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Kennari Svanhildur Daníelsdóttir Sk.st. SVA

Áfangalýsing:   

Farið verður í undirstöðuatriði íslenskrar beygingarfræði, setningafræði og ritunar. Unnin 

verða ritunarverkefni af ýmsu tagi s.s. frásagnir, útdrættir og stuttar ritgerðir. Einnig lesa 

nemendur og vinna með ýmiskonar texta s.s. úr dagblöðum, fréttamiðlum, smásögur og ljóð. Í 

kennslunni verður lögð áhersla á að skýra hugtök og þjálfa framsögn og munnlega tjáningu. 

Markmið:   

Að nemandi öðlist undirstöðu í íslenskri beygingar- og setningafræði.

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

Að nemandi öðlist almenna færni í daglegu íslensku máli.

Námsgögn: 

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

komna nemendur,  eftir Evu Örnólfsdóttur, IÐNÚ 2013. (Penninn/Eymundsson).

Sögur og ljóð, ljósrit frá kennara.

Lestu betur eftir Fjölni Sigurjónsson og Guðna Kolbeinsson, IÐNÚ 1994 (lánað í skólanum).

Ýmis þjálfunarverkefni í ritun, málfræði og fl. eftir þörfum (frá kennara).

(Ef tími vinnst til) horft á íslenska kvikmynd og verkefni unnið í framhaldinu. Tilkynnt síðar.

Þunn plastmappa  til að safna í verkefnum  (kaupa í ritfangaverslun).  

Áætlun um yfirferð:

Lotur/vikur Viðfangsefni Námsmat

Kannanir/verkefni  %

1. lota  

8. jan.-7. feb.

Kynning á áfanga.

Upprifjun frá ÍSA103.

Munnleg kynning nemenda; 
hver er ég og hvaðan kem ég?

Orð verða setningar 1. og 2. 
kafli.

Kynning nemenda.         10%

Kaflapróf úr 1. og 2. kafla 
Orð verða setningar.       10%
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2. lota

10. feb.- 28. feb.

Orð verða setningar 3. og 4. 
kafli

Lestu betur + verkefni

Kaflapróf úr 3. og 4. kafla 
Orð verða setningar.       10%

Verkefni úr Lestu betur. 10% 

3. lota.

3. mars-28. mars.

Orð verða setningar 5. 6. og 
7. kafli.

Útdrættir og ritun, stutt 
ritgerð um smásögu.

Kaflapróf úr 5.6.7. kafla Orð 
verða setningar.              10%

Ritgerð.                           10%

4. lota.

31. mars – 11. apríl.

Orð verða setningar 8. 9. og 
10. kafli.

Lesnar smásögur og ljóð + 
verkefni.

Kaflapróf úr 8.9.10. kafla Orð 
vera setningar.                10%

Verkefni úr smásögum og 
ljóðum.                           10%

5. lota.

28. apríl – 2. maí.

Orð verða setningar 11. og 
12. kafli.

Skoðað hvernig unnið hefur 
verið í Orð verða setningar.

Kaflapróf úr 11. og 12. kafla 
Orð verða setningar.       10%

Verkefnavinna í Orð verða 
setningar.                        10%

Námsmat og vægi námsþátta:  

Áfanginn er próflaus símatsáfangi og byggist á  liðnum Námsmat kannanir/verkefni hér 

ofar.

Kennsluáætlun þessi er birt með fyrirvara um breytingar. 

Dagsetning:

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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