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Kennari Hermann Jón Tómasson Sk.st. HTÓ

Áfangalýsing:   

Að fara með nemendum yfir umfjöllun sálfræðinnar um einstaklingsmun í tengslum 
við hugtökin greind og persónuleiki. Jafnframt er fjallað um áhrif félagslegs umhverfis 
á  hegðun,  hugsun  og  tilfinningar.  Áfanginn  er  hugsaður  sem síðasti  hluti  þeirrar  
myndar  af  sálfræði  sem dregin  er  upp fyrir  nemendur  á  félagsfræðibraut  í  VMA. 
Fjallað verður um ofangreint efni sem útaf stendur í þeirri kynningu á sálfræði sem 
fram hefur farið.  Auk þess verður áhersla lögð á þjálfun vinnubragða hvað varðar 
rannsóknir og skýrslugerð.

Að loknu námi í öllum sálfræðiáföngum sem boðið er uppá í skólanum á nemandinn 
að hafa góða yfirsýn yfir helstu viðfangsefni sálfræðinnar og hafa öðlast nokkra færni 
í þeim vinnubrögðum sem miklu skipta í atferlis- og félagsvísindanámi.

Áfangamarkmið:   

• Að auka þekkingu og skilning nemenda á hugmyndum sálfræðinnar um 
vitsmuni, persónuleika, félagslegt áhrif og félagslegt atferli.

• Að vekja nemendur til vitundar um það hve mikil áhrif ýmis persónuleg og 
félagsleg öfl, t.d. auglýsingar og múgsefjun, hafa á athafnir okkar.

• Að auka þekkingu nemenda á því hvernig sálfræðilegar rannsóknir eru 
framkvæmdar og hvernig gerð er grein fyrir þeirri vinnu í rannsóknarskýrslu.

• Að þjálfa nemendur í að kynna verkefni sín.

Námsgögn:   

Námsefni, eða tilvísanir í það (vefsíður og tímaritsgreinar) verður aðgengilegt á 
Moodlesvæði áfangans. Kennari mun vísa nemendum á þetta efni eftir þörfum. Í 
námsefnispakkanum er eftirfarandi efni:

• Atkinson, Atkinson og Hilgard. Sálfræði 2 (kaflar 12, 13, 17 og 18).

• Greinar á vefnum sem tengjast efnisumfjölluninni.

• Verkefni, glærur og glósur kennara.

• Leiðbeiningar og efni frá kennara vegna rannsóknarverkefnis.
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Áætlun um yfirferð:

Vika Viðfangssefni Nemendur skila
2. vika Almenn umfjöllun og kynning á áfanganum

3. vika 12. kafli. Andlegir hæfileikar og mæling þeirra

4. vika 12. kafli. Andlegir hæfileikar og mæling þeirra Verkefni 1

5. vika 13. kafli. Persónuleiki og persónuleikamat

6. vika 13. kafli. Persónuleiki og persónuleikamat Verkefni 2

7. vika 13. kafli. Persónuleiki og persónuleikamat

8. vika 13. kafli. Persónuleiki og persónuleikamat Tímapróf 12. og 13. kafli

9. vika 17. kafli. Félagslegt atferli

10. vika 17. kafli. Félagslegt atferli Verkefni 3

11. vika 17. kafli. Félagslegt atferli

12. vika 17. kafli. Félagslegt atferli Verkefni 4

13. vika 18. kafli. Félagsleg áhrif

14. vika 18. kafli. Félagsleg áhrif Verkefni 5

15. vika 18. kafli. Félagsleg áhrif

16. vika Páskaleyfi

17. vika Skýrsluskil, upprifjun og samantekt Rannsóknarskýrsla og  
kynning á niðurstöðum

18. vika Skýrsluskil, upprifjun og samantekt

Námsmat:

Lýsing Vægi

Miðannarpróf úr 12. og 13. kafla kennslubókar 20%

Vinna að undirbúningi, framkvæmd og úrvinnslu rannsóknar.  
Rannsóknarskýrsla og kynning á niðurstöðum rannsóknar.

25%

Verkefnavinna tengd yfirferð námsefnis 25%

Lokapróf úr efni 17. og 18. kafla kennslubókar 30%

Dagsetning: 07-01-2014

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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