
 

Námsáætlun 

Samfélagsfræði – Haust 2021 

8. bekkur – 2 klukkustundir á viku 

Kennarar:  Elín Árnadóttir og Elín Hulda Harðardóttir 

 

 

Náms- / viðfangsefni Námsmat Hæfniviðmið 

Kennslubókin Um víða 
veröld  
 
Maður og náttúra 
Hvað er landafræði? bls. 
4-5 (auðlindir og sjálfbær 
þróun). 
 
Heimsálfurnar bls. 6-8 
 
Gróðurfar og landnýting. 
bls. 9-11 
 
 
Mannfjöldi bls. 12, 16 og 
17. 
 
Mannréttindi bls. 18-25 
 
 
 
 
 
Stjórnmálafræði verkefni 
Kynna sér flokka sem eru 
að bjóða sig fram til 
Alþingiskosninga 
 
 
 
Stjórnmálaverkefni  
 
 
 
 
 
Asía  
 
 
 
Afríka  

 
 
 
Hvað veit ég um: 
Landafræði 
Auðlind 
Sjálfbær þróun 
Kolefnisspor 
 
Teikna heimsálfurnar  
 
Merkja inn á heimskort 
gróður og landnýtingu 
Verkefni á bls. 11  
 
 
Hvar búa flestir? 
Verkefni á bls.17 
 
Mannréttindi/forréttindi 
Barnasáttmálinn 
Mansal/klám 
Heimsmarkmið – velja 
eitt markmið – kynna 
sér 
 
Skila verkefnum í 
tengslum við 
Alþingiskosningarnar 
 
 
 
 
Hópaverkefni – 
nemendur stofna 
stjórnmálaflokka sem 
bjóða sig fram til 
Alþingiskosninga 
 
 
Flóttafólk  
Rekja ferðalag vöru  
Verkefni bls. 47 
 
Hópverkefni um lönd í 
Afríku 
Verkefni bls.69 og 79 

 
 
 
Nemandi geti útskýrt hvað sjálfbær þróun felur í 
sér  
 
Nemandi geti sagt frá hvað hann geti gert til að 
stuðla að sjálfbærri þróun 
 
Nemandi þekki helstu auðlindir heimsins 
 
Nemandi þekki heimsálfurnar á korti 
 
Geta sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn á 
völdum stöðum heimsins og mismunandi 
tímabilum. 
 
Nemandi geti sýnt sjálfsaga og virðingu í 
samskiptum við aðra, bæði í hópavinnu og í bekk. 
 
 
 



Birt með fyrirvara um breytingar 

Lykilhæfni 

Rík áhersla er lögð á lykilhæfni og verður hún hluti af námsmati í samfélagsfræði. Nemendur þurfa því að 

hafa lykilhæfni í huga í öllu námi. Þannig eru vinnubrögð metin, virkni í hópastarfi, frumkvæði o.s.fr. Í 

aðalnámsskrá er lykilhæfni skipt í 5 hluta:  

• Tjáning og miðlun  

• Skapandi og gagnrýnin hugsun  

• Sjálfstæði og samvinna  

• Nýting miðla og upplýsinga  

• Ábyrgð og mat á eigin námi  

 

Byrja á fyrsta kaflanum, hugtök- Mannréttindi, lýðræði, landafræði, sjálfbærni, auðlindir, orka… 

Mini-stjórnmálafræðiverkefni – Fyrst kynna sér flokkana og þeirra málefni, velja sér flokk – Vikunni eftir búa 

sér til sinn flokk og málefni sem þau vilja standa fyrir. 


