
Kennsluáætlun 
Áfangi: FÉLA3MA05. Mannfræði 

Kennari: Jakob Bragi Hannesson 

Önn: Vorönn 

Áætlun unnin: 5. janúar  

 

Markmið: 
Þekkingarmarkmið: 

Að nemendur hafi aflað sér þekkingar og skilnings á: 

• sögu mannfræðinnar sem fræðigreinar 

• rannsóknum erlendra og íslenskra mannfræðinga hérlendis og erlendis 

• sértækum hugtökum mannfræðinnar 

• sérstöðu mannfræðinnar og skyldleika hennar við aðrar greinar félagsvísinda 

• nokkrum fjarlægum og nálægum menningarheimum 
Leiknimarkmið: 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í: 

• beita aðferðarfræði mannfræðinga 

• skoða fjarlæg og nálæg samfélög í gegnum kenningargleraugu mannfræðinnar 

• afla upplýsinga, greina þær og setja í fræðilegt samhengi 

• nýta fræðilegan texta á íslensku og erlendu tungumáli  

• miðla skýrt og skilmerkilega fræðilegu efni í ræðu og riti 

Hæfnimarkmið: 

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

• vinna úr rannsóknargögnum og leggja á þau mat 

• sýna frumkvæði að raunhæfum lausnum 

• meta eigin frammistöðu og annarra á gagnrýninn hátt 

• beita afstæðishyggju í umræðum um menningarleg málefni og þekki til takmarkana    

            hennar. 

sem metið er með: leiðsagnarmati  

 

Námsefni: Greinar /heimildarvinna/netið/þættir/heimildarmyndir/kvikmyndir 

Námsmat: 
Verkefnaeinkunn= 
 
Nemendur útbúa vefsíðu 
og öll verkefni eru sett 
upp á vefsíðu. Verkefnin 
eru ýmist 
einstaklingsverkefni eða 
paraverkefni. 
 

100% 
 
Verkefni 1. Mennskir sýningargripir= 5% 
 
Verkefni 2. Stríð=15% 
 
Verkefni 3. Jaðaríþróttir=10% 
 
Verkefni 4. Frumbyggjar Ameríku,Indjánar=10% 
 
Verkefni 5. Tónlist/Tónlistarstefnur=10% 
 
Verkefni 6  Vettvangsrannsókn=15% 
 

 



 
Verkefni 7. Frumbyggjar Papúa-Nýju Guineu og   

                  Aboriginalarnir í Ástralíu. =10% 

 

Verkefni 8. Forveradýrkun, andatrú, mana, ritúöl, töfrar, 

galdrar, söfnuðir. =5% 

 

Verkefni 9. Föt/fatarmenning=10% 

 

Verkefni 10. Lokaverkefni=10% 

 
   
   
   
   

 

Skipulag náms: 
Námstilhögun: 

Allt námsefni vikunnar birtist á Moodle í byrjun vikunnar 

Um skilafrest og vanskil: 

Skilafrestur verkefna er fyrir kl. 18:00 á föstudögum 

Vikuskema: 

Mánudagar →  
Þriðjudagar → 8:30-9:20 
Miðvikudagar → 9:35-10:25 
Fimmtudagar → 14:35-15:25 
Föstudagar → 9:35-10:25 

 

 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð 

verkefnum/kannanir 

Vika  1 

1.-5. janúar 

 Fyrsti kennsludagur 4. janúar 

 

 

Vika 2 

7.-11. janúar 

Farið verður í kennsluáætlun í byrjun og 

uppbygging náms á önninni, verkefni og 

námsmat.  

Hvað er mannfræði? 

Mannfræðirannsóknir á Íslandi. Matur 

og afstæðishyggja. Manneskjan sem 

sýningargripur 

Útbúa vefsíðu. Wix. 

Mjög góðar leiðbeiningar 

á You-tube.Verkefni 1. 

Matur og afstæðishyggja. 

2.Manneskjan sem 

sýningargripur: Ota 

Benge, Sara Baartman, 

Ólöf eskimói, Jóhann 

risi. 
 

 

 

 



Vika 3 

14.-18. janúar 

Stjórnmál/Stríð/Friður. Af hverju stríð? 

Af hverju ekki friður? Hverjum gagnast 

stríð? Hverjir græða á stríðrekstri? 

 

Verkefni: Stríðsmyndir. 

Paraverkefni. Hver hópur 

velur  

eina stríðsmynd af lista. 

Vika 4 

21. - 25. janúar 

Stjórnmál/Stríð/Friður. Af hverju stríð? 

Af hverju ekki friður? Hverjum gagnast 

stríð? Hverjir græða á stríðrekstri? 

 

Verkefni: Stríðsmyndir. 

Paraverkefni. Hver hópur 

velur  

eina stríðsmynd af lista  

Skil verkefnis 

Vika 5 

28. jan – 1. febrúar  

Framhaldsdeild í 

Grundarf.  

Jaðaríþróttir (Exstreme sports) 

 
 

Nemendur velja sér 

jaðaríþrótt til að fjalla 

um á vefsíðu sinni.  

 

 

 
 

Vika 6 

4.-8. Febrúar 

5. febrúar 1. umsögn 

 

Jaðaríþróttir (Exstreme sports) 

 
 

Nemendur velja sér 

jaðaríþrótt til að fjalla 

um á vefsíðu sinni.  

Skil verkefnis 

Vika 7 

11. – 15. febrúar 

Frumbyggjar Ameríku. Indjánar. 

Indjánamenning.  

Nemendur velja sér einn 

Indjánaættbálk af lista 

til að fjalla um. 

 

Vika 8 

18. – 22. febrúar 

 

Frumbyggjar Ameríku. Indjánar. 

Indjánamenning 

 

Nemendur velja sér einn 

Indjánaættbálk af lista 

til að fjalla um. 

Skil verkefnis 

Vika 9 

25. febrúar – 1. mars 

Tónlist/tónlistarstefnur 

 

Nemendur velja eina 

tónlistarstefnu til að 

fjalla um.  

Vika 10 

4.-8. mars 

Framhaldsdeild í 

Grundarf.  

Tónlist/tónlistarstefnur 

 

Nemendur velja eina 

tónlistarstefnu til að 

fjalla um 

Skil verkefnis 

Vika 11 

11. – 15. mars 

 

Etnógrafían. Aðferðafræði 

mannfræðinga. Farið verður í 

rannsóknaraðferð mannfræðinga, 

vettvagskönnun, þáttökuathugun og 

viðtöl. 
 

Tímaverkefni,  umræður 

og undirbúningur undir 

vettvangskönnun í næstu 

viku 
 



Vika 12 

18.mars – 22. mars 

Framhaldsd. í Grf. 19.-

22.mars 

Húsfundur 19. mars 

Vettvangsrannsókn Skil á 

vettvangsrannsókn, 

föstudaginn 22. mars. 

 

Vika 13 

25.mars – 29. mars 

28. mars -námsmat 

    29. mars - vetrarfrí 

Frumbyggjar Papúa-Nýju Guineu og 

Aboriginalarnir í Ástralíu 

Nemendur velja sér 

ættbálk til að fjalla um af 

lista. 

Vika 14 

1.-5. apríl 

2. apríl – 2. umsögn 

 

 

 

 

Frumbyggjar Papúa-Nýju Guineu og 

Aboriginalarnir í Ástralíu 

 

Nemendur velja sér 

ættbálk til að fjalla um af 

lista. 
 

             Vika 15            

            8.-12. apríl  

Forveradýrkun, Andatrú, Mana, Ritúöl, 

Töfrar, galdrar, söfnuðir 

Tímaverkefni 

Vika 16    14.-20. apríl PÁSKALEYFI  

 

                 

Vika 17                       

           22.-26. apríl    

24. apríl – kennsla eftir 

páskaleyfi hefst 

25. apríl – fyrsti 

sumardagur 

Föt/fatarmenning Nemendur finna sér 

tímabil í sögunni að fjalla 

um föt og fatarmenningu.  

Vika 18 

29.apríl- 3. maí 

1.maí – frídagur 

Föt/fatarmenning 

 

Nemendur finna sér 

tímabil í sögunni  að 

fjalla um föt og 

fatarmenningu. 



Vika 19 

6.maí -11. maí 

Framhaldsdeild í 

Grundarf. 

 

Verkefnadagar 

 

Skil lokaverkefna=  10% 

Vika 20 

13.maí-17. maí 

 

 

Námsmat 

 

 

Vika 21 

20 maí.-24. maí 

 

 

Námsmat 

21. maí - einkunnabirting 

25. maí - útskrift 

 

 

Birt með fyrirvar 

 


