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Lýsing 
Í áfanganum er lögð áhersla á lestur fjölbreyttra texta til að auka lesskilning og orðaforða. 
Farið er yfir undirstöðuatriði íslenskrar málfræði. 
Nemandinn vinnur ýmist sjálfstætt eða í hóp að fjölbreyttum og skapandi verkefnum. 
Nemandinn fær þjálfun í að nota hjálpargögn og kennsluforrit í námi sínu. Íslensk menning er 
kynnt með það að markmiði að vekja áhuga á henni. 
 

Markmið: 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

• almennum orðaforða sem tengist efni áfangans 

• grundvallarþáttum málfræðinnar 

• notkun hjálpargagna 

 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• lesa ýmiss konar texta um kunnugleg efni 

• skilja talað mál um kunnugleg efni 

• segja frá með því að beita orðaforða, framburði og áherslum 

• skrifa einfaldan texta um efni sem hann þekkir eða hefur áhuga á og nota viðeigandi málfar 

• fara eftir grundvallarreglum sem gilda um ritað mál 

• nota upplýsingatækni og hjálpargögn í tungumálanámi 

 

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

að: 

• tileinka sér aðalatriðin í styttri textum og nýta á mismunandi hátt 

• nýta grundvallaratriði íslenskrar málfræði í ritun og tali 

• afla sér upplýsinga á fjölbreyttan hátt um mismunandi málefni 

• skilja og tjá sig um almenn málefni og málefni sem hann þekkir vel, á skiljanlegri íslensku 

• leysa úr viðfangsefnum einn eða í samstarfi við aðra • þróa með sér aga, metnað, ábyrgð og 

jákvæðni í vinnubrögðum 

 
 

 

Námsmat 
Áfanginn er símatsáfangi. Matsþættir eru lagðir fyrir yfir önnina samkvæmt námsáætlun. 
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Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta: 

Vika Námsefni  

Heimavinna/ 

verkefni á 

MOODLE, 

quizlet, padlet 

o.fl. 

Vægi námsmatsþátta 

 (1) 

33/34 

Kynning og stöðumat 

 
  

(2) 

35 
Stöðumat. Að kynnast. Málfræði    

(3) 

36 
Textavinna, lesskilningur, hlustun, málfræði, ritun og tal   

(4) 

37 
Textavinna, lesskilningur, hlustun, málfræði, ritun og tal  Samtal 1 

(5) 

38 
Textavinna, lesskilningur, hlustun, málfræði, ritun og tal  lotupróf I (10%) 

(6) 

39 
Textavinna, lesskilningur, hlustun, málfræði, ritun og tal  

Lesbokaverkefni 1 

 

(7) 

40 
Textavinna, lesskilningur, hlustun, málfræði, ritun og tal  Lesskilningskönnun 1 

(8) 

41 
Textavinna, lesskilningur, hlustun, málfræði, ritun og tal  Kynningarverkefni (10%) 

(9) 

42 
Textavinna, lesskilningur, hlustun, málfræði, ritun og tal 

Bifróst 

Vetrarfrí 21.-24.10 
Samtal 2 

(10) 

43 
Textavinna, lesskilningur, hlustun, málfræði, ritun og tal  lotupróf II (15%) 

(11) 

44 
Textavinna, lesskilningur, hlustun, málfræði, ritun og tal  Lesbokaverkefni 2 

(12) 

45 
Textavinna, lesskilningur, hlustun, málfræði, ritun og tal  Lesskilningskönnun 2 

(13) 

46 
Textavinna, lesskilningur, hlustun, málfræði, ritun og tal   

(14) 

47 
Textavinna, lesskilningur, hlustun, málfræði, ritun og tal  Samtal 3 / Lesbókaverkefni 3 

(15) 

48/49 
Textavinna, lesskilningur, hlustun, málfræði, ritun og tal  lotupróf III (20%) 

 
Með fyrirvara um breytingar 
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Námsmat og vægi námsmatsþátta:    
 
 

Matsform: ☐ Símat              ☐ Lokapróf/valið lokapróf            ☐ Lokaverkefni 

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi 

Skrifleg próf 3 lotupróf (10%, 10% og 10%) úr námsefninu  30% 

 2 leskannanir (2x7,5%) 15% 

Munnleg verkefni 
Kynningarverkefni. Nemendur kynna ákveðið viðfangsefni 

fyrir hópnum. 
10% 

Vinnueinkunn 3 skilaverkefni úr lesnum textum að eigin vali (3x5%) 15% 

 3 samtöl við kennara á íslensku (3x5%) 15% 

 Öll önnur skilaverkefni 15% 

 Samtals: 100% 

Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU á því formi sem best hentar. 

Annað:  

• Þegar nemandi missir af prófi tekur hann sjúkra-/upptökupróf eftir samkomulagi. 

• Verkefnin í Moodle eru aðgengileg í eina viku. 

 

Annað sem kennari vill að komi fram. 

Ef um fjarkennslu verður að ræða mun hún að mestu leyti fara fram í gegnum Moodle, sem er 

aðalnáms- og upplýsingagátt áfangans. Innskráningarlykill áfangans er heiti hans. 

Athugið að notkun á tölvum og snjalltækjum í kennslustundum er ekki leyfileg nema með 

samþykki kennara. 

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


