
 

 

Samfélagsfræði – Lífsleikni/landafræðihluti - 8. bekkur 
Kennsluáætlun 2019 – 2020 

Með fyrirvara um breytingar! 

 

Í tímum er lögð áhersla á vönduð vinnubrögð og umræður um samfélagsleg málefni. Öll námsgögn 
nemenda skulu geymast í blárri teygjumöppu. 
 

Markmið og lýsing: 
Í tímum er lögð áhersla á vönduð vinnubrögð og umræður um landfræðileg og þjóðfélagsleg 
málefni. Í vinnu verður unnið út frá grunnþáttunum læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindum, 
jafnrétti, heilbrigði og velferð ásamt sköpun. Nemendur munu öðlast þekkingu með því að fást við 
verkefni sem varða tilveru þeirra hér og nú og í samræmi við það efni sem farið verður yfir í hvert 
skipti. 
 
Markmið samfélagsgreina er að gera nemandann læsan á umhverfi, samfélag og menningu, gera 
honum auðveldara að fóta sig og beita sér í mannlegu samfélagi og temja honum ákveðin gildi sem 
samkomulag ríkir um í samfélaginu. Mikilvægt er að nemandi skilji, skynji og njóti verðmæta sem 
skapast hafa í mannlegu samfélagi. Að hann öðlist víðsýni, umburðarlyndi og réttsýni gagnvart 
kjörum, umhverfi og viðhorfum annarra. Áhersla verður lögð á að nemendur öðlist færni og nái 
viðmiðum um mat á lykilhæfni sem sett eru fram í almenna hluta aðalnámskrá grunnskóla. Ýmis 
hugtök verða sérstaklega vel tekin fyrir og unnið með þau í átt að skilningi nemenda. 
 
• Hæfni nemenda til að tjá hugsanir sínar, tilfinningar og skoðanir munnlega, skriflega og á annan 
hátt.  
 
• Hæfni til að miðla þekkingu og leikni sinni og flytja mál sitt skýrt og áheyrilega og taka þátt í 
samræðum og rökræðum.  
 
• Skapandi hugsun og frumkvæði í efnistökum og úrvinnslu. Hæfni nemenda til að nota þekkingu 
og leikni, draga ályktanir, áræðni til að leita nýrra lausna og beita gagnrýninni hugsun og 
röksemdafærslu.  
 
• Hæfni nemenda til að vinna sjálfstætt, í samstarfi við aðra og undir leiðsögn.  
 
• Hæfni nemenda til að nýta margvíslega miðla í þekkingarleit, úrvinnslu og miðlun og nýta 
upplýsingar á ábyrgan, skapandi og gagnrýninn hátt. 
 
• Hæfni nemenda til að bera ábyrgð á eigin námi og leggja mat á eigin vinnubrögð og frammistöðu. 
 
 
Gengið verður út frá því að nemandi; 

o geti greint sundur, tekið saman, beitt hugtökum, leitað orsaka og greint afleiðingar, 
o meti upplýsingar og hugtök á gagnrýninn hátt og öðlist færni í tjáskiptum og rökræðu, 
o finni leiðir til að afla sér og vinna úr upplýsingaefni,  
o komi niðurstöðum sínum á framfæri og tekið rökstuddar ákvarðanir með fjölbreyttum 

hætti, 
o fjalli um valin málefni sem rætt er um í fjölmiðlum. 

 
 



Námsmarkmið 

o að nemandinn kynnist forsendum íslensks nútímasamfélags og skuldbindingum þess við 

umheiminn, 

o að nemandinn þekki réttindi sín og skyldur, mannréttindi og baráttu fyrir þeim, 

o að nemandinn sé fær um að leita sér og nýta upplýsingar, m.a. fræðilegar og tölulegar 

o að nemandinn geti rökrætt og velt fyrir sér valkostum og leiðum af víðsýni, umburðarlyndi 

og ábyrgð, 

o að nemandinn verði betur í stakk búinn, með þessa þekkingu í veganesti, að taka þátt í 

lýðræðisþjóðfélagi nútímans á virkan og gagnrýninn hátt. 

Kennari: Sofia Jóhannsdóttir sofia.johannsdottir@rvkskolar.is   

Námsefni:  
o KVAN. Að búa til góðan anda og taka á samskiptavanda. Vanda Sigurgeirsdóttir og Anna 

Lilja Björnsdóttir. 

o Um víða veröld: Jörðin. Höfundur; Hilmar Egill Sveinbjörnsson, 2013. 

o Um víða veröld: Jörðin – hljóðbók https://mms.is/namsefni/um-vida-verold-jordin-

hljodbok  

 

Ítarefni kennara. 
o efni af netinu og efni frá kennara, 

o fræðslumyndir af neti, www.mms.is og af DVD diskum, 

o myndbönd af www.youtube.com 

o ásamt öðru tilfallandi efni. 

 
Kennsluaðferðir: 

Gert er ráð fyrir að nemendur fylgist með innlögnum kennara og taki virkan þátt í umræðum, að 

þeir lesi heima þegar fyrirlagt efni liggur fyrir og vinni verkefni í tímum. Í vinnumöppu og vinnubók 

skal safna saman öllu efni, hugtökum, glósum, verkefnum og ljósritum sem kennari leggur fyrir. 

Þessi gögn verða til námsmats. Nemendur vinna bæði einstaklings- og hópverkefni. Umræður eru 

reglulega sem og vangaveltur um hugtök sem koma fram í lesefni. Mikilvægt er að nemandi öðlist 

færni í hugtakalæsti og nái færni í beitingu þeirra í mæltu sem rituðu máli. Fjölbreyttar 

kennsluaðferðir verða viðhafðar. 

 

Kennslustundir: Tvisvar sinnum 60 mínútur á viku. 

Mikilvæg námsgögn:  

Mikilvægt er að nemendur mæti ávallt með lesbók, vinnumöppu og lausblaðamöppu í tíma. Litur 

samfélagsgreina er blár. 

Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar. 

Kennsluáætlun 

Tímabil Námsþáttur/Námsefni Námsmat 
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Skólabyrjun – 

30. okt. 

KVAN.  

Að búa til góðan bekkjaranda og taka á 

samskiptavanda. 

Myndefni af vef. 

Glósur frá kennara. 

Umræður.  

Leikir. 

Einstaklingsvinna. 

Hópvinna. 

Valdefling nemenda. 

Hæfniviðmið 

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

mannréttindum, félagslegu réttlæti, jöfnuði og helgi mannlegs lífs. 

• Gert sér grein fyrir eigin styrkleikum og veikleikum og tekið ákvarðanir á grunni þeirrar 

sjálfsþekkingar. 

• Gert sér grein fyrir jafngildi sínu og annarra manna og útskýrt fyrir öðru fólki mikilvægi 

þess. 

• Útskýrt gildi reglna í samskiptum fólks í fjölskyldu, vinahópi og þjóðfélaginu í heild og tekið 

þátt í að móta slíkar reglur. 

• Sýnt sjálfsaga, sjálfstraust og virðingu í margvíslegum samskiptum og samstarfi við ólíka 

einstaklinga. 

• Sinnt velferð og hag samferðafólks síns. 

Tímabil Námsþáttur/Námsefni Námsmat 

04. nov – 18. des.  

Jörðin verður til bls. 3-16 og 

Uppbygging jarðar bls. 18 – 42. 

Alheimurinn, sólkerfið, reikistjörnur, 

jarðsögutímabil, árstíðir, sólargangur. 

Öfl jarðar og hreifingar hennar, eldvirkni og 

jarðhræringar.  

Hópverkefni, umræður, eigin glósur 

nemenda,  

vinnubók og vinnumappa. 

Hæfniviðmið 

• Fjallað um náttúruferla sem mynda og móta land og hafa áhrif á loftslag og gróður, 

• sýnt fram á þekkingu og gagnrýna sín á tímabil, atburði, persónur, menningartengsl og 

þróunarferla á ýmsum tímum, sem vísað er til í þjóðfélagsumræðu, 

• greint afmarkaða efnisþætti stórrar eða smárrar sögu, nálægrar eða fjarlægrar 

• Komið þekkingu sinni og viðhorfum á framfæri með fjölbreyttum og markvissum hætti, 

einn sér og í samstarfi við aðra. 

 

 

06. jan. – 14. feb. 

Náttúra, gróður og loftslag jarðar bls. 

58 – 89. 

Lofthjúpur og lagskipting hans, loftþrýstingur 

og vindakerfi, árstíðavindar, loftslag, hitafar, 

úrkoma og hringrás vatns. 

Vinnubókarmat og krossapróf 

Hæfniviðmið 



• Fjallað um náttúruferla sem mynda og móta land og hafa áhrif á loftslag og gróður, 

• Útskýrt megineinkenni vinda og hafstrauma jarðar og hvernig þessir þættir móta ólík 

lífsskilyrði. 

 

 

17. feb. – 06. mars 

Höfin. bls. 90 - 110.  
Heimshöfin könnuð, innhöf og úthöf, 

hafstraumar, auðlindir, mengun, samgöngur og 

fleira. 

Fræðileg ritun – hugtakalæsi ásamt 

umræðum. 

Hæfniviðmið 

• Ígrundað víxlverkun samfélagsins, samhengi nærsamfélagsins og hnattvæðingu, 

• sýnt fram á skilning á eðli sjálfbærrar þróunar og þýðingu hennar fyrir umhverfi, samfélag 

og efnahagslíf, 

• Útskýrt megineinkenni vinda og hafstrauma jarðar og hvernig þessir þættir móta ólík 

lífsskilyrði. 

 

 

9. mars – 3. apríl 

Auðlindir og orka bls. 112 - 137. 
Auðlindir, auðlindanýting, , sjálfbær þróun, 

vistspor, orkugjafar, orkunýting, 

umhverfisvernd. 

Hópverkefni, umræður. 

Vinnubók og vinnumappa 

Hæfniviðmið 

• Sýni fram á skilning á eðli sjálfbærrar þróunar og þýðingu hennar fyrir umhverfi, samfélag og 

efnahagslíf, 

• Geri sér grein fyrir nýtingu auðlinda og umhverfis og gildi verndunar hvors tveggja með 

hliðsjón af sjálfbærri þróun, 

• Fengist við samfélagsleg og siðferðisleg málefni út frá mismunandi sjónarhornum, 

• Vinni í samstarfi að þekkingaröflun og komi henni og viðhorfum sínum á framfæri með 

fjölbreyttum og markvissum hætti, 

• Tengi eftir föngum hugtökin, auðlindir, sjálfbær þróun, sjálfbærni og vistspor í verkefni sín. 

 

 

14. apr. – 30. apr. 

Búseta og skipulag bls. 138 – 148. 
Staðarval, skipulagsmál, borgarmyndun, 

byggðaþróun, búferlaflutningar, fátækt, 

starfsemi atvinnugreina, sveitarfélög, 

aðalskipulag, deiliskipulag. 

Kaflapróf - hugtakalæsi 

Hæfniviðmið 

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

mannréttindum, félagslegu réttlæti, jöfnuði og helgi mannlegs lífs, 



• Sýnt fram á skilning á heimabyggð sinni og útskýrt samhengi hennar við umhverfi, sögu, 

menningu, listir, félagsstarf og atvinnulíf, 

• greint mynstur mannlegra athafna sem móta og breyta umhverfi og búsetuskilyrðum, 

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

 

  

Leiðir í námsmati – samantekt á haustönn (Námsmatsleiðir eru birtar með fyrirvara um breytingar). 

Fræðileg ritun - hugtakabeiting 

Kaflapróf - hugtakalæsi 

Hópvinnuverkefni  

Hugleiðing 

Krossapróf 

Þátttaka í umræðum 

Vinnubók - Vinnumappa 

Vinnusemi og virkni í tíma 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (bls. 194 - 207) má finna bæði hæfniviðmið og matsviðmið fyrir 

samfélagsfræði við lok 10. bekkjar: http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-

efni/namskrar/adalnamskra-grunnskola/  
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