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Kennari Wolfgang Frosti Sahr Sk.st. WFS

Áfangalýsing:   Framhald í  spænsku.  Nemendur hafa tileinkað sér grunnatriði  og halda 
áfram að treysta undirstöður spænskukunnáttunnar. Farið yfir kaflana 13-30 í lesbók, þ.a. 
nokkrum köflum sleppt. Haldið verður áfram að byggja upp orðaforðann. Mikilvægustu atriðin 
úr spænsku 103 verða endurtekin. Nemendur styrkjast í að tjá sig og geti spjallað um sína 
hagi sem og daglegt líf daginn og veginn á spænsku. Nemendur eiga að vera færir að þýða 
lesbókatexta án orðabókar og geti skrifað stíla.

Markmið:  Eftir byrjendakennslu í spæ103 stefnir þessi áfangi að því að festa grunnkunnáttu 
í tungumálinu og bæta nýjum undirstöðuatriðum við. Nemendur verða færir að skilja og tjá 
sig  í  nútíð,  samsettri  framtíð,  núliðinni  tíð.  Í  vaxandi  mæli  fer  kennsla  fram á spænsku. 
Áframhaldandi  áhersla á aukningu orðaforða,  þýðinga og stíla.  Hlustunarefni  er  gert  hátt 
undir höfði sem og munnlegri tjáningu. 

Námsgögn: Mundos Nuevos (lesbók) Reykjavík Forlagið 2009
ítarefni spæ203 Akureyri skrifstofa VMA 2015

Námsmat og vægi námsþátta:

A1 15% vefæfingar Verkefni á Moodle, sett fyrir í tíma. Aðgangsorð: 
spæ203v15 (allt lágstafir, engin bil). 

A2 15% stöðupróf Tímaverkefni (án orðabókar): Þýðing, ritun og málnotkun
10% hlustunarverkefni Hlustað á spænskan texta og spurningum svarað 

skriflega.
10% munnleg tjáning Spænskum spurningum svarað á spænsku. 

C 50% skrifl. lokapróf á próftíma (án orðabókar):
Þýðing í samræmi við orðaforða lesbókatexta;
ritun í samræmi við ritunaræfingar í ítarefni/Moodle;
málnotkun sbr. markmiðslýsingu. 

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. 

1 Meðaleinkunn gildir. Ekkert sjúkrapróf, ath. skiladagsetningar.
2 Sjúkrapróf (sbr. áætlun um yfirferð). Nemendum er skylt að ljúka þessum námsmatsþáttum á tilsettum tíma.
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Áætlun um yfirferð:

02 06.01.-09.01. kafli 12

03 12.01.-16.01. kafli 13

04 19.01.-23.01. kafli 14

05 26.01.-30.01. kafli 15

06 02.02.-06.02. kafli 16

07 09.02.-12.02. kafli 17 stöðupróf 

08 16.02.-18.02. 19./20. leyfi kafli 18

09 23.02.-27.02. kafli 19 sjúkrapróf f. stöðupróf 

10 02.03.-06.03. kafli 20

11 09.03.-13.03. kafli 21  

12 16.03.-20.03. 17./18. opnir dagar kafli 24 hlustunarverkefni

13 23.03.-27.03. kafli 25

14 30.03.-03.04. páskafrí -

15 07.04.-10.04. 6. annar í páskum kafli 26 munnleg tjáning 

16 13.04.-17.04. kafli 27

17 20.04.-24.04. 23. leyfi kafli 29

18 27.04.-30.04. kafli 30 sjúkrapr. f.  hlustun/tjáningu

- Birt með fyrirvara um breytingar -

Dagsetning: 05. 01. 2015

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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