Verkefnablöð úr öðru lesefni og kvikmyndum sem kennari útbýr. 
Ritunarverkefni: Stutt og hnitmiðuð verkefni (frásagnir/sendibréf/útdrætti) ýmist sem nemendur velja 
sér sjálfir eða kennari ákveður og tengjast atburðum í dagsins önn, úr fréttaveitum, dagblöðum og 
tímaritum.  
Íslenskar kvikmyndir/þættir ásamt verkefnum (tilkynnt síðar).  
Annað: Nemendur þurfa að kaupa vinnuhefti með Indjánanum á skrifstofu skólans, þeir þurfa að koma 
með þunna plastmöppu til að safna saman verkefnum, hafa meðferðis stílabók A4 sem hægt er að rífa 
úr, einnig öll skriffæri og strokleður.  
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Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta: 

Tímabil 
(vikunúmer/lot
unúmer 

Námsefni (verklegt og bóklegt) Heimavinna/verkefni Vægi 
námsmatsþátta 

Vika 35 Kynning á áfanganum, kynning 
nemenda, hagnýtar upplýsingar. 

  

Vika 36-40 Megin áhersla á lestur, byrjað á 
skáldsögu og vinnubók. 
 
Byrjað á ritunarverkefnum og 
blaðagreinum. 
 
Byrjað á kvikmyndum. 

Tímaverkefni lestur og 
ritun. 
Tímaverkefni kvikmyndir. 
Engin heimavinna nema 
það sem nemendur þurfa 
hugsanlega að vinna upp 
vegna fjarveru/veikinda. 

 
 
 

Vika 41-43 Miðannarmat. Farið yfir stöðuna 
með nemendum, leiðsagnarmat. 
Nemendur hvattir og gefinn tími 
til að vinna upp ef þarf. 
Haldið áfram með sama 
námsefni. 
Vetrarleyfi. 
 

Tímaverkefni lestur og 
ritun. 
Tímaverkefni kvikmyndir. 
Engin heimavinna nema 
það sem nemendur þurfa 
hugsanlega að vinna upp 
vegna fjarveru/veikinda. 
Krossapróf úr skáldsögu. 
Sjálfsmat. 

Krossapróf 5% 
Fyrri skil á 
vinnubók og 
öðrum 
verk-efnum, 
vægi samtals 
um helmingur 
lokaeinkunnar. 
Sjálfsmat 7.5% 

Vika 44-49 Lokið við skáldsögu. 
Heimildavinna Jón Gnarr. 
Lokið við ritunar- og 
kvikmyndaverkefni 

Tímaverkefni munnleg og 
skrifleg áfram.  
Krossapróf úr skáldsögu. 
Lokaskil á vinnubók, 
ritunar- og 
kvikmyndaverkefnum. 

Lokaskil á 
vinnubók. 
Krossapróf 5% 
Lokaskil á 
ritunarv. 
Lokaskil á 
kvikmyndav. 
Skil á 
heimilda-verkef
ni 10% 
Sjálfsmat 7.5% 

 
Námsmat og vægi námsmatsþátta:  

Matsform: ☐X Símat               ☐ Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni 

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi 
lestur, lesskilningur Indjáninn, lestur og vinnubók  20% 

krossapróf 2 krossapróf úr Indjánanum 5% hvort. 10% 
heimildavinna Æviágrip um höfund Indjánans, Jón Gnarr. 10% 

ritun Ritunarverkefni – 10 bestu, 1,5 % hvert. 15% 

lesskilningur/ritun Blaðagreinar, útdrættir, spurningar – 10 bestu, 1,5 % hvert. 15% 

túlkun/samræður 10 verkerfni úr kvikmyndum/þáttum munnleg eða skrifleg skil,1,5% hvert 15% 

sjálfsmat Sjálfsmat nemenda á miðri önn og við lok annar, 2 x 7.5% 15% 
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 Samtals: 100% 
Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU á því formi sem best hentar. 
Annað: 
 
Notkun á snjallsímum í kennslustundum er háð leyfi kennara.  

Námsáætlun þessi er birt með fyrirvara um breytingar. 

 

Dagsetning: 21. ágúst 2020 
 
 
Hafdís Bjarnadóttir 
Svanhildur Daníelsdóttir 
___________________________ _______________________________ 
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 
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