
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Náms- og kennsluáætlun - Vorönn 2023 

HEIM2NH05 

Kennari Atli Þorsteinsson,  atli.thorsteinsson@fss.is   

Viðtalstími Föstudagur kl. 9:20 – 10:00 

Námsefni 

Heimspeki fyrir þig eftir þá Ármann Halldórsson og Róbert Jack 

Annað lesefni frá kennara. 

Kennslusíða áfangans  

Áfangalýsing 

Kynning á aðferðum og kenningum nútíma heimspeki og hvernig 
heimspekin getur aukið skilning á viðfangsefnum nútímans.  

Við æfum okkur í rökræðum, lærum að hlusta á hvert annað og bera 
virðingu fyrir því að aðrir hafi ekki sömu skoðun og við sjálf. 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Til að ná áfanga þarf að ná 4,5 úr yfirlitsprófi til að fá vinnueinkunn metna.  

Símatsáfangi  ☒ Lokapróf  ☐ Sleppikerfi  ☐ 

 Heiti Vægi 
 Vetrareinkunn  80% 
 a) Stærri verkefni 60% 
 b) Hlutapróf 30% 
 c) Smærri verkefni 10% 
 Yfirlitspróf  20% 
 
 

Reglur áfanga 

Nemendur verða að koma með fartölvu í hverja kennslustund og 
heyrnatól. Nemendur verða að átta sig á því að það sem ekki er gert á 
réttum tíma verður ekki gert 

• Nemandi sem missir af kennslustund getur ekki unnið upp verkefni 
sem átti að skila í þeirri kennslustund.  

• Nemandi sem missir af hlutaprófi getur ekki tekið upp prófið síðar. 

Nemandi ber ábyrgð á að verkefni komist til skila. Bilun í tölvum eða 
tæknibúnaði eru ekki gild afsökun.  

Eftir að lokað hefur verið fyrir verkefnaskil í moodle er ekki hægt að skila 
verkefnum. 

 

 

mailto:atli.thorsteinsson@fss.is
https://moodle.fss.is/course/view.php?id=172


Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Annað sem kennari 
vill láta koma fram 

Hvatt er til þess að nemendur leggi síma frá sér í tíma og einbeiti sér að 
verkefnavinnu og því að fylgjast með.  Símar eru ekki bannaðir en hins 
vegar er höfðað til ábyrgðar nemanda að stýra símanotkun sinni í tímum 
þannig að þeir trufli ekki nám eða kennslustundina 
 

 

Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

 
• nokkrum nútíma kenningum í verufræði 
• þekkingarfræði 
• vísindaheimspeki 
• siðfræði og stjórnspeki 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• íhuga heimspekileg viðfangsefni 
• ræða um heimspekileg viðfangsefni 
• skrifa um heimspekileg viðfangsefni 
• lesa um heimspekileg viðfangsefni 

 

Hæfni 

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

 
• fást við grundvallarspurningar í fræðilegu, persónulegu og samfélagslegu samhengi 
• komast að niðurstöðu, höndla óræðni og andstæðar skoðanir og að vera opinn fyrir nýjum 

hugmyndum 

 

Vinnuáætlun 
Tímasókn 16 vikur x 4 klst. 64 klst. 
Undirbúningur f. tíma 16 vikur x 4 tímar x 20 mín 21 klst. 
Undirbúningur f. próf 2 x 8 klst. 16 klst. 
Verkefnavinna 15 klst. 15 klst. 
Alls  116 klst. = 5 fein* 

 

*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. 

  



Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
5. - 8. janúar 

Inngangur og kynning Allir að redda sér 
kennslubókinni 

2. vika 
9. - 15. janúar 

Hvað er gagnrýnin hugsun 
Rök 

Verkefnaskil 
 

3. vika 
16. - 22. janúar 

Rökfærslur  
Lesa kafla 1 í kennslubókinni 

Verkefni 1 

4. vika 
23. - 29. janúar 

Frumspeki 
Náttúruspekingarnir 
Lesa kafla 2 í kennslubókinni 

Verkefnaskil 

5. vika 
30. janúar - 5. febrúar 

Sál 
Lesa kafla 3 í kennslubókinni 

Verkefni 2 

6. vika 
6. - 12. febrúar 

Þekking 
Lesa kafla 4 í kennslubókinni 

Verkefni 3 

7. vika 
13. - 19. febrúar 

Tækni 
Lesa kafla 5 í kennslubókinni 

Verkefni 4 
Próf 1 

8. vika 
20. - 26. febrúar 

Tal 
Lesa kafla 6 í kennslubókinni 

Verkefni 5 

9. vika 
27. febrúar - 5. mars 

Breytni 
Lesa kafla 7 í kennslubókinni 

Verkefni 6 
Self reliance 
 

10. vika 
6. - 12. mars 
Miðannarmat 

Ríkisvaldið 
Lesa kafla 8 í kennslubókinni 

Verkefni 7 

11. vika 
13. - 19. mars 

Sátt 
Lesa kafla 9 í kennslubókinni 

Verkefni 8 

12. vika 
20. - 26. mars 

Réttur 
 
Lesa kafla 10 í kennslubókinni 

Verkefni 9 
Próf 2 

13. vika 
27.mars  - 2. apríl 
Starfshlaup - Páskafrí 

Speki 
Lesa kafla 11 í kennslubókinni 

Verkefni 10 

14. vika 
11. - 16. apríl 

Vegur 
Lesa kafla 12 í kennslubókinni 

Verkefni 11 

15. vika 
17. - 23. apríl 

Sumardagurinn fyrsti 

Trú 
Lesa kafla 13 í kennslubókinni 

Verkefni 12 

16. vika 
24. - 30. apríl 

Tóm 
Lesa kafla 14 í kennslubókinni 

Verkefni 13 

17. vika 
1. - 7. maí 

List og heimspeki 
Lesa kafla 15 í kennslubókinni 

Próf 3 

18. vika 
8. - 10. maí 

Upprifjun og yfirlitspróf Yfirlitspróf 

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf, 
Atli Þorsteinsson 


