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Áfangalýsing: 
Markmið áfangans er efla nemandann enn frekar í að nota norsku í samskiptum við Norðmenn og 

aðra Norðurlandabúa sem og að leita sér efnis á norsku í námi, leik og starfi. Allir fjórir færniþættirnir, 

lestur, ritun, hlustun og tal, eru þjálfaðir markvist auk þess sem nemenda er leiðbeint með notkun 

orðabóka og annarra hjálpartækja til tungumálanáms á netinu. Námstímanum er skipt upp í 6 lotur 

þar sem hver lota er tvær vikur. Unnið er með ákveðið þema í hverri lotu og verkefni skilað áður en 

næsta lota hefst. Áhersla er lögð á að nemandi beri sjálfur ábyrgð á eigin námsframvindu og að vinnu 

áfangans sé skilað jafnt og þétt yfir námstímann. Áfanganum lýkur með skriflegu prófi.  

 

Markmið: 
Þekkingarviðmið 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

• norsku tal- og skrifmáli 

• norskri menningu, og tengslum tungumálanna 

• helstu málfræðiatriðum í norsku og nýtt sér það bæði í rituðu og mæltu máli. 

• notkun hjálpargagna s.s. orðabóka og leiðréttingarforrita á netinu. 

 

Leikniviðmið 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 
• lesa fjölbreytta texta sem tengjast efni áfangans 

• hlusta á norsku og skilja að mestum hluta það sem fram fer 

• tjá sig um valin málefni og geti tekið þátt í samræðum 

• rita texta byggða á efni áfangans og gera orðalag texta að sínu 

• lesa sér til gagns og ánægju texta um margvísleg málefni 

• nota upplýsingatækni og hjálpargögn í tungumálanámi 

 

Hæfniviðmið 

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 
• skilja daglegt mál, svo sem samræður og fjölmiðlaefni, t.d. fréttir og norska sjónvarpsþætti og nýta 

sér á mismunandi hátt 

• nýta grundvallaratriði norskrar málfræði í ritun og tali 

• skrifa læsilega texta um ýmis málefni og nýta þann orðaforða sem áfanginn byggir á 

• nota viðeigandi orðalag í samskiptum 

• þróa með sér aga, metnað, ábyrgð og jákvæðni í vinnubrögðum 

• auka meðvitund um eigin færni í tungumálinu 
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Námsgögn: 

● Öll námsgögn birtast á vefsíðu áfangans. Nemendur þurfa ekki að kaupa nein gögn en 
gott getur verið að prenta út hluta af því sem birtist á vefnum, t.d. kafla í málfræði og 
lestexta. 

● Orðabækur og ýmis málfræði á netinu 
https://podium.gyldendal.no/nyekontekst/elev/overom/menypunktene/grammatikk 
http://grammatikk.com/ 
 https://www.ressurssidene.no/web/PageND.aspx?id=99103 

● Dagblöð, hlaðvarp, sjónvarp og smásögur. 
● http://ndla.no/nb  Nasjonal digital læringsarena. Digitale læremidler for videregående 

opplæring 
● Textar settir saman af kennara.  

 

Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta: 
Áfanganum er skipt upp í 6 lotur/þemu sem hvert um sig er tvær vikur, auk einnar viku til upprifjunar. 

Tímabil  Viðfangssefni  Vægi námsmatsþátta 

Tema 1  

7. - 20. sept. 

Jeg og mitt forhold til norsk og Norge (skriftlig oppgave) og 
flyktningskrisen (se på dokumentar og skrive kort rapport). 
Velge bok til tema 4. (Obligatorisk innlevering, kan ikke 
velges bort) 

skilaverkefni lota 1 10% 

Tema 2  

21. sept. - 4. 
okt 

Dokumentarer du finner inne på nrk.no Litt mer om 
flyktninger og dokumentar, Planet plast - bruker du mye 
plast? 

skilaverkefni lota 2 10% 

Tema 3  

5. - 18. 
oktober 

Kort om Norges historie. Vikingtida, svartedauden, de to 
skriftspråkene,  oljefund…  

skilaverkefni lota 3 10% 

19 .- 25. 
oktober 

Se på tilbakemeldinger for tema 1-3. Er du ikke fornøyd kan 
du levere det du vil igjen.  

 

Tema 4  

26.okt. - 8. 
nov. 

Bok og bokrapport.  

(Obligatorisk innlevering, kan ikke velges bort) 

 

skilaverkefni lota 4 10% 

Tema 5 

9. - 22. nov. 

Kjente norske personer, influensere… Hva har de gjort for å 
bli kjent, fordeler og ulemper med å være kjent….  

skilaverkefni lota 5 10% 

Tema 6 

23. nov - 6. 
des 

 Typisk norsk. Kortfilm, sanger og tekster om hva det er å 
være norsk. Skriftlig oppgave og dine tanker om “typisk 
norsk” 

skilaverkefni lota 6 10% 

7. - 16. des Prøve 50% 

Skila þarf inn fimm af sex verkefnalotum og gilda þær 50% á móti einkunn úr lokaprófi. Skili nemandi 
öllum sex lotunum fellur lægsta einkunn út. Allir verða að skila inn Lotu 1 og 4. 
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Námsmat og vægi námsmatsþátta:  
 

Matsform: ☐ Símat               ☐ Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni 

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi 

Í lok hverrar lotu eru skilaverkefni sem koma inn á færniþættina lestur, ritun, hlustun, áhorf, og mælt 
mál. Skila þarf inn fimm verkefnum.  Einkunn fyrir hverja lotu birtist á Innu og einnig sundurliðuð inni 
á Moodle.  
 
Fimm lotur með 
verkefnaskilum 

Skila þarf inn verkefnum í lok fimm af sex lotum.  5x10% 

Lokapróf Próf tekið í VMA eða á öðrum próftökustað 50% 

 Samtals: 100% 

 

Birt með fyrirvara um breytingar 

 
Dagsetning: 
 
 
 
__Bryndís I. Stefánsdóttir_______ _______________________________ 
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 
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