Námsáætlun
FÉLV1if05 – miðönn 2020-2021

Kennarar: Gunnar H. Ársælsson (gunnarh@fg.is)
Markmið: Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:
· Mikilvægustu stofnunum samfélagsins og tilgangi þeirra.
· Mikilvægi fjölmiðla og áhrifa þeirra.
· Helstu þáttum íslenska stjórnkerfisins.
· Helstu hugtökum félagsvísinda.
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
· Beita helstu hugtökum félagsvísinda.
· Skilja áhrif fjölmiðla á skoðanamyndun og hegðun einstaklinga og hópa.
· Geta tjáð sig munnlega og skriflega á skilmerkilegan hátt.
· Þekkja og skilja helstu innviði íslenskar stjórnsýslu,störf alþingis og sveitastjórna.
· Þekkja algengustu festi/stofnanir íslenska samfélagsins og skilja hlutverk þeirra.
· Vinna með öðrum á skipulegan og markvissan hátt.
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
· Geta beitt sjónarhorni félagsvísinda á samfélagsleg málefni.
· Geta sett sig í spor annarra og nýtt til þess hugtök úr félagsvísindum.
· Afla sér upplýsinga um málefni áfangans, greina helstu atriði þeirra og geta hagnýtt þau.
· Greina valið fjölmiðlaefni með tilliti til markhópa og málefna.
· Vera betur meðvitaður um ýmsa samfélagslega og sálræna þætti sem hafa áhrif á líðan
einstaklingsins, svo og á samferðarfólk hans.
· Meta málefni líðandi stundar á gagnrýninn hátt.

Kennslugögn:
Félagsfræði 1: Einstaklingur og samfélag eftir Garðar Gíslason: (Þarf að kaupa þá bók!).
Lesefni í fjölmiðlafræði er kynnt af kennara (pdf-skjöl) og sett á Innu. Ítarefni eftir þörfum úr
ýmsum miðlum.
Vika

Yfirferð

16.-20. nóv.

Kynning / upphaf
Félagsfræði, uppruni og
helstu hugtök
Kaflar 1 og 3

02. 23.-27. nóv.

Próf /Verkefni

Félagsfræði, uppruni og helstu
hugtök

Úrsagnareindagi 27.
nóv.

Kaflar 1 og 3

03. 30. nóv.-4. des.

Félagsfræði, uppruni og helstu
hugtök

Próf 1

Kaflar 1 og 3

04. 7.-11. des.

05. 14.-18. des.

06. 4.-8. jan.

Menning
Kafli 4
Miðannamat
Námsmatsdagar 17. og
18. des.

Vandamál í fjölskyldum
Kafli 9
Lýðræði, mannréttindi,
stjórnmál, samfélag þjóða
Kaflar 13, 14 og 15, 16

07. 11.-15. jan.

08. 18.-22. jan.

Lýðræði, mannréttindi,
stjórnmál, samfélag þjóða

Próf 2

Kaflar 13, 14 og 15, 16
Lýðræði, mannréttindi,
stjórnmál, samfélag þjóða

Námsmatsdagur 20.
jan.

Kaflar 13, 14 og 15, 16
09. 25.-28. jan.

10. 1.-5. feb.

11. 8.-11. feb.

Fjölmiðlar og samfélag
Ítarefni frá kennara

Próf 3

Imbra 27.-28. jan.
Frí 29. jan.

Fjölmiðlar og samfélag
Ítarefni frá kennara
Fjölmiðlar og samfélag
Ítarefni frá kennara

Útlistun á lesefni hvers hluta: Félagsfræði, uppruni og helstu hugtök: Hér eru lesnir kaflar 1,3,4 og
9 í bók Garðars Gíslasonar (GG). Ítarefni getur bæst við.
Lýðræði, mannréttindi, stjórnmál, samfélag þjóða: Kaflar 13, 14 og 15, 16 í GG. Ítarefni getur
bæst við.
Fjölmiðlar og samfélag: Lesefni úrbókinni Fjölmiðlafræði eftir Adolf Petersen (PDF). Ítarefni getur
bæst við.

Námsmat:
Lokapróf: 35%
Verkefni: 33%
Hlutapróf 27% (3x9%)
Smiðja og ástundun 5%
Ef nemandi er skráður veikur á hlutaprófsdegi þá er boðið upp á að taka það hlutapróf á
næsta námsmatsdegi þar á eftir. Sjúkrapróf í áfanganum eru ekki haldið á öðrum tíma.
Nemendur þurfa að fá að lágmarki 4,5 í einkunn á lokaprófi til að standast áfangann (Í
þeim áföngum þar sem lokapróf er haldið). Allir nemendur þurfa a.m.k. 5,0 í lokaeinkunn
til að standast áfangann.

LESIÐ ÞETTA VEL: Vinna í 5 eininga áfanga á að vera 90 til 120 klst. vinna á önn. Þar
af eru 36 til 56 klukkustundir fyrir utan skólastofuna (frá Menntamálaráðuneyti).
Birt með fyrirvara um breytingar, t.d. vegna kóvid eða annarra álíka óskemmtilegra
hluta.

