
 Kennsluáætlun 
Grunnskóli Húnaþings vestra 

Góður skóli – gjöful framtíð 

Kennsluáætlun 

 

Námsgrein: Samfélagsfræði  

Bekkur/hópur: 7.bekkur 

Kennari:  Kristín Ólöf Þórarinsdóttir  

Tímabil: Kennsluár 2020/2021 

Hæfniviðmið 
Hæfniviðmið aðalnámskrár lögð til grundvallar 

Reynsluheimur 

● skýrt tengsl samfélags, náttúru, trúar og lífsviðurhorfa fyrr og nú 
● sýnt fram á skilning á mikilvægum gildum svo sem kærleika, mannhelgi, félaglegu réttlæti, 

umhyggju fyrir öðrum mönnum og öllu lífi 
● gert grein fyrir einkennum og stöðu Íslands í heiminum í ljósi legu og sögu landsins, breytilegrar 

menningar, trúar og lífsviðhorfa 
● aflað sér, metið og hagnýtt upplýsingar um menningar- og samfélagsmálefni í margvíslegum 

gögnum og miðlum 
● notað mikilvæg hugtök til að fjalla um menningar- og samfélagsmálefni 
● lýst með dæmum áhrifum tækni og mannlegra athafna á samfélag og umhverfi 
● notað kort og gröf til að afla sér upplýsinga 
● rætt á upplýstan hátt um tímabil, atburði og persónur, sem vísað er til í þjóðfélagsumræðu 
● metið heimildir og ólík sjónarhorn í umfjöllun um sögu og samtíð 

● velt fyrir sér ýmsum þáttum sem sagan hefur mótast af, svo sem umhverfi, samfélagsskipulagi 
og þjóðfélagshreyfingum 

● lýst einkennum og þróun íslensks þjóðfélags og tekið dæmi um mikilvæga áhrifaþætti 

● dregið upp mynd af afmörkuðum efnisþáttum stórrar og smárrar sögu, nálægrar eða fjarlægrar 

● grein hvernig sagan birtist í textum og munum, hefðum og minningum 

● gert sér grein fyrir margbreytileika fjölskyldna og margvíslegum hlutverkum innan þeirra 

● lýst með dæmum hvernig samfélagsgerð tengist lífi einstaklinga 

● lýst margbreytileika helstu trúarbragða og lífsviðurhorfa og áhrifum þeirra á líf fólks 

● rætt viðfangsefni sem snerta trú, lífsviðhorf og siðferði og sett í samhengi við atburði daglegs lífs 

● gert grein fyrri völdum frásögnum, hefðum, hátíðum, siðum og táknum í kristni og nokkrum 

helstu trúarbrögðum heims 

● borið saman valin trúar- og lífsviðhorf 

● nefnt dæmi um áhrif helgirita helstu trúarbragða á menningu og samfélag 



● borið kennsl á trúarlegar vísanir og tjáningu í listum og bókmenntum 

● gert sér grein fyrir margbreytileika fjölskyldna og margvíslegum hlutverkum innan þeirra 

● gert sér grein fyrir hugmyndum um samhjálp og velferð og framkvæmd hennar í samfélaginu 

Félagsheimur 

● tekið þátt í lýðræðislegum samstarfi og samræðu 
● rökrætt um ólík málefni af samfélagslegum og siðferðilegum toga 
● tjáð þekkingu sína og viðhorf með fjölbreyttum hætti, einn sér og í samstarfi við aðra 
● 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 
● tjáð þekkingu sína og viðhorf með fjölbreyttum hætti, einn sér og í samstarfi við aðra 
● sýnt sanngirni, sjálfstraust og virðingu í samskiptum og samvinnu við aðra 

 

 
Helstu námsbækur og gögn: 
● Sögueyjan 1. hefti 

● Trúarbragðafræði  

Námsmat: 
Hvað verður metið, hvernig og hvenær? 

● Vinna og virkni í tímum  

● Sérfræðingnám/samvinnunám 

● Verkefnavinna/hópavinna 

● leiðsagnarmat-kennaramat/jafningjamat/sjálfsmat 

● Námsmat fer fram jafnt og þétt eftir því sem námsþáttum lýkur.  

 

 

Septemberlota  Yfirferðaráætlun/mat 

 
 

● Sögueyjan 1, kaflar 1-4 

Októberlota ● Sögueyjan 1, kaflar 5-7 

12. október – 
viðtalsdagur, 

starfsdagur 9. okt.  

 
 

Nóvemberlota          

 ● Trúarbragðafræði  

Des.janlota  

 ● Trúarbragðafræði 

Jólafrí 18. des – 7. jan 
hjá nemendum 

 

  

Starfsdagar 4. og 5. 
janúar 

 

6. janúar – 
viðtalsdagur. 

 



  

Febrúarlota  

  

Marslota  

  
 

12. starfsdagur  
15. mars - viðtalsdagur 

 

Páskafrí 27. mars-5. 
apríl. 

Apríllota  

  
 

Maílota  

  

  

 

 

 


