
 

Samfélagsfræði 6. bekkur  

Haust 2019 

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) 

23.-30. ágúst 

22. Skólasetning 
Ísland Farið yfir helstu staði á Íslandi Stafarugl og kortavinna 

 

2.-6. 

september 

 
Ísland  

 
Farið yfir helstu staði á Íslandi 

 
Stafarugl og kortavinna 

 

9.-13. 

september 

 

 

Uppbyggingarstefnan 

 
 
Vinna með Y spjöld og T spjöld 

 

Spjöld búin til og hengd upp í stofu 

 

16.-20. 

september 

16. Dagur 

íslenskrar náttúru 

Uppbyggingarstefnan 

Norðurlöndin - kveikja 

Vinna með Y spjöld og T spjöld 
 
Hugstormun um Norðurlöndin og 
verkefni. 
 

Spjöld búin til og hengd upp í stofu  
 
Vinnubók bls 4 

Kortabók 

 

23.-27. 

september 
Einkenni Norðurlanda 

Auðlindir og orka 

Tónlist á Norðurlöndum 

Lesið um einkenni Norðurlanda og 

verkefni unnin-paravinna 

Lesið og spjallað um ólíkar auðlindir 

og orkugjafa og verkefnavinna. 

Tónlist á Norðurlöndum- hljómsveitir-

Eurovision-Sigurvegarar 

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

 
 
 
 
 
 



 

30. september-

4. október 

1. Skipulagsdagur 

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 

 

 7.-11. 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 

 

14.-18. 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 

 

 

21.-25. október         

23. 

Samskiptadagur 

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 

 

28. október-1. 

nóvember 

 28.-29. vetrarfrí        

 

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 

 

4.-8. 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 

 



 

11.-

15.nóvember       

11. Skipulagsdagur 

16. Dagur 

íslenskrar tungu  

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 

 

18.-22. 

nóvember 

Danmörk- Staðir, 

atvinnuhættir, 

náttúruauðlindir, tungumál, 

frægt fólk, þekktir staðir og fl. 

Lesið um landið og spjallað. 

Kort/myndbönd skoðuð og verkefni 

unnin. 

Blaðsíður 48-51 í lesbók.  

56-59 í vinnubók 

Kortabók 

 

25.-29. 

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 

 

26.-30 

nóvember 

 

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 

 

2.-6. desember 

 

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 

 

9.-13. des. 
Hvað kostar að halda jól 
Samþættingarverkefni í 
íslensku, stærðfræði og 
samfélagsfræði 

Samvinnuverkefni í íslensku, 

stærðfræði og samfélagsfræði 

Hópverkefni 

Sögurammi 

 
 
 
 

16.-20. 

desember 

Hvað kostar að halda jól 
Samþættingarverkefni í 
íslensku, stærðfræði og 

Samvinnuverkefni í íslensku, 

stærðfræði og samfélagsfræði 
Sögurammi Kynning á verkefni 



 
20. Jólahátíð samfélagsfræði Hópverkefni 

21. desember 

     J Ó L A F R Í      

2.-3. janúar 

2. Skipulagsdagur 

 

  
 

 
 

6.-10. 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 

 

13.-17. 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 

 

 

Námsmat:  Sjá hæfnikort á Mentor.is 

 


