
 
 

Kennsluáætlun haustönn 2018-2019 
 

Fag: Samfélagsgreinar 

Bekkur:  10.bekkur 

Kennarar: Guðrún Guðmundsdóttir 

 

Vika Tenging við 

hæfniviðmið 

 

Viðfangsefni  Námsefni Kennsluaðferðir Námsmat 

Vika 1 

24. ágúst 
 Kynning á efni annarinnar, 

kennslufyrirkomulagi 

vinnubrögðum og námsmati. 

   

Vika 2 

 

27. ágúst – 31. ágúst 

Nemandi geti; 

 Rökrætt mikilvæg hugtök, 

sem notuð eru um 

menningar- og 

samfélagsmálefni. 

 Rökrætt stöðu sína sem 

þátttakandi í samfélaginu 

 Greint hvernig 

samfélagsgerð tengist lífi 

einstaklinga 

Kynning á efni annarinnar, 

kennslufyrirkomulagi 

vinnubrögðum og námsmati. 

Bókin ,,Á ferð um 

samfélagið“,                                                                  

Efni frá kennara og efni af 

veraldarvef. Einnig fréttatengt 

efni s.s.efni sem tengist 

þjóðfélagsumræðunni á 

hverjum tíma. 

Fjölbreyttar verkefnamið-

aðar kennsluaðferðir  

s.s.virk hlustun, lestur, 

umræður, verkefnavinna, 

myndbönd, sýningar, 

vettvangsferðir, 

upplýsingaöflun o.fl. 

Símat með áherslu á 

leiðsagnarmat.                                                                  

Athugið að öll vinna 

vetrarins liggur til 

grundvallar námsmati 

þ.m.t. vinna,virkni og 

hegðun í 

kennslustundum 

 

Vika 3 

3. – 7. september 

Sjá hér fyrir ofan  K.1 – Samfélag     bls. 4-15 Sjá hér fyrir ofan Sjá hér fyrir ofan Umræður 

Vika 4 

10. – 14. september 

Sjá hér fyrir ofan 1 – Samfélag     bls. 15-21 

Verkefni bls. 20-21 
Sjá hér fyrir ofan Sjá hér fyrir ofan Umræður og 

verkefnavinna í tímum 

Vika 5. 

17.-21. september 

 Útskýrt margbreytileika 

trúarbragða og lífsviðhorfa 

og greint áhrif þeirra á líf 

einstaklinga, hópa og 

samfélaga. 
 Fengist við samfélagsleg og 

siðferðileg málefni af 

mismunandi sjónarhólum. 

2 – Sinn er siður   bls. 22-25  

 

Sjá hér fyrir ofan Sjá hér fyrir ofan Umræður 



 
 

 Sett sig í spor fólks með 

ólíkan bakgrunn og viðhorf, 

á ýmsum stöðum og tímum 

Vika 6 

24.  – 28. September 

Starfsdagur 

Sjá hér fyrir ofan 2 – Sinn er siður   bls. 25-29 Sjá hér fyrir ofan Sjá hér fyrir ofan Umræður 

verkefnavinna í tímum 

Vika 7 

1.  – 5. október 

Sjá hér fyrir ofan 2 – Sinn er siður   bls. 29-34 

Verkefni bls. 34-35 
Sjá hér fyrir ofan Sjá hér fyrir ofan Umræður og 

verkefnavinna í tímum 

Vika 8 

8.  – 12. október 

 Hugleitt og tjáð hver hann 

er í augum sjálfs sín og 

annarra, útskýrt hvernig 

sjálfsmynd hans mótast af 

umhverfi og búsetu, 

stjórnmálum og 

félagslegum aðstæðum, 

sögu og menningu, trúar- og 

lífsviðhorfum. 

 Vegið og metið skoðanir og 

upplýsingar, brugðist við 

þeim á fordómalausan og 

réttsýnan hátt. 

 Tekið sjálfstæðan þátt í 

lýðræðislegu samstarfi og 

samræðu 

3 – Félagsmótun   bls. 36-40 Sjá hér fyrir ofan Sjá hér fyrir ofan  

Vika 9 

15. – 19. október 

Vetrarleyfi 

Sjá hér fyrir ofan 3 – Félagsmótun   bls. 40-48 

Verkefni bls. 49 
Sjá hér fyrir ofan Sjá hér fyrir ofan Könnun 

Vika 10 

22.  – 26. október 

Starfsdagur 

Sjá hér fyrir ofan Heimsókn frá Rauða 

krossinum – flóttamenn - 

minnihlutahópar 

Sjá hér fyrir ofan Sjá hér fyrir ofan  

Vika 11  Sýnt fram á skilning á 

mikilvægi þess að bera 

virðingu fyrir sjálfum sér og 

4 – Menning og samfélag 

Bls. 50-53 

Sjá hér fyrir ofan Sjá hér fyrir ofan Verkefni tengt 

fjölmiðlum 

Umræður/rökræður 



 
 

29. okt.  – 2.nóv. 

Starfsdagur 

öðrum, fyrir 

mannréttindum, félagslegu 

réttlæti, jöfnuði og helgi 

mannlegs lífs. 

 Fjallað á upplýstan hátt um 

einkenni og stöðu Íslands í 

heiminum í ljósi legu og 

sögu landsins og 

breytilegrar menningar, 

trúar, lífsviðhorfa og 

stjórnarfars. 

 Sett sig í spor fólks með 

ólíkan bakgrunn og viðhorf, 

á ýmsum stöðum og tímum. 

 Gert sér grein fyrir jafngildi 

sínu og annarra manna og 

útskýrt fyrir öðru fólki 

mikilvægi þess. 

 Fengist við samfélagsleg og 

siðferðileg málefni af 

mismunandi sjónarhólum. 

Tímaverkefni 

Vika 12 

5. – 9. nóvember            

5.nóv foreldraviðtöl 

Sjá hér fyrir ofan 4 – Menning og samfélag 

Bls. 54-56 
Sjá hér fyrir ofan Sjá hér fyrir ofan Umræður 

 

Vika 13 

12.  – 16. nóvember 

Sjá hér fyrir ofan 4 – Menning og samfélag 

Bls. 57-60 
Sjá hér fyrir ofan Sjá hér fyrir ofan Umræður 

Hópverkefni 

Þróunarlönd 
Vika 14 

19. – 23. nóvember 

Sjá hér fyrir ofan 4 – Menning og samfélag 

Bls. 60-63 

Verkefni á bls. 64-65 

Sjá hér fyrir ofan Sjá hér fyrir ofan Umræður og 

verkefnavinna í tímum 

Vika 15 

26. – 30. nóvember 

 Gert sér grein fyrir hlutverki 

og margbreytileika 

fjölskyldna og gagnkvæm-

um áhrifum innan hennar á 

mismunandi tímum og 

menningarsvæðum. 

5 – Fjölskyldan     bls. 66-69 Sjá hér fyrir ofan Sjá hér fyrir ofan Umræður 

 



 
 

 Útskýrt með dæmum 

margbreytileika mannlífsins 

og ólíkan bakgrunn fólks, 

borið virðingu fyrir frelsi 

fólks til mismunandi trúar, 

lífsgilda, skoðana og 

lífshátta. 

Vika 16 

3.  – 7. desember 

Sjá hér fyrir ofan 5 – Fjölskyldan     bls. 70-73 Sjá hér fyrir ofan Sjá hér fyrir ofan Umræður/tímaverkefni 

bls. 79 

Vika 17 

10.  – 14. desember 

Sjá hér fyrir ofan 5 – Fjölskyldan     bls. 74-78 

Verkefni bls. 78-79 
Sjá hér fyrir ofan Sjá hér fyrir ofan Umræður 

 

Vika 18                               

17.  – 20. desember       

20.des Litlu jólin 

 Lýst margbreytileika 

tilfinninga og bent á víxl-

verkun tilfinninga, hugsun-

ar, hegðunar og samskipta. 

 Beitt hugtökunum kyn, kyn-

hneigð og kynhlutverk og 

útskýrt hvaða hlutverki þau 

þjóna í kyngervi 

einstaklinga og sjálfsmynd. 

 Greint jákvæð og neikvæð 

áreiti og staðist þrýsting, 

sem stefnir heilsu og velferð 

fólks í voða. 

 Fengist við samfélagsleg og 

siðferðileg málefni af 

mismunandi sjónarhólum. 

6 – Gaman saman    bls. 80-84 Sjá hér fyrir ofan Sjá hér fyrir ofan Könnun 

Vika 19                                

4. janúar 

3. jan starfsdagur 

Sjá hér fyrir ofan 6 – Gaman saman    bls. 85-89 Sjá hér fyrir ofan Sjá hér fyrir ofan  

Vika 20 

7. – 11. janúar 

Sjá hér fyrir ofan 6 – Gaman saman    bls. 85-95 

Verkefni á bls. 96-97 
Sjá hér fyrir ofan Sjá hér fyrir ofan Umræður og 

verkefnavinna í tímum 



 
 

 Sjá hér fyrir ofan Lokahönd lögð á verkmöppu Sjá hér fyrir ofan Sjá hér fyrir ofan Umræður og 

verkefnavinna í tímum 

 
 

Athugið að um áætlun er að ræða. Kennari áskilur sér rétt til breytinga ef þurfa þykir. 

 


