
 

 

Samfélagsfræði 10.bekkur 

Vorönn 2020 

 

Markmið samfélagsgreina í 10. bekk eru: 

Reynsluheimur 

Umhverfi, samfélag, saga, menning: Hæfni nemanda til að skilja veruleikann 

Gildi • Lýðræði • Fjölmenning • Túlkun • Fjölskyldugerðir • Stjórnkerfi • Velferðarsamfélagið 

• Stjórnmál • Upplýsingalæsi • Gagnrýnin hugsun • Kortalæsi • Miðlalæsi • Heimildarýni • 

Kynjafræði • Menningarlæsi 

Við lok 10. bekkjar geti nemandi: 

• sýnt fram á skilning á mikilvægi þess að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, 

fyrir mannréttindum, félagslegu réttlæti, jöfnuði og helgi mannlegs lífs, 

• aflað sér, hagnýtt, ígrundað og metið upplýsingar um menningar- og 

samfélagsmálefni, sem birtast í munnlegum flutningi, samræðum, texta og 

myndrænum búningi, 

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

• greint og fjallað um upplýsingar á kortum og gröfum og annars konar myndum, 

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

alþjóðlegra áhrifaþátta, 

• gert sér grein fyrir hlutverki og margbreytileika fjölskyldna og gagnkvæmum áhrifum 

innan hennar á mismunandi tímum og menningarsvæðum, 

• útskýrt mismunandi hugmyndir um gerð og framkvæmd lýðræðis, 

• 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, 

• greint hvernig stjórnmál og samfélagsgerð tengjast lífi einstaklinga. 

Hugarheimur 

Sjálfsmynd: Hæfni nemanda til að átta sig á sjálfum sér og öðrum 

Sjálfsvitund • Persónumótun • Gildismat • Siðgæðisvitund • Menntun • Heilbrigði og velferð • 

Staðalmyndir • Réttsýni • Ábyrgð • Frelsi • Manngildi • Samhygð • Jafnrétti • Lífsviðhorf • 

Gagnrýnin hugsun • Fyrirmyndir • Sköpun • Tjáning  

 

Við lok 10. bekkjar geti nemandi: 

• 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, 

• beitt hugtökunum kyn, kynhneigð og kynhlutverk og útskýrt hvaða hlutverki þau 

þjóna í kyngervi einstaklinga og sjálfsmynd, 

• vegið og metið áhrif fyrirmynda og staðalmynda á mótun sjálfsmyndar og hafi áræði 

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

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

 

Félagsheimur 

Samskipti: Hæfni nemanda til að mynda og þróa tengsl sín við aðra 

Félagsvitund • Borgaravitund • Samfélagsreglur • Borgaralegar skyldur • Frelsi og ábyrgð • 

Kynheilbrigði • Jafnrétti • Réttlæti • Virðing • Mannréttindi • Lýðræði • Ofbeldi • Samræða • 

Gagnrýnin hugsun • Miðlun 

 



 

 

 

Við lok 10. bekkjar geti nemandi 

• útskýrt með dæmum margbreytileika mannlífsins og ólíkan bakgrunn fólks, borið 

virðingu fyrir frelsi hvers einstaklings til mismunandi trúar, lífsgilda, skoðana og 

lífshátta, 

• fengist við samfélagsleg og siðferðileg málefni af mismunandi sjónarhólum, 

• 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, 

• komið þekkingu sinni og viðhorfum á framfæri með fjölbreyttum og markvissum 

hætti, einn sér og í samstarfi við aðra, 

• rökrætt gildi jafnréttis og mannréttinda á öllum sviðum samfélagsins og þekki almenn 

ákvæði um mannréttindi, 

• útskýrt gildi reglna í samskiptum manna á milli í fjölskyldu, vinahópi og þjóðfélaginu 

í heild og tekið þátt í að móta slíkar reglur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Janúar 

Kafli 1-Hvað er samfélag? 

Kafli 2- Sinn er siður. 

 

Febrúar 

Kafli 3-Félagsmótun. 

Nemendur lesa kaflana með kennurum, horfa á myndbönd og vinna verkefni. Horft á myndia 

The Pursuit of Happyness (Happiness 😊 ) 

Kafli 4-Menning og samfélag. 

Matsverkefni úr myndinni: The Pursuit of Happyness (Happiness 😊 ) 

Hugtakapróf úr köflum 2 og 3 ( sjá mentor). 

 

Mars 

Kafli 5-Fjölskyldan. 

Kafli 6-Gaman saman. 

Nemendur lesa kaflana með kennurum, horfa á myndbönd og vinna verkefni.  

Matsverkefni 1: Nemendur gera könnun og gera grein fyrir niðurstöðum. 

Matsverkefni 2: Hugtakapróf. Nemendur þurfa að kunna skilgreiningu á ákveðnum 

hugtökum og geta svarað ritunarspurningu sem tengist námsefninu. 

 

Apríl 

Kafli 7-Vinna og framleiðsla. 

Kafli 8-Stjórnmál. 

Kafli 9-Trúarbrögð. 

Nemendur lesa kaflana með kennurum, horfa á myndbönd og vinna verkefni.  



Matsverkefni: PowerPoint verkefni um hin ýmsu trúarbrögð. 

 

 

 

 

Maí 

Kafli 10-Viðmið og frávik. 

Kafli 11-Alþjóðasamfélagið og mannréttindi. 

Nemendur lesa kaflana með kennurum, horfa á myndbönd og vinna verkefni.  

 

Kennsluefni: Á ferð um samfélagið eftir Garðar Gíslason 

Kennarar: Sigrún Karlsdóttir og Þuríður Aðalsteinsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 



 


