
 

Kennsluáætlun í samfélagsfræði 7.bekk 

Haust 2018 

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

Kennarar: Alexander Veigar og Dagný Baldursdóttir 

VIKA VIÐFANGSEFNI                  

(efni sem fjallað er um) 

EFNISTÖK                                

(hvernig er unnið með efnið) 

NÁMSEFNI                                

(allt námsefni) 

ANNAÐ                         

(t.d. tímasetning kannanna) 

20.-24. ágúst 

22. Skólasetning 

Snorrasaga  1.kafli lesinn og spurningar úr 
kaflanum unnar. 

Sögurammi:  

 Klippimynd 

Ættartré 

Snorrasaga lesbók 

Sögurammi 

 

27. ágúst  - 31. 

september 

Snorrasaga 2. kafli lesinn og spurningar úr 
kaflanum unnar. 

Sögurammi:  

 Landakort/ættir 

 

Snorrasaga lesbók 

Sögurammi 

 

3.-7. 

september 

 

Snorrasaga 3. kafli lesinn og spurningar úr 
kaflanum unnar. 

Sögurammi:  

 Smásaga 

 

Snorrasaga lesbók 

Sögurammi 

 

10. -14. Snorrasaga 4. kafli lesinn og spurningar úr 
kaflanum unnar. 

Snorrasaga lesbók  



 

september 

16. Dagur 

íslenskrar náttúru 

Sögurammi:  

 Það sem við lærum og það 
sem Snorri lærði 

 

Sögurammi 

17. - 21. 

september 

 

Snorrasaga 

 

5. kafli lesinn og spurningar úr 
kaflanum unnar. 

Sögurammi:  

 Íslandskort/heimili 

 Mynd af Reykholti 

Snorrasaga lesbók 

Sögurammi 

Snorrasaga 

24. – 28. 

september 

 

Snorrasaga 6. kafli lesinn og spurningar úr 
kaflanum unnar. 

 

Snorrasaga lesbók 

Sögurammi 

Snorrasaga 

 1.- 5. október 

 

Snorrasaga 

 

 

Sögurammi:  

Klippimynd af börnum Snorra 

Snorrasaga lesbók 

Sögurammi 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

við markmið vikunnar verða 

þau að klára þau heima. 

 

8. -12. október 

 

Snorrasaga 7. kafli lesinn og spurningar úr 
kaflanum unnar. 

Sögurammi:  

 Teiknimyndsaga um daglegt líf 
Snorra 

Snorrasaga lesbók 

Sögurammi 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

við markmið vikunnar verða 

þau að klára þau heima. 

15. – 19. 

október 

19. vetrarfrí 

Snorra saga 8. kafli lesinn og spurningar úr 
kaflanum unnar. 

Sögurammi:  

Snorrasaga lesbók 

Sögurammi 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

við markmið vikunnar verða 

þau að klára þau heima. 



 

 Tímaás 

22.- 26. 

október 

22. vetrarfrí 

23. skipulagsdagur 

Snorra saga 9. kafli lesinn og spurningar úr 
kaflanum unnar. 

Sögurammi:  

 Leikþáttur 

 Mynd af Örlygsstaðabaradaga 

Snorrasaga lesbók 

Sögurammi 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

við markmið vikunnar verða 

þau að klára þau heima 

29. okt - 2. 

nóvember 

1.samskiptadagur 

Reykir Reykir Reykir . Reykir 

5. -9. 

nóvember 

8. Baráttudagur 

gegn einelti  

Snorra saga 10.kafli lesinn og spurningar úr 
kaflanum unnar. 

Sögurammi:  

 Minningargrein 

Snorra saga lesbók 

Sögurammi 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

við markmið vikunnar verða 

þau að klára þau heima. 

12. - 16. 

nóvember 

16. Dagur 

íslenskrar tungu 

Snorra saga 11. kafli lesinn og spurningar úr 
kaflanum unnar.  

Sögurammi:  

 Flugumýrabrenna  

 Öllum vinnublöðum safnað 
saman og sett í bók. 

Snorra saga lesbók 

Sögurammi 

Ef nemendur ná ekki að ljúka 

við markmið vikunnar verða 

þau að klára þau heima. 

19. -23. 

nóvember 

Snorra saga   Vinnum upp það sem á 
vantar 

Snorra saga lesbók 

Sögurammi 

 

26.- 30 

nóvember 

Hvað kostar að halda jól  Nemendur skipuleggja 
jólahald fjölskyldu m.a gjafa- 
matar og fatakaup. Reikna út 

Internet  

Tímarit 

Nemendur afla sér 

upplýsinga valfrjálst 



 

 hvaða það kostar fyrir 
fjölskylduna að halda jól.                                                                                                     

Dagblöð 

3. - 7. 

desmeber 

 

Hvað kostar að halda jól  Nemendur skipuleggja 

jólahald fjölskyldu m.a gjafa- 

matar og fatakaup. Reikna út 

hvaða það kostar fyrir 

fjölskylduna að halda jól.                                                                                                     

Internet  

Tímarit 

Dagblöð 

Nemendur afla sér 

upplýsinga valfrjálst 

10. - 14. des. Hvað kostar að halda jól  Nemendur skipuleggja 
jólahald fjölskyldu m.a gjafa- 
matar og fatakaup. Reikna út 
hvaða það kostar fyrir 
fjölskylduna að halda jól.                                                                                                     

Internet  

Tímarit 

Dagblöð 

Nemendur afla sér 

upplýsinga valfrjálst 

17. – 20. 

desember 

20. Kennsla og 

Litlu jól 

 

Hvað kostar að halda jól  Nemendur skipuleggja 

jólahald fjölskyldu m.a gjafa- 

matar og fatakaup. Reikna út 

hvaða það kostar fyrir 

fjölskylduna að halda jól.                                                                                                     

Internet  

Tímarit 

Dagblöð 

Nemendur afla sér 

upplýsinga valfrjálst 

21. jólafrí  

3.- 4. janúar 

3. Skipulagsdagur 

 

     

7. – 11. janúar 

 

    

 

 



 

Námsmat:   

Námsmat samanstendur af virkni í tímum, áhuga, sköpun og skil á vinnubókum. 

Sjá hæfniviðmið á mentor. 

Meginuppistaða námsmats er byggð á símati þar sem verkefnaskil eru veigamikill þáttur í einkunnum nemenda. 

Mikilvægt er að nemendur geri sér grein fyrir að allir þættirnir hafa vægi og verkefni í upphafi telja strax og hafa áhrif á lokaeinkunn í vor. Námsmat er í þróun í vetur þar 

sem við erum skv. lögum að fara úr tölfræðimati yfir í að gefa í bókstöfum. Við þurfum því að laga námsmatið að þeirri skilgreingu. 

Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingu 


