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Markmið: 
Þekkingarmarkmið: 

Að nemendur hafi aflað sér þekkingar og skilnings á: 
 

• ýmsum bókmenntaverkum og textum 

• hugtökum bókmenntafræði í umfjöllun um bókmenntir 

• sérkennum ritmáls og talmáls 

• hvernig gengið er frá texta á viðunandi hátt í tölvu 

• reglum um málnotkun og byggingu málsins í ræðu og riti 
 

 

Leiknimarkmið: 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í: 
 

• að skrifa margs konar ritsmíðar í skrefum, þ.e. með 
              ferliritun 

• að temja sér notkun hjálpargagna við réttritun, þ.m.t. 
               orðabækur og leiðréttingarforrit 

• að nota handbækur, gagnasöfn og heimildir á netinu 

• að bæta réttritun og greinarmerkjasetningu sína 

• að nota ýmsar stafrænar leiðir til verkefnaskila 

 

 

Hæfnimarkmið: 

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

• auka leshraða sinn og bæta lesskilning 

• taka þátt í umræðum og rökræðum 

• öðlast sjálfstraust til að tjá sig fyrir framan hóp 

• geta nýtt sér stafsetningarreglur í rituðu máli og reglur um greinarmerki 

• geti notað tölvutækni til að ganga frá textum til verkefnaskila, útgáfu eða birtingar á vefsíðum eða öðru formi. 

• beita gagnrýnni hugsun 

 

Námsefni: 1. Spegill spegill eftir Jóhönnu Sveindsóttur 
2. Handbók um ritun og frágang eftir Ingibjörgu Axelsdóttur og 

Þórunni Blöndal 
3. Indjáninn eftir Jón Gnarr  

 

Námsmat: 



Prófseinkunn (%): Ekkert lokapróf  
 

Verkefnaeinkunn = 60% 
3x5% krossapróf úr Spegill 
Spegill=15% 
Munnlegt próf úr 
Indjánanum 

Verkefni= 60% 
Þrjú 5% krossapróf úr Spegill Spegill í tíma=15% 
Undirbúið, munnlegt próf úr Indjánanum í lok 
annar=15% 
Lokaverkefni í lokaverkefnaviku=10%. 
 

 
 
 
 

 

   
   
   
   

Skipulag náms: 
Námstilhögun: 

Fyrirmæli og tilhögun hverrar viku er sett inn á Moodle, kennslukerfi FSN. Gert er ráð fyrir 
því að eitt skilaverkefni sé að meðaltali í hverri viku ásamt tímaverkefnum. Mikilvægt er að 
fylgjast vel með öllum fyrirmælum á Moodle í hverri viku. 

Um skilafrest og vanskil: 

Skilafrestur á verkefnum er á miðnætti á föstudögum viku eftir að verkefni birtast á Moodle. 
Ekki er tekið við skilaverkefnum eftir auglýstan skilafrest. 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð Skil á verkefnum/kannanir 

33. vika 
13. – 19. ágúst 

20. ágúst – skólasetning/fyrsti 
kennsludagur 

 

34. vika 
20. – 27. ágúst 

Spegill Spegill 
 

Tímaverkefni 
Skilaverkefni 

35. vika 
28. ágúst – 2. sept. 

Spegill Spegill 
 

Tímaverkefni 
Skilaverkefni 

36. vika 
4. -  10. sept. 

Spegill Spegill 
 

Tímaverkefni 
Skilaverkefni 
Krossapróf úr Spegill spegill 
5% 

37. vika 
11. – 16. sept. 

 Tímaverkefni 
Skilaverkefni 

 
38. vika 

17. – 23. sept. 

Framhaldsdeild 18.-21. september 
Spegill Spegill 
 

 
Tímaverkefni 
Skilaverkefni 
 

 
 

 
 
29. sept. Námsmat 

 
 
Tímaverkefni 



39. vika24.– 30. 
sept. 

Spegill Spegill 
 
 

Skilaverkefni 
Krossapróf úr Spegill spegill 
5% 
 
 

40. vika 
2. – 7. okt. 

2. okt – 1. Umsögn 
Spegill Spegill 
 

Tímaverkefni 
Skilaverkefni 

41. vika 
8. – 14. okt. 

10. – 13. Framhaldsdeild 
Spegill Spegill 
 
 

Tímaverkefni 
Skilaverkefni 
Krossapróf úr Spegill spegill 
5%. Allt námsefnið 

42. vika 
15. – 21. okt. 

Valvika 
Indjáninn e. Jón Gnarr 
 
 

Tímaverkefni 
Skilaverkefni 

43. vika 
22. – 28. okt. 

23. – 25. Haustfrí 
Indjáninn e. Jón Gnarr 
 

Tímaverkefni 
Skilaverkefni 

44. vika 
29. okt. – 4. nóv. 

Indjáninn e. Jón Gnarr 
 

Tímaverkefni 
Skilaverkefni 

45. vika 
5. – 11. nóv. 

6. nóv – námsmat 
7. nóv – 2. Umsögn 
Indjáninn e. Jón Gnarr 
 

Tímaverkefni 
Skilaverkefni 

46. vika 
12. – 18. nóv. 

Indjáninn e. Jón Gnarr 
Ritunarverkefni 
 

Tímaverkefni 
Skilaverkefni 

47. vika 
19. – 25. nóv. 

Indjáninn e. Jón Gnarr 
Ritunarverkefni 
 

Tímaverkefni 
Skilaverkefni 

48. vika 
26. nóv. – 2. des. 

Indjáninn e. Jón Gnarr.  
 
 
 

Munnlegt próf úr 
Indjánanum=15% 
 

 
49. vika 

3. – 9. des. 

 
Lokaverkefni annar – framhaldsdeild 
 
 

 

50. vika 
10. – 16. des. 

Námsmatsvika 
 

 

Með fyrirvara um breytingar 

Jakob Bragi Hannesson  

jakob@fsn.is  
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