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Verkmenntaskólinn á Akureyri
FÉL203
Kennsluáætlun vorönn 2010

Í áfanganum er fjallað um nokkra frumkvöðla félagsfræðinnar, helstu kenningar í félagsfræði
og samfélagið skoðað í ljósi þeirra. Einnig verður fjallað um sjálfsmyndina, samskipti, frávik og
afbrot, félagslega lagskiptingu og kynhlutverk.
Áfangamarkmið:
Að nemendur öðlist skilning á hugtökum og grunnkenningum í félagsfræði og geti beitt þeim
við túlkun og greiningu á samfélaginu.
Að þjálfa nemendur í að beita félagsfræðilegu innsæi við skilning og túlkun á samfélagslegum
málefnum.
Að nemendur öðlist dýpri skilning á hugtökum, sem kynnt voru í Fél 103 og setji þau í fræðilegt
samhengi.

Um áfangalýsingu vísast í námskrá en hana má einnig finna á
http://www.vma.is/namid/ eða í Gæðahandbók. Um vikudaga og tímasetningu innan
hverrar viku vísast til stundatöflu sem afhendist í byrjun annar.

Þessi kennsluáætlun er lögð fram með fyrirvara um breytingar og óskum um gott samstarf.
Nafn kennara:

Guðrún Jónsdóttir og Gunnar Bergmann

Vika

Námsefni (bóklegur hluti)

1

Almenn kynning á áfanganum

2

Félagsfræði, sjónarhorn og aðferðir

3
4

Félagsfræðilegt sjónarhorn
Félagsfræðilegar kenningar

5

Kenningar

6
7

Kenningar
Samskipti/kynhlutverk

8

Samskipti

9

Frávik og afbrot

10

Sama

11

Sama

12

Félagsleg lagskipting. (13) Páskafrí.

14
15

Félagsleg lagskipting
Sama

16-17

Fjölmiðlar. Upprifjun og prófaundirbúningur.

Sk.stöfun:

GJÓ og GBE

Verkefni

Verkefni

Miðannarpróf.
Verkefni

Verkefni

Athugið: Með vikunúmeri er átt við vikur ársins eins og í dagatalinu á INNU.
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Námsmat

Lýsing

Vægi

Skriflegt:

Einstaklings- og hópverkefni. Tímaverkefni.

20%

Athugist vel:

Öllum verkefnum þarf að skila til að þau gildi sem
annarvinna. Próftökuréttur innifalinn. (lokapróf)

Miðannarpróf:

Kaflapróf á miðri önn. (Kaflar 1 og 2)

20%

Frammistaða á önn

Ástundun og mætingar.

10%

Lokapróf:

Skriflegt lokapróf. Sú regla gildir, að nemendur þurfa að
skila verkefnum til að mega fara í lokapróf. Til að ná
áfanganum þarf 5.0 í lagmarkseinkunn.

50%
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