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Kennari

Verkmenntaskólinn á Akureyri
Sálfræði 403
Kennsluáætlun vorönn 2010

Eydís Herborg Kristjánsdóttir

Sk.st. EYD

Áfangalýsing:
Í þessum áfanga er tekinn fyrir einstaklingsmunur í sambandi við greind og persónuleika.
Atferli, hugsanir og viðhorf verða einnig skoðuð í félagslegu samhengi. Áhersla er lögð á að
nemendur átti sig á hugtökum eins og staðalmyndir, hjálpsemi og hlýðni. Mismunandi
persónuleikakenningar verða skoðaðar og persónuleikapróf metin. Álitamál og staðreyndir
varðandi greind, vitsmunaþroska og greindarmælingar verða einnig kynntar.

Markmið áfangans er að nemendur:
- geri sér grein fyrir eðli greindar
- geri sér grein fyrir gerð, notkun, kostum og göllum greindarprófa
- þekki helstu greindar- og persónuleikaprófin sem notuð eru
- geri sér grein fyrir áhrifum meðal annars umhverfis og erfða á bæði greind og persónuleika
- þekki helstu stefnur sálfræðinnar með kenningar um persónuleika
- geri sér grein fyrir gerð og notkun persónuleikaprófa
- geti borið kennsl á fordóma og þar á meðal eigin fordóma
- kynnist helstu kenningum félagssálfræðinnar og hvernig þær skýra félagslega hegðun

Námsgögn:
Sálfræði II eftir Atkinson og Hilgard, (kaflar 12., 13., 17. og 18). Netið og annað ýtarefni sem
kennari bendir á.

Áætlun um yfirferð:
3.- 10. janúar Kynning á áfanga
11.- 17. janúar 12. Kafli- Andlegir hæfileikar og mæling þeirra
18. – 24. janúar 12. Kafli- Andlegir hæfileikar og mæling þeirra
25.- 30. janúar 12. Kafli- Andlegir hæfileikar og mæling þeirra,
Próf úr kafla 12
31. janúar- 6. febrúar 13. kafli - Persónuleiki og persónuleikamat
7. – 13. febrúar 13. kafli - Persónuleiki og persónuleikamat
14.- 20. febrúar 13. kafli - Persónuleiki og persónuleikamat,
Próf úr kafla 13
21. – 27. febrúar 17. kafli – Félagslegt atferli
28. febrúar- 6. mars 17. kafli – Félagslegt atferli
7.- 13. mars 17. kafli – Félagslegt atferli,
Próf úr kafla 17
14.- 20. mars Unnið í ritgerð
21.- 27. mars 18. Kafli- Félagsleg áhrif
Skil á ritgerð 26. mars
28. mars- 3. apríl PÁSKAFRÍ 27. mars- 6. apríl
4.- 10. apríl 18. Kafli- Félagsleg áhrif
11.- 17. apríl 18. Kafli- Félagsleg áhrif
18.- 24. apríl 18. Kafli- Félagsleg áhrif,
Próf úr kafla 18
Upprifjun fyrir lokaprófið byrjar
25.- 1. maí Upprifjun fyrir lokapróf
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Verkefni:
Tímaverkefni sem gilda 15%, 15% ritgerð, 4 kaflapróf (krossapróf) þar sem 3 bestu
gilda til einkunna (10% hvert próf).
Námsmat og vægi námsþátta:
Námsmat skiptist í tvennt:
Vetrareinkunn (60%) þar af:
3 bestu af 4 kaflaprófum 30% (10% hvert próf)
Tímaverkefni 15%
Ritgerð (hópverkefni) 15%
Lokapróf (40%)
Annað:
Til þess að standast áfangann verður nemandi að ná að minnsta kosti 5 í lokaeinkunn
(vetrareinkunn og lokapróf samanlagt) og að hafa skilað inn ritgerðinni.
Athugið að notkun tölvubúnaðar er bönnuð í tímum nema hann sé notaður til náms. Brot á
þessari reglu getur leitt til brottreksturs úr tíma.
Ef nemandi getur ekki skilað verkefni á réttum tíma skal hann hafa samband við kennara
áður en skiladagur viðkomandi verkefnis er. Dregið er frá einkunn fyrir hvern þann dag sem
það dregst að skila verkefninu. 7 dögum eftir verkefnaskil tekur kennari ekki við viðkomandi
verkefni nema um annað sé samið.
Netfang mitt er eydis@vma.is

Með fyrirvara um breytingar,

Eydís Herborg Kristjánsdóttir
Dagsetning:
___________________________

_______________________________

Undirritun kennara

Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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