
     
 
 
 
Árgangur:  10. bekkur    Tímafjöldi:  3 kest. á viku  
 
Kennarar:   Sigríður Ólöf Gunnlaugsdóttir 
 
Námsefni:  Þjóðfélagsfræði 
  Ýmis verkefnahefti frá kennara 
 
Námsmat:   Próf: 50% 
  Heimildaritgerð: 10% 
  Vinnubækur/verkefnahefti: 15% 
  Hópverkefni/ýmis verkefni:  15% 
  Vetrareinkunn: 10% 
 
Kennslufyrirkomulag:  Nemendur glósa, svara spurningum, vinna einstaklings- og hópverkefni, stöðvavinna, horfa á myndbönd o.fl. 

 
Lykilhæfni: 
Samfélagsfræði kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla:  
Tjáning og miðlun - Skapandi og gagnrýna hugsun - Sjálfstæði og samvinnu - Nýtingu miðla og upplýsinga - Ábyrgð og mat á eigin námi. 
Stöðugt er reynt að beita fjölbreyttum kennslu-, mats- og námsaðferðum svo þessi markmið náist.  
 
Grunnþættir:  
Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex:  
Læsi – Sjálfbærni - Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti - Heilbrigði og velferð - Sköpun. 
Í samfélagsfræði er unnið með alla þessa þætti þó mismikið sé eftir árgöngum.  

 

 
 

Kennsluáætlun 

Fag:  Samfélagsgreinar 
 



Haustönn 
 

Hæfniviðmið 
Nemandi geti: 

 útskýrt hvernig sjálfsmynd 
einstaklingsins mótast af 
umhverfi og búsetu, 
stjórnmálum og 
félagslegum aðstæðum, 
sögu og menningu, trúar- 
og lífsviðhorfum 

 gert sér grein fyrir hlutverki 
og margbreytileika 
fjölskyldna og áhrifum 
hennar á mismunandi 
tímum og 
menningarsvæðum 

 sýnt fram á skilning á 
mikilvægi þess að bera 
virðingu fyrir sjálfum sér og 
öðrum, fyrir 
mannréttindum, félagslegu 
réttlæti og jöfnuði 

 vegið og metið áhrif 
fyrirmynda og staðalmynda 
á mótun sjálfsmyndar og 
mótun eigin ímyndar, 
lífsstíls og lífsskoðunar á 
sjálfstæðan og ábyrgan hátt 

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

Efnisþættir námsgögn  

Tími: ágúst-september 
 
Sjálfsmyndin; Hver er ég?, Ég og 
hinir og fjölskyldan  
 
 

 
 
Þjóðfélagsfræði bls. 10-58 
 
 
 

Mánudagur 24. ágúst skólasetning  
 
Mán. 21.-miðvikud. 23. sept.  - 
samræmd próf hjá 10. bekk 
 
Mánudagur 28. sept. skipulagsd 

Tími: október 
 
Sjálfsmyndin; Hver er ég?, Ég og 
hinir og fjölskyldan  
 
Réttindi og skyldur  
 
 

 
 
Þjóðfélagsfræði bls. 10-58 - 
klára 
                    PRÓF úr bls. 10-58 
Þjóðfélagsfræði bls. 59-88 
 
 

 
Þriðjudagur. 6. okt. foreldradagur 
 
Mánud. 19- þri. 20. okt.  vetrarfrí 

Tími: nóvember 
 
Réttindi og skyldur  
 
 

 
 
Þjóðfélagsfræði bls. 59-88 
 
 

2.-6. nóv. – vinavika 
 
Föstud. 20. nóv. skipulagsdagur 

 

Tími: desember 
 
 
 
Jólaþema: hvað kostar að halda 
jól?   

                          
 
                PRÓF úr bls. 59-88 
 
Ýmis gögn í tengslum við 
jólaþemað 

Námsmat (jólapróf) mánud. 7. og 
þriðjud. 8. desember  
 
Föstudagur 18. des. er síðasti dagur 
fyrir jólafrí – Litlu jólin 



 

 

Vorönn 
 
Hæfniviðmið 
 

 útskýrt hlutverk helstu 
stofnana samfélagsins og 
uppbyggingu stjórnkerfisins 
og formleg tengsl Íslands 
við umheiminn 

 sett sér markmið og 
framtíðaráætlun, til að 
stefna að í framtíðinni í 
samræmi við eigin 
styrkleika og áhuga  

 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 

 útskýrt með dæmum 
margbreytileika mannlífsins 
og ólíkan bakgrunn fólks, 
borið virðingu fyrir frelsi 
fólks til mismunandi trúar, 
lífsgilda, skoðana og 
lífshátta 

 hugsað um eigin getu til 
aðgerða og gert sér grein 

Efnisþættir  námsgögn  

Tími: janúar 
 

Hverjir ráða: þjóðfélagsskipan 
 
 

 
 
Þjóðfélagsfræði bls. 89-139 
 
 

Mánud. 4. jan., skipulagsdagur 

Tími: febrúar 
 
Hverjir ráða: þjóðfélagsskipan 
 
 

 
 
Þjóðfélagsfræði bls. 89-139 
 
 

Þriðjudagur 2. feb. foreldradagur 
  
Miðvikud. 10. feb. öskudagur 
 
Miðvikud. 24. feb. skipulagsdagur  
Fimmtud. 25. feb. vetrarfrí 
Föstudag 26. feb. vetrarfrí 

Tími: mars 
 
Samastaður í heiminum: Ísland og 
heimurinn 
 
 

                
                 PRÓF úr bls. 89-139 
 
Þjóðfélagsfræði bls. 140-192 
 
 

Mánudagur 21. mars – 
mánudagsins 28. mars  páskafrí 

Tími: apríl 
 
Samastaður í heiminum: Ísland og 
heimurinn 
 
 

 
 
Þjóðfélagsfræði bls. 140-192 
 
 
 

Fimmtud. 14. og föstudagur 15. 
apríl, þemadagar. 
Fimmtud. 21. Apríl,  
Sumardagurinn fyrsti 
  

Tími: maí/júní 
 
 

 
        PRÓF úr bls. 140-192 Þjóð. 
 
               

Fimmtud. 5. maí uppstig.dagur 
Mánudagur 16. maí, annar í 
hvítasunnu  
Þriðjudagur 17. maí, skipulagsd. 
Mánudagur 23. og þriðjud. 24. 
maí, vorpróf 



fyrir afleiðingum gerða 
sinna eða aðgerðaleysis 

 

Miðvikudagur 8. júní, skólaslit 

 
 


