
Kennsluáætlun 

Grunnskóli Húnaþings vestra                                                                 

Góður skóli – gjöful framtíð 

Kennsluáætlun 

  

Námsgrein: Samfélagsfræði 

Bekkur/hópur: 6. bekkur 

Kennari: Hrönn Björnsdóttir 

Tímabil: Haustönn 2020 

Hæfniviðmið 

Hæfniviðmið aðalnámskrár lögð til grundvallar. 

● Lýst með dæmum áhrifum tækni og mannlegra athafna á samfélag og umhverfi. 

● Lýst margbreytileika helstu trúarbragða og lífsviðhorfa og áhrifum þeirra á líf fólks. 

● Lýst náttúruferlum sem hafa áhrif á land og gróður. 

● Lýst nokkrum einkennum lýðræðislegra samfélagshátta. 

● Aflað sér, metið og hagnýtt upplýsingar um menningar og samfélagsmálefni í 

margvíslegum gögnum og miðlum. 

● Sýnt sanngirni, sjálfstraust og virðingu í samskiptum og samvinnu við aðra. 

● Borið kennsl á ólíkan bakgrunn fólks og virt frelsi þess til mismunandi trúar, lífsgilda, 

skoðana og lífshátta.      

● Gert grein fyrir völdum frásögnum, hefðum, hátíðum, siðum og táknum í kristni og 

nokkrum helstu trúarbrögðum heims. 

● Nefnt dæmi um áhrif helgirita helstu trúarbragða á menningu og samfélög. 

● Notað kort og gröf til að afla sér upplýsinga. 

Helstu námsbækur og gögn: 

● Norðurlönd lesbók og vinnubók 

● Youtube myndbönd  

● Verkefni með notkun tölvu/ipad · 

● Kennslubókin Frá Róm til Þingvalla         

Leiðsagnarmat:  

Hvað verður metið, hvernig og hvenær 



● Metið verður eftir vinnusemi í kennslustundum 

● Metið verður eftir samvinnu við aðra nemendur. 

● Kannanir á þekkingu nemenda í gegnum Kahoot.   

● Glærusýning þar sem nemendur meta hvort annað. Jafningjamat í febrúar.  

● Lokaverkefni í maí.     

  

September Norðurlönd vinnubók bls 2-4 

  

  

  Norðurlönd grunnbók bls 4-7.Vinnubók bls 5-8 Kort og 

loftmyndir 

   Norðurlönd vinnubók bls 9-12. Kort og loftmyndir  

 

   Norðurlönd grunnbók bls 8-9.Vinnubók bls 13-16. Kort og 

loftmyndir. 

  Norðurlönd grunnbók bls 8-9.Vinnubók bls 17-19 Norðurlönd 

Október   

    Norðurlönd grunnbók bls 10-11.Vinnubók bls 20-22 

Norðurlönd 

9. október - 

viðtalsdagur 

 Norðurlönd grunnbók bls 12-15.Vinnubók bls 23-25. 

Norðurlönd 

 

  Norðurlönd grunnbók bls 16-19.Vinnubók bls 26-29. 

Norðurlönd 

  Norðurlönd grunnbók bls 20-21.Vinnubók bls 30-

33.Norðurlönd. Setja upp á vegg nokkur orð á tungumálum 

Norðurlanda.Youtube 

Nóvember   



  Norðurlönd grunnbók bls 24.Vinnubók bls 34-37. 

Norðurlönd. Youtube myndbönd af kóngafólki á 

Norðurlöndum. 

    Norðurlönd grunnbók bls 28-.Vinnubók bls 38-41 Noregur. 

Hópavinna í tölvum, hanna pizzukassa um Noreg.  

   Norðurlönd grunnbók bls 32-35.Vinnubók bls 42-44. Noregur 

Hópavinna í tölvum, hanna pizzukassa um Noreg.  

   Norðurlönd grunnbók bls 36-41 .Vinnubók bls 45-48. 

Svíþjóð 

Hópavinna í tölvum, hanna pizzukassa um Svíþjóð.  

Desember   

  Norðurlönd grunnbók bls 42-45 .Vinnubók bls 50- 52. Finnland 

  Hópavinna í tölvum, hanna pizzukassa um Finnland.  

  Norðurlönd grunnbók bls 46-47 .Vinnubók bls 53- 55. 

Álandseyjar    

  Hópavinna í tölvum, hanna pizzukassa um Finnland og 

Álandseyjar.     

  Norðurlönd grunnbók bls 48-50 .Vinnubók bls 56- 60. 

Danmörk    

Hópavinna í tölvum, hanna pizzukassa um Danmörk  

Jólafrí 19. des – 6. jan 

hjá nemendum 

  

Janúar   



Starfsdagar 2. og 6. 

janúar 

  

6. janúar – viðtalsdagur.   

  Norðurlönd grunnbók bls 52-57 .Vinnubók bls 61-65. 

Færeyjar 

Hópavinna í tölvum, hanna bækling um Færeyjar  

  Norðurlönd grunnbók bls 58-65.Vinnubók bls 66-70. 

Grænland         

Hópavinna í tölvum, hanna  bækling um Færeyjar  

     Norðurlönd grunnbók bls 66-69.Vinnubók bls 71-72. Samar. 

Upprifjun og umræður  

Febrúar   

  Hópavinna nemendur vinni í hóp og velji sér eitt Norðurland og 

búi til glærupakka úr honum og sýni samnemendum.  

     Hópavinna nemendur vinni í hóp og velji sér eitt Norðurland 

og búi til glærupakka úr honum og sýni samnemendum.  

  Byrja á nýju námsefni. Frá Róm til Þingvalla. Bókin kynnt 

og námsefni. Byrjað á kaflanum um Rómaveldi    

  Frá Róm til Þingvalla. Kaflinn um Rómaveldi.  Lestur og 

verkefnavinna. Myndbönd.  

Mars   

  ·      Frá Róm til Þingvalla. Kaflinn um Rómaveldi.  Lestur og 

verkefnavinna.  



15. mars - viðtalsdagur ·   Frá Róm til Þingvalla. Byrja á kaflanum frá Rómverjum til 

riddara.  

    Frá Róm til Þingvalla. Kaflinn frá Rómverjum til riddara.  

Lestur og verkefnavinna.  

Páskafrí 27. – 5. apríl  ·         

Apríl   

  ·     Frá Róm til Þingvalla. Kaflinn frá Rómverjum til riddara.  

 ·    Frá Róm til Þingvalla. Kaflinn frá Rómverjum til riddara.  

  ·     Frá Róm til Þingvalla. Byrjum á kaflanum um 

Víkinga og landnámsmenn.  

  ·      Frá Róm til Þingvalla. Kaflinn um Víkinga og 

landnámsmenn.  

Maí  Frá Róm til Þingvalla. Kaflinn um  Víkinga og 

landnámsmenn.  

    Frá Róm til Þingvalla. Byrjum á kaflanum um 

Íslendingar í heiðni og kristni.  

  ·    Frá Róm til Þingvalla. Kaflinn um Íslendinga í heiðni 

og kristni.      

  ·  Frá Róm til Þingvalla. Kaflinn um Íslendinga í heiðni 

og kristni.        

Starfsnám/val/vordagar 

25. – 26. maí. 
·     Klárum bókina  frá Róm til Þingvalla.  

   Vordagar 

  



  

  

  

 

 


