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Kennari Wolfgang Frosti Sahr Sk.st. WFS

Áfangalýsing 
Í  áfanganum er lögð áhersla á grundvallaratriði  í  málfræði og menningu spænskumælandi 
þjóða ásamt uppbyggingu grunnorðaforða. Markviss og regluleg uppbyggingu orðaforðans er 
meðal höfuðatriða. Nemendur eru þjálfaðir í að tjá sig um almenn atriði daglegs lífs í ræðu og 
riti. Réttritun og framburður eru æfð ásamt þjálfun í lesskilningi. Nemendur eru hvattir til að 
nota netið til að æfa sig t.d. studyspanish.com.

Markmið 
Nemandi læri framburðarreglur, æfi framburð og byggi upp orðaforða um athafnir daglegs 
lífs. Tileinki sér og skilji þann orðaforða sem er í kennslubókinni og þjálfaður er markvisst í 
kennslustundum. - Læri grundvallaratriði í málfræði með íslenskt mál til hliðsjónar. - Skilji 
allt það lesefni sem farið er í í tímum og geti unnið verkefni tengd því. - Geti tekið þátt í 
einföldum samræðum. 

Námsgögn
Mundos Nuevos 1 – (lesbók) Reykjavík: Forlagið 2009.
Ítarefni Spæ103 Akureyri, skrifstofa VMA 2014
Orðabók (spæ-ísl, ísl-spæ) 

Námsmat og vægi námsþátta

A1 20% Stöðupróf Tímaverkefni án orðabókar: Þýðing, ritun og málnotkun
5% Hlustunarpróf Hlustað á spænskan texta og sp. svarað skriflega.

B2 10% Samtal Lestur texta úr lesbókinni og spurningar/svör á spænsku 
um hagi nemenda og daglegt líf. 

C 5% Vinnueinkunn Skil á ítarefni, gerð heimaverkefna

D 60% Skrifl. lokapróf Ólesin þýðing í samræmi við orðaforða lesbókatexta , 
ólesin ritun í samræmi við ritunaræfingar í ítarefninu. 
Málnotkun sbr. markmiðslýsingu. Ath.: Prófið er tekið 
án orðabókar.

Áætlun um yfirferð á næstu síðu

1 Ath. engin sjúkrapróf eru fyrir þessi námsmatsatriði. Missi nemandi af viðkomandi matsatriði hækkar 
vægi lokaprófs sem því nemur.

2 Mæti nem. ekki í úhlutaðan próftíma þarf hann að leggja fyrir vottorð ellegar verður einkunn hans í 
þessum matsþætti að engu. Sjúkrapróf er í síðustu kennslustund annarinnar.
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vika dagsetning atburðir yfirferð námsmat 

2 6.1.-10.1. kennsla hefst 8.1. kafli 1

3 13.1.-17.1. kafli 1

4 20.1.-24.1. kafli 1

5 27.1.-31.1. kafli 2 skil ítarefni

6 3.2.-7.2. kafli 2

7 10.2.-14.2. kafli 3

8 17.2.-21.2. kafli 4 stöðupróf

9 24.2.-28.2. kafli 5

10 3.3.-7.3. fim/fös kennslufall kafli 6

11 10.3.-14.3. kafli 7 hlustunarpróf

12 17.3.-21.3. þri/mið opnir dagar kafli 8

13 24.3.-28.3. kafli 9 samtal 

14 31.3.-4.4. kafli 10

15 7.4.-11.4. kafli 11 skil ítarefni

17 23.4.-25.4. miðv. dimision
fim. sumard. fyrsti

kafli 12

18 28.4.-2.5. próftími hefst 5.5. kafli 12

 - Réttur áskilinn til breytinga - 

Ábending: Mætingarskylda er 80% - lakari mæting jafngildir úrsögn úr áfanganum. Síma- 
eða tölvunotkun, notkun I-pod eða sambærilegt er ekki heimil í áfanganum. Endurtekin brot á 
ákvæðum skólareglna og/eða mæting án viðhlítandi námsgagna varðar brottrekstur úr tíma. 

Dagsetning: 6.1.2014

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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