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Sigrún Fanney Sigmarsdóttir 

Sk.st. KBT 
SFS 

 
Áfangalýsing: 
Áfanginn byggist upp á sex stoðum menntunar eins og þær koma fram í 
Aðalnámskrá framhaldsskóla; læsi í víðum skilningi, menntun til sjálfbærni, heilbrigði 
og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Fjallað verður um hugtök á 
borð við sjálfsmynd og sjálfsvitund, samskipti, samskiptamiðla, forvarnir, lífstíl, 
geðheilbrigði, fjölmenningu, víðsýni, jafnrétti kynjanna, ábyrgð okkar í samfélaginu, 
menningu og listir. Lögð er áhersla á gagnrýna hugsun og mikilvæði þess að taka 
þátt í samfélagi og þeirri umræðu sem fer þar fram.  
 
Markmið: 
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

- Jafnréttishugtakinu í víðum skilningi s.s. út frá búsetu, kynþætti, fötlun, 
trúarbrögðum, aldri, kynhegðun o.s.fl. 

- Hvað þýðir að vera virkur og ábyrgur þátttakandi í lýðræðissamfélagi og 
mikilvægi þess að vera þátttakandi í að skapa fordómalaust samfélag. 

- Áhrifum jafnréttisbaráttunnar, stöðu karla og kvenna í íslensku samfélagi fyrr 
og nú. 

- Mikilvægi þess að hlúa að sjálfum sér s.s. með almennri umhirðu líkamans, 
líkamsþjálfun, næringu og geðrækt. 

- Áhrifum góðrar sjálfsmyndar á eigið geðheilbrigði. 
- Sjálfum sér sem kynveru og ábyrgðinni sem því fylgir. 

 
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

- Lifa heilbrigðu lífi á eigin forsendum. 
- Skilja eigin þarfir, muninn á réttu og röngu og geta tekið ákvarðanir í samræmi 

við það. 
- Gagnrýnni hugsun og merkingu hennar fyrir einstaklinginn. 
- Átta sig á að til eru mismunandi leiðir í samskiptum og samstarfi. 

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

- Beita gagnrýnni hugsun s.s. með læsi í ýmsa miðla; fjölmiðla og 
netsamfélagið. 

- Eiga í félagslegum samskiptum og tala um tilfinningar sínar og reynslu. 
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- Átta sig á að allir eru misjafnir og það verður að virða hvern og einn fyrir það 
sem hann er/stendur fyrir. 

 
 
Námsgögn: 
Ýmis hefti, verkefni, ljósrit og myndefni frá kennurum. Einnig verða vefsíður, fjölmiðlar 
og samfélagsmiðlar notaðir. 
 
Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta: 
 

Tímabil Námsefni (verklegt og 
bóklegt) 

Heimavinna/verkefni Vægi 
námsmatsþátta 

Lota 1 Sjálfsmynd   
Tímaverkefni Verkefni sem tengjast 

þema lotunnar. 
Minni verkefni unnin í tímum sem fara 
í vinnubókina. 

 

Hugleiðing 1 Sjáfsvitund, samskipti, 
gagnrýnin hugsun. 

Umræður og hugleiðing í kjölfarið 
tengt þema. 

 

Lotuverkefni “Hvað lærði ég”.  10% 
Lota 2 Heilbrigði og velferð   
Tímaverkefni Verkefni sem tengjast 

þema lotunnar. 
Minni verkefni unnin í tímum sem fara 
í vinnubókina. 

 

Hugleiðing 2 Geð,- kynheilbrigði. Umræður og hugleiðing í kjölfarið 
tengt þema. 

 

Lotuverkefni Kynheilbrigði.  10% 
Lota 3 Nútímasamfélag   
Tímaverkefni Verkefni sem tengjast 

þema lotunnar. 
Minni verkefni unnin í tímum sem fara 
í vinnubókina. 

 

Hugleiðing 3 Neysla, 
upplýsingasamfélag. 

Umræður og hugleiðing í kjölfarið 
tengt þema. 

 

Lotuverkefni Samfélagsmiðlar.  10% 
Lota 4 Réttindi og skyldur   
Tímaverkefni Verkefni sem tengjast 

þema lotunnar. 
Minni verkefni unnin í tímum sem fara 
í vinnubókina. 

 

Hugleiðing 4 Jafn- og mannrétti. Umræður og hugleiðing í kjölfarið 
tengt þema. 

 

Lotuverkefni Neysla og sjálfbærni. Rafrænt upplýsingaverkefni. 10% 
Munnlegt próf Allt efni áfangans til 

prófs. 
 30% 
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Námsmat og vægi námsmatsþátta:  
 

Matsform: X Símat               ☐ Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni 

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi 

Verkefni úr 1. 
lotu 

Fjölmenning og fordómar. 10% 

Verkefni úr 2. 
lotu 

Kynheilbrigði. 10% 

Verkefni úr 3. 
lotu 

Heimsmarkmiðin Sameinuðu þjóðanna. 10% 

Verkefni úr 4. 
lotu 

Neysla og sjálfbærni. 10% 

Vinnubók Öllum minni tímaverkefnum safnað saman í möppu og 
skilað. Nauðsynlegt er að skila 80% verkefna. 

20% 

Hugleiðingabók “Hvað lærði ég í hverri lotu fyrir sig, hvað situr eftir”. 10% 
Munnlegt próf Úr öllu námsefni áfangans. 30% 
 Samtals: 100% 
Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU á því formi sem best hentar. 
Annað:  
 
 

Með fyrirvara um breytingar. 
 
 

 

Dagsetning: 
 
 
 
___________________________ _______________________________ 
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 
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