
Kennsluáætlun 

 
Áfangi: FÉLA2KR05.  

Kennari: JAKOB BRAGI HANNESSON 

Önn: Vor-2020 

Áætlun unnin: 4.janúar 2020 

 

Markmið: 
Þekkingarmarkmið: 

Að nemendur hafi aflað sér þekkingar og skilnings á: 
 

• helstu kenningum félagsfræðinnar; samskipta-, samvirkni-og átakakenningum 

• megindlegum og eigindlegum rannsóknaraðferðum 

• helstu hugtökum félagsfræðinnar 
 

 
 
  
  

 

 

 

Leiknimarkmið: 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 
 

• tengja saman rannsóknarniðurstöður og kenningar 

• beita kenningum á mismunandi viðfangsefni 

• beita hugtökum á mismunandi viðfangsefni 

• beita rannsóknaraðferðum á mismunandi viðfangsefni 

• taka fræðilega afstöðu til samfélagslegra álitamála 

 

Hæfnimarkmið: 

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

 

• sjá félagsleg hugðarefni út frá mismunandi kenningarlegum sjónarhornum 

• geta lagt mat á rannsóknir í félagsvísindum 

• leggja mat á hvaða rannsóknaraðferðir henta best við mismunandi aðstæður 

og á mismunandi rannsóknarefni 

• geta metið eigið vinnuframlag og annarra  

• geta sett fram þekkingu sína í ræðu og riti. 



 

 

Námsefni: 
 
Kennari: 

Hvernig veit ég að ég veit e. Björn Bergsson. Iðnú 2013 
 

jakob@fsn.is 

Námsmat: 
Heimapróf= 20% úr öllu 
námsefni. Öll gögn leyfð. 

Ekki er hægt að ljúka áfanga nema taka prófið. Öll 
gögn leyfð í heimaprófi.  

 
 



Verkefnaeinkunn= 80%. 
Eftirfarandi verkefni verða 
unnin: 
 
Tímaverkefni/skilaverkefni=30% 
 
Etnógrafísk rannsókn=10% 
Frumkvöðlar í félagsfræði=10% 
Hugtök í félagsfræði=10% 
Eigindleg rannsókn/viðtal=10% 
Lokaverkefni=10% 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Fjarnemendur:  Sömu verkefni 
og staðnemendur              

 
Minni verkefni 

             Tímaverkefni/skilaverkefni=30% 
Stærri verkefni 

• Etnógrafísk rannsókn =10%.  

• Frumkvöðlar í félagsfræðinni=10% 

• Hugtök í félagsfræðinni og kvikmyndir= 10% 

• Viðtal =10% 

• Lokaverkefni=10%.  

Taka þátt í verkefnavinnu og umræðum og skila 
verkefnum á réttum tíma.   

Námsefni og námsmat það sama hjá fjarnemendum 
og staðnemendum. Einstaklingsvinna í stað 
hópvinnu. 
 
Ekki hægt að ljúka áfanga nema að taka heimapróf og 
skila öllum stærri verkefnum 
 

 

 

Sömu verkefni og staðnemendur nema að 
fjarnemendur vinna öll verkefni einslega. 

  

 
 
 
 
 
 

 

   

   

 
 
Um skilafrest og vanskil: 

Verkefni eru sett inn á mánudagsmorgnum. Skilafrestur á verkefnum er fyrir kl. 23:59 á 
föstudögum. Skilakassar lokast eftir að skilafrestur er útrunninn og ekki er hægt að skila 
verkefnum eftir þann tíma nema í sérstökum tilfellum. 



Kennsluvikur Áætluð yfirferð Skil á verkefnum/kannanir 

Vika 2 

5.-11. janúar 

2.Kafli. Samvirknikenningar. 

Bls 57-74 

 

Tímaverkefni/skilaverkefni og 
umræður 

 

 

Vika 3 

12.-18. janúar 

2.Kafli.Samvirknikenningar. 

Bls 57-74 

 

Tímaverkefnabók/skilaverkefni 

og umræður 

Vika 4 

19. – 25. janúar 

2. Kafli. Samvirknikenningar  
 
Bls 57-74 
 

Tímaverkefni/skilaverkefni og 
umræður 
 

 

Vika 5 

26.jan. – 1. febrúar 

 

3. Kafli. Átakakenningar  
 
Bls 75-99. 

 

Tímaverkefni/skilaverkefni og 
umræður.  
 
 
 
 

Vika 6 

2.-8. febrúar 

Framhaldsd. í 

Grundarf. 4.-7. feb. 

3. Kafli. Átakakenningar  
 
Bls 75-99 
 

Tímaverkefni/skilaverkefni og 
umræður 
 

Vika 7 

9. – 15. febrúar 

10.og 11. feb. – 

námsmatsdagar 

12. feb. – birting 

umsagnar 

3. Kafli. Átakakenningar  
bls. 75-99 

Tímaverkefni/skilaverkefni og 
umræður 
 

Vika 8 

16. – 22. febrúar 

 

4.Kafli. Samskiptakenningar bls.  

105-133.  
 
 

Tímaverkefni/skilaverkefni og 
umræður 
 

Vika 9 

23. – 29. febrúar 

 

4.Kafli. Samskiptakenningar bls.  

105-133. og 
 
5. Kafli. Eigindleg rannsóknarhefð 
bls. 135-158 

 

Etnógrafísk rannsókn 10%  



Vika 10 

1.-7. mars 

 

4.Kafli. Samskiptakenningar bls.  

 105-133.  
 
 

 Skil á etnógrafiskri rannsókn 
10% 

 

 

Vika 11 

8. – 14. mars 

Framhaldsdeild í Grf. 

10.-13. mars 

1. Kafli. Félagsfræðin sem 
vísindagrein bls 15-53. 
Vinna í frumkvöðlaverkefni 
 

Frumkvöðlaverkefni 10% 
Tímaverkefni og umræður 
 

Vika 12 

15. – 21. mars 

Valtímabil 16.-20. mars  

1. Kafli. Félagsfræðin sem 
vísindagrein bls. 15-53. 
Vinna í frumkvöðlaverkefni 

Tímaverkefni og umræður 
Skil á frumkvöðlaverkefni 10% 
 

Vika 13 

22. mars – 28. mars 

Námsmatsdagar 26. og 

27. mars 

28. mars – birting 

umsagnar 

Félagsfræðileg hugtök og 
kvikmyndir. Nemendur velja 
kvikmynd og horfa á og greina 
félagsfræðileg hugtök úr 
kvikmyndinni. 
  

Vinna í hugtakaverkefni 
 
 

Vika 14 

29. mars – 4. apríl 

 

Félagsfræðileg hugtök og 
kvikmyndir. Nemendur velja 
kvikmynd og horfa á og greina 
félagsfræðileg hugtök úr 
kvikmyndinni. 
 

 

Skila félagsfræðilegu hugtaka-
og kvikmyndaverkefni=10% 
 
Heimapróf úr öllu námsefni. 
Köflum 1, 2, 3, 4 og 5 =20% 
Opið frá fimmtudag og lokast á 
miðnætti á laugardag. 
 

 

Vika 15 

5.-11. apríl  

 

 

 

Páskafrí 

 

Vika 16 

12.-18. apríl 

Kennsla eftir páskaleyfi hefst 15. 

apríl 

 
5. Kafli. Eigindleg rannsóknarhefð 
bls. 135-158 

 

Skilaverkefni 
 

 

Vika 17 

19.-25. apríl 

 

23. apríl – sumardagurinn fyrsti 
 
5. Kafli. Eigindleg rannsóknarhefð 
bls. 135-158 
 

Undirbúningur fyrir viðtal 



 

 

Vika 18 

26. apríl -2. maí 

 

1.maí – frídagur 

 

 

Skil viðtals= 10% 

Vika 19 

3. -9. maí 

 

Framhaldsdeild í 

Grundarf. 4. – 8. maí 

 

 

Lokaverkefnisvika 

 

Vinna í lokaverkefnum 

 

Skil lokaverkefnis= 10% 

Vika 20 

10.-16. maí 

 

Námsmat 

 

 

 

Vika 21 

17.-23. maí 

 

 

18. maí – einkunnabirting 

21. maí – uppstigningardagur 

23. maí kl. 14:00 - útskrift 

 

 

 

 


