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Áfangalýsing:  
Í áfanganum er leitast við að styrkja nemandann sem einstakling, námsmann og efla virkni 
hans í skólasamfélaginu. Lögð er áhersla á að styrkja samkennd nemanda, sjálfstraust og 
öryggiskennd hans innan og utan skóla. Unnið er með skólareglur, umgengni og námsvenjur. 
Unnið með mikilvægi þess að taka ábyrgð á sjálfum sér og eigin líðan og átta sig á réttindum 
og skyldum. Unnið með það hvað felst í því að verða sjálfráða og virkur og ábyrgur þegn í 
samfélaginu. 
 
Markmið:  
 
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

● mikilvægi sjálfstæðis og sjálfsábyrgðar í lýðræðissamfélagi 
● að allir hafa hæfileika og þroskamöguleika 
● mikilvægi þess að axla ábyrgð á sjálfum sér innan og utan skólasamfélagsins 
● fjölbreytileika 
● samræminu á milli réttinda og skyldna 
● eigin tilfinningum og skoðunum 

 
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

● beita gagnrýninni hugsun 
● virða skoðanir annarra 
● skilja að öllum rétti fylgja skyldur 
● taka þátt í umræðum 
● láta skoðanir sínar í ljós 

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

● skilja mikilvægi þess að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum 
● spyrja spurninga og hlusta á sjónarmið annarra af víðsýni 
● átta sig á tengingu á milli réttinda og skyldna 
● taka þátt í lýðræðissamfélagi á virkan og ábyrgan hátt 
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Námsgögn:  
 
Ekki er notast við kennslubók í áfanganum. 
 
 
Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta: 
 
Upphaf annar Uppgjör vorannar, hópefli, kynning á helstu þáttum stoðþjónustu sem 

nemendur nýta sér.  

Miðbik annar Markmiðasetning og sjálfstyrking, námsmatsdagar og miðannarmat 

Lok annar Námsval, próf og prófundirbúningur 

Öll önnin Þátttaka í félagslífi skólans ásamt kynningum og aðstoð við undirbúning á 
viðburðum. Fengnir verða utanaðkomandi fyrirlestrar um ýmis málefni sem 
snúa að daglegu lífi ungs fólks. Fylgst er með mætingum nemenda og 
gerðar athugasemdir við þær þegar þörf er á. 

 
 
Námsmat og vægi námsmatsþátta:  
 

Matsform: X Símat               ☐ Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni 

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi 

Ástundun  Ástundun og vinna í tímum 25% 
Skýrsla Nemendur vinna skýrslu úr efni áfangans 15% 
Smáverkefni Nemendur vinna ýmis verkefni jafnt yfir önnina 25% 
Hópverkefni Nemendur vinna saman í hópum við lausn á viðfangsefni 25% 
Sjálfsmat Nemendur meta eigin frammistöðu í áfanganum 10% 
 Samtals: 100% 
Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU á því formi sem best hentar. 
 
 
 
 
Dagsetning: 
 
 
___________________________ _______________________________ 
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 
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