
  
 

Fjölbrautaskóli Suðurlands 

Grunnur að íslensku A 
ÍSLA1GA05 

Kennsluáætlun – haustönn 2015 

 
Kennarar áfangans: 
Elín Una Jónsdóttir 
Hrefna Clausen 
 

Áfangalýsing: 

Í áfanganum vinna nemendur með íslenskt mál sem sitt annað tungumál. Reynt er að koma til 

móts við þarfir nemenda og staða hvers og eins er metin. Tekið er mið af bakgrunni og færni 

nemandans. 

Unnið er út frá eftirfarandi grunnhugmyndum: 1)Að verða hluti af samfélaginu 2)Að tileinka 

sér nýtt tungumál og 3)Að kynnast nýjum menningarheimi 

Í áfanganum er lagt upp með að nemendahópurinn kynnist vel innbyrðis og öðlist þannig 

meira sjálfstæði og öryggi í náminu.  

 

Unnin verða fjölbreytt skrifleg og munnleg verkefni. 
 
Þekkingarviðmið:  

Nemandi hafi aflað sér þekkingar og skilnings á: 

 grunnorðaforða (m.a. töluorð, hús og híbýli, matur, atvinna, fjölskylda, spurnarorð, 

klukka, veður) 

 grunnatriði í beygingarfræði (nútíð, eintala og fleirtala, raðtölur, kyn nafnorða, 

fallbeyging, lýsingarorð) 

Leikniviðmið: 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í: 

 að tjá sig munnlega með einföldum setningum 

 að beita grunnatriðum í framburði 

 að skrifa einfaldan og léttan texta eftir upplestri 

 að semja einfalda nytjatexta 

Hæfniviðmið: 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 

 bregðast við einföldum spurningum um daglegt líf 

 segja frá sjálfum sér 

 átta sig á innihaldi stuttra og einfaldra nytjatexta 

 eiga einföld munnleg samskipti 

 geta metið eigið vinnuframlag og stöðu 

 



 

Kennslubækur og kennslugögn 
 
Learning Icelandic. Auður Einarsdóttir o.fl. 

Ljósritað efni frá kennurum  
 
 
Námsmat 
 
Virkni og vinna í tímum   15% 
Munnleg og skrifleg verkefni   55% 
Skyndipróf      20% 
Munnleg próf     10% 
      100% 
 
 
Áætlun um kennslu og yfirferð á önninni  
 

Vika Viðfangsefni Helstu verkefni og próf í símati 
19.-21. ágúst Kynning á áfanga  

 
Sumarið 2015  

24. ágúst-28. ágúst Vinnubækur/ljósrit frá kennara 
 

  

31. – 4. september Fjölskyldan 
 
 

Námsmat 

7. – 11. september Vinnubækur/ljósrit frá kennara 
 

  

14. – 18. september Íslensk kvikmynd 
 

Unnið með myndina 

21. – 25. september Vinnubækur/ljósrit frá kennara 
 

Námsmat 
 

28. september – 2. október Lystitúr 
 

Lystitúrinn með mínum augum 

5. – 9. október 
MIÐANNARMAT 

Fréttir  Fréttaverkefni 

12. – 15. október 
Haustfrí 16.-19.okt. 

Vinnubækur/ljósrit frá kennara Námsmat 

20. – 23. október Áhugamálið mitt 
 

Áhugamálsverkefni 

26. -30. otkóber Vinnubækur/ljósrit frá kennara  

 
2. – 6. nóvember Vinnubækur/ljósrit frá kennara  Námsmat 

 
9. – 13. nóvember Á veitingastað  Lifandi veitingahús 

 
16. – 20. nóvember Vinnubækur/ljósrit frá kennara  

23. – 27. nóvember Jólin 
 

Hátíðarverkefni 

30. nóvember – 4. 
desember 

Uppsóp Námsmat 

 
 
 

 



Athugið að áfanginn er símatsáfangi sem reynir mikið á virkni og viðveru nemenda í 

kennslustundum. Nemendur bera sjálfir ábyrgð á að setja sig strax í samband við kennara 

missi þeir af prófi eða verkefnum. Fjarvera frá ákveðnum verkefnum eða prófum án 

útskýringa jafngildir einkunninni núll. Missi nemendur af skyndiprófi taka þeir sjúkrapróf 

þegar þeir mæta aftur í skólann. Nái nemendur ekki að ljúka verkefnum á tilsettum tíma skal 

það gert heima. Nemendum er bent á að nýta sér auglýsta viðtalstíma kennara til að fylgjast 

með framvindu námsins. 

 

 

Með fyrirvara um breytingar og ósk um gott samstarf á önninni. 

 

FSu í ágúst 2015, 
 

Elín Una Jónsdóttir elinuna@mail.com 

Hrefna Clausen hclausen@gmail.com 

 

 
 

 

 
 


