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Námsáætlun – Samfélagsfræði

Kennarar:
Bergsteinn Gunnarsson - bergsteinn.gunnarsson@rvkskolar.is
Ólöf Pálína Úlfarsdóttir - olof.palina.ulfardóttir@rvkskolar.is
Kennt er 3 tíma á viku

Námsefni:
Á ferð um samfélagið
-þjóðfélagsfræði -
Kvikmyndir (2 kvikmyndir yfir skólaárið)
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
● rökrætt mikilvæg hugtök, sem notuð eru

um menningar- og samfélagsmálefni og

sýnt fram á þekkingu og gagnrýna sýn

September - október

Á ferð um samfélagið
Kaflar: 1.Hvað er samfélag, 2.sinn er siður,
3.félagsmótun.

Könnun úr 1.-3. kafla
Kvikmynd Truman - verkefni

Birt með fyrirvara um breytingar



● 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

● rökrætt stöðu sína sem þátttakandi í

samfélaginu, réttindi, skyldur og gildismat,

sýnt ábyrgð í samskiptum.

● fengist við samfélagsleg og siðferðisleg

málefni af mismunandi sjónarhólum

● sýnt fram á skilning á mikilvægi þess að

bera að bera virðingu fyrir sjálfum sér og

öðrum, fyrir mannréttindum, félagslegu

réttlæti, jöfnuði og helgi mannlegs lífs

● gefið skýringar á og rökrætt gerð og þróun

íslensks þjóðfélags í ljósi innlendra og

alþjóðlegra áhrifaþátta

● fengist við og greint viðfangsefni sem

snerta trú, lífsviðhorf og siðferði og

tengjast spurningum um merkingu og

tilgang lífsins

● rætt og borið saman ólík trúar og

lífsviðhorf og gert sér grein fyrir hvað er

sameiginlegt og hvað sérstætt

Nóvember - desember
Á ferð um samfélagið
Kaflar: 4. Menning og samfélag, 9.
Trúarbrögð

Google slides verkefni eða stuttmynd  um
trúarbrögð

Birt með fyrirvara um breytingar



● útskýrt margbreytileika trúarbragða og

lífsviðhorfa og greint áhrif þeirra á lífa

einstaklinga, hópa og samfélaga

Vorönn
● útskýrt gildi reglna í samskiptum fólks

í fjölskyldu, vinahópi og þjóðfélaginu í

heild og tekið þátt í að móta slíkar

reglur. Gerir sér grein fyrir hlutverki og

margbreytileika fjölskyldna og

gagnkvæmum áhrifum innan hennar á

mismunandi tímum og

menningarsvæðum.

● aflað sér, hagnýtt, ígrundað og metið

upplýsingar um menningar- og

samfélagsmálefni

● útskýrt með dæmum margbreytileika

mannlífsins og ólíkan bakgrunn fólks,

borið virðingu fyrir frelsi fólks til

misunandi trúar og lífsgilda, skoðana

og lífshátta

● Gert sér grein fyrir hlutverk
heimilda, sjónarhorna og gildsmats
í sögu og sameiginlegum
minningum

Janúar og febrúar
Á ferð um samfélagið

Kaflar: 5 . Fjölskyldan og 6. Gaman saman

Heimildarritgerð – unnin heima
Auglýsingaherferð - veggspjald

Birt með fyrirvara um breytingar



● Tekið þátt í samfélagsmálum á
ábyrgan hátt og beitt sér í
málefnum sem varða almannaheill

● sinnt velferð og hag samferðafólks
síns

● sýnt sjálfsaga, sjálfstraust og
virðingu í margvíslegum
samskiptum og samstarfi við ólíka
einstaklinga

Birt með fyrirvara um breytingar



Hæfniviðmið – Að nemandi geti: Lotur - viðfangsefni Námsmat
● greint hvernig stjórnmál og samfélagsgerð

tengjast lífi einstaklinga

● útskýrt mismunandi hugmyndir um gerð

og framkvæmd lýðræðis

● rökrætt stöðu sína sem þátttakandi í

samfélaginu, réttindi, skyldur og gildismat,

sýnt ábyrgð í samskiptum.

Febrúar og mars
Á ferð um samfélagið
Kaflar: 7. Vinna og framleiðsla og 8.Stjórnmál

Rökfærsluritgerð
Skólaþing - verkefni

Birt með fyrirvara um breytingar



● fengist við samfélagsleg og siðferðisleg

málefni af mismunandi sjónarhólum

● rökrætt mikilvæg hugtök, sem notuð eru

um menningar- og samfélagsmálefni og

sýnt fram á þekkingu og gagnrýna sýn

Apríl
Á ferð um samfélagið
Kaflar10. Viðmið og frávik

Kvikmynd: Blood Diamond - verkefni

● ígrundað víxlverkun samfélags,
stjórnmála, náttúru, trúar og
lífsviðhorfa í tímans rás, í samhengi
nærsamfélags og hnattvæðingar

● gert sér grein fyrir nýtingu auðlinda
og umhverfis og gildi verndunar
hvors tveggja með hliðsjóna af
sjálfbærri þróun

● gert sérgrein fyrir eigin styrkleikum
og veikleikum og tekið ákvarðanir á
grunni þeirrar sjálfsþekkingar

● tekið sjálfstæðan þátt í lýðræðislegu
samstarfi og samræðu

Maí
Á ferð um samfélagið
Kaflar11. Alþjóðasamfélagið og mannréttindi

Nýtt þjóðfélag – verkefni sem stuttmynd,
bæklingur, vefsíða eða útvarpsþáttur
Könnun úr 10. og 11. kafla.

Birt með fyrirvara um breytingar



● komið þekkingu sinni og viðhorfum á
framfæri með fjölbreyttum og
markvissum hætti, einn sér og í
samstarfi við aðra

● útskýrt gildi reglna í samskiptum
fólks í fjölskyldu, vinahópi og
þjóðfélaginu í heild og tekið þátt í að
móta slíkar reglur

● sýnt fram á skilning á mikilvægi þess

að bera að bera virðingu fyrir sjálfum

sér og öðrum, fyrir mannréttindum,

félagslegu réttlæti, jöfnuði og helgi

mannlegs lífs

● gefið skýringar á og rökrætt gerð og

þróun íslensks þjóðfélags í ljósi

innlendra og  alþjóðlegra áhrifaþátta

Birt með fyrirvara um breytingar


