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Námsáætlun 
 

 

 
 

Kennari:  Sigrún Fjóla Hilmarsdóttir (sigrunfh@fg.is) og Gunnar 
Hólmsteinn Ársælsson (gunnarh@fg.is) 
 
Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:  

✓ Helstu rannsóknarsviðum félagsvísinda.  

✓ Völdum kenningum í félagsvísindum.  

✓ Helstu rannsóknaraðferðum félagsvísinda.  

✓ Völdum hugtökum í félagsvísindum.  

✓ Helstu aðferðum við heimildavinnu.  
 
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:  

✓ Tengja saman rannsóknarniðurstöður og kenningar.  

✓ Beita kenningum á félagslegar staðreyndir.  

✓ Nota hugtök félagsvísindanna.  

✓ Nota rétt vinnubrögð við heimildavinnu.  

✓ Vinna markvissa hópavinnu og kynna faglega vinnu sína með fjölbreyttum hætti.  
 
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér 

til að:  

✓ Leggja mat á rannsóknir í félagsvísindum.  

✓ Sjá viðfangsefni út frá mismunandi sjónarhornum.  

✓ Leggja mat á hvaða rannsóknaraðferðir henti best við mismunandi aðstæður og 
mismunandi rannsóknarefni.  

✓ Finna raunhæfar lausnir á félagslegum viðfangsefnum.  

✓ Tengja fræðin við þá umræðu sem er í þjóðfélaginu hverju sinni.  

 
Kennslugögn: Garðar Gíslason: Félagsfræði 2. Kenningar og samfélag. Mál 
og menning 2016. Ýmsar greinar og annað efni frá kennara getur bæst við. 
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Vika Yfirferð Próf /Verkefni 
 
 

01. 24.-26. feb. 

 
Upphaf – kynning á áfanga – 
kafli 1 
 
 

 
Gunnar kennir til 
7.apríl 

02. 1.-5. mars 

 
Kafli 1 
 
 

  

03. 08-12. mars 

 
Kafli 2: Félagsfræðilegar 
kenningar 
 
 

Fyrsta hlutapróf 
Úrsagnareindagi 9. 
mars. 

04. 15.-19 mars 

 
Kafli 2: Félagsfræðilegar 
kenningar 
 
 

 
Námsmatsdagur 19. 
mars 

05. 22.-26. mars 

 
Kafli 3: Samskipti 
 
 

Annað hlutapróf 
Miðannarmat 25.-26. 
mars 

29. mars-6. apríl 
 
Borða súkkulaði, horfa á 
netflix og slappa af 

 Páskafrí 

06. 07.-09. apríl 
Rannsókn sett í gang 
 

 
Sigrún tekur við 
kennslu til annarloka. 
Miðannarmat 7.-9. apríl 

07. 12.-16. apríl 

 
Kafli 4: Kynhlutverk 
 
 
 

  

08. 19.-23. apríl 

 
Kafli 4: Kynhlutverk 
 
 
 

 
Sumardagurinn fyrsti 
22. apríl 

09. 26.-30. apríl 

 
Kafli 6: Félagsleg lagskipting 
 
 

Þriðja hlutapróf 
Námsmatsdagur 28. 
apríl 

10. 03-07. maí 

 
Kafli 6: Félagsleg lagskipting 
 
 

  

11. 10.-14. maí Kynning á rannsókn Fjórða hlutapróf 
Uppstigningardagur 13. 
maí 
 

12. 17.-18. maí Kynning á rannsókn  
 
 

 
Próf eru 19. og 20 maí. Sjúkrapróf 21. maí. 

 
 

 
Námsmat:  
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Í þessum áfanga er ekkert lokapróf EN hlutaprófin fjögur sem lögð eru 
fyrir nemendur í áfanganum gilda samanlagt sem EITT LOKAPRÓF. 
Lágmarkseinkunn = að meðaltali 4,5 úr þessum fjórum hlutaprófum og 
ÖLL hlutaprófin gilda.  
 

 
 

Hlutapróf, 4 stk = 40%. Hvert próf gildir 10%  
Verkefni = 30%  
Rannsókn = 20%  
Smiðja og ástundun = 10%  
 
 

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 haldin á öðrum tíma. 
 
Nemendur þurfa að fá að lágmarki 4,5 í meðaleinkunn úr hlutaprófum til að standast 
áfangann, hvert hlutapróf er því í raun lokapróf úr því efni sem lagt er fyrir. Allir 
nemendur þurfa síðan að lágmarki 5,0 í lokaeinkunn til að standast áfangann.  
 
LESIÐ ÞETTA VEL: Vinna í 5 eininga áfanga á að vera 90 til 120 klst. á önn. Þar af eru 

36 til 56 klukkustundir fyrir utan skólastofuna (viðmið frá Menntamálaráðuneyti). 
 
 

 


