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Kennsluáætlun LÖGF2LÖ05                  Vorönn 2021 

Kennari: Ingunn Helgadóttir (IH)  ingunn@fsu.is 

Áfangalýsing: 

Í áfanganum er lögð áhersla á að kynna fyrir nemendum íslenskt réttarkerfi, lagasetningaferlið 

og hvernig lög verða til. Helstu stofnanir réttarkerfisins og hlutverk þeirra verða kynntar. 

Áfangamarkmið:  

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar á:  

✓ grunnatriðum lögfræðinnar  

✓ löggjafarvaldinu og hlutverki Alþingis  

✓ meginatriðum í íslenskri stjórnskipan  

✓ helstu hugtökum sem lúta að réttindum og skyldum þjóðfélagsþegna 

Leikniviðmið:  

Nemandi skal hafa öðlast leikni til að:  

✓ leita og vísa í lög sér til fróðleiks og upplýsinga  

✓ taka þátt í samræðum um grundvallaratriði réttarkerfisins og hlutverki ýmissa 

stofnanna  

 

Hæfniviðmið: 

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

✓ gera sér grein fyrir mikilvægi þrískiptingu ríkisvaldsins  

✓ gera sér grein fyrir mikilvægi og hlutverki stjórnsýslulaganna  

✓ vera ábyrgur borgari í íslensku réttarríki 

Kennsluefni: Lögfræði og lífsleikni fyrir framhaldsskóla 

Námsmat: Lotupróf 60%   Verkefni 40% 

Próf: Á önninni verða 4 próf. Meðaleinkunn prófa þarf að vera að lágmarki 

5 til að nemandi standist áfangann og krafa er um að nemandi nái að 

lágmarki 4,5 í þremur prófum af fjórum 

Verkefni: Nemendur mega sleppa einu kaflaverkefni á önninni en ætlast 

er til að nemendur skili öllum öðrum verkefnum. Mikilvægt er að skila verkefnum á réttum 

tíma því dregið er niður fyrir sein skil!!! 



 

✓ Ath tímasetning prófa getur breyst en prófdagar verða auglýstir á Innu í síðasta 

lagi viku fyrir próf.  

Áætlun um yfirferð:  

Vika Námsefni (kennslubók) 

 

11. – 15. jan 

Kafli 1; Lögfræði  

Kafli 2; Íslenskur stjórnskipunarréttur 

 

18. – 22. jan 

Kafli 2; Íslenskur stjórnskipunarréttur 

 

 

25. – 29. jan 

Kafli 3; Dómstólar 

 

01. – 05. feb 

Kafli 3; Dómstólar 

 

08. – 12. feb 

Kafli 4; Lausafjárkaup                     

Próf úr köflum 1-3                         

 

15. – 19. feb 

Kafli 5; Þjónustukaup  

Kafli 6; Samningsgerð            

 

22. – 26. feb 

Kafli 6; Samningsgerð   

01.– 05. mars Kafli 7; Stofnun og slit hjúskapar  

Próf úr köflum 4-6                         

08.– 12. mars Kafli 8; Barnaréttur 

Kafli 9; Erfðir                   

15.– 19. mars Kafli 10; Fasteignakaup 

 

22.– 26. mars Kafli 10; Fasteignakaup 

Próf úr köflum 7-10                     

29. mars – 02. apríl Páskafrí  

 

07. – 09. apríl Kafli 11; Fjármál einstaklinga 

Kafli 12; Sparnaður og lán 

 

12. – 16. apríl Kafli 13; Kröfuréttindi 

 

19. – 23. apríl Kafli 14; Vinnuréttur 

 

26. – 30. apríl Kafli 14; Vinnuréttur 

Próf úr köflum 11-14              

03. – 07. maí Kaflar 15; Félög og skattar   

  

 

*Áætlun er birt með fyrirvara um breytingar og er aðeins til viðmiðunar fyrir nemendur.  

 


