
 

Kennsluáætlun haustið 2017-2018 
Fag: Samfélagsfræði 

Bekkur:  8.bekkur 

Kennarar:  Ósk 
 

Vika Viðfangsefni Námsefni Kennsluaðferðir Tenging við 

hæfniviðmið 

Námsmat 

Vika 1 

24.-25. ágúst 
Hvernig vinnum við í 

vetur.  

Upplýsingar frá 

kennara. 
   

Vika 2 

28.-1.september 
Siðaskiptin Sögueyjan 2.  

Kafli 2. 

Glósugerð og 

umræður. 

Skýrt tengsl samfélags, 

náttúru, trúar og lífsviðhorfa 

fyrr og nú. 

 

Vika 3 

4.-8.september 
Siðaskiptin framhald. Sögueyjan 2. 

Kafli 2. 

Glósugerð og 

umræður. 
 Símatsverkefni. 

Hæfniviðmið metið. 
Vika 4 

11.-15.september 
Menning og menntun. Sögueyjan 

Kafli 3. 

Fjallað um menningu og 

menntun nú og áður 

fyrr.  Glósur og 

umræður. 

Gert grein fyrir einkennum og 

stöðu Íslands í heiminum í ljósi 

legu og sögu landsins, 

breytilegrar menningar, trúar og 

lífsviðhorfa. 

Símatsverkefni 

Hæfniviðmið metin. 

Vika 5 

18.-22.september 
Bændasamfélagið Sögueyjan 2. 

Kafli 5. 

Fjallað um bændur og 

aðstæður á Íslandi á 

15.öld og fram til okkar 

tíma. 

Geta rætt á upplýstan hátt um 

tímabil,atburði og persónur, 

sem vísað er til í 

þjóðfélagsumræðu. 

 

Vika 6 

25.-29.september 
Hópverkefnavinna Sögueyjan og efni frá 

kennara og af netinu. 
Hópverkefni stýrt af 

kennara.  

Lýst náttúruferlum sem hafa 

áhrif á land og gróður. 
 

Vika 7 

2.-6.október 
Hópverkefnavinna 

frh. 

Það sem nemendur 

þurfa í verkið. 

Engar frjálst val á 

aðferðum. 

Áttað sig á hvernig loftslag 

og gróðurfar hafa áhrif á 

búsetu og lífsskilyrði. 

Kynning á verkefni 

og skil. 

Vika 8 

9.-13.október 
Reykjavík sem 

höfuðstaður 

Sögueyjan 

Kafli 6. 

myndasýning af 

borginni áður fyrr og nú. 

 

 

Geta lýst einkennum og 

þróun íslensks þjóðfélags og 

tekið dæmi um mikilvæga 

áhrifaþætti. 

 

Vika 9 

16.-20.október 

Vetrarleyfi  

     



 
Vika 10. 

23.-27.október 
Reykjavík sem 

höfuðstaður frh. 

Efni frá kennara. Umræður og 

almenn kennsla. 

 Símatsverkefni bls. 

55. Sögueyjan. 
Vika 11 

30.-3.nóvember 
Hvað er höfuðborg? 

Draumahöfuðborgin 

mín. 

Efni frá kennara. Spurningar og 

umræður. 

Fjallað á upplýstan hátt um 

einkenni og stöðu Íslands í 

heiminum í ljósi legu og sögu 

landsins og breytilegrar 

menningar og trúar, lífsviðhorfa 

og stjórnarfars. 

 

Vika 12 

6.-10.nóvember 
Draumahöfuðborgin 

mín. 

Nem. Velja sína 

draumahöfuðborg og 

skrifa skýrslu um hana. 

Skýrslugerð og skil 

á verkefni. 

  

Vika 13 

13.-17.nóvember 
Hvað er trú? Maðurinn og trúin. Umræður og lestur 

kaflans. 

Útskýrt margbreytileika 

trúarbragða og lífsviðhorfa 

og greint áhrif þeirra á líf 

einstaklinga, hópa og 

samfélaga. 

 

Vika 14 

20.-24.nóvember 
Kristin trú. Maðurinn og trúin. 

Efni af netinu. 

Spurningar úr 

kaflanum og frá 

kennara. 

Fengist við og greint 

viðfangsefni sem snerta trú, 

lífsviðhorf og siðferði og 

tengjast spurningum um 

merkingu og tilgang lífsins. 

Símatsverkefni 

Helstu atriði 

Kristninnar. 

Vika 15 

27.-1.des 

Frí 1.des. 

Fullveldisdagurinn 

Gyðingdómur Maðurinn og trúin. 

Efni af netinu. 

Horfa á þátt um 

gyðingdóminn. 

Sýnt fram á læsi á frásagnir, 

hefðir, kenningar, hátíðir, siði 

og táknkristnir og annarra helstu 

trúarbragða heims. 

Helstu atriði 

gyðingdóms. 

Vika 16 

4.-8.desember 
Islam Maðurinn og trúin. 

Efni af netinu. 

Myndir og 

myndbönd af Islam 

trúnni. 

Sýnt fram á læsi á frásagnir, 

hefðir, kenningar, hátíðir, siði 

og táknkristnir og annarra helstu 

trúarbragða heims. 

Helstu atriði Islam. 

Vika 17 

11.-15.desember 
Búdda Maðurinn og trúin. 

Efni af netinu. 

Umræður og mynd um 

Búdda og hans uppruna. 
Sýnt fram á læsi á frásagnir, 

hefðir, kenningar, hátíðir, siði 

og táknkristnir og annarra helstu 

trúarbragða heims. 

Helstu atriði Búdda. 

Vika 18 

18.-20.desember 

20. jólafrí hefst. 

Hindúar Efni frá kennara Mynd og fræðsla 

um hindúa 

Sýnt fram á læsi á frásagnir, 

hefðir, kenningar, hátíðir, siði 

og táknkristnir og annarra helstu 

trúarbragða heims. 

 

Helstu atriði hindúa 



 
Vika 19 

20. des jólaball. 
Jólin víða um heim. Ýmist efni héðan og 

þaðan. 

Ýmsar 

kennsluaðferðir. 

Sýnt fram á læsi á frásagnir, 

hefðir, kenningar, hátíðir, siði 

og táknkristnir og annarra helstu 

trúarbragða heims. 

Myndir þú vilja 

breyta þinni 

jólahefð og halda jól 

samkvæmt annarri 

trú en þinni? 
Vika 20 

4.-5.janúar 

3. jan starfsdagur 

Verkmöppuvinna Fullvinna 

verkmöppu. 

Vinnutími.  Skil á möppu. 

Vika 21 

8.-12.janúar 
Ljúka möppum til að 

skila. 

 

 Klára þau verkefni 

sem upp á vantar 

frá fyrri önn. 

  

 
 

Kennsluáætlun getur breyst fyrirvaralaust.   

Stefanía Ósk Þorsteinsdóttir. 

 


