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Kennari Þorsteinn Kruger Sk.st. ÞOK

Áfangalýsing:   
Í áfanganum er fjallað um nokkra helstu frumkvöðla félagsfræðinnar, helstu kenningar í félagsfræði og 

samfélagið skoðað í ljósi þeirra. Einnig er fjallað um mannleg samskipti, frávik og afbrot, félagslega 

lagskiptingu, kynhlutverk o.fl. Áhersla er lögð á að nemandinn öðlist dýpri skilning á hugtökum en áður,

setji þau í fræðilegt samhengi og tengi við umhverfi og reynsluheim sinn. Nemandinn er þjálfaður í að 

beita félagsfræðilegu innsæi við túlkun á samfélagslegum málefnum, sjálfstæðum og öguðum 

vinnubrögðum.

Námsgögn: 
Garðar Gíslason: Félagsfræði 2. Kenningar og samfélag.  3. útgáfa. Mál og menning. Reykjavík 2016.

Markmið:   

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 frumkvöðlum félagsfræðinnar og helstu kenningum þeirra.

 rannsóknaraðferðum í félagsfræðikenningum.

 félagslegri lagskiptingu, frávikum, kynhlutverkum, sjálfsmynd o.fl.

 táknrænum samskiptum.

 áhrifum fjölmiðla.

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 beita félagsfræðikenningum til að skoða samfélagsleg málefni.

 beita félagsfræðilegu innsæi.

 nota aðferðir félagsfræðinnar.

 fjalla um og bera saman kenningar félagsfræðinnar.
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Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

• tjá sig á gagnrýninn hátt um ýmis samfélagsleg málefni.

• taka þátt í umræðum og mynda sér skoðanir sem byggja á gagnrýninni hugsun.

• afla upplýsinga, greina helstu atriði þeirra og hagnýta.

• framkvæma einfalda rannsókn og átta sig á helstu niðurstöðum.

• taka ábyrgð á námi sínu og vinna í samvinnu við aðra.

• hagnýta Netið til að afla sér upplýsinga.

Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta:

Tímabil 
(vikunúmer/lotun
úmer

Námsefni (verklegt og 
bóklegt)

Heimavinna/verkefni Vægi námsmatsþátta

2. - 6. vika. 1. kafli. Félagsfræði, 
sjónarhorn og aðferðir, bls.
13 – 63.

Tímaverkefni og skilaverkefni. Skilaverkefni 1 10%. 

7. - 10. vika. 2. kafli. Félagsfræðilegar 
kenningar, bls. 65 – 120.

Tímaverkefni og skilaverkefni. 
Ritgerðarefni kynnt eftir þennan 
kafla.

Skilaverkefni 2 10%.

11. vika. Ritgerðarefni lagt fyrir. Vinna við Ritgerð. Tveir til þrír 
vinna saman.

Ritgerð 20%.

12. - 15. vika.

Páskafrí í 14. viku.

3. kafli. Samskipti, bls. 123
– 177. Miðannarpróf.

Tímaverkefni, skilaverkefni og 
miðannarpróf.

Skilaverkefni 3 10%.

Miðannarpróf 20%.

Ritgerð skilað fös. 24. mars.

16. - 19. vika. 4. kafla er sleppt. Byrjað á 
5. kafla, Frávik og afbrot, 
bls. 221 – 290.

Tímaverkefni.

20.vika Samantekt
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Námsmat og vægi námsmatsþátta:   

Matsform: X Símat               Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi

Próf á Moodle Gagnapróf á Moodle í lok annarinnar 20%

Miðannarpróf Miðannarpróf. 20%

Ritgerð Stutt ritgerð, tveir til þrír saman. 20%

Skilaverkefni 1 Skilaverkefni úr 1. kafla. 10%

Skilaverkefni 2 Skilaverkefni úr 2. kafla. 15%

Skilaverkefni 3 Skilaverkefni úr 3. kafla. 15%

Samtals: 100%

Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU á því formi sem best hentar.

Annað: 
Námsefnið er fremur krefjandi og því gildir að fylgjast vel með í tímum, mæta vel og sinna þeim 
verkefnum sem lögð eru fyrir.  Allar einkunnir verða aðgengilegar í Innu. Annars er Moodle 
kennsluvefurinn notaður. Þar verða allar glósur (glærur), verkefni og ýmsar upplýsingar frá kennara 
um áfangann og námið. 

Nokkrir námsmatsdagar verða á önninni. Ekki verður kennsla þá daga, en hugsanlega verða 
einhverjir nemendur kallaðir í tíma til að vinna upp verkefni.

Netfang:
thorsteinn.kruger@vma.is

Lagt fram með fyrirvara um hugsanlegar breytingar og óskum um gott samstarf.

Dagsetning:

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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