
 

Kennsluáætlun  

Lýðræði og Jón Sigurðsson 

Haust 2018 – 2.lota 

Bekkur: 8. bekkur 

Námsgrein: Þema - samfélagsfræði 

Fjöldi kennslustunda: 5 stundir 

Kennari/kennarar: Rebekka Ólafsdóttir 

Áfangalýsing 
 

 
Námsefni: Nemendur lesa bókina Jón Sigurðsson og hugmyndir 19.aldar og bókina Lýðræði og tækni, saga 19. aldar.  
 
 
Námsmat: Námsmat er fjölbreytt og í samræmi við kennslutilhögun. Metin eru verkleg og skrifleg verkefni og stuttar afmarkaðar 
æfingar. Nemendur vinna einstaklings- og hópverkefni sem unnin eru heima og í skólanum. Leiðsagnarmat og kaflakannanir 
verða reglulega yfir námstímann. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Kennarar áskilja sér rétt til að breyta kennsluáætlun án fyrirvara. 
 



Dagsetning Viðfangsefni Hæfniviðmið  Námsmat 
22. – 26. okt. 
Skipulagsdagur 
26.október 

Jón Sigurðsson Bók afhend   
Myndband 
Lesa kafla 1-4 

Nemandi geti útskýrt mismunandi hugmyndir um 
gerð og framkvæmd lýðræðis. 

 

29. okt. – 2. nóv. 
foreldraviðtöl 
29.okt 

Jón Sigurðsson 
Lesa kafla 5 – 6 

Nemandi geti útskýrt hvernig sagan hefur mótast af 
umhverfisþáttum og samfélagsskipulagi, 
þjóðfélagshreyfingum, hugmyndastefnum, 

Hópverkefni: Ættjarðarljóð leikið og flutt í 
Imovie 

 
5. – 9. nóv. 
Gleðidagur 9.nóv 
Vinavika 

Jón Sigurðsson  
Lesa kafla 7 - 8 
 

Nemandi geti lesið fræðilegan texta sér til gagns, 
umorðað hann og túlkað myndefni honum tengt. 
Nemandi geti rökstutt mál sitt skriflega og munnlega 
með vísunum í bæði heimildir og eigin skoðanir og 
nefnt             dæmi máli sínu til stuðnings. 

 

 
12. – 16. nóv. 
 

Gamla samfélagið 
Umræður.  
Lesa bls. 10 - 18  
 

Nemandi geti aflað sér og metið á gagnrýninn hátt 
upplýsingar um afmarkað tímabil í sögunni og tengt 
það við nútímasamfélag. 
Nemandi geti gert sér grein fyrir hlutverki heimilda, 
sjónarhorna og gildismats. 
Nemandi geti rökstutt mál sitt skriflega með vísunum 
í bæði heimildir og eigin skoðanir og nefnt dæmi máli 
sínu til stuðnings. 

Hópverkefni: Ratleikur um Jón Sigurðsson 
í miðbæ Reykjavíkur (14.nóv) 
 
Einstaklingsverkefni: 
Unnið með heimildir. Skila beinagrind á 
Google classroom. 
 

 
19. – 23. nóv. 

Fólksfjölgun og tækni 
Lesa bls. 44 - 53 
 
 

Nemandi geti sýnt fram á skilning á heimabyggð 
sinni og útskýrt samhengi hennar við umhverfi, sögu, 
menningu, listir, félagsstarf og atvinnulíf. 
Nemandi geti útskýrt hvernig sagan hefur mótast af 
umhverfisþáttum og samfélagsskipulagi, 
þjóðfélagshreyfingum, hugmyndastefnum, 
viljaverkum og tilviljunum. 

 

 

26. – 30. nóv. 
Skipulagsdagur 
27.nóv 

Þjóðríki verða til 
Lesa bls. 76 - 82 

Nemandi geti sett sig í spor fólks með ólíkan 
bakgrunn og viðhorf, á ýmsum stöðum og tímum. 

Leiðsagnarmat og annað námsmat. 
Skil á heimildarritgerð í lok viku 

 
3. – 7. des. 

Evrópumenn leggja heiminn undir sig 
 Lesa bls. 104 - 112 

Nemandi geti útskýrt mismunandi hugmyndir um 
gerð og framkvæmd lýðræðis. 
Nemandi geti útskýrt hvernig sagan hefur mótast af 
umhverfisþáttum og samfélagsskipulagi, 
þjóðfélagshreyfingum, hugmyndastefnum, 
viljaverkum og tilviljunum. 

Leiðsagnarmat og annað námsmat 

 
10. – 14. des. 

Þjóðfrelsi og lýðræði 
Lesa bls. 132 - 152 

Nemandi geti útskýrt mismunandi hugmyndir um 
gerð og framkvæmd lýðræðis. 
Nemandi geti útskýrt hvernig sagan hefur mótast af 
umhverisþáttum og samfélagsskipulagi, 
þjóðfélagshreyfingum, hugmyndastefnum, 
viljaverkum og tilviljunum. 

Leiðsagnarmat og könnun 

Hugtakavinna 



 


