
Birt með fyrirvara um breytingar 
 

Foldaskóli 2020-2021  -  8. bekkur 
Námsáætlun – Samfélagsfræði 

 
Kennarar: 
Bergsteinn Gunnarsson – bergsteinn.gunnarsson@rvkskolar.is 
Ólöf Pálína Úlfarsdóttir – olof.palina.ulfarsdottir@rvkskolar.is 
Kenndar eru 3 stundir á viku 
Námsefni: 
Um víða veröld: Heimsálfur (fyrir áramót) 
Styrjaldir og kreppa (eftir áramót) 
Kvikmynd (á vorönn) 
Kortabók, myndbútar af netinu 
Valið efni eftir því sem við á 
Námsmat: Í Foldaskóla er leitast við að námsmat sé leiðbeinandi og nái utan um fjölbreytta hæfni nemenda. Unnið er út frá hæfniviðmiðum Aðalnámskrár 
grunnskóla (2011). Nemendur í 8. - 10. bekk fá árangur sinn metinn á bókstafakvarða sem endurspeglar þá vinnu sem þeir hafa unnið jafnt og þétt yfir 
skólaárið. Í náms- og kennsluáætlunum kemur fram hvaða hæfniviðmið liggja til grundvallar hverri námsgrein. Í Mentor er hægt að fylgjast með framvindu 
námsins í verkefnabók nemenda. Ætlast er til að nemendur mæti tímanlega í kennslustund með öll gögn. Mikilvægt er að nemendur virði vinnufrið og geri 
ætíð sitt besta.  
Gangi ykkur vel.  
Kennarar áskilja sér rétt til breytinga 

 

Haustönn  
Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur - viðfangsefni Námsmat 

• aflað sér, hagnýtt og ígrundað 
upplýsingar, vegið þær og metið og 
komið þekkingu sinni á framfæri með 
markvissum hætti 

• sýnt frumkvæði og virkni í samstarfi við 
aðra 

• áttað sig á hvernig sagan hefur mótast af 
umhverfisþáttum og samfélagsskipulagi, 
þjóðfélagshreyfingum og 

Ágúst, september  
Bókin: Um víða veröld: Heimsálfur 
Kaflar: Maður og náttúra, Evrópa, Asía. 

 
 

Veggspjald 
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hugmyndastefnum, viljaverkum og 
tilviljunum   

• Greint hvernig stjórnmál og 
samfélagsgerð tengjast lífi einstaklinga.  

 

 

 

 

 

• Rökrætt gildi jafnréttis og mannréttinda 
á öllum sviðum samfélagsins og þekki 
almenn ákvæði um mannréttindi. 

•  Gert sér grein fyrir nýtingu auðlinda og 
umhverfis 

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

•  Útskýrt mismunandi hugmyndir um 
gerð og framkvæmd lýðræðis 

• Greint hvernig stjórnmál og 
samfélagsgerð tengjast lífi einstaklinga. 

 

Október og nóvember 
Bókin: Um víða veröld: Heimsálfur 
Kaflar: Afríka 

 
 
 

Kynning: Power Point 

• Sýnt fram á þekkingu og gagnrýna sýn 
á tímabil, atburði, persónur og 
menningartengsl 

Desember 
Bókin: Um víða veröld: Heimsálfur 
Kaflar:  N- og Suður Ameríka 

 
 
 

Könnun 
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• Sýnt frumkvæði og virkni í samstarfi 

við aðra 

• Séð hvernig sagan hefur mótast af 
umhverfisþáttum og 
samfélagsskipulagi. 

• Rökrætt stöðu sína sem þátttakandi í 

samfélaginu, réttindi, skyldur og sýnt 

ábyrgð í samskiptum og umgengni. 

• Aflað sér, hagnýtt og ígrundað 
upplýsingar, vegið þær og metið og 
komið þekkingu sinni á framfæri með 
markvissum hætti. 

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

 

Janúar 
Bókin: Um víða veröld: Heimsálfur 
Kaflar: Eyjaálfa, Suðurskautslandið og öll 
bókin 

 
 

 
Heimsálfuverkefni 
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Vorönn  
Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur - viðfangsefni Námsmat 

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

• 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. 

 

Janúar og febrúar 
Bókin: Styrjaldir og kreppa 
Kaflar: Titanic, fyrsta nútímastyrjöldin, 
stéttabarátta 

 
 

Fréttablað - Publisher 

• greint hvernig stjórnmál og 
samfélagsgerð tengjast lífi einstaklinga 

• sett sig í spor fólks með ólíkan 

bakgrunn og viðhorf, á ýmsum stöðum 
og tímum 

• áttað sig á hvernig sagan hefur mótast 
af samfélagsskipulagi og 
hugmyndastefnum 

 

Mars 
Bókin: Styrjaldir og kreppa 
Kaflar: Velmegun og heimskreppa 

 
 

Kvikmynd – The great Gatsby 
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• Fengist við samfélagsleg og siðferðileg 
málefni af mismunandi sjónarhólum 

• Greint frá upphafi, orsökum, þróun og 
afleiðingum fyrri og seinni 
heimsstyrjaldar 

• Borið virðingu fyrir frelsi fólks til 
mismunandi trúar, lífsgilda, skoðana 
og lífshátta. 

• Gert sér grein fyrir hlutverki heimilda 
og vitnað í þær með réttum hætti 
máli sínu til stuðnings. 

 

Apríl  
Bókin: Styrjaldir og kreppa 
Kaflar: Allt vald til foringjans, stríðið sem kom 
illa við alla 

 
 
 

Ritgerð 

• Fjallað um einkenni og stöðu Íslands í 

heiminum í ljósi legu og sögu landsins.  

• Fengist við samfélagsleg og siðferðileg 
málefni af mismunandi sjónarhólum 

• Rökrætt þróun íslensks þjóðfélags í 
ljósi innlendra og alþjóðlegra 
áhrifaþátta. 

• Útskýrt með dæmum margbreytileika 

mannlífsins og ólíkan bakgrunn fólks. 

 

Maí 
Bókin: Styrjaldir og kreppa 
Kaflar: Líf í hernumdum löndum, tími 
uppgjörsins 

 
 
 

Hernámið á Íslandi - verkefni 


