
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Náms- og kennsluáætlun - Haustönn 2022 

UPPE3MU05 

Kennari Anna Rún Jóhannsdóttir anna.run.johannsdottir@fss.is 

 

Viðtalstími 

Mánudaga 10:25 – 11:05 á kennarastofu. 

Námsefni 
Efni frá kennara á Innu. 

 

Áfangalýsing 

Ýmsir áhrifaþættir í uppeldi verða til umfjöllunar, aðstæður íslenskra barna 
verða skoðaðar og hvaða úrræði standa þeim til boða sem á þurfa að halda. 
Fjallað verður um barnalög og barnavernd, ofbeldi og vanrækslu gagnvart 
börnum, uppeldi barna, ýmsar breytingar og álag í lífi barna og hvaða áhrif 
þær hafa. Sköpunargleðin fær að njóta sín sem og gagnrýnin hugsun. Kröfur 
eru gerðar í símatsáfanga um virkni nemenda í umræðum og 
verkefnavinnu.  
 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Til að ná áfanga þarf 4,5 í vetrareinkunn. Skila þarf öllum verkefnum.  

Símatsáfangi  ☒ Lokapróf  ☐ Sleppikerfi  ☐ 

 Heiti Vægi 
 Verkefni 1 – Viðtal (einstaklings) 15% 
 Verkefni 2 – Ritgerð (einstaklings) 20% 
 Verkefni 3 – Ritgerð (para/hópa) 20% 
 Verkefni 4 – Skapandi verkefni og kynning (hópa) 25% 
 Tímaverkefni og virkni í tímum 20% 

 

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

 

Annað sem kennari 
vill láta koma fram 

Mikilvægt er að skila verkefnum á réttum tíma. Nemendur geta skilað 
verkefnum eftir auglýstan skiladag en lækka um 1 í einkunn fyrir hvern dag 
sem skilað er of seint. Kennari áskilur sér rétt til að taka ekki við 
skilaverkefnum fimm dögum eftir skiladag. 
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Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

 

Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 
• Lögum og úrræðum í boði fyrir börn 
• Áhrifum ofbeldis og vanrækslu á börn 
• Algengum uppeldisaðferðum 
• Jákvæðum aga 
• Þáttum sem hafa áhrif á álag í lífi barna 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 
• Vinna sjálfstætt og með öðrum 
• Beita mismunandi aðferðum við að 

koma þekkingu sinni á framfæri 
• Meta heimildir og nota þær markvisst 

 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 
• Tjá sig skipulega í ræðu og riti og taka þátt í umræðum um uppeldisfræði 
• Geta nýtt sér bæði íslenskar og erlendar heimildir og nota þær á réttan hátt 
• Ástunda viðurkennd vinnubrögð og taka ábyrgð á vinnu sinni 

 

 

Vinnuáætlun - Dæmi með símati 
Tímasókn 15 vikur x 4 klst. 60 klst. 
Undirbúningur f. tíma 15 vikur x 2 klst. 30 klst. 
Verkefnavinna 20 klst. 20 klst. 
Alls  110 klst. = 5 fein* 

 

*Viðmið um fjölda eininga 

Einingar Tímafjöldi í vinnu meðalnemanda 
í áfanga 

1 fein 18 - 24 klst. 
2 fein 36 - 48 klst. 
3 fein 54 - 72 klst. 
4 fein 72 - 96 klst. 
5 fein 90 – 120 klst. 

  



Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
19. - 26. ágúst 

Þema 1 - Barnalög og barnavernd Tímaverkefni 

2. vika 
29. ágúst - 2. september 

Þema 1 - Barnalög og barnavernd Tímaverkefni 

3. vika 
5. - 9. september 

Þema 1 - Barnalög og barnavernd Tímaverkefni 

4. vika 
12. - 16. september 

Þema 2 - Ofbeldi og vanræksla gagnvart 
börnum 

Skil á verkefni 1 – 15% 

5. vika 
19. - 23. september 

Þema 2 - Ofbeldi og vanræksla gagnvart 
börnum 

Tímaverkefni 

6. vika 
26. sept. - 30. september 

Þema 2 - Ofbeldi og vanræksla gagnvart 
börnum 

Tímaverkefni 

7. vika 
3. - 7. október 

Þema 2 - Ofbeldi og vanræksla gagnvart 
börnum 

Skil á verkefni 2 – 20% 

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

Þema 3 - Uppeldisaðferðir Tímaverkefni og virkni 
10% 

9. vika 
17. - 21. október 

Þema 3 - Uppeldisaðferðir Tímaverkefni 

10. vika 
24. - 28. október 

Vetrarleyfi 24. og 25. okt. 

Þema 3 - Uppeldisaðferðir Tímaverkefni 

11. vika 
31. okt. - 4. nóvember 

Þema 3 - Uppeldisaðferðir Skil á verkefni 3 – 20% 

12. vika 
7. - 11. nóvember 

Þema 4 - Breytingar og álag í lífi barna Tímaverkefni 

13. vika 
14. - 18. nóvember 

Þema 4 - Breytingar og álag í lífi barna Tímaverkefni 

14. vika 
21. - 25. nóvember 

Þema 4 - Breytingar og álag í lífi barna Skil á verkefni 4 – 15% 

15. vika 
28. nóv. - 2. desember 

Þema 4 - Breytingar og álag í lífi barna Kynningar á verkefni 4 – 
10% 

16. vika 
5. – 7. desember 

Ýmis verkefnavinna Tímaverkefni og virkni – 
10% 

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

 

Anna Rún Jóhannsdóttir 


