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Samfélagsfræði – haust 2019 og vor 2020 

10. bekkur, 2 kennslustundir á viku 

Kennarar: Árni Björnsson  ArSB50@rvkskolar.is og Elsa Gissurardóttir ElGI52@rvkskolar.is  

 

 

Samfélagsfræði 

Samfélagsfræði er fjölfagleg grein sem stuðlar að auknu menningarlæsi, aukinni gagnrýni og bættu 

siðferði í greiningu upplýsinga, færni í rituðu og mæltu máli en saman stuðla þessir þættir að 

upplýstari ákvarðanatöku í lýðræðissamfélagi og færni sem nýtist á vinnumarkaði. Samkvæmt 

Aðalnámskrá grunnskólanna má flokka menntagildi samfélagsgreina í þrennt.  Þær stuðla að: hæfni 

nemanda til að skilja veruleikann (umhverfið, samfélagið, söguna og menninguna) sem dýpkar 

reynsluheim nemandans, hæfni nemanda til að átta sig á sjálfum sér þ.e. móta sjálfsmynd og hæfni 

nemanda til að mynda og þróa tengsl sín við aðra byggist á þeim félagsskap sem hann hefur tekið 

þátt í. Samfélagsfræði í 10. bekk samanstendur af Trúarbragðafræði, lífsleikni og þjóðfélagsfræði.  

 

Stefna og reglur í samfélagsfræði: 

Samskipti Samskipti skulu grundvallast á gagnkvæmri virðingu. Nemendur eiga að sýna 
virðingu með því að trufla ekki kennslu, vinna vel í kennslustundum, fylgja 
fyrirmælum kennara, sýna örðum kurteisi og fylgja settum reglum. 

Mæting Nemendur eiga að mæta á réttum tíma, taka námsögn strax upp úr töskum 
hljóðlaust. Ef nemandi mætir seint biðst hann afsökunar og lætur kennara þar 
með vita af seinkomu sinni. 

Virkni í tímum Nemandi skal nýta kennslustundir vel en vinnusemi er hluti af námsmati 
kennara. 

Skil á verkefnum - sein skil Nemendur skulu skila verkefnum á þeim tíma sem kennari hefur sett fyrir 
nema að gefinni undanþágu. 

Ritstuldur Óheimilt er að skila rituðu efni sem tekið er orðrétt eða að stórum hluta upp 
úr ritaðri heimild. Mikilvægt er breyta orðalagi sem vitnað er í. Varast ber að 
fylgja uppbyggingu ritverka. Athugið að kennarar geta skoðað uppruna 
heimilda sem upprunnar eru á internetinu.  

Ábending um hjálpargögn 
fyrir nemendur 

Orðabækur á netinu: www.islex.is, www.snara.is   

Skyldur nemenda Mæta undirbúnir í tíma, hafa farsíma og önnur tæki í töskum eða í símateppi, 
fylgja fyrirmælum og fylgjast með heimavinnu á www.infomentor.is  

Skyldur kennara Mæta undirbúnir í tíma og leiða nemandann áfram í náminu 

Stoðþjónusta nemenda Hljóðbækur: Á ferð um samfélagið: https://mms.is/namsefni/a-ferd-um-
samfelagid-hljodbok  
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Í töfluna hér fyrir neðan er auðvelt að bæta línum eða setja saman.  Við (Jensey, Guðlaug o.fl.)getum 

aðstoðað ef á þarf að halda.   

 

Tímabil Náms- og viðfangsefni Námsmat Hæfniviðmið 

22. ágúst – 

6. sept. 

Kynning á námsefni, hvað er 

samfélag 

Hugarkort − rökstutt gildi jákvæðra 

lífsviðhorfa  og gildismats,  

− beitt hugtökunum er lúta að 

kyni, kynhneigð og 

kynhlutverk og útskýrt hvaða 

hlutverki þau þjóna í mótun 

sjálfsmyndar, 

− gert sér grein fyrir eigin 

styrkleikum og veikleikum, 

− vegið og metið áhrif 

fyrirmynda og 

staðalmynda á mótun 

sjálfsmyndar,  

9. sept. – 4. 

okt.  

Sinn er siður og félagsmótun, 

sjálfræðisaldur, fjölmiðlar, 

áreiðanleiki upplýsinga, 

fjórða valdið 

1. Gagnvirkt verkefni 

(a. – d.) 

2. Tímaritgerð um 

félagsmótun (e. – l.) 

 

a. vegið og metið 

skoðanir og 

upplýsingar og 

brugðist við þeim á 

fordómalausan en 

gagnrýnin hátt, 

b. fengist við 

samfélagsleg og 

siðferðileg málefni af 

misumundandi 

sjónarhólum. 

c. rökrætt mikilvæg 

hugtök, sem notuð eru 

um menningar- og 

samfélagsmálefni,  

d. gert sér grein fyrir 

hlutverki heimilda, 

sjónarhorna og 

gildismats í sögu og 

sameiginlegum 

minningum,  

e. ígrundað hina 

margvíslegu 

víxlverkun samfélags, 

f. vegið og metið áhrif 

fyrirmynda og 

staðalmynda á mótun 

sjálfsmyndar,  

g. aflað sér og metið 

upplýsingar í 

margvíslegum miðlum 

og mismunandi 

framsetningu, 



 
 

h. gert sér grein fyrir 

eigin styrkleikum og 

veikleikum, 

i. vegið og metið áhrif 

fyrirmynda og 

staðalmynda á mótun 

sjálfsmyndar,  

j. fengist við 

samfélagsleg og 

siðferðileg málefni af 

misumundandi 

sjónarhólum. 

k. rökrætt stöðu sína 

sem þátttakandi í 

samfélaginu um 

réttindi, skyldur og 

gildismat,  

l. rökstutt gildi jákvæðra 

lífsviðhorfa  og 

gildismats,  

7. okt. – 8. 

nóv. 

Menning og samfélag, 

þróunarlönd, 

neyslusamfélag, sjálfbær 

þróun, kynhlutverk, jafnrétti, 

uppeldi og menntun 

1. Kynning (lítil 

rannsókn) (a-e) 

2. Veggspjald 

(þróunarlönd og 

neyslusamfélag) (e-

h) 

a. gert grein fyrir 

einkennum og 

sérstöðu Íslands í 

samanburði við önnur 

ríki,  

b. greint og fjallað um 

upplýsingar á kortum 

og gröfum og annars 

konar myndum, 

c. þekkt hlutverk sitt sem 

neytandi og 

þátttakandi í 

fjármálaumhverfi,  

d. sýnt fram á skilning 

á eðli sjálfbærrar 

þróunar og þýðingu 

hennar fyrir 

umhverfi, samfélag 

og efnahagslíf, 

e. aflað sér og metið 

upplýsingar í 

margvíslegum miðlum 

og mismunandi 

framsetningu, 

f. beitt hugtökunum er 

lúta að kyni, 

kynhneigð og 

kynhlutverk og útskýrt 

hvaða hlutverki þau 

þjóna í mótun 

sjálfsmyndar,  



 
 

g. sett sig í spor fólks 

með ólíkan bakgrunn 

og viðhorf, gert sér  

h. grein fyrir mikilvægi 

mannréttinda, 

félagslegs réttlætis, 

jafnaðar og 

mannhelgi, 

11. nóv. – 

23. nóv. 

Fjölskyldan Gagnapróf − gert sér grein fyrir hlutverki 

og  gerð fjölskyldna,  

 

25. nóv. – 6. 

des. 

Lota 1. a. Gaman saman: ást, 

kynheilbrigði 

Ljósmyndamaraþon og 

kynning 

− sýnt fram á skilning á 

mikilvægi 

sjálfsvirðingar og 

virðingu fyrir öðrum 

manneskjum, 

− beitt hugtökunum er 

lúta að kyni, 

kynhneigð og 

kynhlutverk og útskýrt 

hvaða hlutverki þau 

þjóna í mótun 

sjálfsmyndar, 

− fengist við 

samfélagsleg og 

siðferðileg málefni af 

misumundandi 

sjónarhólum. 

25. nóv. -  6. 

des.  

Lota 1. b. Vinna og 

framleiðsla. Iðnbyltingin, 

íslenska bændasamfélagið, 

atvinnuskipting, 

atvinnugreinar 

Gagnaverkefni − rökrætt mikilvæg hugtök og 

málefni sem koma fyrir í 

samfélagsumræðunni, 

− þekkt hlutverk sitt sem 

neytandi og þátttakandi í 

fjármálaumhverfi 

9. des. – 20. 

des. 

Lota 2. a. Gaman saman: ást, 

kynheilbrigði 

Ljósmyndamaraþon og 

kynning 

− sýnt fram á skilning á 

mikilvægi 

sjálfsvirðingar og 

virðingu fyrir öðrum 

manneskjum, 

− beitt hugtökunum er 

lúta að kyni, 

kynhneigð og 

kynhlutverk og útskýrt 

hvaða hlutverki þau 

þjóna í mótun 

sjálfsmyndar, 

− fengist við 

samfélagsleg og 

siðferðileg málefni af 

misumundandi 

sjónarhólum. 



 
 

9. des. – 20. 

des. 

Lota 2. b. Vinna og 

framleiðsla. Iðnbyltingin, 

íslenska bændasamfélagið, 

atvinnuskipting, 

atvinnugreinar 

Gagnaverkefni − rökrætt mikilvæg hugtök og 

málefni sem koma fyrir í 

samfélagsumræðunni, 

− þekkt hlutverk sitt sem 

neytandi og þátttakandi í 

fjármálaumhverfi 

Hér má vera bil á milli ef þið kjósið að útskýra eitthvað nánar?   

 

Tímabil Náms- og viðfangsefni Námsmat Hæfniviðmið 

3. jan. – 

28. jan. 

Sjálfbær þróun Kynning í samvinnu við 

náttúrufræði 

− aflað sér og metið 

upplýsingar í margvíslegum 

miðlum og mismunandi 

framsetningu,  

− komið þekkingu sinni og 

viðhorfum á framfæri með 

fjölbreyttum og markvissum 

hætti, einn og í samstarfi við 

aðra, 

− gert sér grein fyrir 

afleiðingum gerða sinna 

og/eða aðgerðaleysis,  

− sýnt fram á mjög góðan 

skilning á eðli sjálfbærrar 

þróunar og þýðingu hennar 

fyrir umhverfi, samfélag og 

efnahagslíf 

29. jan. – 

28. feb. 

Stjórnmál Stjórnmálaverkefni 

Skólaþing 

− aflað sér og metið 

upplýsingar í 

margvíslegum miðlum 

og mismunandi 

framsetningu, 

− rökrætt mikilvæg 

hugtök og málefni 

sem koma fyrir í 

samfélagsumræðunni, 

− útskýrt mismunandi 

hugmyndir um 

lýðræði, rökstutt 

gildi jákvæðra 

lífsviðhorfa, dygða 

og gildismats fyrir 

heilbrigða 

sjálfsvitund og 

ábyrgð sem borgari 

og neytandi. 

− greint áhrif stjórnmála 

og samfélagsgerðar 

og áhrifum þeirra á 

einstaklinga og hópa, 

− fengist við 

samfélagsleg og 



 
 

siðferðileg málefni af 

misumundandi 

sjónarhólum. 

− komið þekkingu sinni 

og viðhorfum á 

framfæri með 

fjölbreyttum og 

markvissum hætti, 

einn og í samstarfi við 

aðra, 

2. mars – 

6. mars 

Trúarbrögð Samvinnuverkefni/gagnaverkefni − mótað sér fordómalaus 
og upplýst viðhorf til 
trúarbragðanna, 

− sýnt fram á skilning á 

mikilvægi 

sjálfsvirðingar og 

virðingu fyrir öðrum 

manneskjum, 

− sett sig í spor fólks 

með ólíkan bakgrunn 

og viðhorf,  

− vegið og metið 

skoðanir og 

upplýsingar og brugðist 

við þeim á 

fordómalausan en 

gagnrýnin hátt 

− sýnt ábyrgð í 

samskiptum við annað 

fólk, umhverfi, trú og 

menningu, 

9. mars. – 

20. mars 

Viðmið og frávik Gagnapróf − gert sér grein fyrir 

mikilvægi 

mannréttinda, 

félagslegs réttlætis, 

jafnaðar og 

mannhelgi, 

− gert grein fyrir 

einkennum og 

sérstöðu Íslands í 

samanburði við önnur 

ríki, 

− fengist við 

samfélagsleg og 

siðferðileg málefni af 

misumundandi 

sjónarhólum. 

− rökrætt stöðu sína 

sem þátttakandi í 

samfélaginu um 

réttindi, skyldur og 

gildismat,  



 
 

− gert sér grein fyrir 

afleiðingum gerða 

sinna og/eða 

aðgerðaleysis,  

− útskýrt gildi reglna í 

samskiptum fólks og 

ýmissa hópa í 

þjóðfélaginu,  

 

23. mars -  

3 apríl 

Alþjóðasamfélagið og 

mannréttindi 

Ritgerð (Samvinnuverkefni) − gert sér grein fyrir 

mikilvægi 

mannréttinda, 

félagslegs réttlætis, 

jafnaðar og 

mannhelgi, 

− útskýrt hlutverk helstu 

stofnana 

samfélagsins, 

uppbyggingu 

stjórnkerfisins og 

formleg tengsl Íslands 

við umheiminn, 

− fengist við 

samfélagsleg og 

siðferðileg málefni af 

misumundandi 

sjónarhólum. 

− Að vissu marki aflað 

sér, greint og metið 

upplýsingar um 

menningar- og 

samfélagsmálefni 

sem birtast í 

munnlegum 

flutningi, 

samræðum, texta og 

mismundandi 

miðlum. 

13. apr. – 

29. maí 

Rökræðuverkefni Ræðuverkefni (hópar) − aflað sér og metið 

upplýsingar í 

margvíslegum miðlum 

og mismunandi 

framsetningu, 

− rökrætt mikilvæg 

hugtök og málefni 

sem koma fyrir í 

samfélagsumræðunni, 

− rökstutt gildi jákvæðra 

lífsviðhorfa  og 

gildismats,  



 
 

− vegið og metið 

skoðanir og 

upplýsingar og 

brugðist við þeim á 

fordómalausan en 

gagnrýnin hátt, 

− fengist við 

samfélagsleg og 

siðferðileg málefni af 

misumundandi 

sjónarhólum. 

− rökrætt stöðu sína 

sem þátttakandi í 

samfélaginu um 

réttindi, skyldur og 

gildismat,  

 

 

Annað:  

▪ Í námsmati samfélagsfræðigreina er lögð áhersla á að mat á hæfniviðmiðum þar sem 

nemendur fá tækifæri til að sýna fram á mismunandi hæfni en geta jafnframt fengið tækifæri 

til endurmats síðar í náminu. Námsmatið byggir á fjölbreyttri verkefnavinnu þar sem 

nemendur fjalla um hugtök og málefni tengd samfélagsgreinum.  


