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Lýsing og markmið:
Kynna uppeldisfræðina sem fræðigrein og hvernig hún hefur þróast í aldanna rás. Fjalla um þekktar
uppeldishugmyndir frá fyrri tíð. Fjallað verður um uppeldi í íslensku nútímasamfélagi, t.d. dagvistun,
kynjamismun, breytingar í fjölskyldum o.fl. Einnig verða skoðuð þau uppeldisáhrif sem listir, bækur,
fjölmiðlar, leikir, leikföng, íþróttir, o.fl. hafa á börn.

Námsmat:
Hlutapróf 60% samtals 6 próf, 10% hvert
- Fyrsta próf úr köflum 1 og 2 (svindlmiðapróf)
- Annað próf úr köflum 3 og 4 (samvinnupróf)
- Þriðja próf úr köflum 5 og 6 (samvinnupróf)
- Fjórða próf úr köflum 7, 8 og 9 (svindlmiðapróf)
- Fimmta próf úr köflum 10 og 11 (svindlmiðapróf)
- Sjötta próf úr köflum 12 og 13 (samvinnupróf)
Fyrirlestur (hópverkefni) 15%
Kaflaverkefni (einstaklings og hóp) 15%
Virkni í tímum (verið dugleg að spjalla  ) 10%

Aðrar mikilvægar upplýsingar:
Frá 5. janúar til 7. mars verður kennt 3x í viku (á mánudögum, þriðjudögum og
fimmtudögum). Frá og með 8.mars verður breyting á stundatölfunni og verður þá kennt 4x í
viku og bætist þá við tími á föstudögum.
Ef þið eruð veik eða komist ekki í tíma þegar það eru hlutapróf hafið þið 3 daga til að taka
prófið á bóksafninu (þá má hafa svindlmiða með í prófum 2, 4 og 5 en ef það er
samvinnupróf veriðið þið að leysa það ein).
Ef þið kjósið að leysa hlutapróf á bóksafninu (á réttum tíma) frekar en í kennslustofu má það,
bara láta mig vita fyrst.
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Tímaáætlun er sett fram með fyrirvara um nauðsynlegar breytingar.
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