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Sálfræði hefur lítið sem ekkert verið kennd við grunnskóla á Íslandi. Ég tel að það sé full 

ástæða til að breyta því, og að sálfræðinám á efri stigum grunnskóla geti haft góð og gagnleg 

áhrif á nemendurna sjálfa, annað nám þeirra og samfélagið í heild. Að auki hefur sálfræði að 

mínu mati sterka og skýra tengingu við Aðalnámskrá grunnskóla og markmið hennar. 

Sálfræðinám í grunnskóla þarf þó að fara út fyrir hefðbundnar hugmyndir almennings um 

sálfræði, sem byggjast oft á misskilningi, og sækja þarf námsefnið í ýmsar undirgreinar 

sálfræðinnar. Gerðar voru tvær rannsóknir á viðhorfum og hugmyndum grunnskólanemenda. Í 

fyrri rannsókninni var kannaður áhugi þeirra á sálfræði og hvort þær almennu staðal- og 

ranghugmyndir sem ríkja um sálfræði dragi úr þeim áhuga. Ekki er hægt að fullyrða að svo sé 

af niðurstöðum rannsóknar. Í síðari rannsókninni var kannað hvort hægt sé að hafa góð áhrif á 

nemendur í gegnum sálfræðitengda fyrirlestra. Í því tilfelli voru mæld áhrif á efnishyggju 

nemenda og gagnrýna hugsun þeirra. Niðurstöður rannsóknar benda til þess að slíkt sé hægt. 
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Inngangur 

Sálfræði hefur lítið sem ekkert verið kennd við grunnskóla á Íslandi. Ég tel að það sé full 

ástæða til að breyta því, og að sálfræðinám á efri stigum grunnskóla geti haft góð og gagnleg 

áhrif á nemendurna sjálfa, annað nám þeirra og samfélagið í heild. Í þessari ritgerð verða færð 

rök fyrir því. Könnuð verður staða sálfræðináms á Íslandi og nefndar hugsanlegar ástæður 

þess hve lítið er kennt af sálfræði í grunnskólum landsins. Fjallað verður um hefðbundnar 

hugmyndir almennings um sálfræði og útskýrt hvers vegna þær reynast oft rangar. Sýnt verður 

fram á að sálfræði geti haft jákvæð áhrif á nemendur, bæði á hegðun þeirra og hugsun, nefnd 

dæmi um þau áhrif og tengsl þeirra við undirgreinar sálfræðinnar. Útskýrð verður greinileg og 

sterk tenging sálfræðinnar við Aðalnámskrá grunnskóla á Íslandi. Þetta verður gert með því að 

tiltaka efni úr sálfræðinni sem samræmist Aðalnámskrá og er hægt að nýta sem námsefni. 

Einnig verða nefnd dæmi um hentugar kennsluaðferðir. Þessu til stuðnings verða tvær 

rannsóknir. Í annarri eru könnuð áhrif ranghugmynda um sálfræði á áhuga nemenda á faginu 

og í hinni eru könnuð jákvæð áhrif sálfræðikennslu á nemendur í grunnskólum, þar sem 

nokkrum hópum var kennd sálfræði og áhrif kennslunnar mæld. 

Hvað er sálfræði og hvar stendur hún? 

Hegðun, hugsun og eðli mannsins hafa verið mönnum hugleikin frá örófi alda og sálfræði í 

einhverri mynd því ævaforn. Engu að síður er sálfræði ung fræðigrein; fyrsta 

rannsóknarstofan var sett á laggirnar undir lok 19. aldar þegar greinar eins og líffræði, 

efnafræði og læknisfræði voru orðnar rótgrónar. Sálfræði er nú útbreidd og vaxandi fræðigrein 

og er kennd við flesta háskóla heimsins. Á Íslandi er sálfræði kennd til bakkalár-gráðu í 

þremur háskólum auk margvíslegrar sálfræðikennslu í öðrum háskólagreinum. Sálfræðideild 

er ein fjölmennasta deild Háskóla Íslands (Háskóli Íslands, 2015). Sálfræði er líka kennd við 

flestalla framhaldsskóla landsins.  

 Greinin hefur haft töluverð áhrif á það hvernig við lifum lífi okkar og hefur átt þátt í 

mikilvægum uppgötvunum á fjölbreyttum sviðum. Sálfræðingar hafa til dæmis þróað 

uppeldisaðferðir sem meirihluti foreldra og kennara notar nú á dögum og nýtt rannsóknir sínar 

til að berjast gegn kynþáttamismunun í menntakerfinu. Sálfræðingar hafa verið helstu 

talsmenn þess að nota vísindalegar aðferðir við öflun upplýsinga um árangur margskonar 

félagslegra breytinga og hafa þannig átt ríkan þátt í mótun samfélagsins (Zimbardo, 2004). Til 

að mynda starfar breska sálfræðingafélagið með ríkistjórninni og ýmsum opinberum 

stofnunum þarlendis, veitir aðstoð við ákvarðanatöku, rannsakar árangur og forsendur 

stefnubreytinga og veitir ráðgjöf í átakamálum (British Psychologial Society, e.d.). Sálfræðin 
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byrjaði fyrst allra fræðigreina að notast við stórar skoðanakannanir og sálfræðimeðferð hefur 

hjálpað þúsundum. Hún hefur mótað menntakerfið, heilbrigðiskerfið, vinnustaði, hagkerfið og 

fjölmiðla (Zimbardo, 2004).  

Þótt nákvæm skilgreining á sálfræði hafi vafist fyrir mönnum, má líta svo á að hún sé 

vísindagrein sem fáist við hugsanir, hegðun og tilfinningar fólks. Sálfræðin er því 

yfirgripsmikið fag með mörgum undirflokkum. Þótt flokkarnir eigi sameiginleg grunnatriði þá 

eru þeir innbyrðis ólíkir og með ólíkar áherslur. Sem dæmi má nefna að lífeðlisleg sálfræði 

fjallar að mestu leyti um það sem viðkemur mannslíkamanum en félagssálfræði og 

umhverfissálfræði einkum um það sem gerist fyrir utan hann. Til að gera sér grein fyrir því 

hvað felst í þessari fjölbreyttu fræðigrein þarf því að líta lengra en skilgreiningarnar segja til 

um.  

Almenningur virðist hafa fremur takmarkaðar upplýsingar um sálfræði, sem kann að 

vera vísbending um að gjá hafi myndast á milli fræðaheims sálfræðinnar og almennings, eins 

og útskýrt verður nánar síðar (Benjamin, 2006). Á fyrstu áratugum nútímasálfræði og fram að 

seinni heimsstyrjöld voru þekktir sálfræðingar iðnir við að birta vísindagreinar í víðlesnum 

tímaritum sem voru ætluð fyrir almenning, fremur en í ritum sem voru aðallega lesin af öðrum 

fræðimönnum (Benjamin, 2006). Undanfarna áratugi hefur dregið mikið úr þessari 

almannafræðslu sálfræðinnar. Fræðimenn og sérfræðingar einbeita sér fremur að því að fá 

útgefnar greinar í fræðilegum tímaritum en að koma verkum sínum til almennra lesenda 

(Lilienfeld, 1998). Þetta er óheppileg þróun, því góð sálfræði hefur góð áhrif á líf almennings. 

Til að stuðla áfram að jákvæðum áhrifum og árangri fræðigreinarinnar þarf að færa hana aftur 

nær almenningi. 

Úr hópi þekktra sálfræðinga sem gert hafa tilraun til þess að minnka gjána milli 

sálfræðinnar og samfélagsins má nefna George Miller sem var forseti bandarísku 

sálfræðisamtakanna (APA) árið 1969. Hann hvatti alla félaga til þess að deila þekkingu sinni 

og rannsóknum með almenningi og hætta að beina verkum sínum einungis að öðrum 

sálfræðingum og bókahillum. Kominn væri tími til að fara út fyrir tilraunastofurnar og þröngu 

rannsóknarsniðin en reyna þess í stað að svara þeim spurningum sem hversdagsfólk spyr sig 

um hegðun annarra og sjálfs sín (Miller, 1969). 

Sú varð þó ekki raunin og sálfræðin hefur haldið áfram að færast frá almenningi og inn 

í lokaðan fræðaheim. Sálfræðingurinn Philip Zimbardo tilgreindi fjórar hugsanlegar ástæður 

fyrir því. Í fyrsta lagi að sálfræðin hefði ekki nægilega mikla trú á því að hún hefði eitthvað að 

bjóða almenningi, hvort sem það væri vegna hógværðar eða vanþekkingar. Í öðru lagi að 

sálfræðingar vissu ekki alveg hvað og hverjir tilheyrðu almenningi. Í þriðja lagi vissu 
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sálfræðingar ekki með hvaða hætti koma ætti sálfræðinni til almennings og í fjórða lagi skorti 

þá skilning á því hvers vegna sálfræði ætti að vera almenningi viðkomandi (Zimbardo, 2004). 

Sálfræði hefur þegar haft mikil áhrif á líf almennings, eins og fyrr hefur verið nefnt, og 

að auki eru sálfræðirannsóknir að miklu leyti fjármagnaðar með skattpeningum. Það er því 

sjálfsögð krafa að almenningur sjái skýr merki um að sálfræðiheimurinn sinni samfélaginu 

(Zimbardo, 1975). Þar gegnir skólakerfið mikilvægu hlutverki. Sálfræði er þegar vinsæl grein 

í framhaldsskólum og háskólum en ég tel tilefni og tækifæri til þess að kenna hana á 

grunnskólastigi eins og ég fjalla nánar um síðar. Í grunnskóla gefst kostur á að leyfa 

nemendum, snemma á skólagöngunni, að kynnast sálfræði af eigin raun sem því fjölbreytta 

fagi sem hún er, sýna þeim hvernig hún tengist veruleika þeirra og með hvaða hætti hún geti 

gagnast þeim í daglegu lífi.  

Sálfræðikennsla á Íslandi – þá og nú 

Sálfræði hefur verið kennd á Íslandi allt frá stofnun Háskóla Íslands árið 1911. Hún varð 

reyndar ekki að sérstöku fagi til BA gráðu fyrr en 1971 en var fram að því kennd sem hluti af 

öðrum fögum á borð við forspjallsvísindi og kennslufræði. Helstu frumkvöðlar í íslenskri 

sálfræði á fyrri hluta aldarinnar voru Guðmundur Finnbogason og Ágúst H. Bjarnason. Ásamt 

því að vera þeir fyrstu til að kenna sálfræði á Íslandi, þá skrifaði Ágúst fyrstu íslensku 

kennslubókina í sálfræði og Guðmundur varði fyrstu íslensku doktorsritgerðina í greininni 

ásamt því að vera fyrsti íslenski prófessorinn í sálfræði (Jörgen L. Pind, 2003). Þessir menn 

voru ötulir alþýðufræðarar og var kennslubók sem Ágúst skrifaði árið 1916, Almenn sálfræði, 

þess eðlis að hinn almenni borgari gat lesið hana og skilið sér til gamans (Jörgen L. Pind, 

2003). Sálfræðin var á þeim tíma ekki einungis hugsuð fyrir fagfólk og menntafólk heldur átti 

alþýðan einnig að geta notið hennar sér til gagns.  

Eins og áður var nefnt er sálfræði nú kennd við flesta framhaldsskóla landsins. Lausleg 

athugun á áfangaframboði allra framhaldsskóla leiddi í ljós að þeir bjóða allir upp á sálfræði, 

að þeim frátöldum sem eru sérhæfðir utan hefðbundins bóklegs náms. Þannig buðu 32 

framhaldsskólar upp á sálfræðiáfanga en þeir fjórir sem ekki gerðu það voru 

Hússtjórnarskólinn í Reykjavík, Fisktækniskóli Íslands, Myndlistaskólinn í Reykjavík og 

Handverks- og hússtjórnarskólinn á Hallormsstað.  

Í Aðalnámskrá framhaldsskóla eru kostir sálfræðinnar skýrt tilgreindir, en í sérstöku 

undirhefti Aðalnámskrár um samfélagsgreinar frá árinu 1999 segir meðal annars:„Hvert sem 

nemendur halda að loknu framhaldsskólanámi ætti sálfræðimenntunin að koma þeim að 

góðum notum hvort heldur sem er í áframhaldandi námi, vinnu, félagsstörfum eða 
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fjölskyldulífi“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 1999). Að auki eru nefnd nokkur af 

markmiðum sálfræðikennslu, svo sem að nemandi auki umburðarlyndi sitt og víðsýni með því 

að auka skilning sinn á fjölbreytileika mannlegrar hegðunar og tilfinninga (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 1999). 

Þessi markmið eiga ekki síður erindi við nemendur á efsta stigi grunnskóla en þar 

heyrir sálfræðikennsla til undantekninga. Gerð var könnun á námsgreinaframboði allra 

grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu fyrir skólaárið 2015-2016 með því að athuga heimasíður 

þeirra og hringja í skólana. Niðurstöður þessarar könnunar voru þær að aðeins fjórir af 49 

grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu bjóða upp á sálfræði sem valáfanga. Það voru 

Kársnesskóli í Kópavogi, Hvaleyrarskóli í Hafnarfirði, Garðaskóli í Garðabæ og Dalaskóli í 

Reykjavík.  

Miðað við umfjöllunarefni sálfræðinnar og vinsældir hennar á efri skólastigum eru 

þessar niðurstöður umhugsunarverðar. Ástæðurnar geta verið margvíslegar, til að mynda 

skortur á áhuga eða þekkingu skólastjórnenda á faginu, skortur á kennurum eða jafnvel 

skortur á hefðum. Þessar ástæður geta síðan haft áhrif hver á aðra og fyrir vikið helst ástandið 

óbreytt.  

Sé orsökina að finna í skorti á kennurum má velta fyrir sér ástæðum þess. Eins og 

staðan er nú brautskrást þeir sem hafa háskólagráðu í sálfræðikennslu af námsleiðinni 

Menntun framhaldsskólakennara og kjósa því kannski að starfa við það skólastig. Þá má 

einnig nefna að fáir af þeim sem ljúka sálfræðinámi leggja fyrir sig kennslu. Í hópi 49 

nemenda sem útskrifuðust úr sálfræðideild Háskóla Íslands árin 2010 til 2013, og tóku þátt í 

rannsókn á hagnýtingu á grunnnámi í sálfræði, voru aðeins fimm starfandi við kennslu (Alma 

Pálmadóttir og Guðrún Ýr Skúladóttir, 2013). Í rannsókninni kemur ekki fram hvaða fag þeir 

kenna, á hvaða skólastigi eða hvort þeir hafi lokið einhverskonar kennaranámi og því getur 

verið að þeir séu að kenna einhver önnur fög en sálfræði. Launakjör geta líka haft sitt að segja 

fyrir þá sem eru með réttindi í sálfræðikennslu því laun framhaldsskólakennara eru hærri 

heldur en í grunnskólum (Kennarasamband Íslands, e.d.). Þessu til viðbótar er hugsanlegt að 

tilvonandi sálfræðikennarar sem hafa enga reynslu af sálfræði úr eigin grunnskólagöngu komi 

ekki auga á þann möguleika. Þarna getur því skortur á hefð eða fyrirmyndum haft áhrif. 

Ein ástæða þess að sálfræðikennsla er ekki í boði í grunnskólum gæti legið í 

áhugaleysi eða þekkingarskorti skólastjórnenda. Sá möguleiki kemur heim og saman við þá 

staðreynd að þeir sem ekki hafa lært sálfræði gera sér ekki alltaf grein fyrir inntaki hennar. 

Ranghugmyndir um sálfræði meðal þeirra sem ekki eru menntaðir í faginu eru bæði margar 

og algengar (sjá umfjöllun Janda, England, Lovejoy og Drury, 1998; Lilienfeld, 2012). Ein 
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algengasta ranghugmyndin er sú að bróðurpartur sálfræði sé klínísk sálfræði (Alma 

Pálmadóttir og Guðrún Ýr Skúladóttir, 2013; Rosenthal, McKnight og Price, 2001). Ef 

skólastjórnendur deila þeirri ranghugmynd almennings um fagið er skiljanlegt að þeir telji 

sálfræði ekki eiga heima í grunnskólum. Eitt af því sem ég kanna í rannsókn minni er hvort 

þessar algengu ranghugmyndir um sálfræði dragi úr áhuga á faginu. 

Sálfræðikennsla á unglingastigi tíðkast þó í öðrum löndum. Í Bandaríkjunum er 

sálfræði kennd nemendum á aldrinum 14-18 ára á því skólastigi sem þar kallast high school, 

en sálfræðisamtökin þar í landi (APA) leggja mikið upp úr því að styðja við sálfræðikennslu á 

því skólastigi. Sálfræði er í boði fyrir alla nemendur og stendur APA fyrir námskeiðum, 

verkefnum og styrkjum sérstaklega ætluðum til sálfræðikennslu fyrir þennan aldur. Árið 1994 

settu APA samtökin saman sérstakan verkefnahóp sem skyldi ákvarða hvaða námsefni 

sálfræðinemendur á þessum aldri ættu að læra og árið 1999 gáfu samtökin út fyrstu 

námskrána fyrir þennan aldur. Vegna þeirrar athygli sem samtökin hafa beint að þessum aldri, 

eykst sífellt sá fjöldi unglinga sem kýs að læra einhverskonar sálfræði og árið 2010 höfðu 

tæplega 30% af þeim sem luku þessu skólastigi lært sálfræði (American Psychological 

Association, 2013). 

Eitt af því sem taka má til fyrirmyndar úr átaki APA er að setja saman sérstakt 

námsefni í sálfræði fyrir nemendur á þessum aldri. Sú litla sálfræði sem er í boði í íslenskum 

grunnskólum er ekki sérstaklega sniðin að unglingum á grunnskólaaldri. Sömu bækur eru 

notaðar og í framhaldsskólunum, sem eru frekar þungar aflestrar og með áherslu á 

akademískan texta. Bækurnar henta hugsanlega vel á framhaldsskólastigi en sem 

áhugavekjandi námsefni fyrir unglinga í grunnskóla eru þær trúlega of þungar.  

Þótt sálfræði sé ekki í boði sem sérstakt fag nema í fáum grunnskólum, má greina áhrif 

sálfræðinnar í námsefninu sem kennt er á grunnskólastigi og þá einna helst í lífsleikni. 

Grunnhugmyndir að baki lífsleikni má finna hjá Alþjóðaheilbrigðistofnuninni, WHO (World 

Health Organization). Í skilgreiningu þeirra á lífsleikni koma fram ýmis kunnugleg stef úr 

sálfræði, svo sem sjálfsvitund, samhygð, tilfinningastjórnun og árangursrík samskipti (World 

Health Organization, 1994). Í námsefni grunnskólanna hefur því ýmislegt verið sótt til 

sálfræðinnar, þótt það sé ekki öllum ljóst.  

Af öllu framansögðu má leiða líkur að því að grundvöllur sé fyrir sálfræði sem 

valgrein fyrir elstu bekki grunnskólans. Slíkt hefur gengið vel fyrir þann aldurshóp í 

Bandaríkjunum, og hérlendis virðast framhaldsskólanemar, sem eru litlu eldri en elstu 

nemendur grunnskóla, hafa ríkan áhuga á sálfræði. Því ættu nemendur á unglingastigi 

grunnskóla ekki að deila þeim áhuga? 
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Ranghugmyndir um sálfræði 

Hugmyndir almennings um sálfræði einkennast gjarnan af misskilningi vegna takmarkaðrar 

þekkingar á viðfangsefni greinarinnar. Margir telja sálfræði kjaftafag eða tískufyrirbæri 

(Lilienfeld, 2012) og fáir gera sér grein fyrir að sálfræði er í raun vísindagrein (Janda, 

England, Lovejoy og Drury, 1998). Í rannsókn, þar sem bæði almennir borgarar og nýnemar í 

sálfræðinámi voru spurðir, taldi aðeins um helmingur að sálfræði væri vísindagrein sem 

byggði á vísindalegum gögnum (Friedrich, 1996).  

Það er ekki ólíklegt að dægurmenning ýti undir þessar ranghugmyndir og sýni sálfræði 

og sálfræðinga í röngu ljósi. Á þeim vettvangi einskorðast störf sálfræðinga nánast alltaf við 

klassíska sálgreiningu (Wedding og Niemiec, 2003). Það sama má segja um svokallaða 

„sjónvarpssálfræðinga“ eins og Dr. Phil (Lilienfeld, 2012).  

Samkvæmt rannsókn Ölmu og Guðrúnar Ýrar (2013) lítur almenningur á Íslandi ekki á 

sálfræði sem vísindagrein. Þeir sem töldu sálfræði vera vísindagrein áttu líka oft erfitt með að 

útskýra af hverju, en einhverjir nefndu líffræðilega þáttinn sem rökstuðning. Einnig virtust 

þátttakendur nær eingöngu tengja sálfræðinga við klínísk störf, sem er í samræmi við erlendar 

rannsóknir á þessu efni (Wood, Jones og Benjamin, 1986). Almenningur á líka erfitt með að 

aðgreina störf sálfræðinga frá öðrum störfum innan heilbrigðisgeirans og gera til að mynda 

lítinn greinarmun á sálfræðingum, geðlæknum og félagsráðgjöfum (Atkinson, 1977).  

Þótt ranghugmyndir um sálfræði kunni að vera því óviðkomandi hvort greinin er 

kennd í grunnskólum þá er samt full ástæða til að reyna að vinna gegn þeim. Ranghugmyndir 

fólks hafa áhrif á viðhorf þeirra og viðhorf geta haft mikil áhrif á ákvarðanir okkar og val 

(Petty og Cacioppo, 1981). Jafnframt benda heimildir til að fræðsla um ranghugmyndir geti 

leiðrétt þær (t.d. Lilienfeld, 2010; Taylor og Kowalski, 2004). Því fyrr sem ranghugmyndir eru 

leiðréttar, því ólíklegra er að þær festi rætur og því auðveldara að takast á við þær og hrekja.  

En til að kennsla dragi úr ranghugmyndum þarf hún að vera af réttu tagi. Þar hefur 

svokölluð hrekjandi kennsluaðferð (e: refutational reaching) skilað góðum árangri (Kowalski 

og Taylor, 2009; Landau og Bavaria, 2003; Lilienfeld, 2010). Nefna má þrjú dæmi um 

hrekjandi kennsluaðferðir. Í fyrsta lagi að nemendur lesi efni sem útskýrir hvers vegna 

ranghugmyndir þeirra séu einmitt það: rangar. Í öðru lagi að þeir skrifi sjálfir ritgerð þar sem 

þeir gera grein fyrir því hvað er rangt í hugmyndum þeirra og í þriðja lagi að kennari haldi 

fyrirlestra þar sem hann kryfur ranghugmyndirnar og útskýrir hvað er rangt við þær 

(Friedrich, 1996; Taylor og Kowalski, 2004). Það dugar því ekki aðeins að kenna það sem er 

satt og rétt, heldur þarf að taka sérstaklega fyrir ranghugmyndir, útskýra af hverju þær eru 

rangar og útlista hið sanna í málinu. Þetta ætti að vera einfalt í framkvæmd hvað sálfræðina 
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varðar, því margar ranghugmyndirnar eru vel þekktar og auðvelt að hrekja þær á fremur 

skýran og einfaldan hátt.  

Kennsluaðferðir 

Kennsluaðferðir taka alltaf mið af þeim markmiðum sem eru til staðar með náminu. Að mínu 

mati eiga markmiðin með sálfræðikennslu fyrir 14 til 16 ára unglinga í stuttu máli að felast í 

því að hafa jákvæð áhrif á nemandann. Þeim áhrifum má skipta í þrjá meginliði. 

  Í fyrsta lagi á að færa nemandanum þekkingu sem hann getur notfært sér virkt utan 

kennslustundarinnar í öðru námi og í daglegu lífi. Þetta eykur áhuga nemandans á faginu og 

samræmist vel áherslum Aðalnámskrár grunnskóla eins og útskýrt verður síðar. Dæmi um 

þetta eru aðferðafræðileg þekking, gagnrýnin hugsun og aukið læsi á miðla og upplýsingar. 

Hér má einnig nefna getu nemandans til að tengja námsefnið við sitt daglega líf, svo sem að 

yfirfæra þekkingu úr félagssálfræði yfir á raunverulegar félagslegar aðstæður eða að geta 

metið eigin neysluhegðun með hliðsjón af neyslusálfræði.  

Í öðru lagi á kennslan að hafa góð áhrif á viðhorf nemandans, hugmyndir og persónu. 

Þessi áhrif geta verið ómeðvituð og felast í jákvæðum breytingum á einhverju í fari 

nemandans fremur en að vera þekking sem nemandi beitir meðvitað, líkt og í fyrri liðnum. Til 

dæmis með því að draga úr efnishyggju, auka umhverfismeðvitund, draga úr fordómum og 

styrkja gagnrýna hugsun. 

Í þriðja lagi að hrekja hugsanlegar ranghugmyndir nemenda um greinina. 

Við sálfræðikennslu í grunnskóla ætti að notast við fjölbreyttar og margvíslegar 

kennsluaðferðir til að ná til sem flestra og með sem bestum árangri. Aðalnámskrá grunnskóla 

telur fjölbreyttar kennsluaðferðir „... meginforsendur þess að nemendur nái þeim 

hæfniviðmiðum sem stefnt er að.“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Auk þess 

nefnir hún sem eitt af meginhluverkum kennara í grunnskóla að veita nemendum handleiðslu 

á sem fjölbreytilegastan máta. Fjölbreyttar kennsluaðferðir þykja einn mikilvægasti þátturinn í 

vel heppnaðri kennslu (Brophy, 1987, 2013). Þær auka áhuga nemenda á námsefninu á meðan 

einhæfar kennsluaðferðir geta dregið úr áhuga og nemendur læra fyrir vikið minna. Að auki er 

mismunandi hvernig fólk móttekur þekkingu og hvaða námsaðferðir henta hverjum og einum.  

Því hefur jafnvel verið haldið fram að einhæf kennsla mismuni nemendum. Nemendur 

eru ákveðið þversnið af samfélaginu í sínu skólahverfi og búa yfir mismunandi þroska, 

kunnáttu og færni. Þeir þurfa því mismunandi kennsluaðferðir til að ná sem mestum árangri 

(Elín G. Ólafsdóttir, 2004). Þetta er einna mikilvægast á grunnskólastigi þar sem nemendur 
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hafa ekki enn fengið tækifæri til að velja sér skóla og nám eftir styrkleika og áhugasviði 

heldur sækja grunnskóla út frá búsetu og fjölbreytnin í hópnum er því líklega meiri. 

Kennsluaðferðir og námsefni sem eru sérstaklega miðuð að þessum aldurshópi eru 

vænlegri til árangurs, fremur en smækkuð útgáfa af framhaldsskólaefni. Þetta þýðir ekki að 

allt kennsluefni sem notað er í sálfræðikennslu í framhaldsskólum sé ónothæft til 

grunnskólakennslu heldur þurfa áherslur og framsetning efnis að vera öðruvísi. Leitast þarf 

við að tengja efnisval við daglegt líf unglinga eða þroskabreytingar sem þeir ganga í gegnum 

á þessum aldri, til dæmis miða efnið sérstaklega að félagsþroska unglinganna og félagslífi eða 

þroskun á gagnrýninni hugsun þeirra. Einnig er mikilvægt að hafa Aðalnámskrá 

grunnskólanna til hliðsjónar við efnisvalið. Með því að velja kennsluefnið út frá þessum 

forsendum eru meiri líkur á að það henti nemendum á grunnskólaaldri, auki áhuga þeirra á 

efninu og auðveldi þeim að sjá í því gagnsemina og tengsl við eigin reynsluheim. 

Mikilvægt er að setja námsefni í samhengi við raunveruleika nemenda. Flestir 

nemendur eiga það sameiginlegt að læra efni best ef þeir geta séð gagnsemi þess og 

grunnskólanemendur eru engin undantekning. Ef þeir tengja námsefni við eigið líf og sjá að 

þeir geta nýtt sér það utan skóla og haft einhver áhrif með því, á sig eða aðra, hafa þeir aukna 

hvatningu og læra í kjölfarið betur (Mitchell, 1993). Einnig aukast líkur á því að nemendur 

geti yfirfært þekkingu sína úr því sérstaka yfir í hið almenna. Þetta gildir sér í lagi um 

unglinga. Á unglingsárunum er hugsunarháttur sjálfhverfur og snýst að miklu leyti um 

unglinginn sjálfan og hans líf (Elkind, 1967). Þar af leiðandi er sérstaklega mikilvægt að 

unglingar geti tengt námsefni við sig sjálfa. 

Sálfræðin hefur sterkar tengingar við daglegt líf auk þess sem hugsunarhátturinn sem 

hún kennir gagnast vel við úrlausnarefni hversdagsins (Gilovich, 1995). Þetta er lykilatriði við 

kennslu sálfræði í grunnskólum; að sýna nemendunum að fagið færir þeim þekkingu, 

hugsunarhátt og aðferðafræði sem þau geta nýtt sér fyrir utan kennslustofuna. Dæmi um þetta 

verða nefnd hér aftar.  

 Útlistunarkennsla 

Svokölluð útlistunarkennsla (e. Expository instruction) er kjörin grunnkennsluaðferð, en hún 

er skilgreind sem svo í bók Ingvars Sigurgeirssonar, Litróf Kennsluaðferðanna: 

„Útlistunarkennsla byggist á því að kennarar miðla þekkingu, útskýra eða útlista, reifa eða 

ræða ólíkar leiðir, sjónarhorn eða lausnir eða vekja til umhugsunar“ (Ingvar Sigurgeirsson, 

2013, bls. 66). Þessi kennsluaðferð er vel til þess fallin að byggja upp grunnþekkingu 

nemenda á námsefni. Einn helsti kostur hennar er að geta komið aðalatriðum skýrt til skila á 
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takmörkuðum tíma og byggja síðan á þeim atriðum. Til að verkefnavinna, umræður eða 

verklegar tilraunir beri tilskilinn árangur er nauðsynlegt að allir nemendur hafi öðlast ákveðna 

þekkingu á efninu. Þess vegna hentar útlistunarkennsla vel sem umgjörð um kennsluna, sem 

síðan er fyllt inn í. Að auki hentar hún vel til að vekja áhuga á efni eða kveikja spurningar 

(Gage og Berliner, 1988). 

 Algengasta tegund útlistunarkennslu eru fyrirlestrar en þeim má í grófum dráttum 

skipta í tvö meginform: einstefnumiðlun og gagnvirka miðlun. Í þeim fyrrnefndu flytur 

kennari mál sitt án þess að nemendur geti spurt spurninga eða tekið þátt, en þeir síðarnefndu 

byggjast á virkri þátttöku nemenda sem eru beinlínis hvattir til þess að spyrja og gera 

athugasemdir. Gagnvirk miðlun einkennist því af meiri tvíhliða umræðu milli nemenda og 

kennara, samtali og skoðanaskiptum.  

Allir fyrirlestrar í sálfræðikennslu grunnskóla ættu að vera gagnvirkir, þar sem 

nemendum er frjálst að spyrja hvenær sem er og umræður geta átt sér stað meðan á fyrirlestri 

stendur. Bæði tryggir það að nemendur skilji það sem verið er að kenna, auk þess sem 

margsinnis hefur verið sýnt fram á að nemendur læra efni hraðar og betur ef þeir taka virkan 

þátt í kennslustundum (t.d. Morine-Dershimer, 1987). Mikill kostur við gagnvirka fyrirlestra 

er að með þeim geta nemendur fengið endurgjöf frá kennara og samnemendum meðan á 

náminu stendur, en ekki aðeins við verkefnaskil. Slíkt eykur námsárangur og festir efni betur í 

minni (Black og William, 1998). Að auki henta gagnvirkir fyrirlestrar vel sem hrekjandi 

kennsluaðferð til að leiðrétta ranghugmyndir.  

Þetta eru ein rökin fyrir mikilvægi þess að hanna sérstakt námsefni og aðferðir fyrir 

grunnskólakennslu í sálfræði fremur en einfaldaða útgáfu af framhaldsskólaefni. Á 

háskólastigi og framhaldsskólastigi eru hefðbundnir einhliða fyrirlestrar einhver algengasta 

kennsluaðferðin enda iðulega stórir nemendahópar og mikið af efni til að fara yfir. Því er 

aukin hætta á einstefnumiðlun ef notast er við efni og kennsluhætti fyrir eldri nemendur 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2013). 

Mikilvægt er að spyrja nemendur reglulega og leita eftir hugmyndum þeirra, 

skoðunum og vangaveltum um efnið. Með þátttökufyrirlestrum er hægt að vinna gegn þeim 

þáttum sem mest eru gagnrýndir við fyrirlestraraðferðina, það er að nemendur séu óvirkir á 

meðan og erfitt sé að ganga úr skugga um hvort þeir læri það sem að er stefnt. Að auki gangi 

einstefnumiðlaðir fyrirlestrar út frá því að allir nemendur þurfi á sömu upplýsingum að halda 

og taki á móti þeim með sama hætti. Sumir hafa jafnvel algjörlega lagst gegn fyrirlestrum á 

yngstu skólastigum öðrum en þátttökufyrirlestrum (Ornstein, 1995). 
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Önnur rök fyrir mikilvægi þess að fyrirlestrar séu gagnvirkir og brotnir upp með 

umræðum og verkefnum eru að athyglisspönn nemenda er fremur stutt. Oft er miðað við að 

flestir framhaldsskólanemendur geti fylgst vel með í 20-30 mínútur en eftir það er veruleg 

hætta á að athyglin fjari út (Middendorf og Kalish, 1996). Því má ætla að yngri nemendur geti 

fylgst með í enn styttri tíma, þar sem athygli er almennt minni eftir því sem börn eru yngri 

(t.d. Dahl, 1996; Monk o.fl., 2003) Góð leið til að brjóta upp fyrirlestra er að skipta í hópa og 

leggja fyrir umræðuverkefni sem nemendur þurfa síðan að gera grein fyrir niðurstöðunum úr. 

Þeir þurfa þá að beita þekkingu sinni á námsefninu sem eykur líkur á að skilningur eflist og 

efnið festist í minni (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Heimildir benda jafnframt til að 

hópaverkefni hafi jákvæð áhrif á námsárangur og félagsleg samskipti (t.d. Abrami o.fl., 1995; 

Good og Brophy, 1987). 

 Verkefni og verklegar æfingar 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er ítrekað að jafnvægi skuli vera á milli verklegrar kennslu og 

bóklegrar kennslu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Verkleg kennsla er 

mikilvægur hluti af mörgum námsgreinum á öllum skólastigum. Hún hentar einkar vel sem 

hluti af sálfræðikennslu og nefna má tvær meginástæður fyrir því.  

 Fyrir það fyrsta þá er eitt af markmiðum verklegra æfinga að auðvelda nemendum að 

móttaka þekkingu og hjálpa þeim að átta sig á því hvernig þeir geti hagnýtt sér hana og tengt 

við líf sitt (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Þetta á sérlega vel við sálfræði vegna 

þess hve mikið af sálfræðilegri þekkingu er hægt að hagnýta. Í öðru lagi þá er eitt af 

aðalmarkmiðum verklegrar kennslu að þjálfa nemendur í vinnubrögðum og efla skilning 

þeirra á vísindalegum þankagangi og aðferðafræði (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013). Þar hentar sálfræðin einmitt vel enda mikið lagt upp úr öguðum vinnubrögðum og 

aðferðafræði, sem samkvæmt nemendum Háskóla Íslands hefur gagnast þeim best úr 

sálfræðináminu (Alma Pálmadóttir og Guðrún Ýr Skúladóttir, 2013). Verklegar æfingar og 

tilraunir nemenda veita líka kjörið tækifæri til að ræða við þá um vísindasiðferði og hvar línur 

þess liggja í tilraunum og rannsóknum. Ef nemendum er leyft að gera sjálfir verklegar æfingar 

þá hjálpar það þeim að skilja námsefnið betur sem bæði eykur áhuga og þjálfar vinnubrögð. 

Hér eru nefnd nokkur dæmi um sálfræðileg efni sem nýta má í verklegar tilraunir nemenda. 

Þetta eru auðvitað bara örfá sýnishorn. 

 Úr félagssálfræði er hægt að fjalla um svokölluð geislabaugsáhrif og 

ábyrgðarþynningu. Geislabaugsáhrif er það nefnt þegar við ályktum um marga eiginleika 

manneskju út frá einum. Ef okkur finnst til dæmis manneskja falleg erum við einnig líklegri 
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til að ætla að hún sé gáfuð og góðhjörtuð (Nisbett og Wilson, 1977). Geislabaugsáhrif er hægt 

að athuga með einfaldri könnun, á blaði eða á netinu, þar sem mat nemenda á mismunandi 

fólki er borið saman. 

Ábyrgðarþynning er það til dæmis nefnt þegar einstaklingi finnst hann ekki þurfa að 

bregðast við óhappi eða slysi af því að margir aðrir eru á staðnum og einhver annar hljóti að 

gera það – en gleyma því að hinir sem eru á staðnum geta hugsað hið sama. Frægasta dæmi 

um þetta, og eitt helsta tilefni til sálfræðilegrar umfjöllunar um efnið, er morðið á Kitty 

Genovese þar sem mörg vitni voru á staðnum en enginn greip inn í eða hringdi í lögreglu. 

Einnig má tengja ábyrgðarþynningu við einelti, sem nemendurnir kannast við, þar sem oft eru 

margir þöglir áhorfendur sem ekki bregðast við (þó ástæðurnar fyrir því geti vissulega verið 

aðrar). Rannsóknir benda til þess að fræðsla sem beinir athyglinni sérstaklega að hugarfari og 

stöðu áhorfenda geti aukið líkur á að áhorfendur bregðist við (Polanin, Espelage og Pigott, 

2012). Ábyrgðarþynningartilraun þyrfti að fara fram utan skólastofunnar og sviðsetja 

aðstæður sem gætu kallað fram ábyrgðarþynningu hjá viðstöddum. Það þarf þó að fara 

varlega í slíkri tilraun og gæta þess að aðstæður valdi ekki vanlíðan hjá þátttakendum. Hægt 

er að notast við skaðlaust dæmi eins og að einhver missi hluti, og bera saman hvort fólk 

aðstoði frekar í margmenni eða fámenni. Hugsanlega koma engin áhrif fram, en þá hafa 

nemendur í það minnsta öðlast reynslu í að gera tilraun og vinna úr gögnum sem þeir safna. 

 Úr neyslusálfræði geta nemendur gert verkefni þar sem þeir kanna eigin 

neysluvenjur og tengja eigur sínar við eigin sjálfsmynd, inn á við og út á við. Kennari byrjar á 

að gefa dæmi af sjálfum sér og síðan kæmi röðin að nemendum. Þeir þyrftu til dæmis að finna 

til eigur sem þeir nota til að varpa ákveðinni mynd af sér út á við eða eigur sem eru ætlaðar til 

að styrkja eigin hugmyndir um að samsamast ákveðnum hópi eða persónugerð. Verkefni af 

þessu tagi vinna nemendur þó ekki fyrir framan samnemendur eða kynna fyrir hópnum. Á 

þessum aldri eru ungmenni oft viðkvæm svo réttara er að láta þau einungis skila þessum 

verkefnum til kennara. Einnig er hægt að láta þá finna til dæmi um auglýsingar sem þeim 

finnst góðar og slæmar, útskýra hvers vegna og greina hvaða aðferðir auglýsingin notar til að 

ná skilaboðum sínum fram. 

Úr klínísku sálfræðinni er hægt að láta nemendur finna dæmi um fordóma gagnvart 

geðröskunum og ranga birtingarmynd geðraskana í dægurmenningu og fjölmiðlum. 

Skynsamlegt er að gera það fyrst í tíma með kennarann á staðnum þar sem hann getur sjálfur 

tekið dæmi og krufið með nemendum, og þar næst leggja fyrir heimaverkefni þar sem 

nemendur kryfja önnur dæmi. 
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Úr aðferðafræði er hægt að kenna nemendum sérstaklega um vanda þess að mæla 

hugtök og huglæg fyrirbæri og um mikilvægi skilgreininga í umræðum og vísindum, til 

dæmis með því að sýna þeim myndbrot. Nemendum er þá sagt að fylgjast með myndbrotinu 

og skrá hjá sér fjölda tilfella af ákveðinni hegðun, til að mynda ofbeldi eða ýgi, sem er þó ekki 

skilgreind nánar. Líkur eru á því að skráning nemenda verði mismunandi eftir einstaklingum 

þar sem hegðunin var ekki skilgreind í upphafi. Niðurstöðurnar eru síðan bornar saman til að 

sýna hvernig einstaklingsbundnar skilgreiningar og hugmyndir geta haft áhrif á mælingar. 

Þessi tilraun er undir áhrifum frá hugmynd Nancy Felipe Ruso sem má finna í bókinni 

Activities Handbook for the Teaching of Psychology (Benjamin og Lowman, 1981). Í henni 

má finna margar góðar hugmyndir að sálfræðitengdum verkefnum til að vinna með 

unglingum. 

Að loknum tilraunum og rannsóknum af þessu tagi þurfa nemendur síðan að vinna úr 

gögnunum sem þeir safna, og setja fram niðurstöður sínar. Þannig kemur verkleg kennsla í 

aðferðafræði sálfræðinnar heim og saman við hæfniviðmið Aðalnámskrár um að nemandi geti 

„beitt vísindalegum vinnubrögðum, s.s. tilraunum og athugunum á gagnrýnin hátt“ (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 171).  

 Kveikjur og áhugavakar 

Áhugi nemenda á námsefni hefur sterk tengsl við námsárangur og hvatningu, og því er 

mikilvægt að ná athygli nemenda sem fyrst með efni sem vekur áhuga þeirra (t.d. Schiefele, 

1991). Slíkt efni er kallað kveikjur (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Námssálfræðingurinn 

Benjamin Bloom (1956) nefnir þrjár mismunandi leiðir fólks til að læra: Hugrænt nám (e: 

cognitive), hreyfinám (e: physical) og tifinningalegt nám (e: affective). Kveikjur grípa oftar en 

ekki athygli með því að vekja upp tilfinningar, ýmist jákvæðar eða neikvæðar. 

Kvikmyndasýningar geta verið kveikjur í þessum skilningi og þar með eru taldar 

kvikmyndir um sálfræðileg efni. Sem dæmi má nefna Das Experiment í félagssálfræði og 

Consuming Kids í neyslusálfræði. Rannsóknir hafa sýnt að notkun myndbrota eða mynda við 

kennslu getur örvað námsáhuga nemenda (Berk, 2009). Og til þess að auka líkur á því að 

nemendur fylgist vel með myndinni og velti henni fyrir sér, má strax í upphafi leggja fyrir þá 

verkefni sem tengjast efni hennar.  

Í sálfræði er mikið til af áhugaverðum niðurstöðum úr rannsóknum og tilraunum sem 

geta nýst sem kveikjur og sameina þrjá mikilvæga þætti áhugavekjandi námsefnis fyrir 

unglinga, það er: Að vekja upp tilfinningaleg viðbrögð, að tengja við líf nemenda og að koma 

á óvart (Bloom, 1956). 
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Unglingum finnst námsefni sem vekur tilfinningaleg viðbrögð sérstaklega áhugavert 

auk þess sem þeim gengur betur að læra það og leggja á minnið (Compas og Reeslund, 2004). 

Eins og fyrr hefur komið fram hafa allir nemendur, þar með taldir unglingar, aukinn áhuga á 

námsefni sem þeir geta tengt við eigið líf og aukna hvatninga til að læra það (t.d. Mitchell, 

1993). Námsefni sem kemur nemendum á óvart er hvetjandi og eykur forvitni þeirra og áhuga 

á námsefninu. Þetta á við um alla aldurshópa og sérstaklega unga nemendur (Bodner, 2001; 

Shrigley, 1984). Eftirfarandi eru nokkur dæmi um áhugavaka úr mismunandi undirflokkum 

sálfræðinnar. 

 Nokkrar kveikjur úr félagssálfræði 

Stanley Milgram tilraunin. Félagssálfræðingurinn Stanley Milgram gerði áhugaverða 

rannsókn á því hve tilbúið fólk væri að fylgja fyrirmælum frá stjórnanda (authority figure), 

jafnvel þó fyrirmælin færu gegn samvisku þeirra. Í stuttu máli var fólk fengið til að taka þátt í 

tilraun þar sem rannsakandi sagði því að ýta á hnapp sem gaf leikara rafstuð þegar hann 

svaraði spurningum vitlaust. Rafstuðið var látið líta út fyrir að verða stöðugt sterkara og 

athugað var hversu langt fólk var tilbúið að ganga. Að sjálfsögðu var ekkert raunverulegt 

rafstuð gefið (Milgram, 1963).  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós, þvert gegn því sem búist var við, að mikill 

meirihluti fólks var tilbúinn að gefa eins kröftugt rafstuð og mögulegt var, jafnvel þegar 

leikarinn gaf í skyn að það ylli honum miklum sársauka og angist. Jafnvel þegar hann sagðist 

vera með hjartagalla og bað um að tilraunin yrði stöðvuð, þegar rafstuðið var orðið afar 

kröftugt, hélt fólk áfram að hlýða skipunum (Milgram, 1963). 

Þessi tilraun fellur vel að fyrrnefndum viðmiðum um áhugavekjandi efni: 

Viðfangsefnið stuðar og höfðar til tilfinninga auk þess sem niðurstöður fara þvert gegn því 

sem fólk almennt áætlar og koma því á óvart.  

Efni þessarar rannsóknar er í samræmi við markmið Aðalnámskrár grunnskóla: Með 

því að læra um hve mikil áhrif aðstæður geta haft á fólk er hægt að auka umburðarlyndi 

nemenda og skilning á því hve mikið umhverfi og aðstæður geta mótað hegðun (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 1999; 2013). Að vanmeta áhrif umhverfis á hegðun og eigna hana 

frekar hneigðum einstaklingsins er kallað grundvallar eignunarvilla, og getur leitt til minna 

umburðarlyndis, fordóma og almennt neikvæðara álits á viðkomandi (Maruna og Mann, 2006; 

Pettigrew, 1979). Að sama skapi er gott að kenna nemendum um það hve mikil áhrif þeir sem 

hafa vald, eða virðast hafa það, geta haft og hve skaðleg blind hlýðni getur verið. 
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Við kennslu um tilraun Milgrams er kjörið að veita nemendum upplýsingarnar í bútum 

með umræðum og spurningum á milli. Til að byrja með er þeim sagt frá efni tilraunarinnar, 

aðstæðum og hvernig hún var framkvæmd. Þar næst er gerð könnun meðal nemenda þar sem 

athugað er hve langt þeir halda að fólk hafi gengið og hve langt þeir halda að þeir myndu 

sjálfir ganga í þessum aðstæðum. Loks er þeim greint frá því hvernig tilraunin í raun fór, sem 

ætti að koma þeim nokkuð á óvart. Í kjölfarið er rætt um hugsanlegar ástæður og fundin dæmi 

úr veruleikanum sem hægt er að tengja við tilraunina. Þau geta bæði tengst einhverju sem 

unglingarnir þekkja úr eigin reynsluheimi, svo sem einelti, eða heimsmálunum, til að mynda 

seinni heimsstyrjöldinni og ISIS.  

Umræður um vísindasiðferði henta líka vel eftir kennslu um tilraun Milgrams, svo sem 

hversu nærri tilfinningum fólks er réttlætanlegt að ganga. Í fyrrnefndri bók, Activities 

Handbook for the Teaching of Psychology (Benjamin og Lowman, 1981), er stungið upp á 

annarri tilraun sem tengist þessu efni. Hún er á þann veg að kennslustund hefst á því að 

fullorðin manneskja, önnur en kennari bekkjarins, kemur inn í kennslustofuna án þess að 

kennarinn sé á staðnum, ber sig eins og kennari og byrjar að gefa nemendum ýmis konar 

furðuleg fyrirmæli, færir til að mynda alla fremst í stofuna, lætur fólk skipta handahófskennt á 

sætum og lætur nemendur sitja og standa á víxl. Eftir nokkra stund kemur síðan hinn 

raunverulegi kennari inn, leitar svara hjá nemendum um hvers vegna þeir hlýddu 

fyrirmælunum og leiðir að lokum almenna umræðu um vald, beitingu valds og hlýðni við 

valdhafa.  

Fangelsistilraun Zimbardos. Önnur hentug tilraun úr félagssálfræðinni er 

fangelsistilraun Zimbardos. Árið 1971 valdi Zimbardo 24 þáttakendur, þá andlega stöðugustu 

og heilbrigðustu af 75 umsækjendum, sem áttu að dveljast í fangelsi í tvær vikur. Skipt var í 

tvo hópa þar sem annar helmingur átti að gegna hlutverki fanga og hinn hlutverki fangavarða. 

Tilraunina þurfti að stöðva eftir aðeins sex daga, en þá hafði hún farið úr böndunum vegna 

þess að fangaverðirnir höfðu sýnt föngum mikla grimmd, niðurlægt þá og refsað á ýmsa vegu. 

Tilraunin sýndi hve mikið aðstæður hafa að segja um það hvernig fólk hegðar sér og geti 

gjörbreytt hegðun þess og hugsun. Aðstæðurnar hefðu því meira að segja um það hvernig fólk 

hegðaði sér heldur en persónuleiki þeirra (Zimbardo, 1971). 

Þessi tilraun vekur áhuga nemenda af svipuðum ástæðum og Milgram tilraunin, hún er 

sláandi og niðurstöðurnar ganga þvert gegn því sem fólk býst við. Þær vekja því upp 

tilfinningaleg viðbrögð og koma á óvart. Hún kallast á við áherslu Aðalnámskrár, gerir 

nemendur meðvitaðri um áhrif aðstæðna á fólk og getur þannig aukið umburðarlyndi og 

skilning.  
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Eins og með tilraun Milgrams þá er gott að segja frá tilraun Zimbardos í bútum. Fyrst 

er nemendum sagt frá aðstæðum tilraunarinnar, framkvæmd og tilgangi. Eftir það er álit þeirra 

fengið með könnun sem athugar hvað þau telja að gæti farið úrskeiðis og hve lengi þau telja 

tilraunina hafa enst áður en þurfti að stöðva hana. Að lokum er nemendum sagt frá 

niðurstöðum tilraunarinnar og ræddar hugsanlegar ástæður. Tilraunin er síðan sett í samhengi 

við dæmi úr raunveruleikanum, til að mynda við fangelsi yfirhöfuð og lögregluofbeldi, og þau 

rædd út frá niðurstöðum hennar. Ekki er endilega nauðsynlegt að komast að sérstökum 

niðurstöðum í umræðum, heldur fyrst og fremst að fá nemendur til að velta vöngum og setja 

nýja þekkingu í samhengi við raunveruleikann. Eins og með tilraun Milgrams eru svo 

umræður um vísindasiðferði vel við hæfi. Einnig er hægt að sýna hópnum kvikmyndina Das 

Experiment sem fjallar um þessa tilraun og láta þau vinna verkefni upp úr henni. Sömuleiðis 

má í lok kennslustundar um tilraunir Milgrams eða Zimbardos leggja nafnlausa könnun fyrir 

nemendur þar sem þeir svara til um viðbrögð sín við ýmsar ímyndaðar aðstæður og ræða 

síðan niðurstöðurnar á skemmtilegan og áhugaverðan máta í næsta tíma. 

 Kveikjur úr skynjunarsálfræði 

 Skynvillur sem fjallað er um í skynjunarsálfræði eru gott efni til að vekja áhuga hjá 

nemendum á þessum aldri. Þar gefst þeim kostur á að upplifa skynvillurnar af eigin raun og 

tengjast fyrir vikið námsefninu betur. Einnig koma þær nemendum á óvart og vekja upp 

tilfinningaleg viðbrögð. Þetta kennsluefni höfðar líka til nemenda með því að svipa til þess 

sem þau gera sjálf í frítíma sínum, en unglingar eru iðnir við að leita uppi margmiðlunarefni 

og dægrastyttingu sem kemur þeim á óvart og örvar þau (Dahl, 2004). Ég nefni hér nokkur 

dæmi um skynvillur sem varða litaskynjun, stærðarskynjun og hreyfiskynjun. Þau má öll 

nálgast ókeypis á netinu, ásamt mörgum öðrum skynvillum. 

 Litaskynjun. Mikið er til af skynvillum sem sýna fram á hve brigðul litaskynjun okkar 

er. Dæmi um litaskynvillu, sem ég notaði meðal annars í kennsluverkefni mínu, er hin 

svokallaða „checker shadow illusion“ sem prófessor við MIT hannaði 1995. Hún sýnir 

einskonar skákborð af ljós- og dökkgráum flötum. Skuggi fellur á hluta af borðinu sem býr til 

þau áhrif að tveir reitir sem eru í raun eins á litinn virðast ólíkir. Eftir að skynvillan hefur 

verið sýnd og nemendur spurðir út í upplifun sína er hægt að sýna hvernig reitirnir eru í raun 

eins á litinn með forriti á borð við Paint, sem er í öllum tölvum. Villuna má sjá í viðauka 1. 

  Stærðarskynjun. Dæmi um skynvillu tengda stærðarskynjun er Muller-Lyer villan, 

hönnuð af félagsfræðingnum Franz Carl Muller-Lyer árið 1889. Villan er mynd af nokkrum 

jafn löngum línum, sem virðast þó mislangar því á endum línanna eru örvar sem vísa ýmist að 
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eða frá línunum. Línurnar sem örin vísar frá virðast styttri en hinar. Kennari sýnir svo með 

aðstoð Paint að línurnar eru í raun jafnlangar með því að fjarlægja örvarnar. Villuna má sjá í 

viðauka 2. 

 Hreyfiskynjun. Dæmi um skynvillu sem lætur kyrrstæðar myndir virðast á hreyfingu er 

„Rotating Snakes“ sem er búin til af sálfræðiprófessornum Akiyoshi Kitaoka árið 2003. Á 

henni er safn af marglitum snákum sem hringast um sjálfa sig og virðast hreyfast en það 

orsakast meðal annars af örlitlum augnhreyfingum og augndepli. Villuna má sjá í viðauka 3. 

 Athygli. Gott dæmi tengt athygli, sem er þó ekki beint skynvilla, er frægt myndband af 

mönnum í körfubolta þar sem nemendur eru beðnir að telja hve oft leikmennirnir senda bolta 

á milli sín. Á meðan athygli þeirra er á boltanum taka þeir hins vegar ekki eftir górillu sem 

dansar yfir völlinn. Kennari sýnir síðan myndbandið á ný en spyr þá fyrir sýninguna hvort 

nemendur sjái eitthvað furðulegt á vellinum, og þá ættu nemendur allir að sjá górilluna. Þarna 

upplifa nemendur sjálfir áhrifin sem verið er að kanna, það er hvernig athyglin beinist aðeins 

að hluta þeirra áreita sem eru til staðar og hve mikil áhrif það getur haft á skynjun okkar. 

 Skemmtileg leið til að nota skynvillur er að hefja kennslustund á að sýna þær og ræða 

upplifun nemenda. Að því loknu leiðréttir kennari skynvillurnar að nemendum ásjáandi. Síðan 

er rætt um hve brigðul skynjun okkar er og hve háð samhengi. Út frá þessari umræðu fjallar 

kennari um þumalputtareglurnar sem heilinn notast við í skynjun. Kennari nýtir þær sem brú 

yfir í umfjöllun um hve mikið af slíkum reglum heilinn grípur almennt til en hann nýtir þær 

ekki aðeins við skynjun, heldur líka til dæmis við rökhugsun. Þannig geta skynvillur hentað 

vel sem brú yfir í umfjöllun um leiðsagnarreglur tengdar rökhugsun og ályktunum. 

 Gagnrýnin hugsun 

Forer próf. Hvað varðar þjálfun á gagnrýninni hugsun og þankagangi má vekja áhuga 

nemenda og athygli með því að leggja fyrir þá svokallað Forer próf. Forer lagði 

persónuleikapróf fyrir hóp af nemendum og viku síðar lét hann þá alla fá niðurstöður sem 

hann sagði byggðar á svörum þeirra. Í raun fengu þó allir nemendur nákvæmlega sömu 

lýsingu sem var afar opin og almenn og gat passað við næstum hvern sem er. Þegar nemendur 

voru beðnir um að meta hve vel lýsingin ætti við þeirra persónuleika á kvarðanum einn til 

fimm var meðaltalið 4,26.  

 Þetta er einfalt í framkvæmd í sálfræðikennslu og þó svo fari að meirihluti nemenda 

hafi ekki talið lýsinguna eiga vel við sig, þá getur kennari engu að síður sagt þeim frá 

upphaflegu Forer tilrauninni sem getur verið kjörin leið til að beina umræðunni að 
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sambærilegum fyrirbrigðum eins og stjörnuspeki, spámiðlum og persónuleikaprófum í 

fjölmiðlum. 

 Ofangreind eru aðeins örfá dæmi af mörgum þeim áhugavökum sem finna má í 

sálfræðinni. 

 Námsmat 

Hver og einn kennari ræður auðvitað hvernig hann hagar sínu námsmati. Ég tel þó að við 

kennslu sálfræði í grunnskólum eigi námsmatið mestmegnis að taka mið af verkefnavinnu og 

þátttöku í tímum, fremur en skriflegu lokaprófi. Val á námsmati ræðst að miklu leyti af 

markmiðum kennslunnar. Þegar markmiðin eru að koma til skila þekkingu sem er 

nauðsynlegur grunnur fyrir framhald í næsta áfanga, þá geta lokapróf hentað vel til að meta 

hvort nemandinn hafi þekkingu til að geta haldið áfram. Dæmi um það er lokapróf í sálfræði 

203 sem er ætlað að meta hvort nemandi hafi lært allt sem þarf til að geta haldið áfram í 

sálfræði 303. Í sálfræðikennslu á framhalds- og háskólastigi eru lokapróf því skiljanleg og 

viðunandi leið til námsmats. 

 Markmið sálfræðikennslu í grunnskólum voru skýrð fyrr í ritgerðinni. Þau voru í stuttu 

máli að færa nemandanum þekkingu sem hann getur notfært sér í námi og daglegu lífi, að hafa 

góð áhrif á viðhorf nemandans, hugmyndir og persónu og að hrekja hugsanlegar 

ranghugmyndir nemenda um greinina. Þessi markmið er betra að mæla með verkefnavinnu 

yfir önnina, sem og þátttöku og virkni í tímum, en ekki með skriflegu lokaprófi. Með 

verkefnavinnu má kanna getu nemenda í að beita námsefninu sem þeir læra og skilning þeirra 

á því. Auk þess hefur reglulegt námsmat góð áhrif á námsárangur (Black og William, 1998). 

Þessu til viðbótar má leggja fyrir stutt skrifleg próf en þau geta komið að gagni til að meta 

hversu mikið nemendur hafa tileinkað sér af námsefninu. 

Mikilvægi og gagnsemi sálfræði fyrir grunnskólanema 

Sálfræði fjallar um manninn og samband hans við umheiminn; hugsanir, tilfinningar, hegðun, 

um það hvernig heimurinn hefur áhrif á manninn og öfugt. Þetta eru viðfangsefni sem skipta 

alla máli og eiga vel heima í grunnskólum landsins. 

 Skýrustu rökin fyrir því að sálfræðikennsla eigi fullt erindi í grunnskóla, tel ég að 

finna í Aðalnámskrá grunnskóla. Hér á eftir verður sýnt fram á hvernig megináherslur 

aðalnámskrár koma heim og saman við inntak sálfræðinnar. Einnig verður vísað í innlendar 

og erlendar rannsóknir því til stuðnings. 
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 Sálfræðin er viðamikið fræðasvið með ríka sögu af hagnýtingu og er því af miklu að 

taka þegar kemur að því að velja námsefni. Ég hef hér að framan nefnt dæmi um efni úr 

sálfræðinni sem getur átt heima í kennslu á grunnskólastigi. Hér á eftir tilgreini ég enn fleiri 

valkosti og skoða þá með hliðsjón af Aðalnámskrá grunnskóla. Allt eru þetta dæmi um 

námsefni sem kennarar geta notað, hvort sem það væri í sérstökum valáfanga í sálfræði eða í 

öðrum fögum. Hluta þess kenndi ég í rannsókn minni til að kanna hvort ég gæti haft góð áhrif 

á nemendur í gegnum sálfræðikennslu. Ef niðurstaðan sýnir að svo sé, er það vísbending um 

að sá hluti efnisins sem ég kenndi ekki geti einnig haft góð áhrif. 

Aðalnámskrá grunnskóla 

Aðalnámskrá er rammi um skólastarf. Í henni er reynt að móta heildarsýn um menntun og 

útfæra þá menntastefnu sem felst í lögum. Í nýjustu aðalnámskrá grunnskólanna er hvergi 

minnst á sálfræði. Engu að síður tel ég sálfræðina samræmast vel markmiðum hennar og eigi 

því fullt erindi í grunnskólana.  

Í núverandi aðalnámskrá grunnskóla eru tvær meginstoðir. Annars vegar grunnþættir 

menntunar og hins vegar hæfni. 

Grunnþættir menntunar eru sex talsins og er Aðalnámskrá að miklu leyti reist á þeim. 

Þeir snúast um framtíðarsýn, getu og vilja til að hafa áhrif á að þróa samfélag sitt, og er þeim 

ætlað að vinna að því að menntakerfið skili fólki sem er hæft til að breyta samfélaginu til betri 

vegar. Grunnþættirnir eiga að auka læsi á samfélag, menningu, umhverfi og náttúru svo börn 

og ungmenni læri að bjarga sér í samfélaginu og vinna með öðrum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Þeir eiga að fléttast inn í allt skólastarf og námsefni. 

Grunnþættir aðalnámsskrár eru: Læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og 

mannréttindi, jafnrétti og sköpun.  

 Undir hæfni falla annars vegar lykilhæfni og hins vegar margskonar hæfniviðmið. 

Lykilhæfni er safn af eiginleikum sem samkvæmt námskrá eiga að þroska nemendur alhliða; 

eiginleikar á borð við tjáningu, gagnrýna hugsun, nýtingu miðla og upplýsinga og 

sköpunargáfu. Allt grunnskólanám á að leitast við að styrkja þessa lykilhæfni. Hæfniviðmiðin 

eru ákveðin markmið sem eru sett nemendum. Í lok fjórða, sjöunda og tíunda bekkjar á 

nemandi að geta uppfyllt ákveðin hæfniviðmið. Þeim er ætlað að tryggja að nemendur búi yfir 

þeirri hæfni sem þarf til að fara í framhaldsnám (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).  

 Sálfræðin, og þá sérstaklega félagssálfræðin, hefur skýra tengingu við grunnþætti og 

hæfniviðmið Aðalnámskrár og getur því stutt vel við markmið hennar í skólastarfi. 
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 Gagnrýnin hugsun og vísindalegur þankagangur 

Gagnrýnin hugsun er einn af þeim eiginleikum sem í Aðalnámskrá fellur undir lykilhæfni. Í 

samfélagi sem breytist ört er gagnrýnin hugsun mikilvæg til að geta tekið virkan þátt. Að 

sama skapi er hún sá þáttur lykilhæfninnar sem sálfræðin getur lagt einna mest lið. Margt 

bendir til þess að unglingsárin séu kjörinn aldur til að hefja styrkingu á gagnrýninni hugsun og 

flóknari hugsunarhætti, meðal annars rannsóknir á heila unglinga (Giedd o.fl., 1999; Sowell 

o.fl., 1999). Getan til röklegrar afleiðslu kemur einnig fram á þessum aldri en slíkt er 

mikilvægt fyrir gagnrýna hugsun (Keating, Lerner og Steinberg, 2004). 

Gagnrýnin hugsun er meðal annars skilgreind sem geta til einhverskonar hlutlægrar 

ígrundunar og greiningar, að geta til dæmis krufið fyrirbæri og skilið rót þeirra og 

samsetningu fremur en einungis yfirborðið (Keating, 1988). Þegar á efri skólastig er komið er 

mikilvægt að hafa tileinkað sér eiginleika gagnrýninnar hugsunar. Erlendar rannsóknir hafa þó 

sýnt að þar skorti á. Í Bandaríkjunum var til að mynda gerð rannsókn á hæfni 18 ára nemenda 

í flóknari hugsun og í ljós kom mikill skortur á gagnrýninni hugsun (American Diploma 

Project, 2004). Þetta lýsti sér meðal annars í vanhæfni í að meta áreiðanleika heimilda, 

erfiðleikum við að greina rök og lítilli getu í að skilja á milli staðreynda og skoðana.  

Þegar könnuð var afstaða 14 – 18 ára nemenda til mikilvægi gagnrýninnar hugsunar, 

kom í ljós að þeir töldu skipta miklu máli að gagnrýnin hugsun þeirra væri efld á þessu 

skólastigi til að geta náð árangri á komandi árum. Töldu þeir að sama skapi að ekki hefði 

verið nægilega vel staðið að því í náminu (Marin og Halpern, 2011). 

 Sambærilegar rannsóknir hafa ekki verið gerðar á Íslandi, en ofangreind könnun gefur 

til kynna að ungmenni sjái mikilvægi þess að rækta gagnrýna hugsun sína. Því er rökrétt að 

koma til móts við kröfur bæði þeirra og samfélagsins. Hér má jafnframt benda á að mælst 

hefur fylgni milli áhættuhegðunar og skorts á gagnrýninni hugsun, en á unglingsárunum er 

áhættuhegðun á borð við eiturlyfjanotkun, drykkju og óvarið kynlíf vandamál sem brýnt er að 

reyna að sporna gegn (Rolison og Scherman, 2002). 

Eitt af þeim hæfniviðmiðum sem nemandi á að hafa náð við lok 10. bekkjar er að geta 

„tekið upplýsta afstöðu til gagna og upplýsinga, dregið ályktanir og skapað eigin merkingu“. 

Einnig eiga þeir að geta „metið gildi þess að upplýsingum um vísinda- og tækniþróun sé 

miðlað á skýran hátt“, ásamt því að geta „dregið ályktanir af gögnum og gefið ólíkar 

skýringar með því að nota ólík sjónarhorn“ og „beitt vísindalegum vinnubrögðum, s.s. 

tilraunum og athugunum á gagnrýninn hátt við öflun upplýsinga“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 88, 170 og 171).  
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 Virk og öflug gagnrýnin hugsun er undirstöðuatriði í vinnubrögðum sálfræðinnar. Eins 

og fyrr hefur verið nefnt er mikið lagt upp úr réttri aðferðafræði og segja nemendur Háskóla 

Íslands þann þátt hafa gagnast sér best úr sálfræðináminu (Alma Pálmadóttir og Guðrún Ýr 

Skúladóttir, 2013). Sálfræði getur því verið góður vettvangur til að kenna unglingum fyrstu 

skrefin í vísindalegri hugsun og útskýra fyrir nemendum mikilvægi gagnrýninnar hugsunar 

fyrir einstakling og samfélag.  

Í bandarískri rannsókn sem gerð var á unglingum á aldrinum 14 til 18 ára kom í ljós að 

nemendur sem kennd var gagnrýnin hugsun með sama hætti og gert var í inngangsáfanga í 

sálfræði sýndu miklar framfarir (Marin og Halpern, 2011). Einnig hafa háskólanemar í 

sálfræði sýnt getu umfram aðra í að beita tölfræði, aðferðafræði og rökfræði til að leysa 

hversdagsleg vandamál. Þeir sýna skýran skilning á gögnum og notkun þeirra, til dæmis 

hvaða gögn þarf til að geta staðfest fullyrðingar, glöggan skilning á tölfræði og mikla getu í 

skilyrtum rökfærslum (Lehman, Lempert og Nisbett, 1988). Hér má einnig benda á rannsóknir 

Kosonen og Winne (1995) sem sýna að 14 til 18 ára unglingar geta tileinkað sér tölfræði af 

þessu tagi til notkunar utan kennslustofunnar. 

 Í rannsóknarefnum sálfræðinnar er mikið um grá svæði, óvissu og vísindi byggð á 

líkindum (e: probabilistic science). Þetta eykur hæfni sálfræðinga í að vinna úr gögnum sem 

kallast á við daglegt líf fólks þar sem lítið er um algild orsakasambönd og lögmál og meira um 

líkindi (Lehman, Lempert og Nisbett, 1988). Í bók Thomas Gilovich, Ertu Viss? frá 1995 er 

eftirfarandi tilvitnun í fyrrnefnda höfunda: „Svo virðist sem vísindi eins og sálfræði eða 

læknisfræði, sem fást við líkindi, kenni nemendum sínum að beita tölfræðilegum og 

aðferðafræðilegum reglum við lausn á hvoru tveggja, vísindalegum úrlausnarefnum og 

úrlausnarefnum úr daglegu lífi ....“ (Gilovich, 1995). 

 Reynsla sálfræðinga af vísindum sem byggjast ekki á algildum orsakasamböndum 

veitir þeim góða innsýn í það hve misvísandi gögn geta verið, sem síðan yfirfærist á daglegt 

líf (Gilovich, 1995). Það ber að taka fram að gögn í þessu samhengi eru allar þær upplýsingar 

sem við móttökum, metum og vinnum úr daglega þegar við tökum ákvarðanir, en ekki 

samansafn af strangvísindalegum staðreyndum og tölum. Þannig getur sálfræðin nýst til að 

kenna nemendum hvernig ber að meta gögn og upplýsingar, bæði í hefðbundnum 

vísindalegum skilningi og í hinu daglega lífi. 

Í sálfræðikennslu í grunnskóla er tilvalið að taka nokkur dæmi um ófullnægjandi gögn 

og ræða mismunandi túlkanir á þeim. Spilaþraut Wasons er dæmi um slíkt. Þar eru nemendum 

sýnd fjögur spil sem eru hvert með einu tákni; einn sérhljóði, einn samhljóði, ein oddatala og 

ein slétt tala. Nemendur eru svo spurðir að því hve mörgum spilum þeir þurfi að snúa til að 
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staðfesta ákveðna reglu (Wason, 1968). Þessi þraut prófar rökhugsun og virkar ágætlega til að 

sýna fram á hvað við vanmetum oft það magn upplýsinga sem við þurfum og ályktum því út 

frá takmörkuðum upplýsingum. Einnig sýnir hún hvernig hugur okkar fellur í ákveðinn farveg 

út frá því sem athygli hans er beint að. 

Önnur kennsluhugmynd er að búa til hefðbundið gagnasafn sem vantar mikilvægar 

upplýsingar í. Kennarinn getur síðan komið með fullyrðingu sem reynt er að sannreyna út frá 

fyrirliggjandi gögnum. Skoða má hvað vanti í gögnin til að hægt sé að draga af þeim ályktanir 

og hvaða atriði skipti máli að skoða, ásamt því að ræða um eðli orsakasambanda og hvernig 

eitthvað getur virst vera orsakasamband sem er það ekki.  

Unglingar eiga erfitt með að skilja muninn á fylgni og orsök, og telja oft að fylgni 

jafngildi orsök (Kuhn o.fl., 1988). Einnig fullyrða þeir oft af rýrum upplýsingum og horfa 

framhjá úrtaksóvissu. Með hrekjandi kennslu, þar sem þeim er sýnt fram á að ályktanir þeirra 

séu rangar og þau látin útskýra hvers vegna, þá virðast þau aftur á móti átta sig á mistökum 

sínum (Jungwirth, 1987; Jungwirth og Dreyfus, 1992 ). Slík kennsla er því hentug þegar 

fjallað er um hugsana- og ályktunarvillur. Ýmist má styðjast við raunveruleg dæmi, sem 

kennari finnur í fjölmiðlum og vinnur úr til að nýta sem námsefni, eða tilbúin dæmi frá 

kennara. 

Enn eitt kennsludæmi um ályktunarvillu má finna í leiðsagnarreglu hins dæmigerða (e: 

representativeness heuristic), þegar fólk ályktar út frá því sem þykir dæmigert (Tversky og 

Kahneman, 1974). Hér hentar vel lýsing frá Tversky og Kahneman þar sem lýst er fyrir 

þátttakendum konunni Lindu sem er 31 árs gömul, einhleyp, opinská og afar gáfuð. Hún er 

með gráðu í heimspeki. Á námsárunum voru henni hugleikin málefni tengd félagslegu 

jafnrétti og mismunun. Einnig tók hún oft þátt í mótmælum gegn kjarnorkuvopnum. Kennari 

getur bætt við fleiri lýsingum sem eiga við um staðalímyndir feminista. Nemendur eiga svo að 

meta hvort það er líklegra að Linda sé gjaldkeri í banka, eða gjaldkeri í banka og feministi. 

Líklegra er að hún sé einungis gjaldkeri, af þeirri einföldu ástæðu að það eru fleiri gjaldkerar 

en gjaldkerar sem eru feministar, en vegna lýsingarinnar grípur fólk til þess dæmigerða og 

ályktar út frá því. 

Í framangreindri rannsókn minni nýtti ég meðal annars sum af dæmunum hér að ofan í 

kennsluverkefni þar sem ég reyndi að styrkja gagnrýna hugsun og viðhorf til hennar. Greint 

verður nánar frá rannsókninni í Aðferðarkaflanum síðar í ritgerðinni. 
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 Læsi 

Skilgreining Aðalnámskrár á grunnþættinum læsi nær yfir margvíslegar tegundir skilnings. Í 

hugtakinu felst til dæmis hefðbundið læsi, stafrænt læsi og miðlalæsi, sem er geta til að leita 

sér upplýsinga í hvers kyns miðlum, leggja gagnrýnið mat á þær og nýta (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Aðalnámskrá leggur áherslu á að með menntun skuli stefnt 

að því að móta manneskju sem getur verið virkur samfélagsþegn, getur skilið samfélagið í 

kringum sig og tekið virkan þátt í því (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Þar 

gegnir læsi mikilvægu hlutverki. 

 Sálfræðinám á unglingastigi í grunnskóla getur eflt gagnrýna hugsun og þekkingu á 

vísindalegum vinnubrögðum sem jafnframt styrkir læsi í skilningi Aðalnámskrár. Að sama 

skapi getur sálfræðinám kennt nemendum að taka upplýsta afstöðu til gagna og upplýsinga en 

það styrkir miðla- og upplýsingalæsi nemenda. 

Þannig styður sálfræðinám við hæfniviðmið Aðalnámskrár sem segir að við lok 10. 

bekkjar geti nemandi „nýtt fjölbreytta miðla og hjálpartæki á ábyrgan hátt við að leita 

upplýsinga og til stuðnings í námi sínu“ og „sýnt ábyrgð í meðferð upplýsinga og heimilda 

....“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 90). Að auki eiga nemendur að geta 

túlkað tölfræðirannsóknir og „lesið, skilið og lagt mat á upplýsingar um líkindi sem birtar eru 

á formi tölfræði, t.d. í fjölmiðlum“. Sá sem hefur lært um vísindaleg vinnubrögð verður hæfari 

til að lesa úr birtingum á ýmis konar niðurstöðum, hvaðan sem þær koma. Þetta eykur miðla- 

og upplýsingalæsi, bæði á fjölmiðla, bækur og fræðirit.  

Upplýsingaáreiti hefur aldrei verið jafn mikið og nú, og aldrei hefur verið jafn auðvelt 

að nálgast upplýsingar. Flestir vestrænir unglingar hafa aðgang að gríðarlegu magni 

upplýsinga með því einu að líta á símann sinn. Því er mikilvægt að geta lagt mat á upplýsingar 

til að geta fyllilega skilið samfélagið og tekið virkan þátt í því, sér í lagi því fjölmiðlar hafa 

áhrif á það hverju fólk trúir og hvað það gerir (t.d. Perse, 2001; Valkenburg, Peter og Walther, 

2016). Fjölmiðlar birta oftar en ekki yfirborðskennda túlkun á niðurstöðum rannsókna. Sá sem 

hefur lært um aðferðafræði, vísindalegan þankagang eða rökvillur er færari í að leggja mat á 

hvort slíkar upplýsingar standist skoðun. 

Rannsókn læknisins Andrew Wakefield á bólusetningum er dæmi um efni sem nýta má 

í verkefni um mikilvægi þess að kunna að leita sér upplýsinga og nýta þær. Hún er jafnframt 

skýrt dæmi um það hvernig óábyrg umfjöllun fjölmiðla getur haft skaðleg áhrif. Árið 1998 

birti Wakefield rannsókn þar sem hann hélt því fram að bólusetningar gætu valdið ýmsum 

sjúkdómum (Wakefield o.fl., 1998). Fjölmiðlar fjölluðu um niðurstöður Wakefields eins og að 

gögnin sem studdu þær væru jafn mikil og áreiðanleg og gögnin gegn þeim, þótt langtum 
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fleiri rannsóknir hröktu rök og rannsóknir Wakefields (Hilton, Petticrew og Hunt, 2007). Í 

kjölfarið hríðfækkaði bólusetningum og tíðni sjúkdóma á borð við mislinga og hettusótt jókst 

til muna, með alvarlegum afleiðingum (McIntyre og Leask, 2008).  

Í sálfræðikennslu má byrja á að sýna grunnskólanemum rannsókn Wakefields, og síðan 

eina af þeim rannsóknum sem hröktu niðurstöður hans. Útskýra þyrfti fyrir nemendum 

rannsóknirnar og greinarnar, þar sem þeir hafa á þessum aldri tæpast getu til að lesa sjálfir 

rannsóknargreinar. Eftir að hafa sagt frá báðum rannsóknum á hlutlausan hátt er hægt að fá 

afstöðu nemenda og álit á sannleika málsins. Eftir það væri farið með þeim í upplýsingaleit í 

gegnum netsíður á borð við Google Scholar og fundnar einhverjar af þeim mörgu greinum 

sem hrekja niðurstöður Wakefield. Þetta sýnir nemendum að ef þeir hafa ekki getu til að afla 

sér upplýsinga og skilja þær, þá geti fjölmiðlar haft afgerandi áhrif á hugmyndir þeirra og 

vitneskju, og ýtt undir ranghugmyndir. 

 Sjálfbærni 

Sjálfbærni er einn af grunnþáttum Aðalnámskrár. Menntun í sjálfbærni miðar „... að því að 

gera fólki kleift að takast á við viðfangsefni sem lúta að samspili umhverfis, félagslegra þátta 

og efnahags í þróun samfélags“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 19). 

Umhverfissálfræði og neyslusálfræði geta lagt sitt af mörkum í þessum grunnþætti. 

Umhverfissálfræði fæst við samspil fólks og hins efnislega umhverfis (Gifford, 2007). 

Með þessari fræðigrein má kenna grunnskólanemendum hve mikil áhrif umhverfi hefur á 

líðan, heilsu og hamingju, sem og áhrif mannsins á umhverfið. Eitt af þeim hæfniviðmiðum 

sem nemendur eiga að hafa náð við lok 10. bekkjar er að geta skilið og skoðað samspil manns 

og náttúru, og áhrif þeirra hvort á annað (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Þar er 

umhverfissálfræðin góður kostur. 

Rannsóknir benda til þess að með því að fræða nemendur á aldrinum 14-17 ára um 

umhverfisvanda heimsins sé hægt að gera viðhorf þeirra umhverfisvænni (Bradley, Waliczek 

og Zajicek, 1999). Besta leiðin til að auka umhverfisvæna hegðun virðist vera að benda á 

hvaða ávinningur er í boði, fremur en að beita hræðsluáróðri (Bain o.fl., 2015). Þetta má kalla 

sérsvið umhverfissálfræðinnar sem fjallar meðal annars um tengsl umhverfis – bæði 

manngerðs og náttúrulegs við betri heilsu, minni streitu, aukna hamingju, aukna öryggiskennd 

og hraðari bata, bæði af álagi og veikindum (Sheets og Manzier, 1991; Smardon, 1988; 

Ulrich, 1984).  

Í neyslusálfræði eru nemendur gerðir meðvitaðri um eigið neyslumynstur og áhrifin 

sem það hefur á umhverfi og samfélag. Þetta getur stuðlað að sjálfbærari neysluhegðun. Í 



  

24 

 

OECD skýrslu frá 2013 var kannað hvort hægt væri að auka fjármálalæsi og fjármálaþekkingu 

ungmenna með því að kenna þeim viss fög, þar á meðal neyslusálfræði. Í ljós kom að 

neyslusálfræðikennsla getur haft jákvæð áhrif á fjármálalæsi og almenna vitneskju fólks um 

hegðunarmynstur og ákvarðanatöku í fjármálum og neyslu.  

 Neyslusálfræði samræmist vel hæfnimiðum úr Aðalnámskrá, en við lok 10 bekkjar á 

nemandi meðal annars að geta „tekið ábyrga afstöðu í eigin fjármálum og neyslu, verið 

gagnrýninn neytandi ....“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 200). Auk þess er í 

Aðalnámskrá lögð áhersla á mikilvægi þess að nemendur verði ábyrgir neytendur sem átti sig 

á staðalmyndum og tilboðum sem sett eru fram um neyslu og lífsstíl (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Efnishyggja er í sögulegu hámarki, og rannsóknir hafa tengt hana við aukna óhamingju, 

verri kauphegðun og aukna skuldsetningu (t.d. Chaplin og John, 2007; Garðarsdóttir og 

Dittmar, 2012; Kasser og Ryan, 1993). Í ljósi þess að ungt fólk nú á dögum sýnir af sér meiri 

efnishyggju en þekkst hefur áður hlýtur að teljast eftirsóknarvert að reyna að minnka þá 

tilhneigingu (Twenge og Kasser, 2013). Þetta er meðal annars viðfangsefni kennsluverkefnis 

míns eins og fljótlega verður greint frá. 

 Heilbrigði og velferð 

Þriðji grunnþáttur Aðalnámskrár er „Heilbrigði og velferð“, en hann byggist á andlegri, 

líkamlegri og félagslegri vellíðan. Samkvæmt Aðalnámskrá á allt skólastarf að „... efla 

heilbrigði og stuðla markvisst að velferð og vellíðan“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013, bls. 23).  

 Félagsleg vellíðan  

Sjálfsefling og jákvæð, uppbyggileg og árangursrík samskipti eru nefnd í Aðalnámskrá sem 

ein af aðalmarkmiðum menntunar í íslenskum grunnskólum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Á unglingsárunum verður mikil breyting á félagslífi 

unglingsins. Félagsleg samskipti breytast, fyrirmyndum fjölgar og jafningjahópar hafa meiri 

áhrif. Um þessi atriði og fleiri fjallar félagssálfræðin og getur hún stuðlað að félagslegri 

vellíðan ungmenna. Hópþrýstingur, ákvarðanataka, skoðanamyndun, sannfæringarkraftur og 

sjálfstraust eru einnig meðal þess sem félagssálfræðin fjallar um og útskýrir. Allt eru þetta 

þættir sem unglingar þurfa raunverulega að takast á við og hugsa um á þessum árum. 

Samsömun, það hvernig fólk tekur ákvarðanir og breytir hegðun sinni til að samsama sig 

ákveðnum hópum, fer einnig að skipta meira máli á þessum aldri og er félagssálfræðin vel til 

þess fallin að útskýra hana og tengja við líf nemendanna.  
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Dæmi um þetta eru forvarnir. Ein helsta ástæða þess að unglingar prófa eiturlyf í fyrsta 

sinn er að vinir þeirra nota eiturlyf og hvetja þá til þess að prófa (t.d. De Micheli og 

Formigoni, 2002; Dielman, Campanelli, Shope og Butchart, 1987). Með því að kenna 

unglingum um eðli hópþrýstings er hægt að gera þá meðvitaðri um áhrif hans (Hawkins, 

Catalano og Miller, 1992). Samkvæmt yfirlitsrannsókn Hawkins, Catalano og Miller frá 1992 

hefur þjálfun í því að standast félagsleg áhrif, þar sem þau eru útskýrð og hlutverkaleikir 

notaðir til að æfa unglingana í að standast þrýsting, reynst árangursrík leið til að draga úr 

sígarettureykingum, og í minna mæli kannabisreykingum og drykkju. Þessi þjálfun er byggð á 

kenningum sálfræðingsins Albert Bandura um félagsnám; hvernig við lærum hegðun af 

félagslegu umhverfi okkar og hvernig umhverfið viðheldur henni (Bandura, 1977). 

 Andleg vellíðan 

Góð sjálfsmynd er samkvæmt Aðalnámskrá einn mikilvægasti þáttur heilbrigðis (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Mikill fjöldi þeirra kvenna og karla sem unglingar sjá í 

sjónvarpi, auglýsingum og ýmis konar dægurmenningu gefa óraunhæfar hugmyndir um 

líkamsmynd (Dittmar, 2008). Ein afleiðing þess er meðal annars talin vera aukin tíðni 

anorexiu hjá 15 til 19 ára unglingum og því mikilvægt að vinna gegn þeim áhrifum við upphaf 

þessa áhættuskeiðs (Smink, Van Hoeken og Hoek, 2012).  

 Neyslusálfræði getur ýtt undir andlega vellíðan með bættri sjálfsmynd. Rannsóknir 

benda til að hægt sé að vinna gegn þeirri villandi líkamsmynd sem auglýsingar og fjölmiðlar 

ýta undir hjá ungmennum, og þá sérstaklega stúlkum, með því að fræða þau um efnið 

(Dittmar, 2008; Posavac, Posavac og Weigel, 2001). Þar getur neyslusálfræðin nýst til þess að 

upplýsa nemendur um áhrif auglýsinga og fjölmiðla. 

 Posavac, Posavac og Weigel (2001) gerðu rannsókn þar sem kom í ljós að fólk sem 

hafði hlustað á sálfræðinga útskýra hve óraunhæfar margar fyrirmyndir í fjölmiðlum eru, 

hafði minni áhyggjur af þyngd sinni og líkama, og almennt jákvæðari líkamsmynd. Slík 

fræðsla er í samræmi við markmið Aðalnámskrár og er mjög mikilvæg því rannsóknir sýna að 

slæm líkamsmynd geta orsakað alvarleg vandamál á borð við átraskanir, sem geta leitt til 

djúpstæðra heilsufarsvandamála og þunglyndis (Dittmar, 2008). 

Kvíði er vaxandi vandi hjá íslenskum ungmennum. Í nýlegri rannsókn frá Rannsókn 

og greiningu kom í ljós að kvíði hefur vaxið um 10% á landsvísu á seinustu fjórum árum og í 

dag finna um 17% stúlkna og 4% drengja í 9. og 10. bekk oft eða alltaf fyrir alvarlegum 

kvíðaeinkennum (Halla Harðardóttir, 2016). Þótt kvíði og þunglyndi séu algeng hjá 

ungmennum þá eru þau að sama skapi sá hópur sem leitar sér einna sjaldnast aðstoðar vegna 
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þeirra vandamála (Blanco o.fl., 2008; Guðný Dóra Einarsdóttir, 2010; Sjúkrahúsið á Akureyri, 

2010). Mikilvægt er að reyna að breyta þessu, ekki síst í ljósi þess hve batatíðnin hefur reynst 

há hjá þeim ungmennum sem leita sér hjálpar vegna þunglyndis eða kvíða (Craske, 1999; 

TADS Team, 2007). 

Kennsla sem miðar að því leiðrétta ranghugmyndir um geðraskanir og fræða 

nemendur um meðferðarúrræði getur ýtt undir breytingar. Slík kennsla þarf ekki að taka 

mikinn tíma og hefur skilað árangri erlendis hjá sambærilegum aldurshópi. Hún byggist í 

grunninn á tvennu. Í fyrsta lagi að nota hrekjandi kennsluaðferð, eins og fjallað var um í fyrri 

kafla um ranghugmyndir, og fræða unglinga um fordóma og ranghugmyndir sem ríkja 

gagnvart geðröskunum, ásamt því að gefa réttari lýsingar á þeim. Í öðru lagi að ræða við þá 

um meðferðarúrræði. Eftir slíka fræðslu hafa mælst hjá unglingum jákvæðari viðhorf gagnvart 

fólki með geðröskun, færri ranghugmyndir og aukinn vilji til að leita sér aðstoðar við 

geðrænum vandamálum (Corrigan o.fl., 2012; Esters, Irvin, Cooker og Ittenbach, 1998; 

Rickwood, Cavanagh, Curtis og Sakrouge, 2004; Swartz o.fl., 2010). Í Aðalnámskrá er lögð 

áhersla á að stuðla að andlegri vellíðan, heilbrigði og velferð nemenda (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Þegar jafn mörg íslensk ungmenni glíma við andlega 

erfiðleika og raun ber vitni er skynsamlegt að ræða þessi mál í skólanum.  

Það er þó mikilvægt að hafa í huga að ungmenni á þessum aldri eru viðkvæm og 

auðvelt að hafa áhrif á þau. Þótt fræðsla um geðraskanir geti vissulega dregið úr fordómum og 

aukið líkur á að unglingar leiti sér aðstoðar, þá getur hún einnig leitt til þess að þau telji sig, 

fjölskyldu sína eða vini glíma við einhverja af umræddum geðröskunum. Slíkt er þekkt meðal 

háskólanema í bæði sálfræði og læknisfræði, og því má ætla að áhrifagjarnir unglingar séu 

enn líklegri til þess (Hardy og Calhoun, 1997). Hafa þarf fulla gát við kennslu um þennan 

málaflokk, og ítreka við unglingana að reyna ekki að greina sig sjálf eða aðra. Til þess þurfi 

margra ára nám en ekki stutta fræðslu. 

 Í þessari ritgerð hafa verið færð rök fyrir því hvers vegna leggja eigi meiri áherslu á 

sálfræðikennslu í grunnskólum. Miðað við greinilega og sterka tengingu sálfræðinnar við 

Aðalnámskrá grunnskólanna er ljóst að sálfræðinám samræmist vel markmiðum 

grunnskólakennslu á Íslandi. Að auki benda niðurstöður úr rannsóknum til þess að 

sálfræðinám geti haft margvísleg góð áhrif á nemendur á þessum aldri. Hér á eftir eru 

niðurstöður úr tveimur rannsóknum sem gerðar voru rökum mínum til stuðnings. Í þeirri fyrri 

er rannsakað hvort ranghugmyndir um sálfræði dragi úr áhuga á faginu, og í þeirri síðari eru 

rannsökuð möguleg jákvæð áhrif sálfræðikennslu á nemendur. 
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Rannsókn 1 

Í þessari rannsókn skoðaði ég tengsl á milli þeirra lýsinga sem nemendur fá á sálfræði og 

áhuga þeirra á faginu. Búnar voru til tvær mismunandi lýsingar á sálfræði og nemendum skipt 

í hópa eftir því hvaða lýsingu þeir fengu. Önnur lýsingin er byggð á þeim hugmyndum sem 

rannsóknir hafa sýnt að algengar eru meðal almennings en eru oft rangar. Sú lýsing verður 

kölluð hefðbundin kynning eða hefðarkynning. Hin lýsingin greinir frá sálfræði sem fer gegn 

þessum ranghugmyndum og er meira í samræmi við það hvernig ég vil kenna fagið. Sú lýsing 

verður kölluð ný kynning. 

Mín rannsóknarspurning var sú hvort að þeir nemendur sem fengu lýsingu byggða á 

hefðbundnum hugmyndum almennings myndu mælast með minni áhuga á sálfræði heldur en 

þeir sem fengu lýsingu í samræmi við mínar áherslur. Að auki voru skoðaðar fleiri breytur, 

svo sem kyn og námsáhugasvið nemenda. 

Aðferð 

 Þátttakendur 

Þátttakendur voru 51 grunnskólanemandi, allir úr níunda og tíunda bekk í sama skóla. Af 

þeim voru 22 drengir (43%) og 29 stúlkur (57%). Allir þátttakendur voru sjálfboðaliðar þar 

sem þeim var í upphafi allra mælinga gert ljóst að þátttaka væri valfrjáls. Aldur þátttakenda 

var á bilinu 14-16 ára. Í rannsókninni var þátttakendum skipt í tvo hópa sem fengu 

mismunandi lýsingar á sálfræði og viðhorf þeirra til fagsins mæld. 

 Mælitæki 

Settur var saman spurningalisti með 20 spurningum sem var ætlað að mæla áhuga á sálfræði 

og viðhorf til hennar. Listinn mældi einnig áhuga á öðrum fögum, en einungis var unnið úr 

svörum sem tengdust sálfræði.  

 Forspurningar. Spurningalistinn byrjar á almennum forspurningnum. Þar er spurt um 

aldur, líffræðilegt kyn og það hvort nemandi hafi meira áhuga á raungreinum eða 

félagsgreinum. Þessar spurningar voru annarsvegar ætlaðar til flokkunar við gagnavinnslu, og 

hinsvegar til að geta kannað hvort kyn eða áhugi á raun- eða félagsgreinum hefði áhrif á 

áhuga á sálfræði.  

 Áhugamæling. Ásamt spurningalistanum voru búnar til námskynningar á 

viðskiptafræði, sálfræði, heimspeki og lögfræði. Þeim fylgdu lýsingar í þessari sömu röð sem 

voru byggðar á lýsingum á fögunum af heimasíðum Háskóla Íslands, Háskólans í Reykjavík, 

Vísindavefnum og Wikipedia. Hjá helmingi þátttakenda voru að auki lýsingar á sálfræði er 
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byggðar voru á rannsóknum á hefðbundnum hugmyndum fólks um fagið. Ég bætti svo við 

lýsingarnar eftir þörfum. Auk lýsinga á fögum voru gefin dæmi um það sem kennt er í þeim, 

ásamt dæmum um þau störf sem þessar námsgreinar leiða oft til.  

Eftir hverja lýsingu eru fimm spurningar eða fullyrðingar. Þrjár þeirra eiga að meta 

hve áhugaverðar nemendum finnast námsgreinarnar út frá þessum lýsingum, til dæmis: „Mér 

finnst sálfræði áhugaverð“ og „Ég væri til í að læra eitthvað af sálfræði“, og tvær þeirra eiga 

að meta hvaða viðhorf þeir hafa til starfa tengdum námsgreinunum, en þær eru: „Hve 

fjölbreytta starfsmöguleika telurðu sálfræði bjóða upp á?“ og „Telur þú að nám í sálfræði sé 

vel til þess fallið til að fá starf með góðum tekjum?“. Viðhorfaspurningarnar snúa ekki beint 

að áhuga á sálfræði, en ef hugmyndir um hvað sálfræði er hafa áhrif á viðhorf til starfa 

sálfræðinga þá sýnir það einnig fram á mikilvægi þess að hugmyndir fólks um sálfræði séu 

byggðar á réttum upplýsingum. Spurningin um tekjurnar sker sig úr að því leyti að hún snýr 

ekki að innihaldi fagsins heldur frekar að stöðu þess í samfélaginu. Lista í heild má sjá í 

viðaukum 5 til 9. 

Þótt ætlunin væri einungis að mæla áhuga á sálfræði þá voru kynningar á öðrum 

greinum settar með til að hindra að nemendur vissu að verið væri að mæla áhuga þeirra á 

sálfræði og viðhorf til hennar. Sú vitneskja hefði getað haft áhrif á svör þeirra.  

Ef þeir nemendur sem fengu lýsinguna með hefðarkynningunni mælast með minni 

áhuga þá rennir það stoðum undir kenningu mína. 

Innri stöðugleiki spurningalistans var góður, en Cronbachs alpha gildi hans var reiknað 

í SPSS og var það 0,83.  

 Rannsóknarsnið 

Rannsóknarsnið var tilraun sem gerð var í hentugleikaúrtaki. Hún byggði á samanburði milli 

tveggja hópa sem skipt var í með tilviljunarvali og fengu mismunandi íhlutanir. Frumbreyta 

var mismunandi lýsing á sálfræði. Fylgibreytur voru áhugi nemenda á sálfræði, viðhorf þeirra 

til starfa sálfræðinga, og það hve mikið þeir gætu hugsað sér að læra af sálfræði í framtíðinni. 

Allar mælingar áttu sér stað á um það bil tveggja mánaða tímabili. 

 Íhlutun 

Annar hópurinn fékk texta sem er lýsing á sálfræði í samræmi við þær hugmyndir sem 

almenningur hefur um sálfræði, eins og lýst var fyrr í ritgerðinni, og einkennast oft af 

misskilningi. Þetta eru hugmyndir á borð við að sálfræði fáist einungis við klínísk 

viðfangsefni, að sálfræðingar takist á við vægari tilfelli en geðlæknar, að sálfræðingar rækti 
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sálina og fleira. Textann í heild sinni má sjá í viðauka 8. Hinn textinn er síðan lýsing á 

sálfræði þar sem þessar hugmyndir ráða ekki ríkjum. Þar er sálfræði lýst með fjölbreyttari 

hætti og fleiri undirflokkar nefndir til sögunnar. Textann í heild sinni má sjá í viðauka 9. Í 

samræmi við þennan mun á textunum voru gefin mismunandi dæmi um námsefni og störf 

sálfræðinga.  

 Framkvæmd 

Spurningalisti var saminn, ásamt öllum textum sem með honum fylgja. Hann var síðan lagður 

fyrir þrjá bekki og svörin sameinuð í eitt gagnasafn. Í upphafi var nemendum tilkynnt að þessi 

könnun væri hluti af meistaraverkefni í kennslufræðum og það væri vel þegið ef þau gæfu sér 

tíma í að svara spurningum vandlega.  

Úrtaki var skipt með tilviljunarvali í tvo jafnstóra hópa en þeir fengu hvor sína íhlutun 

sem fólst í mismunandi lýsingu á sálfræði eins og lýst var hér framar.  

 Tölfræðileg úrvinnsla 

Notast var við SPSS til þess að vinna úr niðurstöðum rannsóknarinnar. Spurningalistanum var 

skipt í tvo þætti eftir inntaki spurninga. Annar þátturinn var nefndur Áhugi, en í honum voru 

svör við spurningunum þremur sem sneru að áhuga á sálfræði sem fagi. Hinn þátturinn fékk 

nafnið Viðhorf til starfa, og samanstóð af svörum við spurningunum tveimur um viðhorf til 

starfa sálfræðinga. 

 Gerð voru t-próf, á einstökum spurningum og á þáttunum í heild, þar sem borin voru 

saman svör hópanna við því hve mikinn áhuga þau hefðu á sálfræði. Einnig var könnuð fylgni 

á milli þess hve áhugaverð nemendum þótti sálfræði eftir því hvort þau höfðu meiri áhuga á 

félagsgreinum eða raunvísindagreinum, og fylgni á milli kyns og áhuga á sálfræði. 

Fjarlægja þurfti einn þátttakanda úr rannsókninni en hann skildi ekki íslensku til hlítar og gat 

ekki lokið spurningalistanum.  

Niðurstöður 

Fyrst var kannað hvort munur væri á því hve áhugaverð hópunum þætti sálfræði. Gerð voru t-

próf á þáttunum Áhugi og Viðhorf til starfa (sjá töflu 1). Meiri áhugi mældist hjá þeim sem 

fengu nýja kynningu en sá munur var þó ekki marktækur.  
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Tafla 1. Munur á svörum hópa eftir lýsingu á sálfræði 

Spurning Hópur 1  

(Hefðarkynning) 

Hópur 2  

(Ný kynning) 

M Sf M Sf P 

Áhugi 3,10 0,85 3,46 0,90 ,14  

Viðhorf til starfa 3,46 0,70 3,42 0,78 ,84 

Athugasemd: M = Meðaltal. Sf = Staðalfrávik. Hver spurning hefur svarmöguleikana 1 til 5 

þar sem 1 er Mjög ósammála og 5 Mjög sammála. Marktekt er miðuð við P gildi < 0,05. 

Næst voru athuguð svör nemenda við þeim stöku spurningum sem þættirnir voru 

samsettir úr. Ekki mældist marktækur munur á neinum af spurningunum (sjá töflu 2). Næst 

því komst spurningin um það hvort nemendur gætu hugsað sér að læra einhverja sálfræði. Þó 

má sjá að áhugi nemenda mældist hærri þegar þeir fengu lýsinguna sem var ekki í samræmi 

við hefðbundnar hugmyndir, en sá munur nær ekki tölfræðilegri marktekt. Í einu atriði mælast 

svörin hærra hjá hópnum sem fær lýsingu í samræmi við hefðbundnar hugmyndir, en það er 

spurningin um hvort sálfræðinám sé líklegt til að leiða til starfs með góðum tekjum.  

Tafla 2. Munur á svörum hópa við einstökum spurningum eftir lýsingu á sálfræði 

Spurning Hópur 1  

(Hefðarkynning) 

Hópur 2  

(Ný kynning) 

M Sf M Sf P
a
 

Áhugi á sálfræði 3,23 0,95 3,60 0,95 ,17 

Læra einhv. sálfræði 3,12 1,03 3,64 1,07 ,08 

Læra mikla sálfræði 2,96 1,03 3,16 0,98 ,48 

Fjölbreytni í starfi 3,31 0,92 3,44 0,96 ,61 

Góðar tekjur í starfi 3,62 0,89 3,40 0,86 ,38 

Athugasemd: M = Meðaltal. Sf = Staðalfrávik. Hver spurning hefur svarmöguleikana 1 til 5 

þar sem 1 er Mjög ósammála og 5 Mjög sammála. Marktekt er miðuð við P gildi < 0,05 

Svarið við fyrstu rannsóknarspurningunni, hvort hefðbundnar hugmyndir almennings 

um sálfræði dragi úr áhuga á henni, virðist því vera að ekki sé hægt að fullyrða um að 

ranghugmyndir um sálfræði dragi úr áhuga á henni. Þetta þýðir þó ekki endilega að svo sé 

ekki raunin, eins og verður nánar komið inn á í umræðukafla. 

Eftir að hafa athugað sjálfar rannsóknarspurningarnar athugaði ég einnig mun eftir 

kyni og eftir áhuga á félags- og raungreinum. Þetta var ekki hluti af rannsóknarspurningunum, 

heldur nokkuð sem ég ákvað fyrir forvitnissakir að skoða áður en rannsókn hófst. Það hvort 
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nemendur hefðu meiri áhuga á félags- eða raungreinum virtist ekki hafa áhrif á áhuga á 

sálfræði (sjá í töflu 3). Félagsgreinanemendur virðast hins vegar telja sálfræðistörf bæði 

fjölbreyttari og betur launuð. Það ber þó að taka fram að það eru tvisvar sinnum fleiri sem 

segjast hafa áhuga á raungreinum, 28 á móti 14, og það hefur hugsanlega áhrif. 

Tafla 3. Munur á svörum eftir áhuga á raungreinum eða félagsgreinum. 

 Raungreinar  Félagsgreinar 

 M Sf M Sf P
a
 

Áhugi á sálfræði 3,16 0,86 3,59 0,82 ,13 

Viðhorf til starfa 3,28 0,82 3,71 0,43 ,03* 

Allur listinn 3,21 0,76 3,64 0,56 ,70 

Athugasemd: M = Meðaltal. Sf = Staðalfrávik. Hver spurning hefur svarmöguleikana 1 til 5 

þar sem 1 er Mjög ósammála og 5 Mjög sammála. Marktekt er miðuð við P gildi < 0,05
 

a
 * = p < ,05. ** = p < ,01. *** = p < .0001. 

 

 Þegar áhrif kyns á áhuga á sálfræði voru könnuð kom í ljós að áhugi stúlkna var meiri 

en áhugi pilta (sjá töflu 4). Þetta er í samræmi við kynjahlutföll í sálfræðinámi við Háskóla 

Íslands þar sem mikill meirihluti nemenda er kvenkyns (Háskóli Íslands, 2015). Ekki kom 

fram ólíkur áhugi eftir kyni fyrir hinar námsgreinarnar auk þess sem kynjamunurinn í úrtakinu 

var almennt mjög lítill.  

Tafla 4. Kynbundinn munur á svörum við spurningalistum 

Listi Strákar Stelpur  

 M Sf M Sf P
a
 

Viðskiptafræði 3,44 0,82 3,42 0,62 ,93 

Sálfræði 3,10 0,67 3,53 0,73 ,03* 

Heimspeki 3,15 0,82 2,99 0,85 ,47 

Lögfræði 3,59 0,80 3,72 0,81 ,58 

Athugasemd: M = Meðaltal. Sf = Staðalfrávik. Hver spurning hefur svarmöguleikana 1 til 5 

þar sem 1 er Mjög ósammála og 5 Mjög sammála. Marktekt er miðuð við P gildi < 0,05.
 

a
  * = p < ,05. ** = p < ,01. *** = p < .0001. 

Umræða 

Ekki tókst að staðfesta að námslýsing sem byggir á hefðbundnum hugmyndum um sálfræði 

leiði til minni áhuga á sálfræði, eða því að læra sálfræði, heldur en lýsing sem byggir ekki á 

þeim hugmyndum. Eini munurinn á áhuga sem kom fram var að stúlkur reyndust áhugasamari 

um sálfræði en piltar. Þess ber þó að geta að meiri áhugi mældist á sálfræði hjá þeim sem 
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fengu nýja lýsingu á henni, og meiri áhugi á því að læra hana í skóla, en sá munur var svo 

lítill að ekkert er hægt að fullyrða út frá honum. Þetta er ekki í samræmi við þær niðurstöður 

sem ég bjóst við. Miðað við fyrrgreindar rannsóknir bjóst ég við að fjölbreyttari lýsing á 

sálfræði sem tengdist með beinni hætti lífi nemenda myndi vekja meiri áhuga (t.d. Brophy, 

2013; Mitchell, 1993). 

Þessar niðurstöður útiloka þó ekki að hefðbundnar hugmyndir almennings um sálfræði 

geti haft neikvæð áhrif á áhuga. Kannski var rannsóknin ekki nægilega vel framkvæmd, 

námlýsingarnar ekki nægilega vel hannaðar eða ekki nægilega vel tryggt að þær hafi yfirhöfuð 

haft einhver áhrif á lesandann. Engin leið er að vita hvort nemendur hafi móttekið og munað 

það sem stóð í lýsingunum, heldur getur allt eins verið að þeir hafi rennt fljótlega yfir og 

svarað svo út frá þeim hugmyndum sem þeir sjálfir höfðu fyrir. Þetta hefði mátt koma í veg 

fyrir, til dæmis með því að láta nemendur lesa textann oftar en einu sinni, með því að spyrja út 

úr textanum áður en könnunin sjálf var tekin eða með því að segja nemendum að prófað yrði 

úr textanum. Þau ósannindi hefðu síðan verið leiðrétt eftir gagnasöfnun.  

 Engu að síður er hægt að nefna ástæður fyrir því að æskilegt sé að grípa inn í 

ranghugmyndir nemenda um sálfræði. Því fyrr sem gripið er inn í ranghugmyndir því 

auðveldara er að leiðrétta þær og gefa rétta mynd af sálfræði. Þannig er til að mynda hægt að 

stuðla að því að enginn fari á mis við sálfræðinám vegna misskilnings um hvað fagið gengur 

út á og stuðla gegn því að einhver fari í námið á röngum forsendum. Fyrsta árs nemar í 

sálfræði við Háskóla Íslands hafa samkvæmt rannsóknum miklar ranghugmyndir um hvað 

sálfræði er þegar þeir hefja nám, sem gæti útskýrt að einhverju leyti mikið brottfall á fyrstu 

önn (Alma Pálmadóttir og Guðrún Ýr Skúladóttir, 2013). 
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Rannsókn 2 

Næst kannaði ég hvort hægt væri að hafa góð áhrif á viðhorf, afstöðu og hugmyndir nemenda 

með því að kenna þeim sálfræði. Rannsóknarspurning mín hér var sú hvort ég gæti haft góð 

áhrif á nemendur í gegnum kennslu með tvennum hætti: Að draga úr skaðlegum viðhorfum 

þeirra og að ýta undir ákjósanleg viðhorf. Annars vegar kenndi ég þeim neyslusálfræði og 

reyndi að hafa áhrif á efnishyggju þeirra, og hins vegar kenndi ég þeim um gagnrýna hugsun, 

röklegan þankagang og vísindaleg vinnubrögð. Þar reyndi ég að hafa áhrif á viðhorf þeirra til 

gagnrýninnar hugsunar og auka getu þeirra til að beita henni við að skilja rökfærslur og 

rökhendur. Ég valdi neyslusálfræði og gagnrýna hugsun því ég tel þessi atriði afar mikilvæg 

fyrir ungt fólk og að þau varði þennan aldurshóp sérstaklega. Að auki eru þetta efni sem mér 

finnst sjálfum bæði áhugaverð og skemmtileg og vissi að ég gæti komið vel frá mér á 

knöppum tíma.  

 Eftir kennslu svöruðu nemendur spurningalistum sem voru ætlaðir til að mæla áhrif 

kennslunnar. Rannsóknarspurningarnar voru tvær. Sú fyrri snýr að áhrifum á efnishyggju og 

sú seinni að áhrifum á gagnrýna hugsun. Nemendur svöruðu spurningalistum bæði viku fyrir 

kennslu og í beinu framhaldi af kennslunni og þannig var kannað hvort kennslan hefði haft 

áhrif. 

Ef efnið sem ég kenndi hefur þau áhrif sem ég vonast eftir, þá er það vísbending um að 

annað sambærilegt sálfræðitengt efni geti haft svipuð áhrif.  

Aðferð 

 Þátttakendur 

Þátttakendur voru grunnskólanemendur á aldrinum 14-16 ára. 34 þátttakendur fengu kennslu 

um gagnrýna hugsun og 33 voru til samanburðar sem fengu enga kennslu. 38 þátttakendur 

fengu kennslu um neyslusálfræði og 32 nemendur voru til samanburðar sem fengu enga 

kennslu. Sumir nemendur tóku þátt í fleiri en einni mælingu, voru til dæmis í báðum 

samanburðarhópum. Áður en spurningalistar voru lagðir fyrir var öllum gert ljóst að þátttaka 

væri valfrjáls og þeir mættu hætta hvenær sem væri. Allir þátttakendur voru því sjálfboðaliðar.  

 Mælitæki 

Búnir voru til tveir spurningalistar. Annar þeirra var ætlaður til að mæla efnishyggju og hinn 

til að mæla gagnrýna hugsun og viðhorf til hennar. 
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 Forspurningar. Spurningalistarnir byrja báðir á almennum forspurningum sem 

ætlaðar eru til flokkunar við gagnavinnslu. Þar er annarsvegar spurt um aldur, og hinsvegar 

um líffræðilegt kyn þáttakenda.  

 Eftirspurningar. Í lok beggja listanna komu þrjár spurningar sem sneru að því hve 

áhugaverður nemendum fannst fyrirlesturinn, hvort þeim fyndist þeir hafa lært eitthvað nýtt af 

honum og hvort þeir teldu sig hafa lært eitthvað gagnlegt af honum. 

 Efnishyggja. Annar spurningalistinn samanstóð af spurningum sem voru ætlaðar til 

þess að mæla efnishyggju nemenda. Til að mæla efnishyggju notaðist ég aðallega við 

spurningar sem fengnar voru úr Money Making Motives kvarða í þýðingu Rögnu Benediktu 

Garðarsdóttur og var upphaflega hannaður af Srivastava, Locke og Bartol (Srivastava, Locke 

og Bartol, 2001). Sá kvarði mælir efnishyggju með því að skoða hvað liggur á bak við þrá 

eftir efnislegum eigum og fé, fremur en að einblína aðeins á sjálfa þrána og hve mikil hún er.  

Kvarðinn hefur áður verið notaður til að mæla efnishyggju (t.d. Halldór Arnarsson og 

Hugi Leifsson, 2014; Srivastava, Locke og Bartol, 2001; Ragna B. Garðarsdóttir, 2006). Þessi 

styttri útgáfa kvarðans hefst á spurningunni „Af hverju finnst þér mikilvægt að eiga mikið af 

peningum?“ og á eftir fylgja 13 staðhæfingar á fimm punkta á Likert-kvarða frá Mjög 

ósammála til Mjög sammála. Til dæmis: „Því nú til dags þarf maður peninga til að vera 

hamingjusamur“ og „Til að standast þær væntingar sem gerðar eru til mín“. Þar að auki voru 

tvær spurningar sem mældu einungis hve mikilvægt nemendum þætti að eiga mikið af 

peningum og veraldlegum eigum, burtséð frá ástæðum. Þær voru einnig á fimm punkta Likert 

kvarða sem samanstóð af fimm punktum frá Mjög ósammála til Mjög sammála (sjá viðauka 

10). 

 Gagnrýnin hugsun. Það getur verið erfitt að mæla gagnrýna hugsun og ýmsar aðferðir 

hafa verið prófaðar, hver með sínum kostum og göllum. Lítið er þó um íslensk tól til að mæla 

gagnrýna hugsun, þótt nóg sé til á erlendum tungumálum sem hægt er að þýða. Oft þarf þó að 

greiða fyrir aðgang að þessum mælitækjum.  

Fyrir þetta verkefni bjó ég til spurningalista sem var ætlað að mæla tvennt. Í fyrsta lagi 

viðhorf til gagnrýninnar hugsunar og til fullyrðinga sem standast ekki gagnrýna hugsun. 

Dæmi um það eru fullyrðingar eins og: „Ég væri til í að rækta gagnrýna hugsun mína meira“ 

og „Allar skoðanir eru jafn réttar“. Í öðru lagi átti listinn að mæla getu til þess að skilja og 

greina rök og rökvillur. Dæmi um það eru spurningar eins og: „Er þessi rökfærsla rökrétt: Það 

er ekki hægt að taka mark á ráðum frá Þóri næringarfræðingi. Hann étur sjálfur ekkert nema 

sælgæti og er algjör fyllibytta í þokkabót“. Listann í heild sinni er hægt að sjá í viðauka 11. 
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Með þessum hætti var athugað hvort tekist hefði að hafa áhrif á viðhorf nemenda til 

gagnrýninnar hugsunar. Jafnframt var kannað hvort nemendur hefðu móttekið eitthvað af 

þeirri þekkingu sem var miðlað en ekki bara breytt viðhorfum sínum því þeir teldu það rétt. Ef 

nemendum tekst að tileinka sér þekkinguna sem verið er að miðla, fremur en að skipta 

einungis um skoðun, þá öðlast þeir í leiðinni getu til þess að fylgja nýrri sannfæringu sinni.  

Listinn innihélt átta viðhorfaspurningar á Likert-kvarða sem samanstóðu af fimm 

punktum frá Mjög ósammála til Mjög sammála, og fimm spurningar um rökfærslur og 

rökvillur sem voru tveggja punkta rétt og rangt spurningar. Ég samdi allar spurningar að einni 

undanskilinni sem ég fékk frá Tómasi Leifssyni samnemenda mínum með leyfi hans. 

Spurningalistarnir hafa allir góðan innri stöðugleika. Áreiðanleiki beggja lista var 

reiknaður í SPSS og hefur listinn sem snýr að neyslusálfræði Cronbachs Alpha upp á 0,89 og 

spurningalistinn sem snýr að gagnrýninni hugsun Cronbachs Alpha upp á 0,76. 

 Rannsóknarsnið 

Rannsóknarsnið var millihópasnið með tveimur hópum. Frumbreytan var hvort nemandi hafði 

fengið kennslu um annars vegar neyslusálfræði, og hins vegar gagnrýna hugsun og röklegan 

þankagang. Fylgibreyturnar voru efnishyggja, viðhorf til gagnrýninnar hugsunar og geta til að 

skilja rökfærslur. Mælingar voru gerðar fyrir og eftir að nemandi fékk kennslu og bornar 

saman. Rannsóknin byggist því á samanburði innan hóps.  

Einnig var notast við samanburðarhóp sem fékk enga kennslu en var mældur með 

svipuðu millibili og tilraunahópurinn til að staðfesta að ekki væri um tímahrif að ræða heldur 

að íhlutun hefði virkað. 

 Íhlutun 

Rannsóknin samanstóð af tveimur ólíkum spurningalistum. Allar spurningar og leiðbeiningar 

voru eins á báðum listum en munurinn lá í því hvort þeir sem svöruðu spurningunum hefðu 

fengið kennslu um annaðhvort neyslusálfræði eða gagnrýna hugsun.  

Aðalíhlutunin er þannig kennslan sjálf. Búinn var til einn fyrirlestur í anda 

neyslusálfræði, og einn fyrirlestur með þemað gagnrýnin hugsun. Báðir fyrirlestrar voru um 

45 mínútur að lengd með skekkjumörkum upp á nokkrar mínútur í hvora átt. Með þessum 

fyrirlestrum vildi ég athuga hvort ég gæti haft áhrif á annars vegar efnishyggju og hins vegar 

viðhorf til gagnrýninnar hugsunar og getu til að beita henni. Í báðum fyrirlestrum var notast 

við glærur, myndbönd og myndir ásamt því að nemendum var leyft að spyrja út í efnið að vild 

á meðan fyrirlestur var fluttur.  
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Neyslusálfræðikennslan tók meðal annars fyrir sögulega þróun auglýsinga, virkni 

þeirra, tilgang og áhrif, sjálfsmynd, átröskun, neyslumynstur, efnishyggju, aukningu hennar 

og áhrif, mikilvægi veraldlegra eigna og peninga, eðli og tilgang efnislegra eigna, þróun 

neyslusamfélagsins, lífsstílsbloggara, markaðssetningu sem sérstaklega er beint að 

ungmennum og staðalmyndir kynja í auglýsingum.  

Í upphafi var kynnt fyrir nemendum hvað fagið neyslusálfræði væri og hvað hún 

fjallaði um. Eftir það var rætt hvers vegna neyslusálfræði skiptir máli, bæði fyrir samfélagið í 

heild sinni og einkum og sér í lagi fyrir ungt fólk á Vesturlöndum. Rætt var um tengsl 

hamingju og peninga og hve lítil þau væru eftir að grunnþörfum er náð. Eðli og tilgangur 

efnislegra hluta var einnig tekið fyrir, þar sem nemendur voru fræddir um margvíslegan 

tilgang hluta umfram notagildi sitt, þá sérstaklega táknræna merkingu þeirra og það hvernig 

þeir eru notaðir til að skapa sjálf, og tjá það, bæði út á við og fyrir mann sjálfan. Sköpun og 

mótun sjálfsmyndar í gegnum eigur var töluvert rædd, og hvernig fyrirtæki geta notfært sér 

það. Vísað var í nokkrar rannsóknir sem ég taldi að gætu vakið áhuga nemenda, og tengjast 

áhrifum auglýsinga á til dæmis líkamsmynd, sjálfstraust og staðalmyndir.  

Fyrirlesturinn um gagnrýna hugsun sneri að því hvað gagnrýnin hugsun er, af hverju 

hún er mikilvæg og hvaða gagn sé af henni fyrir einstaklinga og samfélag. Komið var inn á 

það hvernig rökfærslur eru byggðar upp, útskýrt hvað eru góð rök og slæm, ásamt dæmum um 

slíkt, og vikið að vísindalegum vinnubrögðum og þankagangi. Farið var í nokkrar af 

algengustu hugsana- og rökvillunum og þær útskýrðar. Rætt var um hvernig við notumst 

sjálfkrafa við ýmsar þumalputtareglur til að vinna úr öllum þeim urmul af upplýsingum sem 

við tökum á móti, og hvernig það getur haft áhrif á bæði skynjun og hugsun. Lagðar voru fyrir 

nemendur nokkrar þrautir í þessum anda, til að mynda fyrrnefnt Wason próf, sem prófar 

rökhugsun nemenda. Tekin voru dæmi sem lutu að sjónskynjun og rökhugsun, sem síðan voru 

skoðuð nánar í tengslum við fyrirbrigði eins og fordóma, trú fólks á miðla, stjörnuspár, 

trúarbrögð og fleira. Rætt var um hvernig gagnrýnin hugsun, eða skortur á henni, birtist bæði í 

daglegu lífi og fjölmiðlum. Einnig um þau áhrif sem skortur á gagnrýninni hugsun og 

vísindalegum þankagangi í fjölmiðlum getur haft vegna ábyrgðarstöðu fjölmiðla í 

samfélaginu. Sem dæmi voru nefndar bólusetningar, ímynd minnihlutahópa og 

skottulækningar. 

 Framkvæmd 

Samdir voru tveir fyrirlestrar, annar um neyslusálfræði og hinn um gagnrýna hugsun, rökfræði 

og vísindaleg vinnubrögð. Þetta taldi ég bestu leiðina til að koma miklu efni á framfæri á 
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tiltölulega stuttum tíma. Ásamt þessum fyrirlestrum voru búnir til spurningalistar til að mæla 

áhrif þeirra. Fyrirlestrarnir tveir voru fluttir fyrir fjóra mismunandi hópa á um það bil tveggja 

mánaða tímabili. Spurningalisti var lagður fyrir hvern hóp á bilinu viku til tveim vikum áður 

en þau fengu kennslu, og aftur strax að kennslu lokinni. Öll kennsla fór fram í skóla 

nemendanna. Í upphafi var nemendum tilkynnt að þessir fyrirlestrar og spurningalistar væru 

hluti af lokaverkefni í MS námi í kennslufræðum. Á forsíðu spurningalistans var tekið fram að 

hætta mætti þátttöku hvenær sem væri og að útilokað væri að rekja svör. Allir nemendur fylltu 

út listana, fyrir utan þá sem gátu ekki lokið þátttöku vegna tungumálaörðugleika.  

Samanburðarhóparnir svöruðu einungis spurningalistunum en fengu enga kennslu. Ég 

kom þá með spurningalistana í tíma og útskýrði fyrir nemendum að þessir spurningalistar 

væru hluti af meistaraverkefni í kennslufræðum og það væri vel þegið ef þau gæfu sér tíma í 

að svara þeim. Viku til þremur vikum síðar var aftur lagður fyrir þá sami listi, og sagt að það 

væri til að gefa nákvæmari mælingu. 

 Tölfræðileg úrvinnsla 

Notast var við forritið SPSS til þess að vinna úr niðurstöðum rannsóknarinnar. Gerð voru t-

próf þar sem borin voru saman svör samanburðarhópsins, og að sama skapi voru gerð t-próf 

þar sem borin voru saman svör tilraunahópsins áður en þau hlýddu á fyrirlestur, og eftir að 

þau hlýddu á fyrirlestur.  

Fjarlægja þufti þrjá þátttakendur úr rannsókninni en þeir skildu ekki íslensku til hlítar 

og svöruðu því aðeins hluta af spurningunum. 

Niðurstöður 

Til að svara seinni rannsóknarspurningu minni, hvort hægt væri að hafa góð áhrif á nemendur 

með sálfræðikennslu, var kannaður munur á svörum þeirra sem fengu kennslu um 

neyslusálfræði, fyrir og eftir kennslu. Efnishyggja nemenda var minni eftir kennslu (M= 3,1) 

heldur en fyrir hana (M= 3,4), t(37) = 7,6, p<0,05. Til samanburðar var óverulegur munur á 

efnishyggju við upphaf (M= 3,0) og lok (M= 3,0) sama tímabils hjá þeim sem hlutu enga 

kennslu, t(31) = 0,94, p = 0,92. Því virðist sem kennslan hafi haft tilætluð áhrif, að minnka 

efnishyggju, að minnsta kosti tímabundið.  

Næst var kannaður munur á svörum þeirra sem fengu kennslu um gagnrýna hugsun, 

fyrir og eftir kennslu. Í ljós kom að gagnrýnin hugsun var meiri hjá nemendum eftir kennslu 

(M= 3,88) heldur en fyrir hana (M= 3,43), t(33) = 10, p<0,05. Til samanburðar var óverulegur 

munur á gagnrýninni hugsun við upphaf (M= 3,2) og við lok (M= 3,1) sama tímabils hjá þeim 
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sem hlutu enga kennslu, t(32) = 1,1, p = 0,29. Þetta bendir til þess að kennslan hafi haft þau 

áhrif sem vonað var, að bæta viðhorf nemenda til gagnrýninnar hugsunar og ýta undir hana. 

Að lokum voru skoðuð svör við spurningunum um hvort rökfærslur væru gildar og 

hvernig nemendur svöruðu spurningum um hvort rökvillu væri að finna í rökfærslum (sjá 

viðauka 11b). Í ljós kom að nemendum gekk betur eftir kennslu heldur en fyrir.  

Þegar munur á svörum við einstökum spurningum innan listans var athugaður, mældist 

einungis marktækur munur á einni spurningu (sjá töflu 5). Sú marktekt er hins vegar svo lítil 

að varla er hægt að álykta út frá henni. Þetta gæti verið vegna þess að á öllum atriðum nema 

einu mældust svör hærri eftir kennslu, en þó ekki mikið hærri. Þegar þau koma öll saman er 

nægilega mikill munur á meðaltali til að ná marktækum mun.  

Tafla 5. Munur á svörum við spurningum um rökhendur og rökfærslur fyrir og eftir kennslu 

Spurning Fyrir kennslu Eftir kennslu 

 M Sf M Sf P
a
 

Spurningalisti í heild 1,83 0,24 1,96 0,12 ,00** 

Sp1. Gild/Ógild rök 2,00 0 2,00 0 
b 

Sp2. Gild/Ógild rök 1,86 0,35 1,91 0,28 0,16 

Sp3. Fótfesturök 1,86 0,35 1,94 0,24 0,08 

Sp4. Persónurök 1,83 0,38 1,94 0,24 0,04 

Sp5. Ólögleg alhæfing 1,77 0,42 1,86 0,35 0,08 

Athugasemd: M = Meðaltal. Sf = Staðalfrávik. Hver spurning hefur svarmöguleikana 1 til 5 þar sem 1 

er Mjög ósammála og 5 Mjög sammála. Marktekt er miðuð við P gildi < 0,05.
 

a
 * = p < ,05. ** = p < ,01. *** = p < .0001. 

 

b 
=

 
Enginn munur var á svörum þátttakenda svo ekki er við hæfi að gefa upp P gildi. 

Umræða 

Af niðurstöðunum úr rannsókn 2 er hægt að fullyrða að íhlutun hafi haft áhrif á nemendur. 

Þau viðhorf og hugmyndir sem ég leitaðist við að hafa áhrif á með kennslu minni, breyttust til 

hins betra eftir að nemendur fengu kennsluna. Efnishyggja minnkaði, sem er jákvætt, því eins 

og fyrr hefur komið fram hafa margar rannsóknir sýnt fram á slæmar afleiðingar efnishyggju.  

Gagnrýnin hugsun jókst einnig og nemendur öðluðust aukna getu í að skilja rökhendur 

og rökfærslur, og taka eftir rökvillum. Þetta er ákjósanleg niðurstaða af ýmsum ástæðum, til 

að mynda vegna aukinnar getu nemenda til að mynda sér sjálfstæða og vel ígrundaða skoðun, 

aukinnar getu til að skilja umhverfið í kringum sig, þar með talið fjölmiðla, og aukinnar getu 

til að verða virkir samfélagsþegnar sem geta látið gott af sér leiða. 
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Geta nemenda til að skilja rök mældist einnig meiri eftir fyrirlestur. En þegar svör við 

stökum spurningum voru athuguð þá mældist geta nemenda til að skilja rök ekki marktækt 

meiri, nema í einni spurningu af fimm. Ástæðan gæti að miklu leyti legið í því að nemendur 

voru ansi lunknir í þessu fyrir, en stór hluti nemenda svaraði öllum spurningum rétt um gild 

og ógild rök og rökvillur í rökfærslum, bæði fyrir og eftir fyrirlestur.  

Niðurstöðurnar benda til þess að hægt sé að hafa góð áhrif á nemendur í gegnum 

sálfræðikennslu, í það minnsta á þau atriði sem ég skoðaði. Það er jafnframt vísbending um að 

það efni sem ég nefni í inngangi sem gagnlegt námsefni fyrir grunnskólanemendur, en kenndi 

ekki, geti einnig haft jákvæð áhrif.  

Það verður þó að setja ákveðna fyrirvara við þessar niðurstöður og fara varlega í að 

fullyrða um að raunveruleg viðhorfsbreyting hafi átt sér stað. Þarna gæti til dæmis verið um 

þóknunarhrif að ræða. Nemendur eru tiltölulega nýbúnir að hljóta fræðslu um ákveðið efni 

þegar þeir eru beðnir um að svara spurningum um viðhorf tengd efninu. Það getur hugsast að 

þeir svari í samræmi við það sem þeir haldi að kennarinn vilji sjá miðað við kennsluna, svari 

því sem þeim finnst nýbúið að segja að sé „rétt“. Líklega hefði verið betra rannsóknarsnið að 

flytja fyrirlestrana beint eftir fyrstu mælingu, og bíða með seinni mælinguna í viku eða tvær. 

Þannig hefði betur verið hægt að koma í veg fyrir þóknunarhrif og athuga hvort áhrif 

kennslunnar entust. 

Það að fæstir svari rétt seinustu spurningunni um gildar rökfærslur er áhyggjuefni. Sú 

spurning sneri að rökvillu sem fólst í því að fullyrða að múslimar hlytu að vera stórhættulegir 

þar sem stór hluti af ISIS væru múslimar. Að svo margir hafi talið þessa rökfærslu rétta gæti 

verið til marks um fordóma sem hafi skapast í íslensku samfélagi gagnvart innflytjendum. 

Þeir fordómar kunna að koma frá foreldrum, vinum eða fjölmiðlaumfjöllun. Þetta eru rök fyrir 

mikilvægi þess að styrkja gagnrýna hugsun nemenda, til að gera þeim kleift að átta sig á 

rökleysunni í þeim málflutningi sem yfirleitt einkennir fordóma. Með fyrirlestrinum tókst þó 

að fá fleiri til að átta sig á rökvillunni í þessari spurningu, svo vonandi er hægt að draga úr 

fordómum nemenda og styrkja þá gegn áhrifum af fordómafullu umhverfi. 

 Auk viðhorfsbreytinga til hins betra, þá voru nemendur líka allir á þeirri skoðun að 

það sem þeir hefðu lært væri bæði áhugavert og gagnlegt. Þetta átti bæði við um fyrirlesturinn 

í neyslusálfræði og fyrirlesturinn tengdum gagnrýninni hugsun. Enginn nemandi svaraði 

þannig að hann hefði ekki haft bæði áhuga og gagn af fyrirlestrunum. Þessi áhugi birtist 

meðal annars í því að tvisvar sinnum báðu nemendur mig um að vera áfram eftir að frímínútur 

hófust til að geta farið nánar í efnið með þeim.
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     Umræða 

Í þessu verkefni hef ég kannað áhuga grunnskólanemenda á sálfræði og hvað hefur áhrif á 

hann, ásamt því hvort hægt er að hafa góð áhrif á nemendur í gegnum sálfræðikennslu. Ég 

lagði upp með tvær kenningar. Í fyrsta lagi að hefðbundnar hugmyndir almennings um 

sálfræði, sem oft reynast rangar, gæfu ekki einungis ranga mynd af sálfræði heldur gætu 

dregið úr áhuga á henni. Í öðru lagi að hægt væri að hafa ýmis góð áhrif á nemendur á efsta 

stigi grunnskóla í gegnum sálfræðikennslu með vel völdu efni sem væri sérstaklega sniðið að 

unglingum. 

 Kenningu mína um að ranghugmyndir fólks um sálfræði geti haft áhrif á áhuga á 

faginu tókst mér ekki að staðfesta. Hún var ef til vill ekki byggð á nægilega þéttum 

kenningarlegum grunni, en mér þótti hún engu að síður forvitnileg og þess virði að athuga. 

Hugsanlega er eitthvað til í kenningunni en ekki náðist að staðfesta hana, sem gæti verið 

vegna aðferðafræðilegra annmarka. Engu að síður tel ég mikilvægt að reyna að leiðrétta 

ranghugmyndir fólks um sálfræði því eins og ég hef nefnt þá getur viðhorf fólks haft 

umtalsverð áhrif á athafnir þeirra og ákvarðanir, til dæmis hvort það velur að læra sálfræði, 

leitar sér sálfræðiaðstoðar eða áttar sig á gagnsemi sálfræði. 

Kenning mín um að hægt sé með sálfræðikennslu að hafa ýmis góð áhrif á nemendur á 

efsta stigi grunnskóla reyndist hinsvegar sannverðug. Niðurstöðurnar úr þeirri rannsókn styðja 

þá skoðun mína að kenna eigi grunnskólanemendum sálfræði, því sálfræðinám á efri stigum 

grunnskóla geti haft góð og gagnleg áhrif á nemendurna sjálfa, annað nám þeirra og 

samfélagið í heild. Mér tókst með kennslu minni að kalla fram, að minnsta kosta tímabundið, 

minni efnishyggju og aukna gagnrýna hugsun ásamt bættu viðhorfi til hennar.  

Ég kenndi aðeins lítinn hluta þess efnis sem ég hef lagt til að geti gagnast 

grunnskólanemendum á þessum aldri, en sá hluti sem kenndur var hafði engu að síður þau 

áhrif sem ég spáði. Það tel ég bæði hvatningu og rök fyrir því að kanna nánar áhrif þess efnis 

sem aldrei var kennt, til dæmis félagssálfræði, umhverfissálfræði og klínískrar sálfræði. Rökin 

fyrir mögulegri gagnsemi þessara greina eru reifuð nánar í inngangi ritgerðarinnar. Ef það 

námsefni getur haft þau áhrif sem sem ég tel möguleg þá er það enn frekari vísbending um að 

auka eigi hlut sálfræði í grunnskóla, sér í lagi þar sem það samræmist afar vel markmiðum 

Aðalnámskrár grunnskóla.  

Ég tel niðurstöður mínar einnig gefa til kynna hvernig ákjósanlegt er að bera sig að við 

sálfræðikennslu fyrir grunnskólanemendur og tel ég sérstaklega mikilvægt að námsefni sé 

valið og búið til með tilliti til þroska og stöðu unglingsins. Ekki nægir að velja af handahófi 



  

41 

 

kennsluefni úr sálfræðinni og ég mæli heldur ekki með því að búa til einfaldaða útgáfu af 

námsefni sem kennt er í framhaldsskólum.  

Ég álít að til þess að ná sem bestum árangri við sálfræðikennslu í grunnskólum þurfi 

kennari að kanna sérstaklega hverskonar sálfræðilegt efni geti haft tilætluð áhrif og hvernig 

kennsluaðferðir eru best til þess fallnar að ná þeim árangri. Námsefnið má síðan vinna út frá 

því. Til að byrja með þarf kennari að hafa skýr markmið um hverju hann vill ná fram, sem var 

til dæmis í mínu tilviki að minnka efnishyggju og auka gagnrýna hugsun, og hvers vegna. Þar 

næst finnur hann í sálfræðinni efni sem hann telur geta haft tilætluð áhrif og helst á hann að 

hafa rannsóknir og kenningalegan grundvöll fyrir því.  

Samkvæmt því sem ég best veit þá hafa hérlendis ekki verið gerðar sérstakar 

rannsóknir á áhrifum sálfræðikennslu á grunnskólanema, en til eru erlendar rannsóknir á 

áhrifum sálfræðilegra efna á nemendur á sambærilegum aldri sem hægt er að nýta við gerð 

námsefnis. Sjálfur studdist ég við slíkar rannsóknir og voru niðurstöður mínar samhljóða því 

sem þar hafði komið fram. Við gerð námsefnisins þarf kennari síðan að hafa sérstaklega í 

huga hvernig það tengist annarsvegar Aðalnámskrá grunnskóla, þar sem hún ákvarðar 

markmiðin í kennslu grunnskóla, og hinsvegar unglingunum sjálfum. Að tengja efnið við 

unglingana er mikilvægt, bæði til að tryggja að það nái sem best til nemendanna svo þeir geti 

tileinkað sér það og hagnýtt, og til að hindra að því svipi til einfaldaðs framhaldsskólaefnis. 

Þessar aðferðir og vinnubrögð reyndust mér að minnsta kosti vel, og eru í samræmi við það 

hvernig bandarísku sálfræðisamtökin hafa borið sig að þarlendis eins og fjallað var um í 

inngangi ritgerðarinnar (American Psychological Association, 2013). 

Ég mæli með því að kennari ákveði aðferð til þess að meta niðurstöður kennslunnar, 

bæði til að geta breytt um aðferðir ef kennslan hafði ekki tilskilin áhrif en ekki síður til þess 

að geta tekið þátt í að búa til safn af sérsniðnu sálfræðiefni fyrir elsta stig grunnskóla sem 

mikill skortur er á. Ein af leiðunum til að bæta úr því er að þeir kennarar sem kenna sálfræði í 

grunnskólum séu duglegir við að meta árangur aðferða sinna og deila niðurstöðum með 

öðrum kennurum. Æskilegt væri að allt efnið yrði lagt í sameiginlegan gagnabanka á netinu. 

Safn af raunprófuðu kennsluefni í sálfræði fyrir grunnskóla getur nýst komandi kennurum og 

nemendum vel á því skólastigi og getur minnkað til muna þörfina á að nota kennsluefni ætlað 

framhaldsskólum. 

Í þessari ritgerð og með rannsóknum mínum hef ég fært rök fyrir og sýnt fram á hvers 

vegna sálfræði eigi heima í grunnskólum landsins, auk þess sem ég hef gefið dæmi um 

sálfræðileg efni sem hægt er að kenna og aðferðir til þess. Miðað við hve vel sálfræði rímar 

við opinber markmið grunnskólanáms og miðað við þær niðurstöður mínar að sálfræði geti í 
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raun haft góð áhrif á nemendur þá vonast ég til þess að sálfræðikennsla aukist til muna í 

grunnskólum á næstu árum. Ég tel rannsóknir mínar gefa vísbendingu um að sálfræði gæti 

reynst vel ekki einungis sem valáfangi heldur jafnvel sem hluti af skyldunámi í grunnskóla. 

Til að sýna fram á kosti sálfræðinnar fyrir grunnskólanema er mikilvægt að sálfræðikennarar í 

valáföngum geti mælt árangur sinn og tekið saman niðurstöður. Það getur aukið líkurnar á því 

að sálfræði í einhverri mynd verði kennd sem skyldufag við grunnskóla. Fyrsta skref getur 

verið að auka vægi sálfræði í lífsleiknikennslu, þar sem greina má þó nokkur áhrif 

fræðigreinarinnar nú þegar, til dæmis úr félagssálfræði, neyslusálfræði og jákvæðri sálfræði. 

 Kennarar þurfa þó að fylgja málinu eftir og ég hvet alla þá sem hafa hug á að kenna 

sálfræði í grunnskólum til að falast eftir því við skólastjórnendur. Eins og staðan er í dag þá er 

það í höndum okkar sem viljum kenna sálfræði að sýna skólastjórnendum fram á gagnsemi og 

gildi sálfræðinnar í grunnskólunum, hve vel hún geti nýst nemendum og hve vel hún 

samræmist markmiðum grunnskólakennslu á Íslandi. 
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Viðauki 1 – „Checker Shadow Illusion“ skynvillan. 
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Viðauki 2 – Muller-Lyer skynvillan 
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Viðauki 3 – Rotating Snakes skynvillan. 
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Viðauki 4 

Áhuga og viðhorfskönnun 

 

Þessi könnun er hluti af stærri og yfirgreipsmeiri rannsókn. Tilgangur hennar er að kanna 

áhuga og viðhorf ungmenna til  ýmissa námsgreina sem þykja vinsælar í framhaldsskóla, utan 

kjarnagreina líkt og t.d. stærðfræði, íslensku og ensku. 

Þátttaka í rannsókninni er valfrjáls og þér er frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er eða að 

sleppa einstaka spurningum. Það er þó von mín að þú takir þátt í rannsókninni og svarir 

spurningunum heiðarlega. Heiðarleg svör gefa réttmætari mynd af stöðu hóps og eru forsenda 

þess að hægt sé að nýta gögnin til forspár. 

Svör þín eru með öllu nafnlaus og engin leið að rekja til þín. Farið verður í öllu eftir 

íslenskum lögum varðandi persónuvernd, vinnslu og eyðingu frumgagna. 

 

Forspurningar: 

Hvaða ár ert þú fædd(ur)? 20______ 

Hvert er líffræðilegt kyn þitt? 

KK: ☐ KVK: ☐ 

Hvort hefur þú meiri áhuga á raungreinum (t.d. stærðfræði og náttúrufræði) eða félagsgreinum 

(t.d. samfélagsfræði og lífsleikni)? 

Raungreinum:  ☐ Félagsgreinum: ☐ Jafn mikinn/Veit ekki: ☐ 

 

 

Nú verður lýst nokkrum af þeim námsgreinum sem eru hvað mest sóttar í framhaldsskólum og 

háskólum landsins. Vinsamlegast lestu lýsingarnar vandlega og svaraðu síðan spurningunum. 

Það ætti ekki að taka meira en tæpar 10 mínútur. Allar spurningar eru fjölvalsspurningar á 

fimm punkta kvarða. Athugaðu að það er texti bæði framan og aftan á síðunum, að 

undanskilinni forsíðunni.  

 

Takk fyrir þátttökuna. 
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Viðauki 5 – Lýsing á viðskiptafræði og spurningar 

Viðskiptafræði 

Viðskiptafræði er fræðigrein sem fæst við rekstur fyrirtækja. Greinin skiptist í nokkrar megingreinar; stjórnun, 

reikningshald og markaðsfræði. Markaðsfræði notar ýmsar aðferðir við markaðssetningu á vörum. Stjórnun er 

fyrirtækjastjórnun og starfsmannahald. Reikningshald er bókhald og umsjón fjármála fyrirtækis. Viðskiptafræði 

er ekki það sama og hagfræði, hagfræði er þrengra fag sem snýr að hagkerfum, litlu og stórum, og því hvernig 

takmarkaðir þættir, líkt og vinna, þekking, náttúruauðlindir og fjármagn eru meðal annars nýtt til framleiðslu á 

vöru og þjónustu. Viðskiptafræðin er víðara fag og fjallar í raun um flest það sem getur að gagni komið í 

viðskiptum, með áherslu á fyrirtæki, meðal annars hagfræði. 

Margir viðskiptafræðingar starfa við fyrirtæki og sjá um hluti eins og bókhald og finna leiðir til að selja og kynna 

fyrirtækið og vöru þess. Sumir starfa fyrir sveitafélög eða ríki og hjálpa til við að halda rekstri sem 

hagkvæmustum. 

Dæmi um það sem lært er í viðskiptafræði 

Stærðfræði, bókhald, vörumerkjastjórnun, fyrirtækjarekstur, utanríkisverslun, skattaréttur, eðli markaða, gerð og 

greining fjárhagsáætlana. 

 

Svaraðu nú eftirfarandi spurningum hreinskilnislega 

Hve áhugaverð finnst þér viðskiptafræði hljóma?  

Mjög óáhugaverð Frekar óáhugaverð Hvorki né/Hlutlaus Frekar áhugaverð Mjög áhugaverð 

☐               ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 

Gætir þú hugsað þér að læra eitthvað af viðskiptafræði í framhaldsskóla?  

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né/Hlutlaus Frekar sammála Mjög sammála 

☐               ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 

Gætir þú hugsað þér að læra mikið af viðskiptafræði í framhaldsskóla?  

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né/Hlutlaus Frekar sammála Mjög sammála 

☐               ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 

Hve fjölbreytta starfs möguleika telur þú nám í viðskiptafræði bjóða upp á? 

Mjög ófjölbreytta Frekar ófjölbreytta Hvorki né/Hlutlaus Frekar fjölbreytta Mjög fjölbreytta 

☐               ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 

Telur þú að nám í viðskiptafræði sé vel til fallið til þess að fá starf með háum tekjum? 

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né/Hlutlaus Frekar sammála Mjög sammála 

☐                ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 
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Viðauki 6 – Lýsing á heimspeki og spurningar 

Heimspeki 

Heimspeki er líklega elsta fræðigrein heimsins. Hún er glíman við grundvallarspurningar um veruleikann, tilvist 

og stöðu mannsins í alheiminum. Heimspekingar fást við að skýra inntak og tengsl ýmissa hugtaka og kryfja þau. 

Fremur en að vera kennd svörin þá leitast heimspekinám eftir því að gefa nemendum tól til þess að leita sjálf að 

svörunum, og oft er ekkert rétt eða rangt svar heldur einungis spurning um hvaða aðferðir þú notar til að finna 

svarið og réttlæta svar þitt. Dæmi um undirgreinar heimspeki eru siðfræði, sem fjallar um rétt og rangt, gott og 

illt og annað tengt siðferði, og þekkingarfræði, sem fjallar um eðli og uppsprettu þekkingar. 

Heimspekingar á Íslandi starfa til dæmis sem kennarar, blaðamenn og rithöfundar. Í raun getur heimspekinám 

nýst í flest störf, því það snýst að miklu um að temja sér ákveðinn þankagang og lífssýn fremur en að móttaka 

ákveðna þekkingu. 

Dæmi um það sem lært er í heimspeki 

Hvað eru góð rök? Hvernig byggir maður upp röksemda færslu? Erum við í raun og veru til? Er til sannleikur? 

Hvað er siðferði? Er til illska? Hefur lífið tilgang? Hvað er þekking? Er til rétt og rangt?  

  

Svaraðu nú eftirfarandi spurningum hreinskilnislega 

Hve áhugaverð finnst þér heimspeki hljóma?  

Mjög óáhugaverð Frekar óáhugaverð Hvorki né/Hlutlaus Frekar áhugaverð Mjög áhugaverð 

☐               ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 

Gætir þú hugsað þér að læra eitthvað af heimspeki í framhaldsskóla?  

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né/Hlutlaus Frekar sammála Mjög sammála 

☐               ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 

Gætir þú hugsað þér að læra mikið af heimspeki í framhaldsskóla?  

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né/Hlutlaus Frekar sammála Mjög sammála 

☐               ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 

Hve fjölbreytta starfs möguleika telur þú nám í heimspeki bjóða upp á? 

Mjög ófjölbreytta Frekar ófjölbreytta Hvorki né/Hlutlaus Frekar fjölbreytta Mjög fjölbreytta 

☐               ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 

Telur þú að nám í heimspeki sé vel til fallið til þess að fá starf með háum tekjum? 

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né/Hlutlaus Frekar sammála Mjög sammála 

☐                ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 
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Viðauki 7 : Lýsing á lögfræði og spurningar 

Lögfræði 

Lögfræði er fræðigrein sem hefur að markmiði að rannsaka lög, lýsa þeim, skýra þau og halda þeim uppi. Með 

lögum er bæði átt við lög í þrengri merkingu, það er að segja fyrirmæli löggjafarvalds í lagaformi og einnig lög í 

víðari skilningi, það er að segja skráðar og óskráðar réttarreglur. Greinar lögfræðinnar skiptast í ýmsa 

undirflokka. Þar má nefna sem dæmi refsirétt, sem snýr að refsingum fyrir glæpi, fjármunarétt, sem snýr að hvers 

lags deilum tengdum fjármunum, og fjölskyldurétt, sem snýr að hvers lags deilum tengdum fjölskyldum svo sem 

skilnuðum. 

Sumir lögfræðingar vinna að lagavísindum, það er að segja stunda vísindalegar rannsóknir um lögfræðileg efni. 

Sumir starfa sem sjálfstæðir ráðgjafar fyrir fyrirtæki, aðrir starfa fyrir ríki og sveitafélög. Þeir lögfræðingar sem 

flytja mál fyrir rétti kallast málflutningsmenn. Þeir sérhæfa sig svo í mismunandi gerðum réttar, t.d. 

sakamálarétti, sifjarétti eða persónurétti.  

Dæmi um það sem lært er í lögfræði 

Lög um skatta, lög um forræðisdeilur yfir börnum, lög um eignaskiptingu við skilnað, lög um skaðabætur eftir 

slys, uppbygging og ferli mála í lögfræði, saga lögfræði og hegningarlög fyrir ýmsa glæpi t.d. líkamsárásir, 

kynferðisafbrot og hótanir. 

 

Svaraðu nú eftirfarandi spurningum hreinskilnislega 

Hve áhugaverð finnst þér lögfræði hljóma?  

Mjög óáhugaverð Frekar óáhugaverð Hvorki né/Hlutlaus Frekar áhugaverð Mjög áhugaverð 

☐               ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 

Gætir þú hugsað þér að læra eitthvað af lögfræði í framhaldsskóla?  

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né/Hlutlaus Frekar sammála Mjög sammála 

☐               ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 

Gætir þú hugsað þér að læra mikið af lögfræði í framhaldsskóla?  

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né/Hlutlaus Frekar sammála Mjög sammála 

☐               ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 

Hve fjölbreytta starfs möguleika telur þú nám í lögfræði bjóða upp á? 

Mjög ófjölbreytta Frekar ófjölbreytta Hvorki né/Hlutlaus Frekar fjölbreytta Mjög fjölbreytta 

☐               ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 

Telur þú að nám í lögfræði sé vel til fallið til þess að fá starf með háum tekjum? 

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né/Hlutlaus Frekar sammála Mjög sammála 

☐                ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 
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Viðauki 8 – Lýsing á sálfræði í samræmi við ranghugmyndir, og spurningar 

Sálfræði 

Sálfræði er fag sem snýr að sálarlífi mannsins. Þar er andleg  hlið mannsins könnuð og gerð tilraun til 

að skilja hana. Líðan og hugsanir manneskju er einn stærsti hlutinn af þessu. Sálfræði reynir að hjálpa 

fólki með andleg vandamál að leysa úr vanlíðan sinni og notar til þess ýmsar aðferðir, svo sem 

samtalsmeðferð og sálgreiningu. Þetta getur til að mynda falið í sér að breyta umhverfi manneskju eða 

kanna fortíð hennar.Að sama skapi reynir sálfræðin að átta sig á orsökum andlegra vandamála 

mannsins í því skyni að geta komið í veg fyrir þau áður en þau þróast.  

Sálfræðingar starfa yfirleitt sem klínískir sálfræðingar, en klínískir sálfræðinga eru þeir sálfræðingar 

sem starfa við að aðstoða fólk með andleg vandamál. Þeir ræða við fólk sem á við einhverskonar 

vandamál að stríða og reyna að hjálpa þeim að leysa úr þeim. Alvarlegri vandamálum er svo vísað 

áfram til geðlækna, en þeir geta skrifað upp á geðlyf sem sálfræðingar geta ekki. Flestir sálfræðingar 

starfa á einkareknum sálfræðistofum, en einhverjir hjá stofnunum á vegum ríkis og sveitafélaga svo 

sem skólum, heilsugæslum og fyrirtækjum. 

Dæmi um það sem lært er í sálfræði 

Sálgreining, ástæður og afleiðingar geðraskana, viðtalstækni, meðferðarúrræði við andlegri vanlíðan, 

aðferðir til hughreystingar, áhrif umhverfis á líðan og hegðun, virk hlustun, atferlismeðferð. 

Svaraðu nú eftirfarandi spurningum hreinskilnislega 

Hve áhugaverð finnst þér sálfræði hljóma?  

Mjög óáhugaverð Frekar óáhugaverð Hvorki né/Hlutlaus Frekar áhugaverð Mjög áhugaverð 

☐               ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 

Gætir þú hugsað þér að læra eitthvað af sálfræði í framhaldsskóla?  

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né/Hlutlaus Frekar sammála Mjög sammála 

☐               ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 

Gætir þú hugsað þér að læra mikið af sálfræði í framhaldsskóla?  

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né/Hlutlaus Frekar sammála Mjög sammála 

☐               ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 

Hve fjölbreytta starfs möguleika telur þú nám í sálfræði bjóða upp á? 

Mjög ófjölbreytta Frekar ófjölbreytta Hvorki né/Hlutlaus Frekar fjölbreytta Mjög fjölbreytta 

☐               ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 

Telur þú að nám í sálfræði sé vel til fallið til þess að fá starf með háum tekjum? 

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né/Hlutlaus Frekar sammála Mjög sammála 

☐                ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 
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Viðauki 9 - Lýsing á sálfræði í samræmi við mínar kennsluhugmyndir og 

áherslur fyrir grunnskólanema, og spurningar. 

Sálfræði 

Sálfræðin rannsakar mannshugann, samband mannsins við umhverfi sitt, og samband umhverfisins við manninn. 

Hver eru t.d. áhrif umhverfisins á okkur? Áhrif annars fólks á okkur? Hún kannar það af hverju hugsum við það 

sem við hugsum, og af hverju gerum við það sem við gerum. Af hverju gerir t.d. venjulegt fólk stundum 

hræðilega hluti? Hún kannar  hvernig við myndum okkur skoðanir, hvað orsakar hamingju, af hverju fólki líður 

eins og því líður, og  hvernig við mælum hluti eins og hegðun og líðan. Spurningar sálfræðinnar eru gríðar 

margar og undirgreinar hennar líka. Neyslusálfræði, íþróttasálfræði, félagssálfræði, geðraskanasálfræði, 

umhverfissálfræði, skynjunarsálfræði, jákvæð sálfræði  og fleira.  

Störf sálfræðinga eru ýmis. Sumir sálfræðingar starfa á stofum eða heilbrigðisstofnunum og fást við að aðstoða 

fólk með andleg vandamál. Sumir fást við ýmis konar rannsóknir og tilraunir. Sumir starfa með íþróttafélögum 

og sjá t.d. um markmiðasetningu og þjálfun andlegs styrks. Sumir starfa fyrir fyrirtæki og sjá þá t.d. um 

auglýsingar, ráðningar, mótun vinnuumhverfis og starfsmannastjórn 

Dæmi um það sem lært er í sálfræði 

Ástæður, afleiðingar og meðferð geðraskana, virkni minnisins, áhrif áróðurs og auglýsinga , gagnrýnin hugsun, 

áhrif annarra á hugsanir okkar og gjörðir, skynjunarvillur, uppbygging heilans, hegðun fólks í mismunandi 

aðstæðum, vísindaleg aðferðafræði.  

Svaraðu nú eftirfarandi spurningum hreinskilnislega 

Hve áhugaverð finnst þér sálfræði hljóma?  

Mjög óáhugaverð Frekar óáhugaverð Hvorki né/Hlutlaus Frekar áhugaverð Mjög áhugaverð 

☐               ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 

Gætir þú hugsað þér að læra eitthvað af sálfræði í framhaldsskóla?  

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né/Hlutlaus Frekar sammála Mjög sammála 

☐               ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 

Gætir þú hugsað þér að læra mikið af sálfræði í framhaldsskóla?  

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né/Hlutlaus Frekar sammála Mjög sammála 

☐               ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 

Hve fjölbreytta starfs möguleika telur þú nám í sálfræði bjóða upp á? 

Mjög ófjölbreytta Frekar ófjölbreytta Hvorki né/Hlutlaus Frekar fjölbreytta Mjög fjölbreytta 

☐               ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 

Telur þú að nám í sálfræði sé vel til fallið til þess að fá starf með háum tekjum? 

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né/Hlutlaus Frekar sammála Mjög sammála 

☐                ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 
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Viðauki 10 – Könnun á efnishyggju 

Eftirfarandi er stutt og fljótleg könnun á nokkrum viðhorfum og hugmyndum tengdum efni fyrirlestrarins. 

Þátttaka í rannsókninni er valfrjáls og þér er frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er eða að sleppa einstaka 

spurningum. Það er þó von mín að þú takir þátt í rannsókninni og svarir öllum spurningunum heiðarlega. 

Heiðarleg svör gefa réttmætari mynd af stöðu hóps og eru forsenda þess að hægt sé að nýta gögnin til forspár. 

Könnunin er með öllu nafnlaus og ómögulegt að rekja svör til einstaklinga. Allar 18 spurningar eru 

fjölvalsspurningar og könnunin ætti ekki að taka meira en á milli 5 og 10 mínútur. Farið verður í öllu eftir 

íslenskum lögum varðandi persónuvernd, vinnslu og eyðingu frumgagna. 

Hvert er líffræðilegt kyn þitt: KK ☐  KVK☐ 

Svaraðu nú eftirfarandi spurningum hreinskilnislega 

Hve mikilvægt finnst þér að eiga mikið af peningum þegar þú eldist? 

Ekkert mikilvægt Frekar lítið 

mikilvægt 

Hvorki né Frekar mikilvægt Mjög mikilvægt 

☐               ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 

Hve mikilvægt finnst þér að eiga fína hluti? 

Ekkert mikilvægt Frekar lítið 

mikilvægt 

Hvorki né Frekar mikilvægt Mjög mikilvægt 

☐               ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 

Af hverju finnst þér mikilvægt að eiga mikið af peningum: 

Til að standast þær væntingar sem gerðar eru til mín. 

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né Frekar sammála Mjög sammála 

☐               ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 

Því nú til dags þarf maður peninga til að vera hamingjusamur. 

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né Frekar sammála Mjög sammála 

☐               ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 

Því það gerir mig hamingjusama/n að eiga fína hluti. 

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né Frekar sammála Mjög sammála 

☐               ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 

Til að geta stjórnað lífi mínu án afskipta frá öðrum 

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né Frekar sammála Mjög sammála 

☐               ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 

Til að mér finnist ég tilheyra ákveðnum hópi fólks 

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né Frekar sammála Mjög sammála 

☐               ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 
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Viðauki 10b – Könnun á efnishyggju frh. 

Til að mér geti liðið eins og þeirri manneskju sem ég vildi helst verða 

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né Frekar sammála Mjög sammála 

☐                ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 

Til að þagga niður í þeim sem hafa efast um mig 

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né Frekar sammála Mjög sammála 

☐                ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 

Til þess að upplifa öryggi og minnka utanaðkomandi streitu 

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né Frekar sammála Mjög sammála 

☐                ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 

Því peningar veita mér vellíðan 

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né Frekar sammála Mjög sammála 

☐               ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 

Til að færast nær því sem ég vil verða 

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né Frekar sammála Mjög sammála 

☐               ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 

Til að bæta skap mitt 

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né Frekar sammála Mjög sammála 

☐               ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 

Því þeir gera líf mitt hamingjuríkara 

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né Frekar sammála Mjög sammála 

☐                ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 

Til að sanna að ég er ekki eins vanhæf(ur) og sumir vildu halda 

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né Frekar sammála Mjög sammála 

☐                ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 

Að lokum: 

Lærðirðu eitthvað sem þú vissir ekki fyrir af þessu erindi? 

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né Frekar sammála Mjög sammála 

☐                ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 

Fannst þér þú læra eitthvað áhugavert af þessu erindi? 

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né Frekar sammála Mjög sammála 

☐                ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 

Fannst þér þú læra eitthvað gagnlegt af þessu erindi? 

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né Frekar sammála Mjög sammála 

☐                ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 
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Viðauki 11 – Könnun á gagnrýninni hugsun 

Eftirfarandi er könnun á nokkrum viðhorfum og hugmyndum tengdum efni fyrirlestrarins. Einnig verður einhver 

þekking prófuð. Þátttaka í rannsókninni er valfrjáls og þér er frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er eða að 

sleppa einstaka spurningum. Það er þó von mín að þú takir þátt í rannsókninni og svarir spurningunum 

heiðarlega. Heiðarleg svör gefa réttmætari mynd af stöðu hóps og eru forsenda þess að hægt sé að nýta gögnin til 

forspár. Könnunin er með öllu nafnlaus og ómögulegt að rekja svör til einstaklinga. Farið verður í öllu eftir 

íslenskum lögum varðandi persónuvernd, vinnslu og eyðingu frumgagna. 

Líffræðilegt kyn þitt er: KK  ☐ KVK☐ 

Svaraðu nú eftirfarandi spurningum hreinskilnislega og eftir bestu getu 

Gagnrýnin hugsun er mikilvæg fyrir mig. 

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né Frekar sammála Mjög sammála 

☐               ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 

Ég væri til í að rækta gagnrýna hugsun mína meira 

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né Frekar sammála Mjög sammála 

☐               ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 

Allar skoðanir eru jafn réttar 

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né Frekar sammála Mjög sammála 

☐               ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 

Það er enginn sannleikur til 

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né Frekar sammála Mjög sammála 

☐               ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 

Stjörnuspár eru áreiðanlegar 

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né Frekar sammála Mjög sammála 

☐               ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 

Gagnrýnin hugsun er mikilvæg fyrir samfélagið. 

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né Frekar sammála Mjög sammála 

☐                ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 

Skólar ættu að reyna að rækta gagnrýna hugsun nemenda 

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né Frekar sammála Mjög sammála 

☐                ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 

Miðlar eru áreiðanlegir 

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né Frekar sammála Mjög sammála 

☐               ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 

 



  

63 

 

Viðauki 11b – Könnun á gagnrýninni hugsun frh. 

Er eftirfarandi rökfærsla gild: Allar kokkar kunna að elda. Doddi kann að elda. Doddi er kokkur. 

Já Nei  

☐                          ☐                  

Er eftirfarandi rökfærsla gild: Allar strumpar geta strumpað. Aron getur strumpað. Aron er strumpur. 

Já Nei  

☐                          ☐   

Er þessi rökfærsla rökrétt: Ef við leyfum sölu léttvíns í matvöruverslunum er tímaspursmál þar til þar 

verður einnig selt sterkt vín. Við getum ekki tekið þá áhættu að leyfa sölu léttvíns í matvörverslunum. 

Já Nei  

☐                          ☐  

 Er þessi rökfærsla rökrétt: Það er ekki hægt að taka mark a ráðum frá Þóri næringarfræðingi. Hann étur 

sjálfur ekkert nema sælgæti og er algjör fyllibytta í þokkabót. 

Já Nei  

☐                          ☐   

Er þessi rökfærsla rökrétt: Meðlimir hryðjuverkahópsins ISIS eru flestir múslimatrúar. ISIS pynta og 

myrða fólk. Múslimar eru greinilega stórhættulegt fólk. 

Já Nei  

☐                          ☐   

 

Að lokum: 

Lærðirðu eitthvað sem þú vissir ekki fyrir af þessu erindi? 

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né Frekar sammála Mjög sammála 

☐                ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 

Fannst þér þú læra eitthvað áhugavert af þessu erindi? 

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né Frekar sammála Mjög sammála 

☐                ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 

Fannst þér þú læra eitthvað gagnlegt af þessu erindi? 

Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki né Frekar sammála Mjög sammála 

☐                ☐                   ☐                 ☐                 ☐ 

 

 

Takk fyrir þátttökuna. 

 


