
Náms- og starfsfræðsla 10. bekkur 

Kennsluáætlun 2019-2020 

 

Markmið: Náms- og starfsráðgjöf felst í því að liðsinna nemendum við að finna hæfileikum sínum, 
áhugasviðum og kröftum farveg. Mikilvægt er að nemendur fái aðstoð við að leita lausna ef vandi 
steðjar að í námi þeirra eða starfi í skólanum. Náms- og starfsráðgjafar geta aðstoðað nemendur við 
að vinna úr upplýsingum um nám sitt og leiðbeint þeim við áframhaldandi nám og starf. Jafnrétti ber 
að hafa að leiðarljósi í náms- og starfsfræðslu með því að kynna piltum og stúlkum fjölbreytt 
námsframboð að loknum grunnskóla og störf af ýmsu tagi. Leitast skal við að kynna báðum kynjum 
störf sem hingað til hefur verið litið á sem hefðbundin karla- eða kvennastörf. Nauðsynlegt er að kynna 
fyrir nemendum ný störf og þróun starfa sem fylgja breytingum í nútímasamfélagi.  

(úr Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 47) 
 

Kennari: Kristín Hrefna Leifsdóttir, náms- og starfsráðgjafi. 
 
Námsefni: Notast er við námsefni af vef Námsgagnastofnunar auk ítarefnis frá náms- og 
starfsráðgjafa. 

o https://www1.mms.is/stefnan_sett/index.php  
o https://vefir.mms.is/margt_er_um_ad_velja/index.htm  
o Ýmis myndbönd sem tengjast náms- og starfsvali 

 
Vinnulag: Gert er ráð fyrir því að nemendur fylgist með innlögnum og taki virkan þátt. Nemendur 
vinna bæði einstaklings- og hópverkefni. Nemendur setja verkefni sem þeir hafa unnið í 
verkefnamöppu sem er hluti af námsmati. Nemendur vinna stórt hópaverkefni þar sem þeir kynna sér 
framhaldsskóla og kynna síðan fyrir samnemendum. 
 
Kennslustundir: 60 mínútur á viku. 
 
Hjálpargögn fyrir nemendur: Námsefnið aðlagað fyrir nemendur sem þurfa á því að halda og ávallt 
er komið til móts við óskir þeirra og þarfir. 
 
Mikilvæg námsgögn: Mikilvægt er að nemendur mæti með möppu sem þeir safna verkefnum sem 
þeir hafa leyst. 
 

Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar 

 

Kennsluáætlun 

Tímabil Námsþáttur Námsmat 

Lota 1 

Námstækni – Nemendur vinna ýmis verkefni. Áætlað er að 3-5 vikur fari í þennan 
námsþátt. Farið verður í: 

o skipulag 
o minni og minnistækni 
o einbeitingu – nemendum kynntar æfingar úr núvitund með því markmiðmiði að bæta 

einbeitingu og líðan 
o mismunandi lestrartækni 
o að setja markmið 

Verkefnaskil í 
lok lotu 

Lota 2 

Sjálfsmynd – Nemendur vinna ýmis verkefni til að finna áhugasvið og styrkleika sína. 
Fyrirmyndir og að taka ákvörðun. Áhugasviðskönnun kynnt fyrir nemendum. 
Ritunarverkefni. Áætlað er að 3-5 vikur fari í þennan námsþátt.  

Skil á verkefnum 
og 
ritunarverkefni í 
lok lotu 

Lota 3 
Framhaldsskólinn – Nám að loknum grunnskóla. Nemendur gera hópverkefni um 
framhaldsskóla og kynna fyrir hvort öðru. Nemendur vinna verkefni þar sem markmiðið 

Kynning á 
framhaldsskóla 

https://www1.mms.is/stefnan_sett/index.php
https://www1.mms.is/stefnan_sett/index.php
https://vefir.mms.is/margt_er_um_ad_velja/index.htm
https://vefir.mms.is/margt_er_um_ad_velja/index.htm


er að þeir meti hvort þeir séu í brotthvarfshættu og ef svo er finni leiðir til að sporna við 
henni. Áætlað að 7-9 vikur fari í þennan námsþátt.  

Lota 4 

Atvinnulífið – Vinnumarkaðurinn, nemendur taka starfsviðtal og kynna fyrir 
samnemendum. Kynjaskiptur vinnumarkaður og jafnrétti kynjanna. Nemendum er kennt 
að gera ferilskrá. Áætlað er að 5-6 vikur fari í þennan  námsþátt.  

Skil á verkefnum 
og kynningu á 
starfsviðtali 

Námsmat  

o Ástundun 
o Virkni í tímum 
o Vinnumappa 
o Verkefnamappa 
o Kynning á framhaldsskóla 

Hæfnimarkmið 

Námstækni 

o Komið fram við aðra af virðingu og kurteisi 
o Unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum 
o Sýnir sjálfstæð vinnubrögð, tekur ábyrgð á eigin námi og setur sér markmið 
o Beitt skipulögðum vinnubrögðum og tileinkað sér námstækni 

 

Sjálfsmynd 

o Gert sér grein fyrir eigin styrkleikum og veikleikum og tekið ákvarðanir á grunni þeirrar 
þekkingar 

o Að nemendur þekki áhugasvið sitt 
o Vegið og metið áhrif fyrirmynda og staðalmyndar á mótun sjálfsmynda 
o Tjáð hugsanir sínar og skoðanir og fært rök fyrir þeim 

 

Framhaldsskólinn 

o Sýnt sjálfsaga, sjálfstraust og virðingu í margvíslegum samskiptum og samstarfi við ólíka 
einstaklinga 

o Fræðist og getir útskýrt mismunandi námsleiðir og námsframboð í framhaldsskólum  
o kanni eigin áhuga og væntingar í tengslum við nám og störf 
o Verði sjálfbjarga við upplýsingaleit um nám  
o Metur hvort hann/hún séu í brotthvarfshættu og finnur leiðir til að draga úr henni sé 

brotthvarfshætta til staðar 
 

Atvinnulífið 

o Komið fram við aðra af virðingu og kurteisi 
o Unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum 
o Átti sig á að tengsl eru á milli menntunar og starfa 
o Gerir sér grein fyrir meðvituðum og ómeðvituðum staðalmyndum sem þeir/þær hafa af 

hefðbundnum kvenna- og karlastörfum 
o Verði fær um að afla sér upplýsinga um vinnumarkaðinn á sjálfstæðan og skilvirkan hátt 

 


