
Kennsluáætlun 
Áfangi: Líffræði í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum 

Kennari: Árni Ásgeirsson 

Önn: Haustönn 2019 

Áætlun unnin: Ágúst 2019 

 

Markmið: 
Þekkingarmarkmið: 
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

• því hvernig líffræðin birtist í kvikmyndum og þáttum 

• möguleikum þessa miðils sem fræðilegum vettvangi 

• ýmsum líffræðilegum hugtökum og aðferðum sem tengjast því efni sem farið verður í 

• mikilvægi gagnrýninnar hugsunar við áhorf afþreyingarefnis 

• áhrifum líffræðilegs efnis á vísindaþekkingu í samfélaginu 

 

Leiknimarkmið: 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í: 
• lesa og meta líffræðilegar upplýsingar úr máli og myndum 

• finna og nota áreiðanlegar heimildir til þess að vinna verkefni og mynda rökstudda skoðun 

• gera skipulega grein fyrir sínum skoðunum og viðhorfum til efnisins 

• nýta líffræðilegt efni til þess að búa til eigið afþreyingarefni 
 

Hæfnimarkmið: 

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

• greina, hagnýta og meta upplýsingar í töluðu eða rituðu máli 

• beita gagnrýninni hugsun við vinnu sína 

• sýna sjálfstæði í vinnubrögðum 

• vinna með öðrum til að leysa flóknari viðfangsefni 

• skiptast á skoðunum við aðra um ýmis álitamál og gera grein fyrir eigin 
hugmyndum og verkum á skilmerkilegan hátt í mæltu máli og myndrænt 
 

sem metið er með: Notast er við fjölbreytt námsmat sem tekur mið af þekkingu, leikni 
og hæfni nemandans. Leiðsagnarmat. 

 

Námsefni: Efni frá kennara sem birtist inná moodle 
Námsmat: 
Verkefnaeinkunn (%): Verkefni 6  60% 
 Umræður 

Lokaverkefni 
25% 
15% 

   

   

 

Skipulag náms: 
Námstilhögun: 



Nemendur vinna fjölbreytt verkefni yfir önnina. Verkefni munu vera munnleg, umræður, 
skrifleg og á öðrum formum.  

Skilakassar lokast ávallt kl. 23:59 á föstudögum. 

 

Um skilafrest og vanskil: 

Vanskil eru ekki leyfð og vísast beiðnir til skólameistara. 

Um próf: 

 

 

 

Áætluð yfirferð: 

Vikur Efni Skil á verkefnum og próf 

34. vika 
18.-24. ág. 
20. ág. – 

fyrsti 
kennslud. 

Efni áfangans kynnt  
 

1 verkefni 

35. vika 
25. – 31. ág.  

Fyrsta bíómynd vetrarins 2. verkefni /umræður 

36. vika 
1. -7. sept. 

Fyrsta bíómynd vetrarins 2. verkefni  

37. vika 
8.-14. sept.  

Önnur bíómynd vetrarins 3. verkefni/umræður 

38. vika 
15.-21. sept. 
Framhaldsd. 

Önnur bíómynd vetrarins 3. verkefni 

39. vika 
22.-28. sept. 

23. og 24. 
sept. – 

námsmatsd. 
25. sept. – 
1. umsögn 

Þriðja bíómynd vetrarins 4. verkefni/umræður 

40. vika 
29. sept. – 

5. okt. 
 

 
Þriðja bíómynd vetrarins 

 
4.verkefni 

41. vika 
6.-12. okt. 

 
Fjórða bíómynd vetrarins 

5. verkefni/umræður 

42. vika 
13.-19. okt. 

 
Fjórða bíómynd vetrarins 5.verkefni 

43. vika 
20.-26. okt. 

Fimmta bíómynd vetrarins 6.verkefni/umræður 



22.-25. okt. 
Framhaldsd.  

44. vika 
27.okt.-2. 

nóv. 

Fimmta bíómynd vetrarins 

6. verkefni 

45. vika 
3.-9. nóv. 

7. og 8. nóv. 
-

námsmatsd. 
 

Sjötta bíómynd vetrarins 

7. verkefni/umræður 

46. vika 
10.-16. nóv. 
11. nóv. –  
2. umsögn 

Sjötta bíómynd vetrarins 

7. verkefni 

47. vika 
17.-23. nóv. 

Áttunda bíómynd vetrarins 
8. verkefni/umræður 

48. vika 
24. -30.nóv. 

Áttunda bíómynd vetrarins 8. verkefni 

49. vika 
1.– 7. des. 
Framhaldsd. 
2.-6. des. 
 

 
Lokaverkefni annar. 

 

50. vika 
8.-14. des. 

Námsmat 
Einkunnabirting 11. desember. 

 

 


