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Kennari Auður Inga Ólafsdóttir Sk.st. AUÐ 

 

Áfangalýsing:    

Framhaldsáfangi þar sem áframhaldandi áhersla er lögð á að nemandinn bæti við undirstöðuatriði 
tungumálsins. Þjálfun í lesskilningi aukin ásamt dýpkun á samskiptaþáttunum tali, hlustun og ritun. 
Markvisst er bætt við orðaforða, þar sem áhersla er lögð á réttan framburð og skilning, þannig að 
nemandi geti m.a. lesið og skilið stutta texta, tjáð sig skriflega og munnlega um efni sem tengjast 
athöfnum daglegs lífs. Hluti námsins er kynning á siðvenjum spænskumælandi landa með sérstöku 
tilliti til jafnréttis og sköpunar. Áhersla er lögð á frumkvæði nemandans og að hann tileinki sér þær 
aðferðir sem hjálpa honum best í náminu. 
 

Markmið:    

 
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

• viðeigandi orðaforða 

• grundvallarþáttum spænska málkerfisins 

• framburði 

• samskiptavenjum, menningu og siðvenjum spænskumælandi þjóða 
 
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• skilja fyrirmæli og setningar sem tengjast daglegum athöfnum 

• skilja leiðbeiningar og fyrirmæli 

• skilja þegar fjallað er um atburði daglegs lífs 

• skrifa stutta texta í nútíð, framtíð og liðinni tíð 

• óska eftir og veita upplýsingar 

• greina lykilatriði í texta 

• tjá sig skriflega og munnlega um kunnugleg efni 
 
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 

• nýta viðeigandi mál- og samskiptavenjur við mismunandi aðstæður 

• útskýra siðvenjur spænskumælandi landa 

• koma á framfæri eigin skoðun, þekkingu og tilfinningum 

• velja námsaðferðir við hæfi 

• meta eigið vinnuframlag og framfarir í málinu 

• sýna aga, metnað, sjálfstæð vinnubrögð og jákvæðni 

 

Námsgögn:    

• Un hombre fascinante - Spanish for Beginners, höf. Juan Fernández, útgáfuár 2019 ISBN: 
9781792028953 

• Allir nemendur eiga að kaupa bókina á kindle formi í upphafi annar á amazon.co.uk. 
• Efni frá kennara og af netinu. 

• Glósubók til að skrifa í. 
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Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta:              Moodle aðgangsorð: spæ2f 

Tímabil 
(vikunúmer) 

Námsefni Heimavinna/verkefni á 
MOODLE 

Vægi námsmatsþátta 

36 Un hombre fascinante: 
kafli 1-2 

Nemendur lesa bókina 
heima 

  

37 kafli 2-3 Skilnings- og 

málfræðiverkefni 
5%  

38 kafli 3   

39 kafli 4 Lotuverkefni 1   15%  

40 kafli 5 Skilnings- og 
málfræðiverkefni 

 5%  

41 kafli 6    

42 kafli 7 Lotuverkefni 2  15% 

43 kafli 7 Skilnings- og 
málfræðiverkefni 

5%  

44 kafli 8    

45 kafli 9 Skilnings- og 

málfræðiverkefni 
5%  

46 kafli 10    

47 kafli 10 Hlustunarverkefni 10%  

48 kafli 11 Munnlegt verkefni 10%  

- Með fyrirvara um breytingar - 

 
Námsmat og vægi námsmatsþátta:    

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

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi 

Lotuverkefni 2 lotuverkefni, 15% hvort.  - Öll lotuverkefni eru gerð út frá 
efni lesbókar og Moodle verkefna henni tengdri í orðaforða og 
málfræði. (stærsta verkefnið er ritun/þýðing, hlustun) 
 

30% 

Lokapróf áfangans Lokapróf. 30% 

ATHUGIÐ VEL: Athugið að nemandi þarf að ná 40% árangri í 
lotuverkefnunum tveimur og lokaverkefni, til að 
vetrareinkunn reiknist til hækkunar. 

 

Hlustunarverkefni 1 hlustunarverkefni 10% 

Munnlegt verkefni Munnlegt verkefni úr efni annarinnar - Hæfni - þekking 
og færni í munnlegri tjáningu 

10% 

Skilnings- og 
málfræðiverkefni 

4 minni verkefni í lestri, ritun og hlustun t.d. á Quizlet, 
Ed puzzle, Profedeele.es, Videoele og Moodle. Hvert 
verkefni vegur samtals 5% 

20% 

 Samtals: 100% 
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Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU á því formi sem best hentar. 

Annað: 

• Nemanda ber að ljúka öllum námsmatsþáttum áfangans. 

• Moodle verkefni eru aðgengileg  í eina viku og verða ekki endurstillt eða opnuð aftur.  - 
Virðið skilatíma verkefna. 

• Hver nemandi ber ábyrgð á að fylgjast með verkefnaskilum og hvenær þau eru sett 
fram á Moodle. 

   

 

Annað sem kennari vill að komi fram: 

 

• Í áfanganum er ætlast til að nemendur noti efni annarinnar úr lesbók og verkefnum á Moodle 

við að búa til og leysa verkefni til einkunnar. Verkefni sem eru gerð af Google translate eða 

einhverju öðru sambærilegu fá einkunn 0. 

• Öll verkefni eru einstaklingsverkefni, nema annað komi fram í fyrirmælum. Það þýðir að 

skili tveir (eða fleiri) inn sama verkefni fá þeir nemendur 0 fyrir verkefnið. 

• Talgervill á spænsku (Fleiri öpp eru til á Play store): T2S og / eða @Voice Aloud Reader (TTS 

Reader). 

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


