
Kennsluáætlun 
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Önn: Vorönn 2020 

Áætlun unnin:  

 

Markmið: 

Þekkingarmarkmið: 

• Að nemendur hafi aflað sér þekkingar og skilnings á samstöðu-, samskipta- og 
átakasjónarhornum afbrotafræðinnar 

• helstu hugtökum afbrotafræðinnar, s.s. frávik, stimplun og félagslegt taumhald 
• helstu tegundum frávika og afbrota 
• aðferðum sem samfélög beita og hafa beitt til að taka á afbrotum 
• sérstöðu afbrotafræðinnar og skyldleika hennar við aðrar greinar félagsvísinda 

 

Leiknimarkmið: 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í: 

• afla upplýsinga um frávik og afbrot og viðbrögðum samfélagsins, greina þær og setja í 
fræðilegt samhengi 

• beita helstu hugtökum og kenningum afbrotafræðinnar 
• greina mismunandi tegundir afbrota út frá ólíkum sjónarhornum 
• nota fræðilegan texta á íslensku og erlendu tungumáli 

 

Hæfnimarkmið: 

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

• geta lagt mat á upplýsingar um frávik, afbrot og viðbrögð samfélagsins við afbrotum 
• tengja umfjöllun fjölmiðla um afbrot við sjónarhorn afbrotafræðinnar (hugtök og 

kenningar) 
• geta tjáð sig í ræðu og riti um samfélagsleg álitamál er tengjast afbrotum og viðbrögðum 

samfélagins við þeim 
• vita hvað felst í fræðilegum vinnubrögðum, kunna að leita að heimildum, meta gæði 

þeirra og vísa rétt í þær 
sem metið er með:  

 



Námsefni: Efni frá kennara 

Námsmat: 

Prófseinkunn (%): Tímapróf fyrri hluti 

Tímapróf seinni hluti 

15% 

15% 

Verkefnaeinkunn (%): Verkefni 40% 

 Dagbækur 15% 

 Lokaverkefni 15% 

   

   

 

Skipulag náms: 

Námstilhögun: 

Ætlast er til þess að nemendur mæti í fastar kennslustundir og taki þátt í umræðum sem 

skapast í kennslustundum (hvort sem þær eru í raunheimum eða rafrænar). Þrjú tímapróf 

eru á önninni, kennslugögn eru leyfð. 

Um skilafrest og vanskil: 

Skilakassar loka kl 00 á föstudögum og ekki er gefinn frestur á verkefnaskilum. Aðeins 

skólameistari getur gefið leyfi fyrir seinum verkefnaskilum vegna sérstakra aðstæðna.  

Um námsmat: 

Námsmat í þessum áfanga er leiðsagnarmat, en það felst í stöðugri leiðsögn til nemenda á 

önninni, þar sem þeir hafa tækifæri til að bæta vinnu sína til að auka framfarir. Ekkert 

eiginlegt lokapróf er í áfanganum, en verkefni, próf, ástundun og vinna nemenda er 

metinn til lokaeinkunnar. 

Vikuskema: 

Mánudagar  

Þriðjudagar → 

Miðvikudagar →  



Fimmtudagar →  

Föstudagar → 

 



Áætluð yfirferð: 

Vikur Efni Skil á verkefnum og próf 

34. vika 
16.-22. ág. 
19. ág. – 

fyrsti 
kennslud. 

Hvað er afbrotafræði?  
 

Dagbók 

35. vika 
23. – 29. ág.  

Kenningar afbrotafræðinnar Verkefni 

36. vika 
30. ág. – 
5. sept. 

 
Kenningar afbrotafræðinnar Verkefni 

37. vika 
6.-12. sept. 

 
Kenningar afbrotafræðinnar 

Fyrirlestur 
Verkefni 

38. vika 
13.-19. sept. 
Framhaldsd. 

15.-18. 
sept. 

Kenningar afbrotafræðinnar 
Dagbók  
Verkefni 

39. vika 
20.-26. sept. 

24. og 25. 
sept. – 

námsmatsd. 
28. sept. – 
1. umsögn 

Sérsvið afbrotafræðinnar, 
ofbeldisbrot, manndráp, 
heimilsofbeldi, hvítflippabrot 

Ritgerð 

40. vika 
27. sept. – 

3. okt. 
 

Sérsvið afbrotafræðinnar, 
ofbeldisbrot, manndráp, 
heimilsofbeldi, hvítflippabrot 

Verkefni 
Dagbók 

41. vika 
4.-10. okt. 

Sérsvið afbrotafræðinnar, 
ofbeldisbrot, manndráp, 
heimilsofbeldi, hvítflippabrot 
 

Verkefni 

42. vika 
11.-17. okt. 

 
Vændi, mansal og staðlmyndir Verkefni 

43. vika 
18.-24. okt. 
20.-23. okt. 
Framhaldsd.  

Afbrot, refsingar og afstaða 
Íslendinga 

Verkefni 
Dagbók 

44. vika 
25.- 31.okt. 

Afbrot, refsingar og afstaða 
Íslendinga 

Rannsókn og Skýrsla 

45. vika 
1.-7. nóv. 

Afbrot á Íslandi. Eðli, þróun og 
skýringar 

Verkefni 



 

Birt með fyrirvara um breytinga 
Birta Antonsdóttir 

  

46. vika 
8.-14. nóv. 
9. og 10. 

nóv. -
námsmatsd. 

11. nóv. –  
2. umsögn 

 
 
 
Afbrot á Íslandi. Eðli, þróun og 
skýringar 

Dagbók  
Verkefni 

47. vika 
15.-21. nóv. 

Fangelsismál 
Verkefni 

48. vika 
22. -28.nóv. 

Fangelsismál Verkefni 

49. vika 
29.nóv.-
5.des 
Framhaldsd. 
1.-4. des. 
 

 
Verkefnadagar 

Lokaverkefni 

50. vika 
6.-12. des. 

 

7. des verkefnadagur 
Námsmat 
 

 

51. vika 
13.-19.des 

Námsmat 
Útskrift 19. desember 

 


