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Áfangalýsing:  
Fjallað er um félagssálfræði og helstu viðfangsefni hennar, m.a. staðalmyndir, fordóma, viðhorf, 
aðdráttarafl o.fl.  Jafnframt er fjallað um áhrif félagslegs umhverfis á hegðun, t.d. á hegðun stórra 
hópa, hjálpsemi og hlýðni við yfirvöld. Auk umfjöllunar um viðfangsefni félagssálfræði er fjallað um 
persónuleikasálfræði og það sem helst er vitað um einstaklingsmun. Áhersla er lögð á þjálfun 
vinnubragða hvað varðar sálfræðilegar rannsóknir og að nemendur geti sett niðurstöður rannsókna 
fram með skipulegum hætti í rannsóknarskýrslu. 
 
Markmið:  

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

● helstu hugtökum og kenningum sálfræði sem tengjast einstaklingsmun og persónueinkennum 
● mótun og breytingu viðhorfa 
● staðalmyndum og fordómum 
● áhrifum félagslegra aðstæðna á hegðun, s.s. hjálpsemi og hlýðni 
● framkvæmd sálfræðilegra rannsókna og skipulegri framsetningu niðurstaðna 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

● beita skapandi hugsun við lausnamiðað nám 
● vinna úr niðurstöðum sem aflað er með rannsókn 
● setja niðurstöður tilrauna og rannsókna fram með skipulegum hætti í skýrslu 

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 

● afla upplýsinga, leggja mat á þær, greina og setja í samhengi 
● nýta fræðilegan texta á íslensku og á erlendu tungumáli 
● afla gagna með því að framkvæma rannsókn 
● skipuleggja og framkvæma rannsóknir 
● setja niðurstöður rannsókna fram með skýrum og skipulegum hætti 

 
Námsgögn:  

 
Gögn frá kennara sem verða gerð aðgengileg á vef áfangans á INNU.   
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Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta: 
 

Tímabil 
(vikunúmer/lotun
úmer 

Námsefni (verklegt og 
bóklegt) 

Heimavinna/verkefni Vægi námsmatsþátta 

Vika 37 
7. - 13. 
september 

Kynning á áfanga. 

Háir og lágir 
sjálfsstjórar 

  

Vika 38  
14. - 20. 
september 

Félagshugsun Verkefni 1 
Skiladagur 14. september 

5% 

Vika 39  
21. - 27. 
september 

Félagshugsun  Verkefni 2 
Skiladagur 21. september 

5% 

Vika 40 
28. sept - 4.okt  

Félagshugsun Verkefni 3 
Skiladagur 28. september 

5%  

Vika 41 
5. - 11. okt  

Félagsleg áhrif og 
hlýðni 

Verkefni 4 
Skiladagur 5.október 

5% 

Vika 42 
12. - 18. okt  

Félagsleg áhrif og 
hlýðni 

Verkefni 5 
Skiladagur 12.október 

5% 

Vika 43 
19. - 25. okt  

Hópar  Verkefni 6  
Skiladagur 19. október  

5% 

Vika 44 
26. okt - 1. nóv 

Hópar og fordómar Verkefni 7  
Skiladagur 26. október 

5% 

Vika 45 
2. - 8. nóv  

Hópar og fordómar Verkefni 8  
Skiladagur 2. nóvember 

5% 

Vika 46 
9. - 15. nóv  

Hegðun einstaklinga Verkefni 9 
Skiladagur 9. nóvember 

5% 

Vika 47  
16. - 22. nóv  

Hegðun einstaklinga Verkefni 10  
Skiladagur 16.nóvember 

5% 

Vika 48  
23. - 29. nóv  

Neyslusálfræði Verkefni 11  
23. nóvember  

5%  

Vika 49  
30. nóv - 6. des 

Neyslusálfræði Verkefni 12  
6. desember  

5% 
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Námsmat og vægi námsmatsþátta:  
 

Matsform: ☐  Símat               X Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni 

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi 

Verkefni  
 

12 mismunandi verkefni sem skilað vikulega. Fjölbreytt 
verkefni sem endurspegla viðfangsefni hverrar viku fyrir sig. 
Hvert þeirra gildir 5 %.  

60% 

Lokapróf Lokapróf úr öllu efni áfangans.  40% 
 Samtals: 100% 
Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU á því formi sem best hentar. 
Annað: Nemendur þurfa að skila öllum 12 vikuverkefnum til þess að öðlast próftökurétt. Þá 
þarf nemandi að ná einkunninni 4.0 í lokaprófi til þess að vetrareinkunn taki gildi.  
 
 

Námsáætlunin er birt með fyrirvara um breytingar 
Dagsetning: 
 
 
___________________________ _______________________________ 
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 
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