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KENNSLUÁÆTLUN SKÓLAÁRIÐ 2022-2023 

 

Námsgrein: Samfélagsfræði 

Árgangur: 10.bekkur 

Tímar á viku: 4 

Kennari/ar: Birkir Már Viðarsson, Kristmundur Guðmundsson, Sigrún Erna Geirsdóttir, Sigrún 

Sigurðardóttir 



Markmið- hvað ætlum við að læra?  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er ritað að markmið samfélagsgreina er að stuðla 

að skilningi nemenda á mörgum þeim hugmyndum og hugsjónum sem liggja til 

grundvallar viðhorfum okkar til umhverfis, auðlinda, menningar og sögu. 

Hæfniviðmið samfélagsfræði 10.bekkur 

 

Námsefni- hvaða bækur og gögn notum við? 

 

Kennsluaðferðir – hvernig vinnum við í kennslustundum? 

 

Að nemandi geti: 
• Sýnt ábyrgð, virðingu og reglusemi. 

• Mætt kröfum og áskorunum daglegs lífs. 

• Verið búinn undir líf og starf í lýðræðislegu þjóðfélagi. 

• Haft skilning á samfélaginu og hlutverki einstaklingsins í því. 

• Þekkt sjálfan sig og hugsað á heimspekilegan máta. 

• Þekkt siðfræðisreglur nútímans. 

• Hugleitt hver hann er í augum sjálfs sín og annarra. 

• Skoðað hvort fjölskyldan skiptir minna máli á þessum aldri en áður. 

• Rökrætt hvort sjálfsmynd (eða hlutverk) breytist eftir því hvar maður er staddur t.d. í 
systkinahópi, í bekknum með hinu kyninu, í útlöndum o.fl. 

• Þekkt staðalmyndir. 

• Kannað hvað honum leyfist og leyfist ekki samkvæmt lögum og reglum.  

• Kynnt sér stjórnkerfi og hugleitt það. 

• Þekki hugtökin lýðræði, lýðveldi, einræði, alræði, konungsveldi og geti sett í sögulegt 
samhengi. 

• Hugleitt og skilgreint hvaða kosti og galla það hefur í för með sér að búa á  Íslandi.  

• Þekkt að einhverju leyti alþjóðastarf og helstu stofnanir. 

• Metið möguleika Íslands í Evrópusamstarfi með hliðsjón af nokkrum þáttum. 

• Hlutverk Íslands í Alþjóðakerfinu. 

• Fjallað um valin málefni sem rætt er um í fjölmiðlum.  
• Greint hvernig stjórnmál og samfélag tengjast lífi hans sjálfs. 

Bækur: Á ferð um samfélagið, Lýðræði og tækni 
Myndbönd: Fáðu Já, ýmis myndbönd sem tengjast viðfangsefni hverju sinni 
Spjaldtölva/Ljósrit:  Ýmis ljósrit. Valin verkefni úr Að sitja fíl og Fjársjóðsleitin. 

Fyrirlestrar, umræður, kynningar, hópa- og paravinna og einstaklingsvinna. 
 

Upplýsingar um heimanám og verkefni hverrar viku á að nálgast inn á Mentor og 
Google Classroom. 



Námsmat – hvað og hvernig er nám og vinna metin? 

 

Kennari áskilur sér rétt til breytinga 

 

Skilaverkefni eins og t.d. ritgerðir, ræður, hópverkefni, einstaklingsverkefni og próf. 
Virkni nemenda og áhugi er mikilvægur þáttur. 
 
 


