
 

Kennsluáætlun 8. bekkur haust 2018. 

 

Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur 

VIKA VIÐFANGSEFNI                  

(efni sem fjallað er um) 

EFNISTÖK                                

(hvernig er unnið með efnið) 

NÁMSEFNI                                

(allt námsefni) 

ANNAÐ                         (t.d. 

tímasetning kannanna) 

20.-24. ágúst 

22. 

Skólasetning 

Fermingarferð Fermingarferð Fermingarferð Fermingarferð 

27. ágúst  - 31. 

september 

Seinni heimstyrjöldin og 

stríðsárin á Íslandi 

Lesið í bókinni Stríðsárin á Íslandi  

bls. 11-25 og unnið verkefnahefti 

tengt þeim kafla 

 

Sjá hæniviðmið hér að neðan. 

 

Stríðsárin á Íslandi 1939-1945 

Verkefnahefti frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

við markmið vikunnar verða 

þau að klára þau heima. 

3.-7. 

september 

 

Seinni heimstyrjöldin og 

stríðsárin á Íslandi 

Lesið í bókinni Stríðsárin á Íslandi  

bls. 11-25 og unnið verkefnahefti 

tengt þeim kafla 

Sjá hæniviðmið hér að neðan. 

Stríðsárin á Íslandi 1939-1945 

Verkefnahefti frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

við markmið vikunnar verða 

þau að klára þau heima. 

10. -14. 

september 

16. Dagur 

íslenskrar 

náttúru 

Seinni heimstyrjöldin og 

stríðsárin á Íslandi 

Horft á myndina Pearl Harbour sem 

fjallar um innrás Japana á flotastöð 

Bandaríkjamanna á Hawaii. 

Sjá hæniviðmið hér að neðan. 

 

Kvikmyndin Pearl Harbour Ef nemendur ná ekki að ljúka 

við markmið vikunnar verða 

þau að klára þau heima. 

17. - 21. 

september 

Seinni heimstyrjöldin og 

stríðsárin á Íslandi 

Alþjóðlega stríðið                       Var 

Ísland mikilvægt                       

Bretarnir koma  

Lesa bls 2-7 og vinna verkefni 

samhliða því 

Blessað stríðið 

Verkefnahefti frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

við markmið vikunnar verða 

þau að klára þau heima. 



 

20. samræmt 

próf ísl. 7. 

Bekkur 

21. samræmt 

próf stæ. 7. 

bekkur 

24. – 28. 

September 

 

Seinni heimstyrjöldin og 

stríðsárin á Íslandi 

Hernámið á Íslandi og herminjar í 

heimabyggð 

Bls. 8-11 lesnar og verkefni unnin 

samhliða.  

Ætlum að fara í vettvangsferð á 

Þorbjörn til að skoða minjar sem þar 

eru frá Síðari Heimstyrjöldinni 

Blessað stríðið 

Verkefnahefti frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

við markmið vikunnar verða 

þau að klára þau heima. 

 1.- 5. Október 

 

Seinni heimstyrjöldin og 

stríðsárin á Íslandi 

Meiri vinna og ný menning  og Hin 

hliðin. Fjallar um breytinguna sem 

varð í atvinnumálum og ýmislegt 

tengt þeim breytingum sem urðu við 

komu hersins 

Bls 12-15 lesnar og verkefni unnin 

samhliða 

Blessað stríðið 

Verkefnahefti frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

við markmið vikunnar verða 

þau að klára þau heima. 

8. -12. október 

 

Seinni heimstyrjöldin og 

stríðsárin á Íslandi 

Ástandið, fjallað um ástandið, hvað 

það var og áhrif þess. 

Bls. 16-17 lesnar og verkefni unnin 

samhliða því 

Blessað stríðið 

Verkefnahefti frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

við markmið vikunnar verða 

þau að klára þau heima. 

15. – 19. 

október 

19. vetrarfrí 

Seinni heimstyrjöldin og 

stríðsárin á Íslandi 

Ástandið, horft á myndina Stúlkurnar 

á Kleppjárnsreykjum og verkefni 

unnið tengt myndinni 

Blessað stríðið 

Verkefnahefti frá kennara 

 

Heimildamyndin Stúlkurnar á 

Kleppjárnsreykjum 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

við markmið vikunnar verða 

þau að klára þau heima. 

22.- 26. 

Október 

22. vetrarfrí 

Seinni heimstyrjöldin og 

stríðsárin á Íslandi 

Ástandið, horft á myndina Stúlkurnar 

á Kleppjárnsreykjum og verkefni 

unnið tengt myndinni 

Blessað stríðið 

Verkefnahefti frá kennara 

 

Heimildamyndin Stúlkurnar á 

Kleppjárnsreykjum 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

við markmið vikunnar verða 

þau að klára þau heima. 



 

23. 

skipulagsdagu

r 

29. okt -2. 

nóvember 

1. samskipta-

dagur 

Seinni heimstyrjöldin og 

stríðsárin á Íslandi 

Skipalestir og Hin ,,saklausa“ þjóð  

Bls 18- 21 lesnar og verkefni unnin 

samhliða því 

 

Blessað stríðið 

Verkefnahefti frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

við markmið vikunnar verða 

þau að klára þau heima. 

5. -9. 

nóvember 

8. 

Baráttudagur 

gegn einelti  

 

Seinni heimstyrjöldin og 

stríðsárin á Íslandi 

Hafið og hætturnar þar 

Horft á myndina Árásin á Goðafoss 

Blessað stríðið 

Verkefnahefti frá kennara 

Árásin á Goðafoss 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

við markmið vikunnar verða 

þau að klára þau heima. 

12. - 16. 

nóvember 

16. Dagur 

íslenskrar 

tungu 

 

Seinni heimstyrjöldin og 

stríðsárin á Íslandi 

Fangabúðir nasista 

Bls 22-25 lesnar og verkefni unnin 

Blessað stríðið 

Verkefnahefti frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

við markmið vikunnar verða 

þau að klára þau heima. 

19. -23. 

nóvember 

 

Seinni heimstyrjöldin og 

stríðsárin á Íslandi 

Horft á myndina The boy in the 

striped pajamas og unnið verkefni 

tengt henni 

Blessað stríðið 

Verkefnahefti frá kennara 

Kvikmyndin The boy in the striped 

pajamas 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

við markmið vikunnar verða 

þau að klára þau heima. 

26.- 30 

nóvember 

 

Seinni heimstyrjöldin og 

stríðsárin á Íslandi 

Horft á myndina The boy in the 

striped pajamas og unnið verkefni 

tengt henni 

Blessað stríðið 

Verkefnahefti frá kennara 

Kvikmyndin The boy in the striped 

pajamas 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

við markmið vikunnar verða 

þau að klára þau heima. 



 

3. - 7. 

desmeber 

 

Seinni heimstyrjöldin og 

stríðsárin á Íslandi 

Sjálfstæð Þjóð og Hvað svo. 

Skoðaðar þær breytingar sem urðu 

eftir stríð í heiminum 

Bls. 26-29 

Blessað stríðið 

Verkefnahefti frá kennara 

 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

við markmið vikunnar verða 

þau að klára þau heima. 

10. - 14. 

desember 

 

Seinni heimstyrjöldin og 

stríðsárin á Íslandi 

Blessað Stríðið. Hvað breyttist á 

Íslandi í kjölfar stríðsins? Og af 

hverju er talað um blessað stríðið? 

Blessað stríðið 

Verkefnahefti frá kennara 

 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

við markmið vikunnar verða 

þau að klára þau heima. 

17. – 20. 

desember 

20. Kennsla og 

Litlu jól 

21. jólafrí 

Seinni heimstyrjöldin og 

stríðsárin á Íslandi 

Blessað Stríðið. Hvað breyttist á 

Íslandi í kjölfar stríðsins? Og af 

hverju er talað um blessað stríðið? 

Blessað stríðið 

Verkefnahefti frá kennara 

 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

við markmið vikunnar verða 

þau að klára þau heima. 

3.-4. janúar 

3. 

Skipulagsdagu

r 

 

    

7. – 11. janúar 

 

    

14. – 18. 

janúar 

    

 

Námsmat:  

Hver og einn nemandi er metinn út frá hæfniviðmiðum  (Sjá hér að neðan)  með bókstöfum A,B,C,D. 

Nemendur vinna ákveðin verkefni  í tíma  sem gildir til lokaeinkunnar. 



 

  

Hæfniviðmið 

Stefnt er að því að nemendur öðlist þekkingu á: 

 

  aðdraganda, upphafi, framgangi, lokum og helstu afleiðingum heimsstyrjaldarinnar síðari 

  hernámi Íslands, orsökum þess og helstu áhrifum á íslenskt samfélag, efnahags-, atvinnu- og 

 hversdagslíf 

  ólíkum skoðunum og viðhorfum Íslendinga til stríðsins, hernámsins og hersetunnar 

  þætti hernámsins og hersetunnar í þróun íslensks nútímasamfélags og þjóðfélagsgerðar 

 hæfni nemenda til að tjá hugsanir sínar, tilfinningar og skoðanir munnlega, skriflega og á annan hátt. Hæfni til að miðla þekkingu og 

leikni sinni og flytja mál sitt skýrt og áheyrilega og taka þátt í samræðum og rökræðum, 

 skapandi hugsun og frumkvæði í efnistökum og úrvinnslu. Hæfni nemenda til að nota þekkingu og leikni, draga ályktanir, áræðni til að 

leita nýrra lausna og beita gagnrýninni hugsun og röksemdafærslu,  

 hæfni nemenda til að vinna sjálfstætt, í samstarfi við aðra og undir leiðsögn,  

 hæfni nemenda til að nýta margvíslega miðla í þekkingarleit, úrvinnslu og miðlun og nýta upplýsingar á ábyrgan, skapandi og 

gagnrýninn hátt,  

 hæfni nemenda til að bera ábyrgð á eigin námi og leggja mat á eigin vinnubrögð og frammistöðu, 

 gert grein fyrir einkennum og stöðu Íslands í heiminum í ljósi legu og sögu landsins, breytilegrar menningar, trúar og lífsviðhorfa,  

 greint samhengi heima-byggðar við umhverfi, sögu, menningu og félagsstarf, aflað sér, metið og hagnýtt upplýsingar um menningar- og 

samfélagsmálefni í marg-víslegum gögnum og miðlum. 

 notað mikilvæg hugtök til að fjalla um menningar- og samfélagsmálefni 

 metið heimildir og ólík sjónarhorn í umfjöllun um sögu og samtíð,  

 velt fyrir sér ýmsum þáttum sem sagan hefur mótast af, svo sem umhverfi, samfélags skipulagi og þjóðfélagshreyfingum, 

 lýst einkennum og þróun íslensks þjóðfélags og tekið dæmi um mikilvæga áhrifaþætti,  

 dregið upp mynd af afmörkuðum efnisþáttum stórrar og smárrar sögu, nálægrar eða fjarlægrar,  

 greint hvernig sagan birtist í textum og munum, hefðum og minningum, lýst margbreytileika helstu trúarbragða og lífsviðhorfa og 

áhrifum þeirra á líf fólks,  

 rætt viðfangsefni sem snerta trú, lífsviðhorf og siðferði og sett í samhengi við atburði daglegs lífs, 

 

Ath. Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar. 


