
 

  

Kennsluáætlun 2020-2021  
  

Fag: Samfélagsfræði  

Bekkur/samkennsluhópur: 8. 9. & 10. bekkur  

Kennari/kennarar: Sigurður Snæbjörn Stefánsson  

Fjöldi kennslustunda í faginu á viku: 2 Fjöldi 

kennslustunda í faginu yfir árið:   

Tímabil: Haust 2021   

Efni/þema sem tekið er fyrir   

Tekin verða fyrir málefni líðandi stundar eins og ástandið í Afganistan, kosningar og svo verða einnig trúarbrögð 

tekin fyrir að einhverju leiti 

Markmið að nemendur tileinki sér ákveðna þekkingu (lykilorð)  

Að nemendur sýni fram á skilning á námsefninu og geti tengt það við heimabyggð og nærumhverfi.  

Markmið að nemendur tileinki sér ákveðna hæfni  (lykilorð/færni)  

• Að nemendur geti greint málefni líðandi stundar með gagnrýnum hætti. 

• Að nemendur geri grein fyrir stjórnamálaflokkum Íslands og muninn á þeim. 

• Að nemendur geri grein fyrir helstu trúarbrögðum heims með gagnrýnum hætti.  

Ábyrgð nemenda  (ætlast er til að nemendur)  

Nauðsynlegt er að nemendur temji sér gagnrýna hugsun, sjálfstæðar skoðanir og geti nýtt sér áhugamál í námi.  

Markvisst er unnið með eftirfarandi grunnstoðir menntunar í kennslu og efnistökum   

Grunnþáttur   Dæmi um verkefni eða nálgun á tímabilinu í faginu  (hvernig)  Virkt 

beint   

Óbeint   

Læsi  Nemendur fái reglulega lesefni sem gagnast þeim við verkefna 

gerð.  

    

Sköpun  Ólíkar útfærslur verkefna t.d. plaköt, stuttmyndir,glærur, 

bæklingur, kynning.  

    

Jafnrétti   Allir nemendur hafa rétt á að tjá sig      

Heilbrigði og 

velferð   

Nemendur hvattir til að gera ávallt sitt besta og gefast ekki upp. 

Nemendur hvattir til að taka ábyrgð á eigin námi.  

    



  

Markvisst og reglulega er unnið með eftirfarandi lykilhæfni í kennslu og efnistökum   

Lykilhæfni nemenda   Dæmi um útfærslu sem nýtt verður   

Tjáning   Nemendur útbúa kynningar. Taka þátt í umræðum um ýmis málefni.   

Hlustun  Taka þátt í umræðum um ýmis málefni.   

Miðlun upplýsinga og 

þekkingar  

Ólíkar útfærslur verkefna t.d. plaköt, stuttmyndir,glærur, bæklingur, 

kynning.   

Skapandi úrvinnsla   Ólíkar útfærslur verkefna t.d. plaköt, stuttmyndir,glærur, bæklingur, 

kynning.    

Gagnrýnin hugsun  Efnisöflun á neti og bókasafni.  

Sjálfstæði    Efnisöflun á neti og bókasafni.  

Samvinna   Nemendur vinna samvinnuverkefni.  

Nýting miðla og 

upplýsinga   

Efnisöflun á neti og bókasafni.  

Ábyrgð á eigin námi   Nemendur halda utan um eigin vinnu  

Seigla/úthald   Nemendur hvattir til að gera ávallt sitt besta og gefast ekki upp. 

Nemendur hvattir til að taka ábyrgð á eigin námi.  

Mat á eigin námi    

  

Helstu kennsluaðferðir  

(  ) Útlistunarkennsla          ( x ) Útikennsla/útinám  

(  ) Þulunám/þjálfunaræfingar        (  ) Söguaðferð  

( x ) Innlifunaraðferðir. T.d. leiklist í kennslu og hlutverkaleikir   

( x ) Umræða/spurnaraðferðir       (  ) Kann, vill vita hef lært  

(  ) Leitarnám           ( x ) Hópavinna  

( x ) Spil/námsleikir           (  ) Þemanám  

( x ) Samvinnunám           (  ) Verkleg kennsla (LBD)    

(  ) Annað            (  ) Samþætt markvisst við aðrar námsgrein  

 Hvað?________________________      Hvaða?________________________  

  

Heimanám:   



⌂ Daglega   ⌂ 2-3 sinnum í viku        ⌂ 1 sinni  í viku     ⌂x 1 sinni til tvisvar í mánuði  

⌂ Nánast ekkert   ⌂ Frjálst/ nemendastýrt    ⌂ Ekkert heimanám   

  

Námsmat:  

Lokaritgerð/Lokaverkefni: 30%   

Hópverkefni/ýmis verkefni: 60%   

Vetrareinkunn: 10%  

Helstu námsgögn/ námsveitur/ aðföng:  

Greinar og gögn af netinu sem falla að hverju viðfangsefni fyrir sig.  

  

Sigurður Snæbjörn Stefánsson   

Seyðisfjarðarskóli ágúst 2021 

  


