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Áfangalýsing 
 

 
Kennsluaðferðir 
Töflukennsla, umræður, hópavinna, myndbönd. 
 
Námsmat: Námsmat er fjölbreytt og í samræmi við kennslutilhögun. Metin eru verkleg og skrifleg verkefni, stuttar afmarkaðar 
æfingar og dýpri athuganir. Nemendur vinna einstaklings- og hópverkefni sem unnin eru heima og í skólanum. 
 

 Verkefni úr vinnubók 

 Hópavinna  

 Lokaverkefni- kynning 
 
 

Kennarar áskilja sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara. 
 
 

 
 

 



Dagsetning Viðfangsefni Hæfniviðmið     Námsmat 
 Á ferð um 

samfélagið 
Nemandi getur:  

 
23.- 
24.október 

Skipulagsdagur 25. október 

Kafli 1 

Samfélag bls. 4-21 
Hvað er samfélag og 
hvernig virkar það. 

-Rökrætt mikilvæg hugtök, sem notuð eru um menningar- og samfélagsmálefni.  
-Rökrætt stöðu sína sem þátttakandi í samfélaginu  
-Greint hvernig samfélagsgerð tengist lífi einstaklinga 

Verkefni bls. 20-
21 (nr. 
1,2,3,10,13) 

    
    
 
28.- 1. 
nóvember 

Kafli 2 
Sinn er siður bls. 22-25 
-Mismunandi gerðir af 
samfélögum í gegnum 
tíðina, skráð og óskráð 
viðmið. 
-Horfum á myndband 
(https://www.youtube.com/watch
?v=5cgcZVt4yQ8) 

- Útskýrt margbreytileika trúarbragða og lífsviðhorfa og greint áhrif þeirra á líf 
einstaklinga, hópa og samfélaga. 
-Fengist við samfélagsleg og siðferðileg málefni af mismunandi sjónarhólum.  
-Sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn og viðhorf, á ýmsum stöðum og 
tímum 

Verkefni bls. 34-
35(nr.1,2,3 og 
13) 
 
Verkefni 6 og 7 
(hópavinna) 

    

 
4.- 8. 
nóvember 

Kafli 3 
Félagsmótun bls. 37-48 
 
Staða og hlutverk, 
félagsmótun, fjölmiðlar, 
aðrir samfélagsmiðlar og 
auglýsingar. 

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 

Verkefni bls. 48-49 
(nr.1,2,3,4,5,6,7,9,
11)  
Verkefni 8 og 13 
(hópavinna) 

 
11.- 15. 
nóvember 
 
 
 
 
Sjá ofar 

Kafli 4 
Menning og samfélag 
bls.51-63 
Hvað mótar samfélag og 
menningu? 
 
Horfum á myndband 
http://www.n4.is/is/thaettir/file/ma
tarsoun 
 

 

-Sýnt fram á skilning á mikilvægi þess að bera virðingu fyrir sjálfum sér og 
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 

 
Verkefni bls. 64 
(nr. 
1,2,3,4,5,17,19) 

 
Verkefni 8 og 9 
(hópavinna) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=5cgcZVt4yQ8
http://www.youtube.com/watch?v=5cgcZVt4yQ8


18. – 22. 
nóvember 

Kafli 5 
Fjölskyldan bls. 67-77 
 
 

-Gert sér grein fyrir hlutverki og margbreytileika fjölskyldna og gagnkvæm - um 
áhrifum innan hennar á mismunandi tímum og menningarsvæðum.        
-Útskýrt með dæmum margbreytileika mannlífsins og ólíkan bakgrunn fólks, 
borið virðingu fyrir frelsi fólks til mismunandi trúar, lífsgilda, skoðana og 
lífshátta 

Verkefni bls. 78 
(nr. 
1,2,3,4,5,6,14,15) 
 
Verkefni 8 og 9 
(hópavinna) 

25.- 29. 
nóvember 

Kafli 6 
Gaman saman bls. 81-95 
 
 
Byrjum að vinna að 
lokaverkefni: stofna nýtt 
þjóðfélag. 3-4 saman í 
hóp 

- Lýst margbreytileika tilfinninga og bent á víxlverkun tilfinninga, hugsunar, 
hegðunar og samskipta.  
- Beitt hugtökunum kyn, kynhneigð 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. 

Verkefni bls. 96 
(nr. 
1,2,3,4,5,6,7,9,11,) 

 

2. – 6. 
desember 
 

Kafli 7 
Vinna og framleiðsla bls. 
98-113 
-Vinna í lokaverkefni  

Verkefni bls. 112   
(nr.1-10) 

 
9. – 13. 
desember 

Kafli 8 og 9 
Stjórnmál bls. 114-129  
Hvað er lýðræði? Hvað er 
þrískipting ríkisvalds? 
Hver er uppbygging 
íslenska stjórnkerfisins? 
Hvernig kemst ég til 
valda? 
-Trúarbrögð bls. 130-139 
-Vinna í lokaverkefni 

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

Verkefni bls. 128   
(nr.1-13) 
 
 
Verkefni bls.138 
 (nr.1-7) 

6. – 10. janúar Kafli 10 og 11 
Viðmið og frávik bls. 140-
151 
Alþjóðasamfélagið og 
mannréttindi bls. 154-169 
-Vinna í lokaverkefni 

Verkefni bls. 152   
(nr.1-6) 
Verkefni bls. 170   
(nr.1-5) 

 
 

Kynningar á 
lokaverkefni 
Skila verkefnamöppu 

  

 


