
                                                                               

22.02 2021 

 

Námsáætlun 
 

 

 
 

Kennari: Hulda Sif Birgisdóttir (huldasif@fg.is)  

 
Áfangalýsing 
Nemendur æfast í að segja frá liðnum atburðum, læra notkun framtíðar og þjálfast 
í notkun mismunandi tíða. Þeir dýpka lesskilning sinn með því að lesa texta af 
ýmsum toga og æfast í að tjá sig bæði skriflega og munnlega um persónulega 
hagi, kunnugleg málefni, ferðalög og fleira. Nemendur fá aukna innsýn í 
menningarheim spænskumælandi landa og vinna menningartengt þemaverkefni.  

Markmið: 
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:  

• almennum orðaforða í samræmi við hæfni- og leikniviðmið áfangans ásamt grunnatriðum 

málkerfisins  

• útbreiðslu spænskunnar ásamt ólíkum venjum, staðháttum og menningu spænskumælandi 

landa  

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:  

• skilja frásagnir og umræður um kunnugleg efni þegar talað er hægt og skýrt  

• fylgja fyrirmælum á spænsku í kennslustundum  

• lesa og skilja ýmiss konar einfalda texta á eigin áhugasviði eða texta um kunnugleg efni og 

beita til þess viðeigandi aðferðum  

• taka þátt í frekar einföldum samræðum um efni sem hann þekkir og hefur áhuga á og geta 

beitt kurteisis- og málvenjum við hæfi  

• skrifa samfellda texta um ýmis kunnugleg efni, svo sem mannlýsingar, umhverfislýsingar, 

póstkort, frásagnir o.þ.h.  

• beita helstu reglum um málnotkun á sem réttastan hátt í ræðu og riti  

• beita viðeigandi námstækni í tungumálanáminu og nýta sér hjálpargögn  

• nota sjálfstæð og viðeigandi vinnubrögð í tungumálanámi  

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

• njóta einfaldra frásagna og ná aðalatriðum úr fjöl- og myndmiðlum ef efnið er kunnuglegt 

• takast á við ýmsar aðstæður í almennum samræðum á sjálfstæðari hátt en áður  

• segja frá eigin þekkingu, reynslu, áhugamálum, skoðunum og líðan í ræðu og riti  

• afla sér upplýsinga í textum um almenn efni  

• greina aðalatriðin í stuttum tímarits- eða blaðagreinum og draga ályktanir 

• tjá skoðun sína á lesnum texta   

 

Kennslugögn:   

• Verkefnahefti til sölu á skrifstofu FG  eða til útprentunar af Innu. 

• Lola Lago, detective. Vacaciones al sol. Útg. Difusión. 

• Æskilegt er að nemendur hafi aðgang að www.snara.is 

• Myndbönd og ítarefni (sjá nánar á Innu).   
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Vika 
 

Yfirferð Próf /Verkefni 
 
 

01. 24.-26. feb. 

 

Lota 1: Nútíð, núliðin tíð og áhugamál. 

- Upprifjun og kynning á áfanga. 

- Áhugamál (íþróttir og tónlist).  

  

02. 1.-5. mars 

- Frásagnir í nútíð og núliðinni tíð, 
spurnarorð, álit: lýsingarorð og sagnir, 

samsett nútíð. 

Kynning Lola Lago 
 
 

 

03. 08-12. mars 

 

Lota 2: Ferðalög, framtíð, nám og vinna. 
Spánn: Héruð og helstu borgir. 

Þemaverkefni 1 
LL1 

Úrsagnareind. 9. 
mars. 

04. 15.-19 mars 
- Orðaforði landafræði og náttúra. 
- Upprifjun: ser/estar/hay/tener. 
Ferðalög, farmiðakaup, vegvísun.  

LL2 
Námsmatsdagur 19. 
mars (fös) 

05. 22.-26. mars 

- Forsetningar og boðháttur. 
 
Framtíðarplön, nám og atvinna. 
- Nálæg framtíð, tímaorð framtíð. 

LL3 
Hlutapróf 1: 24.03 

Miðannarmat 

29. mars-6. apríl   Páskafrí 

06. 07.-09. apríl 
- Einföld framtíð. 
- Orðaforði námsgreinar, skólakerfið 

 Miðannarmat 

07. 12.-16. apríl 
og atvinna. 
 

Lota 3: Þátíð og Rómanska Ameríka. 

LL4 
Þemaverkefni 2 

 

08. 19.-23. apríl 
Frásagnir af liðnum atburðum og  
æviágrip. 

LL5 
Sumardagurinn fyrsti 
22. apríl 

09. 26.-30. apríl 
- Atburðaþátíð 
- Tímaorð með þátíð. 
- Álit í þátíð. 

LL6 
Námsmatsdagur 28. 
apríl (mið) 

10. 03-07. maí 
Rómanska Ameríka:  
Lönd, náttúra og menning. 

Munnlegt próf  

11. 10.-14. maí  Þemaverkefni 3 
Uppstigningardagur 
13. maí 

12. 17.-18. maí  Hlutapróf 2: 17.05   

Almenn lokapróf eru 19. og 20. maí. Sjúkrapróf eru 21. maí. 

 

Námsmat:   
40% Tvö hlutapróf (2 x 20%). 
15% Sex lesskilningsverkefni úr Lola Lago, LL1-LL6 (fimm bestu gilda). 
15% Munnlegt próf í annarlok. 
30% Verkefni og ástundun (þemaverkefni og önnur verkefni; ritun, hlustun, munnleg 

verkefni og/eða kannanir). 
Til að nemandi standist áfangann þarf meðaleinkunn hlutaprófanna tveggja og munnlegs 
prófs að vera a.m.k. 4,5 og lokaeinkunn þarf að vera a.m.k. 5. Til þess að áfanganum 
teljist lokið þarf nemandi að ljúka þessum þremur prófum 

 
Smiðja: 

Smiðjur áfangans eru stuðningstímar þar sem nemendur geta fengið aðstoð við 
námið almennt og sinnt heimavinnu og verkefnavinnu undir handleiðslu kennara.  
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Athugið! 
• Áætlunin er birt með fyrirvara um breytingar. 

• Veikindi ber að tilkynna samkvæmt skólareglum er finna má á vef FG. 

• Ef nemendur missa af prófi er mögulegt að taka sjúkrapróf á næsta námsmatsdegi 

að því gefnu að nemandi sé með skráð veikindi eða leyfi í Innu á prófdeginum.  

• Ekki er tekið við verkefnum eftir skiladag nema í mjög sérstökum tilvikum ef haft er 

samráð við kennara fyrirfram. Verkefnum skal skila á Innu nema annað sé tekið fram.  

• Verði nemandi uppvís að svindli fær viðkomandi 0 í einkunn. 

• Vinnuframlag nemenda: Vinna í 5 eininga áfanga samsvarar 90-120 klst. á önn sem 

þýðir að vinna fyrir utan kennslutíma ætti að vera um 3,5 klst. á viku að meðaltali. 

 

 

Ítarefni á netinu: 
http://www.spanishdict.com/ 
Orðabók, sagnbeygingar 
 

http://www.spaleon.com/index.php 
Sagnbeygingar: æfingar 

  

https://www.quizlet.com 
Tæki til að vinna með orðaforða 

 

https://www.duolingo.com/ 
Tungumálaapp 

http://www.videoele.com/Curso.html 
Myndbönd með orðaforðakennslu 

 

http://cvc.cervantes.es/aula/ 
Cervantes stofnunin: ýmislegt 

kennsluefni 

https://www.netflix.com 
 

http://www.bbc.co.uk/languages/spanish/ 
BBC: Spanish 

 “Mi vida loca” (gagnvirkir framhaldsþættir) 
 

http://www.rtve.es  
Spænska ríkisútvarpið: sjónvarps- 

og útvarpsefni 
 

www.learnspanish.com 
Gagnvirkar æfingar og lestextar 

m/útskýringum á ensku 

http://leoloqueveo.org/index.htm  
Þemaskipt orðabók með myndum og hljóði 

 
 

https://www.profedeele.es/ 
Gagnvirkar æfingar af ýmsum toga. 

  
 

 

 
Með von um farsæla önn og ánægjulegt samstarf!  
 

Hulda Sif (huldasif@fg.is) 
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