
                                                                               

Kennsluáætlun 

Kennari: Tinna Ösp Arnardóttir (tinnaosp@fg.is) 

 

Markmið:  
Þekkingarviðmið 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

• grundvallaratriðum í sambandi við löggjöf og aðrar réttarheimildir 
• meginatriðum í íslenskri stjórnskipan 
• meginreglum í íslensku réttarfari og helstu farvegi mála í gegnum dómstóla 

og aðrar stofnanir réttarkerfisins 
• helstu hugtökum sem lúta að réttindum og skyldum þjóðfélagsþegna 
• almennum reglum sem varða samninga, umboð og aðra löggerninga 
• lögum um lausafjárkaup og fasteignakaup 
• helstu lögum og reglum er varða kröfur og skuldbindingar 
• helstu lögum um skaðabætur og vátryggingar 
• hinum ýmsu rekstrarformum í atvinnurekstri hvað snertir ábyrgð eigenda 

og fleira 

Leikniviðmið 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• nýta sér grunnþekkingu í lögfræði og beita henni við lausn mála sem 
tengjast: 

• samningum og öðrum löggerningum 
• lausafjárkaupum og fasteignakaupum 
• skaðabótum og vátryggingum 
• hinu ýmsu rekstrarform er varða ábyrgð eigenda 
• erfðum, hjúskap og barnarétti 

Hæfniviðmið 

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

• þekkja rétt sinn og skyldur í þjóðfélaginu sem er metið með verkefnum og 
prófum 

 

 

Lögfræði (LÖGF2vl05)  vor 2021 



                                                                               

Próf eru 19. og 20 maí. Sjúkrapróf 21. maí. 

 
 
 
 

Vika Yfirferð Próf /Verkefni/Smiðja  

24.-26. feb. 

 
Kafli 1 
Hvað lögfræði 
 

 
 
 

2. 1.-5. mars 

 
Kafli 2 
Handhafar ríkisvaldsins og 
mannréttindi 
 
 

Tímakönnun úr 1. kafla  
 
Tímakönnun úr 2. kafla 

 

3. 08-12. mars 

Kafli 3 
Dómstólar 
 
Kafli 4 
Verslun og viðskipti 
 

Mannréttindaverkefni 
 
Tímakönnun úr 3. kafla 

Úrsagnareindagi  
9. mars. 

4. 15.-19 mars 

 
Kafli 5 
Neytendavernd 
 
 

Heimsókn í Héraðsdóm 
Reykjavíkur 
 

Þjóðfélagsumfræða hópur 1 

Námsmatsdagur 19. 
mars 

5. 22.-26. mars 

Kafli 6 
Samningagerð  
 
Kafli 7 
Kröfur 
 

Próf úr köflum 4 - 7 Miðannamat 

29. mars-6. apríl 
 

PÁSKAFRÍ 

06. 07.-09. apríl 

 
 
Kafli 12 
Fasteignakaup 
 
 

Heimsókn í Hæstarétt  
 

Miðannamat 

07. 12.-16. apríl 
Kafli 13 
Sifjar 
 

 
Flutningur máls  
 
 

 

08. 19.-23. apríl 
Kafli 14 
Erfðir 
 

Þjóðfélagsumfræða hópur 2 
 

Sumardagurinn fyrsti 
22. apríl 

09. 26.-30. apríl 
Kafli 11 
Skaðabætur og vátryggingar 
 

Gagnapróf úr 1. – 10. kafla  
 

Námsmatsdagur 28. 
apríl 

10. 03-07. maí 

Kafli 8 
Atvinnulíf 
 
 

Frásögn um áhorf á 
dómsmáli á önninni 
Síðasti skiladagur 7. maí 

 

11. 10.-14. maí Unnið í lokaverkefni  
Uppstigningardagur13. 
maí 
 

12. 17.-18. maí Flutningur á lokaverkefni  



                                                                               
Námsmat – annareinkunn gildir 100%:   
 

 Tímakannanir eru þrjár og gilda 9 % 

▪ Hver könnun gildir 3% 

Ath! Sjúkrapróf eru tekin á námsmatsdögum. Þeir sem hafa rétt á að taka 
sjúkrapróf eru þeir sem eru skráðir veikir á Innu daginn sem prófið er. 

Prófin eru tvö og gilda 36 % 

▪ Hvert próf gildir 18% 
▪ Mikilvægt er að ná að lámarki 4,5 út úr prófum áfangans til þess að ná 

áfanganum 

Ath! Sjúkrapróf eru tekin á námsmatsdögum. Þeir sem hafa rétt á að taka 
sjúkrapróf eru þeir sem eru skráðir veikir á Innu daginn sem prófið er. 

Mannréttindi verkefni 7 % 

▪ Hópverkefni - kynning 
▪ Nánari verkefnalýsing síðar. 

Þjóðfélagsumræðan 7 % 

▪ Fylgjast með dagblöðum, fréttum, fréttaútskýringum, umræðum. 
▪ Mikilvægt að fréttirnar séu nýlegar. 
▪ Sjá nánari verkefnalýsingu síðar 

Flutningur máls 7 % 

▪ Nemendur vinna tveir og tveir saman 
▪ Skila ber niðurstöðum hópsins skriflega auk þess sem hópurinn gerir 

grein fyrir niðurstöðum sínum kennslustund. 

Dómsmál 7 %. 

▪ Horft á mál í Héraðsdómi eða Hæstarétti. 
▪ Skila þarf skýrslu úr áhorfi ykkar á dómsúrskurð eða túlkun ykkar á 

niðurstöðum dómsmáls. 
▪ Þið getið fundið dagskrá dómstólanna á heimsíðunni www.domstolar.is. 

 Lokaverkefni 20 % 

Vinnueinkunn 7% 

 

Vinnusemi og ástundun verður metinn í öllum verkefnum. 



                                                                               
 

Smiðja: 

Nemendum er velkomið að mæta í Smiðju þar sem þeir geta fengið aðstoð við 
námsefnið, verkefnavinnu og annað sem tengist áfanganum. 

  

Skil verkefna 

Öllum verkefnum skal skila á tilgreindum dögum (sjá nánar á INNU).  

▪ EKKI VERÐUR TEKIÐ VIÐ VERKEFNUM EFTIR SKILADAG.  

▪ EKKI VERÐUR TEKIÐ VIÐ VERKEFNUM Í GEGNUM TÖLVUPÓST. 

 

Frammistaða nemenda verður metin á miðri önn (miðannarmat). Vinnusemi 

og ástundun verður metinn í öllum verkefnum. 

 

Ritstuldur er með öllu og að hluta er óheimill.Mjög mikilvægt er að hafa alla 
heimildaskráningu samkvæmt APA kerfi. 

  

 

Lok áfanga 

Til að nemandi standist áfangann þarf hann að fá að lámarki 5 í lokaeinkunn. 

 

 
 
 
 
 
**Birt með fyrirvara um breytingar 

 


