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Sk.st. GÁS  og LIS

Áfangalýsing:  

Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. 

Unnið verður með alla þætti íslenskunnar þar sem grunnþátturinn velferð verður hafður að 

leiðarljósi. Áhersla verður á velferð einstaklingsins í víðum skilningi og einnig verður samspil 

einstaklings, aðstæðna og umhverfis skoðað og rætt. Notast verður við aldursmiðaðar 

bókmenntir, íslenskar kvikmyndir og fjölbreytt verkefni. Megin áhersla verður á að nemendur 

viðhaldi og byggi ofan á þann grunn sem þeir búa nú þegar að. 

 Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

• Mikilvægi þess að nýta hæfileika sína 

• Hugtakinu velferð 

• Hvernig lýðheilsa sögupersóna birtist í bókmenntum 

• Hugtökum sem tengjast lýðheilsu og velferð 

• Samkennd 

• Taka þátt í umræðum og tjá eigin skoðanir

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

• Meta og greina lýðheilsu og velferð í textum eða upplýsingum 

• Vinna með öðrum 

• Taka tillit til annarra 

• Taka þátt í umræðum og tjá eigin skoðanir 

• Sýna samkennd

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

• Auka eigin hæfni og velferð 

• Vera meðvitaður um styrkleika sína 

• Að spyrja spurninga og hlusta á sjónarmið annarra af víðsýni 

• Tileinka sér jákvætt hugarfar

Áætlun um yfirferð:   
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Vika  34            Námsefni annarinnar kynnt

Vika  35  -  39  Vinnuhefti, kjörbækur, kvikmynd og úrvinnsla      

Vika  40 -   46  Vinnuhefti, kjörbækur, smásögur og úrvinnsla

Vika  47 -  49   Getsfyrirlesarar, umhverfið, endurvinnsla, Amtbókasafnið, skjalasafnið

Vika  50 -  51   Prófavika

Verkefni:  

Ýmis verkefni frá kennara, valdar kvikmyndir, valdar smásögur, kjörbækur af bókasafni, 

ýmsar kannanir.

Námsmat og vægi námsþátta:    

Námsmatið er einstaklingsmiðað, s.s. leiðsagnarmat, jafningjamat, verkefnaskil, virkni í 

kennslustundum, mæting, sjálfsmat, ástundun og lokakönnun. Regluleg endurgjöf er frá 

kennara á vinnuframlag nemenda og verkefnaskil. 

Ástundun 25%

Ferilmappa 20%

Lokakönnun 20%

Kvikmyndir  20%

Bókmenntir 15%

Dagsetning:

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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