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Námsáætlun - Haust 2021 
Franska 6.bekkur - VAL  (FRAN2VA05) 

Frönsk menning og kvikmyndir 
 

Kennslugögn:    

• Fjölritað efni frá kennara 

• Efni af Internetinu, lög og lagatextar, fréttatengt efni, blaðagreinar, ljóð, 

stuttmyndir, sjónvarpsþættir, kvikmyndir o.fl. 

• Mappa / möppur til að safna í efni og skriflegum verkefnum.  

• Stílabók eða laus línustrikuð blöð. 

• Fra/ísl og ísl/fra orðabækur (ókeypis á netinu) :  

 Snara: https://snara.is/  

 Lexía : http://ymsir.arnastofnun.is/lexia/fr 

 

Markmiðið áfangans er að auka færni nemenda í að nota tungumálið við mismunandi 
aðstæður í daglegu lífi, bæði skriflega og munnlega, kynna París og sögu borgarinnar, kynna 
ýmsar hliðar menningar Frakklands og annarra frönskumælandi landa með áherslu  á 
frönskumælandi kvikmyndir, stuttmyndir og sjónvarpsþætti. 

 
Í áfanganum verður lögð áhersla á fjölbreytni í efnisvali og ætlast er til að nemendur sýni 
meira sjálfstæði en fyrr í notkun tungumálsins, í að afla sér upplýsinga og að nýta sér hina 

ýmsu miðla.  
 
Nemendur vinna fjölbreytt verkefni ýmist einir, í pörum eða í hópum. Verkefnin eru bæði 

skrifleg og munnleg, umfjallanir um kvikmyndir og sjónvarpsþætti, æfingar á munnlegum 
samskiptum í formi hlutverkaleikja, kynningar í tímum og myndbönd unnin af nemendum. 
 
Athugið að áfanginn er þriggja eininga. Tveir tímar eru í töflu, þriðji tíminn er ætlaður í 
verkefnavinnu og undirbúning nemenda fyrir staðtímana.  
 
Námsmat:  
 
Áfanginn er símatsáfangi og því er skildumæting í alla tíma. 
Símatið byggir á frammistöðu nemenda í tímum og tímasókn, hóp- og einstaklingsverkefnum 
sem nemendur skila bæði munnlegum og skriflegum  

 30% : smærri verkefni, ástundun og þátttaka í tímum 
 70 % : stærri skilaverkefni 

 

Möguleg verkefni:  

• Skriflegar umfjallanir um kvikmyndir og sjónvarpsþætti 
• Myndbönd (spjallþáttur um kvikmyndir, „trailer“ að ímyndaðri bíómynd, senur úr 

daglegum aðstæðum...o.s.frv.) 

• Kynningar á minnismerkjum og áhugaverðum stöðum í París 

• Teiknimyndasaga 

• „Jeu de rôle“ – leiknar senur úr daglegu lífi undirbúnar og leiknar í tíma 
 

Kennsluáætlun og námsmat eru gerð með fyrirvara um breytingar.  

https://snara.is/
http://ymsir.arnastofnun.is/lexia/fr
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Mikilvægt!  

▪ Ætlast er til að nemendur mæti ávallt stundvíslega og vel undirbúnir til 

kennslustundar.  

▪ Síma- og snjalltækjanotkun er með öll stranglega bönnuð í kennslustund 

nema ef verið er að nota þau við verkefnavinnu.  

▪ Hljóð-og myndupptökur eru með öllu bannaðar í kennslustund nema verið sé 

að vinna að verkefnum í tíma.  

▪ Skili nemandi ekki verkefnum á tilsettum tíma hlýtur viðkomandi einkunnina 0.  

 

 


