
Kennsluáætlun 
Áfangi: FÉLA3AÐ05 – Aðferðafræði 

Kennari: Hermann Hermannsson  

Önn: Haust 2020 

Áætlun unnin: 25.8.2020 

 

Markmið: 

Þekkingarmarkmið: 

Að nemendur hafi aflað sér þekkingar og skilnings á: 

• ólíkum aðferðum í félagsvísindalegum rannsóknum 

• helstu viðfangsefnum, kenningum og rannsóknaraðferðum félagsfræðinnar 

Leiknimarkmið: 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• meta tilgang félagsvísinda 

• greina kosti og galla mismunandi rannsóknaraðferða 

• safna gögnum, vinna úr þeim og kynna niðurstöður í ræðu og riti 

• lesa úr þeim upplýsingum er niðurstöður mismunandi rannsóknaraðferða fela í sér 

Hæfnimarkmið: 

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

• meta félagsvísindalegar rannsóknir 

• beita rannsóknaraðferðum félagsvísindanna 

• gera eigin félagsvísindalegar rannsóknir 

 

sem metið er með: Leiðsagnarmati 

 

 

Námsefni: Hvernig veit ég að ég veit e. Björn Bergsson. Iðnú 2014. 



Námsmat: 

Prófseinkunn (%): Áfanginn er próflaus  

Verkefnaeinkunn (%): 20% Hugtakaskilgreiningar/glósur (5x4%) 

Eigindlegar aðferðir (40%): 

20% viðtalsverkefni  

20% vettvangsathugun 

Megindlegar aðferðir (40%) 

20% tölfræðiverkefni 

20% rannsóknarskýrsla  

 

 

Skipulag náms: 

Námstilhögun: 

Stutt kynning á efni en áhersla er á verkefnavinnu nemenda. 

Um skilafrest og vanskil: 

Skilakassar loka kl. 23.59 á föstudögum og ekki er gefinn neinn frestur á verkefnaskilum. 
Aðeins skólameistari getur gefið leyfi fyrir seinum verkefnaskilum í sérstökum tilfellum. 

Um próf: 

• Áfanginn er próflaus 

 

 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð Skil á verkefnum/kannanir 

34. vika 
16.-22. ág. 

19. ág. – fyrsti 

kennslud. 

19. ágúst – Skólasetning/fyrsti 

kennsludagur 

 

Engin kennsla 

 

 

 

35. vika 
23. – 29. ág.   

26 – Töflubreytingum lokið 

27 – Kennsluáætlanir á vef 

 

Kynning á áfanga og aðferðafræði 

félagsvísinda 

 

Hugtakaskilgreiningar/glósur 

1 



36. vika 
30. ág. – 

5. sept. 

Framkvæmd rannsókna í 

félagsvísindum og álitamál 

 

Hugtakaskilgreiningar/glósur 

2 

37. vika 
6.-12. sept.  

Eigindlegar rannsóknaraðferðir Hugtakaskilgreiningar/glósur3 

 

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

Viðtalsverkefni 

 

 

Rannsóknaráætlun 

 

 

39. vika 
20.-26. sept. 

24. og 25. sept. – 
námsmatsd. 

28. sept. – 1. umsögn 

Viðtalsverkefni 

 

 

Skil 25. sept 

 

40. vika 
27. sept. – 3. okt. 

 

Vettvangsathugun  

Rannsóknaráætlun 

 

41. vika 
4.-10. okt. 

Vettvangsathugun  

Skil 9. okt 

42. vika 
11.-17. okt.  

Megindlegar rannsóknaraðferðir Hugtakaskilgreiningar/glósur4 

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

Framhaldsd. 

Ályktandi tölfræði Hugtakaskilgreiningar/glósur5 

44. vika 
25.- 31.okt. 

Ályktandi tölfræði  

45. vika 
1.-7. nóv.  

Aðfallsgreining Tölfræðiverkefni 

46. vika 
8.-14. nóv. 

9. og 10. nóv. -
námsmatsd. 

11. nóv. –  
2. umsögn 

Spurningakönnun – undirbúningur Rannsóknaráætlun 

 

47. vika 
15.-21. nóv. 

Spurningakönnun - Tölfræðileg 

úrvinnsla 

 

 



48. vika 
22. -28.nóv. 

Spurningakönnun - Tölfræðileg 

úrvinnsla 

 

 

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

Spurningakönnun Rannsóknarskýrsla – skil 4. 

des 

50. vika 
6.-12. des.  

11 – Einkunnabirting/kennarafundur  

51. vika 
13.-19.des 

17 – Útskrift klukkan 16:00  

 

 

Birt með fyrirvara um breytingar 
Hermann Hermannsson 

 


