
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 
 

Náms- og kennsluáætlun - Vorönn 2021 

LÍFS1ES05 

Kennari Ásta Birna Ólafsdóttir asta.olafsdóttir@fss.is  

Viðtalstími Miðvikudagar 13:00-13:30 og eftir samkomulagi 

Kennsluefni Efni frá kennara 

Áfangalýsing Megináhersla er lögð á viðfengsefni sem tengjast því að vera 

manneskja í samfélagi, nemandi í framhaldsskóla og að móta sér 

framtíðarsýn. Unnin eru margvísleg verkefni um málefni sem brenna á 

ungu fólki. Horft verður á ýmiss konar útgefið fræðsluefni og fylgst með 

fréttum og fréttatengdu efni í tengslum við umræður í kennslustundum. 

Verkefni eru ýmist unnin í hópavinnu eða einstaklingslega. Mikil áhersla 

lögð á félagslega viðurkennda hegðun, jákvæð samskipti innan hópsins, 

vinnusemi og ástundun. 

 

 

Vinnuáætlun  

Tímasókn 15 vikur x 4 klst. 60 klst. 

Undirbúningur f. tíma 15 vikur x 4 tímar x 20 mín 30 klst. 

Alls  90 klst. = 5 fein* 

  

 

 

Þekking 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og 

skilning á: 

• mikilvægi þess að bera virðingu fyrir 
skoðunum og lífsgildum annarra 

• leiðum til að efla sjálfsmynd og eiga 
góð samskipti við aðra 

• kostum góðs og heilbrigðs félagslífs 

• því sem þarf til að vera virkur og 
ábyrgur þegn í samfélaginu 

• mikilvægi jákvæðrar framtíðarsýnar 

 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni 

sem hann hefur aflað sér til að: 

• efla styrkleika sína og vinna að því að 

þeir nýtist sem best 

• geta skipst á skoðunum, tekið þátt í 

rökræðum og fylgt málum eftir 

• geta lagað sig að margbreytilegum 

aðstæðum í lífi og starfi 
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• námskröfum skólans og 
árangursríkum námsaðferðum 

• vera virkur og ábyrgur þátttakandi í 

lýðræðislegu samfélagi 

 

  

Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• setja sér raunhæf framtíðarmarkmið 

varðandi nám og starf 

• stunda árangursríkt nám í 

framhaldsskóla 

• efla félagsþroska sinn 

• eiga góð samskipti við aðra 

• hlýða lögum og reglum í samfélaginu 

• taka ábyrgð á gerðum sínum 

• að tjá sig í stórum eða litlum hópum 

 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Símat sem byggt er á verkefnavinnu nemenda og þátttöku í 
kennslustundum. 
Áhersla er á góða ástundun til þess að ná áfanganum. Regluleg 
endurgjöf verður frá kennara á vinnuframlagi nemenda. 

 

 

 

Reglur áfanga Notkun á snjallsímum er ekki leyfileg í tímum nema annað sé 
tekið fram. 

 

Annað sem 
kennari vill láta 
koma fram 

Gerðu alltaf þitt besta. Hlustaðu á skoðanir annara af viðrðingu og 
spyrðu spurninga. Þannig berð þú ábyrgð á því hversu mikið þú munt 
læra í áfanganum í vetur.  

 

 

 

 

 

 

 

Heiti Vægi 

Skilaverkefni (sjö talsins) 70% 

Ástundun 30% 
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Kennsluvikur                       Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
6. - 8. janúar 

Kynning á áfanganum. 

Hvar sérðu sjálfan þig eftir eitt ár? Verkefnið 

skjöldurinn minn.  

Skipulags/dagbókarverkefni.  

 

2. vika 
11. - 15. janúar 

Verkefni um félagslega viðurkennda hegðun 

Málefni líðandi stundar tekin fyrir.  

 

3. vika 
18. - 22. janúar 

Verkefni um félagslega viðurkennda 

hegðun.  

Málefni líðandi stundar tekin fyrir. 

Skilaverkefni 1. um 

félagslega viðurkennda 

hegðun. 

4. vika 
25. - 29. janúar 

Samfélagið mitt 

Málefni líðandi stundar tekin fyrir. 

 

5. vika 
1. - 5. febrúar 

Samfélagið mitt 

Málefni líðandi stundar tekin fyrir. 

Skilaverkefni 2. um 

samfélagið mitt. 

6. vika 
8. - 12. febrúar 

Verkefni um framhaldskóla 

Málefni líðandi stundar tekin fyrir. 

 

7. vika 
15. - 19. febrúar 

Verkefni um framhaldsskóla 

Málefni líðandi stundar tekin fyrir. 

 

8. vika 
22. – 26. febrúar 

Verkefni um framtíðarsýn 

Málefni líðandi stundar tekin fyrir. 

Skilaverkefni 3. um 

framtíðarsýn 

9. vika 
1. - 5. mars 

Hópavinna sem reynir á samskipti 

Málefni líðandi stundar tekin fyrir. 

 

10. vika 
8. - 12. mars 

Hópavinna þar sem unnið er með samskipti 

Málefni líðandi stundar tekin fyrir. 

 

11. vika 
15. - 19. mars 

Verkefni um jákvæð samskipti 

Málefni líðandi stundar tekin fyrir. 

Skilaverkfni 4. um 

jákvæð samskipti 

12. vika 
22. - 26. mars 

Páskafrí 

Verkefni um neikvæð samskipti 

Málefni líðandi stundar tekin fyrir. 

 

13. vika 
6. - 9. apríl 

Verkefni um styrkleika og fyrirmyndir 

Málefni líðandi stundar tekin fyrir. 

Skilaverkefni 5. um 

styrkleika og fyrirmyndir 
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14. vika 
12. - 16. apríl 

Verkefni í rökræðum, að vera með og á 

móti 

Málefni líðandi stundar tekin fyrir. 

 

15. vika 
19. - 23. apríl 
Sumard. fyrsti 

Verkefni um aðlögunarhæfni 

Málefni líðandi stundar tekin fyrir. 

Skilaverkefni 6. 

aðlögunarhæfni 

16. vika 
26. - 30. apríl 

Verkefni um lög og reglur samfélagsins 

Málefni líðandi stundar tekin fyrir. 

Skilaverkefni 7. lög og 

reglur samfélagsins 

17. vika 
3. - 6. maí 

Verkefni um að tjá sig í stórum og litlum 

hópum 

Málefni líðandi stundar tekin fyrir. 

 

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Ásta Birna Ólafsdóttir 

 


