
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Náms- og kennsluáætlun - Haustönn 2022 

HEIM2NH05 

Kennari Atli Þorsteinsson; atli.thorsteinsson@fss.is  

 
Viðtalstími 

Föstudaga 10:15 til 10:55 

Námsefni 

Heimspeki fyrir þig, höfundar: Ármann Halldórsson og Róbert Jack 

Lesefni frá kennara, kvikmyndir 

 

Áfangalýsing 
Kynning á aðferðum og kenningum nútíma heimspeki og hvernig 
heimspekin getur aukið skilning á viðfangsefnum nútímans 

 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Til að ná áfanganum þarf að ná 4,5 úr lokaprófi til að fá vinnueinkunn 
metna. Að uppfylltum eftirfarandi skilyrðum getur nemandi áunnið sér rétt 
til að láta vinnueinkunn gilda sem lokaeinkunn í áfanganum: Færri en 10 
fjarvistir í raunmætingu og vetrareinkunn 7 eða hærri. Athugið að ekki 
skiptir máli hver ástæða fjarvistarinnar er (veikindi, þar með talin vottorð, 
leyfi eða annað). 

Símatsáfangi  ☐ Lokapróf  ☐ Sleppikerfi  ☒ 

 Heiti Vægi 
 Verkefnabók 1 og 2 14% 
 Kaflapróf 1- 3 35% 
 Kvikmyndaverkefni 7% 
 Ritun 1-3 14% 
 Lokapróf 30% 

 

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

 

 

Annað sem kennari 
vill láta koma fram 

 
 
Það er eingöngu hægt að vinna upp eitt kaflapróf eða ritun í stoðtíma. Ekki 
er hægt að skila verkefnum í vinnubækur eftir að skiladegi líkur. Nemendur 
fá alltaf tíma til að vinna verkefnin í tímum með aðstoð kennara. 
 

mailto:atli.thorsteinsson@fss.is


Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

 
 

Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 
• Nokkrum nútíma kenningum í verufræði 
• þekkingafræði 
• vísindaheimspeki 
• siðfræði og stjórnspeki 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 
• Íhuga heimspekileg viðfangsefni 
• Rökræða um heimspekileg viðfangsefni 
• Skrifa um heimspekileg viðfangsefni 
• Lesa um heimspekileg viðfangsefni 

 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 
• Fást við grundvallarspurningar í fræðilegu, persónulegu og samfélagslegu samhengi 
• Komast að niðurstöðu, höndla óræðni og andstæðar skoðanir og að vera opinn fyrir 

nýjum hugmyndum 
 

 

Vinnuáætlun -  
Tímasókn 15 vikur x 4 klst. 60 klst. 
Heimavinna 15 vikur x 2 klst. 30 klst. 
Undirbúningur f. kaflapróf 3 x 2 klst.   6 klst. 
Undirbúningur f. lokapróf 12 klst. 12 klst. 
Lokapróf  2 klst.   2 klst. 
Alls  110 klst. = 5 fein* 

 

  



Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
19. - 26. ágúst 

Kynning á áfanga 
Heimspeki fyrir þig: Kafli 1, rök 

 

2. vika 
29. ágúst - 2. september 

Heimspeki fyrir þig: Kafli 1, rök Tímaverkefni fyrir 
verkefnabók. Rökræður 

3. vika 
5. - 9. september 

Heimspeki fyrir þig: Kafli 2, undrun 
Lesefni frá kennara, þekkingafræði 

Tímaverkefni fyrir 
verkefnabók 

4. vika 
12. - 16. september 

Heimspeki fyrir þig: Kafli 3, sál 
Lesefni frá kennara, þekkingafræði 

Tímaverkefni fyrir 
verkefnabók 
Ritun 1 

5. vika 
19. - 23. september 

Heimspeki fyrir þig: Kafli 4, þekking 
Lesefni frá kennara, þekkingafræði 

Tímaverkefni fyrir 
verkefnabók 

6. vika 
26. sept. - 30. september 

Heimspeki fyrir þig: Kafli 5, tækni 
Upprifjun fyrir kaflapróf 1 

Kaflapróf 1 

7. vika 
3. - 7. október 

Heimspeki fyrir þig: Kafli 6, tal Tímaverkefni fyrir 
verkefnabók 
Skil á verkefnabók 1 

8. vika 
10. – 14. október 
Miðannarmat 11. okt. 

Heimspeki fyrir þig: Kafli 7, breytni 
Lesefni frá kennara, klípusögur 

Tímaverkefni fyrir 
verkefnabók 2 

9. vika 
17. - 21. október 

Kvikmynd: Nánar auglýs síðar Kvikmyndaverkefni 

10. vika 
24. - 28. október 

Vetrarleyfi 24. og 25. okt. 

Heimspeki fyrir þig: Kafli 11, speki 
Lesefni frá kennara, efahyggja 

Tímaverkefni fyrir 
verkefnabók 2 
Ritun 2 

11. vika 
31. okt. - 4. nóvember 

Heimspeki fyrir þig: Kafli 12-13, vegur og 
trú 

Tímaverkefni fyrir 
verkefnabók 2 
Kaflapróf 2 

12. vika 
7. - 11. nóvember 

Heimspeki fyrir þig: Kafli 12-13, vegur og 
trú 

Tímaverkefni fyrir 
verkefnabók 2 

13. vika 
14. - 18. nóvember 

Heimspeki fyrir þig: Kafli 14, tóm 
Lesefni frá kennara, Guð er dauður 

Tímaverkefni fyrir 
verkefnabók 2 
Ritun 3 

14. vika 
21. - 25. nóvember 

Heimspeki fyrir þig: Kafli 15, list Tímaverkefni fyrir 
verkefnabók 2 
Kaflapróf 3 

15. vika 
28. nóv. - 2. desember 

Heimspeki fyrir þig: Kafli 9, sátt Tímaverkefni fyrir 
verkefnabók 2 

16. vika 
5. – 7. desember 

Upprifjun fyrir lokapróf Skil á verkefnabók 2 

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf, 

Atli Þorsteinsson 


