
Grunnskóli Húnaþings vestra
Góður skóli – gjöful framtíð

Kennsluáætlun

Námsgrein: Samfélagsfræði

Bekkur/hópur: 8. bekkur

Kennari: Sólrún Guðfinna Rafnsdóttir

Tímabil: Haust 2020

Hæfniviðmið
• Ígrunda víxlverkun samfélags, stjórnmála, náttúru, trúar og lífsviðhorfa í tímans rás og í
samhengi nærsamfélags og hnattvæðingar.
• Sýnt fram á skilning á eðli sjálfbærrar þróunar og þýðingu hennar fyrir umhverfi, samfélag og
efnahagslíf.
• Afla sér, hagnýta, ígrunda og meta upplýsingar um menningar- og samfélagsmálefni sem birtast
í munnlegum flutningi, samræðum, texta og myndrænum búningi.
• Fjallað á upplýstan hátt um einkenni og stöðu Íslands í heiminum í ljósi legu og sögu landsins og
breytilegrar menningar, trúar, lífsviðhorfa og stjórnarfars.
• Fjallað um náttúruferla sem mynda og móta land og hafa áhrif á loftslag og gróður.
• Útskýrð megineinkenni gróðurfars, loftslags, vinda og hafstrauma jarðar og hvernig þessir
þættir móta ólík lífsskilyrði.
• Greina mynstur mannlegra athafna sem móta og breyta umhverfi og búsetuskilyrðum.
• Greint og fjallað um upplýsingar á kortum og gröfum og annars konar myndum.
• Rökræða mikilvæg hugtök sem notuð eru um menningar- og samfélagsmálefni.

Lykilhæfni:

Nemendur fá mat á lykilhæfni - sjá nánar:
https://grunnskoli.hunathing.is/is/nam-kennsla/lykilhaefni

https://grunnskoli.hunathing.is/is/nam-kennsla/lykilhaefni


Helstu námsbækur og gögn:
● Um víða veröld - jörðin
● Lýðræði og tækni
● Myndbönd og efni af vef.

Námsmat:
● Vinna og virkni í tímum
● Verkefni
● Próf

Leiðsagnarmat:
● Fyrir áramót: Matssamtöl, kennari ræðir við nemanda um niðurstöður úr kaflaprófum og styttri

verkefnum, farið yfir þau hæfniviðmið sem liggja til grundvallar og hvernig gengur að ná þeim. Í
framhaldinu eru frekari markmið og áherslur varðandi námið rædd.

Ágúst Viðfangsefni, verkefni/verkefnavinna /blaðsíður/próf/viðmið

24.-28. Vatnaskógur - uppfylling.

September Viðfangsefni, verkefni/verkefnavinna /blaðsíður/próf/viðmið

31.-4.
● 68 æfingar í heimsspeki

● 68 æfingar í heimsspeki

7.-11. ● Um víða veröld - jörðin

● Jörðin verður til bls. 3-16,verkefni

14.-18. ● Um víða veröld - jörðin

● Landakort bls. 44-56, verkefni

21.-25. ● Landakort og google earth.

Október

28.-2. ● Um víða veröld - jörðin

●

5.-9.
9. október - starfsdagur

● Um víða veröld - jörðin

● Könnun

12.-16. ● Próf úr jörðin verður til og Landakort



12. október -
viðtalsdagur

● Uppbygging jarðar bls. 20-34,verkefni

19.-23. ● Unnið með jarðhræringar og Ísland

26.-30. ● Uppbygging jarðar bls. 36-42, verkefni (gæti snúist við-þessar
tvær vikur)

Nóvember

2.-6.
uppbrotdag

● Náttúra, gróður og loftslag bls. 58-89

9. - 13. ● Náttúra, gróður og loftslag bls. 58-89 - verkefni

16. - 20. ● Náttúra, gróður og loftslag bls. 58-89 - verkefni

23. - 27. ● Náttúra, gróður og loftslag bls. 58-89 - verkefni

Desember

30. - 4. ● Höfin bls. 90-111

7. - 11.

14. - 18. ● Höfin bls. 90-111

Jólafrí 19. des – 6. jan
hjá nemendum

Janúar

Starfsdagar 4. og 5.
janúar

6. - 8. janúar Umræður

11.-15. janúar ● Á leið í skólann - mynd, áhorf

18.-22. janúar ● Á leið í skólann mynd, áhorf, verkefni

25.-29. janúar ● Á leið í skólann mynd - verkefni



Febrúar

1.-5. febrúar ● Kynning ef efni/gagnvirkur lestur á fyrsta kafla.

● Verkefnavinna, manntal og svara spurningum 1-7 bls. 8

8.-12. febrúar ● 2. Kafli - unnið með kennara.  Verkefnavinna, svara spurningum
bls. 17, 1-8

15. og 16. vetrarfrí ●

17.-19.febrúar ● Bls. 10-16, Verkefnavinna, svara spurningum bls. 17, 1-8

22. - 26. febrúar Klárutímar.

Mars

1.-5.mars ● Verkefnavinna/hópar,

Franska stjórnarbyltingin

Ameríska stjórnarbyltingin

Napóleonsstyrjaldir á Norðurlöndum

Svara spurningum bls. 25,34,38

8.-11.mars ● Verkefnavinna/hópar,

Franska stjórnarbyltingin

Ameríska stjórnarbyltingin

Napóleonsstyrjaldir á Norðurlöndum

Svara spurningum bls. 25,34,38

12. mars - Starfsdagur
15. Mars - viðtalsdagur

●

16.-19. mars ● Verkefnavinna/hópar,

Franska stjórnarbyltingin

Ameríska stjórnarbyltingin

Napóleonsstyrjaldir á Norðurlöndum

Svara spurningum bls. 25,34,38

22.-26. mars Klárutímar og próf



Páskafrí 27. mars - 5.
apríl

●

Apríl

6.-9.apríl ● Fólksfjölgun og tækni bls. 46-53.  Svara spurningum 1-7 bls. 52
og verkefni - viðtöl (viðfangsefni)

12.-16. apríl ● Samfélagsbreytingar - verkefni bls. 63.

19.-23. apríl
22.apríl -

Sumardagurinn fyrsti

● Samfélagsbreytingar - verkefni bls. 63.

26.-30. apríl ● Bls. 64-74. Verkefnavinna - próf

Maí

3.-7. maí ● 78-81. Svara spurningum 1-4 bls. 81/verkefnavinna

10.-14.maí
13. maí

uppstigningardagur

● Ýmis verkefni

17.-21. maí ● Ýmis verkefni

24. Maí - Annar í
Hvítasunnu
25.-28. Maí

28.maí starfsdagur

●


