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Bókfærsla
Áfangi: BÓKF1BR05

F-einingar: 5

Hæfniþrep: 1

Grunnur í rekstrarhagfræði og bókfærslu
Lýsing á áfanga og kennsluháttum

Bókfærsluhluti áfangans byggist á verkefnavinnu nemenda, dæmatímum og fyrirlestrum. Til að
byrja með vinna nemendur verkefnin í dagbók til að ná undirstöðuatriðum bókfærslunnar og temja
sér rétt vinnubrögð. Þegar náðst hefur skilningur á færslu bókhalds eru verkefnin unnin í Excel.
Kennslustundirnar eru að mestu verklegar, þ.e. að nemendur vinna sjálfstætt og í hópum. Lögð er
áhersla á að nemendur skilji hugsunina á bak við tvíhliða bókhald, læri að færa inn dagbókarfærslur
viðkomandi tímabils og geti svo gert upp viðkomandi tímabil. Rekstrarhagfræðihluti áfangans
byggist einnig mikið á verkefnavinnu en líka fyrirlestrum og umræðum. Lögð er áhersla á útreikning
og túlkun efnisins. Í áfanganum eru mismunandi kostnaðarhugtök kynnt, útreikingar á núllpunkti,
túlkun á kennitölum og gerð einfaldra fjárhagsáætlana.
Forkröfur Engar
Þekking:
Nemandi skal hafa aflað sér þekkingar og
skilnings á:






grunnhugtökum bókfærslu
helstu kostnaðar- og tekju hugtökum
rekstrarhagfræðinnar
einfaldri áætlanagerð
hvernig tvíhliða bókhald virkar

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









Leikni:
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 setja fram tvíhliða bókhald
 færa einfalt uppgjör
 setja fram einfaldan efnahags- og








gera upp viðskipti fyrir ákveðið tímabil
stilla upp prófjöfnuði
gera einfaldar lokafærslur fyrir uppgjör
útfæra einfaldar launafærslur
búa yfir skilningi á mismunandi kostnaði
fyrirtækja
skilja samhengi í rekstri fyrirtækja og
mikilvægi áætlanagerðar
skilja og túlka tölulegar upplýsingar sem
varða rekstur fyrirtækja
túlka niðurstöður kennitöluútreikninga
gera sér grein fyrir verðmætasköpun
fyrirtækja

rekstrarreikning
reikna út kostnað, tekur, afkomu og
núllpunkt
reikna framlegð
gera einfaldar rekstrar- og greiðsluáætlanir
auk áætlaðan efnahagsreikning
reikna út algengar kennitölur

Námsmat byggist á lokaprófi, skyndiprófum og skilaverkefnum yfir önnina.
Leiðbeiningar og athugasemdir (fyrir aðra kennara)
Mikilvægt er fylgjast vel með vinnu nemenda yfir önnina. Búið er að setja upp grunn að áfanganum í Moodle
sem hægt er að láta nemendur hafa aðgang að.
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Enska
Áfangi: ENSK2OM05

Feiningar: 5

Hæfniþrep: 2

Orðaforði og málnotkun
Lýsing á áfanga og kennsluháttum:
Nemendur lesa almenna texta um margvísleg efni og orð og orðatiltæki eru skýrð á ensku og/eða
þýdd á íslensku. Einnig eru kynnt hugtök sem tengjast verslun og viðskiptum. Verkefni eru unnin til
að þjálfa nemendur í notkun á nýjum orðaforða sem kemur fyrir í lestextum. Undirstöðuatriði
enskrar málfræði, sérstaklega þau atriði sem reynast íslenskum nemendum erfið, eru rifjuð upp.
Ennfremur læra nemendur að skrifa vel skipulagðar efnisgreinar og ritgerðir auk þess að flytja
erindi. Ein stutt skáldsaga og nokkrar smásögur eru hraðlesnar og verkefni unnin úr því efni. Ætlast
er til þess að nemendur hafi öðlast hæfni B2 samkvæmt Evrópsku tungumálamöppunni.
Forkröfur: Grunnskólapróf

Þekking
Nemandi skal hafa aflað sér þekkingar og
skilnings á:
 þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til
að mæta hæfniviðmiðum þrepsins,
 hugtökum er tengjast verslun og
viðskiptum,
 mannlífi, menningu og siðum í löndum
þar sem tungumálið er talað
 helstu hefðum um uppsetningu og
skipulag ritaðs máls.

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

Leikni:
Nemandi skal hafa öðlast leikni í:
 lesa margs konar texta og beita þeim
lestraraðferðum sem eiga við,
 skilja mál sem talað er við mismunandi
aðstæður,
 skrifa margs konar texta og fylgja helstu
rithefðum og reglum um málbeitingu,
 taka virkan þátt í samræðum og segja
frá á skýran hátt með því að beita
viðeigandi orðaforða og málvenjum,
 nýta sér hjálpargögn, svo sem
orðabækur, leiðréttingarforrit, tölvu- og
upplýsingatækni eins og kostur er.














skilja daglegt mál, svo sem samræður og
fjölmiðlaefni,
tileinka sér efni ritaðs texta og hagnýta á
mismunandi hátt,
lesa á milli línanna, átta sig á dýpri merkingu
í texta,
eiga frumkvæði í samræðum og bregðast
við óvæntum spurningum og
athugasemdum,
tjá sig á skýran og áheyrilegan hátt og beita
tungumálinu af tiltölulega mikilli nákvæmni
við margs konar aðstæður,
skrifa læsilega texta um sérvalið efni frá
eigin brjósti þar sem hugmyndaflug getur
fengið að njóta sín,
skrifa margs konar texta og fylgja þeim
ritunarhefðum sem eiga við í hverju tilviki
fyrir sig, til dæmis að skrifa vel uppbyggða
ritgerð,
nýta upplýsingatækni til upplýsingaöflunar
og þjálfunar í notkunar á tungumálinu,
vinna með öðrum og stunda samvinnunám.

Námsmat:Námsmat er byggt á vinnu nemenda yfir önnina, skyndiprófum og öðrum verkefnum,
ásamt lokaprófi.
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Áfangi: ENSK2MV05

Feiningar: 5

Hæfniþrep: 2

Málnotkun, bókmenntir og viðskipti
Lýsing á áfanga og kennsluháttum:
Áhersla er lögð á að byggja upp og auka við hagnýtan orðaforða. Lesnir eru textar um margvísleg
málefni , m.a. viðskipti og læra nemendur að skrifa verslunarbréf. Skáldsaga er lesin og lesnar eru
smásögur sem unnið er með á fjölbreyttan hátt. Lögð er áhersla á að nemendur geti nýtt
sköpunarkraft sinn og skrifa þeir eigin smásögu og semja þeir og flytja ræðu. Námið er að hluta til
einstaklingsmiðað en verkefni eru unnin í para- og hópavinnu og lögð er áhersla á að nemendur
taki þátt í samræðum, séu skapandi og gagnrýnir á eigin vinnu. Ætlast er til þess að nemendur hafi
öðlast hæfni B2 samkvæmt Evrópsku tungumálamöppunni.

Forkröfur: ENSK2OM05(VÍ)
Þekking:
Nemandi skal hafa aflað sér þekkingar og
skilnings á:
 þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til
að mæta hæfniviðmiðum þrepsins,
 hugtökum sem tengjast verslun og
viðskiptum,
 helstu hefðum um uppsetningu og
skipulag verslunarbréfa,
 helstu hefðum um ritun og flutning
ræða,
 uppbyggingu smásagna.
Leikni:
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 lesa margs konar gerðir texta og beita
þeim lestraraðferðum sem við eiga,
 skilja mál sem talað er við mismunandi
aðstæður,
 taka virkan þátt í samræðum,
 skrifa bæði formlega og óformlega
texta, m.a. verslunarbréf,
 flytja ræðu á skipulagðan hátt,
 nýta sér hjálpargögn, svo sem
orðabækur, leiðréttingarforrit, tölvu- og
upplýsingatækni eins og kostur er.

Hæfni:
Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og
leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 skilja daglegt mál, svo sem samræður og
fjölmiðlaefni,
 tileinka sér efni ritaðs texta og hagnýta á
mismunandi hátt,
 lesa á milli línanna, átta sig á dýpri merkingu
í texta,
 greina sögulegt, félagslegt, menningarlegt
eða pólitískt samhengi í smásögum og
skáldsögu,
 taka þátt í skoðanaskiptum, færa rök fyrir
máli sínu og svara gagnrökum,
 eiga frumkvæði í samræðum og bregðast
við óvæntum spurningum og
athugasemdum,
 skrifa mismunandi tegundir texta og fylgja
þeim ritunarhefðum sem eiga við í hverju
tilviki fyrir sig,
 skrifa texta um efni frá eigin brjósti þar sem
hugmyndaflug getur fengið að njóta sín,
 geta flutt vel uppbyggða ræðu, dregið fram
aðalatriði og rökstutt mál sitt með dæmum
og brugðist við fyrirspurnum.

Námsmat: Námsmat er byggt á skriflegum og munnlegum einstaklings- og hópverkefnum sem
unnin eru yfir önnina, ástundun, skyndiprófum og lokaprófi.
Leiðbeiningar og athugasemdir (fyrir aðra kennara): Áður var þessi áfangi ENS203
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Franska
Áfangi: FRAN1FA05

Feiningar: 5

Hæfniþrep: 1

Fyrsti áfangi
Lýsing á áfanga og kennsluháttum:
Nemendur eru þjálfaðir í að skilja einfalt talað mál, tjá sig munnlega og skriflega á einfaldan hátt, einnig
eru þeir þjálfaðir í að lesa einfalda texta. Nemendur eru æfðir í framburði með talæfingum og mikil
áhersla er lögð á hlustunaræfingar svo að smátt og smátt geti nemendur skilið venjulegt franskt tal- og
ritmál og öðlist þá undirstöðu í frönsku að þeir geti fljótlega bjargað sér í frönskumælandi umhverfi. Í
áfanganum kynnast nemendur franskri menningu og samfélagi og þeir þjálfaðir í að nýta sér gagnlega
hjálparmiðla á Netinu, svo sem orðabækur. Áfanginn er á stigi A1 samkvæmt evrópska
tungumálarammanum.
Forkröfur: Engar
Þekking:
Hæfni:
Nemandi skal hafa öðlast grunnþekkingu og
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og
skilning á:
leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til
 greina einfaldar upplýsingar í mæltu máli
að mæta hæfniviðmiðum áfangans
 skilja meginatriði einfaldra texta
 nokkrum grundvallarþáttum franska
 tjá sig munnlega og skriflega á einfaldan hátt
málkerfisins
um efni sem hann þekkir og eru úr hans
 menningu, helstu samskiptavenjum og
umhverfi
siðum í frönskumælandi löndum, sér í
 takast á við aðstæður í einföldum
lagi Frakklandi
samskiptum þar sem hann er aðstoðaður við
 uppbyggingu einfaldra texta
að koma orðum að því sem hann vill segja
 tileinka sér jákvætt viðhorf til námsins
Leikni:
 geta metið eigið vinnuframlag og stöðu
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:








skilja talað mál um kunnugleg efni þegar
talað er hægt og skýrt
lesa einfalda texta sem innihalda
algengan orðaforða til að mæta
markmiðum áfangans
taka þátt í einföldum samræðum um
kunnugleg málefni
skrifa einfaldan texta um þekkt efni eða
áhugasvið
beita helstu reglum um málnotkun í
ræðu og riti
nota upplýsingatækni og hjálpargögn í
tungumálanámi

Námsmat: Nota skal fjölbreytt námsmat sem endurspeglar markmið áfangans í öllum færniþáttum í
samræmi við evrópsku tungumálamöppuna. Í lok áfangans er skriflegt próf úr efni áfangans sem gildir á
móti vinnu og ástundun nemandans á önninni.
Leiðbeiningar og athugasemdir (fyrir aðra kennara): Áfanginn hét áður FRA103 og er á stigi A1
samkvæmt evrópska tungumálarammanum. Áhersla er lögð jöfnum höndum á ritun, lestur, tjáningu og
hlustun.
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Danska
Áfangi: DANS2MM05

F-einingar: 5

Hæfniþrep: 2

Mál og menning
Lýsing á áfanga og kennsluháttum:
Um bekkjarkennslu er að ræða og kennslan fer að mestu leyti fram á dönsku. Lögð er áhersla á að nemendur
séu sjálfstæðir í vinnubrögðum, geri sér grein fyrir eigin ábyrgð og geti fylgst með framvindu í námi sínu og
metið eigin færni . Nemendur vinna ýmist sjálfstætt , í pörum eða í hópum. Áhersla er á notkun
upplýsingatækni og vinna nemendur að stærri verkefnum sem þeir gera grein fyrir bæði skriflega og
munnlega í bekknum. Fimm þættir tungumálanáms eru þjálfarðir jafnt og þétt og er ætlast til að nemendur
hafi öðlast hæfni B1 í lestri og ritun samkvæmt Evrópsku tungumálamöppunni. Í tali, samræðum og hlustun
er hæfniviðmiðið A2. Í lok annar afhenda nemendur verkefnabók sína (portfoliomöppu) með helstu
verkefnum annarinnar og gera grein fyrir efni hennar í munnlegu prófi.
Forkröfur: Grunnskólapróf með einkunnina A/B.
Þekking:
Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og
skilnings á:
 þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að
mæta hæfniviðmiðum þrepsins,
 mannlífi, menningu og siðum í Danmörku og
samskiptavenjum þar,
 grundvallarþáttum danskrar málfræði,
 hvernig þekking á dönsku getur nýst á
öðrum Norðurlöndum

Hæfni:
Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og
leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 skilja ritað (B1) og talað mál (A2) við mismunandi
aðstæður sem tengjast efni sem hann þekkir fyrir
 afla sér frekari upplýsinga, greina aðalatriði
þeirra og hagnýta sér
 lesa sér til ánægju og þroska skáldskap af
hæfilegu þyngdarstigi og tjá skoðun sína
 takast á við margvíslegar aðstæður í almennum
samskiptum, beita viðeigandi mál- og
samskiptavenjum í daglegu lífi
 miðla eigin þekkingu, skoðunum og tilfinningum
sem og persónulegri reynslu, bæði skriflega og
munnlega
 útskýra og rökstyðja ákvarðanir og fyrirætlanir
 taka þátt í samræðum um efni sem hann þekkir
fyrir
 til að nota ýmis hjálpargögn s.s. orðabækur,
málnotkunarbækur, upplýsingatækni
 finna sig knúinn til að viðhalda kunnáttu varðandi
danska menningu og tungu
 þróa með sér aga, metnað og ábyrgð í
vinnubrögðum t.d. í gegnum jafningja- og
sjálfsmat

Leikni:
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 nota málið nokkuð örugglega bæði skriflega
og munnlega til þess að miðla og afla sér
þekkingar og reynslu sem og í daglegum
samskiptum
 geta skilið all vel talað og ritað mál um
daglegt líf og efni sem hann þekkir
 beita mismunandi lestraraðferðum og geti
beitt helstu málnotkunarreglum
 hvernig hann getur aukið kunnáttu sína og
færni í málinu og geri sér ljósa eigin ábyrgð
og mikilvægi frumkvæðis og eigin vinnu
 vinna einn eða með öðrum að lausn
heildstæðra verkefna þar sem reynir á alla
þætti málnotkunar og alhliða færni í málinu,
bæði til þess að afla nýrrar þekkingar og til
að miðla henni á skýran og skipulegan hátt
 geta nýtt sér upplýsingatækni og
hjálpargögn á markvissan hátt
Námsmat: Um símatsáfanga er að ræða þar sem allir þættir tungumálsins eru kannaðir á önninni. Námsmatið
samanstendur bæði af mati kennara og nemenda í formi jafningjamats og sjálfsmats.

Leiðbeiningar og athugasemdir (fyrir aðra kennara): Áður var þessi áfangi DAN103. Hér er hann settur á
hæfniþrep 2, en að töluverðum hluta er hann á hæfniþrepi 1, sérstaklega varðandi tal og hlustun. Höfuðáhersla er
lögð á verkefnavinnu nemenda og kynningar þeirra á þeim. Áður hefur verið unnið með orðaforða sem tengist
verkefni þemans. Mikið er stuðst við ýmis rafrænt kennsluefni, s.s. orðabækur, málfræðiæfingar, danskar
heimasíður ýmis konar.
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Áfangi: DANS2NS05

F-einingar: 5

Hæfniþrep: 2

Nám og störf í Danmörku
Lýsing á áfanga og kennsluháttum:
Um bekkjarkennslu er að ræða og fer kennslan að mestu leyti fram á dönsku. Lögð er áhersla á að nemendur
séu sjálfstæðir í vinnubrögðum, geri sér grein fyrir eigin ábyrgð, geti fylgst með framvindu í námi sínu og
metið eigin færni skv. Nemendur vinna ýmist sjálfstætt, í pörum eða í hópum. Áhersla er á notkun
upplýsingatækni og vinna nemendur að stærri verkefnum sem þeir gera grein fyrir bæði skriflega og
munnlega í bekknum. Fimm þættir tungumálanáms eru þjálfaðir jafnt og þétt og er ætlast til að nemendur
hafi öðlast hæfni B2 í lestri og ritun samkvæmt Evrópsku tungumálamöppunni. Í tali, samræðum og hlustun
er hæfniviðmiðið B1. Í lok annar afhenda nemendur verkefnabók sína (portfoliomöppu) með helstu
verkefnum annarinnar og gera grein fyrir efni hennar í munnlegu prófi.
Forkröfur: DANS2MM05 (Mál og menning) með einkunnina 5,0.
Þekking:
Nemandi skal hafa aflað sér þekkingar og
skilnings á:
 möguleikum á námi og starfi í Danmörku og
víðar
 grundvarallaruppbyggingu dansks samfélags
 orðaforða sem tengjast viðfangsefnum áfangans
 helstu hefðum um uppsetningu og skipulag
ritaðs máls, s.s atvinnuumsókna,
kynningarbæklinga og fréttagreina

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

skilja daglegt talað má (B1), svo sem samræður
og fjölmiðlaefni, ef hann þekkir umræðuefnið

tileinka sér efni ritaðs texta og hagnýta á
mismunandi hátt (B2),

lesa texta þar sem ákveðin viðhorf eða skoðanir
eru kynntar, átta sig á tilgangi og afstöðu
textahöfundar og bregðast við eða tjá skoðanir
sínar skriflega um efni þeirra (B2),

tjá sig á einfaldan hátt og beita dönsku við
margs konar aðstæður (B1),

geta útskýrt á einfaldan hátt sjónarmið varðandi
efni sem er ofarlega á baugi (B1) ,

skrifa margs konar læsilega texta og fylgja þeim
ritunarhefðum sem eiga við í hverju tilviki fyrir
sig (B2).

sækja um nám og störf í Danmörku

vera ábyrgur notandi Netsins

vinna í hópi með öðrum nemendum, skiptast á
skoðunum og virða margvísleg sjónarmið

Leikni:
Nemandi skal hafa öðlast leikni í:

að skilja talaða ríkisdönsku með orðaforða
daglegs máls ásamt því að skilja algengustu
orðasambönd tungumálsins

lestri mismunandi textagerða og beita þeim
lestraraðferðum sem við eiga eftir því hverrar
gerðar textinn er,

að taka virkan þátt í daglegum samskiptum og
beita málfari við hæfi þegar málið er talað hægt
og skýrt

að tjá sig all vel um málefni sem hann hefur
kynnt sér og undirbúið,

að skrifa margs konar texta, formlega og
óformlega, og fylgja helstu rithefðum

að geta fundið mismunandi upplýsingar á
dönskum heimasíðum t.d. fréttatengt efni og
um nám og störf í Danmörku.
Námsmat: Í lok áfangans er skriflegt og munnlegt próf sem gildir á móti ýmis konar vinnu, verkefnum og
ástundun nemandans á önninni. Námsmat verkefna annarinnar samanstendur af mati kennara, nemandans
auk samnemenda hans. Skriflega lokaprófið samanstendur af: lesskilningi, málnotkun (málfræði og ritun).
Hlustunar- og munnlegt próf er haldið í lok annar. I munnlega prófinu velur kennari eitt verkefni annarinnar
og nemandi annað og segir frá ásamt því að geta rætt um hluti tengdum daglegu lífi.
Leiðbeiningar og athugasemdir (fyrir aðra kennara):Áður var þessi áfangi DAN203. Höfuðáhersla er lögð á
verkefnavinnu nemenda og kynningar þeirra á þeim. Áður hefur verið unnið með orðaforða sem tengist
verkefni þemans. Mikið er stuðst við ýmist rafrænt kennsluefni, s.s. orðabækur, málfræðiæfingar, danskar
heimasíður ýmis konar.
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Hagfræði
Áfangi: HAGF2ÞF05

Einingar: 5 feiningar

Hæfniþrep: 2 þrep

Þjóðhagfræði og fjármálalæsi

Lýsing á áfanga og kennsluháttum:
Áfanginn er grunnáfangi í hagfræði og fjármálalæsi. Nemendur fá innsýn í helstu hugtök
hagfræðinnar, hlutverk hins opinbera, utanríkisviðskipti, viðskiptasiðfræði og önnur tengd málefni.
Kennsla er í formi verkefnavinnu, umræðutíma og fyrirlestra. Nemendur fá þjálfun í gagnrýnni
hugsun í tengslum við málefni hagkerfisins og eigin fjármála.

Forkröfur BÓKF1BR05

Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa aflað sér þekkingar og
skilnings á:
 helstu hugtökum hagfræðinnar
 hvernig hlutverki hins opinbera er háttað
 mikilvægi utanríkisviðskipta fyrir hagkerfi
eins og það íslenska
 gengi gjaldmiðla og áhrif gengis á viðskipti í
víðum skilningi
 mikilvægi siðferðis í viðskiptum
 hlutverki kosninga í lýðræðisþjóðfélagi
 hlutverki sveitarfélaga og verkefnum þeirra
.

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

taka þátt í umræðum um hagfræðileg
málefni

tekið upplýstar ákvarðanir um eigin fjármál

gera sér grein fyrir hvernig hagkerfi starfar
og helstu verkefnum sem aðilar hagkerfisins
takast á við

vera læs á samfélagið og helstu stoðir
hagkerfisins

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

lesa og skilja fréttir um hagfræðileg málefni

afla sér upplýsinga um hagfræðileg málefni

reikna og túlka hagstærðir eins og
verðbólgu, hagvöxt og fl

gera sitt eigið skattaframtal

Námsmat
Námsmat áfangans er í formi verkefnavinnu og lokaprófs.
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Íslenska
Áfangi: ÍSLE2RM06

Einingar: 6

Hæfniþrep: 2

Ritun, málnotkun, bókmenntir og tjáning
Lýsing á áfanga og kennsluháttum:
Í áfanganum er mikil áhersla lögð á lestur og tjáningu í ræðu og riti. Nemendur lesa smásögur frá
ýmsum tímum og fjalla um þær. Kenndur er frágangur ritaðs máls og notkun hjálpargagna svo sem
handbóka og orðabóka. Mikil áhersla er lögð á tölvunotkun í vinnslu og skilum verkefna.
Nemendur eru þjálfaðir í setningafræði þar sem þeir greina og glöggva sig á skiptingu texta í
setningar og setningarliði. Gerð er grein fyrir reglum um greinarmerki og nemendur þjálfaðir í
notkun þeirra. Fjallað verður um sögu máls og menningar frá frumnorrænum tíma til okkar daga.
Farið verður yfir sögu íslensks máls og skyldleika við önnur tungumál, helstu hljóð- og
málbreytingar íslenskunnar, nafnasiði og mállýskuafbrigði í fyrirlestrum, umræðum og með
töflukennslu auk verkefnavinnu og ritunarverkefna.
Stafsetningarupplestrar eru reglulega og nemendur þjálfaðir í stafsetningu eftir því sem þörf
krefur. Nemendur fá innsýn í grunnhugtök bókmenntafræði, svo sem tíma, umhverfi, sjónarhorn,
persónulýsingar, boðskap, rím, ljóðstafi og myndmál. Þá greina nemendur texta frá ýmsum tímum
og huga að stíl og stílbrigðum. Markviss þjálfun í tjáningu er ein klukkustund á viku. Áhersla er lögð
á framsögn við ýmiss konar tækifæri. Þá er einnig áhersla lögð á að styrkja sjálfstraust nemenda.
Forkröfur: Grunnskólapróf
Þekking:
Nemandi skal hafa aflað sér þekkingar og
skilnings á:
• helstu grunnhugtökum í ritgerðasmíð
• málfræðihugtökum og ritreglum sem
nýtast í tal- og ritmáli
• orðaforða sem nægir til að skilja íslenskt
nútímamál í ræðu og riti
• mismunandi tegundum bókmennta og
nytjatexta ásamt grunnhugtökum í
bókmenntafræði
• upplýsingatækni sem nýtist honum í ritun og
notkun ýmissa hjálpargagna

Hæfni:
Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og
leikni sem hann hefur aflað sér til að:
• vinna að skapandi verkefnum í tengslum
við námsefnið og sýna tilbrigði í
málnotkun
• styrkja eigin málfærni og nám í erlendum
tungumálum, til dæmis með því að nýta
málfræðihugtök íslenskunnar
• beita skýru, lýtalausu og blæbrigðaríku
máli í ræðu og riti og geta nýtt við það hin ýmsu
hjálpargögn á netinu og tölvuforrit
• taka þátt í málefnalegum umræðum,
byggja upp skýra röksemdafærslu, tjá
afstöðu og efasemdir um efnið
og komast að niðurstöðu
• túlka texta þó merkingin liggi ekki á
yfirborðinu

Leikni:
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
• nota upplýsingatækni markvisst við
frágang ritsmíða
• nýta málfræðihugtök og málfræðilegar
upplýsingar til að efla eigin málfærni
• skilja og nota algeng stílbrögð í tal- og
ritmáli
• flytja af öryggi ræður, endursagnir,
lýsingar og kynningar á tileknum málefnum
• nota bókmenntahugtök á ýmsa texta
•réttritun eftir upplestri
Námsmat: Lokaeinkunn áfangans byggist á lokaprófi og símati. Fjölbreytt verkefni í tjáningu,
stafsetningu, ritun eru metin jafnt og þétt yfir önnina auk tveggja skyndiprófa úr efni annarinnar.
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Áfangi: ÍSLE2GF05

Einingar: 5

Hæfniþrep: 2

Goðafræði og fornbókmenntir
Lýsing á áfanga og kennsluháttum:
Nemendur lesa eina Íslendingasögu og kynnast fornum kveðskap, eddukvæðum og dróttkvæðum
og vinna verkefni sem miða að því að auka skilning þeirra á fornu máli og samfélagi. Auk þess
leitast nemendur við að setja miðaldabókmenntir í samhengi við sinn eigin samtíma og meta
merkingu hans fyrir nútímann.
Nemendur lesa norræna goðafræði og kynnast hugmyndaheimi norrænna manna til forna. Þeir
vinna ýmis skapandi verkefni úr goðafræðinni þar sem þeir nýta upplýsingatækni við flutning og
frágang verkefna.
Nemendur vinna bæði munnleg og skrifleg verkefni, túlka textana og bera saman við eigin reynslu
og hugmyndaheim. Þeir kynnast efni á sviði lista og margmiðlunar sem hæfir áfanganum, svo og
efni á Netinu. Einnig fara þeir í vettvangsferðir á söguslóðir og á handritasýningu.
Nemendur fá þjálfun í notkun heimilda.
Forkröfur: ÍSLE2RM06
Þekking:
Nemandi skal hafa aflað sér þekkingar og
skilnings á:
 helstu þáttum íslenskrar málsögu og
íslenskum nafnasiðum
 mismunandi tegundum bókmennta og
norrænni goðafræði
 helstu hugtökum í ritgerðasmíð

Hæfni:
Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og
leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 vinna að skapandi verkefnum í tengslum
við námsefnið og sýna töluverð tilbrigði í
málnotkun
 beita skýru, lýtalausu og blæbrigðaríku
máli í ræðu og riti
 taka þátt í málefnalegum umræðum,
byggja upp skýra röksemdafærslu, tjá
afstöðu og efasemdir um efnið og komast
að niðurstöðu
 túlka texta þó merkingin liggi ekki á
yfirborðinu
 tengja íslenskuna við fortíð og framtíð
 tengja íslenska fornmenningu við
nútímamenningu
 skilja eðli og tilgang goðsagna í fornum
samfélögum
 útskýra eðli og þróun tungumála

Leikni:
Nemandi skal hafa öðlast leikni í :
 ritun þar sem nemandinn beitir
gagnrýninni hugsun og kemur
skoðunum sínum á framfæri á
greinargóðan hátt
 að flytja af nokkru öryggi ræður,
endursagnir, lýsingar og kynningar á
tilteknu málefni
 lestri bókmenntaverka frá ýmsum
tímum og fjalla um inntak þeirra
 vinnu skapandi verkefna í tengslum við
námsefnið
Námsmat: Skrifleg loka- og skyndipróf, heimildaritgerð og smærri ritunarverkefni.
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Íþróttir
Áfangi: ÍÞRÓ1ÍA01

Fj. eininga: 1

Hæfniþrep: 1

Fyrstiáfangi
Lýsing á áfanga og kennsluháttum:
Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur fái sem fjölbreyttasta hreyfingu sem reynir hæfilega á
hjarta- og æðakerfið, vöðvastyrkingu og viðhaldi liðleika. Áhersla er lögð á Interval þjálfun með
æfingarkerfum eins og tabata, krossfit og stöðvahringjum.Lagður er grunnur að því að nemendur
geti stundað sjálfstætt sína líkamsrækt, eftir því sem líður á skólagönguna. Unnið er með
viljastjórnun (hugurinn takmarkar oft getuna) og slökun. Snerpuþjálfun fer m.a. fram með hinum
ýmsu knattleikjum.
Forkröfur: Íþróttakennsla í grunnskóla
Þekking:
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og
skilning á:



ræktun líkama og sálar
mikilvægi hreyfingar með tilliti til
heilsueflingar og vellíðunar

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





Leikni:

meta líkamlega, andlega og félagslega
stöðu sína
þekkja grunnreglur ýmissa íþróttagreina
meta hæfni sína á hreyfingu /
líkamsrækt
virða skoðanir og getu annarra

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:





tileinka sér fjölbreytta grunnþjálfun s.s.
í þol-, styrktar- og liðleika þjálfun,
taka þátt í æfingum sem stuðla að
bættri líkamsbeitingu
nýta mismunandi leiki til eflingar
þessara grunnþátta hreyfingar fyrir
líkama
rækta með sér jákvæð áhrif á líkamlega
og andlega vellíðan

Námsmat: Í áfanganum ”Grunnur að Líkamsrækt A” er námsmat að mestu leyti byggt á ástundun
og hæfni nemenda til að tileinka sér þekkingu og leikni ásamt líkamlegum mælingum sem eru í
samræmi við það sem unnið er með hverju sinni

Leiðbeiningar fyrir aðra kennara:Grunnur að líkamsrækt er áfangi þar sem nemendur leggja grunn
að heilbrigðum lífsstíl með tilliti til forvarna (t.d. lífsstílstengdra sjúkdóma) til framtíðar.
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Áfangi: ÍÞRÓ1ÍB01

Feiningar: 1

Hæfniþrep: 1

Annar áfangi
Lýsing á áfanga og kennsluháttum:
Lögð er áhersla á að nemendur fái sem fjölbreyttasta hreyfingu sem reynir hæfilega á hjarta- og
æðakerfið, vöðvastyrkingu og viðhaldi liðleika. Lögð er áhersla á Interval þjálfun með
æfingarkerfum eins og tabata, krossfit og stöðvahringjum, sem henta vel miðað við þá aðstöðu
sem er til staðar. Lagður er grunnur að því að nemendur geti stundað sjálfstætt sína líkamsrækt.
Vinna með viljastjórnun (hugurinn takmarkar oft getuna). Snerpuþjálfun fer m.a. fram með hinum
ýmsu knattleikjum. Unnið er í beinu framhaldi af áfanganum ÍÞRÓ1ÍA01

Forkröfur: Íþró1ÍA01
Þekking

Hæfni

Nemandi býr yfir:

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




grunnþekkingu á ræktun líkama og sálar
skilningi á mikilvægi hreyfingar með
tilliti til heilsueflingar og vellíðunar.





Leikni
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:







meta líkamlega, andlega og félagslega
stöðu sína
þekkja grunnreglur ýmissa íþróttagreina
meta hæfni sína á hreyfingu /
líkamsrækt
virða skoðanir og getu annarra

tileinka sér fjölbreytta grunnþjálfun s.s.
í þol-, styrktar- og liðleika þjálfun,
taka þátt í æfingum sem stuðla að
bættri líkamsbeitingu
nýta mismunandi leiki til eflingar
þessara grunnþátta hreyfingar fyrir
líkama
rækta með sér jákvæð áhrif á líkamlega
og andlega vellíðan

Námsmat:Í áfanganum er námsmat að mestu leyti byggt á ástundun og hæfni nemenda til að
tileinka sér þekkingu og leikni ásamt líkamlegum mælingum sem eru í samræmi við það sem unnið
er með hverju sinni.

Leiðbeiningar fyrir aðra kennara: Grunnur að líkamsrækt er áfangi þar sem nemendur leggja grunn
að heilbrigðum lífsstíl með tilliti til forvarna (t.d. lífsstílstengdra sjúkdóma) til framtíðar.
Íþró1GB01(VÍ) er beint framhald af Íþró1GA01(VÍ).
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Jarðfræði
Áfangi: JARÐ1AJ05

Einingar: 5

Hæfniþrep: 1

Almenn jarðfræði
Lýsing á áfanga og kennsluháttum:
Grunnáfangi í jarðfræði þar sem lögð er áhersla á meginatriði í jarðfræði á flekamörkum með
áherslu á sérstöðu Íslands í jarðfræðilegu tilliti. Nemendur vinna verkefni, sjálfstætt og í
hópum þar sem lögð eru fyrir jarðfræðileg gögn. Unnið er með heimildir á neti, tímaritum og
bókum. Niðurstöður úr verkefnavinnu eru kynntar í stuttum fyrirlestrum og skýrslum.
Forkröfur: Engar
Þekking:
Nemandi skal hafa aflað sér þekkingar og
skilnings á:
 landmótun vegna eldgosa, jarðskjálfta
og landreks
 mismunandi kvikugerðum
 sögu þekktra eldfjalla hér á landi og
annars staðar
 eðli jökla
 landmótun jökla og vatnsfalla og
landmótun af völdum vinda og vatns í
víðu samhengi
 jarðsögu Íslands
 jarðskjálftum

Leikni:
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 greina berg og steindir
 meta líkindi jarðfræðilegra atburða og
gera sér grein fyrir afleiðingum þeirra
 þekkja sögu og myndun fjalla í umhverfi
sínu
 lesa í umhverfi sitt með tilliti til
veðurfars og landmótunarsögu
 setja upp, lesa og túlka gögn á
myndrænu formi
 nota gögn og heimildir í raunvísindum
 lesa upplýsingar úr töflum og gögnum á
myndrænu formi
 setja fram og túlka kort og gröf

Hæfni:
Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og
leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 gera sér grein fyrir samhengi í
náttúrunni út frá þeim ferlum sem stýra
gangi náttúrunnar
 meta á gagnrýninn hátt og taka
rökstuddar ákvarðanir er varða
umgengni í náttúru, verndun og nýtingu
 geta á sjálfstæðan hátt aflað sér
upplýsinga um náttúruvísindalegt efni
og meta það á gagnrýninn hátt
 beita þekkingu sinni til að skilja
náttúruvísindalegar upplýsingar sem
koma fram í fjölmiðlum og daglegri
umfjöllun
 skilja mikilvægi þessa að sýna umhverfi
sínu og náttúru virðingu
 gera sér grein fyrir ógnum í náttúrunni
og viðbrögðum við þeim
 geta metið gildi náttúrunnar fyrir
samfélagið og einstaklinginn
 beita öllum algengustu hugtökum og
heitum í jarðfræði í umfjöllun sinni um
myndun og gerð náttúrufyrirbæra
 lesa landfræðilegar upplýsingar úr
kortum

Námsmat: Lokapróf, hlutapróf, einstaklingsverkefni, paraverkefni, hópverkefni, fyrirlestrar,
veggspjöld, myndbönd, ritgerðir, vettvangsferðir, verklegar æfingar.
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Landafræði
Áfangi: LAND2FL05

Einingar: 5

Hæfniþrep: 2

Félagsleg landafræði
Lýsing á áfanga og kennsluháttum:
Í landafræði er verið að skoða heiminn með tilliti til hvernig við notum jörðina, hvernig við getum bætt
lífskjör þeirra sem búa við hungur og fátækt, hvernig við getum haldið ákveðnum lífsgæðum og nýtt til þess
auðlindir á sjálfbæran hátt. Einnig eru samskipti ólíkra þjóða og þjóðflokka rædd og lögð áhersla á að
nemendur öðlist gott læsi á landakort. Ýmis hugtök fræðigreinarinnar eru kynnt.
Kennsluaðferðir eru í meginatriðum þrenns konar. Í fyrsta lagi eru fyrirlestrar kennara þar sem námsefnið er
reifað og hugtök útskýrð. Þá eru umræður og loks verkefnavinna nemenda; úr námsefninu sjálfu eða öðru
sem því tengist. Nemendur kynna sér sjálfir ýmislegt efni sem tiltækt er á netinu og vinna verkefni, þar af
a.m.k. eitt stórt hópverkefni um landfræðileg fyrirbæri. Gert er ráð fyrir að nemendur sæki kennslustundir
og taki virkan þátt í umræðum og verkefnavinnu.
Forkröfur: Grunnskólapróf.
Þekking:
Nemandi skal hafa aflað sér þekkingar og skilnings á:
 hugtökum, kenningum, viðfangsefnum og
aðferðum greinarinnar
 þýðingu greinar fyrir upplýsta samfélagslega
umræðu og gagnrýna hugsun
 helstu gerðum og hlutverkum skipulags, svo sem
aðal-, svæða- og deiliskipulag
 ólíkum orkugjöfum, kostum þeirra og göllum
 kenningum um mannfjöldabreytingar
 hvernig land er nýtt á Íslandi og hvernig þróun
atvinnulífs hefur haft áhrif á búsetumynstur á
Íslandi

Hæfni:
Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni
sem hann hefur aflað sér til að:
 taka þátt í málefnalegum umræðum
 rökræða skoðanir annarra á yfirvegaðan og
fordómalausan hátt
 útskýra viðhorf fólks á ýmsum stöðum
 efla siðferðilega dómgreind sína
 greina áhrif umhverfis, sögu og menningar á
stöðu ríkja í alþjóðasamfélaginu
 sýna frumkvæði í verkum sínum og
samskiptum
 Tileinka sér gagnrýna hugsun og sjálfstæð
vinnubrögð í faginu
 gera sér grein fyrir samspili viðhorfa,
umburðalyndis og fordóma
 auka framtíðarmöguleika sína í áframhaldandi
námi eða starfi og daglegum viðfangsefnum
 finna, meta og greina heimildir og nýta þær í
hagnýtum tilgangi.

Leikni:
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 beita skilvirkum vinnubrögðum, frumkvæði og
samvinnu við nám og störf
 taka þátt í umræðu og greina landfræðileg málefni
á gagnrýninn hátt
 nota lykilhugtök fræðigreinarinnar
 beita kenningum á viðfangsefni greinar og við
lausn hagnýtra verkefna
 lesa almennar upplýsingar úr landakortum hvað
varðar vegalengdir, hæðarlínur og staðsetningu
ýmissa þátta svo sem stærð þorpa og bæja,
vegakerfi og samgöngur
 skilgreina og nota mikilvæg lýðfræðileg hugtök, t.d.
aldursskiptingu, fæðingar- og dánartíðni,
barnadauða, meðalævi, lífslíkur, offjölgun og
búsetumynstur
Námsmat: Í áfanganum er lokapróf en vinnueinkunn er gefin út frá annarprófi, mati á verkefnum (stórum og
smáum) og mati á viðhorfum og virkni í námi.
Leiðbeiningar og athugasemdir (fyrir aðra kennara):Áfanginn er fyrsti áfangi í landafræði á
félagsfræðabraut, alþjóðasviði. Hét áður LAN103.
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Listir og menning
Áfangi: LIME2LM05 – Listir og menning

Feiningar: 5

Hæfniþrep: 2

Lýsing á áfanga og kennsluháttum:
Markmið áfangans er að fjalla um eðli þeirra menningarþátta sem mótað hafa listsköpun mannsins í
gegnum tíðina. Nemendur rannsaka ákveðna menningarlega þætti og tímabil og kynna með ýmsum
hætti. Rýnt verður í listfomin þrjú: sjónlist, leiklist og tónlist. Nemendur vinna verk út frá stíltegund og
stefnu þess tímabils sem fjallað er um hverju sinni. Áhersla er lögð á tilraunavinnu þar sem unnið er með
ólík efni og miðla. Nemendur skila inn greinargerðum um tiltekin þemu sem tekin eru fyrir hverju sinni
ásamt því að undirbúa verkefni, sjálfstætt eða með öðrum sem flutt eru í tímum. Ný menntastefna er
höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi.

Forkröfur: Forkröfur 5- 10 f-ein í sögu. Áfanginn er skilduáfangi fyrir nemendur á Lista-og
nýsköpunarbraut. En í boði sem valáfangi fyrir aðra nemendur skólans.

Þekking:
Nemandi skal hafa aflað sér þekkingar og
skilnings á:
 hlutverki og mikilvægi listar í
menningarlegu samhengi
 hugtökum sem notuð eru til að lýsa
áhrifamiklum stefnum

Hæfni:
Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og
leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 leita leiða til að örva sköpunarhæfni
 finna leiðir til að hvetja einstaklinga til að tjá
sig á fjölbreyttan hátt
 vinna greinargóð skrifleg og munnleg verkefni
um listir og menningu

Leikni:
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 tjá sig á ólíkan hátt með sköpun í
gegnum ýmsa miðla
 njóta lista og menningar
 nota hugtök lista og menningar í
umræðum og skriflegum verkefnum
Námsmat byggir á ástundun nemenda og virkni í tímum sem og verkefnum sem unnin eru yfir önnina.
Leiðbeiningar og athugasemdir: Notast er að einhverju leyti við bókina: Þættir úr menningarsögu
(Heiðrún Geirsdóttir, Jón Gunnar Þorsteinsson,Margrét Gunnarsdóttir), ásamt efni frá kennurum.
Áfanginn er skylduáfangi fyrir nemendur á Lista-og nýsköpunarbraut og í boði sem valáfangi fyrir aðra
nemendur skólans.
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Lífsleikni
Áfangi: LÍFS1NF02

Einingar: 2

Hæfniþrep: 1

Nýnemafræðsla
Lýsing á áfanga og kennsluháttum:
Viðfangsefni áfangans er fjölbreytt. Lögð er áhersla á að nemandi geti nýtt sér námsframboð og
námsleiðir skólans á sem árangursríkastan hátt. Það felur í sér að nemandi sé fær um að skoða
mismunandi námsleiðir, læri árangursríkar aðferðir við nám í framhaldsskóla, geri sér grein fyrir
námskröfum skólans og aðlagist nýju skólastigi og skólaumhverfi. Nemendur fá einnig fræðslu í
ýmis konar forvörnum.
Forkröfur: Engar
Þekking

Hæfni

Nemandi skal hafa aflað sér þekkingar og
skilnings á:
 námsframboði og námsleiðum sem
leiða til mismunandi útgönguleiða
 námstæni og mikilvægi
markmiðasetninga
 gildum skólans, hæfni, ábyrgð, virðing,
vellíðan
 gildi heilbrigðs lífstíls

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







Leikni

bæta eigin vinnubrögð og samstarf
við aðra
taka ábyrgð á eigin námi
nýta styrkleika sína sem best
auka færni sína í mannlegum
samskiptum
bera virðingu fyrir ólíkum skoðunum
og viðhorfum

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:








nota námsaðferðir sem skila árangri
setja sér markmið sem námsmaður og
einstaklingur
skoða námsframboð og námsleiðir
nýta sér upplýsingar um forvarnir og
heilsueflingu
bera virðingu fyrir sjálfum sér
sýna umburðalyndi, samhygð og
virðingu fyrir öðrum
taka þátt í jafnréttisumræðu

Námsmat:Mætingar nemenda segja til um hvort áfanginn sé staðinn eða ekki. Þessi áfangi er tvær
annir.
Leiðbeiningar fyrir aðra kennara:
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Spænska
Áfangi: SPÆN1SA05

Feiningar: 5

Hæfniþrep: 1

Fyrsti áfangi
Lýsing á áfanga og kennsluháttum:
Nemendur notast við les- og vinnubækur, gera hlustunar- og munnlegar æfingar.
Nemendur vinna ýmis verkefni (munnleg eða skrifleg) með og án hjálpar upplýsingartækni.
Verkefnin eru ýmist einstaklings- eða hópverkefni.
Lögð er áhersla á frumkvæði nemenda og að þeir fylgist með eigin stöðu í náminu og framförum
sínum með því fylla út sjálfsmatsblað eftir hvern kafla í námsbókum.
Áfanginn er á hæfniþrepi A1 samkvæmt evrópska tungumálarammanum.
Forkröfur: Engar
Þekking:
Nemandi skal hafa aflað sér þekkingar og
Hæfni:
skilnings á:
Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og
 almennum orðaforða í samræmi við
leikni sem hann hefur aflað sér til að:
hæfniviðmið áfangans
 nokkrum helstu grundvallarþáttum
málkerfisins
 gefa og skilja einfaldar upplýsingar í
 menningu, samskiptavenjum og siðum í
rituðu og mæltu máli
spænskumælandi löndum
 skilja meginatriði einfaldra texta
 uppbyggingu einfaldra texta
 tjá sig munnlega og skriflega á einfaldan
hátt um efni sem hann þekkir
 takast á við einfaldar aðstæður í
Leikni:
almennum samskiptum
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 tileinka sér jákvætt viðhorf til námsins
 geta metið eigið vinnuframlag og stöðu
 skilja talað mál um kunnugleg efni þegar
 geta nýtt upplýsingatækni við námið
talað er hægt og skýrt
 geta tekið ábyrgð á eigin námi
 lesa einfalda texta sem innihalda
algengan orðaforða
 taka þátt í einföldum samræðum
 skrifa einfaldan texta um þekkt efni eða
áhugasvið
 beita helstu reglum um málnotkun í
ræðu og riti
 nota upplýsingatækni og hjálpargögn í
tungumálanámi
Námsmat:
Í lok áfangans er skriflegt og munnlegt próf sem gildir á móti ýmis konar vinnu, verkefnum
(skriflegum, munnlegum og hlustun) og ástundun nemandans á önninni.
Leiðbeiningar og athugasemdir (fyrir aðra kennara): Áður hét þessi áfangi SPÆ 103.
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Stærðfræði
Áfangi: STÆR2ÞA05

Einingar: 5

Hæfniþrep: 2

Þríhyrningar og algebra
Lýsing á áfanga og kennsluháttum:
Lagður er grunnur að vinnubrögðum í stærðfræði, nákvæmni í framsetningu, röksemdafærslu og
lausnum verkefna og þrauta. Mikil áhersla er lögð á algebru, liðun og þáttun auk velda- og
rótareikning. Auk þess er farið ítarlega í prósentureikning. Í rúmfræðinni er sérstaklega fjallað um
frumreglur, skilgreiningar og reglur um horn og þríhyrninga og þannig búið til afleiðslukerfi.
Nemendur kynnast hornaföllunum í rétthyrndum þríhyrningum. Um bekkjarkennslu er að ræða og
fer kennslan að mestu leyti fram í formi fyrirlestra . Nemendur vinna ýmist sjálfstætt, í pörum eða í
hópum.
Forkröfur : Grunnskólapróf.
Þekkingarviðmið

Hæfniviðmið

Nemandi skal hafa aflað sér þekkingar og
skilnings á:

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





liðun og þáttun
veldareikningi og rótarreglum
hlutfallareikningi, prósentureikningi,
vöxtum og vaxtavöxtum

frumsendum, skilgreiningum og reglum í
evklíðskri rúmfræði

þríhyrningum og hornaföllum

jöfnum af fyrsta stigi, tveimur jöfnum með
tveimur óþekktum stærðum, óuppsettum
jöfnum
Leikniviðmið



Nemandi skal hafa öðlast leikni í að :











setja sig inn í og túlka útskýringar og
röksemdir annarra
skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á
skoðunum um þær við aðra og útskýra
hugmyndir sínar
átta sig á tengslum ólíkra aðferða við lausn
og framsetningu
vinna með merkingu og tengsl hugtaka í
námsefninu
beita skipulegum aðferðum við lausnir
þrauta úr kunnuglegu samhengi og geta
útskýrt aðferðir sínar
beita gagnrýninni og skapandi hugsun og
sýna áræðni, frumkvæði, innsæi og
frumleika við lausnir
klæða hversdagsleg verkefni í
stærðfræðilegan búning, leysa þau og túlka
lausnir
fylgja og skilja röksemdir í mæltu máli og
texta og beita einföldum röksemdum

beita þeim reglum sem tilheyra námsefninu
og leysa verkefni og dæmi sem lögð eru fyrir 

beita velda- og rótarreglum

fylgja eftir sönnunum á stærðfræðireglum

setja upp og leysa jöfnur sem innihalda tvær 
óþekktar stærðir

reikna stærð allra horna og hliða í
þríhyrningum með notkun hornafalla og
öðrum reiknireglum

meðhöndla algebrubrot
Námsmat: Námsmat er samsett úr vinnueinkunn og skriflegu lokaprófi í lok annar.
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Áfangi: STÆR2HJ05

Einingar: 5

Hæfniþrep: 2

Hnitakerfið og jöfnur
Lýsing á áfanga og kennsluháttum:
Í áfanganum er mest unnið með margliður, sérstaklega fyrsta- og annars stigs margliður og
hnitakerfið. Einnig er farið í mengi og grunnaðgerðir þeirra. Auk þess er fallahugtakið kynnt.
Kennslan fer jöfnum höndum fram með fyrirlestrum kennara þar sem nýtt efni er kynnt og útskýrt
og vinnu nemenda. Oftast er hverri kennslustund skipt í slíkar útskýringar kennara og sjálfstæða
verkefnavinnu nemenda. Þessi verkefni vinna nemendur ýmist í hópum eða einir sér. Gerðar eru
kröfur um að nemendur vinni verkefni heima og standi skil á þeim annað hvort í kennslustund eða
með því að skila verkefnum skriflega. Kennari fer síðan yfir heimaverkefni og nemendur fá
endurgjöf. Í kennslustundum eru notaðar reiknivélar. Einnig eru verkefni leyst með
stærðfræðiforritum t.d. forritinu GeoGebra.
Forkröfur: STÆR2ÞA05
Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa aflað sér þekkingar og
skilnings á:
 mengjum og grunnaðgerðum mengja
 talnalínunni, algildi og biltáknum
 rétthyrndu hnitakerfi í sléttum fleti
 jöfnu línu, annars stigs jöfnum,
algildisjöfnum, línulegum og annars stigs
ójöfnum
 margliðum: skilgreining, deiling, núllstöðvar
og formerki
 jöfnu fleygboga
 ójöfnum sem afmarka svæði í hnitakerfi
 hugtakinu falli og einföldum aðgerðum á
föllum

Hæfni:
Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og
leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 setja sig inn í og túlka útskýringar og
röksemdir annarra af virðingu og
umburðarlyndi án fordóma
 skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á
skoðunum við aðra um þær og útskýra
hugmyndir sínar og verk skilmerkilega í
mæltu máli svo og myndrænt
 skilja merkingu og tengsl hugtaka í
námsefninu og vinna með þau
 hagnýta sér stærðfræðilega þekkingu til
ákvarðanatöku í sértækum verkefnum
 beita gagnrýninni og skapandi hugsun við
lausn verkefna
 beita skipulegum aðferðum við að leysa
verkefni og setja upp jöfnur
 klæða verkefni í stærðfræðilegan búning,
leysa það og túlka lausnina
 nota lausnir verkefna við val, samanburð og
ákvarðanir
 fylgja og skilja röksemdir í mæltu máli og í
texta og sanna ákveðnar reglur
 beita einföldum samsettum röksemdum
 greina röksamhengi í röksemdafærslum og
ganga úr skugga um hvort þær eru rangar
eða ófullkomnar

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 skilja framsetningu stærðfræðilegs námsefnis
 tjá sig um aðferðir sínar bæði í rituðu og
mæltu máli og vera læs á texta sem
inniheldur stærðfræðitákn og hugtök
 vinna með grunnaðgerðir mengja
 meðhöndla talnamengin ℕ, ℤ, ℚ, ℝ
 finna og vinna með jöfnu beinnar línu
 finna lausnir annars stigs jafna og ójafna
 vinna í rétthyrndu hnitakerfi í sléttum fleti
 nota vísindalegar reiknivélar og einföld
stærðfræðiforrit
 nota fallahugtakið í daglegu lífi
Námsmat:
Próf er áfanganum í annarlok og frammistaða nemenda á önninni þ.m.t. í skyndiprófum og örprófum,
heimadæmum og ástundun kemur einnig inn í lokaeinkunn
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Áfangi: STÆR2PÞ05

Einingar: 5

Hæfniþrep: 2

Prósentur og þríhyrningar
Lýsing á áfanga og kennsluháttum:
Lagður er grunnur að vinnubrögðum í stærðfræði, nákvæmni í framsetningu, röksemdafærslu og
lausnum verkefna og þrauta. Lögð er áhersla á talnareikning, lausn jafna, prósentureikning auk
rúmfræði þar sem samsíða línur, þríhyrninga þar sem nemendur kynnast hornaföllunum í
rétthyrndum þríhyrningum. Um bekkjarkennslu er að ræða og fer kennslan að mestu leyti fram í
formi fyrirlestra . Nemendur vinna ýmist sjálfstætt, í pörum eða í hópum.
Forkröfur :Grunnskólapróf.
Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa aflað sér þekkingar og
skilnings á:

talnareikningi, forgangsröð aðgerða

veldareglum og veldareikningi

hlutfallareikningi, prósentureikningi,

vöxtum og vaxtavöxtum

þríhyrningum og hornaföllum.

jöfnum af fyrsta stigi, tveimur jöfnum með
tveimur óþekktum stærðum, óuppsettum
jöfnum.

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







Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að :

beita þeim reglum sem tilheyra námsefninu
og leysa verkefni og dæmi sem lögð eru
fyrir.

beita reiknireglum í tengslum við heil og
brotin veldi.

setja upp og leysa jöfnur sem innihalda tvær
óþekktar stærðir.

reikna stærð allra horna og hliða í
þríhyrningum með notkun hornafalla og
öðrum reiknireglum.





setja sig inn í og túlka útskýringar og
röksemdir annarra.
skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á
skoðunum um þær við aðra og útskýrt
hugmyndir sínar.
beita skipulegum aðferðum við lausnir
þrauta úr kunnuglegu samhengi og geta
útskýrt aðferðir sínar.
beita gagnrýninni og skapandi hugsun og
sýna áræðni, frumkvæði, innsæi og
frumleika við lausnir.
klæða hversdagsleg verkefni í
stærðfræðilegan búning, leyst þau og túlkað
lausnir.
fylgja og skilja röksemdir í mæltu máli og
texta og beitt einföldum röksemdum.

Námsmat er samsett úr vinnueinkunn sem endurspeglar ástundun og vinnu í tímum svo og
skriflegu lokaprófi í lok annar.


Leiðbeiningar og athugasemdir (fyrir aðra kennara): Þetta er fysti. áfanginn á Alþjóða- og
Nýsköpunarbrautum.
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Áfangi: STÆR2MM05

Einingar: 5

Hæfniþrep: 2

(Margliður og hnitakerfið)
Lýsing á áfanga og kennsluháttum:
Í áfanganum er mest unnið með hnitakerfið. Byrjað er að mengjum og mengjaaðgerðum. Aðgerðir
á margliðum s.s. deiling margliða og síðan er unnið sérstaklega með beinu línuna og fleygboga
endað á kynningu á diffrun. Gerðar eru kröfur um að nemendur vinni verkefni heima og standi skil
á þeim annað hvort í kennslustund eða með því að skila verkefnum skriflega. Kennari fer síðan yfir
heimaverkefni og nemendur fá endurgjöf.
Í kennslustundum eru notaðar reiknivélar. Einnig eru verkefni leyst með stærðfræðiforritum t.d.
forritinu GeoGebra.
Forkröfur: STÆR2PÞ05
Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa aflað sér þekkingar og
skilnings á:
 mengjum og grunnaðgerðum mengja
 talnalínunni, algildi og biltáknum
 liðun og þáttun margliða
 rétthyrndu hnitakerfi í sléttum flet.
 jöfnu línu, annars stigs jöfnu
 algildisjöfnum, línulegum og annars stigs
ójöfnum
 margliðum: skilgreining, deiling, núllstöðvar
og formerki
 jöfnu fleygboga
 merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu
Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 skilja að stærðfæðin hefur sinn framsetningarmáta
 tjá sig um aðferðir sínar bæði í rituðu og
mæltu máli og vera læs á texta sem
inniheldur stærðfræðitákn og hugtök
 vinna með grunnaðgerðir mengja
 hvernig meðferð talnamengjanna ℕ, ℤ, ℚ, ℝ
er háttað
 finna lausnir annars stigs jafna
 vinna í rétthyrndu hnitakerfi í sléttum fleti
 diffra einföld föll
 nota vísindaleg reikniforrit

Hæfni:
Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og
leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 setja sig inn í og túlka útskýringar og
röksemdir annarra af virðingu og
umburðarlyndi án fordóma
 skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á
skoðunum við aðra um þær og útskýra
hugmyndir sínar og verk skilmerkilega í
mæltu máli og myndrænt
 vinna á skilmerkilegan hátt með hugtök
námsefnisins
 beita gagnrýninni og skapandi hugsun við
lausn verkefna
 beita skipulegum aðferðum við að leysa
verkefni og setja upp jöfnur
 klæða verkefni í stærðfræðilegan búning,
leysa það og túlka lausnina
 fylgja og skilja röksemdir í mæltu máli og í
texta og sannað ákveðnar reglur
 beita einföldum samsettum röksemdum

Námsmat:
Próf er áfanganum í annarlok og frammistaða nemenda á önninni þ.m.t. í skyndiprófum og
örprófum, heimadæmum og ástundun kemur einnig inn í lokaeinkunn
Leiðbeiningar og athugasemdir (fyrir aðra kennara): Þessi áfangi hét áður STÆ203
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Tölvur
Áfangi: TÖLV2RT05

Einingar: 5

Hæfniþrep 2

Upplýsingatækni og tölvunotkun
Áfangalýsing og kennsluhættir:
Í áfanganum kynnast nemendur og læra að nota fjölbreyttan hugbúnað og tæki til samskipta og vinnu með
upplýsingar og gögn á margvíslegu formi við lausn og framsetningu viðfangsefna í námi sínu.
Lögð er á hersla á frumkvæði, ábyrgð og færni í vinnu með gögn af ýmsum toga ásamt færni í samskiptum,
meðferð upplýsinga, sköpun og miðlun nýrrar þekkingar. Nemendur sýni ábyrgð og færni í vinnu með gögn af
ýmsum toga ásamt færni í samskiptum, meðferð upplýsinga, sköpun og miðlun nýrrar þekkingar. Þeir öðlist
hæfni í meðferð heimilda og virði höfundarétt ásamt öruggum netsamskiptum og siðferði á Netinu. Í
áfanganum vinna nemendur með fjölbreytt verkefni sem reyna á sköpun og ímyndunarafl. Þeir læra að setja
fram texta á skýran og læsilegan hátt. Í framsetningarforritum vinna þeir kynningar og kynna fyrir hópnum. Í
ritvinnslu vinna þeir með texta af ýmsum toga og móta hann. Þeir setja upp ritgerðir með efnisyfirliti, töfluog myndayfirliti. Nemendur læra að nota töflureikni og vinna með upplýsingar og töluleg gögn á margvíslegu
formi við lausn og framsetningu á slíkum verkefnum.
Markmið námsins er að stuðla að öflugri færni nemenda í fjölbreyttu náms- og starfsumhverfi með hjálp
upplýsingatækninnar. Kennslan byggist einkum á verkefnavinnu nemenda og skilum á verkefnum og lögð
áhersla á að nemendur verði færir í að nota tölvuna sem tæki í náminu. Lögð er rík áhersla á sjálfstæð og
vönduð vinnubrögð og að námið nýtist sem góður undirbúningur fyrir frekara nám eða störf.
Forkröfur
Þekking

Hæfni

Nemandi skal hafa aflað sér þekkingar og skilnings á:

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











helstu póst- og samskiptanetum
flóknum aðgerðum í helstu forritum til
framsetningar og miðlunar á texta
textavinnslu
umhverfi og mögleikum töflureiknis og meðferð
tölulegra gagna
gagnagrunnum og mikilvægi þeirra
upplýsinga- og menningarlæsi og mikilvægi þess
(þróað læsi)
vefsíðugerð og vefhönnun
höfundarétti og notkun heimilda
siðfræði og siðferð Netsins (upplýsinga- og
tölvusiðfræði)









Leikni



Nemandi skal hafa öðlast leikni í:


















markvissri notkun póst- og samskiptaneta
mótun og framsetningu á texta á ýmsan máta og
átti sig á læsileika hans
meðferð tölulegra gagna og framsetningu á
þeim
flóknari aðgerðum í helstu forritum
skrifstofuhugbúnaðar svo sem framsetningu,
ritvinnslu og töflureikni
grunnaðgerðum í gagnagrunni
gerð heimasíðna
meðferð heimilda og framsetningu á þeim
sjálfstæðum vinnubrögðum
öruggum netsamskiptum
sjálfstæðum vinnubrögðum
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meta, varðveita, skapa og miðla upplýsingum og
þekkingu á skipulagðan og skilvirkan hátt
(upplýsingalæsi)
átta sig á mikilvægi menningarlæsis í tengslum
við alþjóðasamskipti (menningarlæsi)
vinna að mótun texta á ýmsan máta og stuðlað
að læsileika hans
vinna með heimildir eftir viðteknum venjum þar
að lútandi og virða höfundarétt í vinnu með
gögn af ýmsum toga
setja upp heimildaritgerð ásamt yfirlitum af
ýmsu tagi, s.s. efnisyfirliti, mynda- og töfluyfirliti
setja upp viðskiptabréf/formbréf og nýta til þess
tilbúin sniðmát
vinna með töluleg gögn, móta þau og setja fram
á myndrænan hátt
nýta möguleika töflureiknis til útreikninga á
flókinn máta
vinna að heimasíðugerð
stunda örugg netsamskipti og sýni þar gott
siðferði
vinna sjálfstætt að verkefnum
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Námsmat
Námsmat í áfanganum tekur mið af ástundun nemenda yfir önnina, verkefnavinnu og skilum, æfingum og
verklegum prófum.
Þekking: Verkefni unnin í kennslustundum og heima eru metin jafnt og þétt yfir önnina.
Leikni:

Áfanginn er símatsáfangi og tekur mið af ástundun nemenda, verkefnavinnu, skilum á verkefnum
og vegnu meðaltali einkunna úr prófum.

Hæfni:

Nemendur geti nýtt þá þekkingu og leikni sem þeir hafa aflað sér og sýni sjálfstæði í vinnubrögðum.
Þeir lesi fyrirmæli og fylgi þeim, skrifi og tjái sig með eigin texta í framsetningarforritum og
ritvinnslu. Þeir lesi og vinni með tölulegar upplýsingar í töflureikni. Lögð er rík áhersla á að námið
nýtist sem góður undirbúningur fyrir frekara nám eða störf.
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Áfangi: TÖLV3UT05 –

Einingar: 5

Hæfniþrep: 3

Upplýsingatækni og tölvunotkun
Lýsing á áfanga og kennsluháttum: Áfanginn sérhæfir nemendur í uppsetningu á skýrslum fyrir háskólanám
og meðferð tölulegra gagna og framsetningu á þeim.
Í áfanganum er lögð rík áhersla á læsi og leikni sem tengist notkun tölvunnar í námi, lífi og starfi svo og hæfni
til að vinna með upplýsingar og fjölbreytt gögn á ýmsan máta (upplýsinga, miðla- og tæknilæsi). Í áfanganum
vinna nemendur stórar og flóknar skýrslur á faglegan, skipulegan og sérhæfðan hátt. . Í áfanganum er einnig
unnið með gagnagrunna og flókin föll og aðgerðir í Excel sem nemendur þurfa að geta tengt. Lögð er á hersla
á frumkvæði, ábyrgð og færni í vinnu með gögn af ýmsum toga ásamt færni í samskiptum, meðferð
upplýsinga, sköpun og miðlun nýrrar þekkingar. Nemendur öðlist hæfni í meðferð heimilda og virði
höfundarétt. Þeir fá þjálfun í frágangi langra ritgerða og skýrslna með flóknum skipunum. Farið er ítarlega í
gerð myndrita og útlitsmótun skjala, tölfræðiútreikninga, fjármálaföll, tíðnitöflur og fleiri flókin föll tekin fyrir.
Unnin eru nokkur stór og flókin verkefni og stórt lokaverkefni . Farið er vel yfir mikilvægi frágangs og
framsetningar á verkefnum. Lögð er rík áhersla á sjálfstæð og vönduð vinnubrögð og að nemendur verði
færir að nota tölvuna sem tæki í náminu og samþætti kunnáttu í upplýsingatækni við framsetningu efnis í
öðrum námsgreinum. Kennslan byggist einkum á verkefnavinnu nemenda og skilum á verkefnum.
Forkröfur: Tölv2RT05
Þekking:
Nemandi skal hafa aflað sér þekkingar og skilnings á:
 grunnatriðum gagnasafnsforritsins Access
• helstu atriðum varðandi framsetningu og
miðlunar á texta
• helstu tegundum heimilda og einföldum
vinnubrögðum við heimildaleit og
heimildanotkun
• höfundarétti og notkun heimilda
• siðfræði og siðferði Netsins (upplýsinga- og
tölvusiðfræði)
• helstu atriðum varðandi uppsetningu á
íslenskum og erlendum verslunarbréfum og
formbréfum
• notkun töflureiknis við gerð myndrita og
mótun þeirra á ýmsa vegu og hvernig hægt
er að vinna saman með ritvinnslu og
töflureikni og meðferð tölulegra gagna
• tölfræði- og fjármálaföllum til útreikninga
• einföldum og flóknari tíðnitöflum
• Pivot töflum til að taka saman og setja upp
mikið magn upplýsinga á skýran og
einfaldan hátt
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Hæfni:
Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni
sem hann hefur aflað sér til að:
 geta metið, varðveitt, skapað og miðlað
upplýsingum og þekkingu á skipulagðan og
skilvirkan hátt (upplýsingalæsi)
 vinna að mótun texta á ýmsan máta og
stuðla að læsileika hans
 setja upp lengri heimildaritgerð ásamt
yfirlitum af ýmsu tagi, s.s. efnisyfirliti,
mynda- og töfluyfirliti
 vinna með töluleg gögn, móta þau og setja
fram á myndrænan hátt
 nýta möguleika töflureiknis til útreikninga á
flókinn máta
 greina valkosti í fjármálum og gera áætlanir
fram í tímann
 stunda örugg netsamskipti og sýna þar gott
siðferði
 vinna sjálfstætt að verkefnum og í samvinnu
við aðra
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Leikni:
Nemandi skal hafa öðlast leikni í:
 vinna með gagnagrunnsforrit til að skoða
gagnasafn, hanna gagnagrunna, búa til
fyrirspurnir, taka inn gögn úr öðrum kerfum
og setja gögnin fram á aðgengilegan hátt í
formi skýrslu og fl.
 uppsetningu á ritgerðum og nota þá
möguleika sem ritvinnsluforritið hefur upp á
að bjóða
 framsetningu heimilda og tilvísana í rituðum
texta
 kalla fram myndrit í töflureikni og móta þau
á ýmsa vegu og færa yfir í ritvinnslu með
tengingu milli forrita
 meðferð tölulegra gagna og framsetningu á
þeim
 sjálfstæðum vinnubrögðum
 öruggum netsamskiptum
 vinnu með alls kyns tölfræðilegum
upplýsingum, einföldum og flóknari
tíðnitöflum og framsetningu á þeim á
skýran og einfaldan hátt

Námsmat: Námsmat er byggt á vinnu nemenda yfir önnina, skyndiprófum, verkefnum ásamt
lokaprófi
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Vélritun
Áfangi: VÉLR1FI02

Feiningar: 2

Hæfniþrep 1

Fingrasetning
Áfangalýsing og kennsluhættir:
Áfanginn er ætlaður byrjendum í vélritun og inniheldur hann fjórar lotur, eða 22 verkefni.
Nemendur taka stöðupróf í byrjun áfangans og geta lokið áfanganum ef þeir ná viðunandi einkunn.
Í áfanganum er farið í hnappaborðið, byrjað er á léttum fingraæfingum og æfingar þyngdar smátt
og smátt.
Í áfanganum læra nemendur rétta fingrasetningu, nýta blindskrift og vélrita með jöfnum áslætti.
Stuðlað er að því að nemendur tileinki sér réttar vinnustellingar og vinnuferli og er leiðbeiningum
skotið inn með reglulegu millibili í námsferlinu. Þar er leiðbeint um réttar vinnustellingar og
hléæfingar sem gott er að gera til að koma í veg fyrir þreytu, bakverki og aðra óæskilega fylgikvilla
við tölvuvinnu.
Forkröfur: Engar.
Þekking

Hæfni

Nemandi skal hafa aflað sér þekkingar og
skilnings á:

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












staðsetningu heimalykla á hnappaborðinu
staðsetningu lykla á hnappaborði út frá
heimalyklunum
réttri fingrasetningu
réttum vinnustellingum

vélrita með jöfnum áslætti
nýta rétta fingrasetningu og blindskrift
ná góðum hraða í innslætti
beita líkamsstöðu við hæfi

Leikni
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:




nota rétta fingrasetningu og blindskrift
að beita líkamanum rétt við innslátt
vélrita á ákveðnum hraða við innslátt

Námsmat
Námsmat í áfanganum tekur mið af ástundun nemenda yfir önnina, verkefnavinnu og skilum,
æfingum og verklegu prófi í lokin.
Leiðbeiningar og athugasemdir (fyrir aðra kennara)
Áfanginn er skylduáfangi á öllum brautum skólans.
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Þýska
Áfangi: ÞÝSK1ÞA05 - Fyrsti áfangi

Feiningar: 5

Hæfniþrep: 1

Lýsing á áfanga og kennsluháttum:Áfanginn er byrjendaáfangi og flokkast undir A1 skv. evrópska
tungumálarammanum. Lögð er áhersla á 4 færniþætti tungumálakennslu: hlustun, lestur, tal og
ritun. Markmiðið er að nemandi skilji algeng orð og setningar um sig og fjölskyldu sína ásamt
nánasta umhverfi. Einnig að nemandi geti tekið þátt í einföldum samræðum og skrifað einfalda
texta. Nemendur nota grunnbækur, lesbók og vinnubók. Einnig lesa þeir stuttar sögur og syngja.
Notað er myndefni þar sem nemendur fá kynningu á landi og þjóð. Verkefni eru ýmist einstaklingseða hópverkefni. Lögð er áhersla á notkun upplýsingatækni.
Forkröfur: Engar
Þekking:
Nemandi skal hafa aflað sér þekkingar og
skilnings á:
 almennum orðaforða í samræmi við
hæfniviðmið áfangans
 nokkrum grundvallarþáttum
málkerfisins
 menningu, helstu samskiptavenjum og
siðum í þýskumælandi löndum
 uppbyggingu einfaldra texta

Hæfni:
Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og
leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 greina einfaldar upplýsingar í mæltu
máli
 skilja meginatriði einfaldra texta
 tjá sig munnlega og skriflega á einfaldan
hátt um efni sem hann þekkir
 geta tekið þátt í samræðum við
einfaldar aðstæður
 geta metið eigið vinnuframlag og stöðu
 nota upplýsingartækni og hjálpargögn í
tungumálanámi

Leikni:
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 skilja talað mál um kunnugleg efni þegar
talað er hægt og skýrt
 lesa einfalda texta sem innihalda
algengan orðaforða
 taka þátt í einföldum samræðum
 skrifa einfaldan texta um þekkt efni eða
áhugasvið
 beita helstu reglum um málnotkun í
ræðu og riti

Námsmat:
Í lok áfangans er skriflegt próf úr efni áfangans sem gildir á móti vinnu og ástundun nemandans á
önninni.
Leiðbeiningar og athugasemdir (fyrir aðra kennara): Þetta er byrjunaráfangi sem áður hét þýs 103.
Þessi áfangi er eingöngu á þrepi 1 og flokkast undir A1 skv. evrópska tungumálarammanum.
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