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Bekkur: 6. bekkur 
Námsgrein: Samfélagsfræði 
Kennarar: Ásdís, Guðbjörg, Ragnar, Örvar 
Tímafjöldi: 4 tímar á viku 
 

Námsgögn: Sögueyjan I, Snorra saga, ítarefni frá kennara. 
 
 

Lykilhæfni: 

Námsgreinin kemur inn á alla þætti lykilhæfni sem unnið er út frá samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla: 

 Tjáning og miðlun 

 Skapandi og gagnrýnin hugsun 

 Sjálfstæði og samvinnu 

 Nýting miðla og upplýsinga 

 Ábyrgð og mat á eigin námi. 
 

Grunnþættir: 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex. Unnið er með alla þessa þætti, en þó 

mismikið eftir árgöngum: læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, heilbrigði og velferð, sköpun. 
 

Önnur hæfniviðmið sem lúta að almennri framkomu og vinnulagi í tímum og metin yfir allt árið: 

 Tekur ábyrgð á eigin námi. 

 Virðir vinnufrið annarra.  

 Vinnur með öðrum og sýnir jákvæðni í samskiptum. 

 Leitar upplýsinga, les sér til gagns og vinnur sjálfstætt.  

 Vinnur vel og fer eftir fyrirmælum. 

 Sýnir vönduð vinnubrögð við verkefnaskil. 

 Fer eftir þeim fyrirmælum sem lagt er upp með og skilar verkefnum á réttum tíma.  
 

Lokanámsmat í samræmi við hæfniviðmið aðalnámskrár. 
Vinnubók og símat. 

 

 

Áskilinn er réttur til breytinga á áætlun og námsmati. 
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Vikan Viðfangsefni Námsefni Mat Annað 

20.01-24.01 Sögueyjan    

27.01-31.01 Sögueyjan   28. skipulagsd. 

03.02-07.02 Sögueyjan   5. foreldraviðtöl 

10.02-14.02 Snorra saga Fæddur Snorri   

17.02-21.02 Snorra saga    

24.02-28.02 Snorra saga Sturla gengur of langt  26. öskudagur 

02.03-06.03 Snorra saga   2.-3. vetrarfrí 

09.03-13.03 Snorra saga Fósturbarn Símat  

16.03-20.03 Snorra saga Í Odda   

23.03-27.03 Snorra saga Snorri kvænist  24. skipulagad. 

30.03-03.04 Snorra saga Snorri fer til Noregs   

06.04-08.04    Páskafrí 

14.04-17.04 Snorra saga Heima í Reykholti Símat 13. páskafrí 

20.04-24.04 Snorra saga 
 
Sturlungar deila 

 23. sumard. 
fyrsti  
24. skipulagsd. 

27.04-01.05 Snorra saga 
Út vil eg  1.maí - frí 

04.05-08.05 Snorra saga 
Eigi skal höggva Símat  

11.05-15.05 Snorra saga 
   

18.05-22.05 Snorra saga 
Eftirleikurinn Próf 21. 

uppstigningard 

25.05-29.05  
   

01.06-05.06 
 

  1. annar í 
hvítasunnu 

  
   

 

 

  



Kennsluáætlun – vor 2020  

3 
 

 

Námsflokkar Hæfniviðmið Kennsluhættir Námsmat 

Reynsluheimur 

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

 velt fyrir sér ýmsum þáttum 
sem sagan hefur mótasta af, s.s. 
umhverfi og samfélagsskipulagi 

 geta lýst með dæmum hvernig 
samfélagsgerð tengist lífi 
einstaklinga 

 Sögurrammi 

 útlistunarkennsla 

 umræður 

 spurnaraðferðir 

 leitaraðferðir 

 paravinna 

 hópavinna 

 Vinnubók 

 Vinnusemi í 
tímum 

Félagsheimur 

 tekið þátt í lýðræðislegu 
samstarfi og samræðu 

 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 

Hugarheimur 
 sett sig í spor fólks með ólíkan 

bakgrunn á völdum stöðum og 
tímum 

 


