
   

 
Kennsluáætlun vor 2018 

  Fag: Samfélagsgreinar 
  Bekkur:  10.bekkur 
  Kennari: Guðrún Guðmundsdóttir 
 

Vika Tenging við hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Kennsluaðferðir Námsmat 
Vika 1 

15.-19.janúar 
Nemandi geti 
 Útskýrt og rökrætt hugmyndir um 

velferðarsamfélagið og tengsl þess 
við atvinnulíf 

 
Vinna og framleiðsla bls. 98 – 113 
Spurningum í lok kafla svarað 
 
 
 

 

Bókin ,,Á ferð um 
samfélagið“,kennslumynd-
bönd, heimildaþættir og 
fréttatengt efni. 

Fjölbreyttar verkefna-
miðaðar 
kennsluaðferðir  s.s.virk 
hlustun, lestur, 
umræður, unnið í verk-
efnavinnu, myndbönd, 
upplýsingaöflun. 

Umræður og 
verkefnavinna í tímum 

Vika 2 

22.-26.janúar 
Sjá hér að ofan Vinna og framleiðsla bls. 98 – 113 

Spurningum í lok kafla svarað 
 

Bókin ,,Á ferð um 
samfélagið“,kennslumynd-
bönd, heimildaþættir og 
fréttatengt efni. 

Sjá hér að ofan. Umræður og 
verkefnavinna í tímum 

Vika 3 

29.jan-2.feb 

31.jan 

Foreldraviðtöl 

Sjá hér að ofan Vinna og framleiðsla bls. 98 – 113 
Spurningum í lok kafla svarað 
 

Bókin ,,Á ferð um 
samfélagið“,kennslumynd-
bönd, heimildaþættir og 
fréttatengt efni. 

Sjá hér að ofan. Umræður og 
verkefnavinna í tímum 

Vika 4 

5.-9.febrúar 
Nemandi geti; 
 Ígrundað víxlverkun samfélags, 

stjórnmála og lífsviðhorfa 

 Rökrætt mikilvæg hugtök sem 
notuð eru um samfélagsmálefni 

 Útskýrt hlutverk helstu stofnana 
samfélagsins og uppbyggingu 
stjórnkerfisins 

 Útskýrt mismunandi hugmyndir 
um gerð og framkvæmd lýðræðis 

 Greint hvernig stjórnmál tengjast 
lífi einstaklinga 

 Tekið sjálfstæðan þátt í 
lýðræðislegu samstarfi og 
samræðu 

Stjórnmál bls. 114-129 
Spurningum í lok kafla svarað. 
 

Bókin ,,Á ferð um 
samfélagið“,kennslumynd-
bönd, heimildaþættir og 
fréttatengt efni. 

Sjá hér að ofan. Umræður og 
verkefnavinna í tímum 



Vika 5 

12.-16.febrúar 
Sjá hér að ofan Stjórnmál bls. 114-129 

Spurningum í lok kafla svarað. 
Hópverkefni – kosningar 
Farið á Skólaþing 

Bókin ,,Á ferð um 
samfélagið“,kennslumynd-
bönd, heimildaþættir og 
fréttatengt efni. 

Sjá hér að ofan. Umræður og 
verkefnavinna í tímum 
Skólaþing 

Vika 6 

19.-23.febrúar 

23.feb 

Vetrarleyfi 

Sjá hér að ofan Stjórnmál bls. 114-129 
Spurningum í lok kafla svarað. 
Hópverkefni - kosningar 

Bókin ,,Á ferð um 
samfélagið“,kennslumynd-
bönd, heimildaþættir og 
fréttatengt efni. 

Sjá hér að ofan. Umræður og 
verkefnavinna í tímum 
Skólaþing 

Vika 7 

26.feb-2.mars 

26.feb 

Vetrarleyfi 

Sjá hér að ofan Stjórnmál bls. 114-129 
Spurningum í lok kafla svarað. 
Hópverkefni - kosningar 

Bókin ,,Á ferð um 
samfélagið“,kennslumynd-
bönd, heimildaþættir og 
fréttatengt efni. 

Sjá hér að ofan. Umræður og 
verkefnavinna í tímum 
Skil á hópverkefni 
 

Vika 8 

5.-9.mars 

7.-9.mars 

Samræmd 

könnunarpróf 

9.b 

 Gert sér grein fyrir jafngildi sínu og 
annarra  

         Borið virðingu fyrir frelsi fólks,      
         margbreytileika mannlífsins og      
         ólíkum bakgrunni, lífsgildum og  
         lífsháttum 

Viðmið og frávik bls. 140-153 
Spurningum í lok kafla svarað. 
 

Bókin ,,Á ferð um 
samfélagið“,kennslumynd-
bönd, heimildaþættir og 
fréttatengt efni. 

Sjá hér að ofan. Umræður og 
verkefnavinna í tímum 

Vika 9 

12.-16.mars 

12.mars 

Vorhátíð/ 

tvöfaldur 

dagur 

 Gert sér grein fyrir jafngildi sínu og 
annarra 

 Borið virðingu fyrir frelsi fólks, 
margbreytileika mannlífsins og 
ólíkum bakgrunni, lífsgildum og 
lífsháttum 

 Tekið sjálfstæðan þátt í 
lýðræðislegu samstarfi og 
samræðu 

Viðmið og frávik bls. 140-153 
Spurningum í lok kafla svarað. 
Undirbúningur fyrir rökræður 

Bókin ,,Á ferð um 
samfélagið“,kennslumynd-
bönd, heimildaþættir og 
fréttatengt efni. 

Sjá hér að ofan. Umræður og 
verkefnavinna í tímum 

Vika 10 

19.-23.mars 
 Sjá hér að ofan Viðmið og frávik bls. 140-153 

Spurningum í lok kafla svarað. 
 

Bókin ,,Á ferð um 
samfélagið“,kennslumynd-
bönd, heimildaþættir og 
fréttatengt efni. 

Sjá hér að ofan. Rökræður 
Umræður og 
verkefnavinna í tímum 

Vika 11 

26.-30.mars 

Páskaleyfi 

 
 
 
 

    

Vika 12 

2.-6.apríl 

2.apríl Annar í 

páskum 

 Þekkt almenn ákvæði um 
mannréttindi 

 Rökrætt stöðu sína og réttindi skv. 
alþjóðasáttmálum 

 

Alþjóðasamfélagið og 
mannréttindi bls. 154-170 
Spurningum í lok kafla svarað. 
 

Bókin ,,Á ferð um 
samfélagið“,kennslumynd-
bönd, heimildaþættir og 
fréttatengt efni. 

Sjá hér að ofan. Umræður og 
verkefnavinna í tímum 



   
Vika 13 

9.-13.apríl 

 Þekkt almenn ákvæði um 
mannréttindi 

 Rökrætt stöðu sína og réttindi skv. 
alþjóðasáttmálum 

 

Alþjóðasamfélagið og 
mannréttindi bls. 154-170 
Spurningum í lok kafla svarað. 
 

Bókin ,,Á ferð um 
samfélagið“,kennslumynd-
bönd, heimildaþættir og 
fréttatengt efni. 

Sjá hér að ofan. Umræður og 
verkefnavinna í tímum 

Vika 14 

16.-20.apríl 

19.apríl  

Sumardagurin

n fyrsti 

 

 Þekkt almenn ákvæði um 
mannréttindi 

 Rökrætt stöðu sína og réttindi skv. 
alþjóðasáttmálum 

 

Alþjóðasamfélagið og 
mannréttindi bls. 154-170 
Spurningum í lok kafla svarað. 
 

Bókin ,,Á ferð um 
samfélagið“,kennslumynd-
bönd, heimildaþættir og 
fréttatengt efni. 

Sjá hér að ofan. Umræður og 
verkefnavinna í tímum 

Vika 15 

23.-27.apríl 

 Þekkt almenn ákvæði um 
mannréttindi 

 Rökrætt stöðu sína og réttindi skv. 
alþjóðasáttmálum 

 Vegið og metið skoðanir og 
upplýsingar og brugðist við þeim á 
fordómalausan og upplýstan hátt 

 Fengist við samfélagsleg og 
siðferðileg málefni frá ýmsum 
sjónarhornum. 

Alþjóðasamfélagið og 
mannréttindi bls. 154-170 
Spurningum í lok kafla svarað. 
 
 
Ýmis verkefni 
Fréttatengt efni 
 

Bókin ,,Á ferð um 
samfélagið“,kennslumynd-
bönd, heimildaþættir og 
fréttatengt efni. 

Sjá hér að ofan. Mál í brennidepli 
Mannréttindaverkefni 
Umræður og 
verkefnavinna í tímum 

Vika 16 

30.apríl-4.maí 

1.maí 

Verkalýðsdagu

rinn 

 Komið þekkingu sinni á framfæri 
með fjölbreyttum og markvissum 
hætti. 

 Tekið þátt í lýðræðislegu samstarfi 

 

Upprifjun og undirbúningur 
fyrir próf. Lokahönd á 
verkefnabók 

Bókin ,,Á ferð um 
samfélagið“,kennslumynd-
bönd, heimildaþættir og 
fréttatengt efni. 

Sjá hér að ofan. Könnun 
Umræður og 
verkefnavinna í tímum 

Vika 17 

7.-11.maí 

10.maí 

Uppstigningard

agur 

 Ýmis verkefni Bókin ,,Á ferð um 
samfélagið“,kennslumynd-
bönd, heimildaþættir og 
fréttatengt efni. 

Sjá hér að ofan. Skil á vinnubók 

Vika 18 

14.-18.maí 
Sjá hér fyrir ofan Lokaverkefni    

Vika 19 

21.-25.maí 

21.maí Annar í 

hvítasunnu 

Sjá hér fyrir ofan Lokaverkefni    

Vika 20 

28.maí-1.júní 
 Útskriftarferð    

Vika 21 

4.-8.júní 
 Skólaslit    



7.júní skólaslit 

10.bekkur 

8.júní skólaslit  

1.-9.bekkur 

 
 

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


