
 

Kennsluáætlun vor 2018 

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

VIKA VIÐFANGSEFNI    EFNISTÖK     NÁMSEFNI ANNAÐ          

15.-19. janúar 

19. janúar: 

Bóndadagur 

 Ísland við upphaf 20. aldar Fjallað verður um árið 1918. Hundrað 
ára afmæli fullveldisins. Rætt um 
hvað gerðist árið 1918 og hvaða áhrif 
þessir atburðir höfðu á líf og störf 
Íslendinga. 

Árið 1918 
Öldin okkar  

Ýmsar vefsíður 
Efni frá kennara 

Sjónvarpsþáttur á RÚV um fullveldið 
og árið 1918 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 
við markmið vikunnar verða 
þeir að klára þau heima 
 

22.-26. janúar Frostaveturinn mikli Lesum og ræðum um frostaveturinn 
mikla. Ýmis gögn og heimildir 
skoðaðar. 

Árið 1918 
Öldin okkar  

Ýmsar vefsíður 
Efni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 
við markmið vikunnar verða 
þeir að klára þau heima 
 

29. jan – 2. feb 

Samskiptadagur 

31. Jan 

Dagur 

stærðfræðinnar 

2.feb 

Eldgos í Kötlu Lesum og ræðum um frostaveturinn 
mikla. Ýmis gögn og heimildir 
skoðaðar. 

Árið 1918 
Öldin okkar  

Ýmsar vefsíður 
Efni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 
við markmið vikunnar verða 
þeir að klára þau heima 
 
 

5. -9.feb Spænska veikin 
 
 

Lesum og ræðum um frostaveturinn 
mikla. Ýmis gögn og heimildir 
skoðaðar. 

Árið 1918 
Öldin okkar  

Ýmsar vefsíður 
Efni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 
við markmið vikunnar verða 
þeir að klára þau heima 
 
 
 

12. -16. feb 

12. feb: 

bolludagur 

 Frostaveturinn mikli 
Eldgos í Kötlu 
Spænska veikin 

Nemendur settir í hópa og síðan 
draga hóparnir eitt af þessum þremur 
viðfangsefnum og hver hópur vinnur 
verkefni í samvinnu við Pál Erlingsson 

Árið 1918 
Öldin okkar  

Ýmsar vefsíður 
Efni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 
við markmið vikunnar verða 
þeir að klára þau heima 
 



 

13. feb 

sprengidagur 

14. öskudagur 

Páll kynnir fyrir þeim þá möguleika 
sem hver hópur hefur til að skila sínu 
verkefni. 

19. -23. feb Hópverkefni- tölvur 
Frostaveturinn mikli 
Eldgos í Kötlu 
Spænska veikin 

Nemendur vinna hópverkefni úr einu 
af þessum þremur viðfangsefnum í 
samvinnu við Pál Erlingsson 

Árið 1918 
Öldin okkar  

Ýmsar vefsíður 
Efni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 
við markmið vikunnar verða 
þeir að klára þau heima 
 

26.feb - 2. Mars 

28. 

Skipulagsdagur 

Hópverkefni- tölvur 
Frostaveturinn mikli 
Eldgos í Kötlu 
Spænska veikin 

Nemendur vinna hópverkefni úr einu 
af þessum þremur viðfangsefnum í 
samvinnu við Pál Erlingsson 

Árið 1918 
Öldin okkar  

Ýmsar vefsíður 
Efni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 
við markmið vikunnar verða 
þeir að klára þau heima 
 

5. - 9. Mars 

7. – 9. Mars 

samræmdpróf í 

9. bekk 

Hópverkefni- tölvur 
Frostaveturinn mikli 
Eldgos í Kötlu 
Spænska veikin 

Nemendur vinna hópverkefni úr einu 
af þessum þremur viðfangsefnum í 
samvinnu við Pál Erlingsson 

Árið 1918 
Öldin okkar  

Ýmsar vefsíður 
Efni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 
við markmið vikunnar verða 
þeir að klára þau heima 
 

12. - 16. mars.  

13. mars 

árshátíð elsta 

stigs 

Hópverkefni- tölvur 
Frostaveturinn mikli 
Eldgos í Kötlu 
Spænska veikin 

Nemendur vinna hópverkefni úr einu 
af þessum þremur viðfangsefnum í 
samvinnu við Pál Erlingsson 

Árið 1918 
Öldin okkar  

Ýmsar vefsíður 
Efni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 
við markmið vikunnar verða 
þeir að klára þau heima 
 

19. - 23. mars. Myndaverkefni 
Frostaveturinn mikli 
Eldgos í Kötlu 
Spænska veikin 

Nemendur útbúa myndaverkefni úr 
því viðfangsefni sem þeir gerður 
verkefni úr. 

Árið 1918 
Öldin okkar  

Ýmsar vefsíður 
Efni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 
við markmið vikunnar verða 
þeir að klára þau heima 
 

26. -30 . mars. Páskafrí Páskafrí Páskafrí Páskafrí 



 

2. - 6. Apríl 

2. apríl annar í 

páskum 

3. apríl 

skipulagsdagur 

Ísland fullvalda ríki Lesa kaflann og ræða um viðfangsefni 
kaflans 

Árið 1918 
Öldin okkar  

Ýmsar vefsíður 
Efni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 
við markmið vikunnar verða 
þeir að klára þau heima 
 

9. – 13. apríl Ísland fullvalda ríki Þróun íslenska fánans Árið 1918 
Öldin okkar  

Ýmsar vefsíður 
Efni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 
við markmið vikunnar verða 
þeir að klára þau heima 
 

16. – 20. Apríl 

19. apríl 

sumardagurinn 

fyrsti 

20. apríl 

skipulagsdagur 

Ísland fullvalda ríki Nemendur útbúa myndrænan tímaás 
um sjálfsstæðisbaráttu Íslendinga og 
sögu landsins. 

Árið 1918 
Öldin okkar  

Ýmsar vefsíður 
Efni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 
við markmið vikunnar verða 
þeir að klára þau heima 
 

23. – 27. apríl Ísland fullvalda ríki Nemendur útbúa myndrænan tímaás 
um sjálfsstæðisbaráttu Íslendinga og 
sögu landsins. 

Árið 1918 
Öldin okkar  

Ýmsar vefsíður 
Efni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 
við markmið vikunnar verða 
þeir að klára þau heima 
 

30.– 4. Maí 

30. Mörtuganga 

1. maí: frídagur 

verkalýðs 

Ísland fullvalda ríki Nemendur útbúa myndrænan tímaás 
um sjálfsstæðisbaráttu Íslendinga og 
sögu landsins. 

Árið 1918 
Öldin okkar  

Ýmsar vefsíður 
Efni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 
við markmið vikunnar verða 
þeir að klára þau heima 
 

7. – 11. maí  

10. maí 

uppstigningard

Ísland fullvalda ríki Nemendur útbúa myndrænan tímaás 
um sjálfsstæðisbaráttu Íslendinga og 
sögu landsins. 

Árið 1918 
Öldin okkar  

Ýmsar vefsíður 
Efni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 
við markmið vikunnar verða 
þeir að klára þau heima 
 



 

agur 

14. – 18. maí Ísland fullvalda ríki Nemendur útbúa myndrænan tímaás 
um sjálfsstæðisbaráttu Íslendinga og 
sögu landsins. 

Árið 1918 
Öldin okkar  

Ýmsar vefsíður 
Efni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 
við markmið vikunnar verða 
þeir að klára þau heima 
 

21. – 25. maí 

21. maí annar í 

hvítasunnu 

23. – 15. Maí 

þemadagar 

Þemavika Þemavika Þemavika Þemavika 

28. maí – 1. 

Júní 

31. maí vorgleði 

1. júní skólaslit 

Vorferðir/frágangur Vorferðir/frágangur Vorferðir/frágangur Vorferðir/frágangur 

        

 

Námsmat:   

Hópverkefni úr Frostavetrinum/Kötlugosi/spænsku veikinni 45% Myndverkefni 15% Tímaás 30% Vinna í tímum og þátttaka 10% 

Lykilhæfni er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok. 

        


