
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 
 

Náms- og kennsluáætlun - Vorönn 2021 

HEIM2NH05 

Kennari Björgvin Friðriksson - bjorgvin.fridriksson@fss.is   

Viðtalstími 15:00 til 15:40 á þriðjudögum 

Kennsluefni 
Bókin Heimspeki fyrir þig eftir Ármann Halldórsson og Róbert Jack, 
annað lesefni frá kennara.  

Áfangalýsing 

Kynning á aðferðum og kenningum nútíma heimspeki og hvernig 
heimspekin getur aukið skilning á viðfangsefnum nútímans.  
Við æfum okkur í rökræðum, lærum að hlusta á hvert annað og bera 
virðingu fyrir því að aðrir hafi ekki sömu skoðun og við sjálf.  

 

Vinnuáætlun  

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 4 klst. 16 klst. 

Rannsóknarskýrslur 20 klst. 20 klst. 

Alls  116 klst. = 5 fein* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Námsmat og vægi námsmatsþátta 
 
Til að ná áfanga þarf að fá 4,5 í heildareinkunn. 
Þessi áfangi er símatsáfangi og gildir þá að mæta vel og 
vinna jafnt og þétt. Ekki er lokapróf í þessum áfanga. 
 

Heiti Vægi 

Spurningapróf 1-4 
30% (10% hvert) 
Bestu 3 af 4 gilda. 

Skilaverkefni (6) 30% (5% hvert) 

Rannsóknarritgerð 1 
(einstaklingsverkefni) 

20% 

Rannsóknarverkefni 2 
(hópverkefni 2-3 í hóp) 
Hópar kynna verkefni 

20% 
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Þekking 
 
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og 
skilning á: 

• nokkrum nútíma kenningum í 
verufræði 

• þekkingarfræði 

• vísindaheimspeki 

• siðfræði og stjórnspeki 
 

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. 

Leikni 
 
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• íhuga heimspekileg viðfangsefni 

• ræða um heimspekileg viðfangsefni 

• skrifa um heimspekileg viðfangsefni 

• lesa um heimspekileg viðfangsefni 
 
 

 

 

Annað sem 
kennari vill láta 
koma fram 

Áskilinn er réttur til að bregða út af áætlun ef þörf krefur.  
 

 

 

 

 

 

Reglur áfanga  
Hvatt er til þess að nemendur leggi síma frá sér í tíma og einbeiti sér að 
verkefnavinnu og því að fylgjast með.  Símar eru ekki bannaðir en hins 
vegar er höfðað til ábyrgðar nemanda að stýra símanotkun sinni í 
tímum þannig að þeir trufli ekki nám eða kennslustundina. 
 
Reyndar er í sumum tímum notast við símann og er þá tengst með síma 
tilteknum vef, b.socrative.com þar sem kennslustundin byrjar á 
símanotkun til að svara spurningum þar úr lesefni vikunnar. 
Símar eru velkomnir þá.  
 
Ætlast er til að nemendur mæti í allar kennslustundir og mæti tímanlega 
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Kennsluvikur                       Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
6. - 8. janúar 

Hvað er heimspeki?  Komum okkur í gang 

2. vika 
11.- 15. janúar. 

Hið Sanna 

Hvað er gagnrýnin hugsun? 

Skilaverkefni 1 lagt fyrir 

Skilaverkefni 2 einnig lagt fyrir. 

 

Allir að redda sér bókinni og 

lesa svo 1. kafla! 

3. vika 
18. - 22. janúar 

Rök 

Yfirferð á kafla 1. Heimspeki fyrir þig 

(Hfþ) 

Sjálfstætt verkefni lagt fyrir  

Skilaverkefni 1 „Hvað er 

gagnrýnin hugsun“ 

 

Skilaverkefni 2 (tengist 

sjálfstæðu verkefni) 

4. vika 
25 - 29. janúar 

Frumspeki 

Yfirferð á kafla 2 (Hfþ) 

 

Hvað er eiginlega 

frumspeki? 

Kemur í ljós í þessari viku. 

5. vika 
1. - 5. febrúar 

Er sálin til? 

Yfirferð á kafla 3 í Hfþ 

Skilaverkefni 3 lagt fyrir 

 

Skilaverkefni 3 skilað. 

6. vika 
8. - 12. febrúar 

Hvað er þekking? 

Yfirferð á kafla 4 í Hfþ. 

 

Spurningapróf 1 (kafli 1-3) 

þetta verður rafrænt próf á 

Innu. 

7. vika 
15.- 19. febrúar 

Hið Góða 

Siðfræði 

Yfirferð á kafla 5. í Hfþ. 

Skila Sjálfstæðu verkefni 

(einstaklingsverkefni) 

8. vika 
22. – 26. febrúar 

Siðfræði frh. 

Yfirferð á kafla 6. í Hfþ 

Skilaverkefni 4 lagt fyrir 

9. vika 
1. mars - 5. mars 

 

Siðfræði frh. 

Yfirferð á kafla 7. í Hfþ 

Spurningapróf 2 (kafli 4-7) 

þetta verður rafrænt próf á 

Innu. 
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10. vika 
8. - 12. mars 

Ríkisvaldið 

Yfirferð á kafla 8. í Hfþ 

Hópverkefni lagt fyrir. Nemendur fá efni 

frá kennara en velja sér spurningar sem 

tengjast efninu fyrir heimspekilega 

rannsókn 2 (hópverkefni). 

 

11. vika 
15. - 19. mars 

Réttlæti og ríkisvald frh. 

Yfirferð á kafla 9. í Hfþ (Sátt) 

Yfirferð á kafla 10. í Hfþ (Lög) 

 

Skilaverkefni 5 

 

12. vika 
22. - 26. mars 

Páskafrí 

Hið Fagra 

Speki (lífspeki) 

Yfirferð á kafla 11. í Hfþ 

Spurningapróf 3  

(kafli 8-10) 

þetta verður rafrænt próf á 

Innu. 

14. vika 
6. - 9. apríl 

Vegur 

Yfirferð á kafla 12. í Hfþ 

Skilaverkefni 6 lagt fyrir 

 

15. vika 
12. - 16. apríl 

Trú 

Yfirferð á kafla 13. í Hfþ 

Skilaverkefni 6 skilað. 

16. vika 
19. - 23. apríl 

Tómið  

Yfirferð á kafla 14. í Hfþ 

Spurningapróf 4  

(kafli 11-14) – valkvætt ef 

nemandi er yfir 5.0 í fyrstu 

3 spurningaprófunum. 

17. vika 
26. – 30. apríl 

List og heimspeki  

Yfirferð á kafla 15. í Hfþ 

------------------------------------------------ 

Rannsóknarverkefni 2 (hópverkefni) 

skilað. 

Hópar kynna verkefni sín. 

Rannsóknarritgerð 2 

(hópverkefni) skilað. 

Hópar kynna verkefni sín. 

18. vika 
3.maí - 6. maí 

Rannsóknarverkefni 2 (hópverkefni) 

skilað. 

Hópar kynna verkefni sín. 

Rannsóknarritgerð 2 

(hópverkefni) skilað. 

Hópar kynna verkefni sín. 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Björgvin Friðriksson 


