
 

Kennsluáætlun vor 2022 

Samfélagsfræði 8. bekkur 

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

Kennari:   

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                          

17 .- 21. janúar 

 

Bóndadagur 21.  

 

Málefni líðandi stundar 

  
Efni frá kennara 

 

24. – 28. janúar 

 

Samskiptadagur 25.  

Saga 20. Aldar 

Ísland og síðari 

heimstyrjöldin 

Ástandið 
 
Horft á myndina Stúlkurnar á 
Kleppjárnsreykjum og verkefni unnið 
tengt henni. 

Blessað stríðið bls 16-17 
 
Efni frá kennara 
Heimildamynd 

 

31.jan -4. febrúar 

 

 

Saga 20. Aldar 

Ísland og síðari 

heimstyrjöldin 

Ástandið 
 
Horft á myndina Stúlkurnar á 
Kleppjárnsreykjum og verkefni unnið 
tengt henni. 

Blessað stríðið bls 16-17 
 
Efni frá kennara 
Heimildamynd 

 

7. – 11. febrúar 

Vetrarfrí 7.-8. 

Saga 20. Aldar 

Ísland og síðari 
heimstyrjöldin 

Ástandið 
 
Horft á myndina Stúlkurnar á 
Kleppjárnsreykjum og verkefni unnið 
tengt henni. 

Blessað stríðið bls 16-17 
 
Efni frá kennara 
Heimildamynd 

 

14. – 18. febrúar 

 

Síðari heimstyrjöldin Skipalestir og Hin saklausa þjóð Blessað stríðið  bls 18-21 
 
Verkefni frá kennara. 
 
 

 



21. – 25. febrúar 

Konudagur 20. 

 

 

Síðari heimstyrjöldin 

 

Hafið og hætturnar 

Horft á myndina Árásin á Goðafoss 

 

Blessað stríðið  

Heimildarmynd 

 

28.feb - 4. mars 

Bolludagur 28. 

Sprengidagur 1.  

Öskudagur 2. 

Starfsdagar 4.-5. 

 

Síðari heimstyrjöldin 

 

Hafið og hætturnar 

Horft á myndina Árásin á Goðafoss 

 

Blessað stríðið  

Heimildarmynd 

 

7. -11. mars 

 

 

 

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

  

14. – 18. 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. 

 

21. – 25. mars 

Árshátíð 24. 

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. 

 

28.mars – 1. apríl 

 

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. 

 



 

 

4. – 8. apríl 

 

 

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 

11. – 15. apríl 

PÁSKAFRÍ 

 

    

18. – 22. apríl 

Annar í páskum 18. 

Sumardagurinn fyrsti 

21. 

Trúarbragðafræði Unnið með ýmsa öfga í trúabrögðum 
eins og sértrúarsöfnuðir. 

Efni frá kennara.  

25. – 29. apríl 

Mörtuganga 29. 

 

Trúarbragðafræði Unnið með ýmsa öfga í trúabrögðum 
eins og sértrúarsöfnuðir. 

Efni frá kennara.  

2. – 6. maí 

 

 

Trúarbragðafræði Unnið með ýmsa öfga í trúabrögðum 
eins og sértrúarsöfnuðir. 

Efni frá kennara.  

9. – 13. maí 

Íþrótta- og leikjadagur 

11. 

 

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. 

 



16. – 20. 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. 

 

23. – 27. maí 

Uppstigningardagur 26. 

Vorhátíð 27. 

 

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. 

 

31. maí – 4. júní 

 

 

 

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. 

 

7. – 11. júní 

Vorhátíð 8. 

Skólaslit 9.  

 

 

 

Frágangur. 

   

 

Námsmat:  Sjá hæfnikort á Mentor 


