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Áfangalýsing Í áfanganum verður m.a. farið í grundvallarþætti í afbrotafræði eins og 
rannsóknir, kenningar, réttarvörslukerfið, bakgrunnsþætti, 
fórnarlambafræði, vímuefni, hvítflibbaafbrot, kynferðisbrot, 
ofbeldisbrot, mannsal, klám, vændi, barnagirnd, tíðni afbrota, rafræn 
afbrot, afbrot innan fjölskyldunnar, fjöldamorðingja, ítrekunartíðni 
afbrota, hryðjuverk, alþjóðleg afbrot og aðferðir til að draga úr 
afbrotatíðni. Nemendur leysa verkefni, heimapróf verða um helgar, 
fjögur lotupróf (einstaklingspróf eða í hópum) rökræður, 
kvikmyndagreiningar, nemendur halda kynningar og skila verkefnabók 
(85). Kennslufyrirkomulag verður í formi fyrirlestra, kynninga, 
verkefnavinnu, rökræða, hópavinnu kvikmyndagreininga og 
umræðutíma. 
 

 

Vinnuáætlun  

Tímasókn 15 vikur x 4 klst  60 klst. 

Undirbúningur f. tíma 15 vikur x 3 tímar x 20 mín 15 klst. 

Heimapróf 22 x 0,5 klst 11 klst. 

Ritanir 17 x 0,5 klst 8,5 klst. 

Rökræður 3 klst 3 klst. 

Heimasíðugreiningar 6 klst 6 klst. 

Verkefnabók 100 x 10 mín 16.5 klst. 
Alls  120 klst = 5 fein* 

 

 

 

*Viðmið um fjölda eininga 

Einingar Tímafjöldi í vinnu 
meðalnemanda í 

áfanga 
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1 fein 18 - 24 klst 

2 fein 36 - 48 klst 

3 fein 54 - 72 klst 

4 fein 72 - 96 klst 

5 fein 90 – 120 klst 

Þekking 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og 

skilning á: 

• Helstu kenningum og rannsóknum í 

afbrotafræði. 

• Helstu hugtökum sem greinin notar 

• Hugsunarhætti afbrotafræðinga 

• Þáttum eins og t.d. 

réttarvörslukerfinu, afbrotatölfræði, 

fórnalambafræði, kynferðisafbrotum, 

ofbeldisbrotum, afbrotum á Íslandi, 

alþjóðlegum afbrotum, afbrotum og 

nútímavæðingu, afbrotum í 

alþjóðlegu samhengi og aðferðum til 

að draga úr afbrotatíðni.  

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni 

sem hann hefur aflað sér til að: 

• Geta gert grein fyrir raunverulegu 

umfangi og áhrifum afbrota á samfélagið 

hverju sinni. 

• Nýta sér ólík kenningaleg sjónarhorn 

afbrotafræðinnar til að fást við ólík 

viðfangsefni. 

• Nýta sköpunarmátt og aðferðir til 

þekkingaröflunnar.  

• Gera sér grein fyrir aukinni þekkingu og 

þannig að öðlast aukið sjálfstraust í 

athöfnum daglegs lífs.  

 

 Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• Skilja að afbrot geta verið afstæð og 

ekki alltaf gefið hvað teljist sem afbrot 

hverju sinni heldur geti slíkar 

skilgreiningar verið háðar stað og 

stund. 

• Greina mun á afbrotum í 

raunveruleikanum og hvernig afbrot 

birtast í fjölmiðlum.  

• Mynda skilning á því hvernig t.d. ólíkir 

félagslegir, líffræðilegir og 

sálfræðilegir þættir hafa áhrif á afbrot 

á margvíslegan hátt. 

• Gera sér grein fyrir því að með því að 

hugsa eins og afbrotafræðingur geti 
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hann öðlast dýpri skilning á eðli og 

umfangi afbrota í samfélaginu og á 

milli samfélaga. 

• Skilja tengsl og skýra tengsl afbrota 

við söguna, réttarvörslukerfið, 

rannsóknir, kenningar, bakgrunsþætti, 

fórnalambafræði, vímuefni, kynferði, 

viðskipti, fjöldamorð, vændi, mannsal, 

falskar breytur, alþjóðasamfélagið, 

byggðarþróun, fjölmiðla, rafræna 

miðla, félagstengsl, ítrekunartíðni, 

raðmorð, félagsstöðu og aðferðum 

við að draga úr afbrotatíðni svo 

eitthvað sé nefnt. 

 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Áfanginn er próflaus. Hvert krossaverkefni er 20-25 spurningar. Hvert 
hópapróf er 40-60 blandaðar spurningar og tekið í pörum.Til að ná 
áfanga þarf að ná 4,5 í vinnueinkunn á önninni og færri en 12 fjarvistir í 
raunmætingu. Athugið að ekki skiptir máli hver ástæða fjarvistarinnar 
er (veikindi, þar með talin vottorð, leyfi eða annað). 
Skólareglur gilda í þessum áfanga og skulu nemendur og kennari 
koma fram af háttvísi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglur áfanga Slökkt skal vera á farsímum í kennslustund nema þegar farsímar eru nýttir sem 
námstæki. 

Námsmat 

Heiti Vægi 

Vinnubók 25% 

Krossaverkefni 20% 

Hópapróf 10% 

Rökræður/kynning 5% 

Ritanir 20% 

Heimasíðugreiningar 10% 

Samantektarpróf 5% 

Orðaverkefni 5% 

Samtals: 100% 
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Skólareglur gilda í þessum áfanga og skulu nemendur og kennari 
koma fram af háttvísi. 

Annað sem 
kennari vill láta 
koma fram 

Jákvæðni, gleði og virðing ☺ 
Mikið af efninu er á moodle og allir kaflar settir upp í powerpoint design. 
Þeir nemendur sem eru skráðir veikir eða í leyfi á Innu þegar kaflapróf á sér 
stað, geta tekið prófið í síðustu kennsluviku. 

 
Kennsluvikur                         Áætluð yfirferð námsefnis  Skil á verkefnum 

1. vika 
6. - 8. janúar 

1. kafli  
Hvað er afbrotafræði? 

Krossaverkefni (1)  
Krossaverkefni (2)  
Ritun 1 
Verkefni (1-9) 

2. vika 
11. - 15. janúar 

1. kafli 
Hvað er afbrotafræði? 
2. kafli  
Réttarvörslukerfið 

Krossaverkefni (1)  
Krossaverkefni (2)  
Ritun 1 
Verkefni (1-9) 
1. Heimasíðugreining 
Verkefni (10-15) 

3. vika 
18. - 22. janúar 

2. kafli  
Réttarvörslukerfið  

Krossaverkefni (3)  
Krossaverkefni (4)  
Ritun 2 
Verkefni (16-27) 
2. Heimasíðugreining 
1. kaflapróf (1-2) 2 saman 

4. vika 
25. - 29. janúar 

3. kafli 
Alcatraz  

Krossaverkefni (5)  
Krossaverkefni (6)  
Verkefni (28-42) 
3. Heimasíðugreining 

5. vika 
1. - 5. febrúar 

4. og 5. kafli 
Afbrotatölfræði og Rannsóknir 
í afbrotafræði  

Krossaverkefni (7)  
Verkefni (43-50) 
2. kaflapróf (3-4) 2 saman 
Krossaverkefni (8)  
Ritun 5 
Verkefni (51-58) 

6. vika 
8. - 12. febrúar 

6. kafli   
Kenningar í afbrotafræði 

Krossaverkefni (9)  
Ritun 6 
Verkefni (59-67) 
6. Heimasíðugreining 
3. kaflapróf (5-6) 2 saman 

7. vika 
15. - 19. febrúar 

7. kafli  
Bakgrunnsþættir sem hafa 
áhrif á afbrotatíðni  

Krossaverkefni (10) 
Krossaverkefni (11) 
Ritun 7 
Verkefni (68-80) 
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7. Heimasíðugreining 
 

8. vika 
22. – 26. febrúar 

8.. kafli 
Fórnalambafræði 

Krossaverkefni (12)  
Ritun 8 
Verkefni (81-90) 
8. Heimasíðugreining 

9. vika 
1. - 5. mars 

9.. kafli 
Afbrot og vímuefni 

Krossaverkefni (13)  
Verkefni (91-97) 
9. Heimasíðugreining 
4. kaflapróf (7-9) 2 saman 

10. vika 
8. - 12. mars 

10. kafli:  
Hvítflibbaafbrot 

Krossaverkefni (14)  
Krossaverkefni (15) 
Ritun 10 
10. Heimasíðugreining 
Verkefni (98-105) 

11. vika 
15. - 19. mars 

11. kafli  
Kynferðisbrot 

Krossaverkefni (16)  
Krossaverkefni (17) 
Ritun 11 
Verkefni (106-115) 

12. vika 
22. - 26. mars 

Páskafrí 

12. kafli 
Ofbeldisbrot og fjöldamorð 

Krossaverkefni (18)  
Krossaverkefni (19)  
Verkefni (116-129) 
12. Heimasíðugreining 
5. kaflapróf (10-12) 2 saman 

13. vika 
6. - 9. apríl 

13. kafli 
Vændi, mansal, barnagirnd og 
eltihrellar 

Krossaverkefni (20)  
Krossaverkefni (21) 
Ritun 13 
Verkefni (130-143) 
13. Heimasíðugreining 

14. vika 
12. - 16. apríl 

14. kafli 
Raðmorðingjar 

Krossaverkefni (22)  
Ritun 14 
Verkefni (73-77) 
Orðaverkefni 

15. vika 
19. - 23. apríl 
Sumard. fyrsti 

15. kafli 
Hryðjuverk 

Krossaverkefni (23)  
Kynningar 
Verkefni (78-85) 
5. kaflapróf (13-15)  
Orðaverkefni 
15. Heimasíðugreining 

16. vika 
26. - 30. apríl 

15. kafli 
Réttarmeinafræði 

Krossaverkefni (24)  
Krossaverkefni (25)  
Verkefni 165-169 
Samantektarpróf 



Virðing, samvinna og árangur 

 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 
 

17. vika 
3. - 6. maí 

Samantekt Kynningar/Rökræður 
Upptökudagur 

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Bogi Ragnarsson 
 


