
Kennsluáætlun 
Áfangi: LOKA3VE03 

Kennari: Þiðrik Örn Viðarsson 

Önn: Haustönn 2019 

Áætlun unnin: Haustönn 2019 

 

Markmið: 

Þekkingarmarkmið: 

Að nemendur hafi aflað sér þekkingar og skilnings á: 

• ákveðnu sviði faggreinar sinnar; uppbyggingu, aðferðum, hugtökum, sérkennum og sögu 

 
Leiknimarkmið: 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í: 

• skipuleggja verkefni með ábyrgum og sjálfstæðum hætti 

• sýna frumkvæði og skapandi nálgun 

• lesa fræðilegan texta og vinna úr honum samkvæmt viðurkenndum reglum um meðferð 
heimilda 

• beita viðeigandi aðferðum við útfærslu verkefnis 

• tjá sig á skýran, ábyrgan, gagnrýninn og skapandi hátt um eigið verkefni 

• velja viðeigandi miðlunaraðferð og beita henni af öryggi 

• taka þátt í samvinnu þegar við á 

Hæfnimarkmið: 

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

• þróa hugmyndir og sýna sjálfstæði, áræðni og innsæi við útfærslu þeirra og túlkun 

• greina, tjá sig um og meta eigin verkefni og annara af þekkingu, víðsýni og virðingu 

• takast á við ný verkefni og breyta hugmynd í afurð 

• vera meðvitaður um styrkleika sína 

• átta sig á virði verkefnisins og menntunar sinnar fyrir samfélag og atvinnulíf 

• standa að sýningu/viðburði og miðla þar verkefnum sínum 

sem metið er með: Lokaafurð (ritgerð/stuttmynd/smásaga eða önnur hugmynd í samráði við 

kennara) 80% 

Málstofa/kynning á verkefni 20%  

 

 

Skipulag náms: 

Námstilhögun: 

Nemendur skila reglulega inn verki sínu yfir önnina. 



Áætluð yfirferð: 

Vikur Efni Skil á verkefnum og próf 

34. vika 
18.-24. ág. 
20. ág. – 

fyrsti 
kennslud. 

Skyldumæting. Farið yfir kröfur 
áfangans. 
 

 

35. vika 
25. – 31. ág.  

  

36. vika 
1. -7. sept. 

Skyldumæting. Nemendur tilbúnir 

með val á viðfangsefni. 
6. sept. – skil á vali á viðfangsefni 

37. vika 
8.-14. sept. 

Framhaldsd. 
10.-13. 
sept. 

  

38. vika 
15.-21. sept. 

Skyldumæting. 

Nemendur kynna viðfangsefni sín fyrir 
hópnum og greina frá næstu skrefum í 
verkefnavinnunni - (metið til 
einkunnar) 
20. sept. – Fyrstu skil: nemendur skila 
fyrstu drögum að verkefni til kennara. 

39. vika 
22.-28. sept. 

23. og 24. 
sept. – 

námsmatsd. 
25. sept. – 
1. umsögn 

  

40. vika 
29. sept. – 

5. okt. 
 

 
 

Nemendur fá verkefni sín til baka 
yfirfarin. 

41. vika 
6.-12. okt. 

Skyldymæting.  
 

Farið yfir stöðu mála. 

42. vika 
13.-19. okt. 

 
  

43. vika 
20.-26. okt. 
22.-25. okt. 
Framhaldsd.  

Skyldumæting. Farið yfir stöðu mála. 

44. vika 
27.okt.-2. 

nóv. 

 

 

45. vika 
3.-9. nóv. 

Skyldumæting. Önnur skil – 1.nóvember  
Hugsanleg kynning á verkefnum (metið 
til einkunnar) 



7. og 8. nóv. 
-

námsmatsd. 
 

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

Nemendur fá verkefni sín til baka 

frá leiðbeinenda í síðasta skipti. 
 

47. vika 
17.-23. nóv. 

 
 

48. vika 
24. -30.nóv. 

 Lokaskil verkefnis 1. desember 

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

Skyldumæting 
 

Kynningar á verkefnunum (metið til 
einkunnar) 

50. vika 
8.-14. des. 

Námsmat 
Einkunnabirting 11. desember. 

 

 

Birt með fyrirvara um breytingar, 

Diddi V. 

 

 


