
 

 

Kennsluáætlun 2022-2023 
 

Fag: Samfélagsfræði 

Bekkur/samkennsluhópur: 8.-9. bekkur 

Kennari/kennarar: Arna Magnúsdóttir 

Fjöldi kennslustunda í faginu á viku: 2 

Fjöldi kennslustunda í faginu yfir árið: ca 70 

Tímabil: Allt skólaárið  

 

Efni/þema sem tekið er fyrir  

Fjallað verður um mestu átök sem mannkynssagan greinir frá. Kynntir verða einstaklingar og hugmyndir 
sem hafa sett svip á þróun sögunnar. Fjallað verður um heimsstyrjaldirnar tvær, um vöxt 
verkalýðshreyfingar, byltinguna í Rússlandi og þróun Sovétríkjanna, um velmegun, framfarir og lífsstíl á 
þriðja áratug aldarinnar, efnahagskreppu á hinum fjórða og valdatöku nasista í Þýskalandi. 
Námsefnið leggur áherslu á að tengja efnið við daglegt líf nemenda og draga fram hliðstæður til 
samfélagsins í dag. Markmiðið er að nemendur velti fyrir sér að saga er ekki bara eitthvað sem gerðist í 
fortíðinni.  
 

Markmið að nemendur tileinki sér ákveðna þekkingu (lykilorð) 

Nemendur geti leitað af heimildum, valið úr þeim, metið þær gagnrýnið og sýnt hvernig ólíkar heimildir 
geta sagt söguna á ólíkan hátt 
Nemendur finni dæmi um atburði sem hafa átt þátt í að móta Ísland og umheiminn í nútímanum og 
hvernig samfélagið hefði geta þróast í aðra átt ef atburðarrásin hefði verið önnur 
Nemendur geti skapað frásögn um fólk í fortíðinni og þannig sýnt hvernig samfélagslegir rammar og gildi 
hafa áhrif á hugsanir og gerðir fólks 
Nemendur geti séð hvernig sagan hefur mótast af samfélagsskipulagi, þjóðfélagshreyfingum og 
hugmyndastefnum, viljaverkum og tilviljunum 
 

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

Hæfni 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 röksemdarfærslu 
Hæfni til að vinna sjálfstætt, í samstarfi við aðra og undir leiðsögn 
Hæfni til að nýta margvíslega miðla í þekkingarleit, úrvinnslu og miðlun og nýta upplýsingar á ábyrgan, 
skapandi og gagnrýninn hátt 
Hæfni til að bera ábyrgð á eigin námi og leggja mat á eigin vinnubrögð og frammistöðu 
 



Ábyrgð nemenda  (ætlast er til að nemendur) 

Ætlast er til að nemendur beri ábyrgð á eigin námi og sjái til þess að vinna öll sín verkefni og skili þeim á tilsettum 

tíma. 

Ætlast er til að nemendur síni hvert öðru virðingu hvort sem er í samskiptum þeirra á milli eða með því að gefa 

öðrum vinnufrið.  

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 Reynt verður á hefðbundinn lestur og ritun, auk þess 

stafrænt læsi, þ.e. nemendur þurfa að tileinka sér tölvu- og 

nettækni til efnissköpunar í mörgum verkefnum 

námsefnisins, miðlamennt þar sem ólíkir miðlar eru notaðir 

og miðlalæsi.  

 

X 

 

Sköpun Ný þekking verður sköpuð með því að tenga það við þá 

þekkingu sem er fyrir með áreiti eins og fram fer í vinnu við 

verkefni námsefnisins. Þetta á við um hin ólíku viðfangsefni 

sem nemendur eiga að vinna með og miðla til annarra þar 

sem áherslan er gagnrýnin hugsun, lýðræðisleg vinnubrögð 

og fjölbreytt framsetning á verkefnum  

 

X 

 

Lýðræði 

Mannréttindi  

Taka þarf afstöðu til ýmissa mála í umræðuverkefnum og 

hvetur það til gagnrýninnar hugsunar þar sem ólík 

sjónarmið kunna að koma upp.  

 

X 

 

Jafnrétti  Víða í verkefnavinnu er leitast eftir ólíkum sjónarmiðum. 

Nemendur eru hvattir til að leið víðtækra lausna, þar sem 

áhersla er m.a. lögð á umræður með rökum.  

 

X 

 

Heilbrigði og 

velferð  

Andlegt og félagslegt heilbrigði. Nemendur fá verkefni við 

hæfi sem styrkir sjálfsmynd þeirra og þar með almenna 

vellíðan og einnig ýtir hópvinna og umræður undir 

félagslega færni nemenda og þar með félagslegt heilbrigði  

 

X 

 

Sjálfbærni    

 

 

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

Lykilhæfni nemenda  Dæmi um útfærslu sem nýtt verður  

Tjáning  Nemendur þjálfast í að koma skoðunum sínum og hugleiðingum í orð og 

um leið rökstyðja sitt mál. Nemendur taka þátt í umræðum og kynna 

verkefni fyrir kennara og samnemendur 



Hlustun Nemendur hlusta á innlögn kennara um námsefnið. Nemendur hlusta á 

kynningar samnemenda sinna. Nemendur hlusta á samnemendur í 

umræðum og læra um leið að bera virðingu fyrir ólíkum skoðunum 

annarra 

Miðlun upplýsinga og 

þekkingar 

Nemendur kynna verkefnin sín og vinna fjölbreytt verkefni 

Skapandi úrvinnsla  Nemendur verða hvattir til að finna fjölbreyttar leiðir til að vinna verkefni 

sín og kynna þau 

Gagnrýnin hugsun Nemendur þjálfa færni sína í gagnrýnni hugsun og að leggja mat á 

upplýsingar. Nemendur þjálfast í færa rök fyrir skoðunum sínum 

Sjálfstæði   Nemendur bera ábyrgð á að kynna sér námsefnið og að vinna verkefni 

tengdu því 

Samvinna  Nemendur vinna saman í umræðum og í hópavinnu 

Nýting miðla og 

upplýsinga  

Nemendur þjálfast í að leita sér upplýsinga á fjölbreyttu formi og að leggja 

mat á áreiðanleika þeirra upplýsinga 

Ábyrgð á eigin námi  Nemendur bera ábyrgð á því að kynna sér námsefnið og að vinna sín 

verkefni með vönduðum vinnubrögðum. Nemendur bera ábyrgð á því 

nýta tímann vel og að skila verkefnum á réttum tíma 

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

Nemendur hvattir til að taka ábyrgð á eigin námi 

Mat á eigin námi Sjálfsmat  

 

Helstu kennsluaðferðir 

(X) Útlistunarkennsla      (  ) Útikennsla/útinám 

(  ) Þulunám/þjálfunaræfingar     (  ) Söguaðferð 

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

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

(  ) Leitarnám      (X) Hópavinna 

(  ) Spil/námsleikir      (X) 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     ⌂ 1 sinni til tvisvar í mánuði 

X Nánast ekkert  ⌂ Frjálst/ nemendastýrt   ⌂ Ekkert heimanám  

 



Námsmat: 

Hlutfall sjálfsmats: 10% 

Hlutfall verkefnaskila: 40% 

Vinnusemi / sjálfstæð vinnubrögð: 10% 

Verkefnamappa og/eða vinnubækur: 40% 

Leiðsagnarmat nýtt: já (  )  Nei (  ) 

 

Helstu námsgögn/ námsveitur/ aðföng: 

Styrjaldir og kreppa – saga 20. aldar I 

Frelsi og velferð – saga 20. aldar II  

Fræðsluefni frá kennara 

Arna Magnúsdóttir    

Seyðisfjarðarskóli ágúst 2022 

 


