
Kennsluáætlun 
Grunnskóli Húnaþings vestra 

Góður skóli – gjöful framtíð 

Kennsluáætlun 

 

Námsgrein: Samfélagsfræði – saga  

Bekkur/hópur: 6. bekkur  

Kennari: Kristín Ólöf Þórarinsdóttir  

Tímabil: Haustönn/vorönn 2019 

 

Hæfniviðmið 

       Reynsluheimur 

 borin saman valin trúar og lífsviðhorf 

 borin kennsl á trúarlegar vísanir og tjáningu í listum og bókmenntum 

 rætt á upplýstan hátt um tímabil, atburði og persónur sem vísað er til í þjóðfélagsumræðu 

 metið heimildir og ólík sjónarhorn í um fjöllun um sögu og samtíð  

 gert sér grein fyrir einkennum og stöðu Íslands í heiminum í ljósi legu sögu landsins, breytilegrar menningar, trúar 

og lífsviðhorfa 

 gert sér grein fyrir margbreytileika fjölskyldna og margvíslegum hlutverkum innan þeirra 

 Skýrt tengsl samfélags, náttúru, trúar og lífsviðhorfa fyrr og nú. 
 Gert grein fyrir einkennum og stöðu Íslands í heiminum í ljósi legu og sögu landsins, breytilegrar menningar, trúar 

og lífsviðhorfa. 
 Lýst náttúruferlum sem hafa áhrif á land og gróður. 
 Áttað sig á hvernig loftslag og gróðurfar hafa áhrif á búsetu og lífsskilyrði. 

 Lýst með dæmum áhrifum tækni og mannlegra athafna á samfélag og umhverfi. 
 Gert sér grein fyrir nýtingu og vernd auðlinda og umhverfis, hvernig hver einstaklingur getur lagt sitt af mörkum til 

verndar. 
 Notað kort og gröf til að afla sér upplýsinga. 
 Lýst með dæmum hvernig samfélagsgerð tengist lífi einstaklinga. 

 Hugarheimur  

 sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn á völdum stöðum og tímum  

 gert sér grein fyrir margbreytileika fjölskyldna og margvíslegum hlutverkum innan þeirra 

 Félagsheimur  

 rökrætt um ólík málefni af samfélagsleum og siðferðilegum toga 

 sýnt sanngirni, sjálfstraust og virðingu í samskiptum og samvinnu við aðra og sýnt samferðafólki sínu tillitssemit og 

umhyggju 

 

Helstu námsbækur og gögn: 
 Óðinn og bræður hans. Heimur verður til 

 Snorra saga  

 Hugrún, lesbók og verkefni  

 Norðurlönd 

 

 



Námsmat: 
Leiðsagnarmat 

 Jafningjamat/sjálfsmat  – sendibréf/setja sig í spor annara/hópverkefni  

 Stöðumat – Norðurlönd   

 Jafningjamat – Norðurlönd  

 Kennaramat – Lífshlaup Snorra í máli og myndum, Norðurlönd  

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

  Óðinn og bræður hans 

Október  

  Óðinn og bræður hans 

10. október - viðtalsdagur  

  Óðinn og bræður hans  
 Hugrún  

Nóvember  

  undirbúningur f. árshátíð 

 Snorrasaga  

 Hugrún  

Desember  

  Snorrasaga  
 Hugrún  

Jólafrí 21. des – 6. jan hjá 
nemendum  

 

Janúar  

Starfsdagar 2. og 6. janúar  

3. janúar – viðtalsdagur.  

  Snorrasaga - lok 
 Norðulönd – kort og loftmyndir  

Febrúar  

  Norðulönd – Noregur  

Mars  

  Norðulönd – Svíþjóð og Finnland  

6. mars - viðtalsdagur  

Áhugasviðsverkefni þvert á 
árganga. 

 

Apríl  

  Norðurlönd – Álandseyjar, Danmörk, Færeyjar og Grænland  

Páskafrí 4. – 13. apríl  

Maí  

  Norðulönd – Samar 
 Hópaverkefni  

Starfsnám/val/vordagar 18. 
– 28. maí.  

 

 


