
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 
 

Náms- og kennsluáætlun – Vorönn 2021 

LOKA3VE05-Lokaverkefni 

Kennari 

Anna, ak@fss.is Atli, atli@fss.is, Ásta Svanhvít, asta.svanhvit@fss.is 
Bryndís, bryndis.gardarsdottir@fss.is Dóra Dögg, doradogg@fss.is 
Ester, ester@fss.is Guðbjörg, gudbjk@fss.is Guðmundur Grétar, 
ggk@fss.is Harpa Kristín, hke@fss.is Hulda, hulda@fss.is Inga Lilja, 
ingae@fss.is  Kristjana Hrönn, kristjana@fss.is Lilja Dögg, 
lilja.dogg@fss.is Lovísa, lovísa@fss.is Rósa, 
rosa.gudmundsdottir@fss.is Simon, simon@fss.is Þorvaldur 
thorsig@fss.is Þórunn Svava thorunn.robertsdottir@fss.is  

Viðtalstími Eftir samkomulagi 

Kennsluefni Efni frá kennara 

Áfangalýsing 

Áfanginn er tekinn á síðasta námsári. Nemandi velur sér viðfangsefni 
og skipuleggur í samráði við kennara sem leiðbeinir honum í gegnum 
áfangann. Mikil áhersla er lögð á sjálfstæð og öguð vinnubrögð. 
Útfærsla verkefnanna getur verið mismunandi.  

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Til að standast áfangann þarf lokaritgerð að vera metin á 4,5 eða 
hærra.   

 

 

 

 

Reglur áfanga 

Ef verkefnum er ekki sklað á réttum tíma án þess að skýring hafi broist 
kennara þá er nemanda vísað úr áfanga og bent á að taka hann á 
næstu önn. 
Ekki er hægt að skipta um ritgerðaefni eftir skil á beinagrind. 
Ef verkefnum er skilað eftir að skilafrestur er liðinn þá fær nemandinn 0 
fyrir þann einkunnahluta.  
 
Öllum verkefnum er skilað í gegnum INNU og turnitin. 
Verði nemandi staðinn að ritstuldi er honum vísað úr áfanga. 

Annað sem 
kennari vill láta 
koma fram 

Ef eitthvað kemur upp á hjá nemanda þannig að hann sjái ekki fram á 
að geta skilað á réttum tíma þá á hann að láta viðkomandi kennara vita 
fyrirfram og svo er hvert atvik metið fyrir sig.  

 

Heiti Vægi 

Skil á rannsóknarspurningu og þankahríð 2.5% 

Skil á beinagrind á réttum tíma 2.5% 

Skil á uppkasti á réttum tíma 5% 

Lokaritgerð 90% 
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Virðing, samvinna og árangur 

 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 
 

 

Þekking 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og 

skilning á: 

• helstu reglur um heimildanotkun 
og þau kerfi sem eru notuð 

• helstu rannsóknaraðferðum 

• helstu aðferðum við framsetningu 
og úrvinnslu gagna í tölvu 

• helstu aðferðum við heimildaleit 
 

 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni 

sem hann hefur aflað sér til að: 

• takast á við ný verkefni og breyta 
hugmynd í afurð 

• vera meðvitaður um eigin styrkleika 
og veikleika 

• geta kynnt verkefni sín fyrir framan 
aðra 

• sýna frumkvæði og skapandi hugsun 
 

 

 

 

 

Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• skipuleggja verkefni með ábyrgum 
og sjálfstæðum hætti 

• lesa fræðilegan texta og vinna úr 
honum samkvæmt viðurkenndum 
reglum um meðferð heimilda 

• tjá sig á skýran, ábyrgan, 
gagnrýninn og skapandi hátt um 
eigið verkefni 

• taka þátt í samvinnu þegar við á 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Virðing, samvinna og árangur 

 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 
 

Kennsluvikur.               Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum. 

1. vika 
6. – 8. janúar 

  

 2. vika 
11. – 15. janúar 

  

3. vika 
18.- 22. janúar 

Skil á rannsóknarefni og þankahríð 21. janúar 

4. vika 
25. -29. janúar 

  

5. vika 
1. – 5. febrúar 

Skil á beinagrind 7. febrúar 

6. vika 
8. – 12. febrúar 

  

7. vika 
15. – 19. febrúar 

  

8. vika 
22. – 26. febrúar 

  

9. vika 
1. – 5. mars 

  

10. vika 
8. – 12. mars  

Skil á uppkasti  14. mars 

11. vika 
15. – 19. mars 

  

12. vika 
22. – 26. mars 

Páskafrí 

  

13. vika 
6. – 9. apríl 

  

14. vika 
12. – 16. apríl 

  

15. vika 
19. – 23. apríl 

Lokaskil ritgerðar 23. apríl 

16. vika 
26. – 30. apríl 

  

17. vika 
3. – 6. maí 

  

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Leiðsagnarkennarar 


