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Náms- og kennsluáætlun - Vorönn 2021 

SASK2SS05 

Kennari Lovísa H. Larsen  lovisa.larsen@fss.is  

Viðtalstími Fimmtudagar kl. 12:30-13:10 

Kennsluefni Ljósritað efni frá kennara. 

 

Áfangalýsing Í áfanganum er fjallað um mikilvægi góðra samskipta milli manna. Fjallað er um 
mikilvægi samkenndar, jafnréttis, mannvirðingar og mannréttinda í 
samskiptum. Farið er í eflandi samskipti sem byggja á virðingu og fordómaleysi 
á jafnréttisgrundvelli. Fjallað er um áhrif ólíkra menningarheima og 
tjáskiptareglna á mótun samskipta einstaklinga, hópa og þjóða. Farið er í áhrif 
sjálfsmyndar og sjálfstrausts á samskipti og hvað heilbrigðisstarfsmenn þurfa 
að hafa í huga í samskiptum við skjólstæðinga, samstarfsfólk og aðstandendur 

 

 

Vinnuáætlun  

Tímasókn 15 vikur x 2 klst. 30 klst. 

Undirbúningur f. tíma 15 vikur x 2 klst. 30 klst. 

Undirbúningur f. próf 3 x 4 klst. 12 klst. 

Verkefnavinna 18 klst. 18 klst. 

Alls  90 klst. = 5 ein* 

 

 

 

*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. 
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Þekking 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

• mikilvægi góðra samskipta 

• mikilvægi eflandi samskipta, sem byggja á 
virðingu, samkennd, fordómaleysi og 
jafnrétti 

• áhrifum ólíkra menningarheima á 
samskipti 

• áhrifum sjálfsmyndar og sjálfskilnings á 
samskipti 

• aðstæðum sem geta haft áhrif á samskipti 

• hvernig heilbrigðisstarfsmenn geta notað 
samskipti á árangursríkan hátt 
 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem 
hann hefur aflað sér til að: 

• eiga góð samskipti við annað fólk án tillits til 
stöðu, aldurs eða þjóðernis 

• eiga farsæl samskipti við skjólstæðinga og 
samstarfsfólk í starfi 

• leysa samskiptaerfiðleika af þekkingu og 
virðingu fyrir sjónarmiðum allra hlutaðeigandi 
 

 

Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• setja sig í spor annarra í samskiptum 

• sýna samkennd, virðingu og fordómaleysi 
í samskiptum 

• nota samskiptareglur og viðtalstækni á 
áhrifaríkan hátt í samskiptum 

• læra af eigin samskiptum og annarra 
 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Þessi áfangi er símatsáfangi. Til þess að nemandinn teljist hafa lokið 
áfanganum þarf hann að uppfylla eftirtalin skilyrði:Að nemandinn hafi staðið skil 
á öllum þeim verkefnum og prófum sem talin eru upp í kennsluáætlun og 
vinnueinkunn sé að lágmarki 4.5. Það er mætingaskylda í fjar- og staðtíma. 
 

 

 

 

 

Reglur áfanga Slökkt skal vera á farsímum í kennslustund!  

 

Annað sem kennari 
vill láta koma fram 

Í þessum áfanga skiptir vinna nemenda höfuðmáli. Því er afar mikilvægt 
að nemendur mæti vel og sinni náminu af alúð. Vinnustaðanám er í lok 
annar, mjög mikilvægt að öllum verkefnum sé lokið áður, eingöngu er 
hægt að taka upp eitt verkefni í lok annar. 

 

  

Heiti Vægi 

Hópaverkefni – þrjú verkefni 15% 

Einstaklingsverkefni – tvö 
verkefni 

30% 

Tímaverkefni-fimm verkefni 25% 

Moodlekannanir – þrjár 
kannanir  

30% 
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Kennsluvikur                         Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
6. - 8. Janúar 

Kynning á áfanganum  

2. vika 
11. - 15. Janúar 

Samskipti og samskiptasiðir. Virk hlustun og 

líkamstjáning.Samskipti við sjúklinga og 

samstarfsfólk. 

 

3. vika 
18. - 22. Janúar 

Samskipti og samskiptasiðir. Virk hlustun og 

líkamstjáning.Samskipti við sjúklinga og 

samstarfsfólk 

Fyrirlesari 

 

Tímaverkefni 

4. vika 
25. - 29. Janúar 

 Sjálfsmat og sjálfstraust. Hópaverkefni 

Tímaverkefni 

5. vika 
1. - 5. Febrúar 

Sjálfsmat og sjálfstraust. Einstaklingsverkefni 

6. vika 
8. - 12. Febrúar 

Mannréttindi og jafnrétti. Réttur sjúklinga Próf 

7. vika 
15. - 19. febrúar 

 

Mannréttindi og jafnrétti. Réttur sjúklinga 

Hópaverkefni 

8. vika 
22. – 26. febrúar 

Fordómar og staðalímyndir  Tímaverkefni 

9. vika 
1. - 5. Mars 

Fordómar og staðalímyndir Hópaverkefni 

10. vika 
8. - 12. Mars 

Fordómar og staðalímyndir  Próf  

 

11. vika 
15. - 19. mars 

Meðvirkni Tímaverkefni 

12. vika 
22. - 26. mars 

Páskafrí 

Meðvirkni 

 

Einstaklingsverkefni 

13. vika 
6. - 9. Apríl 

Meðvirkni Próf 

14. vika 
12. - 16. apríl 

Vinnustaðanám  

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

Vinnustaðanám  

16. vika 
26. - 30. apríl 

Vinnustaðanám  

17. vika 
3. - 6. maí 

Verkefni um vinnustaðanámið Tímaverkefni 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Lovísa H. Larsen 


