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Kennari Ásbjörg Benediktsdóttir og Snorri 
Björnsson 

Sk.st. ÁBE og SNO 

Lokaverkefni brautar 
Áfangalýsing:  

Í áfanganum vinnur nemandi á síðasta námsári lokaverkefni sem byggist á fræðilegri þekkingu á              
námssviði/sérgrein hans. Áfanginn gefur möguleika á þverfaglegu samstarfi, þó er gert ráð fyrir að              
nemandinn velji efni tengt sinni braut. Nemandinn fær kennslu í helstu aðferðum rannsókna og þjálfun               
í þeim fræðilegu vinnubrögðum sem tíðkast við vinnslu og frágang verkefna. Krafist er vitsmunalegrar              
og verklegrar leikni til að vinna verkefnið og ætlast er til að nemandinn öðlist hæfni til að nýta fyrri                   
þekkingu og skilning við úrvinnslu. Mikil áhersla er lögð á sjálfstæð og skapandi vinnubrögð, að               
nemandinn læri að setja fram skoðanir sínar á faglegan hátt og taki ábyrgð á eigin námi. 
 

Markmið:  

Þekkingarviðmið: 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 
● aðferðum, hugtökum og kenningum ólíkra fræðisviða 
● mikilvægi gildra rannsóknargagna og heimilda 
● ólíkum rannsóknaraðferðum 
● raunhæfri markmiðasetningu og afmörkun viðfangsefna 
● tilteknu viðfangsefni sem hann hefur valið sér 
● reglum um höfundarrétt og hugmyndum um ritstuld 

Leikniviðmið: 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 
● skipuleggja verkefni með ábyrgum og sjálfstæðum hætti 
● sýna frumkvæði og skapandi nálgun 
● lesa fræðilegan texta á íslensku og erlendu tungumáli 
● vinna úr heimildum samkvæmt viðurkenndum reglum um meðferð þeirra 
● beita viðeigandi aðferðum við útfærslu verkefnisins s.s. uppbyggingu og framsetningu 
● tjá sig á skýran, ábyrgan, gagnrýninn og skapandi hátt um eigið verkefni 

Hæfniviðmið: 

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

● þróa hugmyndir og sýna sjálfstæði, áræðni og innsæi við útfærslu þeirra og túlkun 
● greina, tjá sig um og meta eigin verkefni og annarra af þekkingu, víðsýni og virðingu 
● nýta fyrri reynslu, þekkingu og skilning við úrlausn nýrra viðfangsefna 
● breyta hugmynd í afurð 
● átta sig á virði verkefnisins og menntunar sinnar fyrir samfélag og atvinnulíf 
● vera meðvitaður um styrkleika sína 
● gera raunhæfa verkáætlun og framfylgja henni 
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Námsgögn:  

Gögn frá kennara gerð aðgengileg á vef áfangans á Moodle. 
 
Handbók um ritun og frágang eftir Ingibjörgu Axelsdóttur og Þórunni Blöndal. 10. útgáfa frá 2010 (helst 

prentun 2012). Útgefandi er Mál og menning (Forlagið). 

 
Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta: 
 

Tímabil 
(vikunúmer/lotunú
mer 

Námsefni (verklegt og 
bóklegt) 

Heimavinna/verkefni Vægi námsmatsþátta 

Vika 35-36 
 

Áhugsviðsverkefni, kynning 
á bókasafni, öflun heimilda 
og mat á gæðum þeirra. 

Gagnaöflun,lestur heimilda, 
undirbúningur fyrir viðtöl og 
skipulagning verkefnis 

 

Vika 37-39 Lestur heimilda og 
undirbúningur 
lokaverkefnis  

Skipulagning verkefnis, gerð 
efnisgrindar, uppsetning 
heimildaskrár og mat á gæðum 
heimilda. 

25. september: fyrstu drög til 
fagkennara  
Skila efnisgrind og heimildaskrá, 
auk skriflegs mats á gæðum 
heimilda. Þeir sem vinna að 
rannsókn skili rannsóknaráætlun.  
Skili nemandi ekki þessum 
verkefnaskilum á réttum tíma 
telst hann hafa sagt sig úr 
áfanganum.  
Skil fara fram í Turn it in 
skilakassa á Moodle, vægi 10%. 

Vika 40-42 Lokaverkefni  Unnið að lokverkefni  16. október  
Skila heildarútgáfu verkefnis til 
fagkennara.  
Skili nemandi ekki þessum 
verkefnaskilum á réttum tíma 
telst hann hafa sagt sig úr 
áfanganum.  
Skil fara fram í Turn it in 
skilakassa á Moodle, vægi 10% 

Vika 43-45 Lokaverkefni  Unnið áfram að lokaverkefni 
meðan frumgerð er í yfirlestri. 

 

Vika 46-47 Lokaverkefni  Lokaverkefni lagfært m.t.t. 
athugasemda. 

20. nóvember:  
LOKASKIL lokaverkefnis, vægi 
60% 

Vika 48-49 Lokaverkefni  Undirbúningur kynningar Lokaverkefnisdagur 4. des.  
Nemendur kynna og verja 
lokaverkefni sín, vægi 20% 
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Námsmat og vægi námsmatsþátta:  
 

Matsform: ☐ Símat               ☐ Lokapróf/valið lokapróf         x Lokaverkefni 

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi 

Undirbúningur Efnisgrind, heimildaskrá og skriflegt mat á gæðum heimilda. 10% 
Ritun 
Drög 

Heildarútgáfa lokaverkefnis, fyrri yfirlestur 
 

10% 

Ritun 
Lokaútgáfa 

Lokaútgáfa að teknu tilliti til ábendinga eftir fyrri yfirlestur. 60% 

Kynning  Nemendur kynna og verja lokaverkefni sín.  20% 
 Samtals: 100% 
Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU á því formi sem best hentar. 
Annað:  
Athugið að nemandi verður að skila öllum námsmatsþáttum til þess að fá að halda áfram í 
áfanganum. Geri hann það ekki er litið svo á að hann hafi sagt sig úr áfanganum.  
Að sama skapi verður nemandi að skila heildarútgáfu verkefnis 16. október til þess að fá að 
halda áfram í áfanganum að öðrum kosti er litið svo á að hann hafi sagt sig úr honum.  
 
Til þess að einkunn fyrir kynningu taki gildi þarf nemandi að fá 4,5 fyrir skriflegan hluta 
lokaverkefnis. 
Í áfanganum er leiðsagnarmat og munu umsjónarkennarar fara reglulega yfir verkefni nemenda og 
veita þeim aðhald. Þó skal alltaf hafa í huga að nemendur bera sjálfir ábyrgð á námi sínu og þurfa að 
standa skil á verkefnum sínum.  

Lögð er áhersla á sjálfstæði, ábyrgð og samviskusemi nemenda.  

ATH! Vegna Covid-19 heimsfaraldurs getur skipulag og kennsluhættir breyst frá því 
sem hér segir. 

Geti nemandi ekki mætti í skóla vegna veikinda þegar verkefnaskil eru fyrir dyrum skal 
hann tilkynna það til skrifstofu skólans og semja við kennara um annan skiladag. 

Símar og önnur snjalltæki eru óheimil í kennslustundum nema með leyfi kennara. 
Nemandi sem ekki virðir þessa reglu má búast við að honum verði vísað úr 
kennslustund, sbr. skólareglur. 
 
Námsáætlun er birt með fyrirvara um breytingar.  

Dagsetning: 
24. ágúst 2020 
 
Ásbjörg Benediktsdóttir 
Undirritun kennara  
 
Snorri Björnsson               Ómar Kristinsson 
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 
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