
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Náms- og kennsluáætlun Vorönn  2022 

FÉLA3RA05 

Kennari Bogi Ragnarsson, bogi.ragnarsson@fss.is 

 
Viðtalstími Föstudagar 9:50 – 10:30, stofa 329 

Námsefni Bogi Ragnarsson. (2020). Rannsóknir í félagsfræði. Reykjanesbær. Óútgefið 
efni. 

Áfangalýsing 

Í áfanganum verður félagsfræðin skilgreind sem vísindagrein. Kenningalegu 
sjónarhornin samvirknikenningar, samskiptakenningar og átakakenningar 
verða greindar í ljósi mismunandi áhersla og rannsóknaraðferða. 
Rannsóknarhefðum greinarinnar þ.e. eigindlegri og megindlegri aðferð 
verða gerð skýr skil og helstu kostir og gallar hvorrar greinar skoðaðir. Þá 
verða gerðar rannsóknir samkvæmt báðum hefðum. Nemendur leysa 
verkefni, heimapróf verða um helgar, hópapróf og nemendur halda 
kynningar og skila verkefnabók. Kennslufyrirkomulag verður í formi 
fyrirlestra, kynninga, verkefnavinnu og umræðutíma. 

 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Áfanginn er próflaus. 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). 

Símatsáfangi  ☒ Lokapróf  ☐ Sleppikerfi  ☐ 

 Heiti Vægi 
 1. Að gera félagsfræðirannsókn 5% 
 2. Frumkvöðlar og rannsóknaraðferðir 5% 
 3. Kenningar og rannsóknir 5% 
 4. Megindlegar aðferðir: Skráðar heimildir 15% 
 5. Eigindlegar aðferðir 5% 
 6. Lýsandi og ályktandi tölfræði rannsókna 5% 
 7. Rannsóknir á kynhneigð 5% 
 8. Siðferðisleg álitamál í rannsóknum 5% 
 9. Að hrekja goðsagnir þjóðfélagsins 5% 
 10. Að lesa ritrýnda grein 5% 
 11. Vettvangsrannsókn 15% 
 12. Megindleg rannsóknaraðferð: Könnun 15% 
 Rannsóknir afbrotamál 10% 
 Samtals: 100% 

 

 

 



Virðing, samvinna og árangur 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Reglur áfanga Skólareglur gilda í þessum áfanga og skulu nemendur og kennari 
koma fram af háttvísi. 

 

Annað sem kennari 
vill láta koma fram 

 
Rafbækur eru beintengdar við moodle námsumsjónarkerfið. 
Jákvæðni, gleði og virðing  
 

 

Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 
• helstu aðferðum sem notaðar eru í 

rannsóknum í félagsfræði.  
• helstu kenningalegum sjónarhornum í 

félagsfræði og hvernig þau tengjast 
rannsóknarvinnu. 

• helstu undirþáttum hverrar aðferðar og 
skýrt kosti og galla hverrar aðferðar 

Leikni 
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• meta forsendur rannsókna og hvernig 
mögulegir annmarkar og villur geta 
birst.  

• nemandinn geti greint á milli 
aðferðanna og tjáð sig og útskýrt hvora 
aðferð fyrir sig 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 
• geta notað þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér við sjálfstæða rannsóknarvinnu 

með eigindlegum og megindlegum hætti.  
• hafa mótað nægjanlega hæfni til að gagnrýna rannsóknir annara og taka sjálfstæða 

ígrundaða ákvörðun um gæði og galla rannsóknaraðferða. 
• geta rökstutt val sitt, á hvaða tegund rannsóknaraðferða sé best í hvaða tilviki fyrir sig. 
 

 

Vinnuáætlun 
Tímasókn og verkefnabók 15 vikur x 4 klst  60 klst 
Verkefni og próf 24 x 1 klst 24 klst 
Undirbúningur f. hópapróf 6 x 2 klst 12 klst 
Rannsóknir 6 x 4 klst 24 klst 
Alls  120 klst = 5 fein* 
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Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
6. - 14. janúar 

1. hluti: Að gera félagsfræðirannsókn Verkefni og próf úr kafla 1 
Nákvæm verkefnaskil má 
finna í vikuáætlun 

2. vika 
17. – 21. janúar 

2. hluti: Ólíkar rannsóknaraðferðir 
 

Verkefni og próf úr kafla 2 

3. vika 
24. – 28. janúar 

Forvarnarvika gegn 
einelti 

3. hluti: Kenningar og rannsóknir Verkefni og próf úr kafla 3 

4. vika 
31. jan. – 4. febrúar 

4. hluti: Megindlegar aðferðir: Skráðar 
heimildir 

Verkefni og próf úr kafla 4 

5. vika 
7. – 11. febrúar 

4. hluti: Megindlegar aðferðir: Skráðar 
heimildir 

Verkefni og próf úr kafla 4 

6. vika 
14. – 18. febrúar 

5. hluti: Eigindlegar aðferðir: Viðtöl 
 

Verkefni og próf úr kafla 5 

7. vika 
21. – 25. febrúar 

6. hluti: Ályktandi tölfræði og rannsóknir Verkefni og próf úr kafla 6 

8. vika 
28. feb. – 4. mars 

7. hluti: Félagslegar og líffræðilegar 
rannsóknir á kynhneigð 

Verkefni og próf úr kafla 7 

9. vika 
7. – 11. mars 

8. hluti: Siðferðisleg álitamál í 
rannsóknum 

Verkefni og próf úr kafla 8 

10. vika 
14. – 18. mars 

9. hluti: Að hrekja samfélagslegar 
goðsagnir með rannsóknum 

Verkefni og próf úr kafla 9 

11. vika 
21. – 25. mars 

10. hluti: Að lesa ritrýnda grein Verkefni og próf úr kafla 
10 

12. vika 
28. – 31. mars 

11. hluti: Megindlegar aðferðir: Könnun Verkefni og próf úr kafla 
11 

13. vika 
4. – 8. apríl 

Starfshlaup 8. apríl? 
Páskafrí 9. – 18. apríl 

12. hluti: Eigindlegar aðferðir: 
Vettvangsrannsókn 

Verkefni og próf úr kafla 
12 

14. vika 
19. – 22. apríl 

Rannsóknir afbrotamála 
1984-1996 

Verkefni og próf  

15. vika 
25. – 29. apríl 

Rannsóknir afbrotamála 
1999-2008 

Verkefni og próf  

16. vika 
2. – 6. maí 

Rannsóknir afbrotamála 
2009-2015 
Upprifjun 
Endurtekt 

Verkefni og próf  

   
Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Bogi Ragnarsson 


