
 
 
 

Kennsluáætlun  

 
Samfélagsfræði og lífsleikni – haust 2020 

8. bekkur, 3 kennslustundir á viku 

Kennari: Andri Már Magnason andri.mar.magnason@rvkskolar.is, Elsa Gissurardóttir elgi52@rvkskolar.is 

og Kristján Sturla Bjarnason kristjan.sturla@rvkskolar.is 

 

Samfélagsfræði 

Samfélagsgreinar eru þær greinar sem fjalla um samfélög og menningu á upplýsandi og gagnrýninn 

hátt. Þær eiga sér grundvöll í þeirri skyldu hvers samfélags að fræða nemendur um gildi eins og 

jafnrétti, lýðræði, umhyggju og virðingu og þýðingu þessara gilda fyrir farsælt líf. 

 

Stefna og reglur í samfélagsfræði: 

Samskipti Nemendur skulu sýna hvort öðru virðingu í samskiptum með því að hlusta og 
bera virðingu fyrir skoðunum.  

Mæting Nemendur eiga að mæta á réttum tíma.  

Virkni í tímum Nemandi skal nýta kennslustundir vel en vinnusemi er hluti af námsmati 
kennara. 

Skil á verkefnum - sein skil Nemendur skulu skila verkefnum á þeim tíma sem kennari hefur sett fyrir. 

Ritstuldur Ekki má skila rituðu efni sem tekið er orðrétt eða að stórum hluta upp úr 
ritaðri heimild.  

Ábending um hjálpargögn 
fyrir nemendur 

Orðabækur á netinu: www.islex.is, www.snara.is   

Skyldur nemenda Mæta undirbúnir í tíma, hafa farsíma og önnur tæki í töskum eða í símateppi, 
fylgja fyrirmælum og fylgjast með heimavinnu á www.infomentor.is og 
Google classroom.  

Skyldur kennara Mæta undirbúnir í tíma og leiða nemandann áfram í náminu 

Stoðþjónusta nemenda Hljóðbækur: Lýðræði og tækni: https://mms.is/namsefni/lydraedi-og-
taekni-hljodbok Um víða veröld, Jörðin: https://mms.is/namsefni/um-vida-

verold-jordin-hljodbok , Maðurinn og trúin: 
https://mms.is/namsefni/madurinn-og-truin-hljodbok 

 

 

Tímabil Náms- og viðfangsefni Námsmat Hæfniviðmið 

24. – 28. 

ágúst 

Af hverju 

samfélagsfræði? 

- Google 

Classroom 

- Tilgangur með 

námi 

- Hópefli 

- Hvernig nýtum við 

Google Classroom í 

kennslunni? 

- Hver er 

tilgangurinn með 

því að læra 

samfélagsfræði?  

- Samhristingur og 

nafnaleikir.  

Lykilhæfni 

- Tjáning og miðlun 

- Skapandi og gagnrýnin 

hugsun. 

- Sjálfstæði og samvinna 

- Nýting miðla og 

upplýsinga 

- Ábyrgð og mat á eigin 

námi 

31. ágúst – 

04.sept 

Hvernig vinnum við í 

samfélagsfræði?  

- Góð ráð í 

hópavinnu og 

námsfélagar.  

- Æfingaverkefni 

sem reynir á alla 

helstu þætti innan 

Google classroom.  

- Æfingaverkefni 

Lykilhæfni 

- Tjáning og miðlun 

- Skapandi og gagnrýnin 

hugsun. 

- Sjálfstæði og samvinna 
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- Vinnulag, 

framsetning og 

væntingar. 

 

- Nýting miðla og 

upplýsinga 

- Ábyrgð og mat á eigin 

námi 

07. – 11. sept Hver er ég?  

- Sjálfsþekking 

Hvernig verð ég góð/ur í 

að tala fyrir framan 

aðra? 

- Framkoma og 

tjáning 

Hvernig læt ég ekki plata 

mig?  

- Gagnrýn hugsun 

Lykilorð 

Lífsleikni, gagnrýn hugsun 

og framsögn.  

- Viðtal og kynning 

- Hópavinna 

- Umræður 

- Bein kennsla 

- Sjálfsmynd 

- Styrkleikar 

- Gagnrýn 

upplýsingaöflun.  

- Heimildir og ritrýni 

- Framsögn 

14. sept – 20. 

október. 

 

29. 

september 

Starfsdagur 

Hvað er bylting og 

hvernig höfðu þær áhrif 

á heiminn? 

- Hvað eru 

byltingar og 

hvernig verða 

þær til?  

- Iðn-, Franska- og 

Ameríska 

byltingin.  

Lykilorð 

Saga, mannréttindi, 

jafnrétti, lýðræði, þróun 

samfélaga og fordómar.  

 

 

- Smiðjur og val. 

- Kynningar 

- Hópaverkefni  

- Jafnrétti 

- Lýðræði 

- Þróun samfélaga 

- Fordómar 

27. október – 

30. nóv 

 

21. október 

Foreldradagur 

 

22. – 26. 

október 

Vetrarfrí 

 

18. nóvember 

Starfsdagur 

 

Lífið mitt 

- Að skoða 

hvaða hlutir í 

samfélaginu og 

lífinu hafa haft 

áhrif á mitt líf 

og mótað mig.  

Lykilorð 

Lífsleikni, saga, 

samfélagið, sjálfsmynd, 

styrkleikar, fyrirmyndir, 

framtíðarsýn, 

borgaramenntun og 

heilbrigður lífsstíll.  

- Dagbókarfærslur - Sjálfsmynd 

- Styrkleikar 

- Fyrirmyndir 

- Framtíðarsýn 

- Borgaramenntun 

- Heilbrigður lífsstíll 



 
 

2.– 18. des 

 

19. desember 

Jólafrí 

Hvernig hafa mistök 

mótað heiminn?  

- Mistök og 

mikilvægi 

þeirra.  

- Fræg mistök 

sem hafa 

mótað 

heiminn.  

- Hvernig má 

læra af 

mistökum? 

Lykilorð 

Lífsleikni, saga, 

samfélagið, sjálfsmynd, 

sjálfstraust, málefni 

líðandi stundar, 

heilbrigður lífsstíll, 

fordómar og þróun 

samfélaga.  

- Plakat 

- Kynningar 

- Verkefnaskil 

- Sjálfsmynd 

- Sjálfstraust 

- Málefni líðandi 

stundar og fréttalæsi 

- Heilbrigður lífsstíll 

- Fordómar 

- Þróun samfélaga 

 

 

Annað:  

▪ Í námsmati samfélagsfræðigreina er lögð áhersla á að mat á hæfniviðmiðum þar sem 

nemendur fá tækifæri til að sýna fram á mismunandi hæfni en geta jafnframt fengið tækifæri 

til endurmats síðar í náminu. Námsmatið byggir á fjölbreyttri verkefnavinnu þar sem 

nemendur fjalla um hugtök og málefni tengd samfélagsgreinum.  

 

 


