
Samfélagsfræði 8.bekkur 

Kennsluáætlun vor 2020 

Kennarar: Dagný Baldursdóttir og Rakel Pálmadóttir  

 

 

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 Annað                         

20-.24. jan 

24. Bóndadagur 

 

Trúarbragðafræði  

Maðurinn og trúin 

Gyðingdómur (bls.13-27) 

Kaflar 1 og 2  
Spurningar og verkefni, bls. 27  

 
 
Maðurinn og trúin  

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum vikunnar 
verða þeir að ljúka þeim 
heima 

 

27.-31.jan 

30.Samskiptadagur 

Trúarbragðafræði  

Gyðingdómur 

Kafli 2  
Spurningar og verkefni, bls. 27  

  

Maðurinn og trúin 

 

 Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum vikunnar 
verða þeir að ljúka þeim 
heima 
 

3.-7. febrúar 

 

 

Trúarbragðafræði  

Gyðingdómur 

Kafli 2  
Spurningar og verkefni, bls. 27  

 
Maðurinn og trúin 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum vikunnar 
verða þeir að ljúka þeim 
heima 
 

10.-14. febrúar 

Trúarbragðafræði  

Gyðingdómur 

Kafli 2  
Spurningar og verkefni, bls. 27 

 

 
Maðurinn og trúin 

 Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum vikunnar 
verða þeir að ljúka þeim 
heima 



17.-21. febrúar 

17. og 18. Vetrarfrí 

23. konudagur 

 

Trúarbragafræði 

Islam (bls. 45-60) 

 

 

Kafli 4 

 

Spurningar og verkefni á bls. 60 

 

 

 
Maðurinn og trúin 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum vikunnar 
verða þeir að ljúka þeim 
heima  
Nemendur skila spurningum úr 
Gyðingdómi til kennara  
11. febrúar 

24.-28. febrúar 

26.öskudagur 

 

Trúarbragafræði 

Islam (bls. 45-60) 

 

Kafli 4 

 

Spurningar og verkefni á bls. 60 

 

 
Maðurinn og trúin 
 

 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum vikunnar 
verða þeir að ljúka þeim 
heima 

2.-6. mars 

 

 

 Trúarbragafræði 

Islam (bls. 45-60) 

Kafli 4 

 

Spurningar og verkefni á bls. 60 

 

 
Maðurinn og trúin 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum vikunnar 
verða þeir að ljúka þeim 
heima 

9.-13. mars  

 

Trúarbragðafræði 

 

Kristin trú (bls. 28-44) 

 

Kafli 3 

 

Spurningar og verkefni á bls. 43-44 

 

 

 
Maðurinn og trúin 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum vikunnar 
verða þeir að ljúka þeim 
heima 
Nemendur skila spurningum úr 
Islam til kennara  
10. mars 

16.-20. Mars 

 

Trúarbragðafræði 

 

Kristin trú (bls. 28-44) 

Kafli 3 

 

Spurningar og verkefni á bls. 43-44 

 

 

 

 
Maðurinn og trúin 
 

 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum vikunnar 
verða þeir að ljúka þeim 
heima 



23.-27. mars 

 

Trúarbragðafræði 

 

Kristin trú (bls. 28-44) 

Kafli 3 

 

Spurningar og verkefni á bls. 43-44 

 

 

 

 
Maðurinn og trúin 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum vikunnar 
verða þeir að ljúka þeim 
heima 
 

30.mars-3.apríl 

3. árshátíð skólans 

Trúarbragðafræði 

 

Kristin trú (bls. 28-44) Kafli 3 

 

Spurningar og verkefni á bls. 43-44 

 

Maðurinn og trúin 

 

 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum vikunnar 
verða þeir að ljúka þeim 
heima 
Nemendur skila spurningum úr 
Islam til kennara  
2. apríl  
 

6.-13. apríl 

 

 P á s k a l e y f i 

14.-17. apríl 

 

Trúarbragðafræði 

Búddhadómur (bls. 77-91) 

 

Kafli 6 

 

Spurningar og verkefni á bls. 91 

 

 

 
Maðurinn og trúin 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum vikunnar 
verða þeir að ljúka þeim 
heima 
 

20.-24. apríl 

23. sumardagurinn 

fyrsti 

Trúarbragðafræði 

Búddhadómur (bls. 77-91) 

 

Kafli 6 

 

Spurningar og verkefni á bls. 91 

 

 

 
Maðurinn og trúin 

 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum vikunnar 
verða þeir að ljúka þeim 
heima 
 

27.apríl-1. maí 
Trúarbragðafræði 

Búddhadómur (bls. 77-91) 

 

Kafli 6 

Spurningar og verkefni á bls. 91 

 

 

Maðurinn og trúin  

 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum vikunnar 



28.Mörtuganga 

29.apríl-30. apríl 

starfsdagar 

 

 verða þeir að ljúka þeim 
heima 
 

4.-8. maí 

Trúarbragðafræði 

Hindúasiður (bls. 61-76)  

 

 

Kafli 5 

 

Spurningar og verkefni, bls. 75-76 

 

 

 
Maðurinn og trúin 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum vikunnar 
verða þeir að ljúka þeim 
heima 
Nemendur skila spurningum úr 
Islam til kennara  
10. mars 
 

      11.-15. maí 

12.samskiptadagur 

 

Trúarbragðafræði 

Hindúasiður (bls. 61-76)  

 

 

Kafli 5 

 

Spurningar og verkefni, bls. 75-76 

 

 

 

 

Maðurinn og trúin 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum vikunnar 
verða þeir að ljúka þeim 
heima 
 

 

18.-22. maí 

 

21.Uppstigningar-

dagur 

Trúarbragðafræði 

Hindúasiður (bls. 61-76)  

 

 

Kafli 5 

 

Spurningar og verkefni, bls. 75-76 

 

 

 

 

Maðurinn og trúin 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum vikunnar 
verða þeir að ljúka þeim 
heima 
 

 

25.-29. maí 

Trúarbragðafræði 

Hindúasiður (bls. 61-76)  

Samanburður trúarbragð 

Kafli 5 

 

Spurningar og verkefni, bls. 75-76 

 

 

Maðurinn og trúin 

Nemendur klára ólokin 

verkefni og skila 

vinnuheftinu öllu í lok 

vikunnar.  



1. – 5. Júní 

1. Annar í 

hvítasunnu 

4. vorhátíð 

5. skólaslit 

Útinám 

 

Útinám Útinám Útinám 

 

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

Grunnskóla Grindavíkur 

Myndefni sem og ítarefni með kennslubókinni mun koma frá kennurum.  

 

Kennsluáætlun þessi er birt með fyrirvara um breytingar 


