
Kennsluáætlun 
Áfangi: ÍSAN2BS05 

Kennari: Hafsteinn Mar Sigurbjörnsson 

Önn: Vorönn 2021 

Áætlun unnin: Janúar 2021 

 

Markmið:  

Þekkingarmarkmið: 

Að nemendur hafi aflað sér þekkingar og skilnings á: 

• þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að ná markmiðum áfangans. 

• grundvallarþáttum íslenska málkerfisins. 

• sínu nánasta umhverfi og samfélagi. 

 

Leiknimarkmið: 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í: 

• skilja talað mál um kunnugleg efni. 

• lesa texta sem innihalda algengan orðaforða sem tengist nemandanum, 

umhverfi hans, daglegu lífi og áhugamálum og vinna úr þeim á 

mismunandi hátt eftir því hver tilgangur með lestrinum er hverju sinni. 

• taka þátt í samræðum um efni sem tengist innihaldi áfangans. 

• nota aukinn orðaforða til að segja frá sjálfum sér og athöfnum og 

atburðum daglegs lífs. 

• geta skrifað texta um sjálfan sig, daglegt líf og sitt nánasta umhverfi. 

• beita orðaforða, málnotkun og framburði á sem réttastan hátt 

 
Hæfnimarkmið: 

 



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

að: 

• greina einfaldar upplýsingar í mæltu máli. 

• skilja einfalda texta. 

• taka þátt í einföldum samræðum. 

• segja frá persónulegum högum sem og einföldum staðreyndum um 

kunnugleg efni. 

• rita íslensku á einföldu formi. 

 

sem metið er með: verkefnum sem nemendur vinna jafnt og þétt að alla önnina. Notast 

verður við leiðsagnarmat. 

 

Námsefni: Efni frá kennara. 

Námsmat: 

Prófseinkunn (0%):   

 

Verkefnaeinkunn (100%):     

 Þar með talið dagbókarskrif, lestur og kynning á 

skáldsögu(barnabókmenntum) ásamt fleiri munnlegum 

og skriflegum verkefnum.  

 

   

   

   

 

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 á föstudegi í þeirri viku sem þau eru lögð fyrir nema 

um annað sé sérstaklega samið.  

Um próf: 

Engin próf eru í áfanganum. 

Vikuskema: 

 

 

Áætluð yfirferð: 

Kennsluvikur Efni Skil á verkefnum og próf 

Vika 2 

3.-9. janúar 

 

Kynning á áfanga, farið yfir 

kennsluáætlun. 

 

Vika 3 

10.-16. janúar 

 

Munnleg og/eða skrifleg verkefni. 

 

Verkefnaskil. 

Vika 4 

17. – 23. janúar 

Munnleg og/eða skrifleg verkefni. 

Verkefnaskil. 

Vika 5 

24. – 30. janúar 

 

Munnleg og/eða skrifleg verkefni. Verkefnaskil. 

Vika 6 

31. jan.-6. 

febrúar 

 

 

Munnleg og/eða skrifleg verkefni. 

Verkefnaskil. 

Vika 7 

7. – 13. febrúar 

Framhaldsd. í 

Grundarf. 9.-12. 

feb. 

 

Munnleg og/eða skrifleg verkefni. Verkefnaskil. 

Vika 8  

Munnleg og/eða skrifleg verkefni. 

 

Verkefnaskil. 



14. – 20. 

febrúar 

15. og 16. feb. – 

námsmatsdagar 

17. feb. – 
birting 

umsagnar 

Vika 9 

21. – 27. 

febrúar 

 

 

Munnleg og/eða skrifleg verkefni. 

 

 

Verkefnaskil. 

Vika 10 

28. febrúar – 6. 

mars 

1. og 2. febrúar 

- vetrarfrí 

 

 

Munnleg og/eða skrifleg verkefni. 

Verkefnaskil. 

Vika 11 

7. – 13. mars 

Framhaldsdeild 
í Grf. 9.-12. 

mars 

Munnleg og/eða skrifleg verkefni. Verkefnaskil. 

Vika 12 

14. – 20. mars 

18. og 19. mars 
- 

námsmatsdagar 

 

Munnleg og/eða skrifleg verkefni. 

 

Verkefnaskil. 

Vika 13 

21. mars – 27. 

mars 

22. mars – 

birting 

umsagnar. 

Valtímabil 22.-
26. mars 

 

Munnleg og/eða skrifleg verkefni. 

Verkefnaskil. 



Vika 14 

29. mars – 

Páskafrí hefst 

28. mars – 3. 

apríl 

 

  

Vika 15 

6. apríl – 

Páskafrí lýkur 

4.-10. apríl  

 

 

Munnleg og/eða skrifleg verkefni. 

 

Verkefnaskil. 

Vika 16 

11.-17. apríl 

 

Munnleg og/eða skrifleg verkefni. 

 

Verkefnaskil. 

Vika 17 

22. apríl – 

sumardagurinn 

fyrsti 

18.-24. apríl 

 

Munnleg og/eða skrifleg verkefni. 

 

 

Verkefnaskil. 

Vika 18 

25. apríl -1. maí 

 

Verkefnadagar 

Lokaverkefni 
 

Vika 19 

2. -8. maí 

 

Framhaldsdeild 

í Grundarf. 3. – 

7. maí 

 

Lokaverkefnadagar 

Námsmat 

Útskrift 19. desember 

Skil á Lokaverkefni 

 

Birt með fyrirvara um breytingar 


