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Kennari Guðrún Jónsdóttir Sk.st. GJÓ

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.

Markmið: 

Að nemendur öðlist skilning á grunnkenningum og hugtökum félagsfræðinnar og læri 

að beita þeim við skilning og greiningu á samfélaginu.

Að nemendur fái þjálfun í að beita félagsfræðilegu innsæi við skilning og túlkun á 

samfélagslegum málefnum.

Að nemendur rifji upp og öðlist dýpri skilning á hugtökum sem notuð eru í fél 103 og 

setji þau í fræðilegt samhengi.

Áhersla er lögð á að nemendur temji sér virkni, gagnrýna hugsun og sjálfstæð 

vinnubrögð. Þar með öðlast þeir færni og þekkingu sem mun nýtast í framtíðinni.

Áætlun um yfirferð:

 

Vika Námsefni Verkefni

34  Kynning og almenn umfjöllun

35 1. Kafli: Félagsfræði, sjónarhorn og aðferðir

36 -37 2. Kafli: Félagsfræðilegar kenningar

38  Verkefnavinna Verkefni/fyrirlestur

39 Kynning á verkefnum

40 - 41 3. Kafli: Samskipti / kynhlutverk  Verkefni

42 - 44 4. Kafli: Frávik og afbrot  Verkefni

45 - 46 5. Kafli: Félagsleg lagskipting  Verkefni 

47 - 48 6. Kafli: Fjölmiðlar  

49 Upprifjun fyrir lokapróf
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Kennslubók: Félagsfræði 2, kenningar og samfélag eftir Garðar Gíslason, 

2. úgáfa endurskoðuð 2007

Námsmat og vægi námsþátta: 

ATH: Nemendur þurfa að skila öllum verkefnum til að fá að fara í lokapróf og til að ná 

áfanganum þarf einkunnina 5,0 á lokaprófi, nái nemandi ekki þeirri einkunn fellur 

vetrareinkunn niður og eingöngu prófseinkunn gildir.

Verkefni  á önninni         40%

Ástundun og mætingar  10%

Skriflegt lokapróf            50%

ATH. Mikilvægt er að nemendur mæti vel, sýni virkni í tímum og temji sér 

skipulögð vinnubrögð. Að sjálfsögðu ber nemendum að skila öllum verkefnum, 

sjá nánar reglur um verkefnaskil á fylgiblaði.

Tölvunotkun er aðeins leyfð í sambandi við námið.

Farsímanotkun í kennslustundum er ekki leyfð.

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

Dagsetning:

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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