
 
Kennsluáætlun 
 

Áfangi: FÉLA2KR05 - Kenningar og rannsóknaraðferðir 
Kennari: Hermann Hermannsson 
Önn: Vorönn 2021 
Áætlun unnin: 4. janúar, 2021 

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

 kenningarsjónarhornum félagsfræðinnar; samskipta-, samvirkni- og 
átakakenningum 

 eigindlegum rannsóknaraðferðum 
 helstu hugtökum félagsfræðinnar 
 

Leiknimarkmið: 
Nemandi skal hafa öðlast leikni í: 

 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 almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 

 skoða félagsleg viðfangsefni með mismunandi kenningarlegum gleraugum 
 geta lagt mat á rannsóknir í félagsvísindum 
 leggja mat á hvaða rannsóknaraðferðir henta best á ólík rannsóknarefni og við 

misjafnar aðstæður 
 geta metið sitt eigið vinnuframlag og annarra 
 geta sett fram efni sitt í máli og riti af kunnáttu, yfirvegaðan hátt og leikni 
 

sem metið er með: Leiðsagnarmati 
 
Námsefni: Hvernig veit ég að ég veit? e. Björn Bergsson. Iðnú 2013  



Námsmat: 
50% hugtakaverkefni 
 
 
20% heimapróf 
 
5% kvikmyndaverkefni 
 

5x10% verkefni um hugtök kafla 1-5 í „Hvernig veit ég að 
ég veit“.  
 
Heimapróf sem er opið yfir helgi. Öll gögn leyfð. Ekki er hægt 
að ljúka áfanga nema með því að standast heimapróf.  
 
Verkefni þar sem nemendur beita þeim hugtökum og 
kenningum sem þeir hafa lært um við greiningu á 
kvikmynd 
 
 

 

15% viðtalsverkefni 
 
15% 
vettvangsrannsókn 
 

Djúpviðtal um eitthvað fyrirfram ákveðið viðfangsefni 
 
Stutt vettvangsrannsókn þar sem rannsakandi þarf að 
greina það sem fyrir augu ber með gleraugum 
félagsfræðinnar 
 
Fjarnemar vinna öll sömu verkefni einslega og er 
útfærsla skila þeirra tilgreind hverju sinni, lúti þau 
öðrum reglum. 

 

   
 

Skipulag náms: 
Námstilhögun: 
Nemendur fara í gegn um lesefni bókarinnar um kenningar- og hugtök félagsfræðinnar á 
fyrri hluta annar og skila inn hugtakaverkefnum úr hverjum kafla fyrir sig. 

Athugið að mikilvægt er að nemendur umorði allt sem þeir senda frá sér, þó það sé komið 
úr bókinni. Gott er að nota dæmi til skýringar. 

Að því loknu er heimapróf úr því efni. 

Að því yfirstöðnu verða framkvæmd tvenns konar rannsóknarverkefni – viðtalsverkefni og 
vettvangsrannsókn. 

 

Á mánudögum eru verkefni lögð inn og fer kennari yfir þau með nemendum. Tímar 
vikunnar fara í verkefnavinnu og umræður eftir því sem þurfa þykir.  

 

Um skilafrest og vanskil: 
Skilakassi á Moodle lokar kl. 23:59 á sunnudögum og ekki er gefinn frestur á verkefnaskilum 
eftir það. Aðeins skólameistari getur gefið leyfi fyrir seinkun á verkefnaskilum í 
undantekningartilfellum. 
Vikuskema: 



Mánudagar: - 
Þriðjudagar:  12:20 - 13:20 
Miðvikudagar: Verkefnatími 9:45-10:45 
Fimmtudagar: 8:30 - 9:30 
Föstudagar: Verkefnatími 9:45-10:45 
Kennsluvikur Áætluð yfirferð Skil á 

verkefnum/kannanir 
Vika 2 

3.-9. janúar 

6. janúar - fyrsti kennsludagur 
 
Kynning 
Kynning á fyrirkomulagi og efni áfanga 
 

 

Vika 3 

10.-16. janúar 

1. Kafli. Félagsfræðin sem vísindagrein 
bls. 15-53.  
 

 

Vika 4 

17. – 23. janúar 

1. Kafli. Félagsfræðin sem vísindagrein 
bls. 15-53.  
 

Hugtakaverkefni 1 – 
frumkvöðlar 
félagsfræðinnar (10%) 

Vika 5 

24. – 30. janúar 

2.Kafli.Samvirknikenningar.  
Bls 57-74  

 

Vika 6 

31. jan.-6. febrúar 

 

2. Kafli. Samvirknikenningar  
Bls 57-74  

Hugtakaverkefni 2 (10%) 

Vika 7 

7. – 13. febrúar 

Framhaldsd. í Grundarf. 
9.-12. feb. 

3. Kafli. Átakakenningar  
Bls 75-99.  

 

Vika 8 

14. – 20. febrúar 

15. og 16. feb. – 
námsmatsdagar 
17. feb. – birting 

umsagnar 

3. Kafli. Átakakenningar  
Bls 75-99  

Hugtakaverkefni 3 (10%) 

Vika 9 

21. – 27. febrúar 

4.Kafli. Samskiptakenningar bls.  
105-133.  

 



Vika 10 

28. febrúar – 6. mars 

1. og 2. febrúar - vetrarfrí 

4.Kafli. Samskiptakenningar bls.  
105-133. 
 

Hugtakaverkefni 4 (10%) 

Vika 11 

7. – 13. mars 

Framhaldsdeild í Grf. 9.-
12. mars 

5. Kafli. Eigindleg rannsóknarhefð bls. 
135-158 
 
 

 

Vika 12 

14. – 20. mars 

18. og 19. mars - 
námsmatsdagar 

5. Kafli. Eigindleg rannsóknarhefð bls. 
135-158 

Hugtakaverkefni 5 (10%) 

Vika 13 

21. mars – 27. mars 

22. mars – birting 
umsagngar. 

Valtímabil 22.-26. mars 

Heimapróf opið frá föstudeginum 26. 
mars til miðnættis sunnudaginn 28. 
Mars. 
 
Öll gögn leyfð – eðlilega. 
 
 

Heimapróf 20% 

Vika 14 

28. mars – 3. apríl 

 
Páskaleyfi 
 
Ekki vitlaust að finna sér mynd og horfa 
á um páskana 

 

Vika 15 

4.-10. apríl  

 
Kennsla eftir páskaleyfi hefst 7. apríl 

 

Vika 16 

11.-17. apríl 

Kvikmyndaverkefni Skil á kvikmyndaverkefni 
5% 

Vika 17 

18.-24. apríl 

 
22. apríl – sumardagurinn fyrsti  
 
Vettvangsrannsóknir 

Áætlun fyrir 
vettvangsrannsókn 

Vika 18 

25. apríl -1. maí 

 
 

Skil á vettvangsrannsókn 
(15%) 



Vika 19 

2. -8. maí 

Framhaldsdeild í 
Grundarf. 3. – 7. maí 

 
 
Verkefnadagar  
 
Djúpviðtöl 
 

 
Skila inn spurningum fyrir 
viðtal 

Vika 20 

9.-15. maí 

 

10. maí – verkefnadagur 

13. maí – uppstigningardagur 

Námsmat 

 

Skil á viðtalsverkefni 15% 

Vika 21 

16.-22. maí 

 

Námsmat 
20. maí – einkunnabirting 
 

 

Vika 22 

23. – 29. maí 

24. maí – annar í hvítasunnu 
25. maí – útskrift kl. 15:00 
26. maí – námsmatsdagur 
27. og 28. maí - starfsdagar 

Áfram Snæfell 

 

Birt með fyrirvara um breytingar 

 

 


