
 

Kennsluáætlun 

 
Áfangi: INNF1IF05. Inngangur að félagsvísindum – hópur 2 

Kennari: Hermann Hermannsson 

Önn: Vorönn- 2020 

Áætlun unnin: 4.janúar, 2020 

 

Markmið: 
Þekkingarmarkmið: 

Að nemendur hafi aflað sér þekkingar og skilnings á: 
 

• viðfangsefnum og hugtökum félagsvísinda og hugvísinda 

• helstu aðferðum félagsvísinda og hugvísinda 

• þeim félagslegu festum sem hafa áhrif á líf þeirra, s.s. fjölskyldan, trúarbrögð, 
menntun, efnahagskerfið og vísindin 

• hvernig félagslegar stofnanir móta okkur 

• réttindum og skyldum sínum gagnvart samfélaginu 
 

 

Leiknimarkmið: 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í: 
 

• að lesa og skilja umfjöllun um félagsfræðileg/hugvísindaleg viðfangsefni 

• að beita algengustu hugtökum félagsvísinda á skýran og skilmerkilegan hátt. 

• að tjá sig í ræðu og riti um samfélagsleg málefni. 

• að afla fjölbreyttra gagna í heimildarvinnu 

Hæfnimarkmið: 



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

• tjá sig skipulega og gagnrýnið um einstaka efnisþætti 

• geta rökrætt ýmis álitamál sem eru efst á baugi í samfélaginu 

• afla sér upplýsinga, greina helstu atriði þeirra og hagnýta sér þær til gagns 

• geta beitt öguðum vinnubrögðum, tekið ábyrgð á eign námi og unnið í samvinnu 
við aðra 

• hafa gagnrýnið viðhorf og beita fjölbreyttum vinnubrögðum við vinnslu 
tölfræðilegra gagna 

• beita algengustu hugtökum félagsvísinda á skýran og skilmerkilegan hátt 

• geta hagnýtt sér Netið til að afla sér þekkingar um félagsfræðileg viðfangsefni 

• tjá sig skipulega og gagnrýnið um samfélagsleg álitamál 

• geti sett sig í spor annarra  

• vera gagnrýninn 

sem metið er með: Símati, leiðsagnarmati og verkefnavinnu 

 

Námsefni: Efni frá kennara, glærur, greinar, netið, heimildarmyndir og 
kvikmyndir, ofl. 

Námsmat: 
   

Verkefnavinna og vinna í 
tímum = 60% 
 
Hópverkefni = 30% 
 
Lokaverkefni = 10% 

Tímaverkefni og vinna í tímum. Vinnubók skilað 
þrisvar á önn til einkunnar = 60% (3x20%)  
 
Þrjú hópverkefni, 10% hvert = 30% 
                                                                                   
Lokaverkefni =10%                                                                            

 

   

 

Skipulag náms: 
Námstilhögun: 

Námið verður skipt upp í nokkurra vikna lotur í hverri félagsvísinda-og eða 
hugvísindagrein. Nemendur vinna í tímum í vinnubók og skila tímaverkefnum þrisvar 
sinnum til einkunnargjafar. Athugið að ætlast er til að verkefnin séu unnin í sérhverri viku í 
tímum eða verkefnatímum og þið eigið að geta klárað þau í sérhverri viku ef þið vinnið 
samviskusamlega.  

Allt námsefni vikunnar birtist á Moodle á mánudagsmorgnum í hverri viku og öll verkefnin 
færast inn í vinnubók sem þið búið ykkur til í byrjun annar í word-skjali. Þrisvar sinnum á 
önn skilið þið vinnubókinni til einkunnargjafar. Þið eigið að setja vinnubókina snyrtilega 
upp og merkja öll verkefnin vel með heitum þeirra og númerum. Allar spurningar eiga að 
fylgja með fyrir ofan svör ykkar. Mikilvægt er að sá háttur sé hafður á verkefnaskilum.  

Um skilafrest og vanskil: 

Skilakassi á Moodle lokar kl. 23:59 á föstudögum og ekki er gefinn frestur á verkefnaskilum 
eftir það. Aðeins skólameistari getur gefið leyfi fyrir seinkun á verkenaskilum í 
undantekningartilfelli 



Vikuskema: 

Mánudagar: kl. 14:35 
Þriðjudagar:  - 
Miðvikudagar: kl. 11:15   
Fimmtudagar: kl. 14:35 
Föstudagar: kl. 9:35 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð Skil á 

verkefnum/kannanir 

Vika 2 

5.-11. janúar 

Félagsfræði 

Hvað er félagsfræði?  Helstu 
frumkvöðlar félagsfræðinnar. Stöður og 
hlutverk.  
 

Umræður og 

verkefnavinna 

Vika 3 

12.-18. janúar 

Félagsfræði 

Hvað er félagsfræði?  Helstu 
frumkvöðlar félagsfræðinnar. Stöður og 
hlutverk.  
 

Umræður og 

verkefnavinna 

Vika 4 

19. – 25. janúar 

Félagsfræði 

Erfðir og uppeldi Umræður og 

verkefnavinna 

Vika 5 

26.jan. – 1. febrúar 

 

Mannfræði 

Helstu viðgangsefni mannfræðinnar. 
Viðmið og gildi. Þjóðhverfur og afstæður 

hugsunarháttur.  

Umræður og 

verkefnavinna 

Vika 6 

2.-8. febrúar 

Framhaldsd. í Grundarf. 

4.-7. feb. 

Mannfræði 

Menning. Íslensk menning. Japönsk 
menning. ,,Sinn er siður í hverju landi“ 
 

Umræður og 

verkefnavinna 

Vika 7 

9. – 15. febrúar 

10.og 11. feb. – 

námsmatsdagar 

12. feb. – birting 

umsagnar 

Sálfræði 

Hvað er sálfræði? Helstu viðfangsefni 

greinarinnar. 

Heilbrigði/óheilbrigði/illska/siðblinda 

ofl. Jákvæð sálfræði 

Umræður og 

verkefnavinna 

Vika 8 

16. – 22. febrúar 

 

Sálfræði 

Mozart sálfræðinnar, Sigmund Freud og 

persónuleikakenning hans?  

Umræður og 

verkefnavinna 



Vika 9 

23. – 29. febrúar 

 

Uppeldisfræði 

Uppeldisfræðin sem fræðigrein.  

Fyrirmyndir. Lausnarmiðuð nálgun í 
uppeldisfræði. Hvernig á að ala upp 
barn? Mikilvægi leiksins í uppeldi. 
Sköpun, listir og hreyfing. 
 

Umræður og 

verkefnavinna 

Vika 10 

1.-7. mars 

 

Uppeldisfræði 

Uppeldisfræðin sem fræðigrein.  

Fyrirmyndir. Lausnarmiðuð nálgun í 
uppeldisfræði. Hvernig á að ala upp 
barn? Mikilvægi leiksins í uppeldi. 
Sköpun, listir og hreyfing. 
 

Umræður og 

verkefnavinna 

Vika 11 

8. – 14. mars 

Framhaldsdeild í Grf. 10.-

13. mars 

Stjórnmálafræði.  

Viðfangsefni stjórnmálafræðinnar 
Hugsjónir. Fulltrúalýðræði og þrískipting 

valdsins. Hlutverk forseta Íslands. 

Forseti Alþingis og hlutverk hans. 

Kjördæmaskiptingin og kjördæmin á 

Íslandi. Íslenskir stjórnmálaflokkar og 

stefnur þeirra. 

Umræður og 

verkefnavinna 

Vika 12 

15. – 21. mars 

Valtímabil 16.-20. mars  

Stjórnmálafræði 

Samsteypustjórnir,  minnihlutastjórnir, 

alþingi og ráðherrar. Einræði, lýðræði, 

fasismi, kapitalismi, kommúnismi, 

sósíalismi. 

Umræður og 

verkefnavinna 

Vika 13 

22. mars – 28. mars 

Námsmatsdagar 26. og 

27. mars 

28. mars – birting 

umsagnar 

Afbrotafræði. Hvað er afbrotafræði? 

Helstu flokkar afbrota á Íslandi. 

Refsistefna á Íslandi í ýmsum 

málaflokkum. Sönn íslensk sakamál 
Umræður og 

verkefnavinna 

Vika 14 

29. mars – 4. apríl 

 

 

Afbrotafræði. Hvað er afbrotafræði? 

Helstu flokkar afbrota á Íslandi. 

Refsistefna á Íslandi í ýmsum 

málaflokkum. Sönn íslensk sakamál 

Umræður og 

verkefnavinna 

Vika 15 

5.-11. apríl  

 

 

Páskaleyfi 

 

Vika 16 Heimspeki Umræður og 

verkefnavinna 



12.-18. apríl Samræðan. Hvaða reglur gilda um 

samræðuna? Gagnrýnin hugsun. 

Hvernig getum við eflt hana? Hvernig 

færum við rök fyrir máli okkar? 

Tjáningarfrelsi. og umburðarlyndi fyrir 

skoðunum annnarra. Er leyfilegt að tjá 

sig um allt milli himins og jarðar? Hvaða 

reglur gilda um tjáningarfrelsið? 

Samfélagsmiðlar og tjáningarfrelsið. 

 

Vika 17 

19.-25. apríl 

 

Heimspeki 

Hinir þrír stóru forn-grísku 

heimspekingar, Sókrates, Platon og 

Aristoteles. 

 

23. apríl – sumardagurinn fyrsti 

Umræður og 

verkefnavinna 

Vika 18 

26. apríl -2. maí 

 

 

1.maí – Verkalýðsdagurinn 

 

 

Vika 19 

3. -9. maí 

 

Framhaldsdeild í 

Grundarf. 4. – 8. maí 

 

 

Lokaverkefnisvika 

Lokaverkefni – Sýning 8. maí 

 

 

Vika 20 

10.-16. maí 

 

Námsmat 

 

 

 

Vika 21 

17.-23. maí 

 

 

18. maí – einkunnabirting 

21. maí – uppstigningardagur 

23. maí kl. 14:00 - útskrift 

 

 

 

 

 

 

 


