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 9. bekkur Hugur og hegðun 

Allur réttur til breytinga áskilinn 

Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur 

Kennari: Margrét Rut Reynisdóttir 

 

VIKA VIÐFANGSEFNI  

(efni sem fjallað er um) 

EFNISTÖK                                 

(hvernig er unnið með efnið) 

NÁMSEFNI                                 

(allt námsefni) 

ANNAÐ                          

(Hæfniviðmið) 

1. vika  Farið yfir innihald námskeiðisins. 

Hugarstormun nemenda. Hvað 

dettur ykkur í hug þegar þið heyrið 

sálfræði? 

Fyrsta tilraun tekin fyrir: The 

bystander effect (hlutlaus 

áhorfandi, sjónarvottur). 

Innlögn og leiðbeiningar frá kennara. 

Umræður milli nemenda og kennara. 

 

Glærupakki frá kennara. Fyrirlestur 

um Kitty Genovese (1964). Út frá 

því máli kom fram kenningin um 

Bystander effect. 

Stutt myndbönd af youtube.  

Nemendur leggja sitt af 

mörkum og taka þátt í 

umræðum. Sýna fram á 

sjálfstæðar skoðanir og 

hugmyndir. Nemendur 

tileinka sér góða 

líkamstjáningu og sýna 

kennara og samnemendum 

athygli og virðingu. 

Nemendur skilur hvað það 

þýðir að vera hlutlaus 

áhorfandi.  

2. vika  Fyrirlestur um Stanford 

tilraunafangelsið, út frá því er 

fjallað um hópþrýsting. 

Innlögn og leiðbeiningar frá kennara. 

Umræður milli nemenda og kennara. 

Hugarstormun nemenda: Hvað dettur 

Glærupakki frá kennara. Fyrirlestur 

um Stanford tilraunafangelsið og 

hópþrýsting. 

Nemendur leggja sitt af 

mörkum og taka þátt í 

umræðum. Sýna fram á 

sjálfstæðar skoðanir og 



 ykkur í hug þegar þið sjáið eftirfarandi 

mynd? (mynd úr Stanford tilrauninni) 

 

Stutt myndbönd af youtube sem 

sýna frá framkvæmd Stanford 

tilraunarinnar. 

hugmyndir. Nemendur 

tileinka sér góða 

líkamstjáningu og sýna 

kennara og samnemendum 

athygli og virðingu. 

Nemendur geta gefið dæmi 

og skilgreint hópþrýsting. 

3. vika  Fyrirlestur um líkamstjáningu. 

Farið yfir mismunandi 

birtingarmyndir líkamstjáningar. 

Valdaminni og valdameiri 

líkamsstöður skoðaðar og áhrif 

sem þær hafa á okkur. 

Innlögn og leiðbeiningar frá kennara. 

Umræður milli nemenda og kennara. 

Nemendur líta í kringum sig og greina 

líkamstjáningu hvers annars.  

 

Glærupakki og fyrirlestur frá 

kennara. Myndir og myndbönd af 

google og youtube um 

líkamstjáningu, t.d. íþróttamanna, 

afbrotamanna og almennings. 

Nemendur hlusta á Ted talk 

fyrirlestur.  

Nemendur leggja sitt af 

mörkum og taka þátt í 

umræðum. Sýna fram á 

sjálfstæðar skoðanir og 

hugmyndir. Nemendur 

tileinka sér góða 

líkamstjáningu og sýna 

kennara og samnemendum 

athygli og virðingu.  

Nemendur átta sig á 

mismunandi líkamstjáningu 

og hvaða áhrif góð og slæm 

líkamstjáning hefur á okkur. 

4. vika 

 

Fyrirlestur um sjálfstal og 

sjálfstraust. 

 

 

Innlögn og leiðbeiningar frá kennara. 

Umræður milli nemenda og kennara. 

 

Glærupakkar og fyrirlestur frá 

kennara. Stutt myndbönd af 

Youtube.  

Nemendur leggja sitt af 

mörkum og taka þátt í 

umræðum. Sýna fram á 

sjálfstæðar skoðanir og 

hugmyndir. Nemendur 

tileinka sér góða 

líkamstjáningu og sýna 

kennara og samnemendum 

athygli og virðingu.  

Nemendur átti sig á hvernig 

sjálfstal og sjálfstraust er hjá 



þeim sjálfum og þekki leiðir 

til að bæta það. 

5. Vika Fyrirlestur um markmiðasetningu, 

svefn. Nemendur leita sjálfir af 

félagsfræðilegum og 

sálfræðilegum rannsóknum á 

netinu, t.d. Youtube.  

Innlögn og leiðbeiningar frá kennara. 

Umræður milli nemenda og kennara. 

Nemendur fá tölvur/ipad til að skoða 

mismunandi rannsóknir.  

 

Glærupakki og fyrirlestur frá 

kennara. Þættir um svefn og slökun 

á Netflix. Myndbönd af Youtube.  

 

 

Nemendur leggja sitt af 

mörkum og taka þátt í 

umræðum. Sýna fram á 

sjálfstæðar skoðanir og 

hugmyndir. Nemendur 

tileinka sér góða 

líkamstjáningu og sýna 

kennara og samnemendum 

athygli og virðingu. 

Nemendur geta sett sér 

markmið og gera sér grein 

fyrir mikilvægi slökunar og 

svefns.  

 

6. vika 

 

Framkvæmd tilraunar. Nemendur 

koma sér saman í hóp og ákveða 

verkaskiptingu. Nemendur finna 

sér viðfangsefni, setja upp og 

framkvæma tilraun. Tilraunin þarf 

að skoða og fjalla um Bystander 

effect.  

Innlögn og leiðbeiningar frá kennara. 

Umræður milli nemenda og kennara. 

Kennari lætur nemendur fá 

verkefnalýsingu um framkvæmd 

tilraunar.  

 

Verkefnalýsing frá kennara. 

Uppsetning og úrvinnsla í Google 

Docs.  

Nemendur geta unnið saman 

í hóp, skipt með sér verkum 

og skilað inn vandaðri 

úrvinnslu tilraunar gegnum 

Docs.  

 


