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Markmið: 
Þekkingarmarkmið: 

Að nemendur hafi aflað sér þekkingar og skilnings á: 
 

• Grunnatriðum réttarvísinda 

• Helstu hugtökum í tengslum við sálfræði og afbrot 

• Sönnunargögnum  

• Söfnun fingrafara 

• DNA og mikilvægi þess í réttarrannsóknum 

• Greiningu blóðflokka 
 

Leiknimarkmið: 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í: 
 

• Framkvæma verklegar æfingar 

• Afla gagna á vettvangi glæps 

• Taka fingraför 

• Greina blóð og skoða blóðslettur 

Hæfnimarkmið: 

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

• Sýna sjálfstæð vinnubrögð 

• Taka ábyrgð á öflun gagna 

• Tileinka sér góð vinnubrögð í hópavinnu 

• Draga saman niðurstöður rannsóknar 

sem metið er með: Leiðsagnamati, það felur í sér vinnu á fjölbreyttum verkefnum þar 
sem lögð er áhersla á umsagnir til nemenda.  

 

Námsefni:  

Námsmat: 
   
Verkefnaeinkunn (100%): 65% Verkefni (Skrifleg, umræður, skýrslur og hlaðvörp)   
 20 % Dagbækur   
 15 % Lokaverkefni  
   
   

 

 



Skipulag náms: 
Námstilhögun: 

Ætlast er til þess að nemendur mæti í fastar kennslustundir og taki þátt í umræðum sem 
skapast í kennslustundum (hvort sem þær eru í raunheimum eða rafrænar).  

Um skilafrest og vanskil: 

Skilakassar loka kl 00 á föstudögum og ekki er gefinn frestur á verkefnaskilum. Aðeins 
skólameistari getur gefið leyfi fyrir seinum verkefnaskilum vegna sérstakra aðstæðna.  

Um námsmat:  

Námsmat í þessum áfanga er leiðsagnarmat, en það felst í stöðugri leiðsögn til nemenda á 
önninni, þar sem þeir hafa tækifæri til að bæta vinnu sína til að auka framfarir. Ekkert 
eiginlegt lokapróf er í áfanganum, en verkefni, próf, ástundun og vinna nemenda er 
metinn til lokaeinkunnar. 

Vikuskema: 

Mánudagar  
Þriðjudagar  
 Miðvikudagar  
Fimmtudagar  
Föstudagar  

 

Áætluð yfirferð: 

Vikur Efni Skil á verkefnum og próf 

34. vika 
16.-22. ág. 

 
 

 

35. vika 
23. – 29. ág.  

24.ágúst 
fyrsti 

kennslud 

Kynnig á efni námskeiðs Verkefni-hlaðvarp 

36. vika 
30. ág. – 
5. sept. 

 

Verkefni – hlaðvarp 

37. vika 
6.-12. sept. 

 

Jarðvegur  

Líffræðilegar ástæður afbrota 

Kenningar Lombroso  

Dagbók 

38. vika 
13.-19. sept. 
Framhaldsd. 

15.-18. 
sept. 

 Verkefni 

39. vika 
20.-26. sept. 

24. og 25. 
sept. – 

námsmatsd. 
28. sept. – 
1. umsögn 

Þræðir 

Líffræðilegar ástæður afbrota 

Erfðafræðilegar og taugafræðilegar 

Dagbók 



40. vika 
27. sept. – 

3. okt. 
 

 
 

 

41. vika 
4.-10. okt. 

Skotvopn 
Sálfræðilegar ástæður afbrota 
Kenningar Eysenck 
 
 

Dagbók 

42. vika 
11.-17. okt. 

 
 Verkefni 

43. vika 
18.-24. okt. 
20.-23. okt. 
Framhaldsd.  

Blóð og blóðgreiningar 

Sálfræðilegar ástæður afbrota  

Hugrænar ástæður 

Dagbók 

44. vika 
25.- 31.okt. 

 
Verkefni 

45. vika 
1.-7. nóv. 

 

Eiturlyf og önnur lyf 

Kenningar um ólík félagsleg tengsl Dagbók 

46. vika 
8.-14. nóv. 
9. og 10. 

nóv. -
námsmatsd. 

11. nóv. –  
2. umsögn 

 

Verkefni 

47. vika 
15.-21. nóv. 

Fingraför 

Kenningar um sálaraflsfræði 
Dagbók 

48. vika 
22. -28.nóv. 

 Verkefni 

49. vika 
29.nóv.-
5.des 
Framhaldsd. 
1.-4. des. 
 

 
Verkefnadagar 

Lokaverkefni 

50. vika 
6.-12. des. 

 

7. des verkefnadagur 
Námsmat 
 

 

51. vika 
13.-19.des 

Námsmat 
Útskrift 19. desember 

 

 

Birt með fyrirvara um breytingar 

Birta Antonsdóttir 

Árni Ásgeirsson 

 



 


