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Kennari Anna Lilja Harðardóttir Sk.st. ALH 

Áfangalýsing:  Farið verður í undirstöðuatriði íslenskrar beygingarfræði og 

setningafræði og ritunar s.s. útdráttur og ritgerðasmíð. Áhersla lögð á að nemendur 

auki við orðforða sinn og þjálfist í munnlegri tjáningu, rituðu máli og lestri. Kynning á 

almennum hjálpargögnum og notkun þeirra við íslenskunám.  

Markmið:    

Að nemendur fái nokkra undirstöðu í íslenskri beygingarfræði og setningafræði. 

Að nemendur auki orðaforða sinn og skilning á mæltu og rituðu íslensku máli. 

Að nemendur geti skilið og tjáð sig munnlega og í rituðu máli við daglegt nám. 

Að nemendur auki almenna færni sína í daglegu íslensku máli. 

Að nemendur kynnist almennum hjálpargögnum við íslenskunám.  

   

Námsgögn:    

Orð verða setningar – Kennslubók í íslensku sem öðru máli fyrir lengra komna 

nemendur  (2008) eftir Evu Örnólfsdóttur  

Ljósrit frá kennara og ýmsar gagnlegar vefslóðir við íslenskunám 

Lestu betur  eftir Fjölni Sigurjónsson og Guðna Kolbeinsson 1994. Nemendur fá 
bækur í tímum. 

 

Áætlun um yfirferð: 

06.01. – 07.01. Kynning á áfanganum og námsefninu 

10.01. – 21.01. ( 2 vikur) 

Nemendur undirbúa og flytja kynningu á sjálfum sér . Kafli 1 og 2 í Orð verða 

setningar (OVS): Nýtt tungumál og Orðaforði bls. 2- 16  

Unnin verða framburðar - og málfræðiverkefni af ýmsu tagi og nemendur skila OVS – 

vinnuhefti (5%). Lesnir textar í Lestu betur og unnin verkefni; munnleg og skrifleg 

(5%). 

24.01. – 11.02. (3 vikur) 

Farið í kafla 3 í OVS: Nafnorð og Laus greinir bls. 19 – 36; fjallað um fallbeygingu 
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nafnorða og lausa greininn. Unnin verkefni og lesnir textar í Lestu betur . Kaflapróf  

(15%) og unnin verkefni. 

14.02. - 04.03. (3 vikur) 

Kafli 4 og 5 í OVS: Orðmyndun, Forsetningar og Atviksorð á bls. 37 – 59. Unnin 

verkefni, lesnir ýmsir textar, munnleg verkefni, kaflapróf (10%) og nemendur gera 

útdrátt (10%). 

07.03. - 25.03. (3 vikur) 

Kafli 6 í OVS: Sagnorð á bls. 60 – 84; unnin verkefni, skil á OVS - vinnuhefti (10%) 

og kaflapróf úr sögnum (15%). 

28.03 – 08.04. (1 vika) 

Kafli 7 í OVS: Lýsingarorð á bls. 87 – 101. Unnin verkefni, kaflapróf (5%) og farið í 

undirstöðuatriði ritgerðasmíðar og nemendur skrifa ritgerð (10%). 

11.04. - 29.04. (3 vikur ) Ath. páskafrí 

Kaflar 8, 9 og 12 í OVS: Orðaröð og setningar, Fornöfn og Ísland; bls. 103 – 110 

og bls. 127 – 134. Nemendur skila OVS – vinnuhefti (5%), munnleg verkefni (5%) og 

kaflapróf í fornöfnum (5%). 

 

Námsmat og vægi námsþátta:    

Kaflapróf   50% 

OVS – vinnuhefti  20% 

Útdráttur   10% 

Ritgerð   10% 

Munnleg verkefni  10% 

 

Nemendur þurfa að tilkynna á skrifstofu VMA ef þeir geta ekki mætt í próf eða skilað 

verkefnum á tilsettum tíma á önninni vegna veikinda. 

 

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


