
Nr.: GAT-045

HEIM2HK05
Námsáætlun  Haustönn 2020

Verkmenntaskólinn á Akureyri

Útgáfa: 11
Dags.:27.11.2019
Höfundur: Áfangastjórar
Samþykkt: Skólameistari
Síða 1 af 3

Kennari Þröstur Ásmundsson Sk.st. ÞRÁ

Áfangalýsing: 
  
Áfanginn er kynning á viðfangsefnum heimspekinnar. Fjallað verður um ýmis sígild 
vandamál á sviði heimspekinnar og hvernig helstu heimspekingar sögunnar glímdu 
við þau. Samkvæmt sjálfsskilningi heimspekinnar er hún fyrst og fremst gagnrýnin 
hugsun. Leitast verður við  að auka víðsýni nemanda, rökhugsun, sjálfstæð og öguð 
vinnubrögð. 

Markmið:   
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

 völdum heimspekingum og kenningum þeirra frá Forn - Grikklandi til okkar tíma 

 meginhugtökum helstu greina heimspekinnar, s.s. frumspeki, þekkingarfræði, siðfræði, 

stjórnspeki og listheimspeki 

 mikilvægi gagnrýninnar hugsunar 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

 beita gagnrýninni hugsun á eigin hugmyndir og skoðanir sem og annarra 

 beita heimspekilegri nálgun á einfalda texta 

 taka þátt í heimspekilegri rökræðu og samræðum 

 tengja heimspeki við eigin reynslu og veruleika 

 lesa heimspekitexta 

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

 tileinka sér nýja þekkingu á markvissan hátt 

 skilja betur heiminn og samfélagið sem hann býr í 

 vinna sjálfstætt og í hóp 

 setja fram þekkingu sína í ræðu og riti og rökstyðja 

Námsgögn:  Heimspeki eftir Martin Levander (Rvík 1997) 
Ljósrit verður til sölu á skrifstofu. 

 Að auki ljósrit með stuttum textum eftir einstaka heimspekinga.
Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta:
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Tímabil 
(vikunúmer/l
otunúmer

Námsefni 
(verklegt og 
bóklegt)

Heimavinna/verkefni Vægi námsmatsþátta

Lota 1 Kafli 1 og ítarefni Verkefni um 
gagnrýna hugsun

15 %

Lota 2 Kafli 2 og ítarefni Verkefni um Sókrates
og Platon

20%

Lota 3 Kafli 3 og 7 og 
ítarefni

Verkefni um 
þekkingarfræði og 
vísindi

15%

Lota 4 Kafli 4 og ítarefni Verkefni um siðfræði 15%

Lota 5 Kafli 5 og ítarefni Verkefni um 
Nietzsche, 
Kierkegaard og 
Sartre

15 %

Vinnubók, glósur, 
íhuganir

20%

Námsmat og vægi námsmatsþátta: 

 Verkefni hverrar lotu eru að hluta samsett úr aðskildum þáttum, sum 
einstaklingsverkefni, að hluta samvinnuverkefni og kynning. Nemendur eiga að
skila öllum verkefnum til að standast áfangann. Verði mæting undir 80% taka 
nemendur 30% lokapróf og minnkar vægi annarra þátta sem því nemur.
Ef breytingar verða á þessari námsáætlun verður tilkynnt um það með góðum 
fyrirvara.
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Matsform: x Símat               ☐ Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi

Vinnubók Vinnubók, glósur og íhuganir 20%

Hópverkefni Verkefni 1 og 3 30%

Einstaklingsverkefni Verkefni 2, 4 og 5 50%

Samtals: 100%

Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU á því formi sem best hentar.

Námsáætlun er birt með fyrirvara um breytingar – og vegna heimsfaraldurs COVID 19 – getur 
skipulag og kennsluhættir breyst frá því sem hér segir

Dagsetning:

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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