
 

Kennsluáætlun haust 2018- Samfélagsfræði 

 

Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur 

VIKA VIÐFANGSEFNI                  

(efni sem fjallað er um) 

EFNISTÖK                                

(hvernig er unnið með efnið) 

NÁMSEFNI                                

(allt námsefni) 

ANNAÐ                         

(t.d. tímasetning kannanna) 

23.-24. ágúst 

22. 

Skólasetning 

lífsleikni Byrja vinnu í bekkjarsáttmála uppbyggingarstefna Umræður 

Hugstormun 

27.  - 31. ágúst víkingar Hvað eru víkingar. Kvl aðferðin 

notuð 

Víkingaöldin  

3.-7. 

september 

8. Dagur læsis 

Fornleifar 

Uppruni 

Lesið í Víkingaaldarbókinni og verkefni 

unnin í vinnubók. 

Hugstormun, skoðaðar myndir og 
myndbönd.  
 
Víkingaöld Fornleifar bls. 3-7 og 

uppruni 8-13 

Vinnubókarkorn bls 2-4 

 

 

10. -14. 

september 

16. Dagur 

íslenskrar 

náttúru 

Víkingaöld Lesið í Víkingaaldarbókinni og verkefni 

unnin í vinnubók. 

Vinnubókarkorn og vinnublöð. 

Blaðsíða 14-15 í lesbók og blaðsíða 5 í 

vinnubókarkorni 

 

17. - 21. sept 

 

Víkingar herjuðu víðs vegar 

 

Lesið í Víkingaaldarbókinni og verkefni 
unnin í vinnubók. 

Vinnubókarkorn bls 6-7 
Lesbók bls 16-27 
 
Byrjað að vinna í verkefnabók nemenda 

Verkefnabók nemenda:  
Skip og vopn.  



 

24. – 28. 

september 

 

Norræn samfélög Lesið í Víkingaaldarbókinni og verkefni 

unnin í vinnubók. 

Víkingaöld Vinnubókarkorn bls 7-8 

Lesbók 28-37 

Verkefnabók nemenda: 
Trúarbrögð, Völvur og rúnir.  

 1.- 5. Október 

 

Áfram fyrri vika    
  

8. -12. október 

 

Heimkynni og daglegt líf Lesið í Víkingaaldarbókinni og verkefni 

unnin í vinnubók. 

Víkingaöld lesbók bls 38-46 

Vinnubókarkorn bls 9-11 

Verkefnabók nemenda: 
Húsnæði, matur, klæðnaður 
og verkaskipting og daglegt líf 

15. – 19. 

október 

Vetrarfrí 19.okt 

Áfram fyrri vika    

22.- 26. 

Október 

22. okt 

vetrarfrí 23.okt  

skipulagsdagur 

Lok Víkingaaldar Lesið í Víkingaaldarbókinni og verkefni 

unnin í vinnubók. 

Víkingaöld, lesbók bls 47-48 

Vinnubókarkorn bls 10-11 

Verkefnabók nemenda: 
Kóngar, kristni og tómstundir, 
hátíðir og Þorrablót.  

29. okt -2. 

Nóvember 

1. nóv  

samskiptad. 

 

Áfram fyrri vika    

5. -9. 

nóvember 

8. 

Klára verkefnavinnu í vinnubók    



 

Baráttudagur 

gegn einelti  

9. 

samskiptadagu

r 

10. 

Grindavíkurdag

ur 

12. - 16. 

nóvember 

16. Dagur 

íslenskrar 

tungu 

 

Klára verkefnavinnu í vinnubók Lýsing á vinnubók: 
Forsíða 
Efnisyfirlit 
Númer á blaðsíður 
Dagbókarfærslur 
Arfur Víkingaraldar 
Finna tíu áhugaverð orð í lesbók á bls 49-
52 og útskýra þau. 
 

  

19. -23. 

nóvember 

 

Barnasáttmálinn Margbreytileiki fjölskyldna og margvísleg 
hlutverk innan þeirra 

Verkefni á vefsíðu Barnasáttmálans  

26. – 30. 

nóvember 

28. nóv 

skipulagsdagur 

Barnasáttmálinn Samhjálp, velferð og framkvæmd hennar 
í samfélaginu 

Verkefni á vefsíðu Barnasáttmálans   

3. - 7. 

desember 

1. 

Fullveldisdagur

Barnasáttmálinn Samfélagsgerð og hvernig hún tengist lífi 
einstaklinga 

Verkefni á vefsíðu Barnasáttmálans  



 

inn 

 

10. - 14. 

desember 

 

Barnasáttmálinn Samræður um þau sem 

samfélagsþegna í samfélaginu, 

þeirra réttindi, skyldur og ábyrgð í 

samskiptum og kannað hvort þau 

átti sig á réttindum sínum 

Verkefni á vefsíðu 

Barnasáttmálans 

 

17 . – 20. 

Desember 

20. Litlu jól 

Áfram fyrri vika    

3.-4. janúar 

3.jan 

skipulagsdagur 

Skyndihjálp Geti séð gildi slysavarna og 

viðbragða við slysum í 

heimahúsum, nærsamfélagi og 

náttúrunni 

Verkefni á skyndihjalp.is  

7.- 11. jan Áfram fyrri vika    

14.-18. janúar 

 

Skyndihjálp Sýni samferðarfólki sínu tillitsemi 

og umhyggju 

Verkefni á skyndihjalp.is  

 

 

Námsmat:   

Virkni í tímum: 30% (Tekur þátt í umræðum, er virkur í hópastarfi og sýnir frumkvæði og áhuga á námsefninu) 

Gagnvirkar kannanir: 10% hvor könnun 

Vinnubók: 25% (vandaðar teikningar, snyrtilegur frágangur, textar vel skrifaðir og ítarlegir) 

Verkefnahefti og vinnublöð: 25% 

 



 

 


