
 
 

 

Samfélagsfræði 8. bekkur  vorönn 2020 

 

Um Víða Veröld Jörðin 

 
„Markmið samfélagsgreina er að stuðla að skilningi nemenda á mörgum þeim hugmyndum 

og hugsjónum sem liggja til grundvallar viðhorfum okkar til umhverfis, auðlinda, menningar 

og sögu“ (Aðalnámskrá grunnskóla 2013, bls.195). Markmið vetrarins er að kenna nemendum 

sjálfstæð og lýðræðisleg vinnubrögð ásamt því að efla frelsi þeirra sem einstaklinga í 

úrlausnum verkefna. Með takmarkaðri stýringu á úrlausnum verkefnanna, fá nemendur 

tækifæri til þess að nýta sköpunarkraft sinn og nýta sér styrkleika sína. Að efla læsi nemenda 

gegnir miklu lykilhlutverki í kennslunni, enda nýtist sú hæfni nemendum um ókomna framtíð 

og því mikilvægt að skólakerfið leggi sín lóð á vogarskálarnar í þeirri stefnu 

menntamálayfirvalda að efla læsi í landinu. Einnig er hugað að undirbúningi fyrir 

framhaldsnám, þar sem læsi og sjálfstæði í vinnubrögðum gegnir lykilhlutverkum. 

Að  auki eru markmið samfélagsfræðikennslu á vorönn  í 8.bekk  

þau að nemendur: 

-þekki kenninguna um miklahvell og tilurð alheimsins. 

-þekki innri og ytri reikistjörnur sólkerfis okkar. 

-þekki fjögur tímabil jarðsögutímans. 

-fræðist um göngu jarðar og tungls, halla jarðmönduls og árstíðir. 

-læri um innri gerð jarðar, ólíkar bergtegundir, eldgos, jarðskjálfta og myndun 

fellingafjalla. 

-þekki hugtökin veðrun og rof. 

-þekki áttavísanir, æfist í kortalestri og skilji kortaskýringar og mælikvarða. 

http://www.ingunnarskoli.is/index.php


-þekki lagskiptingu lofthjúpsins og geti útskýrt hugtakið gróðurhúsaáhrif. 

-læri um helstu þætti veðurfars og öðlist skilning á dæmigerðu veðurkorti. 

-fræðist um úthöfin 5, hafsbotninn, hafstrauma og áhrif tungls og sólar á sjávarföll. 

-geri sér grein fyrir auðlindum sjávar. 

-geri sér grein fyrir mengun sjávar og orsakavöldum. 

-geti skilgreint hugtök eins og auðlind, sjálfbær þróun og vistspor. 

-geri greinamun á endurnýjanlegri- og óendurnýjanlegri orku. 

-læri um byggðarþróun og hugtök sem tengjast búsetu eins og t.d þéttbýli og strjálbýli. 

Leiðir: Lesið, spurt og spjallað, einstaklingsvinna, para- og hópavinna, myndbönd, vinna með 

margvíslegt efni af veraldarvefnum sem og öðrum miðlum. 

Námsmat:  Hópavinna,verkefni, próf og vinnubók 

Kennarar:  Sigrún Karlsdóttir og Þuríður Aðalsteinsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Landafræði 8.bekkur vorönn 2020                          Um víða veröld-Jörðin 

27.-31.janúar Eyjaálfa Stöðva- og verkefnavinna 

 

3. – 7. febrúar Suðurskautslandið Stöðva- og verkefnavinna 

10. -14. febrúar Eyjaálfa og 

Suðurskautslandið 

Upprifjun og próf 

Krossapróf 12. feb.  

17.- 21. febrúar Um víða veröld jörðin 

        Jörðin verður til 

Stöðvavinna: 

Glósur, forsíða og Myndband 

24. – 28. febrúar 

 

Jörðin verður til Stöðvavinna: 

Glósur, forsíða og myndband 

2. 6. mars Uppbygging jarðar 

 

Stöðvavinna: 

       Glósur, Korta- og 

        myndlæsi       

9. – 13. mars Uppbygging jarðar 

 

 

 

Glósur 

Korta- og myndlæsi  

        Krossapróf 12. mars 

16. – 20. mars Landakort Myndband 

Kortavinna 

23. – 27. mars Landakort Kortavinna 

 

30. mars – 3. apríl Gleðidagar Gleðidagar 

6. – 10. apríl  Páskaleyfi  Páskaleyfi 

13. – 17. apríl  Náttúra, gróður og loftslag 

jarðar 

Fréttagrein og flutningur 

 

20. – 24. apríl Náttúra, gróður og loftslag 

jarðar 

Verkefnaskil 

Fréttagrein og flutningur  

23. apríl 

27. – 1. maí Höfin  Myndband 

 

4. 8. maí Höfin Stöðvavinna 

11. 15. maí Höfin 

 

Stöðvavinna 

18. – 22. maí Auðlindir og orka Stöðvavinna 

25.- 29. maí Auðlindir og orka 

 

Stöðvavinna 

Krossapróf 28. maí 

1.júní – 5. júní Búseta og skipulag Ert þú skipulagsfræðingur? 

Skólaslit 5. júní 

 

Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar. 

http://www.ingunnarskoli.is/index.php

