
 

Samfélagsfræði 6. bekkur  

Haust 2020 

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

Kennarar:  

VIKA VIÐFANGSEFNI                 

  (efni sem fjallað er um) 

EFNISTÖK                               

 (hvernig er unnið með efnið) 

NÁMSEFNI                                 

(allt námsefni) 

ANNAÐ                          

(t.d. tímasetning kannanna) 

24.-28. ágúst 

24. Skólasetning 
Norðurlönd 

Heimskort skoðað og nemendur merkja 

staði inn á kort í bókinni sinni 
kortavinna 

 

31. ágúst – 

4.sept 

Norðurlönd Hugarkort – hvað vita nemendur um 
Norðurlöndin? Skráum niður hvað 
nemendur vita, hvað þeir vilja vita og í 
lokin er skráð hvað við höfum lært 

Hugarkort, KVL  

7.-11. 

september 

8.sept. dagur 

læsis 

 

Norðurlönd 

Vinnum með fána landanna, 
staðsetningu þeirra ásamt því að 
skoða áttir, og lengdar-og 
breiddarbauga 
 
 

Lesbók Norðurlönd, vinnubók 

Norðurlönd, kortabækur, umræður 

 

14. -18. 

september 

15.sept- 

skipulagsdagur 

Norðurlöndin  

Vinnum áfram með lengdar-og 
breiddarbauga. Einnig vinnum við 
með tímabelti bæði í bókinni sem og 
á netinu og mælieiningar á kortum.  
 

Lesbók Norðurlönd, vinnubók, 
kortabækur og internetið 

 

21. - 25. 

september 

Norðurlönd  

Lesið um einkenni Norðurlanda og 

verkefni unnin 

Lesið og spjallað um ólíkar auðlindir 

og orkugjafa og verkefnavinna. 

Blaðsíða 10-11 í lesbók og bls 20 og 
21 í vinnubók. 
 
Lesbók bls 19, vinnubók bls 29 
 
 
Ýmislegt af t.d youtube og spotify 

 
 
 
 
 
 



 

Tónlist frá Norðurlöndunum skoðuð Hlustum á Eurovisionlög 
Norðurlandanna. 
 

28. sept.– 2.okt  
Noregur- Staðir, atvinnuhættir, 

náttúruauðlindir, tungumál, 

frægt fólk, þekktir staðir og fl. 

Lesið um landið og spjallað. 

Kort/myndbönd skoðuð og verkefni 

unnin. 

Blaðsíður 28-35 í lesbók.  

39-43 í vinnubók 

Kortabók 

 

 5.- 9. október 

 
Noregur- Staðir, atvinnuhættir, 

náttúruauðlindir, tungumál, 

frægt fólk, þekktir staðir og fl. 

Lesið um landið og spjallað. 

Kort/myndbönd skoðuð og verkefni 

unnin. 

Blaðsíður 28-35 í lesbók.  

39-43 í vinnubók 

Kortabók 

 

12. - 16. 

október 

 Svíþjóð- Staðir, atvinnuhættir, 

náttúruauðlindir, tungumál, 

frægt fólk, þekktir staðir og fl. 

Lesið um landið og spjallað. 

Kort/myndbönd skoðuð og verkefni 

unnin. 

 Blaðsíður 36-41 í lesbók.  

44-48 í vinnubók 

Kortabók 

 

 

19. – 23. 

október 

19. og 20.okt 

vetrarfrí 

 

Svíþjóð- Staðir, atvinnuhættir, 
náttúruauðlindir, tungumál, 
frægt fólk, þekktir staðir og fl. 

Lesið um landið og spjallað. 
Kort/myndbönd skoðuð og verkefni 
unnin. 

Blaðsíður 36-41 í lesbók.  

44-48 í vinnubók 

Kortabók 

 

26.- 30. 

október 

28. samsk.dagur 

 

FInnland- Staðir, atvinnuhættir, 
náttúruauðlindir, tungumál, 
frægt fólk, þekktir staðir og fl. 

Lesið um landið og spjallað. 

Kort/myndbönd skoðuð og verkefni 

unnin. 

Blaðsíður 42-45 í lesbók.  

49-52 í vinnubók 

Kortabók 

 



 

2. – 

6.nóvember 

 

FInnland- Staðir, atvinnuhættir, 
náttúruauðlindir, tungumál, 
frægt fólk, þekktir staðir og fl. 

 

Lesið um landið og spjallað. 

Kort/myndbönd skoðuð og verkefni 

unnin. 

Blaðsíður 42-45 í lesbók.  

49-52í vinnubók 

Kortabók 

 

9. – 13. 

nóvember 

8. Baráttudagur 

gegn einelti  

Álandseyjar- Staðir, 
atvinnuhættir, 
náttúruauðlindir, tungumál, 
frægt fólk, þekktir staðir og fl. 

 

Lesið um landið og spjallað. 

Kort/myndbönd skoðuð og verkefni 

unnin. 

Blaðsíður 46-47 í lesbók.  

53-55 í vinnubók 

Kortabók 

 

16. - 20. 

nóvember 

16.nóv-dagur 

ísl.tungu 

19.nóv.starfsdag

ur 

20.nóv. dagur 

mannréttinda 

barna 

Danmörk- Staðir, 

atvinnuhættir, 

náttúruauðlindir, tungumál, 

frægt fólk, þekktir staðir og fl. 

Lesið um landið og spjallað. 

Kort/myndbönd skoðuð og verkefni 

unnin. 

Blaðsíður 48-51 í lesbók.  

56-59 í vinnubók 

Kortabók 

 

23. -27. 

nóvember 

 

Danmörk- Staðir, 

atvinnuhættir, 

náttúruauðlindir, tungumál, 

frægt fólk, þekktir staðir og fl. 

Lesið um landið og spjallað. 

Kort/myndbönd skoðuð og verkefni 

unnin. 

Blaðsíður 48-51í lesbók.  

56-59 í vinnubók 

Kortabók 

 

30.nóv - 4. des. 

 1. 

Fullveldisdagurin

n 

Færeyjar- Staðir, atvinnuhættir, 

náttúruauðlindir, tungumál, 

frægt fólk, þekktir staðir og fl. 

Lesið um landið og spjallað. 

Kort/myndbönd skoðuð og verkefni 

unnin. 

Blaðsíður 52-57 í lesbók.  

61-65 í vinnubók 

Kortabók 

 



 

 

7. - 11. 

desember 

 

Hvað kostar að halda jól 
Samþættingarverkefni í 

íslensku, stærðfræði og 

samfélagsfræði 

Samvinnuverkefni í íslensku, 

stærðfræði og samfélagsfræði 

Hópverkefni 

Nemendur búa til fjölskyldur og ákveða 

jólahefðir hjá þeim t.d matur, gjafir, 

skreytingar og fleira. Í lokin kynna 

nemendur verkefnið fyrir foreldrum og 

kennurum 

 

14. - 18. 

Desember 

17.des – 

jólahátíð 

miðstigs 

21.jólafrí 

Hvað kostar að halda jól 
Samþættingarverkefni í 
íslensku, stærðfræði og 
samfélagsfræði 

Samvinnuverkefni í íslensku, 

stærðfræði og samfélagsfræði 

Hópverkefni 

Nemendur búa til fjölskyldur og ákveða 
jólahefðir hjá þeim t.d matur, gjafir, 
skreytingar og fleira. Í lokin kynna 
nemendur verkefnið fyrir foreldrum og 
kennurum 

 
 
 
 

4. – 8. jan. 

4.jan - 

starfsdagur      J Ó L A F R Í      

11.- 15. Janúar Grænland- Staðir, 

atvinnuhættir, 

náttúruauðlindir, tungumál, 

frægt fólk, þekktir staðir og fl. 

Lesið um landið og spjallað. 

Kort/myndbönd skoðuð og verkefni 

unnin. 

 Blaðsíður 58-65 í lesbók.  

66-70 í vinnubók 

Kortabók 

 

 Samar – landshættir, 

atvinnuvegir,stjórnarfar, tungumál 

og fleira 

Lesið og spjallað. Kort/myndbönd 

skoðuð og verkefni unnin. 
Bls.66 -69 í lesbók og 71-72 í vinnubók 

 

 

Námsmat:  Sjá hæfnikort á Mentor.is 

 


