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Námsgrein:  Samfélagsfræði   Bekkur: 8 bekk  Kennarar: Selma Jónasdóttir  

Hæfniviðmið Tímabil Leiðir Námsmat 

 

Reynsluheimur: 

Nemandi geti fjallað um myndun 
alheimsins og þróun jarðar fram 
á okkar tíma 

Nemandi þekki og skilji hugtakið 
sjálfbæra þróun og áhrif þess á 
jörðina og mannfólk 

Nemandi þekki og skilji innræn 
og útræn öfl og hvaða áhrif þau 
hafa á jörðina 

Nemandi geti útskýrt loftslag, 
vinda og gróðurfar og hvernig 
þessi þættir móta lífsskilyrði á 
jörðinni 

Nemandi geti útskýrt hafstrauma 
og hvernig þeir móta lífsskilyrði 
á jörðinni 

Nemandi þekki og skilji hugtökin 
sjálfbær þróun vistspor og áhrif 
þeirra á jörðina og mannfólk 

Allt skólaárið. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ágúst - desember 
 
janúar – maí    
 
 
 
 

 

Unnið verður samkvæmt verkferlum leiðsagnarnáms 
1. Skýrar fyrirætlanir um nám og viðmið um 

árangur. 
2. Skipulagðar skilvirkar umræður í bekk og önnur 

námsverkefni. 
3. Veitt endurgjöf og umsögn sem skilar 

nemandanum áfram. 
4. Námsfélagar virkjaðir 
5. Aukin námsvitund nemenda.   

 
Einstaklingsverkefni 
Spjaldavinna 
Hópavinna 
Paravinna 
Samvinnuverkefni 
 
Viðfangsefni: 
 
Námsefnið miðar að því að ná til allra grunnþátta 
Aðalnámskrár grunnskóla frá 2011. 
 

● Um víða veröld: Jörðin lesbók  

● Lýðræði og tækni: Saga 19. aldar  

● SMT Skólareglur og skólabragur 

- Leiðsagnarmat  

- Endurgjöf í samtíma og 

mistíma 

- Skilaverkefni í stílabókum í 

námsspjöldum 

- Ritun 

- Hópverkefni 

- Framsögn/kynning 

- Virkni. 

- Jafningjamat 

- Sjálfsmat 
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Nemandi þekki auðlindir og 
hvernig þær eru notaðar 

Nemendur þekki helstu höf 
heimsins og gerðir þeirra 

Nemandi skilji hvaða áhrif 
ameríska og franska byltingin 
höfðu á umhverfið sitt 

Nemandi þekki og skilji hvaða 
áhrif iðnbyltingin hafði á 
samfélagið 

Nemandi skilji af hverju 
ameríska og franski byltingin 
áttu sér stað 

Nemandi þekki og skilji þá 
atburðará sem leiddi til að 
þjóðríkja í Evrópu 

Nemandi þekki og skilji atburð á 
19. öld sem leiddu til að 
Íslendingar fengu stjórnarskrá 
árið 1874 

Nemandi geti aflað sér 
upplýsinga um atburði, persónu 
eða tímabil í sögunni 

Nemandi skilji og þekki hvaða 
áhrif ameríska og franska 
byltingin höfðu á líf almennings 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

● Olweusaráætlunin geng einelti 

● Hugarfar vaxtar - sjálfsstyrking 
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Hugarheimur: 

Nemandi þekki styrkleika sína 
og geti nýtt sér þá í skiptingu 
verka í hópanámi 

Nemandi geti tekið ábyrgð á 
eigin námi 

Félagsheimur: 

Nemandi geti litið á atburði í 
sögunni bæði með þeirra augum 
sjálfra og augum 
samtímamanna 

Nemandi sýni metnað við að 
koma fram þekkingu sinni í 
verkefnum 

Nemandi þekki og skilji mismun 
á rétti einstaklinga eftir tíma, 
kyni, trúarbrögðum, kynþætti og 
þjóðerni 

 

 

 

 


