
Kennsluáætlun 
Áfangi: ÍSAT 

Kennari: Þiðrik Örn Viðarsson 

Önn: Vorönn 2020 

Áætlun unnin: Haustönn 2019 

 

Markmið: (Tekin úr nýrri Aðalnámskrá – ekki tæmandi og ennþá í vinnslu) 

Þekkingarmarkmið: 

Að nemendur hafi aflað sér þekkingar og skilnings á: 

• Innihaldi einfaldra texta. 

• Helstu bókmenntahugtökum við umfjöllun texta. 

• Sjónvarpsefni og öðru myndefni. 

• Íslenskum menningarheimi og helstu íslensku hefðum 

Leiknimarkmið: 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í: 

• Tjá sig um einfalda texta, greina þá samkvæmt helstu bókmenntahugtökum. 

• Ræða um innihald sjónvarpsefnis og kvikmynda. Skrifa einfalda texta um efnið. 

• Ræða um málefni líðandi stundar, fréttatengt efni og það sem er á döfinni í 
nærsamfélagi nemandans. 

Hæfnimarkmið: 

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

• Fjalla á gagnrýninn hátt um innihald bókmenntatexta og myndefnis. 

• Endursegja efni texta. 

• Tjáð sig á íslensku án mikilla vandkvæða. 

sem metið er með: Verkefnum sem nemendur vinna jafnt og þétt að alla önnina, og fá 

fyrir það endurgjöf um það sem var gott og það sem betur mætti 

fara. 

 

Námsefni: Efni frá kennara. 

Að auki lesa nemendur a.m.k. eina stutta skáldsögu fyrir börn eða 

unglinga. 



Námsmat: 

Prófseinkunn (0%):   

 

Verkefnaeinkunn (100%):     

   

   

   

   

 

Skipulag náms: 

Námstilhögun: 

Í hverri viku leggur kennari verkefni fyrir nemanda þar sem hann á að lesa, skrifa og tjá sig 

munnlega. 

Um skilafrest og vanskil: 

Skila þarf verkefnum fyrir miðnætti í þeirri viku sem þau eru lögð fyrir nema um annað sé 

sérstaklega samið.  

Um próf: 

 

Vikuskema: 

 

 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð Skil á 

verkefnum/kannanir 

Vika 2 

5.-11. janúar 

Kynning á áfanga. 
Lestur ritun/hlustun og tjáning. 
 

 

Verkefnaskil. 

Vika 3 

12.-18. janúar 

 

Lestur ritun/hlustun og tjáning. 

 

Verkefnaskil. 



Vika 4 

19. – 25. janúar 
Lestur ritun/hlustun og tjáning. 
 

 

Verkefnaskil. 

Vika 5 

26.jan. – 1. febrúar 

 

 

Lestur ritun/hlustun og tjáning. 

 

Verkefnaskil. 

Vika 6 

2.-8. febrúar 

Framhaldsd. í Grundarf. 

4.-7. feb. 

Lestur ritun/hlustun og tjáning. 
 

 

 

Verkefnaskil. 

Vika 7 

9. – 15. febrúar 

10.og 11. feb. – 

námsmatsdagar 

12. feb. – birting 

umsagnar 

 

 

Lestur ritun/hlustun og tjáning. 

 

 

Verkefnaskil. 

Vika 8 

16. – 22. febrúar 

 

Lestur ritun/hlustun og tjáning. 
 

 

 

Verkefnaskil. 

Vika 9 

23. – 29. febrúar 

 

 

Lestur ritun/hlustun og tjáning. 

 

Verkefnaskil. 

Vika 10 

1.-7. mars 

 

Lestur ritun/hlustun og tjáning. 
 

 

 

Verkefnaskil. 

Vika 11 

8. – 14. mars 

Framhaldsdeild í Grf. 10.-

13. mars 

 

 

Lestur ritun/hlustun og tjáning. 

 

 

Verkefnaskil. 

Vika 12 

15. – 21. mars 
Lestur ritun/hlustun og tjáning.  

 

Verkefnaskil. 



Valtímabil 16.-20. mars  

Vika 13 

22. mars – 28. mars 

Námsmatsdagar 26. og 

27. mars 

28. mars – birting 

umsagnar 

 

Lestur ritun/hlustun og tjáning. 

 

Verkefnaskil. 

Vika 14 

29. mars – 4. apríl 

 

Lestur ritun/hlustun og tjáning. 
 

 

Verkefnaskil. 

Vika 15 

5.-11. apríl  

 

 

 

Lestur ritun/hlustun og tjáning. 

 

 

Verkefnaskil. 

Vika 16 

12.-18. apríl 

 

 

Lestur ritun/hlustun og tjáning. 

 

 

Verkefnaskil. 

Vika 17 

19.-25. apríl 

 

 

 

Lestur ritun/hlustun og tjáning. 

 

 

Verkefnaskil. 

Vika 18 

26. apríl -2. maí 

 

 

 

Lestur ritun/hlustun og tjáning. 

 

 

Verkefnaskil. 

Vika 19 

3. -9. maí 

 

Framhaldsdeild í 

Grundarf. 4. – 8. maí 

 

 

Lokaverkefnisvika 

Lokaverkefni – Sýning 8. Maí 

 

Lokaverkefni 

 

 

Skil á lokaverkefni. 

Vika 20 

10.-16. maí 

 

 

Námsmat 

 

 

 

Vika 21  

18. maí – einkunnabirting 

21. maí – uppstigningardagur 

 

 



17.-23. maí 

 

23. maí kl. 14:00 - útskrift 

 

 


