
 
 

Kennsluáætlun í samfélagsfræði  

8.-10. bekkur Suðurhlíðarskóla, vor 2020 
 

Markmið: 

Markmiðið er að nemendur geri sér grein fyrir tímaröð helstu atburða í heimssögunnar frá 

ca. 100 f.Kr. – ca. 1900 e.Kr. Helstu þættir sem við leggjum áherslu á eru: 

 Þúsund ára ríkið Róm 

 Miðaldir 

 Endurreisn 

 Landafundir  

 Siðaskipti 

 Frelsi, jafnrétti, bræðralag 

 Franska byltingin 

 Napóleón  

 Þrjár tæknibyltingar 

 Á leið til lýðræðis 

 Titanic 

   

Kennsluaðferðir: 

Bein kennsla, kveikja, innlagnir, samvinna, einstaklingsmiðun, sjálfstæði, glósugerð og fleira. 

Samfélagsfræði er kennd í vinnustofulotum á móti náttúrufræði.  

 

Kennslubækur /efni: 

 Samferða um söguna 

 Efni af veraldarvefnum 

 Útprentað efni frá kennara 
 

 

Námsmat vorannar: 

 Öll verkefni telja til lokamats! Vinnulag og ábyrgð nemanda á eigin námi verður metið undir 
viðmiðum lífsleikni.  

 Þegar stærri verkefni eru lögð fyrir er gerð nánari grein fyrir þeim markmiðum sem gert er 
ráð fyrir að verið notuð til mats á þeim. Stærri verkefni hafa almennt meira vægi en lítil 
verkefni þegar lokamat er tekið saman. 

 Öll ritunarverkefni teljast til mats í ritun, sjá betur í kennsluáætlun ritunnar. 
 
 
  



 
 

Metanleg hæfniviðmið:   

 

Nemandinn á að geta að vetrinum loknum: 

 

 ígrundað víxlverkun samfélags, stjórnmála, náttúru, trúar og lífsviðhorfa í tímans rás,  

í samhengi nærsamfélags og hnattvæðingar,  

 sýnt fram á skilning á eðli sjálfbærrar þróunar og þýðingu hennar fyrir umhverfi, 

samfélag og efnahagslíf, 

 aflað sér, hagnýtt, ígrundað og metið upplýsingar um menningar- og 

samfélagsmálefni, sem birtast í munnlegum flutningi, samræðum, texta og 

myndrænum búningi,  

 rökrætt mikilvæg hugtök, sem notuð eru um menningar- og samfélagsmálefni, 

 sýnt fram á þekkingu og gagnrýna sýn á tímabil, atburði, persónur, menningartengsl 

og þróunarferla á ýmsum tímum, sem vísað er til í þjóðfélagsumræðu,  

 gert sér grein fyrir hlutverki heimilda, sjónarhorna og gildismats í sögu og 

sameiginlegum minningum,  

 séð hvernig sagan hefur mótast af umhverfisþáttum og samfélagsskipulagi, 

þjóðfélagshreyfingum og hugmyndastefnum, viljaverkum og tilviljunum,  

 greint afmarkaða efnisþætti stórrar eða smárrar sögu, nálægrar eða fjarlægrar, 

 útskýrt með dæmum hvernig sagan birtist í textum og munum, hefðum og 

minningum,  

 útskýrt trúarlegar vísanir og tjáningu í listum og bókmenntum,  

 gert sér grein fyrir hlutverki og margbreytileika fjölskyldna og gagnkvæmum áhrifum 

innan hennar á mismunandi tímum og menningarsvæðum,  

 útskýrt mismunandi hugmyndir um gerð og framkvæmd lýðræðis,  

 

 

  



 
 

Tímabil Námsþáttur Námsefni/verkefni/námsmat: Metanleg hæfniviðmið. Rík áhersla er lögð á 

   Nemandi skal geta: Að nemandi geti: 

21. & 
22. jan 

 

Stofnun 
Rómarborgar, 
konungsveldið 

Róm. 

Val um verkefni: Rómúlus og 
Remus eða Vestameyjarnar 

OG Etrúar eða útbreiðsla 
rómverska ríkisins og 

púnversku stríðin 

aflað sér, hagnýtt, ígrundað 

og metið upplýsingar um 

menningar- og 

samfélagsmálefni, sem 

birtast í munnlegum 

flutningi, samræðum, texta 

og myndrænum búningi, 

 

rökrætt mikilvæg hugtök, 

sem notuð eru um 

menningar- og 

samfélagsmálefni, 

 

sýnt fram á þekkingu og 

gagnrýna sýn á tímabil, 

atburði, persónur, 

menningartengsl og 

þróunarferla á ýmsum 

tímum, sem vísað er til í 

þjóðfélagsumræðu, 

 

séð hvernig sagan hefur 

mótast af umhverfisþáttum 

og samfélagsskipulagi, 

þjóðfélagshreyfingum og 

hugmyndastefnum, 

viljaverkum og tilviljunum, 

 

greint afmarkaða efnisþætti 

stórrar eða smárrar sögu, 

nálægrar eða fjarlægrar 

 

gert sér grein fyrir hlutverki 

og margbreytileika 

fjölskyldna og gagnkvæmum 

áhrifum innan hennar á 

mismunandi tímum og 

menningarsvæðum, 

 

útskýrt mismunandi 

hugmyndir um gerð og 

framkvæmd lýðræðis, 

 
 
 

aflað sér, hagnýtt, ígrundað og 
metið upplýsingar um 

menningar- og 
samfélagsmálefni, sem birtast í 

munnlegum flutningi, 
samræðum, texta og 

myndrænum búningi, 

28. & 
29. jan 

 

Lýðveldið 
Róm og 

keisaraveldið 
Pompei 

Glósur og Larp; Við förum 
saman yfir stjórnmálalegu 

hliðina og glósum.  
Nemendur kynna sér 

bardagaaðferðir Rómverja, við 
búum til vopn og setjum upp 
bardaga. Horfum á Pompei 

 

    

18. og 
19. feb 

 

Rómarveldi 
frh.: Sesar, 

Kleópatra o.fl. 

Horfum á Kleópötru og vinnum 
verkefni um Kleópötru, Sesar, 

Brútus, Oktavíanus...  
 

    

17. og 
18. 

mars 
 

Hinar myrku 
miðaldir 

Innlögn, horfum á A Knights 
Tale og setjum upp 

slæðukynningu um miðaldir 
(Kastalar, riddarar, krossfarar, 

kirkjan...) 
Kynnum slæðuverkefnin! 

Byrjum á endurreisn. 

útskýrt trúarlegar vísanir og 
tjáningu í listum og 

bókmenntum 

    

24. & 
25. 

mars 
 

Endurreisn, 
landafundir og 

siðaskipti 
 

Frelsi, 
jafnrétti, 

bræðralag og 
franska 
byltingin 

Glósum. Horfum á Marie 
Antoinette, vinnum í 

ritunarverkefnum um frönsku 
byltinguna 

 

31. 
mars & 
1. apríl 

 

Napóleón 
Bónaparte 

Kynnum okkur Napóleon. 
Engin innlögn, nemendur sjá 
um að lesa sér til og kynna 
það sem þeir verða vísari 

greint afmarkaða efnisþætti 

stórrar eða smárrar sögu, 

nálægrar eða fjarlægrar 

15. 
apríl 

 

Þrjár 
tæknibyltingar 
(landbúnaðar- 

iðnaðar og 
samgöngu) 

Nemendur fá spurningar á 
blaði frá kennara sem þeir 

svara í pörum út frá textanum í 
bókinni. 

Horfum á Umhverfis jörðina á 
80 dögum 

 

 

 
 

   

28. og 
29. 
april 

 

Leið til 
lýðræðis: 3 
lýðræðis-
byltingar í 

Frakklandi á 
100 árum 

Próf úr öllu sem við höfum lært 
eftir jól. 

 
Ritunarverkefni um 

byltingarnar þrjár. Bera verður 
saman ástandið í Frakklandi 
þessi 100 ár við Grikkland til 
forna, Róm til forna og valið 

land/lönd í dag. 

sýnt fram á þekkingu og gagnrýna sýn á 

tímabil, atburði, persónur, menningartengsl 

og þróunarferla á ýmsum tímum, sem vísað 

er til í þjóðfélagsumræðu, 

 

séð hvernig sagan hefur mótast af 

umhverfisþáttum og samfélagsskipulagi, 

þjóðfélagshreyfingum og 

hugmyndastefnum, viljaverkum og 

tilviljunum, 

 

  Skila ritunarverkefni 11. apríl  

12. og 
13. maí 

 
Titanic 

Horfum á Titanic. Opið 
verkefni um atburðinn. 

Spilum Tímalínu. 
 

gert sér grein fyrir hlutverki heimilda, 

sjónarhorna og gildismats í sögu og 

sameiginlegum minningum,  

 

2. og 3. maí – Vordagar 

 
Skólaslit  5. Júní kl. 18 



 
 

 


