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SAMFÉLAGSFRÆÐI

Samfélagsfræði 8. - 9. bekkur

Kennarar: Helga Sigurðardóttir

Lýsing

Bókin Um víða veröld - Heimsálfur  lesin - valin verkefni - umræður

Kennsluaðferðir og fyrirkomulag

Bókin Um víða veröld - Heimsálfur lesin, umræður og valin verkefni.

Námsmat

Umræður og virkni í tímum, verkefni, stuttar kannanir.
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VIÐMIÐ ÚR NÁMSKRÁ

Samfélagsgreinar fyrir 8.-10. bekk - Reynsluheimur – Umhverfi, samfélag, saga, menning: Hæfni nemenda til 
að skilja veruleikann

 Sýnt fram á skilning á mikilvægi þess að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, fyrir mannréttindum, félagslegu 
réttlæti, jöfnuði og helgi mannlegs lífs. 

 Greint mynstur mannlegra athafna sem móta og breyta umhverfi og búsetuskilyrðum. 

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

 Ígrundað víxlverkun samfélags, stjórnmála, náttúru, trúar og lífsviðhorfa í tímans rás, í samhengi nærsamfélags og 
hnattvæðingar. 

 Fjallað um náttúruferla sem mynda og móta land og hafa áhrif á loftslag og gróður. 

 Gert sér grein fyrir nýtingu auðlinda og umhverfis og gildi verndunar hvors tveggja með hliðsjón af sjálfbærri þróun. 

 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. 

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

 Greint og fjallað um upplýsingar á kortum og gröfum og annars konar myndum. 

 Séð hvernig sagan hefur mótast af umhverfisþáttum og samfélagsskipulagi, þjóðfélagshreyfingum og 
hugmyndastefnum, viljaverkum og tilviljunum. 

Samfélagsgreinar fyrir 8.-10. bekk - Hugarheimur- Sjálfsmynd: Hæfni nemenda til að átta sig á sjálfum sér og 
öðrum

 Sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn og viðhorf, á ýmsum stöðum og tímum. 

Samfélagsgreinar fyrir 8.-10. bekk - Félagsheimur - Samskipti: Hæfni nemenda til að mynda og þróa tengsl 
sín við aðra

 Útskýrt með dæmum margbreytileika mannlífsins og ólíkan bakgrunn fólks, borið virðingu fyrir frelsi fólks til 
mismunandi trúar, lífsgilda, skoðana og lífshátta. 


