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Áfangalýsing 

Orðspor er grunnáfangi í málfari og ritun. Í áfanganum er unnið með tungumálið á fjölbreyttan hátt með það að markmiði að 

nemendur vandi mál sitt og auki orðaforðann. Verkefni eru  bæði skrifleg og munnleg.  

Markmið áfangans 

Þekkingarviðmið 

Nemandi skal hafa aflað sér þekkingar og skilnings á: 

● málfræðihugtökum og hugtökum sem nýtast í tal- og ritmáli 
● orðaforða sem nægir til að skilja íslenskt nútímamál í ræðu og riti 
● mismunandi tegundum bókmennta og nytjatexta 
● á margs konar málsniði 

Leikniviðmið 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

● beita gagnrýninni hugsun og koma skoðun sinni á framfæri á skýran og greinargóðan hátt 
● nýta hjálpargögn á markvissan hátt við frágang ritsmíða og framsetningu efnis 
● nýta málfræðihugtök og málfræðilegar upplýsingar til að efla eigin málfærni 
● flytja mál  sitt af nokkru öryggi á góðu máli 
● lesa sér til gagns og gamans bókmenntaverk jafnt sem nytjatexta og fjalla um inntak þeirra 

Hæfniviðmið 

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

● vinna að skapandi verkefnum í sambandi við námsefnið 
● styrkja eigin málfærni 
● beita skýru, lýtalausu máli í ræðu og riti 
● taka þátt í málefnalegum umræðum 
● tjá afstöðu og efasemdir um efnið sem unnið er með og komast að niðurstöðu 
● hafa vald á áhrifaríkri málnotkun, svo sem með stílbrögðum  

 

Námsefni  Orðspor, hefti selt á skrifstofu skólans. Heftið kostar 2000 kr. (einungis tekið við reiðufé). 

Námsmat   

Verkefni Vægi Reglur áfangans 

Málfar, próf og verkefni 35% Athugið að nemendur þurfa að ná 5,0 á málfarsprófinu, að öðrum 

kosti taka þeir annað próf.  

Ætlast er til að nemendur skili öllum verkefnum áfangans. 

Kjörbók: Nemendur velja sér eina kjörbók af lista frá kennara. 

Þegar lestri er lokið tekur nemandi próf, boðið er upp á próf einu 

sinni í mánuði. 

 

Ritun, verkefni 35% 

Kjörbók, próf 15% 

Sköpun, framsögn og tjáning 15% 

  

  

  

mailto:gudbjorg10@fsu.is
mailto:gudbjorgdora@fsu.is
mailto:stefanhanness@fsu.is
mailto:thuridur@fsu.is


 

Vinnuáætlun  – Orðspor vorönn 2022 

Dags. Viðfangsefni 

6. - 7. jan. Kynning á áfanganum.  

Kynning á fyrirkomulagi kjörbókarprófa. 

Málfar og málnotkun, verkefni. Lesa kafla 1 í leshefti. 

10. - 14. jan. Málfar og málnotkun; gott og vont mál. 

Kjörbókarpróf (1) fyrir þá sem lokið hafa lestri kjörbókar.  

17. - 21. jan. Málfar og málnotkun; fallorð. 

24. - 28. jan. Málfar og málnotkun; sagnorð. 

31. jan. - 4. feb. Málfar og málnotkun; orð og orðanotkun. 

7. - 11. feb. 

 

Málfar og málnotkun; ýmis atriði.  

Kjörbókarpróf (2) 

14. - 18. feb. Málfarspróf. 

21. - 25. feb. 

Verkefnadagur (mán.) 

Ritun, verkefni. Lesa kafla 2 og 3 í leshefti. 

Ritun, frágangur. 

28. feb. - 4. mars 

Miðannarmat 

Kátir dagar og Flóafár 

Ritun, efnisgreinar. 

 

7. - 11. mars 

Opið hús 

Ritun, heimildavinna. Skil 1 (heimildaskrá+tilvísun). 

14. - 18. mars 

Valdagur 

Ritun, heimildavinna. Skil 2 (málfar). 

Kjörbókarpróf (3) 

21. - 25. mars Ritun, heimildavinna. Lokaskil. 

 

28. - 1. apríl Ritun, verkefni (padlet). 

 

4. - 8. apríl Sköpun; orðaforði. 

Sköpun og tjáning, verkefni. 

11. - 15. apríl 

Páskafrí 

PÁSKAFRÍ 

18. - 22. apríl 

Kennsla hefst á mið. 

Sumardagurinn fyrsti 

Sköpun; framsögn og tjáning. Lesa kafla 4 og 5 í leshefti. 

Sköpun og tjáning, verkefni. 

Kjörbókarpróf (4) 

25. - 29. apríl Sköpun og tjáning, verkefni (ljóð, höfundur, ræða …). 

2. - 6. maí Niðurstaða, samantekt og uppsóp. 

9. - 13. maí Námsmat 

 

Með von um góða samvinnu. 

Gert með fyrirvara um breytingar. 

4. janúar 2022, 

íslenskukennarar. 


