
 

 
Samfélagsfræði 10. bekkur  
Kennsluáætlun 2019 – 2020  

Með fyrirvara um breytingar! 

Í tímum er lögð áhersla á vönduð vinnubrögð og umræður um þjóðfélagsleg málefni. Öll námsgögn 
nemenda skulu geymast í blárri möppu. 

Markmið og lýsing: 

Efni námsgreinarinnar lýtur að sjálfsmynd nemandans, umfjöllun um félagsleg hlutverk og 
félagsmótun, fjölskylduna, menningu, alþjóðasamfélagið, stjórnmál, trúarbrögð, mannréttindi og 
réttindi og skyldur einstaklinga. Nemendur munu öðlast þekkingu með því að fást við verkefni sem 
varða tilveru þeirra hér og nú og í samræmi við það efni sem farið verður yfir í hvert skipti. 

Markmið samfélagsgreina er að gera nemandann læsan á umhverfi, samfélag og menningu, gera 
honum auðveldara að fóta sig og beita sér í mannlegu samfélagi og að temja honum ákveðin gildi 
sem samkomulag ríkir um í samfélaginu. Mikilvægt er að nemandi skilji, skynji og njóti verðmæta 
sem skapast hafa í mannlegu samfélagi. Að hann öðlist víðsýni, umburðarlyndi og réttsýni gagnvart 
kjörum, umhverfi og viðhorfum annarra. 

Gengið verður út frá því að nemandi; 

o hugleiði hvernig sjálfsmynd hans verður til og átti sig á samspili erfða og umhverfis, 
o velti fyrir sér kostum og göllum þess að vera „eins og hinir“ eða „ekki eins og hinir“, 
o velti fyrir sér hlutverki fjölskyldunnar og mismunandi fjölskyldugerðum, 
o kanni hvað honum leyfist og leyfist ekki samkvæmt lögum og reglum, 
o þekki til sögu menntunar og mikilvægi hennar, 
o fjalli um valin málefni sem rætt verður um í fjölmiðlum, 
o finni leiðir til að afla sér og vinna úr upplýsingaefni, 
o geti greint sundur, tekið saman, beitt hugtökum, leitað orsaka og greint afleiðingar, 
o komi niðurstöðum sínum á framfæri og tekið rökstuddar ákvarðanir með fjölbreyttum hætti, 
o meti upplýsingar og hugtök á gagnrýninn hátt og öðlist færni í tjáskiptum og rökræðu. 

Námsmarkmið: 

o að nemandinn átti sig á íslensku nútímasamfélagi, samskiptaformum, menningu, efnahagslífi 
og stjórnkerfi og á hvaða grunnhugmyndum samfélagið hvílir, 

o að nemandinn kynnist forsendum íslensks nútímasamfélags frá seinni heimstyrjöld til þessa 
dags og tengslum Íslands og skuldbindingum þess við umheiminn. 

o að nemandinn þekki réttindi sín og skyldur, mannréttindi og baráttu fyrir þeim, sömuleiðis 
fjölskylduna, tilfinningalegt og efnahagslegt hlutverk hennar og fleira sem henni tengist, 

o að nemandinn sé fær um að leita sér og nýta upplýsingar, m.a. fræðilegar og tölulegar, um 
réttindi sín og skyldur og stöðu sína og kosti gagnvart stjórnvöldum, 

o að nemandinn geti rökrætt og velt fyrir sér valkostum og leiðum af víðsýni, umburðarlyndi og 
ábyrgð, 

o að nemandinn styrki sjálfsmynd sína með því að huga að stöðu sinni í samfélaginu, 
o að nemandinn verði betur í stakk búinn, með þessa þekkingu í veganesti, að taka þátt í 

lýðræðisþjóðfélagi nútímans á virkan og gagnrýninn hátt. 

 



 

Kennari: Sofia Jóhannsdóttir sofia.johannsdottir@rvkskolar.is  

Kennaranemi: Einar Hallgrímsson 

Námsefni: 

o Á ferð um samfélagið e. Garðar Gíslason. 2016. 
o Valið efni tengt lýðræði, byltingum og mannréttindum 
o Valið efni tengt trúarbragðafræði. 

Ítarefni: 

o efni af netinu og efni frá kennara, 
o http://www1.nams.is/thjod_fel_fraedi/page_ppt.php?id=101 
o https://mms.is/namsefni/a-ferd-um-samfelagid-hljodbok 
o ýmis myndbönd af www.youtube.com 
o ásamt öðru tilheyrandi 

Kennsluaðferðir: 

Gert er ráð fyrir að nemendur fylgist með innlögnum kennara og taki virkan þátt í umræðum, að þeir 
lesi heima þegar fyrirlagt efni liggur fyrir og vinni verkefni í tímum. Í vinnumöppu og vinnubók skal 
safna saman öllu efni, hugtökum, glósum, verkefnum og ljósritum sem kennari leggur fyrir. Þessi 
gögn verða metin inn í einkunn. Nemendur vinna bæði einstaklings- og hópverkefni. Umræður eru 
reglulega sem og vangaveltur um hugtök sem koma fram í lesefni. Mikilvægt er að nemandi öðlist 
færni í hugtakalæsti og nái færni í beitingu þeirra. 

Kennslustundir: Tvisvar sinnum 60 mínútur á viku. 

Mikilvæg námsgögn: 

Mikilvægt er að nemendur mæti ávallt með lesbók, vinnumöppu og lausblaðamöppu í tíma. Gott er 
að hver nemandi eigi sín eigin eyratól til að nota þegar hljóðbækur eru notaðar. 

Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar 

 

Kennsluáætlun 
Tímabil Námsþáttur/Námsefni  Námsmat 

30.08 – 06.09 

 

Þjóðfélagsfræði kafli 3.  

Félagsmótun bls. 36 – 49. 

Staða og hlutverk, frummótun, síðmótun, fjölmiðlar, 

völd. 

Hugtakaskilningur, 

Lestur 

Verkefnavinna 

Einstaklingsverkefni 

Hæfniviðmið 

mailto:sofia.johannsdottir@rvkskolar.is
http://www1.nams.is/thjod_fel_fraedi/page_ppt.php?id=101
https://mms.is/namsefni/a-ferd-um-samfelagid-hljodbok
http://www.youtube.com/


• Rökstutt gildi jákvæðra lífsviðhorfa, dygða og gildismats, sem mikilvægs þáttar í heilbrigðri 

sjálfsvitund. 

• Vegið og metið áhrif fyrirmynda og staðalmynda á mótun sjálfsmyndar og hefur áræði til að 

móta eigin ímynd, lífsstíl og lífsskoðun á sjálfstæðan og ábyrgan hátt 

 

Tímabil Námsþáttur/Námsefni Námsmat 

10.09 – 08.11 Þjóðfélagsfræði Kafli 8.  

Stjórnmál bls. 114 – 129. 

Lýðræði, þjóðríki, ríkisvald, stjórnkerfi, stjórnskipan, 

lýður, stjórnarskrá, sveitarstjórnir, landsmál, þingræði, 

þingheimur, löggjafavald. 

Vettvangsferð á Skólaþing. 

Skriflegt próf úr kaflanum 

Spurningar sem skilað er inn  

Vinna í hópverkefni 

Þátttaka í umræðum 

 

Hæfniviðmið  

• Rökrætt mikilvæg hugtök, sem notuð eru um menningar- og samfélagsmálefni  

• Séð hvernig sagan hefur mótast af umhverfisþáttum og samfélagsskipulagi,   

þjóðfélagshreyfingum og hugmyndastefnum, viljaverkum og tilviljunum 

• Útskýrt hlutverk helstu stofnana samfélagsins og uppbyggingu stjórnkerfisins og formleg 

tengsl Íslands við umheiminn 

• Greint hvernig stjórnmál og samfélagsgerð tengjast lífi einstaklinga 

• Tekið sjálfstæðan þátt í lýðræðislegu samstarfi og samræðu 

 

Tímabil Námsþáttur/Námsefni Námsmat 

12.11 – 29.11 

 

Kafli 6. 

Gaman saman. Bls. 80 – 87.  

Tilfinningar, ástin, áreitni, misnotkun, lög, menning og 

frjálst val. 

Einstaklingsverkefni. 

Vinnubók og vinnumappa. 

Hæfniviðmið 

• Farið verður í þætti sem vekja eiga nemendur til vitundar um mikilvægi þess að bera virðingu 
fyrir sjálfum sér og öðrum og friðhelgi mannlegs lífs, 

• hugleiðum og veltum fyrir okkur hver við erum í augum okkar sjálfs og útskýrum hvernig 
sjálfsmynd okkar og annarra mótast af umhverfi, búsetu, stjórnmálum og félagslegum 
aðstæðum, sögu, menningu og lífsviðhorfum. 

Tímabil Námsþáttur/Námsefni Námsmat 



03.12 – 17.01 

 

Kafli. 11 

Alþjóðasamfélagið og mannréttindi. Bls. 154 – 171 

Köfum aðeins ofan í hlutverk samtaka, réttindi mannsins 

og hvernig þjóðfélög vinna að misjöfnum hætti að hag 

manna.  

Hópavinna.  

Hæfniviðmið 

• gefið skýringar á og rökrætt gerð og þróun íslensks þjóðfélags í ljósi innlendra og alþjóðlegra 
áhrifaþátta, 

• ígrundað víxlverkun samfélags, stjórnmála, náttúru, trúar og lífsviðhorfa í tímans rás, í 
samhengi nærsamfélags og hnattvæðingar, 

• sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn og viðhorf, á ýmsum stöðum og tímum, 

• fengist við samfélagsleg og siðferðileg málefni af mismunandi sjónarhólum, 

• rökrætt gildi jafnréttis og mannréttinda á öllum sviðum samfélagsins og þekki almenn 
ákvæði um mannréttindi, 

• rökrætt stöðu sína sem þátttakandi í samfélaginu, réttindi, skyldur og gildismat, sýnt ábyrgð í 
samskiptum, umgengni og lífsháttum, m.a. með vísan til réttinda samkvæmt 
alþjóðasáttmálum, 

• tekið þátt í samfélagsmálum á ábyrgan hátt og beitt sér í málefnum sem varða almannaheill, 
 

Tímabil 

 

Námsþáttur/Námsefni Námsmat 

 

24.01 – 11.02 

Kafli 10. 

Viðmið og frávik. Bls. 140 – 153 

Frávik, eðlilegt/óeðlilegt, kostir/gallar, afbrot, 

réttarkerfið, dómstólar, sakhæfi, viðhorf, fangelsi, 

refsingar. 

Ritunarverkefni. 

Heimavinna. 

Umræður. 

Hæfniviðmið 

• Aflað sér, hagnýtt, ígrundað og metið upplýsingar um menningar- og samfélagsefni, sem 
birtist í munnlegum flutningi, samræðum, texta og myndrænum búningi, 

• útskýrt mismunandi hugmyndir um gerð og framkvæmd lýðræðis, 
• rökrætt mikilvæg hugtök, sem notuð eru um menningar og samfélagsmálefni, 
• útskýrt hlutverk helstu stofnana samfélagsins og uppbyggingu stjórnkerfisins og formleg 

tengsl Íslands við umheiminn, 
• útskýrt og rökrætt hugmyndir um velferðarsamfélagið og tengsl þess við stjórnmál, atvinnulíf 

og hugmyndastefnur, 
• ígrundað eigin getu til aðgerða og gert sér grein fyrir afleiðingum gerða sinna eða 

aðgerðaleysis 

Tímabil 

 

Námsþáttur/Námsefni Námsmat 

 



14. 02 – 06. 03. 

Kafli 5. 

Fjölskyldan bls. 66 – 79. 

Kynslóðir, kjarnafjölskylda, stórfjölskylda, skilnaðir, 

hlutverk. 

Hópverkefni. 

Vinnubók og vinnumappa. 

Hæfniviðmið 

• Útskýrt gildi reglna í samskiptum fólks í fjölskyldu, vinahópi og þjóðfélaginu í heild og tekið 
þátt í að móta slíkar reglur. 

• Gert sér grein fyrir hlutverki og margbreytileika fjölskyldna og gagnkvæmum áhrifum innan 
hennar á mismunandi tímum og menningarsvæðum 

Tímabil 

 

Námsþáttur/Námsefni Námsmat 

 

 

10. 03 – 30. 04 

Kafli 9. 

Trúarbrögð bls. 130 – 139. Fjölbreytt ítarefni úr 
bókum og af vef. 

Trúarbrögð, útbreiðsla, tilbeiðsla, fjölbreytni, boðskapur. 

Einstaklingsverkefni  

eða hópverkefni. 

Hæfniviðmið 

• geti fengist við og greint viðfangsefni sem snerta trú, lífsviðhorf og siðferði og tengjast 
spurningum um merkingu og tilgang lífsins, 

• Útskýrt margbreytileika trúarbragða og lífsviðhorfa og greint áhrif þeirra á líf einstaklinga, 
hópa og samfélaga, 

• geti sagt frá frásögnum, hefðum, hátíðum, siðum og táknum þess trúarbragðs sem hann 
velur til vinnu sinnar, 

• geti sagt frá helgiritum og hvernig ritið eða ritin eru notuð í trúarsamfélaginu, 
• Greint áhrif Biblíunnar og helgirita annarra helstu trúarbragða á menningu og samfélög. 
• útskýrt með dæmum margbreytileika mannlífsins og ólíkan bakgrunn fólks, borið virðingu 

fyrir frelsi fólks til mismunandi trúar, lífsgilda, skoðana og lífshátta, 
• Vegið og metið skoðanir og upplýsingar, brugðist við þeim á fordómalausan og réttsýnan 

hátt,  

 

05. 05 – 15. 05 

Trúarbragðafræði. 

Trúarbragðafræði kynningar. 

Lokaverkefni nemenda úr samfélagsfræði. 

Einstaklings- eða 
hópverkefni.  

Námsmat – samantekt á haustönn (Námsmat er birt með fyrirvara um breytingar) 
Lykilhæfniverkefni 

Kaflapróf 

Hugtakapróf/hugtakalæsi 

Hópverkefni 

Einstaklingsverkefni 

Ritunarverkefni 



Námsferð á Alþingi 

Vinnubók 

Vinnumappa 

Heimavinna 

Vinnusemi og virk umræða í tíma 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (bls. 194 - 207) má finna bæði hæfniviðmið og matsviðmið fyrir 
samfélagsfræði við lok 10. bekkjar: http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-
efni/namskrar/adalnamskra-grunnskola/ 

Hæfnimarkmið 
Hæfniviðmið fylgja hverri námslotu fyrir sig. 

Matsviðmið 

A Nemandi getur sýnt fram á mjög góðan skilning á eðli sjálfbærrar þróunar og þýðingu hennar 

fyrir umhverfi, samfélag og efnahagslíf. Á skipulegan, sjálfstæðan og gagnrýninn hátt aflað sér, 
hagnýtt og metið upplýsingar um menningar- og samfélagsmálefni sem birtast í munnlegum 
flutningi, samræðum, texta og mismunandi miðlum. Greint og á skýran hátt útskýrt mismunandi 
hugmyndir um lýðræði, rökstutt á sjálfstæðan og gagnrýninn hátt gildi jákvæðra lífsviðhorfa, 
dygða og gildismats fyrir heilbrigða sjálfsvitund og ábyrgð sem borgari og neytandi. Greint og af 
nákvæmni fjallað um áhrif fyrirmynda og staðalmynda á mótun sjálfsmyndar á sjálfstæðan og 
gagnrýninn hátt og á skipulegan og gagnrýninn hátt fjallað um samfélagsleg og siðferðileg 
málefni af mismunandi sjónarhólum. Að lokum rökrætt og greint á gagnrýninn og skipulegan 
hátt stöðu sína, sem þátttakandi í samfélaginu, réttindi, skyldur og gildismat. 

 

B Nemandi getur sýnt fram á skilning á eðli sjálfbærrar þróunar og þýðingu hennar fyrir 

umhverfi, samfélag og efnahagslíf. Á skipulegan og sjálfstæðan hátt aflað sér, hagnýtt og metið 
upplýsingar um menningar- og samfélagsmálefni sem birtast í munnlegum flutningi, samræðum, 
texta og mismunandi miðlum. Útskýrt mismunandi hugmyndir um lýðræði, rökstutt gildi 
jákvæðra lífsviðhorfa, dygða og gildismats fyrir heilbrigða sjálfsvitund og ábyrgð sem borgari og 
neytandi. Greint og fjallað um áhrif fyrirmynda og staðalmynda á mótun sjálfsmyndar á 
sjálfstæðan hátt. Á skipulegan hátt fjallað um samfélagsleg og siðferðileg málefni af mismunandi 
sjónarhólum. Að lokum rökrætt og greint stöðu sína, sem þátttakandi í samfélaginu, réttindi, 
skyldur og gildismat. 

 

C Nemandi getur sýnt fram á sæmilegan skilning á eðli sjálfbærrar þróunar og þýðingu hennar 

fyrir umhverfi, samfélag og efnahagslíf. Að vissu marki aflað sér, greint og metið upplýsingar um 
menningar- og samfélagsmálefni sem birtast í munnlegum flutningi, samræðum, texta og 
mismunandi miðlum. Lýst mismunandi hugmyndum um lýðræði, að nokkru leyti rökstutt gildi 
jákvæðra lífsviðhorfa, dygða og gildismats fyrir heilbrigða sjálfsvitund og ábyrgð sem borgari og 
neytandi. Fjallað um áhrif fyrirmynda og staðalmynda á mótun sjálfsmynda. Fjallað um 
samfélagsleg og siðferðileg málefni af mismunandi sjónarhólum. Að lokum greint stöðu sína sem 
þátttakandi í samfélaginu, réttindi, skyldur og gildismat. 
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