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Áfangalýsing:  
Unnin verða ritunarverkefni af ýmsu tagi; frásagnir, útdrættir og stuttar ritgerðir. Einnig lesa nemendur 
og vinna með ýmis konar texta; úr dagblöðum, fréttamiðlum, smásögur og ljóð. Farið verður í 
undirstöðuatriði íslenskrar beygingarfræði, setningafræði og ritunar. Áfram er lögð áhersla á hópefli, 
samvinnu og samskipti og að nemendur verði sjálfbjarga úti í samfélaginu t.d. með því að kenna þeim 
að nota almenningssamgöngur. Lögð er áhersla á að nemendur viti hvaða leiðir þeim eru færar í námi 
og að þeir þekki íslenska framhaldsskólakerfið, tækifæri og mögulegar hindranir. Farið er í 
heimsóknar- og kynnisferðir á ýmsar stofnanir samfélagsins s.s. heilsugæslu, Amtbókasafnið, Hof, 
Alþjóðastofu, Rósenborg, Sjónlistamiðstöðina og önnur lista- og menningarsöfn. Nemendum er kynnt 
íþrótta- og tómstundastarf í nærsamfélaginu. 
 
Markmið:  
Þekkingarviðmið 
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

● Íslenskri málnotkun, mæltu og rituðu íslensku máli 
● Ritun mismunandi texta 
● Mikilvægi tjáningar í samskiptum 
● Helstu stofnunum í nærsamfélaginu og tengingu þeirra við menningu 
● Starfssemi stofnanna sem veita þjónustu til þeirra sem hafa annað móðurmál en íslensku 
● Námsleiðum sem íslenska framhaldsskólakerfið býður uppá 

Leikniviðmið: 
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

● Lesa texta, túlka ljóð og vinna verkefni tengd þeim 
● Skrifa ýmsar tegundir texta á samfelldu máli 
● Draga saman aðalatriði í textum 
● Rita einfalda stutta texta og sögur 
● Skoða námsframboð og námsleiðir og tengja sínu áhugasviði 
● Leita sér aðstoðar með einfaldar fyrirspurnir til stofnanna 

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

● Meta sjálfan sig og setja sér markmið m.t.t. áhugasviðs og útbúa námsáætlun fyrir nám 
sitt 

● Auka almenna færni í íslensku máli 
● Nýta sér mælt mál og ritað í daglegu máli 
● Lesa ýmsa texta svo sem fréttir í dagblöðum og á netinu 
● Tjá sig munnlega og skriflega 
● Panta sér tíma hjá heimilislækni, fara á söfn og leitað sér upplýsinga um íþrótta- og 

félagsstarf í nærsamfélaginu. 
 
Námsgögn:  
Nemendur áfangans fá námsefni við hæfi hvers og eins. Þeir hafa dvalið á Íslandi í mislangan tíma, 
allt frá því að vera nýlega komnir til landsins upp í það að hafa búið hér landi til lengri tíma og eiga 
einhverja skólagöngu að baki í grunn- og/eða framhaldsskólum landsins. 
Meðal þess sem notast verður við er: 

● Íslenska fyrir alla 1., 2, og 3.hefti http://tungumalatorg.is/ifa/ 
● Gagnvirkar æfingar í málfræði t.d. https://mms.is/namsefni/malid-i-mark-vefur  
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● Smásögur á rafrænu formi t.d. https://mms.is/rafbaekur/fletti 
● Dagblöð og netmiðlar 
● Auk ýmissa verkefna frá kennara 

 
  Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta: 
 

Tímabil 
(vikunúmer/lotun
úmer 

Námsefni (verklegt og 
bóklegt) 

Heimavinna/verkefni Vægi námsmatsþátta 

Lota 1 / 24. ágúst - 
9. október 

Upphaf annar. 
Textavinna og hlustun sem 
hluti af vinnubók (öll önnin). 
Lesskilningur og gagnvirkar 
æfingar í málfræði. 
Ýmis ritunarverkefni.  
Hlutapróf gert úr námsefni 
hvers og eins.  
 

Lesskilningur og Moodle-próf. 
Nemendur vinna það sem ekki 
hefur klárast í 
kennslustundum. 
 

Moodle-próf 10% 
Hlutapróf 1 15% 
Hlustunarverkefni 10% 
Munnleg færni metin 5% 
Ritunarverkefni 10% 

Lota 2 / 12. október - 
3. desember 

Textavinna og hlustun sem 
hluti af vinnubók (öll önnin).  
Lesskilningur og gagnvirkar 
æfingar í málfræði.  
Ýmis ritunarverkefni.  
Hlustunarverkefni og 
munnlegar frásagnir 
nemenda á ákveðnum 
umfjöllunarefnum.  

Lesskilningur og Moodle-próf.  
Nemendur vinna það sem ekki 
hefur klárast í 
kennslustundum.  

Moodle-próf 10% 
Hlutapróf 2 15% 
Hlustunarverkefni 10% 
Munnleg færni metin 5% 
Ritunarverkefni 10% 

 
Námsmat og vægi námsmatsþátta:  
 

Matsform: ☐ Símat               ☐ Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni 

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi 

Lesskilningur Fimm Moodle-próf úr fjölbreyttum textum  10% 
Jafningafræðsla Jafningafræðsla, tiltekið efni kynnt fyrir samnemendum 10% 
Munnleg skil Umfjöllun nemenda á tilteknu efni skilað munnlega  10% 
Hlutapróf Tvö próf tekin í kennslustund úr efni annarinnar 30% 
Ritun Frásagnir og ritun unnið á Classroom 20% 
Hlustun og 
skilningur 

Nemendur hlusta á upplestur og ýmis verkefni  20% 

 Samtals: 100% 
Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU á því formi sem best hentar. 
Annað:  
 
Birt með fyrirvara um breytingar 

Dagsetning: 28. ágúst 2020 
 
___________________________ _______________________________ 
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 
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