
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Náms- og kennsluáætlun - Vorönn 2022 

ÍSLE1HV05 

Kennarar 

Helga Jakobsdóttir helga.jakobsdottir@fss.is 

Linda Björk Helgudóttir linda.helgudottir@fss.is  

Sunna Pétursdóttir sunna.petursdottir@fss.is 

Telma Rut Eiríksdóttir telma.eiriksdottir@fss.is 

Þórunn S. Róbertsdóttir thorunn.robertsdottir@fss.is  

Viðtalstími Mánudagar kl. 14:00-14:40 í stofu 221.  

Námsefni Vinnubók upp úr bókinni Náttblinda eftir Ragnar Jónasson og önnur verkefni 
frá kennurum.  

Áfangalýsing 

Menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir 
að leiðarljósi. Unnið verður með alla þætti íslenskunnar þar sem 
grunnþátturinn heilbrigði og velferð verður hafður að leiðarljósi. Áhersla 
verður á andlegt, líkamlegt og félagslegt heilbrigði, en einnig verður samspil 
einstaklings, aðstæðna og umhverfis skoðað og rætt. Notast verður við 
bókmenntir, sjálfshjálparbækur, íslenska tónlist og fjölbreytt verkefni. Megin 
áhersla verður á að nemendur viðhaldi og byggi ofan á þann grunn sem þeir 
búa nú þegar að. 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Námsmatið er einstaklingsmiðað og regluleg endurgjöf er frá kennara á 
vinnuframlag nemenda og verkefnaskil. 

Símatsáfangi  ☒ Lokapróf  ☐ Sleppikerfi  ☐ 

 Heiti Vægi 
 Tímaverkefni (x3) 30% 
 Kaflapróf (x2) 40% 
 Munnlegt próf  10% 
 Hópverkefni  10% 
 Virkni í kennslustundum 5% 
 Vinnubók  5% 

 

 

Reglur áfanga 
Notkun á snjallsímum er ekki leyfileg í tímum nema með leyfi kennara. 
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Annað sem kennari 
vill láta koma fram 

Gert er ráð fyrir því að nemendur taki þátt í öllum verkefnum annarinnar og 
vinni þau jafnt og þétt. 
 

 

Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

• Hugtökunum heilbrigði og velferð 
• Mikilvægi þess að nýta hæfileika sína 
• Hvernig lýðheilsa sögupersóna birtist í 

bókmenntum 
• Hugtökum sem tengjast heilbrigði og 

velferð 
• Samkennd 
• Taka þátt í umræðum og tjá eigin 

skoðanir 
• Mikilvægi lesturs og bókmennta 

 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• Meta og greina heilbrigði og velferð í 
textum eða upplýsingum 

• Vinna með öðrum 
• Taka tillit til annarra 
• Taka þátt í umræðum og tjá eigin 

skoðanir 
• Sýna samkennd 

 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 
• Meta og greina heilbrigði og velferð í textum eða upplýsingum 
• Vinna með öðrum 
• Taka tillit til annarra 
• Taka þátt í umræðum og tjá eigin skoðanir 
• Sýna samkennd 
• skoðanir 
• Svarað spurningum úr texta sem hann/hún hefur lesið eða hlustað á.  

 

 
   

Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
6. - 14. janúar 

Farið yfir kennsluáætlun og tímaverkefni 1 
unnið á meðan allir nálgast námsgögn 
áfangans. 

Tímaverkefni 1 

2. vika 
17. – 21. janúar 

Kjörbók áfangans kynnt til sögunnar og 
byrjað á vinnubók. Lesa kafla 1-4 í bókinni 
Náttblinda.  

 

3. vika 
24. – 28. Janúar 

Forvarnarvika gegn einelti 

Þessi vika verður tileinkuð forvörnum 
gegn einelti þar sem unnið verður með 
klípusögur og hópverkefni unnið.  

Hópverkefni  

4. vika 
31. jan. – 4. febrúar 

Lesa kafla 5-8 í bókinni Náttblinda.  

5. vika 
7. – 11. febrúar 

Lesa kafla 9-11 í bókinni Náttblinda.  

6. vika Lesa kafla 12-13 í bókinni Náttblinda. Kaflapróf 1 
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14. – 18. febrúar 
7. vika 

21. – 25. febrúar 
Lesa kafla 14-16 í bókinni Náttblinda.  

8. vika 
28. feb. – 4. mars 

Lesa kafla 17-20 í bókinni Náttblinda. Tímaverkefni 2 

9. vika 
7. – 11. mars 

Lesa kafla 21-23 í bókinni Náttblinda.  

10. vika 
14. – 18. mars 

Lesa kafla 24-27 í bókinni Náttblinda.  

11. vika 
21. – 25. mars 

Lesa kafla 28-30 í bókinni Náttblinda. Kaflapróf 2 

12. vika 
28. – 31. mars 

Lesa kafla 31-33 í bókinni Náttblinda.  

13. vika 
4. – 8. Apríl 

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

Lesa kafla 34-37 í bókinni Náttblinda. Tímaverkefni 3 

14. vika 
19. – 22. apríl 

Lesa kafla 38-40 í bókinni Náttblinda.  

15. vika 
25. – 29. apríl 

Vinnubók kláruð, skýrsla um bókina unnin 
og munnlegt próf.  

Munnlegt próf 

16. vika 
2. – 6. maí 

Frágangur og lokaskil á vinnubók  

   

   
 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Helga, Linda, Sunna, Telma og Þórunn 


