
Kennsluáætlun 
Grunnskóli Húnaþings vestra 

Góður skóli – gjöful framtíð 

Kennsluáætlun 

 

Námsgrein: Samfélagsfræði  

Bekkur/hópur: 7.bekkur 

Kennari:  Guðrún Helga Magnúsdóttir 

Tímabil: Kennsluár 2019/2020 

Hæfniviðmið 
Hæfniviðmið aðalnámskrár lögð til grundvallar 

Reynsluheimur 

 Gert grein fyrir einkennum og stöðu Íslands í heiminum í ljósi legu og sögu landsins, breytilegrar 

menningar, trúar og lífsviðhorfa.  

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

 Rætt viðfangsefni sem snerta trú, lífsviðhorf og siðverði og sett í samhengi við atburði daglegs 

lífs. 

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

gögnum og miðlum 

 Áttað sig á hvernig loftslag og gróðurfar hafa áhrif á búsetu og lífsskilyrði. 

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

helstu trúarbrögðum heims. 

 Notað kort og gröf til að afla sér upplýsinga 

 Greint hvernig sagan birtist í textum og munum, hefðum og minningum.  

Hugarheimur 

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

 Lýst margvíslegum tilfinningum og áttað sig á, áhrifum þeirra á hugsun og hegðun. 

Félagsheimur 

 Tekið þátt í lýðræðislegu samstarfi og samræðu. 

 Tjáð þekkingu sína og viðhorf með fjölbreyttum hætti, einn og sér og í samstarfi við aðra.  

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

 Sýnt samferðafólki sínu tillitsemi og umhyggju.  

 
 
 



Helstu námsbækur og gögn: 
 68 æfingar í heimspeki 

 Sögueyjan 1. hefti 

 Evrópa les- og vinnubók 

 Kortabækur 

 Ítarefni frá kennara (Sjúklega súr saga) 

Námsmat: 
Hvað verður metið, hvernig og hvenær? 

 Vinna og virkni í tímum 10% 

 Verkefnavinna/hópavinna 50% 

 Kaflapróf 40%  

 

 

Ágúst/September Viðfangsefni/ viðmið Verkefni/próf/tilbreyting 

26. -30. ágúst 68 æfingar í heimspeki Hópaverkefni 

2.- 6. september Sögueyjan 1. hefti bls. 5-11 Umræður og minni 
verkefni 

9. – 13. september Sögueyjan bls. 13-25 Verkefnavinna úr kafla 

16. – 20. september Sögueyjan bls. 13-25 Verkefnavinna úr 
kafla/Hópaverkefni 

23. – 27. september Sögueyjan bls. 27-33 Verkefnavinna úr kafla 

Október   

30. sept – 4. október Sögueyjan bls. 27-33 
Upprifjun fyrir kaflapróf (Sögueyjan 1. hefti) 
Kaflapróf úr bls. 13-33 

Verkefnavinna úr kafla 
 
4. okt kaflapróf 

7. – 11. október Sögueyjan bls. 35-41 Hópaverkefni úr kafla 
10. okt viðtalsdagur 

14. – 18. október Reykjaskóli Reykjaskóli 

21. – 25. október Sögueyjan bls. 35-41  Glósa, vinna verkefni 

28. okt – 1. nóvember 68 æfingar í heimspeki Hópaverkefni 

Nóvember   

4. nóv – 8. nóv Sögueyjan bls. 43-49  

11. nóv – 15. nóv Árshátíðarvika 
 

 

18. nóv – 22. nóv Sögueyjan bls. 51-55  
Verkefnavinna 

 25. nóv – 29. nóv Sögueyjan bls 51-55 Verkefnavinna 

Desember   

2. des – 6. des Upprifjun fyrir próf  

9. des – 13. des  Lífsleikni /samfélagsfræði 
Kahoot verkefni 

Kaflapróf úr Sögueyjan 
bls. 43-55 

16. des – 20. des Jólaverkefni frá kennara  

Jólafrí 21. des – 6. jan 
hjá nemendum  

  

Janúar   



Starfsdagar 2. og 6. 
janúar 

  

3. janúar – 
viðtalsdagur. 

  

6. – 10. jan  Sögueyjan valin verkefni frá kennara Einstaklingsvinna 

13. – 17. jan  Sögueyjan bls. 57-63  

 20. – 24. jan  Sögueyjan bls. 57-63 Kaflapróf 

27. – 31. jan  Evrópa bls. 4 – 27  

Febrúar   

3. – 7. feb  Evrópa bls. 4 – 27  

10. – 14. feb  Evrópa bls. 4 – 27   

17. – 21. feb  Hópaverkefni úr Evrópu  

24. – 28. feb   Evrópa bls. 27-37  

Mars   

2. – 5. mars  Evrópa bls. 27-37 Verkefnavinna 

6. mars - viðtalsdagur     

Áhugasviðsverkefni 
þvert á árganga. 

  

      

Apríl   

     

Páskafrí 4. – 13. apríl     

     

      

Maí   

     

     

     

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

    

 


