
 
 
 
 

Kennsluáætlun  

Haust 2020 

Bekkur: 10. bekkur 

Námsgrein: Náms- og starfsfræðsla 

Fjöldi kennslustunda: 1 kennslustund í viku, föstudagur kl. 11:30-12:10 / 12:40-13:20   

Kennari/kennarar: Rósa Siemsen náms- og starfsráðgjafi  

Áfangalýsing 
 

 
Kennsluaðferðir:  
Töflukennsla: Efnisþættir lagðir inn frá töflu.  
Samræðuaðferð: Stýrð umræða um ákveðið efni.  
Skrifleg verkefni: Skriflegar æfingar, nemendur leysa skrifleg verkefni úr námsefni. 
Samvinnuleikir: Leikir þar sem hópurinn vinnur í sameiningu að ákveðnu markmiði.  

 
Námsmat: Ástundun, virkni, frammistaða í tímum og verkefnaskil.   
 

Kennari áskilur sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara. 
 

Dagsetning Viðfangsefni Námsefni / Verkefni Hæfniviðmið 

Lota 1:  
24. ág - 16. okt 

Að huga að framtíðinni Í þessari lotu verður 
hugað að framtíðinni og 
hvaða hugmyndir 
nemendur hafa úr 
barnæsku og nú í dag um 
nám og störf. Umræður 
fara fram og verkefni 
unnin um efnið. 

Sjálfsmynd: Hæfni 
nemanda til að átta 
sig á sjálfum sér og 
öðrum. 
Að nemandi geti: 
sett sér markmið og 
framtíðaráætlun, til að 
stefna að í framtíðinni 
í samræmi við eigin 
styrkleika og áhuga. 
gert sér grein fyrir 
eigin styrkleikum og 
veikleikum og tekið 
ákvarðanir á grunni 
þeirrar sjálfsþekkingar 

Lota 2:  
19. okt - 18. des 

Ákvörðunartaka, 
framhaldsskólar á 
Íslandi og 
námsframboð. 

Í þessari lotu verður farið 
yfir hvað hefur áhrif á þær 
ákvarðanir sem við tökum. 
Farið verður yfir hvaða 
nám er í boði að loknum 
grunnskóla. 

Sjálfsmynd: Hæfni 
nemanda til að átta 
sig á sjálfum sér og 
öðrum.  
Að nemandi geti: 

 vegið og metið 
áhrif fyrirmynda 
og staðalmynda á 
mótun 
sjálfsmyndar  

 gert sér grein fyrir 
eigin styrkleikum 



 
 
 
 

og veikleikum og 
tekið ákvarðanir á 
grunni þeirrar 
sjálfsþekkingar 

 vegið og metið 
hvaða 
möguleikum hann 
stendur frammi 
fyrir þegar kemur 
að námi að 
loknum 
grunnskóla 

Lota 3:  
4. jan - 12. mar 

Vinnumarkaðurinn Í þessari lotu verður farið 
yfir vinnumarkaðinn, ólík 
störf og hvernig störf hafa 
þróast í gegnum tíðina. 
Við búum til ferilskrár og 
æfum okkur í að sækja 
um starf og fara í 
atvinnuviðtal. 

Í lok lotunnar getur 
nemandi: 

 búið til ferilskrá og 
sótt um störf. 

 Gert sér grein fyrir 
ólíkum störfum og 
því námi sem 
liggur að baki 
þeim. 

 Búið yfir þeirri 
kunnáttu að geta 
sótt um í 
framhaldsskóla 
byggt á áhuga og 
getu. 

Lota 4:  
15. mar - 8. jún 

Kynjaskiptur 
vinnumarkaður, að 
skapa sína eigin 
velgengni 

Í þessari lotu förum við yfir 
kynjaðan vinnumarkað, 
launamun og það hvernig 
maður getur skapað sína 
eigin velgengni. 

Í lok lotunnar getur 
nemandi:  

 Vegið og metið 
áhrif 
staðalmynda, 
t.d. kyns á 
mótun 
sjálfsmyndar 
og 
ákvörðunartöku 
tengda námi og 
störfum. 

 

Hæfni: 
 
Kynningar: 
Atvinnulíf í heimabyggð 
Framhaldsskólar á Íslandi 

 Getur sagt á skýran og skipulagðan hátt frá fyrirtækinu / framhaldsskólanum án þess 
að lesa af blaði 

 Glærur vel unnar og skýrar. 

 Kynning gefur greinargóða mynd af fyrirtækinu / framhaldsskólanum sem um ræðir. 

 Sýnir sjálfstæð vinnubrögð og tekur ábyrgð á eigin námi. Heldur sér að vinnu og sýnir 
metnað fyrir verkefninu.  



 
 
 
 

 Sýnir samnemendum virðingu og hlustar af athygli á kynningar þeirra. 
 
 
Verkefni á Classroom: 

 Classroom inniheldur öll verkefni sem unnin voru í vetur. 

 Verkefnin eru fullunnin og vandað hefur verið til verka. 
 
Þátttaka og virkni 
Nemandi tók virkan þátt í tímum, í verkefnum og umræðum 
 
Heimsóknir 
Nemandi var sér og skólanum til fyrirmyndar í starfsheimsóknum og sýndi mótttökuaðilum 
kurteisi og virðingu 


