
8.bekkur Samfélagsfræði – Haust 2020 

Lýðræði og Tækni 
Dagsetning: Markmið: Viðfangsefni 

Lýðræði og tækni 
Verkefni 
Nem. 

Námsmat 

24.-28. ágúst -Að nemendur þekki helstu einkenni 
samfélagsins á Íslandi og í Evrópu á 17. 
og 18. öld áður en þær miklu 
breytingar urðu sem fylgdu byltingum, 
lýðræðisþróun og iðnvæðingunni 

Gamla samfélagið  
bls. 4-9 

Svara 
spurningum 
og lykilorð úr 
kafla 

Verkefni 
sett í 
vinnubók 

31.-4. sept - Að skilja hvers vegna nýlendurnar í 
Norður-Ameríku börðust fyrir 
sjálfstæði.  
- Ræða um jákvæðar og neikvæðar 
hliðar á nýju stjórnarskránni og þá með 
réttindi þræla, indijána og kvenna í 
huga.  

Ameríska  
stjórnarbyltingin 
bls. 19-25 

Svara 
spurningum 
og lykilorð úr 
kafla 

Verkefni 
sett í 
vinnubók 

7.-11. sept - Skilja hvað gerðist í frönsku stjórnar 
byltingunni og hverjar voru orsakir 
hennar og afleiðingar 
 

Franska 
stjórnarbyltingin 
bls. 27-34. 

Svara 
spurningum 
og lykilorð úr 
kafla 

Verkefni 
sett í 
vinnubók 

14.-18. sept - Nemendur geti sett atburði frönsku 
og amerísku stjórnarbyltingarinnar í 
tímalínu 

Ameríska og 
Franska 
stjórnarbylting. 

Vinna tímalínu Verkefni 
sett í 
vinnubók 

21.-25. sept - Nemendur viti hver Napóleon var, 
hvernig hann komst til valda og hvers 
vegna hann var gerður útlægur.  
- Nemendur skilji hvernig samfélagið 
breyttist þegar Napóleon tók völdin í 
Frakklandi 

Napóleon tekur 
völdin 
bls. 35-38 

Svara 
spurningum 
og lykilorð úr 
kafla 

Verkefni 
sett í 
vinnubók 

28.-2. okt -Nemendur tengi atburðina í 
Frakklandi við Ísland og Norðurlöndin 
og komist að því hvaða áhrif þeir höfðu 
hér.  
-Nemendur þekki tilraun Jørgens 
Jørgensen til valdaráns á Íslandi og 
viðbrögð Íslendinga við henni. 

Napóleonstyrjaldir 
á Norðurlöndum 
bls. 39-43 

Svara 
spurningum 
og lykilorð úr 
kafla 

Verkefni 
sett í 
vinnubók 

5.-9. okt Markmið síðustu vikna undir Bylting! 
bls.19-43 

Áhugasviðs 
verkefni 

Vinnubók 
eða 
Classroom 

12.-16. okt Markmið síðustu vikna undir Bylting! 
bls.19-43 

Áhugasviðs 
verkefni 

Vinnubók 
eða 
Classroom 

19.-23. okt 
VETRARLEYFI 

-Markmið síðustu vikna undir 
-Ásamt markmiðum fyrir kynningar 

Bylting! 
bls.19-43 

Kynna 
verkefni 
Könnun 

 

26.-30. okt -Nemendur geti útskýrt tækni- og 
samfélagslegar breytingar sem fylgdu 
iðnbyltingunni.  

Fólksfjölgun og 
tækni – Iðnbylting 
bls. 45-53 

Svara 
spurningum 

Verkefni 
sett í 
vinnubók 



-Nemendur geti greint frá þróun 
íslensks samfélags á 19. öld fram til 
byrjunar 20. aldar og útskýrt hvernig 
hún hefur haft áhrif á íslenskt samfélag 
í dag. 

og lykilorð úr 
kafla 

2.-6. nóv -Nemendur skilji hvernig íslenskt 
samfélag breytist eftir hina síðbúnu 
iðnbyltingu á Íslandi. Einnig hvað varð 
til þess að fjöldi Íslendinga fluttust 
búferlum til Vesturheims. Þeir eiga að 
geta greint og rætt um hvernig 
sjávarútvegur, fólksfjölgun og 
breytingar á landbúnaði eiga þátt í að 
breyta samfélaginu og sjá samhengið 
milli þessara þátta. 

Síðbúin 
atvinnubylting á 
Íslandi bls. 54-63 

Svara 
spurningum 
og lykilorð úr 
kafla 

Verkefni 
sett í 
vinnubók 

9.-13. nóv Markmið síðustu vikna undir Síðbúin 
atvinnubylting á 
Íslandi bls. 54-63 

Verkefna 
vinna – setja 
sig í spor  

Verkefni 
sett í 
vinnubók 

16.-20. nóv - Nemendur eiga að geta útskýrt hvað 
þjóðerniskennd er og þekkja bakgrunn 
þjóðerniskenndar meðal Þjóðverja á 
19.öld 

Þjóðríki verða til 
bls. 76-103 

Svara 
spurningum 
og lykilorð úr 
kafla 

 

23.-27. nóv - Nemendur eiga að geta útskýrt hvað 
þjóðerniskennd er og þekkja bakgrunn 
þjóðerniskenndar meðal Þjóðverja á 
19.öld 

Þjóðríki verða til  
bls. 76-103 

Svara 
spurningum 
og lykilorð úr 
kafla 

 

30.-4. des - Nemendur geta gert grein fyrir 
heimsvaldastefunni, áhrifum hennar 
og afleiðingum. 
-Nemendur geti rætt um manngildi, 
kynþáttafordóma og mismunun út frá 
sögulegu og nútímalegu sjónarmiði.  

Evrópumenn 
leggja heiminn 
undir sig bls. 105-
131 

Svara 
spurningum 
og lykilorð úr 
kafla 

 

7.-11. des Markmið síðustu vikna undir Evrópumenn 
leggja heiminn 
undir sig bls. 105-
131 

Svara 
spurningum 
og lykilorð úr 
kafla 

 

 Valin markmið síðustu vikna undir  Krossapróf úr 
efni síðustu 
vikna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.bekkur Samfélagsfræði – Vor 2021 

Um víða veröld - Jörðin 
Dagsetning: Blaðsíður Viðfangsefni Verkefni Nem. Námsmat 

4.-8. jan Jörðin verður til 
bls. 6-17 

Miklihvellur, sólkerfið, 
jarðsögutíminn, árstíðarnar og 
geimferðir mannsins. 

Svara 
spurningum og 
lykilorð úr kafla 

Verkefni 
sett í 
vinnubók 

11.-15. jan  
 

 Verkefni með 
reikistjörnum 

Verkefni 
sett í 
vinnubók 

18.-22. jan Uppbygging jarðar 
bls. 20-43 

Innri gerð jarðar, ólíkar 
bergtegundir, innræn öfl og 
útræn öfl. 

Plakat eldgos  

25.-29. jan   Plakat eldgos  
Kynning 

1.-5. feb Landakort 
bls. 46-57 

Kortvarpanir, bauganetið, 
tímabelti, kortalestur, 
kortaskýringar, mælikvarði 
korta og stafræn kort.  

Svara 
spurningum og 
umræðuverkefni 

Verkefni 
sett í 
vinnubók 

8.-12. feb   Svara 
spurningum og 
umræðuverkefni 

Verkefni 
sett í 
vinnubók 

15.-19. feb Náttúra gróður og 
loftslag jarðar 
bls. 60-89 

Lofthjúpur jarðar, 
gróðurhúsaáhrif, 
loftþrýstingur, vindkerfi 
jarðar, árstíðarvinda, 
veðurfar, hringrás vatns, 
veðurfréttir, veðurkort, 
loftslag og gróðurfar. 

Svara 
spurningum og 
umræðuverkefni 

Verkefni 
sett í 
vinnubók 

22.-26. feb 
Vetrarfrí 

  Svara 
spurningum og 
umræðuverkefni 

Verkefni 
sett í 
vinnubók 

1.-5. mars 
VETRARLEYFI 

  Svara 
spurningum og 
umræðuverkefni 

Verkefni 
sett í 
vinnubók 

8.-12. mars  
Höfin 
bls. 92-111 

Úthöf, innhöf, strandhöf, 
hafsbotn, hafstraumar, 
loftslag strandsvæða, öldur, 
sjávarföll, auðlindir í hafinu, 
mengun hafsins og 
skipaskurðir.  

Svara 
spurningum og 
umræðuverkefni 

Verkefni 
sett í 
vinnubók 

15.-19. mars   Svara 
spurningum og 
umræðuverkefni 

Verkefni 
sett í 
vinnubók 



22.-26. mars Könnun úr efni síðustu 
vikna 

 Könnun úr efni 
síðustu vikna 

 

29.-2. apríl Páskafrí    

5.-9. apríl Auðlindir og Orka 
bls. 114-137 

Auðlindir, Sjálfbær þróun og 
vistspor, endurnýjanleg orka, 
óendurnýjanleg orka, 
drekasvæði, nýting 
orkuauðlinda, alveg olíuslys 
og orka á Íslandi.  

Svara 
spurningum og 
umræðuverkefni 

Verkefni 
sett í 
vinnubók 

12.-16. apríl   Svara 
spurningum og 
umræðuverkefni 

Verkefni 
sett í 
vinnubók 

19.-23. apríl   Svara 
spurningum og 
umræðuverkefni 

Verkefni 
sett í 
vinnubók 

26.-30. apríl Búseta og skipulag 
bls. 140-149 

Staðarval og byggðaþróun, 
þéttbýli og stjálbýli, 
borgarmyndun, 
búferlaflutningar, sveitarfélög 
og skipulagsmál.  

Svara 
spurningum og 
umræðuverkefni 

Verkefni 
sett í 
vinnubók 

3.-7. maí   Svara 
spurningum og 
umræðuverkefni 

Verkefni 
sett í 
vinnubók 

10.-14. maí   Svara 
spurningum og 
umræðuverkefni 

Verkefni 
sett í 
vinnubók 

17.-21. maí Umhverfið okkar 
bls. 152-164 

Loftslagsbreytingar, áhrif 
loftslagsbreytinga á samfélög 
manna, umhverfismál, 
skipulag umhverfismála og 
endurvinnsla.  

Svara 
spurningum og 
umræðuverkefni 

Verkefni 
sett í 
vinnubók 

24.-28. maí   Svara 
spurningum og 
umræðuverkefni 

Verkefni 
sett í 
vinnubók 

 


