
 

Kennsluáætlun vorönn 2023 

Samfélagsfræði 8. bekkur 

 8. bekkur 

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

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                          

16. – 20. janúar 

 

 

Saga 20. aldar Allt vald til foringjans  
Lestur, umræður og verkefni 
(valdir þættir) 

Styrjaldir og kreppa bls. 84 – 
104 
 
Efni frá kennara 

 

23. – 27. janúar 

25. jan -samskiptadagur 

 
Saga 20. Aldar 

 

Allt vald til foringjans 
 
Lestur, umræður og verkefni 
(valdir þættir) 
 
Notað netið og aðra miðla til að 
skoða og lesa um Hitler og leið 
hans til valda. Vinna stutt 
verkefni um Hitler 

 

Styrjaldir og kreppa bls. 84-104 
 
Efni frá kennara 

 
 
 
Verkefni tengt Hitler 

30. janúar-3.feb 
 

 
Saga 20. Aldar 

Síðari heimstyrjöldin 

 
Síðari heimstyrjöldin og upphaf 
hennar. Leiðtogar ríkjanna 
skoðaðir. 

 

Styrjaldir og kreppa  bls 108 -

112 

Efni frá kennara  

 

 

 

6. – 10. febrúar      



Saga 20. Aldar 

Síðari heimstyrjöldin 

Síðari heimstyrjöldin – Japanir 
gera árás 
 
 
Horft á Pearl Harbour 

Styrjaldir og kreppa  bls 112 -

115 

Efni frá kennara 
 
Kvikmynd 

13. – 17. febrúar 
 

 

 
Saga 20. Aldar 

Síðari heimstyrjöldin 

 
Horft á Pearl Harbour – 
umræður 
 
Helförin lestur og umræður 
 
 

 
Styrjaldir og kreppa  bls 118 -

123 

Blessað stríðið 22-25 

Efni frá kennara 

 

20. – 24. febrúar 

Öskudagur 22.feb 
Vetrarleyfi 23.-24.. feb 

Saga 20. Aldar 

Ísland og síðari 
heimstyrjöldin 

Ástandið 
 

Blessað stríðið bls 16-17 
 
Efni frá kennara 
Heimildamynd 

 

27. febrúar-3. mars 

 

Trúarbragðafræði Fjallað um trúarbrögð heimsins. 
Íslam, Hindú, Gyðinga,Búddah. 

  

6. – 10. mars 

Trúarbragðafræði Trúarbrögð kynnt og síðan vinna 
nemendur hópverkefni þar sem 
þeir taka fyrir eitt trúarbragð og 
vinna verkefni/kynningu úr. 

Efni frá kennara. 
Ýmsar heimildir.  

13. – 17. Mars 
16. mars -árshátíð 

nemenda 

Trúarbragðafræði Trúarbrögð kynnt og síðan vinna 
nemendur hópverkefni þar sem 
þeir taka fyrir eitt trúarbragð og 
vinna verkefni/kynningu úr. 

Efni frá kennara. 
Ýmsar heimildir. 

 



20. – 24. mars 
 

Trúarbragðafræði Trúarbrögð kynnt og síðan vinna 
nemendur hópverkefni þar sem 
þeir taka fyrir eitt trúarbragð og 
vinna verkefni/kynningu úr. 

Efni frá kennara. 
Ýmsar heimildir. 

 

27. mars –  
31. mars 

Trúarbragðafræði Trúarbrögð kynnt og síðan vinna 
nemendur hópverkefni þar sem 
þeir taka fyrir eitt trúarbragð og 
vinna verkefni/kynningu úr. 

Efni frá kennara. 
Ýmsar heimildir. 

Kynning á 
trúabragðaverkefni 

3. – 7. apríl Páskaleyfi 

10. – 14. apríl 

 

Trúarbragðafræði Unnið með ýmsa öfga í 
trúabrögðum eins og 
sértrúarsöfnuðir. 

Efni frá kennara.  

17. – 21. apríl 
Starfsdagur 19.apríl 

Sumard. fyrsti 20. apríl  
Starfsdagur 21. apríl 

 
 

Trúarbragðafræði Unnið með ýmsa öfga í 
trúabrögðum eins og 
sértrúarsöfnuðir. 

Efni frá kennara.  

24.- 28. apríl  
 

Trúarbragðafræði Unnið með ýmsa öfga í 
trúabrögðum eins og 
sértrúarsöfnuðir. 

Efni frá kennara.  

1. – 5. maí 

Mörtuganga 2. maí 

Samfélagið og ýmis 

álitamál 

Við skoðum ýmis álitamál sem 
hafa komið upp bæði á Íslandi 
og í heiminum eins og glæpi og 
ýmis siðferðismál. 

Efni frá kennara. 
Ýmsir heimildaþættir og fleira. 

 

8. – 12. maí  

  
Samfélagið og ýmis 

álitamál 

Við skoðum ýmis álitamál sem 
hafa komið upp bæði á Íslandi 

Efni frá kennara. 
Ýmsir heimildaþættir og fleira. 

 



og í heiminum eins og glæpi og 
ýmis siðferðismál. 

15. – 19. maí 
Íþrótta- og leikjadagur 

17. maí 

Samfélagið og ýmis 

álitamál 

Við skoðum ýmis álitamál sem 

hafa komið upp bæði á Íslandi 

og í heiminum eins og glæpi og 

ýmis siðferðismál. 

Efni frá kennara. 
Ýmsir heimildaþættir og fleira. 

 

22. – 26. maí 
 

Samfélagið og ýmis 

álitamál 

Við skoðum ýmis álitamál sem 

hafa komið upp bæði á Íslandi 

og í heiminum eins og glæpi og 

ýmis siðferðismál. 

Efni frá kennara. 
Ýmsir heimildaþættir og fleira. 

 

29. maí – 2. júní 
Vorgleði 2. Júní 
Skólaslit 5.júní 

 

Frágangur    

 

Námsmat:   
Námsmat: Meginuppistaða námsmats er byggð á símati þar sem verkefnaskil eru veigamikill þáttur í einkunnum nemenda. 

Þemaverkefni byggjast aðallega á jafningjamati út frá kynningum nemenda og umfangi og útfærslu.  Þemaverkefnin eru tvö á önninni  Grindavík- Sprotafyrirtæki og Stuttmyndagerð 

Lykilhæfni sem felur í sér m.a. vinnusemi, þrautseigju, ábyrgð og tjáningu er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok.   

 


