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Viðtalstími Viðtalstímar eftir samkomulagi  

Námsefni 

Lögfræði og lífsleikni fyrir framhaldsskóla(2011), Þuríður Jónsdóttir 

Lög 

Glærur frá kennara 

Áfangalýsing 

Kynnt verða hugtök á sviði íslenskrar lögfræð. Fjallað verður um helstu 
meginreglur íslensk réttarfars. Kennt verður lestur á dómum og skilningur á 
þeim. Grundvallarréttindi stjórnarskrárinnar. Hvernig lagasetning fer fram 
og hvert hlutverk löggjafans er. Farið verður í sifja- og erfðarétt, sem og 
barnarétt Leyst verður úr fjölbreyttum raunhæfum verkefnum og komist að 
lögfræðilegri niðurstöðu. 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Til að ná áfanga þarf að að lágmarki 4,5 í meðaleinkunn verkefna og skila 
þarf öllum verkefnum. Ath. dregið verður niður fyrir sein skil verkefna, 
hámarks leyfileg sein skil eru 7 dagar.  

Símatsáfangi  ☒ Lokapróf  ☐ Sleppikerfi  ☐ 

 Heiti Vægi 

 Spurningaverkefni 20% 

 Raunhæft verkefni 20% 

 Dómakynning og reifun 30% 

 Virkni í kennslustundum 10% 

 Ýmis verkefni 20% 

 

Reglur áfanga Notkun á snjallsímum er ekki leyfileg í tímum nema með leyfi kennara. 

 

Annað sem kennari 
vill láta koma fram 

Athugasemdir vegna fjarvista verður að berast innan 7 daga 
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Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

 grundvallaratriðum í sambandi við 
löggjöf og aðrar réttarheimildir í íslenskri 
stjórnskipan 

 meginreglum í íslensku réttarfari og 
helstu farvegi mála í gegnum dómstóla  

 helstu hugtökum sem lúta að réttindum 
og skyldum þjóðfélagsþegna 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

 Leita og vísa í lög sér til fróðleiks og 
upplýsinga 

 Taka þátt í samræðum um 
grundvallaratriði réttarkerfisins og 
hlutverk ýmissa stofnanna 
 

Hæfni 

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

 Gera sér grein fyrir mikilvægi þrískiptingu ríkisvaldsins 

 Geta sér grein fyrir mikilvægi og hlutverki stjórnsýslulaganna 

 Vera ábyrgur borgari í íslensku réttarríki 

 

Vinnuáætlun 

Tímasókn 15 vikur x 4 klst. 60 klst. 

Undirbúningur f. tíma 15 vikur x 4 tímar x 20 mín 20 klst. 

Verkefnavinna 3 x 4 klst. 12 klst. 

Ritgerð / Kynning 15 klst. 15 klst. 

Alls  107 klst. = 5 fein* 
 

 
   

Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
20. - 27. ágúst Kynning á námskeiðinu og námskeiðsáætlun  

 
 

2. vika 
30. ágúst - 3. 
september 

Kafli 1. Lögfræði 
Yfirlestur dóma og dómafordæmi 
Kennsla í að leita af lögum á vef Alþingis 
Dómakynningin kynnt 

 

3. vika 
6. - 10. september 

Kafli 2. Íslenskur Stjórnskipunarréttur 
Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 3/1944 
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1944033.html  
Spurningaverkefni 1 lagt fyrir 

 

4. vika 
13. - 17. september 

Stjórnsýsluréttur 
Stjórnsýslulög nr. 37/1993 
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1993037.html  
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5. vika 
20. - 24. september 

Kafli 3 - Dómstólar og réttarfar 
Lög  um dómstóla nr. 15/1998 
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1998015.html  
Lög um meðferð einkamála nr. 91/1991 
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1991091.html  
Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008 
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008088.html  

Skil á 
spurningaverkefni 1 

6. vika 
27. sept. - 1. október 

Glærur - Einkamálaréttarfar og sakamálaréttarfar 
Lög  um dómstóla nr. 15/1998 
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1998015.html  
Lög um meðferð einkamála nr. 91/1991 
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1991091.html  
Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008 
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008088.html  
Raunhæft verkefni lagt fyrir 

Dómakynning 

7. vika 
4. - 8. október 

Glærur - Fullnusturéttarfar 
Lög um aðför nr. 90/1989 
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1989090.html  
Lög um nauðungarsölu nr. 90/1991 
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1991090.html  
Lög um gjaldþrotaskipti nr. 21/1991 
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1991021.html  
Spurningaverkefni 2 lagt fyrir 

 

8. vika 
11. – 15. október 

Glærur/ Kafli 4 og 10, Fasteignakaup og 
eignaréttur  

 

9. vika 
18. - 22. október 

Vetrarleyfi 18. og 19. okt. 

Glærur/ Kafli 5 og 6 - Samningaréttur 
Lög um samninga, umboð og ógilda löggerninga 
nr. 7/1936 
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1936007.html  

 

10. vika 
25. - 29. október 

Glærur/ Kafli 5 og 6 - Samningaréttur 
Lög um samninga, umboð og ógilda löggerninga 
nr. 7/1936 
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1936007.html  

Spurningaverkefni 2 

11. vika 
1. - 5. nóvember 

Glærur/ Kafli 7 – Stofnun og slit hjúskapar 
Glærur/ Kafli 8 - Barnaréttur 

Skil á raunhæfu 
verkefni 

12. vika 
8. - 12. nóvember 

Glærur – Refsiréttur/Sönn íslensk sakamál 
Almenn hegningarlög nr. 19/1940 
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1940019.html  
Spurningaverkefni 3 lagt fyrir 
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13. vika 
15. - 19. nóvember 

Glærur/ Kafli 9, Sifja og erfðaréttur 
Hjúskaparlög nr. 31/1993 
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1993031.html  
Erfðalög nr. 8/1962 
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1962008.html  
Barnalög nr. 76/2003 
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2003076.html  
Barnaverndarlög nr. 80/2002 
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2002080.html  
Verkefni lagt fyrir 

 

14. vika 
22. - 26. nóvember 

Glærur/ Kafli 13 og 14, Kröfuréttur og 
vinnuréttur 

Spurningaverkefni 3 

15. vika 
29. nóv. - 3. desember 

Stiklað á stóru  

   

   
 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Úrsúla María Guðjónsdóttir 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/1993031.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1962008.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2003076.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2002080.html

