
Kennsluáætlun haust 2020 

Samfélagsfræði 7. bekkur 

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

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                          

1.vika 

24 .- 28. ágúst 

 

 

 

Snorra saga  

Snorri fæddur 

 

Bók sótt, spjallað um efnið – 
forspá 
 

- Nemendur útbúa forsíðu  
 
1.kafli lesinn og verkefni unnið 

 

Snorra saga 
-lesbók 
-verkefnahefti 
- sögurammi 
-verkefni frá kennara 

 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 

2.vika 

31. ágúst .– 4. 

sept 

 

 

 

Snorra saga 
 
Snorri fæddur 

Sögurammi 
 

- Ættartré – byrjað að búa 
til eitt sameiginlegt 
ættartré á vegg í stofunni. 

 
- Ættartré – einstaklings 

Hugarkort 

 

Snorra saga 
-lesbók 
-verkefnahefti 
- sögurammi 
-verkefni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 

3.vika 

7. - 11. sept 

 

 

 

 

 

Snorra saga 

Sturla gengur of langt 

 

 

 

2. kafli lesinn og verkefni unnið 

-Spurningar og verkefni 

Sögurammi 

-  Persónulýsing og mynd 

- Íslandskort, merkja inn 

höfðingjaættir 

 

Snorra saga 
-lesbók 
-verkefnahefti 
- sögurammi 
-verkefni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 



4.vika 

14. – 18. sept 

Starfsdagur 15. sept 

 

 

Uppbyggingarþema 

 
 
 
 

Uppbyggingarþema 

 
 

 

 

Uppbyggingarþema 

 
 
 
 

Uppbyggingarþema 

5.vika 

21. – 25. sept 

Samræmd próf 

24. íslenska 

25. stærðfræði 

 

Snorra saga 

Fósturbarn 

 
3. kafli lesinn og verkefni unnið 
 

- Spurningar og verkefni 
 

Snorra saga 
-lesbók 
-verkefnahefti 
- sögurammi 
-verkefni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 

6.vika 

28.sept. - 2.okt 

 

 

Snorra saga 
Fósturbarn 

Sögurammi  
 

- Ritun um upplifun Snorra 
- Mynd af ferðalagi 

feðganna 

Snorra saga 
-lesbók 
-verkefnahefti 
- sögurammi 
-verkefni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 

 

7.vika 

5. - 9. okt 

 
Snorra saga 
Í Odda  

 
4. kafli lesinn og verkefni unnið 
-spurningar og verkefni 
Sögurammi 

- Mynd af Odda 
- Verkefnaspjald um 

menntun þá og nú 
 

Snorra saga 
-lesbók 
-verkefnahefti 
- sögurammi 
-verkefni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 

8.vika 

12. – 16. okt 

 

 

 
Snorra saga 
Snorri kvænist 

5. kafli lesinn og verkefni unnið 
-spurningar og verkefni 
Sögurammi 

- Mynd af Reykholti 
 
Bæta á ættartré 
 

Snorra saga 
-lesbók 
-verkefnahefti 
- sögurammi 
-verkefni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 



9.vika 

19 .- 23. okt 

Vetrarleyfi 19.-20. 

okt. 

 

 

 

 
Snorra saga 
Snorri kvænist 

 
Sögurammi 
 

- Veggmynd af Reykholti 
sem bekkurinn vinnur 
saman (klippimynd) 

Snorra saga 
-lesbók 
-verkefnahefti 
- sögurammi 
-verkefni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 

10. vika 

26 .- 30. okt. 

 

Samskiptadagur 28. 

okt. 

 

 

 
Snorra saga 
Snorri fer til Noregs 

 

6. kafli lesinn og verkefni unnið 
-spurningar og verkefni 
Sögurammi 
 

- Klippimynd af börnum 
Snorra 

Bæta ættarté 

Snorra saga 
-lesbók 
-verkefnahefti 
- sögurammi 
-verkefni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 

 
 
 
 
 

11. vika 

2. – 6. nóv. 

 

 

 

 

 

 
Snorra saga 
Heima í Reykholti 

 
7. kafli lesinn og verkefni unnið 
-spurningar og verkefni 
Sögurammi 
 
 
Bæta á ættartré 
 
Klára verkefni frá síðustu vikum 

 

Snorra saga 
-lesbók 
-verkefnahefti 
- sögurammi 
-verkefni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að 

ljúka markmiðum 

vikunnar verða þeir að 

ljúka þeim heima 



12. vika 

9. – 13. nóv 

 

 

 
Snorra saga 
Sturlungar deila 

  

8. kafli lesinn og verkefni unnið 
spurningar og verkefni 
Sögurammi 

- Nemendur útbúa 
myndasögu sem lýsir 
atburðarás kaflans 

Snorra saga 
-lesbók 
-verkefnahefti 
- sögurammi 
-verkefni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 

 

13.vika 

16 .- 20. nóv 

Starfsdagur 19. nóv 

 

 

 
 

Reykir 

 
 
 

Reykir 

 

 
 

Reykir 

 
 

 

Reykir 

14.vika 

23. - 27. nóv. 

 

Snorra saga  

Út vil eg 

9. kafli lesinn og verkefni unnið 
spurningar og verkefni 
Sögurammi 

- Mynd af 
Örlygsstaðabardaga 

Snorra saga 
-lesbók 
-verkefnahefti 
- sögurammi 
-verkefni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 

15.vika 

30.nóv - 4. des. 

 

Snorra saga 

Eigi skal höggva 

10. kafli lesinn og verkefni unnið 
spurningar og verkefni 
Sögurammi 

- Skrifa minningargrein um 
Snorra 

 

Snorra saga 
-lesbók 
-verkefnahefti 
- sögurammi 
-verkefni frá kennara 

 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 

16.vika 

7.-11. des. 

 

 

 

Snorra saga 

Eftirleikurinn 

11. kafli lesinn og verkefni unnið 
spurningar og verkefni 
Sögurammi 

- Mynd af 
Flugumýrarbrennu 

Snorra saga 
-lesbók 
-verkefnahefti 
- sögurammi 
-verkefni frá kennara 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 



17.vika 

14.-18. des 

 

 

Jólaverkefni 

 
 

Jólaverkefni 

 
 

Jólaverkefni 

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 

18.vika 

4. jan. -8. jan 

Starfsdagur 4. jan. 

 

 

 

Trúarbragðafræði 

- Hindú 

- Islam 

- Gyðingdómur 

- Búddah 

Nemendur vinna saman í 

hópum (4-5 saman) hópurinn 

kynnir sér eitt trúarbragð og 

útbýr kynningu fyrir bekkinn 

 

Ýmsar bækur og efni  

Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 

19.vika 

11. jan. -15. jan 

 

Trúarbragðafræði 

- Hindú 

- Islam 

- Gyðingdómur 

- Búddah 

Nemendur vinna saman í 

hópum (4-5 saman) hópurinn 

kynnir sér eitt trúarbragð og 

útbýr kynningu fyrir bekkinn 

Ýmsar bækur og efni Ef nemendur ná ekki að 
ljúka markmiðum 
vikunnar verða þeir að 
ljúka þeim heima 

 
Námsmat:   

• Sjá hæfnikort á Mentor 

Lykilhæfni er hluti af námsmati sem afhent er við annarlok. 

 

Ath! Kennsluáætlunin er birt með fyrirvara um breytingar ☺ 


