
 

Kennsluáætlun vorönn 2023 

Samfélagsfræði 7. bekkur 

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

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ                          

16. – 20. janúar 

 

 

 

Nonni og Manni 

Nemendur glósa orð sem þeir skilja 
ekki í þætti tvö og finna útskýringu. 
Nemendur draga saman aðalatriði 
þáttarins (kúrekinn).  

Nonni og Manni þáttur 2  
 
 

23. – 27. janúar 

25. jan -samskiptadagur 

Nonni og Manni Nemendur draga saman aðalatriði 
þáttarins (kúrekinn). 
Nemendur velja sér eina persónu í 
þáttunum og skrifar um hana. 

Nonni og Manni þáttur 3  

30. janúar-3.feb 
 

Nonni og Manni Nemendur draga saman aðalatriði 
þáttarins (kúrekinn). 
Hugtakavinna. 

Nonni og Manni þáttur 4   

6. – 10. febrúar  
Nonni og Manni Nemendur draga saman aðalatriði 

þáttarins (kúrekinn). 
Nemendur búa til spurningar úr 
þáttunum. 

Nonni og Manni þáttur 5  

13. – 17. febrúar 
 

 

Nonni og Manni Nemendur draga saman aðalatriði 
þáttarins (kúrekinn). 
Hraðahittingur – spurningar úr öllum 
þáttunum. 

Nonni og Manni þáttur 6 • Áttar sig á muninum á uppeldi 
og aðstæðum barna fyrr og nú. 

• Tekur þátt í umræðum um 
tímabil,atburði og persónur. 

• Getur lýst einkennum og þróun 
íslenskt samfélags og tekið 
dæmi um mikilvæga 
áhrifaþætti. 

• Getur fylgt ferli orsaka og 
afleiðinga af gerðum manna. 
 

20. – 24. febrúar 

Öskudagur 22.feb 
Vetrarleyfi 23.-24.. feb 

Nonni og Manni Nemendur búa til handrit og 
stuttmynd upp úr þáttunum. 

  

27. febrúar-3. mars Nonni og Manni Nemendur búa til handrit og 
stuttmynd upp úr þáttunum. 

  



 

6. – 10. mars 
Evrópa 
Landakort og kortalestur 
Golfstraumurinn 

Lesbók bls. 4 - 5 
Vinnubók bls. 6 – 7 
Lesbók bls. 9 
Vinnubók bls. 17 - 18 

Evrópa lesbók og vinnubók. 

Ýmis verkefni frá kennara. 

• Getur notað kort og 
gröf til að afla sér 
upplýsinga. 

13. – 17. Mars 
16. mars -árshátíð 

nemenda 

Evrópa 
Loftslag og gróður 
Búseta 

Lesbók bls. 10 – 11 
Vinnubók bls. 19 – 21 
Lesbók bls. 12 
Vinnubók bls. 21 - 22 

Evrópa lesbók og vinnubók. 

Ýmis verkefni frá kennara. 

• Getur áttað sig á 
hvernig loftslag og 
gróðurfar hafa áhrif á 
búsetu og lífsskilyrði.  

20. – 24. mars 
 

Evrópa 
Atvinnuhættir 

• Landbúnaður 

• Sjávarútvegur 

• Þjónusta 

• Iðnaður 

Lesbók bls. 13 - 18 
Vinnubók bls. 23 - 30 
 

Evrópa lesbók og vinnubók. 

Ýmis verkefni frá kennara. 

• Getur áttað sig á 
hvernig loftslag og 
gróðurfar hafa áhrif á 
búsetu og lífsskilyrði. 

• Gerir sér grein fyrir 
áhrifum tækni og 
mannlegra athafna á 
samfélag og umhverfi 

27. mars –  
31. mars 

Evrópa 
Auðlindir 

Lesbók bls. 19 - 23 
Vinnubók bls. 31 - 34 
 

Evrópa lesbók og vinnubók. 

Ýmis verkefni frá kennara. 

• Gerir sér grein fyrir 
nýtingu og vernd 
auðlinda og 
umhverfis. 

3. – 7. apríl Páskaleyfi 

10. – 14. apríl 

Annar í páskum10. apríl 

 

Evrópa 
 
 

Lesbók bls. 6 – 9 
Vinnubók bls. 4 - 5 
Gagnvirkar æfingar á netinu. 

Evrópa lesbók og vinnubók. 

Ýmis verkefni frá kennara. 

• Þekkir staðsetningu 
landa í Evrópu. 

• Þekkir höfuðborgir 
Evrópulanda. 

• Þekkir fána 
Evrópulanda. 

Heimapróf úr efninu. 

17. – 21. apríl 
Starfsdagur 19.apríl 

Sumard. fyrsti 20. apríl  
Starfsdagur 21. apríl 

Evrópa 
Norðurlönd 

Lesbók bls. 28 - 31 
Vinnubók bls. 41 og 44 (krossgáta) 
 

Evrópa lesbók og vinnubók. 

Ýmis verkefni frá kennara. 

• Þekkir einkenni 
Evrópulanda. 



 
 

24.- 28. apríl  
 

Evrópa 

Vestur-Evrópa 

Lesbók bls. 39 - 40 
Vinnubók bls. 45 – 46 + veggspjald 
(bls. 49) 
 

Evrópa lesbók og vinnubók. 

Ýmis verkefni frá kennara. 

• Þekkir einkenni 
Evrópulanda. 

1. – 5. maí 

Mörtuganga 2. maí 

Evrópa 

Austur-Evrópa 

Lesbók bls. 63 - 65 
Vinnubók bls. 52 – 54 + dæmi 12 á 
bls. 57 
 

Evrópa lesbók og vinnubók. 

Ýmis verkefni frá kennara. 

• Þekkir einkenni 
Evrópulanda. 

• Þekkir helstu 
sögulegu atburði í 
Evrópu. 

8. – 12. maí  

  

Evrópa 

Suður-Evrópa 

Lesbók bls. 74 - 75 
Vinnubók bls. 58 – 60 + dæmi 11 á 
bls. 63 
 

Evrópa lesbók og vinnubók. 

Ýmis verkefni frá kennara. 

• Þekkir einkenni 
Evrópulanda. 

• Getur borið saman 
lífsskilyrði, menningu 
og búsetuhætti fólks í 
Evrópu. 

15. – 19. maí 
Íþrótta- og leikjadagur 

17. maí 

Evrópa 

Evrópusambandið 

Eurovision 

Mannréttindi 

 

Lesbók bls. 92 - 97 
Vinnubók bls. 64 - 70 

Evrópa lesbók og vinnubók. 

Ýmis verkefni frá kennara. 

• Þekkir 
Evrópusambandið og 
helstu stofnanir 
innan þess. 

• Þekkir helstu 
samstarfsverkefni 
Evrópulanda.  

22. – 26. maí 
 

Evrópa 

Eurovision  

Mannréttindi 

 

Lesbók bls. 92 - 97 
Vinnubók bls. 64 - 70 

Evrópa lesbók og vinnubók. 

Ýmis verkefni frá kennara. 

• Þekkir 
Evrópusambandið og 
helstu stofnanir 
innan þess. 

• Þekkir helstu 
samstarfsverkefni 
Evrópulanda. 



29. maí – 2. júní 
Vorgleði 2. Júní 
Skólaslit 5.júní 

 

    

 

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

 

 


