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Nafn kennara: Gunnar Bergmann Sk.stöfun: GBE

Um markmið, áfangalýsingu, kennslubúnað og kennslufyrirkomulag vísast í námskrá.
Um vikudaga og tímasetningu innan hverrar viku vísast til stundatöflu sem afhendist í byrjun 
annar.

Tegund Námsgögn (nafn bókar og nánari lýsing á gögnum)

Bók Björn Bergsson: “Hvernig veit ég, að ég veit?” Fræðikenningar og rannsóknaraðferðir.

Forlag Iðnú; 2002 eða seinna.   Fæst í bókabúðum.

Námslýsing, kennsluaðferðir og markmið.

 Fjallað verður um helstu rannsóknaraðferðir í félagsvísindum; kannanir, djúpviðtöl, tilraunir, 
skráðar heimildir og rætt um kosti þeirra og galla.

Bornar verða saman megindlegar og eigindlegar rannsóknir, tengsl þeirra við kenningar skoðuð 
og hvernig ólíkar aðferðir tengjast mismunandi sjónarmiðum varðandi eðli þekkingar innan 
félagsfræðinnar.

Rætt verður um aðferðafræðileg og siðferðisleg vandamál tengd rannsóknum og sú umræða 
tengd gagnrýninni umfjöllun um niðurstöður ýmissa rannsókna.

Rannsóknarferlinum lýst og fjallað um úrvinnslu, greiningu og kynningu gagna.

Meginmarkmiðið er að auka áhuga, þekkingu og skilning nemenda á rannsóknaraðferðum 
félagsfræðinnar til þess að þeir verði færir um að meta, taka afstöðu til og fjalla á gagnrýninn 
hátt um rannsóknir félagsvísindamanna og beita þeim í nokkrum mæli.

Efnið verður kynnt með fyrirlestrum, umræðum og verkefnavinnu nemenda.  Nemendur vinna 
rannsóknarverkefni, þar sem þeir þjálfast í að beita rannsóknaraðferðum félagsvísindanna.

Áhersla er lögð á öguð og sjálfstæð vinnubrögð nemenda.

Leiðarbók er haldin (glósur).  Athugið, að áfanginn er símatsáfangi.

Til minnis (nemandi):
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Námsmat Lýsing Vægi

Ástundun á önn Mætingar, virkni og vinnusemi.. 15%

Verklegt Verkefni á önn. Rannsóknarskýrsla. 30%

Annarpróf Próf úr völdum köflum. 40%

Mætingar Minnst 90% enda símatsáfangi. Sjá ofar.

Leiðarbók Glósur nemandans á önninni o.fl. (leiðarbók) 15%

Annað  Áætlun um yfirferð verður nánar kynnt nemendum þegar 
kennsla er hafin. Sjá áætlaða yfirferð hér að neðan.

 Lágmarkseinkunn er 5 á lokaprofi til að annarvinna gildi..

Gunnar Bergmann.

Yfirferð:

2. vika: Formáli, kynning. Námstilhögun. 1. kafli skýrður lauslega.
3. vika: Félagslegar spurningar, samhengi kenninga og rannsókna.   Bls.  5-10
4. vika: Félagslegar spurningar. Brautryðjendur í félagsfræði.             Bls. 11-21
4. vika: Félagsfræði sem vísindagrein-kenningar.                                Bls. 21-37
4. vika: Aðferðir í félagsfræði-eigindlegar aðferðir.                               Bls. 38-52
5. vika: Próf og undirbúningur þess. Upprifjun.
6. vika: Aðferðafræði-megindlegar aðferðir.                                         Bls. 52-58
7. vika: Rannsóknarverkefni; könnun; tilgáta sett fram.                        Bls. 82-84
8. vika  Lykilhugtök athuguð og skilgreind.  Þátttökuathugun rædd, framkvæmd og úrvinnsla.
9. vika: Tegundir úrtaka                                                                        Bls. 58-63
10. vika:  Tegundir kannana; tilraun og ritaðar heimildir.                      Bls. 63-77
11-12.. vika: Siðferðileg vandmál tengd rannsóknum. Réttmæti og áreiðanleiki Tölfræði. 
Umræður.                                                                                              Bls. 88-95
13. vika: Páskaleyfi.
14. vika: Próf og undirbúningur þess. Upprifjun.    
15. vika: Rannsóknarverkefni.
16. vika  Rannsóknarverkefni.
17. vika. Rannsókn kynnt.
18. vika. Nemendur setja rannsókinina á vef VMA með aðstoð vefstjóra.  Skil á 
leiðarbókum. 

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

Með fyrirvara um hugsanlegar breytingar. Dagsetning: 6.1.2013

_______________________________     _________________________________
Undirskrift kennara                                    Undirskr. áfangastjóra/brautarstjóra/staðg.  
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Tegund Námsgögn (nafn bókar og nánari lýsing á gögnum)

Bækur

Tímarit

Myndbönd

Ljósrit 
(afhent)

Verklegar 
æfingar

Annað (t.d. 
ítarefni)

Annað Lýsing

Hermir

Hópvinna

Námsmat Lýsing Vægi

Skriflegt

Verklegt

Skyndipróf

Frammistaða á önn

Munnlegt

Annað
Ef starfsmaður sér tækifæri til umbóta á skólastarfsemi eða nauðsyn á forvörnum lætur hann gæðastjóra vita með tölvupósti

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