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Kennari: Guðmundur Stefán Gíslason
Markmið:
Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
• aðferðafræði félagsvísinda
• gerð megindlegra og eigindlegra rannsókna, kostum aðferðanna og göllum þeirra
• hugtökum og kenningum í félagsvísindum
• sögu vísindakenninga, notkun og misnotkun
Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
• vinna eigindlega og megindlega rannsókn
• nota heimildir á skipulegan hátt
• átta sig á siðferðilegum takmörkunum vísinda og rannsókna
Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
• meta upplýsingar á gagnrýninn hátt
• hanna rannsókn frá grunni til lokaafurðar
• geta beitt hugtökum félagsvísinda á félagsleg, söguleg og siðferðileg álitamál
• sjá samhengi námsefnis undanfarinna anna og samspil mismunandi námsgreina

Kennslugögn: Hvernig veit ég að ég veit? Björn Bergsson (2014). Iðnú.
Vika

Yfirferð

01. 24.-26. feb.

Kynning, Fyrirlestur kennara
eigindlegar rannsóknir.
Rannsóknaráætlun.

02. 1.-5. mars

Fyrirlestur kennara eigindlegar
rannsóknir.
Rannsóknaráætlun.
Fræðikafli skrifaður.

03. 08-12. mars

Eigindleg rannsókn
framkvæmd
Aðferðafræðikafli skrifaður

04. 15.-19 mars

Skýrsla eigindleg rannsókn
skrifuð
Niðurstöðukafli og
umræðukafli skrifaður.
Kynning á niðurstöðum
rannsóknar.

18.02 2021

Próf /Verkefni

Verkefni 1 eigindlegar
rannsóknir

Próf eigindlegar rannsóknir

Úrsagnareindagi 9.
mars.

Námsmatsdagur 19.
mars

05. 22.-26. mars

Skipt í hópa megindleg
rannsókn. Fyrirlestrar kennara
megindlegar rannsóknir.

Skýrsla eigindleg rannsókn
skilað.
Verkefni 2 megindlega
rannsóknir.

29. mars-6. apríl

Páskafrí

06. 07.-09. apríl

Rannsóknarefni valið
Rannsóknarspurning valin
Form rannsóknar valið.
Rannsóknaráætlun.

07. 12.-16. apríl

Spurningar gerðar
Fræðukafli og
aðferðafræðikafli skrifaður.

08. 19.-23. apríl

Rannsókn lögð fyrir.

09. 26.-30. apríl

Unnið úr niðurstöðum.
Niðurstöðukafli og
umræðukafli skrifaður.

10. 03-07. maí

Miðannarmat

Skyggnur með niðurstöðum
unnar og niðurstöður kynntar.

11. 10.-14. maí

Veggspjöld unnin.

12. 17.-18. maí

Flutningur og umræður.

Próf megindlegar
rannsóknir

Skil fræðikafli og
aðferðafræði

Sumardagurinn fyrsti
22. apríl

Skil niðurstöður og
umræður
Uppstigningardagur13.
maí
Lokaskil meigindleg
rannsókn

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

Námsmat:
Próf megindlegar rannsóknir 5%
Próf eigindlegar rannsóknir 5%
Verkefni 10%
Megindleg rannsókn 50% (skýrsla 70%, munnleg kynning 20% og veggspjöld 10%).
Eigindleg rannsókn 30% (skýrsla 90%, kynning 10%).

Allir nemendur þurfa a.m.k. 5,0 í lokaeinkunn til að standast áfangann.

Áfanginn er 7 einingar sem þýðir að vinna nemenda er u.þ.b. 126-168 klukkustundir. Vinnan skiptist svona:
Vinna unnin á skólatíma: 74 klukkustundir (með smiðju)
Lestur og undirbúningur fyrir próf: 8 klukkustundir
Verkefni: 6 klukkustundir
Megindleg rannsókn 35 klukkustundir
Eigindleg rannsókn 25 klukkustundir
Samtals: 148 klukkustundir

18.02 2021

