
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Náms- og kennsluáætlun - Vorönn 2022 

HJÚK3LO03  

Kennari Ása Einarsdóttir asa.v.einarsdottir@fss.is  

 
Viðtalstími 

Mánudagar kl. 9:10-9:50  

Námsefni Ljósritað efni frá kennara 

Áfangalýsing 

Í áfanganum vinna nemendur lokaverkefni sem byggir á fræðilegri þekkingu 
í hjúkrun. Nemendur dýpka og þjálfa færni sína í ritun heimildaritgerða og 
þeim fræðilegu vinnubrögðum sem krafist er við vinnslu og frágang slíkra 
ritgerða. Lögð er áhersla á notkun viðurkenndra heimilda innan 
heilbrigðisvísinda. Nemendur vinna undir verkstjórn kennara á sjálfstæðan 
hátt þar sem krafist er frumkvæðis, vandaðra vinnubragða, sköpunar og 
ábyrgðar á eigin námi. Nemendur kynna viðfangsefni sín með 
margvíslegum hætti á málstofu. 

Námsmat og vægi  

Leiðsagnarmat þar sem vinna nemanda í áfanganum er metin með 
reglubundnum hætti. Til grundvallar matinu eru einkum verkáætlun 
nemanda, sjálfstæði í vinnubrögðum, efnistök, málfar og stíll, meðferð og 
val á heimildum og frágangur verkefnisTil að standast áfangann þarf 
lokaritgerð að vera metin á 4,5 eða hærra. 

 

Heiti Vægi 

 
Skil á rannsóknarspurningu og þankahríð  

 

5% 

 
 Skil á beinagrind á réttum tíma  

 

5% 

 
Skil á uppkasti á réttum tíma  

 

5% 

 
Lokaritgerð   

 

85% 

 

Reglur áfanga 

Ef verkefnum er ekki skilað á réttum tíma án þess að skýring hafi borist 
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 Moodle og Turnitin. 

Verði nemandi staðinn að ritstuldi er honum vísað úr áfanga. 
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Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Annað sem kennari 
vill láta koma fram 

Athugið að vegna núverandi ástands geta orðið breytingar á þessari áætlum 
með litlum eða engum fyrirvara. 
 

 
 
 

Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 
 
• tilteknu viðfangsefni í hjúkrunarfræði sem 

hann hefur valið sé 
• helstu hugtökum sem tengjast gerð 

heimildaritgerðar 
• byggingu heimilda- og rannsóknarritgerða 
• nauðsyn þess að vanda meðferð heimilda 
• reglum um höfundarrétt og hugmyndum 

um ritstuld 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 
 
• fylgja viðurkenndum reglum við gerð og 

frágang ritgerðar 
• beita gagnrýninni hugsun við úrvinnslu efnis 

í heilbrigðisvísindum 
• afla fjölbreyttra heimilda, t.d. skráðra 

heimilda úr bókum, tímaritum og af netinu 
eða frumheimilda, ef svo ber undir 

• koma efni á framfæri á vel uppbyggðan, 
skýran og greinargóðan hátt 

• lesa fræðilegan texta um heilbrigðismál á 
íslensku og erlendu tungumáli 
 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 
 
• gera raunhæfa verkáætlun og framfylgja henni 
• setja fram rökstudda rannsóknarspurningu eða efnisyfirlýsingu 
• skrifa lokaritgerð í heilbrigðisvísindum um sérhæft efni í hjúkrun samkvæmt viðurkenndum 

aðferðum 
• tjá sig í ræðu og riti á gagnrýninn og skapandi hátt um sérhæft efn 

 

  



Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
6. - 14. janúar 

 
 

 

2. vika 
17. – 21. janúar 

 
 

 
 

3. vika 
24. – 28. Janúar 

Forvarnarvika gegn 
einelti 

 
Skil á rannsóknarverkefni og þankahríð 

28. janúar 

4. vika 
31. jan. – 4. febrúar 

 
 

 
 

5. vika 
7. – 11. febrúar 

 
Skila á beinagrind  

11. febrúar  

6. vika 
14. – 18. febrúar 

 
 

 

7. vika 
21. – 25. febrúar 

 
 

 
 

8. vika 
28. feb. – 4. mars 

 
 

 

9. vika 
7. – 11. mars 

 
Vinnustaðanám  

 
 

10. vika 
14. – 18. mars 

Vinnustaðanám 
 

 

11. vika 
21. – 25. mars 

Vinnustaðanám 
 

 
 

12. vika 
28. – 31. mars 

Skil á uppkasti  
 

30. mars 

13. vika 
4. – 8. Apríl 

Starfshlaup 8. apríl? 
Páskafrí 9. – 18. apríl 

 
 

 

14. vika 
19. – 22. apríl 

 
 

 
 

15. vika 
25. – 29. apríl 

 
Lokaskil  

29. apríl  

16. vika 
2. – 6. maí 

 
 

 
 

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Ása Einarsdóttir  


