
Kennsluáætlun 

Áfangi: INNF1IF05 
Kennari: María Kúld 
Önn: Vorönn 2019 
Áætlun unnin: 2. janúar 2019 

 

Markmið: 
Þekkingarmarkmið: 
Að nemendur hafi aflað sér þekkingar og skilnings á: 

• viðfangsefnum og hugtökum félagsvísinda 

• helstu aðferðum/vinnubrögðum félagsvísinda 

• þeim félagslegu stofnunum sem hafa áhrif á líf einstaklinga og hvernig má hafa 
áhrif á þær, s.s. fjölskyldan, trúarbrögð, menntun, efnahagskerfi 

• hvernig hann getur haft áhrif á félagslegar stofnanir 

• réttindum og skyldum hans gagnvart samfélaginu 

Leiknimarkmið: 
Nemandi skal hafa öðlast leikni í: 

• lesa og skilja umfjöllun um félagsfræðileg mál 

• beita algengustu hugtökum félagsvísinda á skýran og skilmerkilegan hátt 

• tjá sig í ræðu og riti um samfélagsleg málefni 

• afla fjölbreyttra gagna og skrifa heimildaritgerð og afla fjölbreyttra gagna 

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 

• geti beitt öguðum vinnubrögðum, tekið ábyrgð á eigin 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 

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

• tjá sig skipulega og gagnrýnið um samfélagsleg álitamál 

• geta sett sig í spor annarra. 

sem metið er með: Verkefnum, skýrslum, fyrirlestrum, rannsóknarverkefni, 
lokaverkefni annar 

 

Námsefni: Útvegað af kennara 
Námsmat: 
 
Vikuverkefni 30%  
Fyrirlestrar 25%  
Skýrslur 20%  
Rannsóknarverkefni 10%  
Lokaverkefni annar 15%  

 



Skipulag náms: 
Námstilhögun: 
Hvert viðfangsefni spannar misjafnlega margar vikur, allt frá 1-3 vikur. Við endum svo 
hvert viðfangsefni á því að halda kynningar, annað hvort sem einstaklingar eða í pörum. 
Um skilafrest og vanskil: 
 

• Öll verkefni hafa ákveðin skilafrest, nemendur þurfa að vera búin að skila inn 
verkefnum fyrir kl. 18 á föstudegi. 

• Eftir að skilafrestur er útrunnin lokast skilaboxið og ekki er tekið við verkefnum 
eftir þann tíma 

• Ekki er veittur frestur á verkefnum. Nemendur geta þó sótt um undanþágu í 
einstaka tilfellum hjá Hrafnhildi skólameistara á hrafnhildur@fsn.is 

 
Um próf: 

• Engin próf 
 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð Skil á 
verkefnum/kannanir 

Vika 1 

1.-5. janúar 

 

  
 
4. janúar – fyrsti kennsludagur 

 

 

Vika 2 

6.-12. janúar 

 
Kynning á áfanga 
 
Eigindlegar og megindlegar 
rannsóknaraðferðir 

 
Skil á verkefni um 
rannsóknaraðferðir 
 
Kynning 1 (einstaklings) 

Vika 3 

13.-19. janúar 

Heimildavinna: aðferðir, 

uppsetning og frágangur 

 

 
Skil á verkefni um 
heimildavinnu 

Vika 4 

20.-26. janúar 

Félagsfræði vika 1  
 
Skil á verkefni um 
félagsfræði 
 

Vika 5 

27. jan. – 2. febrúar  

Framhaldsdeild í 

Grundarf. 29. jan. – 

2.feb. 

 

 
Félagsfræði vika 2 

 
Kynning 2  

Vika 6 

3.-9. febrúar 

5. febrúar – 1. umsögn 

Sálarfræði vika 1  
Skil á verkefni 1 í sálfræði 
 

Vika 7 

10. – 16. febrúar 

 

Sálarfræði vika 2  
Unnið að og framkvæmt 
tilraun 



Vika 8 

17. – 23. febrúar 

 

Sálarfræði vika 3 Kynning á tilraun og 
niðurstöðum hennar 
 

Vika 9 

25. febrúar – 2. mars 

 

Heimspeki  
Verkefni í heimspeki 

Vika 10 

3.-9. mars 

 

Heimspeki/stjórnmálafræði  Kynning í heimspeki 
Verkefni í 
stjórnmálafræði 

Vika 11 

10. – 16. mars 

 

Stjórnmálafræði Verkefni og kynning í 
stjórnmálafræði 

Vika 12 

17. – 23. mars 

Framhaldsd. í Grf. 19.-

22.mars 

Húsfundur 19. mars 

Lögfræði Verkefni og umræðutími 
um lögfræði 

Vika 13 

24. mars – 30. mars 

 

Uppeldis- og menntunarfræði vika 

1 

28. mars -námsmatsdagur 

29. mats - vetrarfrí 

 

Verkefni í uppeldis-
/menntunarfræði 

Vika 14 

31.mars-6. apríl 

2. apríl – 2. umsögn 

 

Uppeldis- og menntunarfræði vika 

2 

 

 
Tilraun og kynning í 
uppeldis- og 
menntunarfræði 

Vika 15 

7.-13. apríl  

 

Nemendur leggja lokahönd á 
rannsóknarverkefni 

 
Skil á 
rannsóknarverkefni 

Vika 16 

14.-20. apríl 

Páskaleyfi  
 

Vika 17 

21.-27. apríl 

 

 

 
Páskafrí mánu-, þriðju- og 
miðvikudag 

 
24. apríl – kennsla eftir páskaleyfi 

hefst 

25. apríl – fyrsti sumardagur 

 

Skil á kynningu 
rannsóknarverkefnis 



Vika 18 

28. apríl -4. maí 

 

 
1.maí – Verkalýðsdagurinn 
 
Lokaverkefni annar kynnt, 
hefjumst handa við vinnslu þess 
 

 

Vika 19 

5. -11. maí 

Framhaldsdeild í 

Grundarf. 6.-10. maí 

 

Lokaverkefni annar  
Skil á lokaverkefni annar 

😊 

Vika 20 

12.-18. maí 

 

 
Námsmat 

 

 
 

Vika 21 

19.-25. maí 

 

 
Námsmat 
21. maí - einkunnabirting 
25. maí - útskrift 

 
 

 

    Birt með fyrirvara um breytingar, María Kúld 

        

 


