
 

Samfélagsfræði 8. bekkur.  

Haust 2020 
Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur 

Kennari: Ellert Magnússon og Unndór Sigurðsson 

VIKA VIÐFANGSEFNI                  
(efni sem fjallað er um) 

EFNISTÖK                                
(hvernig er unnið með efnið) 

NÁMSEFNI                                
(allt námsefni) 

ANNAÐ                         
(t.d. tímasetning kannanna) 

24.-28. ágúst 

24. Skólasetning 

Fermingarferð Fermingarferð Fermingarferð Fermingarferð 

31.ágúst. -       

4. September 

Skólasetning 
31. ágúst 
 

Saga 20 aldar – Styrjaldir og 
Kreppa 

Titanic – samfélag í smækkaðri mynd. 
Farið yfir hvernig atburðarrásin þegar 
Titanic sökk má yfir fara á 
stéttaskiptingu í þjóðfélaginu. 
Umræður og verkefnavinna. 

Saga 20 aldar – Styrjaldir og 
Kreppa. Bls. 6 - 17 
Efni frá Kennara. 
 
Hljóðbók: 
https://mms.is/namsefni/styrjaldir-og-
kreppa-saga-20-aldar-i-hljodbok 

Nemendur vinna verkefni 
úr bókinni og frá kennara, 
bæði einstaklings og 
hópavinna. 

7.-11. 

september 

 

Saga 20 aldar – Styrjaldir og 
Kreppa 

Titanic – samfélag í smækkaðri mynd. 
Farið yfir hvernig atburðarrásin þegar 
Titanic sökk má yfir fara á 
stéttaskiptingu í þjóðfélaginu. 
Umræður og verkefnavinna. 

Saga 20 aldar – Styrjaldir og 
Kreppa. Bls. 6 - 17 
Efni frá Kennara. 
 
Hljóðbók: 
https://mms.is/namsefni/styrjaldir-og-
kreppa-saga-20-aldar-i-hljodbok 

 

14.-18. 

September 

Starfsdagur 

15.sept. 

16. Dagur 

íslenskrar náttúru 

Saga 20 aldar – Styrjaldir og 
Kreppa 

Titanic – samfélag í smækkaðri mynd. 
Farið yfir hvernig atburðarrásin þegar 
Titanic sökk má yfir fara á 
stéttaskiptingu í þjóðfélaginu. 
Umræður og verkefnavinna. 

Saga 20 aldar – Styrjaldir og 
Kreppa. Bls. 6 - 17 
Efni frá Kennara. 

Horft á kvikmyndina 
Titanic frá 1997. 
Skil á verkefnum. 

https://mms.is/namsefni/styrjaldir-og-kreppa-saga-20-aldar-i-hljodbok
https://mms.is/namsefni/styrjaldir-og-kreppa-saga-20-aldar-i-hljodbok
https://mms.is/namsefni/styrjaldir-og-kreppa-saga-20-aldar-i-hljodbok
https://mms.is/namsefni/styrjaldir-og-kreppa-saga-20-aldar-i-hljodbok


 

21.-25. 

september 

Saga 20 aldar – Styrjaldir og 
Kreppa 

Fyrsta nútímastyrjöldin 16 
Tilgangslaust stríð  
Hvers vegna varð stríð?  
Stríðið breytti samfélaginu  
Friður til frambúðar?  
Markmið kaflans. 

• Að lýsa fyrri heimsstyrjöldinni sem meiri 
háttar ófriði á 20. öld og orða orsakir 
hennar og afleiðingar. 

• Leita að heimildum um fyrri 
heimsstyrjöldina og velja úr þeim, meta 
þær gagnrýnið og sýna hvernig ólíkar 
heimildir geta sagt söguna á ólíkan hátt. 

Saga 20 aldar – Styrjaldir og 
Kreppa. Bls. 16 - 39 
Efni frá Kennara. 
 
Hljóðbók: 
https://mms.is/namsefni/styrjaldir-og-
kreppa-saga-20-aldar-i-hljodbok 

 

28. september-

2. október 

 

Saga 20 aldar – Styrjaldir og 
Kreppa 

 Saga 20 aldar – Styrjaldir og 
Kreppa. Bls. 16 - 39 
Efni frá Kennara. 

Hópverkefni 
Nemendur vinna 4 saman, 
verkefni tengt fyrri 
heimstyrjöldinni. 
 

 5.-9. október 

 

Saga 20 aldar – Styrjaldir og 
Kreppa 

 Saga 20 aldar – Styrjaldir og 
Kreppa. Bls. 16 - 39 
Efni frá Kennara. 

 

12.-16. október 

 

Saga 20 aldar – Styrjaldir og 
Kreppa 

 Saga 20 aldar – Styrjaldir og 
Kreppa. Bls. 16 - 39 
Efni frá Kennara. 

 

19.-23. október 

Vetrarleyfi 19. – 20. 

Okt.          

Saga 20 aldar – Styrjaldir og 
Kreppa 

Stéttabarátta  
Kjaramunur og nýjar hugmyndir í 
Rússlandi  
Tvær byltingar  
Stéttabarátta á Íslandi  

Saga 20 aldar – Styrjaldir og 
Kreppa. Bls.40 - 62 
Efni frá Kennara. 

Hópverkefni 

26. – 30. 

október 

Samskiptadagur 

28. október 

Saga 20 aldar – Styrjaldir og 
Kreppa 

 
Markmið 

• Segja frá rússnesku byltingunni sem 
meginatriði í átökum 20. aldar. Gera 
grein fyrir orsökum og afleiðingum 
hennar og sýna hvernig hún hafði áhrif 
í öðrum löndum. 

• Lýsa þróun verkalýðshreyfingar á 
Íslandi frá því um 1916 til um 1937. 

• Finna heimildir um þessa atburði, meta 
þær af gagnrýni og sýna hvernig ólíkar 

Saga 20 aldar – Styrjaldir og 
Kreppa. Bls. 40 - 62 
Efni frá Kennara. 

 

https://mms.is/namsefni/styrjaldir-og-kreppa-saga-20-aldar-i-hljodbok
https://mms.is/namsefni/styrjaldir-og-kreppa-saga-20-aldar-i-hljodbok


 
heimildir geta gefið ólíka mynd af 
sögunni. 

2.-6. nóvember 

 

Saga 20 aldar – Styrjaldir og 
Kreppa 

 Saga 20 aldar – Styrjaldir og 
Kreppa. Bls. 40 -62 
Efni frá Kennara. 

 

9.-13. 

nóvember       

 

Saga 20 aldar – Styrjaldir og 
Kreppa 

Velmegun og heimskreppa  
Þriðji tugurinn fjörugi  
Kreppan 
Leiðin út úr kreppunni  

Saga 20 aldar – Styrjaldir og 
Kreppa. Bls. 64 - 82 
Efni frá Kennara. 

Nemendur vinna verkefni 
úr bókinni og frá kennara. 

16.-20. 

Nóvember 

16. Dagur 

íslenskrar tungu 

Starfsdagur 

19.nóv. 

Saga 20 aldar – Styrjaldir og 
Kreppa 

Markmið 

• Að skýra orsakir efnahagskreppunnar 
sem hófst í Bandaríkjunum árið 1929 
og birta dæmi um áhrif hennar í 
Bandaríkjunum, á Íslandi og annars 
staðar í heiminum. 

• Að segja frá atburðarásinni út frá 
hugmyndafræði frjálshyggjunnar. 

• Að leita heimilda um þessa atburði, 
meta þær með gagnrýni og sýna 
hvernig ólíkar heimildir birta ólíka 
mynd af sögunni. 

Saga 20 aldar – Styrjaldir og 
Kreppa. Bls. 64 - 82 
Efni frá Kennara. 

 

23.-27. 

nóvember 

Saga 20 aldar – Styrjaldir og 
Kreppa 

Allt vald til foringjans  
Þýskaland nasismans  
Leið Hitlers til valda  
Fasismi  
Enginn stöðvar harðstjórana 

Saga 20 aldar – Styrjaldir og 
Kreppa. Bls. 84 - 106 
Efni frá Kennara. 

Hópverkefni 

30. nóv – 4.des  

 

Saga 20 aldar – Styrjaldir og 
Kreppa 

Markmið 

• Segja frá dæmum um hugsanir og 
atburði sem spretta af hugmyndafræði 
fasisma og nasisma og sýna hvernig 
þessi hugmyndakerfi höfðu áhrif á 
framvindu sögunnar í Evrópu á fjórða 
áratugnum. 

• Finna heimildir um þessa atburði, meta 
þær á gagnrýninn hátt og sýna hvernig 
ólíkar heimildir birta ólíkar myndir af 
sögunni. 

Saga 20 aldar – Styrjaldir og 
Kreppa. Bls. 84 - 106 
Efni frá Kennara. 

 

7.-11. 

desmeber 

Saga 20 aldar – Styrjaldir og 
Kreppa 

Stríðið sem kom við alla  
Síðari heimsstyrjöldin  
Helförin  
Líf í hernumdum löndum  

Saga 20 aldar – Styrjaldir og 
Kreppa. Bls.106 - 135 
Efni frá Kennara. 

Hópverkefni 



 

 Tími uppgjörsins  

14.-18. des. 

17.des jólahátíð 

 

Markmið 

• Segja frá síðari heimsstyrjöldinni sem 
meiri háttar ófriði á 20. öld og greina frá 
orsökum hennar og afleiðingum. 

• Leita að heimildum um síðari 
heimsstyrjöldina, meta þær með 
gagnrýni og sýna hvernig ólíkar heimildir 
geta sagt söguna ólíkt. 

Saga 20 aldar – Styrjaldir og 
Kreppa. Bls.106 - 135 
Efni frá Kennara. 

Horft á myndina 
 Pearl Harbour 

21. desember 

     J Ó L A F R Í      

4.-8. janúar 

4.janúar 

starfsdagur 

Saga 20 aldar – Styrjaldir og 
Kreppa 

Stríðið sem kom við alla  
Síðari heimsstyrjöldin  
Helförin  
Líf í hernumdum löndum  
Tími uppgjörsins  

Saga 20 aldar – Styrjaldir og 
Kreppa. Bls.106 - 135 
Efni frá Kennara.  

11.-15. janúar 

 

Saga 20 aldar – Styrjaldir og 
Kreppa 

Stríðið sem kom við alla  
Síðari heimsstyrjöldin  
Helförin  
Líf í hernumdum löndum  
Tími uppgjörsins  

Saga 20 aldar – Styrjaldir og 
Kreppa. Bls.106 - 135 
Efni frá Kennara.  

17.-21. janúar Saga 20 aldar – Styrjaldir og 
Kreppa 

 Saga 20 aldar – Styrjaldir og 
Kreppa. Bls.106 - 135 
Efni frá Kennara. 

 

 

Námsmat:   
  Mikilvægt er að nemendur geri sér grein fyrir því að allir þættirnir hafa vægi og verkefni í upphafi telja strax og hafa áhrif á lokaeinkunn í vor.  

Hæfniviðmið: 

• Þekkja helstu einkenni stéttaskiptingu í þjóðfélaginu í byrjun 20. aldar. 

• Getur lýst fyrri heimsstyrjöldinni sem meiri háttar ófriði á 20. öld og orða orsakir hennar og afleiðingar. 

• Geta sagt frá rússnesku byltingunni sem meginatriði í átökum 20. aldar. Gera grein fyrir orsökum og afleiðingum 

hennar og sýna hvernig hún hafði áhrif í öðrum löndum. 



 

• Lýsa þróun verkalýðshreyfingar á Íslandi frá því um 1916 til um 1937. 

• Þekkja til orsakir efnahagskreppunnar sem hófst í Bandaríkjunum árið 1929 og birta dæmi um áhrif hennar í 

Bandaríkjunum, á Íslandi og annars staðar í heiminum. 

• Segja frá dæmum um hugsanir og atburði sem spretta af hugmyndafræði fasisma og nasisma og sýna hvernig 

þessi hugmyndakerfi höfðu áhrif á framvindu sögunnar í Evrópu á fjórða áratugnum. 

• Segja frá síðari heimsstyrjöldinni sem meiri háttar ófriði á 20. öld og greina frá orsökum hennar og afleiðingum. 

• Getur sagt frá heimildum um síðari heimsstyrjöldina, meta þær með gagnrýni. 

 

Ath. kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar. 

 


