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Námsefni 

Siðfræði lífs og dauða, Vilhjálmur Árnason. Valdir kaflar úr Siðfræði og 
Samfélag, ritstjórar Vilhjálmur Árnason og Salvör Nordal. Efni frá kennara, 
kvikmyndir og fréttir. 

 

Áfangalýsing 

Í áfanganum verður lögð áhersla á að nemendur kynnist helstu stefnum 
siðfræðinnar, kosti og galla hvers sjónarhorns og geti nýtt sér þau í gagnrýnni 
hugsun. Áhersla verður lögð á siðfræði heilbrigðismála þar sem sjónum 
verður beint að samskiptum heilbrigðisstarfsfólks sín á milli, við sjúklinga, 
trúnaðarskyldu, fóstureyðingar, tæknifrjóvganir, staðgöngumæðrun, 
réttindi og forræðishyggju, réttláta heilbrigðisþjónustu og reynum að svara 
spurningum eins og má neita að annast fólk sem þiggur ekki bólusetningar 
fyrir Covid?  Nemendur leysa tímaverkefni, heimapróf, þrjú lotupróf og  og 
skila verkefnabók. Kennslufyrirkomulag verður í formi fyrirlestra, kynninga, 
verkefnavinnu og umræðutíma. 

 

 

 

 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Dæmi: Til að ná áfanga þarf að ná 4,5 í einkunn. Ekki er hægt að vinna upp 
meira en eitt verkefni eða próf á stoðdegi á miðönn og svo aftur í lok 
annar. Frávik frá þeirri reglu eru metin í samráði við kennara og nemanda. 

Símatsáfangi  ☒ Lokapróf  ☐ Sleppikerfi  ☐ 

 Heiti Vægi 

 Umræður á Innu 10% 

 Kaflapróf 1-4 40% 

 Verkefnabók 1 20% 

 Verkefnabók 2 20% 

 Kvikmyndaverkefni 10% 
 

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

 



Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Annað sem kennari 
vill láta koma fram 

 
 
 
 
 

 

Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 
 

 Hvernig helstu kenningar í siðfræði eru 

ólíkar og greina samfélagið á ólíkan 

hátt. 

 Helstu þáttum sem taka til 

siðferðislegra álitamála innan 

heilbrigðiskerfisins eins og 

trúnaðarskyldu, líknadauða, 

fóstureyðinga, réttindi sjúklings, 

forræðishyggju, staðgöngumæðrun, 

líffæraflutninga,bólusetninga í 

heimsfaraldri o.fl. 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 
 

 Rökræða siðferðisleg álitamál á 
yfirvegaðan og víðsýnan hátt. 

 Sýna ólíku fólki af ólíkum uppruna í 
ólíkum aðstæðum, skilning og virðingu 
þegar siðferðileg álitamál eru rædd. 

Hæfni 

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

 Greina siðferðileg álitamál á skynsaman hátt. Til að gera sér grein fyrir að heimurinn er ekki 

svartur og hvítur, það koma upp flókin viðfangsefni sem hafa ekki einfaldar lausnir og gott 

er að nýta sér reynslu við ákvarðanatöku. 

 Nemendur öðlast víðara sjónarhorn á viðfangsefnið til að nýta þekkingu sína. 

 

 

Vinnuáætlun - Dæmi með símati 

Tímasókn 15 vikur x 4 klst. 60 klst. 

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

Undirbúningur f. próf 4 x 3 klst. 12 klst. 

Verkefnabók 15 klst. 15 klst. 

Alls  107 klst. = 5 fein* 
 

  



Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

   

Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
20. - 27. ágúst 

Hvað er siðfræði, kafli 1 í rafbók á Innu 
Höf: Bogi Ragnarsson 

Verkefnabók 1 „María 
litla“  

2. vika 
30. ágúst - 3. september 

Hvað er siðfræði, kafli 1 í rafbók á Innu 
Höf: Bogi Ragnarsson 
Immanuel Kant, skilyrðislaust skylduboð 

Verkefnabók 1“ Kant og 
skilyrðislausa 
skylduboðið“. 
Próf 1 - Heimapróf 

3. vika 
6. - 10. september 

Siðfræði lífs og dauða, kafli 1 
Siðfræði heilbrigðisþjónustu, bls 21-40 

Verkefnabók 1. Svara 
spurningum á bls. 19 í 
kennslubók. 

4. vika 
13. - 17. september 

Siðfræði lífs og dauða, kafli 1 
Siðfræði heilbrigðisþjónustu, bls 40-65 

Umræður á innu 

5. vika 
20. - 24. september 

Siðfræði lífs og dauða, kafli 2 
Samskipti sjúklinga og heilbrigðisstétta, 
bls. 69-97 

Verkefnabók 1. Svara 
spurningum á bls 78. 
Skilgreinið griðarétt og 
gæðarétt bls. 91 

6. vika 
27. sept. - 1. október 

Siðfræði lífs og dauða, kafli 2 
Samskipti sjúklinga og heilbrigðisstétta, 
bls. 98-124 

Verkefnabók 1 
 

7. vika 
4. - 8. október 

Siðfræði lífs og dauða, kafli 3 
Ákvarðanir um meðferð og rannsóknir 

Kaflapróf 2, kafli 1 og 2. 
Skil á vinnubók 1 

8. vika 
11. – 15. október 

Siðfræði lífs og dauða, kafli 3 
Ákvarðanir um meðferð og rannsóknir 

Vinnubók 2. 
Svara spurningum á bls. 
142. Ljóð á bls. 164, segið 
skoðun ykkar á því. 

9. vika 
18. - 22. október 

Vetrarleyfi 18. og 19. okt. 

Kvikmyndaverkefni  Kvikmyndaverkefni 

10. vika 
25. - 29. október 

Siðfræði lífs og dauða, kafli 4 
Álitamál við upphaf lífs 
 

Verkefnabók 2 
Myndið ykkur skoðanir á 
fullyrðingum á bls. 228 

11. vika 
1. - 5. nóvember 

Siðfræði lífs og dauða, kafli 4 
Álitamál við upphaf lífs 

Tímapróf 3, kafli 3 og 4 
 

12. vika 
8. - 12. nóvember 

Siðfræði lífs og dauða, kafli 5 
Álitamál við lok lífs 

Verkefnabók 2 
Er dánaraðstoð 
réttlætanleg? 

13. vika 
15. - 19. nóvember 

Siðfræði lífs og dauða, kafli 5 
Álitamál við lok lífs 
 

Verkefnabók 2 
Komið með dæmi um 
hugtökin á bls. 295 

14. vika 
22. - 26. nóvember 

Siðfræði lífs og dauða, kafli 6 
Góð heilbrigðisþjónusta 

Verkefnabók 2 
 

15. vika 
29. nóv. - 3. desember 

Siðfræði lífs og dauða, kafli 6 
Góð heilbrigðisþjónusta 

Tímapróf 4, skil á 
vinnubók 2 

   

   
 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Lovísa H. Larsen 


