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Markmið: 
Þekkingarmarkmið: 

Að nemendur hafi aflað sér þekkingar og skilnings á: 
• orðaforði sem nauðsynlegur er til að ná leikni og hæfnimarkmiðum áfangans 

• grundvallarþáttum spænsks málkerfins: framburður, áherslur og einföld setningaskipan 

• lausnir sem málkerfið býður til þess að hafa samskipti 

• spænskumælandi lönd með áherslu á bókmenntir 

• Geta til að taka þátt í einföldum samtölum 

tækifæri/möguleikar til þess að læra meira spænsku 
Leiknimarkmið: 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í: 

• lesa ýmis konar texta 

• Hlustun og skilningur á mikilvægum auglýsingum. 

• Skilja skýrt og einfalt tálmál 

• taka þátt í samræðum um afmörkuð efni sem nemandi þekkir 

• Gata til að tjá sig með stuttum texta 

Hæfnimarkmið: 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 
• Skilja mikilvæg hugtök í spænsku mál 

• Geta til að afla sér og skiptst á upplýsingum 

• Átta sig á tíma og stöðum 

• Geta til að biðja um nauðsynlega hluti  

Geta til að eiga samskipti við aðra nemendur 
sem metið er með: Í áfanganum eru engin próf né lokapróf. Námsmat er byggt á 

verkefnavinnu sem skiptist í nokkra þætti, lestur/skrift/munnlegar 

æfingar og hlustun (í samræmi við evrópsku tungumálamöppuna 

A1/A2 - ETM-). 

 

 

Námsefni: Námsbók Mundos Nuevos 1 (Vinnubók + Lessbók). Kaflar 12/16-36 
Snara.is 
Meðmælt Spænskur Málfræðylikyll. Höfundur: Sigurður Hjartarson 

 

Námsmat: 
Prófseinkunn (%): Símat. Í áfanganum eru engin próf né lokapróf (nema 

fyrir þau nemendur sem velja sér Munnlegt Próf í 
Munnleg Verkefni 2)  

 
 

Verkefnaeinkunn (%): Skylduverkefni úr Námsbók Mundos Nuevos 1: 35%  
 
Skylduverkefni úr Skyldulesefni: 15%     
 

 

http://m3.fsn.is/course/view.php?id=294


Myndakeppni: 10% 
 
Munnlegt Verkefni 1 (Viðtal við kennara): 25% 
 
Munnleg Verkefni 2 (Leikrit) eða (Munnleg próf) – 
Valfrjáls: 15%  
 
 
                             
                 
 

  
  
   
   

 

Skipulag náms: 
Námstilhögun: 

Fjarkennsla í/og dagskóli 

Verkefnatíma 

Um skilafrest og vanskil: 

Skilakassar loka kl. 18 á föstudögum og ekki er gefinn neinn frestur á verkefnaskilum. Aðeins 
skólameistari getur gefið leyfi fyrir seinum verkefnaskilum í sérstökum tilfellum. 

 

Um próf: 

Í áfanganum eru engin próf né lokapróf (nema fyrir þau nemendur sem velja sér Munnlegt 
Próf í Munnleg Verkefni 2)  

Vikuskema: 

Mánudagar: 13:30 – 15:25 
Þriðjudagar → Verkefnatíma 10:30 – 11:10 
 Miðvikudagar → Verkefnatíma 10:30 – 11:10 
Fimmtudagar → 13:30 – 15:25 
Föstudagar → Verkefnatíma 10:30 – 11:10 

 

 

 

 

Áætluð yfirferð: 

Vikur Efni Skil á verkefnum og próf 

Janúar 
Kaflar 12/16-32 (Æfingar bend upp 

á Moodle í Verkefnatíma) 

Skylduverkefni númer 1 úr Námsbók 
Mundos Nuevos 1 
Skyldudaginn seinasta víku í mánaðarins 



 

Febrúar 

 

Kaflar 12/16-32 (Æfingar bend upp 

á Moodle í Verkefnatíma) 

 

Skylduverkefni númer 2 úr Námsbók 
Mundos Nuevos 1 
Skyldudaginn seinasta víku í mánaðarins 

Mars 
(1-15) 

Skyldulesefni Skylduverkefni úr Skyldulesefni 

Mars 
(15-30) 

Myndakeppni 
Skyldulskýl um myndir og úr lýsingu 

Apríl 
Munnlegt Verkefni 1 (Viðtal við 
kennara) 

Munnlegt Verkefni 

Apríl-
Maí 

Munnlegt Verkefni 2 (Leikrit eða 
Munnlegt Próf) 

Munnlegt Verkefni 

 

Birt með fyrirvara um breytingar 

Kennari 

 

 


