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Áfangalýsing:  
Unnið verður með alla þætti íslenskunnar og grunnþátturinn lýðræði og mannréttindi verður hafður að 
leiðarljósi. Notaðar verða aldursmiðaðar bókmenntir sem gefa fjölbreytta sýn á aðstæður og umhverfi 
ungs fólks. fjölbreytt verkefni verða nýtt í kennslunni. Nemendur verða hvattir til að velta fyrir sér 
hugtakinu lýðræði og taka afstöðu til siðferðilegra álitamála, s.s. mannréttinda, samábyrgðar, 
meðvitundar og virkni borgaranna til þátttöku í að móta samfélag sitt og hafa áhrif. Megin áhersla 
verður á að nemendur viðhaldi og byggi ofan á þann grunn sem þeir búa nú þegar að. 
 
Markmið:  
Þekkingarviðmið: Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 
 

● hugtökunum lýðræði og mannréttindi 
● fjölbreytileika lýðræðis og mannréttinda 
● samhenginu á milli réttinda og skyldna 
● að í lýðræðisríki eiga borgarnir að búa við mannréttindi og komast að samkomulagi 
● mikilvægi þess að eiga valmöguleika 

Leikniviðmið: Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

● átta sig á fjölbreytileika samfélagsins og mismunandi menningarheimum 
● að beita gagnrýnni hugsun 
● virða skoðanir annarra 
● taka þátt í umræðum 

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

● skilja þá hugsun sem felst í hugtökunum lýðræði og mannréttindi 
● spyrja spurninga og hlusta á sjónarmið annarra af víðsýni 
● átta sig á tengingu á milli réttinda og skyldna 
● láta skoðanir sínar í ljós 

 
Námsgögn:  
Nemendur vinna með bókmenntir þar sem áherslan er á mannréttindi og lýðræði, hljóðbækur, 
íslenskar kvikmyndir/sjónvarpsþættir og einstaklingsmiðuð verkefnahefti.  
 
Námsmat og vægi námsmatsþátta: 
Áfanginn er próflaus símatsáfangi. Regluleg endurgjöf er frá kennara á vinnuframlag nemenda og 
verkefnaskil. Verkefni eru lögð fyrir reglulega yfir önnina. Tímakannanir verða tvær.  
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Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta: 
 
Vika 35 Kynning á áfanganum og stöðu nemenda 

36 - 39 Lestur smásagna, ritun, hlustun og vinnubækur 

40 - 43  Kvikmyndir, smásögur og áhugasviðsverkefni 

44 - 48  Lestur smásagna, tónlistarverkefni. 

49 Námsmat 

 
 
Námsmat og vægi námsmatsþátta:  
 
 

Matsform: ☐ Símat               ☐ Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni 

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi 

Vinnubækur Vinnubækur metnar 15% 
Ástundun Vinna nemenda og framkoma metin í tímum samkvæmt 

matskvarða 
10% 

Heimavinna Nemendur skila reglulega heimavinnu yfir önnina 10% 
Kvikmyndir/þættir Verkefni úr kvikmyndum/þáttum 15% 
Bókmenntir  Verkefni 20% 
Kannanir Tvær kannanir yfir önnina 25% 
Sjálfsmat Sjálfsmat nemenda unnið á kennslutíma 5% 
 Samtals: 100% 
Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU á því formi sem best hentar 
Birt með fyrirvara um breytingar. 
 
Annað sem kennari vill að komi fram: Notkun síma eða annarra snjalltæka er óheimil nema með 
leyfi kennar. 
 

 

Dagsetning: 20.08 2020 
 
Guðrún Ásta Guðjónsdóttir 
 
Lilja Sæmundsdóttir 
___________________________ _______________________________ 
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 
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