
            
 
8. bekkur:  3 klukkustundir á viku  
Kennarar:  Sólveig Kristjánsdóttir 
 
Námsefni:  Um víða veröld: Jörðin – valdir kaflar 
  Verkefnahefti frá kennara tengt lífsleikni 
  Sögueyjan 3. hefti – valdir kaflar 
  Árið 1918 

Þemaverkefni: Trúarbrögð 
Ég, þú og við öll: bók um jafnrétti 

  Heimildamyndir og kvikmyndir 
Námsmat:  Próf: 50% 
  Heimildaritgerð: 10% 
  Vinnubækur/verkefnahefti: 15% 
  Hópverkefni/ýmis verkefni:  15% 
  Vetrareinkunn: 10% 
 
Kennslufyrirkomulag:  Nemendur glósa, svara spurningum, vinna einstaklings- og hópverkefni, stöðvavinna, horfa á myndbönd o.fl. 
 
Lykilhæfni: 
Samfélagsfræði kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla:  
Tjáning og miðlun - Skapandi og gagnrýna hugsun - Sjálfstæði og samvinnu - Nýtingu miðla og upplýsinga - Ábyrgð og mat á eigin námi. 
Stöðugt er reynt að beita fjölbreyttum kennslu-, mats- og námsaðferðum svo þessi markmið náist.  
Grunnþættir:  
Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex:  
Læsi – Sjálfbærni - Lýðræði og mannréttindi – Jafnrétti - Heilbrigði og velferð - Sköpun. 
Í samfélagsfræði er unnið með alla þessa þætti þó mismikið sé eftir árgöngum.  

Kennsluáætlun 
Samfélagsgreinar 

 



Haustönn 

 

Hæfniviðmið 
 greint og fjallað um 

upplýsingar á kortum og 
gröfum og annars konar 
myndum 

 útskýrt megineinkenni 
gróðurfars, loftslags, vinda 
og hafstrauma jarðar og 
hvernig þessir þættir móta 
ólík lífsskilyrði  

 gert sér grein fyrir eigin 
styrkleikum og veikleikum 
og tekið ákvarðanir á 
grunni þeirrar 
sjálfsþekkingar  

 sýnt styrk til að bera ábyrgð 
á eigin lífi, lífsháttum og 
heilbrigði  

 þekkt eigin getu til aðgerða 
og gert sér grein fyrir 
afleiðingum gerða sinna 
eða aðgerðaleysis 
 

Efnisþættir námsgögn  
Tími: ágúst-september 

 
Landakort – gröf – myndir - 
bauganetið 
 
Samskipti – bekkjarreglur – 
félagsfærni 

 
Um víða veröld: Jörðin bls. 44-57 og 
verkefnahefti frá kennara, kortabók  
 
Verkefnahefti frá kennara  

Föstudag 17. ágúst skólasetning  
 
Mán. 21.-miðvikud. 23. sept.  - 
samræmd próf hjá 10. bekk 
 
Mánudagur 28. sept. skipulagsd 

Tími: október 
 

Landakort – bauganetið – 
tímamismunur  
 

Vinátta - sjálfstyrking 

 
Um víða veröld: Jörðin bls. 44-57 og 
verkefnahefti frá kennara, kortabók  
                   PRÓF úr bls. 44-57 
 
Verkefnahefti frá kennara  

 
þriðjud. 6. okt. foreldradagur 
 
Mánud. 19- þri. 20. okt.  vetrarfrí 

Tími: nóvember 
 

Náttúra – gróður og loftslag jarðar: 
lofthjúpur, vindar, veðurfar 
 
Sjálfstyrking – markmið 

 
 
Um víða veröld: Jörðin bls. 60-75 
 
Verkefnahefti frá kennara 

 
3.-7. nóv. – vinavika 
 
Föstud. 20. nóv. skipulagsdagur 

 

Tími: desember 

 
Náttúra – gróður og loftslag jarðar: 
loftslag, gróðurfar 
 
Markmið – mannréttindi 

 
 
Um víða veröld: Jörðin bls. 76-89 
                      PRÓF úr bls. 60-89 
 
Verkefnahefti frá kennara 

Mánud. 7. og þriðjud. 8. des 
Námsmatsdagar 
 
Föstudagur 19. des. er síðasti 
dagur fyrir jólafrí – Litlu jólin  



Vorönn 
 

Hæfniviðmið 
 

 sýnt fram á þekkingu á 
tímabilum, atburðum og  
persónum á ýmsum tímum  

 útskýrt með dæmum hvernig 
sagan birtist í textum og 
munum, hefðum og 
minningum 

 greint jákvæð og neikvæð 
áreiti og staðist þrýsting, sem 
stefnir heilsu og velferð fólks í 
voða  

 sett sig í spor fólks með 
ólíkan bakgrunn og viðhorf, á 
ýmsum stöðum og tímum 

 sýnt sjálfsaga, sjálfstraust og 
virðingu í margvíslegum 
samskiptum og samstarfi við 
ólíka einstaklinga  

 einstaklinga, hópa og 
samfélaga 

 fengist við viðfangsefni sem 
snerta trú, lífsviðhorf og 
siðferði  

Efnisþættir námsgögn  
Tími: janúar 

 
Ísland í upphafi 20. aldar 
Frostaveturinn mikli 
 
Prófaundirbúningur – mannréttindi 

 
Árið 1918 
 
                            Skila verkefnahefti 
Gögn frá kennara 

Mánud. 4. jan., skipulagsdagur 
 
 
 

Tími: febrúar 
Kötlugos 
Spænska veikin  
Fullveldi 
 
Jafnrétti 

 
Árið 1918 
 
 
Ég, þú og við öll 
           
            Leggja inn ritgerðarefni í sögu 

Þriðjudagur 3. feb. foreldradagur 
  
Miðvikud. 10. feb. öskudagur 
 
Miðvikud. 24. feb. skipulagsdagur  
Fimmtud. 25. feb. vetrarfrí 
Föstudag 26. feb. vetrarfrí 
 

Tími: mars 
 
Trúarbrögð 
 
Jafnrétti 

 

                            PRÓF úr Árið 1918 
Maðurinn og trúin – trúarbragðafræði 
handa grunnskólum 
 

Ég, þú og við öll 
                                   Skila ritgerð  

Miðvikud. 21. mars  páskafrí 
Fimmtud. 22. mars  páskafrí 
Föstud. 23. mars   páskafrí 
 
 
 

Tími: apríl 
Velferð og kalt stríð 
 
Jafnrétti 

 
Sögueyjan 3. hefti, kafli 7 
 
Ég, þú og við öll 

Páskafrí til 7. apríl 
Fimmtud. 14. apríl og föstud.  
15. apríl þemadagar 
 
Fimmtud. 21. apríl  - 
Sumardagurinn fyrsti  

Tími: maí   



 þekkt áhrif Biblíunnar og 
helgirita annarra helstu 
trúarbragða á menningu og 
samfélög 

 

 
Atvinnulíf og byggðaþróun  
 
 
Jafnrétti 

Sögueyjan 3. hefti, kafli 8 
                        PRÓF úr köflum 7-8 
 
Ég, þú og við öll 
                          Skila verkefnahefti 

 
Fimmtud. 5. maí uppstig.dagur  
 
Fimmtudag 16. maí annar í 
 hvítasunnu  
Þriðjud. 17. maí - skipulagsdagur 
 
 
Mánud. 23. maí vorpróf 
Þriðjudagur 24. maí vorpróf 
 

 


