
 

Kennsluáætlun vor 2018-2019 
Fag: Samfélagsfræði 

Bekkur:  8.bekkur 

Kennarar: Ósk 

 

Vika Hæfniviðmið Viðfangsefni Námsefni Námsmat 
Vika 1 

14.-18.janúar 
ígrundað víxlverkun samfélags, stjórnmála, 
náttúru, trúar og lífsviðhorfa í tímans rás, í 
samhengi nærsamfélags og hnattvæðingar, 

Samfélag. Hvað er samfélag 
og hvað einkennir þau? 

Efni frá kennara  

Vika 2 

21.-25.janúar 

Starfsdagur 23.jan. 

greint mynstur mannlegra athafna sem móta og 
breyta umhverfi og búsetuskilyrðum, 

Draumasamfélagið   Verkefni: gera 
draumasamfélagið. 

Vika 3 

28.jan-1.feb 

Foreldraviðtöl 31.jan. 

gert sér grein fyrir hlutverki og margbreytileika 
fjölskyldna og gagnkvæmum áhrifum innan 
hennar á mismunandi tímum og 
menningarsvæðum 

Hvað einkennir góð 
samfélög? Er til slæmt 
samfélag?  

Umræður og glósur.  

Vika 4 

4.-8.febrúar 
greint hvernig stjórnmál og samfélagsgerð 
tengjast lífi einstaklinga 

Ráða stjórnmál einhverju um 
samfélög? Ef já þá hvernig? 

Vangaveltur og umræður.  

Vika 5 

11.-15.febrúar 
sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn og 
viðhorf, á ýmsum stöðum og tímum, 

Menning ólíkra samfélaga. Horfum á fræðslumyndir 
um vanþróuð samfélög og 
þróuð.  

 

Vika 6 

18.-22.febrúar 
fengist við samfélagsleg og siðferðileg málefni af 
mismunandi sjónarhólum 

Frumstæð samfélög. Þættir og spjall.  

Vika 7 

25.feb-1.mars 

Vetrarleyfi 25-26.feb. 

rökrætt stöðu sína sem þátttakandi í 
samfélaginu, réttindi, skyldur og gildismat, sýnt 
ábyrgð í samskiptum, umgengni og lífsháttum, 
m.a. með vísan til réttinda samkvæmt 
alþjóðasáttmálum 

Samfélagsþegnar, hvað er 
það og til hvers er ætlast af 
þeim? 

Umræður  Er ég góður 
samfélagsþegn? 
Rökstutt svar. 

Vika 8 

4.-8.mars 

Öskudagur 6.mars 

rökrætt gildi jafnréttis og mannréttinda á öllum 
sviðum samfélagsins og þekki almenn ákvæði um 
mannréttind 

Hafa allir sömu mannréttidi? 
Hvað eru mannréttindi? 

Vangaveltur og umræður.  



 
Vika 9 

11.-15.mars 

Samr.próf 9b. 11-13.mars 

tekið þátt í samfélagsmálum á ábyrgan hátt, Skólasamfélagið. Hvað getum við gert til að 
bæta skólasamfélagið 
okkar? 

Draumaskólinn minn. 
Verkefni/einstaklings. 

Vika 10 

18.-22.mars 
rökrætt stöðu sína sem þátttakandi í 
samfélaginu, réttindi, skyldur og gildismat, sýnt 
ábyrgð í samskiptum, umgengni og lífsháttum, 
m.a. með vísan til réttinda samkvæmt 
alþjóðasáttmálum 

Réttindi og skyldur unglinga. Efni frá kennara   

Vika 11 

25.-29.mars 
rökrætt stöðu sína sem þátttakandi í 
samfélaginu, réttindi, skyldur og gildismat, sýnt 
ábyrgð í samskiptum, umgengni og lífsháttum, 
m.a. með vísan til réttinda samkvæmt 
alþjóðasáttmálum 

Réttindi og skyldur unglinga Efni af neti og frá kennara.  

Vika 12 

1.-5.apríl 
gert sér grein fyrir hlutverki og margbreytileika 
fjölskyldna og gagnkvæmum áhrifum innan 
hennar á mismunandi tímum og 
menningarsvæðum 

Fjölskyldur, siðir og venjur. Efni af neti og frá kennara. Fjölskyldurtré 

Vika 13 

8.-12.apríl 

Árshátíð elsta 11.ap. 

gert sér grein fyrir hlutverki og margbreytileika 
fjölskyldna og gagnkvæmum áhrifum innan 
hennar á mismunandi tímum og 
menningarsvæðum 

Fjölskyldur, 
fjölskyldumynstur. 

Efni af neti og frá kennara.  

Vika 14 

15.-22.apríl Páskaleyfi 
    

Vika 15 

22.-26.apríl 

Annar í páskum 22.ap. 

Sumard. fyrsti 25.ap. 

fjallað um náttúruferla sem mynda og móta land 
og hafa áhrif á loftslag og gróður, 

Hvernig jörðin varð til. Um víða veröld jörðin  

Vika 16 

29.apríl-3.maí 

Verkalýðsdagurinn 1.maí 

fjallað um náttúruferla sem mynda og móta land 
og hafa áhrif á loftslag og gróður, 

Jarðlífstímabilin. Um víða veröld jörðin  

Vika 17 

6.-10.maí 
útskýrt megineinkenni gróðurfars, loftslags, vinda 
og hafstrauma jarðar og hvernig þessir þættir 
móta ólík lífsskilyrði 

Jarðskjálftar og eldgos Um víða veröld jörðin  



 
Vika 18 

13.-17.maí 

Starfsdagur 17.maí 

útskýrt megineinkenni gróðurfars, loftslags, vinda 
og hafstrauma jarðar og hvernig þessir þættir 
móta ólík lífsskilyrði 

Jarðskjálftar og eldgos Um víða veröld jörðin  

Vika 19 

20.-24.maí 
útskýrt megineinkenni gróðurfars, loftslags, vinda 
og hafstrauma jarðar og hvernig þessir þættir 
móta ólík lífsskilyrði 

Lofthjúpur jarðar og 
loftlagsmálin. 

Um víða veröld jörðin  

Vika 20 

27.-31.maí 

Uppstigningardagur 30/5 

 Almennur frágangur á 
námsefni og verkefnamöppu. 

  

Vika 21 

3.-7.júní 

Lágafellsleikar 3.-4.júní 

Skólaslit 10.bekkur 4.júní 

Skólaslit 5.júní 1.-9.b. 

 Útivistardagar.   

 


