
Kennsluáætlun 
 

Kennsluáætlun birt með fyrirvara um breytingar. 

 

Áfangi: HEIM2AH05 

Kennari: Loftur Árni Björgvinsson 

Önn: Vor 2022 

Áætlun unnin: Vetur 2022 

 

Markmið: (tekin úr nýrri aðalnámskrá – ekki tæmandi og ennþá í vinnslu ) 

Þekkingarmarkmið: 

Að nemendur hafi aflað sér þekkingar og skilnings á: 

• sögu vestrænnar heimspeki 

• sérstöðu fræðigreinarinnar heimspeki meðal vísindanna 

• helstu heimspekingum sögunnar og stefnum þeirra 

• helstu aðgreiningar, kenningar og lögmál heimspekinnar. 

 

Leiknimarkmið: 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í: 

•  beita heimspekinni á ólík vandamál, hvort sem þau eru siðferðilegs eðlis eða þekkingarfræðileg  

•  aðgreina heimspekileg vandamál frá öðrum vandamálum  

•  beita heimspekilegri nálgun á einfalda texta  

•  taka þátt í heimspekilegri rökræðu, bæði með virkri hlustun og rökstuddri afstöðu 

•  taka þátt í heimspekilegri rökræðu, bæði með því að beita gagnrýninni hugsun, virða skoðanir 

annarra og vera tilbúinn til að taka gagnrýni á uppbyggilegan máta. 

Hæfnimarkmið: 

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

•  lesa texta þar sem ákveðin viðhorf eða skoðanir eru kynnt og geta brugðist við og tjáð skoðanir sínar 

um efni þeirra ...sem er metið með... leiðsagnarmati  

•  lesa á milli línanna og átta sig á dýpri merkingu texta ...sem er metið með... leiðsagnarmati  

•  tjá sig hiklaust og taka þátt í samræðum við ólíka viðmælendur ...sem er metið með... leiðsagnarmati  

•  koma hugmyndum sínum á framfæri á fjölbreyttu miðlunarformi ...sem er metið með... leiðsagnarmati  

•  leysa úr viðfangsefnum einn eða í samstarfi við aðra ...sem er metið með... leiðsagnarmati  

•  meta eigið vinnuframlag ...sem er metið með... leiðsagnarmati 



sem metið er með: Aðferðir samkv. símat og leiðsagnarmat 

 

Námsefni: HEIM2AH05 

1. Heimspeki fyrir þig e. Ármann Halldórsson og Róbert Jack 

2. Annað námsefni fáanlegt hjá kennara  

 

Námsmat:  
This course consists of “símat” or “continuous 

evaluation” which is based on self-, peer and 

teacher evaluation (sjálfsmat, jafningamat, 

kennaramat).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Formative assessment (leiðsagnamat) is being 

phased in gradually.   

Verkefnavinna og kannanir (100 %): Virkni (mæting + þátttaka) 

Verkefni 

25% 

60% 

 Lokaverkefni 15% 

   

 

Skipulag náms: 

 

Áríðandi 

1. Skoðið moodle reglulega og fylgið leiðbeiningum þar  

2. Skoðið post og TEAMS reglulega  

3. Skráið ykkur í áfangann Kröfur FSN til ritgerða og verkefnavinna in 

Moodle. 

4. Það er skyldumæting í alla fasta tíma – heimspeki er nám sem krefst 

ástundunar og því mikilvægt að taka virkann þátt í eigin námi. 

5. Allar vikur verða tvískiptar. Fyrsti tími er innlögn frá kennara og annar 

tími er umræðutími þar sem velt er vöngum yfir vandamálum vikunnar 

6. NÝTIÐ VERKEFNATÍMA 

 

Um skilafrest og vanskil: 



Almennt eru sein skil ekki leyfileg. Ef vandamál koma upp skal hafa samband við 

kennara eða skólameistara 

Um próf: 

Ekkert lokapróf. Kannanir verða lagðar fyrir nemendur á önninni 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð Skil á verkefnum/kannanir 

Vika 1 

1.-8. janúar 

 

Inngangur og umræða 

 

 

Hvað er heimspeki? 

Hvað eru rök? 

Vika 2 

9.-15. janúar 

Töflubreytingum 

lokið 14. janúar 

Hið Sanna 

 

2.kafli – Undrun: Bls. 32-43 

 

Lestrardagbók – skil kafli. 2 

(spurningar/umræðuefi 

tilkynnt á moodle) 

Vika 3 

16. – 22. janúar 

 

3.kafli – Sál: Bls. 44-59 

 

Lestrardagbók – skil kafli. 3 

(spurningar/umræðuefi 

tilkynnt á moodle) 

Vika 4 

23. – 29. janúar 

 

 

4.kafli – Þekking: Bls. 60-70 

 

Lestrardagbók – skil kafli. 4 

(spurningar/umræðuefi 

tilkynnt á moodle) 

Vika 5 

30. janúar - 5. 

febrúar 

Framhaldsd. í 

Grundarf. 31. 

janúar – 3. febrúar 

 
5.kafli – Tækni: Bls. 71-82 

 

Lestrardagbók – skil kafli. 5 

(spurningar/umræðuefi 

tilkynnt á moodle) 

Vika 6 

6. – 12. febrúar 

11 . feb. – 

námsmatsdagur 

 

 

Hið Góða 
 
6.kafli – Tal: Bls. 84-92 

 

Lestrardagbók – skil kafli. 6 
(spurningar/umræðuefi 
tilkynnt á moodle) 

Vika 7 

13. – 19. febrúar 

7.kafli – Breytni: Bls. 93-104 

 

 

Lestrardagbók – skil kafli. 7 

(spurningar/umræðuefi 

tilkynnt á moodle) 



14. feb. – 

námsmatsdagur 

15. feb. – birting 

umsagnar 

Vika 8 

20. – 26. febrúar 

 

 

8.kafli – Ríki: Bls. 105-112 

 

Lestrardagbók – skil kafli. 8 

(spurningar/umræðuefi 

tilkynnt á moodle) 

Vika 9 

27. febrúar – 5. 

mars 

 

 
9.kafli – Sátt: Bls. 113-123 

 

Lestrardagbók – skil kafli. 9 

(spurningar/umræðuefi 

tilkynnt á moodle) 

Vika 10 

6. – 12. mars 

Valtímabil 7. – 11. 

mars 

 
10.kafli – Réttur: Bls. 124-134 

 

Lestrardagbók – skil kafli.10 
(spurningar/umræðuefi 
tilkynnt á moodle) 

Vika 11 

13. – 19. mars 

Framhaldsd. í 

Grundarf. 14. – 17. 

mars  

 
Hið Fagra 
 
11.kafli – Speki: Bls. 136-147 

 

Lestrardagbók – skil kafli. 11 

(spurningar/umræðuefi 

tilkynnt á moodle) 

Vika 12 

20. mars – 26. mars 

Námsmatsdagur 25. 

mars 

 

 

13.kafli – Trú: Bls. 157-168 

 

 

Lestrardagbók – skil kafli. 13 

(spurningar/umræðuefi 

tilkynnt á moodle) 

Vika 13 

27. mars – 2. apríl 

Námsmatsdagur 28. 

mars 

 

 

12.kafli – Vegur: Bls. 148-156 

 

Lestrardagbók – skil kafli. 12 
(spurningar/umræðuefi 
tilkynnt á moodle) 



29. mars – birting 

umsagnar 

 

Vika 14 

3.-9. apríl  

 

 

14.kafli – Tóm: Bls. 169-181 

 

 

Lestrardagbók – skil kafli. 14 

(spurningar/umræðuefi 

tilkynnt á moodle) 

Vika 15 

10.-16. apríl 

Pálskaleyfi 

 

 

 

Vika 16 

19.-25. apríl 

 

Pálskaleyfi 

 

 

 

Vika 17 

24. – 30. apríl 

25. apríl – kennsla 

hefst eftir 

páskaleyfi 

 

 

15.kafli – List: Bls. 182-193 

 

Lestrardagbók – skil kafli. 15 

(spurningar/umræðuefi 

tilkynnt á moodle) 

Vika 18 

1. - 7. maí 

 

 

 

Lokaverkefnisundirbúningur: Frumtexti 

heimspekings, valinn og skoðaður. 

 

 

Vika 19 

8.-14. maí 

Framhaldsdeild í 

Grundarf. 9. – 12. 

maí 

 

 
Lokaverkefni 

 

Lokaverkefnaskil 

Vika 20  

Námsmat 

 

 

 



17.-23. maí 

 

Vika 21 

22. – 22. maí 

23. – 25. maí – námsmatsdagar 

24. maí – einkunnabirting 

26. maí – uppstigningardagur 

27. maí kl. 15:00 Útskrift 

 

 

 

Birt með fyrirvara um breytingar 
Kennari 

 

 


